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Piszę te słowa 1 sierpnia, tuż po medalowej dekoracji polskich 
zwycięzców sztafety mieszanej 4x400 metrów na Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio. Na „złoto” zapracowało siedmioro lekko-

atletów, wszyscy otrzymali medale, ale tylko czwórka mogła stanąć 
na najwyższym stopniu podium, czyli ci którzy wystąpili w finale: 
Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan 
Duszyński. Przykre to, ale takie niekonsekwentne są przepisy. W pół-
finale Polacy również uzyskali najlepszy czas, choć w innym składzie: 
Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik 
i Kajetan Duszyński. 

Nie ukrywam, że pewnie jak wielu z Państwa chciałem zobaczyć Mał-
gorzatę Hołub-Kowalik na podium, kiedy na stadionie rozbrzmiewał 
„Mazurek Dąbrowskiego”. Cały czas uważam ją za naszą, koszalińską 
mistrzynię, choć od dwóch sezonów trenuje ona w klubie lubelskim. 

Dla „Prestiżu” rozmawiałem z panią Małgorzatą wielokrotnie, kiedy 
odnosiła pierwsze sukcesy i później, kiedy jej kariera nabierała rozpę-
du. Zapadła mi w pamięć rozmowa sprzed kilku lat, kiedy pytaliśmy 
o główny sportowy cel nowej mistrzyni olimpijskiej. Jasno powiedzia-
ła wtedy, że jest nim występ na igrzyskach w Japonii w roku 2020 
(jak wiemy, pandemia przesunęła imprezę o rok). Plan spełniony na 
100 procent! 

Obserwuję Małgorzatę Hołub-Kowalik nie tylko jako sportsmen-
kę. Jestem pod wrażeniem jej postawy w ogóle i tego, w jakim sty-
lu dojrzała. Nabrała pewności siebie, ale bez cienia zarozumiałości. 
Nauczyła się swobodnie rozmawiać z mediami, ale bez grama wody 
sodowej uderzającej do głowy wielu, kiedy stają się rozpoznawalni 
i popularni. Pozostała sobą. To zasługuje na najwyższy szacunek. 
Mam wrażenie, że to ona była nieformalną liderką polskiej sztafety 
mieszanej 4x400 w Tokio. Tym bardziej żal, że przepisy nie pozwoliły 
jej w pełni odczuć splendoru, na który z kolegami zapracowała. 

Kiedy pada nazwisko Małgorzaty Hołub-Kowalik, trzeba powiedzieć 
o jednej przykrej i w gruncie rzeczy wstydliwej sprawie. Jej „prze-
prowadzka” do Lublina to nie było jakieś widzimisię, ale konieczność. 
Stadion Bałtyku, na którym lekkoatletka długo ćwiczyła pod okiem 
Zbigniewa Maksymiuka, po prostu nie gwarantuje już odpowiednich 
warunków treningu. Przede wszystkim warunków bezpiecznych. 
Tartan się zużył, sportowcy biegając po nim, ryzykują zdrowie. Na-
dal ćwiczy na tym stadionie grupa młodych, utalentowanych lekko-
atletów, ale stan bieżni jest barierą ich rozwoju, niosąc permanentną 
groźbę kontuzji. 
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Stadion Bałtyku pilnie wymaga remontu. Tak jak wymaga remontu 
stadion piłkarski Gwardii. I tu dochodzimy do sedna problemu: Ko-
szalina na pewno nie stać na dwie takie inwestycje. Być może nie stać 
go na żadną z nich w sytuacji, kiedy niedługo rozpocznie się kosz-
towny remont kluczowego wiaduktu przy Alei Monte Cassino, kiedy 
trzeba spłacać zobowiązania zaciągnięte na budowę aquaparku, fil-
harmonii i amfiteatru a jednocześnie w najbliższych latach wynikają-
ce z Polskiego Ładu zmiany podatkowe pozbawią kasę samorządową 
grubych milionów. 

Jednak porządny stadion Koszalinowi jest potrzebny – nie dla pre-
stiżu, ale przede wszystkim ze względu na potrzeby sportowej mło-
dzieży! Może więc władze miejskie powinny pomyśleć tak, jak jeden 
z obywateli uczestniczących w niedawnych konsultacjach strategii 
Koszalin 2030: nie łatać starych, ale zbudować jeden nowy obiekt. 
Uniwersalny, a więc służący i lekkoatletom, i piłkarzom. Z tym, że 
oznaczałoby to konieczność nie tylko znalezienia funduszy, lecz rów-
nież pokonania partykularyzmu działaczy obu klubów – zwłaszcza 
ich piłkarskich sekcji. Niestety, to może okazać się trudniejsze od wy-
zwania finansowego. 

Andrzej Mielcarek

Bez warunków 
do treningu 
nie będzie sukcesów 
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Elektryk napędzany przygodą.
Nowe Porsche Taycan Cross Turismo. 
Już dostępne w Porsche Centrum Sopot.
Za każdym zakrętem może kryć się zew przygody.  
Dlatego nowe Porsche Taycan Cross Turismo to elektryk, który nadąży  
za Twoim aktywnym stylem życia i nieodpartą ciekawością świata.
Jego uterenowiony charakter i adaptacyjne pneumatyczne zawieszenie
pozwolą Ci zjechać z głównej drogi, kiedy tylko tego zapragniesz.

Zapraszamy do salonu: 
Porsche Centrum Sopot

Auto LELLEK Group
Al. Niepodległości 956

81-861 Sopot
tel.: +48 58 550 911 0
www.porsche-sopot.pl

Porsche Taycan Cross Turismo. W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym 22,4-26,4 kWh/100 km, 
emisja CO2 0 g/km, zasięg w cyklu mieszanym 388-456 km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii 
elektrycznej i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera marki Porsche 
lub sprawdź na stronie www.porsche.pl/porsche-wltp.

122966 PC Sopot - Taycan Cross Turismo - prasa - Prestiz 205x280.indd   1 11.06.2021   14:06:44



i   8   i

I    B A ŁT Y C K I  T E A T R  D R A M A T Y C Z N Y   I



Ostatni czas dla Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej był bardzo pracowity – od marca 
2020 roku zagrała w  sześciu premierach. Zapytana, czy czuje się gwiazdą Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego, wybucha śmiechem. Docenia sympatię widzów, uwielbia 
koszalińską scenę, ale nie po drodze jej, jak mówi, z „zawodowym blichtrem”. Satysfakcję 
ma z dobrze wykonanej pracy. Niezależnie, czy śpiewa neapolitańskie pieśni, jest postacią 

z bajki czy legendarną Korą.  

Szczęście sprzyja dobrze 
przygotowanym

Jak wspominasz okres kulturalnego lockdownu?
Początek był bardzo trudny. Baliśmy się choroby, 
sytuacji w kraju, tego, co czeka teatr i kulturę. Tro-
chę oddechu mieliśmy w maju, gdy powróciliśmy 
do grania spektakli. Jesienią nastąpił kolejny zastój 
i mieliśmy świadomość, że cały ten chaos potrwa 
dłużej, niż przewidywaliśmy. Okoliczności były 
bardzo niepokojące i bywało nerwowo, ale muszę 
przyznać, że osobiście ten czas przeszłam dość do-
brze, ponieważ cały czas pracowałam. Byłam anga-
żowana do pracy przy każdym kolejno powstającym 
spektaklu. Nigdy w moim zawodowym życiu nie 
miałam tylu prób przy – paradoksalnie – tak nie-
wielu zagranych spektaklach (śmiech). 

Skąd ten paradoks? 
Czas poświęcaliśmy głównie produkcji spektakli. Nie-
które próby trwały po kilka miesięcy, bo premiery 
były przekładane i to było dla nas wszystkich ciężkie 
do zniesienia. Na szczęście jesteśmy w BTD zgranym 
zespołem, więc byłam wśród przyjaciół. Nie pozwala-
liśmy sobie na upadanie na duchu, żyliśmy wspólnymi 
emocjami, razem przeżywaliśmy rzeczywistość. 

Gdy już zaczęliście grać, to dla ograniczonej liczby wi-
dzów, w dodatku zakrytych maseczkami. To miało dla 
Ciebie znaczenie?
Może z początku było to dość dziwne, ale szybko się 
przyzwyczaiłam. Mam taką elastyczność zawodową, 
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że dostosowuję się do okoliczności. Przede wszystkim cieszyłam 
się, że gramy. Po pierwszym lockdownie spektakle były niesa-
mowite, bo widzowie strasznie na nie czekali i przeżywali samą 
możliwość przyjścia do teatru. Oczywiście, przy pełnej sali gra 
się inaczej, ale zdarzało mi się grać piękne spektakle dla garst-
ki widzów. Satysfakcję mam wtedy, gdy dobrze wykonam swoją 
pracę, a nie gdy widownia jest zajęta do ostatniego miejsca. 

Między próbami a spektaklami, jak wspomniałaś, były długie 
przerwy. Jak Ci się udawało wejść w rolę po tak długiej prze-
rwie?
Nie mam z tym problemu, chociaż jest oczywiście coś takiego jak 
naturalny bieg produkcji: próby, próby generalne, premiera i ży-
cie własne spektaklu i w ubiegłym roku był on mocno zaburzo-
ny. Na przykład w przypadku „Żeby umarło przede mną”, które 
zagraliśmy zaledwie kilka razy czy przy „Korze”, której premiera, 
z różnych względów, była przekładana kilka razy. 

Kora to od czasu „...syna” z 2006 roku chyba Twoja najbardziej 
wyrazista, mocna rola. 
To bardzo trudna postać, charyzmatyczna, wszyscy ją znają, pa-
miętają, każdy ma „swoją”  Korę. Bałam się wyjścia do publiczno-
ści, tego, że będę krytykowana, a nawet zastanawiałam, czy to 
rola dla mnie. Zrobiłam wszystko, żeby zagrać ją dobrze, nie two-
rząc karykatury. Oglądałam mnóstwo materiałów, wywiadów, 
programów. Trzymałam się zasady mojego taty, że „szczęście 
sprzyja dobrze przygotowanym”. Z reżyserką Aliną Moś-Kerger 
i Bartoszem Bandurą, choreografem, ciężko pracowaliśmy, żeby 
się do tej Kory we mnie dogrzebać. 

Kora jakoś w Tobie ewoluuje od czasu premiery?
Mam zasadę, że do czasu premiery stwarzam postać, a po pre-
mierze może ona ewoluować, ale tylko w pewnych ramach 
i detalach. Nie mogłabym postaci grać pod publiczkę. Podczas 
każdego przedstawienia muszę podchodzić do Kory z szacunkiem 
i dyscypliną, wypośrodkować grę, by się dobrze w spektaklu mieściła.

Która z sześciu „pandemicznych” premier jest Ci najbliższa?
„Kora” na pewno. To dla mnie bardzo ważna rola. Wiedziałam, 
że będzie budzić zainteresowanie, ale bez fałszywej skromności 
przyznam, że nie spodziewałam się tak entuzjastycznej reakcji. 
Druga to „Piosenki neapolitańskie”, bo bardzo lubię być na scenie 
z Kasią Ulicką-Pydą. To bardzo delikatny spektakl, zbudowany na 
naszym aktorstwie, umiejętności budowania opowieści za pomo-
cą piosenek. Na pewno „Akompaniator”, którego gramy i reżyse-
rujemy z Wojtkiem Rogowskim. Trochę teatralny oldschool, ale 
ja go bardzo lubię (śmiech). Polecam też „Lokomotywę. Nie dla 
dzieci”, bo sama bardzo lubię klimaty międzywojnia i warto zoba-
czyć, jak świetnie wciela się w Tuwima Jacek  Zdrojewski.

A „Kazuko” w reżyserii Laury Sonik? Spektakl na premierę czekał rok!
To niezwykła bajka. Wyciszona, subtelna, skupiona. Zupełnie 
inna od tych, które gramy. Zazwyczaj dzieci na spektaklach re-
agują bardzo żywiołowo – krzyczą, śmieją się, podpowiadają 
postaciom, co robić. Przy „Kazuko” jakby zamykają się z nami 
w niezwykłym scenicznym świecie. 

Jest w tym zestawie też farsa, uwielbiana przez widzów – tym 
razem „Kochane pieniążki”.
Oczywiście. Myślę, że wszyscy mamy takie momenty, gdy chce-
my pójść do teatru i po prostu dobrze się bawić. Jest coś w ta-
kim teatrze fajnego – my mamy przyjemność z grania, widzowie 
frajdę z oglądania. Różnie jest ten gatunek oceniany, ale mam 
ogromny szacunek do piszących farsy. 
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Wspomniałaś o spektaklu Darii Kopiec „Żeby umarło 
przede mną”. To teatr bardzo współczesny, i bardzo mocny. 
Teatr, który powstaje na bazie reportażu, jest mi bardzo 
bliski. Lubię go oglądać i w nim grać. Zdarzyło mi się to 
wcześniej w BTD, w spektaklu „Wojna nie ma nic z kobie-
ty”. W „Żeby umarło przede mną” wyjątkowe jest wszystko, 
począwszy od opowieści, przez kontakt z reżyserką, Darią 
Wiktorią Kopiec, przezdolną osobą, niezwykle pracowitą 
i zdyscyplinowaną. Pracowaliśmy nad nim bardzo długo, 
mieliśmy 98 prób! Efekt, myślę, widać na scenie – wszystko 
jest doprecyzowane, dopracowane od słowa do najmniej-
szego ruchu scenicznego. No i gram tam nastolatkę, co jest 
bardzo miłym doświadczeniem (śmiech). 

„Akompaniator” to trzeci spektakl, który gracie i reżyseru-
jecie w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich z Wojciechem 
Rogowskim i Tomaszem Ogonowskim. Tym razem – kome-
dia kryminalna z elementami makabreski. 
Tomek jest z nami na początku pracy – opracowuje nam 
tekst i przygotowuje muzykę. Z Wojtkiem się tak dobrze się 
znamy, że i w zasadzie przy tej pracy niewiele do siebie mó-
wimy, bo nie ma potrzeby (śmiech). Podobnie myślimy o te-
atrze, choć jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Czasem tylko 
rzucamy uwagi. Nie zakładaliśmy przy pierwszej współpra-
cy, że będzie to cykl, ale ludzie je bardzo lubią, więc idziemy 
w tę formułę. Tekst „Akompaniatora” wydał nam się świet-
ny na czas pandemii - jest optymistyczny, wesoły. 

W jakim momencie jesteś jako aktorka?
Bardzo dobrym. Jestem zdrowa, a to ważne, bo kondycja 
dla aktora to podstawa. Cieszę się, że gram i to dużo, co 
w obecnych, niepewnych czasach jest przywilejem. Wielu 
moich kolegów z teatrów w Polsce nie ma takiej możliwo-
ści. Cieszę się, że nasz teatr nie zwalnia tempa, że mamy 
mnóstwo pracy. Liczę, że czas, kiedy nie będziemy musieli 
obawiać się kolejnych lockdownów, zamknięć minie i wró-
cimy do normalnego trybu pracy, bez strachu.

Jesteś w Koszalinie chyba najbardziej rozpoznawalną ak-
torką, a na pewno najbardziej kojarzoną z naszą sceną. 
Czujesz sympatię widzów?
Tak, choć to nie jest na pewno taka rozpoznawalność, jak 
aktorów serialowych czy filmowych (śmiech). Zdarza się, że 
ludzie mnie poznają, uśmiechają się, podchodzą i mówią coś 
miłego i to jest dla mnie niezwykle przyjemne. Uważam, że 
dobrze wykonuję swój zawód, ale mam zdrowe podejście 
do tego, co jest związane z blichtrem zawodowym. Jest nas 
czternaście osób w BTD i każdy ma swoje grono fanów, 
którzy chodzą do teatru „na nich”. 
Nie ma wśród nas „gwiazd”. 

Często wracasz w rozmowach do „...syna”, który jak mó-
wisz był dla Ciebie przełomowy. Myślisz o wznowieniu 
albo przygotowaniu kolejnego monodramu. 
Ten spektakl zmienił mnie jako osobę i aktorkę. Zyskałam 
dzięki niemu dojrzałość i świadomość zawodową. O wzno-
wieniu rozmawialiśmy z Michałem Siegoczyńskim. Zrobili-
śmy razem trzy rzeczy, uwielbiam z nim pracować, podob-
nie jak z Piotrem Ratajczakiem. Myślę, że mogłabym teraz 
zagrać „...syna”, bo tekst jest niezwykle uniwersalny i wy-
magałby niewielkich przeróbek. Co do monodramu – chcę 
w tym lub przyszłym sezonie przygotować „Mój boski roz-
wód” Geraldine Aron.  
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Lokomotywa. Nie dla dzieci

„Lokomotywa” zabierze nas do prywatnego świata poety, 
prezentując widzom Juliana Tuwima jako fascynującego 
w swojej złożoności, niezwykle wrażliwego Człowieka. 
W spektaklu pojawią się zarówno fragmenty wierszy i pro-
zy, jak i kabaretowe teksty satyryczne Poety. „Lokomo-
tywa” to również wspólna zabawa z publicznością. O tym 
jednak sza! Chcemy sprawić naszym widzom niespodziankę. 

Akompaniator 

„Akompaniator” to wspaniała komedia z elementami ma-
kabreski, nagłymi zwrotami akcji i mistrzowskimi poje-
dynkami aktorskimi. Śpiewaczka operowa i jej nieśmiały 
akompaniator spotykają się na próbie. On zakochany w niej 
beznadziejnie od 30 lat, ona nieświadoma jego uczucia. 
Uczucia, które jest – najdelikatniej mówiąc – bardzo dziw-
ne… Zapraszamy! 

Kora. Falowanie i spadanie.

Kora fascynuje. Nawet, kiedy jej już nie ma, zostały ever-
greeny Maanamu i jej własna legenda. Może zachwycać, 
może obrażać, ale nikogo nie pozostawia obojętnym. Kora 
zawsze mówiła to, co myślała i z lubością opowiadała, jak 
istotną rolę w jej życiu odgrywają sny. Usłyszycie w nim naj-
większe przeboje Maanamu i przepłyniecie przez oniryczny 
ocean zdarzeń z życia artystki, w którym najważniejsze było 
po prostu życie. I miłość. Bo według niej każda miłość zaczy-
na się od miłości i naprawdę nie sposób się z tym nie zgodzić.

Żeby umarło przede mną

Reportaż Jacka Hołuba pod tytułem „Żeby umarło przede 
mną” jest punktem wyjścia do pracy podczas rozpoczynają-
cych się prób do nowego spektaklu. Historie matek niepeł-
nosprawnych dzieci, włożone są w szerszy kontekst stawa-
nia się rodzicem. Początkowa gra statystyk w budowaniu 
realizacji mężczyzn i kobiet, płynnie przechodzi w praw-
dopodobieństwo narodzin dziecka, którego zachowanie 
i wygląd odbiega od wszystkich przyjętych norm. Powstaje 
tylko pytanie czy w kapitalistycznej rzeczywistości, kulcie 
idealnego ciała jesteśmy w stanie zrozumieć ich sytuację? 
Czy znajdziemy w sobie na tyle empatii, aby nie odwracać 
od nich wzroku?
Spektakl został zakwalifikowany do programy Teatr Polska 
2021. 

Audiencja IV

Po dłuższej nieobecności na scenę BTD powraca Bogusław 
Schaeffer z prawie nieznaną „Audiencją IV”. Cykl pisany 
przez zmarłego niedawno kompozytora, dramaturga i mu-
zykologa jako partytury wymagające od aktorów wspięcia 
się na wyżyny ich możliwości. Wykład dotyczący muzyki 
współczesnej, połączony z transformacjami aktorskimi to 
koncert na kilka instrumentów i kilku wykonawców w wy-
konaniu jednego aktora…
O Ignasiu, który nie lubił szkoły – spektakl lalkowy
Jedne dzieci lubią szkołę, inne wprost jej nie cierpią. Tytuło-
wy bohater postanawia uciec ze szkoły wyruszając w pełną 
przygód wędrówkę, która poprowadzi go… wprost do szkol-
nej biblioteki. Wielkie emocje, które rozbudza nasze wido-
wisko znajdują ujście w radosnym rozwiązaniu wszystkich 
konfliktów.
Spektakl powstał podczas warsztatów teatralnych, w trak-
cie których dzieci wymyśliły przygody Ignasia. Barwne po-
stacie powstały nigdzie innej, tylko w dziecięcej wyobraźni.
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Manat. Romans podwodny. 

Teatr Komuna w Warszawie
reż. Klaudia Hartung-Wójciak

Manat to reportaż sceniczny, opowieść o transformacyjnym 
romansie dystrybutorek, pracowników, czytelników, czytelni-
czek hitowej serii wydawnictwa Harlequin z lat 90. 
Wychodząc od pojęcia landscape, rozumianego za hindusko
-amerykańskim antropologiem Ajrunem Appaduraiem jako 
światy wyobrażone, zmieniające dotychczasowe mechanizmy 
wytwarzania wspólnoty i podmiotowości, proponujemy re-
trofuturystyczny krajobraz nie-miejsc. Nie – miejsc leżących 
w przestrzeniach pomiędzy – kartografią ciała pożądanego 
a kampowością afektów, ekonomią miłosnych landschaftów 
i ich potencjałem emancypacyjnym 

Ginczanka. Przepis na prostotę życia 

Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie
reż. Anna Gryszkówna 

Zuzanna Ginczanka (właśc. Zuzanna Polina Gincburg) była 
piękna, utalentowana i podziwiana. „Tuwim w spódnicy”, 
„Gwiazda Syjonu”, „Rachela z Wesela Wyspiańskiego”. Żydów-
ka, Rosjanka, Cyganka czy jednak Polka? Chciała być Polką i do 
tej wyśnionej, wymarzonej Polski przez całe życie ją ciągnęło. 
Do języka, ludzi, książek i miejsc.
Jako poetka nie miała łatwo. Mężczyźni widzieli w niej tro-
feum, ciało, dziewczynę, z którą warto się pokazać, ale nieko-
niecznie dyskutować. Była ulubienicą Juliana Tuwima i Witolda 
Gombrowicza. Publikowała w „Wiadomościach Literackich” 
i „Skamandrze”, współpracowała ze „Szpilkami”. Spotykała się 
ze skamandrytami w restauracji Ziemiańskiej w Warszawie,  
a z Witoldem Gombrowiczem – w kawiarni Zodiak.

Kongres futurogiczny.

Teatr Współczesny w Szczecinie oraz Wrocławski Teatr 
Współczesny im. E. Wiercińskiego 
reż. Agnieszka Jakimia

“Kongres futurologiczny” to teatr, który staje się kongresem, 
który zamienia się w teatr. Naukowe fikcje sztuki traktuje się 
jako rozrywkę i formę ucieczki od rzeczywistości, ale to tak-
że lekarstwo — kapsułka, dzięki której nasze strachy stają się 
mniej straszne, kapsułka, w której mieszają się nasze marzenia 
i nadzieje. Interesująca jest tu terapeutyczna wartość sztuki. 
Żywa iluzja teatru może mieć uzdrawiającą moc. 

Robotnica albo 27 omdleń klasy robotniczej 

Teatr Nowy Proxima w Krakowie 
reż. Daria Kubisiak 

Obraz mdlejących robotnic niczym mityczna historia powraca 
niemal jak bumerang w strajkach wybuchających w całej Polsce. 
W fabryce Winiary w Kaliszu w latach 80., kobiety omdlewały 
w wyniku ciężkich warunków pracy. To właśnie tam na wydzia-
le I pracownicy w spontanicznym zrywie postanowili zatrzy-
mać pracę maszyn i rozpocząć strajk, którego celem była walka 
o godność, podmiotowość, poprawę jakości pracy i płacy. 

12. Koszalińskie Konfrontacje 
Młodych „m-teatr” 
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Podobnie jak w  ubiegłym roku, organizatorzy Good Vibe Festiwal postawili na kameralne koncerty 
w otwartych miejskich przestrzeniach. Pojawią się w niej najciekawsze młode zespoły muzyczne – łącznie 
siedem grup podczas czterech wieczorów. Do Koszalina przyjadą reprezentanci jazzu, funku, soulu i rapu.   

Cztery wieczory 
ze znakomitą muzyką 

MIEJSCA

14 sierpnia: inauguracja GVF – odbędzie się na dziedzińcu Poli-
techniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich. Tydzień później, czyli 
21 sierpnia, organizatorzy zapraszają na dziedziniec Archiwum 
Państwowego przy ulicy Skłodowskiej-Curie. Tym samym Good 
Vibe wpisze się w obchody 60-lecia placówki. Kolejny koncert od-
będzie się nie w sobotę, a w niedzielę 29 sierpnia. Artyści wystą-
pią na dachu Centrum Handlowego Forum Koszalin, gdzie w dni 
handlowe znajduje się parking. To pionierskie działanie na terenie 
Koszalina. Nigdy wcześniej występy artystyczne nie były organi-
zowane w takim miejscu. Na koniec, 4 września, po rocznej prze-
rwie, Festiwal wróci w gościnne progi Filharmonii Koszalińskiej, 
z którą współpraca trwa już kilka lat.

ZESPOŁy

14 sierpnia w terenie Politechniki zagrają grupy Klawo i Błoto. 
Klawo to trójmiejska formacja założona przez Konstantego Kost-
kę. To młoda grupa znajomych, na co dzień studentów Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. Ich muzykę można określić jako bujający 
groove w stylu Roya Ayersa czy Billa Withersa oparty na jazzowej 
improwizacji.

Drugim zespołem tego wieczora będzie Błoto czyli absolutna sen-
sacja polskiej sceny jazzowej ostatnich miesięcy. Błoto narodziło 
się jako poboczny projekt muzyków z kilkukrotnie odwiedzające-
go GVF zespołu EABS. Niedawno wydali swoją trzecią już płytę 
zatytułowaną „Zasady i kwasy”, która zdobywa popularność rów-
nież poza granicami kraju. Muzyka wrocławskiego kwartetu jest 
mocno osadzona na brutalnych hip-hopowych fundamentach, 
odwołujących się bardzo luźno do brzmienia lat 90. Jest to muzy-
ka, której siła leży w bębnach i basie. 

21 sierpnia w pięknej przestrzeni dziedzińca Archiwum Państwo-
wego w Koszalinie wystąpią Tragarze oraz Szpilersi. Oba zespoły 
balansują na granicy rapu, funku a nawet reggae. Tragarze to ze-
spół wywodzący się ze Szczecina. Ich refleksyjne teksty wzboga-
cone zostały o cytaty z kultowych filmów lat 70. i 80. Co ciekawe, 
wokalistą grupy jest Chillu, który wiele lat związany był z Kosza-
linem i był frontmanem zespołu Raggafaya. Szpilersi z kolei to 
krakowska ekipa założona w 2012 roku. Ich muzyka brzmieniem 
nawiązuje do „złotej ery hiphopu”. Muzyka skierowana do ludzi, 
którzy chcą się uśmiechnąć i pobujać.

29 sierpnia na dachu Forum wystąpi zespół Lua Preta. To połą-
czenie elektroniki i muzyki afrykańskiej. Duet tworzą polski pro-

Klawo Błoto

SzpilersiDanylo
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ducent Mentalcut oraz pochodząca z Angoli Ms. Gia. Przez ostatnie 
trzy lata Lua Preta wystąpili między innymi we Francji, Niemczech, 
Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Norwegii. Belgii, Wielkiej Brytanii, 
Danii i Finlandii. Zagrali również dwa koncerty w Nowym Jorku.

Zakończenie Festiwalu w Filharmonii Koszalińskiej - jazzowa uczta, 
podczas której wystąpią O.N.E. Quintet oraz Danylo Vinarikov En-
semble. Pierwszy zespół składa się z pięciu młodych i niezwykle 
utalentowanych kobiet. W 2020 roku grupa została wybrana przez 
krytyków miesięcznika „Jazz Forum” jako zespół roku w kategorii 
Nadzieja jazzu oraz zdobyła nominację do nagrody Fryderyka w tej 
samej kategorii. Podczas wieczoru finałowego wystąpi także jedyny 
tegoroczny gość zagraniczny. Będzie to jeden z liderów ukraińskiej 
sceny jazzowej Danylo Vinarikov Ensemble. Danylo jest absolwentem 
Akademii Muzycznej w Dnieprze. 

ORGANIZACJA

Do Koszalina ponownie przyjedzie ambasador Good Vibe, czyli Hirek 
Wrona. Odbędą się także wieczorne tzw. afterparty. Festiwal orga-
nizowany jest przez Fundację Nauka dla Środowiska. Pomysłodawcą 
i koordynatorem jest Mateusz Prus. Za oprawę graficzną odpowiada 
Łukasz Waberski. Festiwal otrzymał wsparcie z Miasta Koszalina, 
Województwa Zachodniopomorskiego, Politechniki Koszalińskiej 
i Archiwum Państwowego. Tytularnym partnerem jest koszalińska 
firma Akant.

Tragarze

O.N.E.

Lua Preta 



Przed nami 18. edycja Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i  Ja – w  tym roku z  hasłem 
przewodnim „Kultura dostępna” (07-11 września br.). Seanse konkursowe oraz projekcje towarzyszące 

tradycyjnie obejrzeć będzie można na ekranie kina w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. 

Integracja osiągnęła 
pełnoletność 

– Omówimy sposoby dotarcia z dobrami kultury do osób z niepeł-
nosprawnościami poprzez zgłębienie wiedzy na temat audiode-
skrypcji, języka migowego czy przykladów dobrych praktyk z innych 
ośrodków w Polsce – wyjaśnia Barbara Jaroszyk, dyrektor festiwalu 
i dodaje: – Chcemy pokazać, jaki wpływ ma kultura na proces reha-
bilitacji, i w jaki sposób można z niej korzystać pomimo ograniczeń.

OGLąDAć I OCENIAć

Twórcy mimo trwającej pandemii nie udali się na artystyczną 
kwarantannę. Świadczy o tym liczba filmów, które zgłoszone 
zostały w tym roku do konkursu, a było ich 2151. Dariusz Pawli-
kowski, dyrektor programowy festiwalu Integracja Ty i Ja, mówi: 
– Tematem, który reżyserzy podejmują najczęściej, są tym razem 
schorzenia związane z wiekiem i z obniżeniem sprawności umy-
słowej, między innymi demencja. 

Ostateczną selekcję przeszły 33 produkcje fabularne, dokumen-
talne i amatorskie, które rywalizować będą o statuetki Motyla 
2021. Obrazy nadesłane zostały m.in. z Hiszpanii, Argentyny, 
Izraela, Indonezji, Iranu, Brazyli, Korei Południowej i z Libanu. 

Dariusz Pawlikowski podkreśla: – Każdy z filmów to trochę inne 
spojrzenie na niepełnosprawność przefiltrowane przez realia eko-
nomiczne i społeczne, więzi rodzinne oraz emocje bohaterów. To 
różne historie. Czasem smutne, czasem radosne, ale nie pozosta-
wiające widza obojętnym

O tym, które z produkcji otrzymają statuetki, zdecydują jurorzy. 
W tym roku w gremium zasiądą: Adam Woronowicz, aktor te-
atralny i filmowy, nagrodzony m.in. za role w filmach: „Chrzest” 
(reż. Marcin Wrona), „Kamerdyner” (reż. Filip Bajon) i „Czerwo-
ny Pająk” (reż. Marcin Koszałka); aktorka Marta Lipińska, znana 
m.in. z roli Emili Korczyńskiej w „Nad Niemnem” (reż. Zbigniew 
Kuźmiński), Michałowej – gospodyni księdza w serialu „Ranczo”, 
a także ze słuchowisk – „Matysiakowie” oraz „Kocham pana pa-
nie Sułku”; Katarzyna Gniewkowska, aktorka filmowa i teatralna, 
znana m.in. z ról w serialu „Czas honoru” oraz w filmach – „Mię-
dzy ustami a brzegiem pucharu” (reż. Zbigniew Kuźmiński) i „Taxi 
A” (reż. Marcin Korneluk); prof. Wojciech Otto, wykładowca na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi 
m.in. zajęcia z historii filmu, członek jury konkursów filmowych, 
współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” oraz Marcin Bortkiewicz, 
reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, dramaturg oraz aktor.

KINOWy bONuS

Warto też zarezerwować czas na seanse pozakonkursowe.  
Na ekranie kina Alternatywa wyświetlone zostaną m.in. obsypany 
nagrodami dramat „Sound of Metal” (reż. Darius Marder); „Music”, 
który wyreżyserowała australijska piosenka i kompozytorka Sia; 
produkcja „Żegnajcie, głupcy” (reż. Albert Dupontel), która zdoby-
ła sześć Cezarów oraz debiuty fabularne – „Amatorzy” (reż. Iwona 
Siekierzyńska) i „Każdy ma swoje lato” (reż. Tomasz Jurkiewicz). 

Kadr z filmu „Taniec Miłości”
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BIURO AVON
Hotel Gromada 
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

Złoty połysk
soczysty zapach
i efekt wow?

soczysty zapach

Filmy ukazujące życie osób z niepełnosprawnością obejrzeć 
można będzie nie tylko w kinie Alternatywa, ale także w 34. 
innych miejscach w całej Polsce - m.in. w domach kultury, bi-
bliotekach oraz w zakładach karnych. To właśnie tam w tym 
roku zorganizowane zostaną Małe Festiwale „Ty i Ja”. Dla wi-
dzów m.in. w Szamotułach, Nowym Sączu, Łomży, Lesznie oraz 
w Bielsku Podlaskim przygotowano pięć filmów dokumental-
nych i dwa fabularne.

NIE TyLKO fILMy

Integracja to nie tylko seanse filmowe, ale także wiele wydarzeń 
towarzyszących. 8 września br. odbędzie się konferencja nauko-
wa „Kultura i niepełnosprawność. Recepcja – Uczestnictwo – 
Terapia”. Podczas konferencji wrocławska Fundacja Katarynka, 
której głównym celem jest wspieranie osób z niepełnosprawno-
ścią w korzystaniu z kina, teatru i muzeum, przeprowadzi warsz-
taty, a teoretycy poszerzą wiedzę na temat dostępności kultury.

Jednym z istotnych elementów festiwalu są Fotokonfrontacje. 
Tegoroczne odbyły się w czerwcu w Centrum Sportów Wod-
nych w Dźwirzynie. Bohaterami fotografii są osoby z niepeł-
nosprawnością, a za aparaty chwycili uczniowie Zespołu Szkół 
Plastycznych im. W. Hasiora w Koszalinie pod okiem Wojciecha 
Szweja. Tłem do tych wyjątkowych prac były kolorowe żaglów-
ki. – Powstały piękne i bardzo ciekawe fotografie – mówi Bar-
bara Jaroszyk. – Podczas sesji zdjęciowych osoby z niepełno-
sprawnością miały też możliwość żeglowania. Wszystkie łódki 
dostosowane były do  potrzeb osób z dysfunkcjami.

Przeprowadzenie Fotokonfrontacji było możliwe dzięki współ-
pracy z Gminą Kołobrzeg, która realizuje projekt pod nazwą 
Baltic For All. Wystawa prac zainauguruje festiwal. 

Co roku goście Integracji odwiedzają również szkoły. Tym ra-
zem w koszalińskich placówkach pojawią się paraolimpijczycy. 
Młodzież będzie miała okazję poznać bohaterów Igrzysk, które 
zakończą się w Tokio dwa dni przed przyjazdem do Koszalina. To 
szczególna okazja, aby wysłuchać „na żywo” i „na gorąco” relacji 
wyjątkowych sportowców.

Podczas festiwalu odbędą się także spotkania z ekipami filmo-
wymi, których filmy znalazły się w repertuarze festiwalu, a tak-
że z jurorami.

Kadr z filmu „Jeden Dzień Dłużej”



Zgodnie z regułami ruchu rotariańskiego co rok zmieniają się władze wszystkich klubów. W koszalińskim 
z początkiem lipca funkcję prezydenta objęła Alina Anton. 

Alina Anton na czele 
koszalińskich rotarian 

Przywilejem prezydenta klubu jest wybór członków wspierającego go 
zarządu. Oprócz Aliny Anton w kadencji 2021/2022 zarząd tworzą: 
Sławomir Nowosadko, Marcin Chęciński, Jan Bielerzewski i Robert 
Bodendorf.

Uroczystość przekazania władzy wiąże się zawsze z podsumowaniem 
minionego roku i wykonanej pracy charytatywnej. Ustępujący prezy-
dent Robert Bodendorf podkreślił dużą aktywność klubu mimo trud-
ności, które przyniosła pandemia koronawirusa. Rotarianie spotykali 
się regularnie co tydzień (nakazuje to regulamin ruchu), ale głównie 
wirtualnie. Mimo to udało się im przeprowadzić szereg działań dobro-
czynnych.

Niewątpliwie najważniejszym projektem sfinalizowanym przez Ro-
tary Club Koszalin w minionej kadencji, zapoczątkowanym przez dra 
Marcina Bogurskiego, był zakup urządzenia do diagnostyki retinopatii 
wcześniaków dla koszalińskiego szpitala.

Retinopatia wcześniaków jest jednym z wielu problemów zdro-
wotnych, z jakimi zmagają się urodzone przedwcześnie dzieci. 
Jest to choroba niedojrzałej siatkówki, związana z jej niepełnym 
lub nieprawidłowym unaczynieniem, która w części przypadków 
prowadzi do upośledzenia widzenia, a w ciężkich postaciach na-
wet do ślepoty. Retinopatia stanowi główną przyczynę zaburzeń 
widzenia u dzieci poniżej 5. roku życia. Szacuje się, że na świecie 

kilkadziesiąt tysięcy dzieci jest niewidomych z powodu retinopatii  
wcześniaków. 

Koszalińskie maluchy dotychczas musiały na specjalistyczne badanie 
jeździć do Szczecina. Obecnie badania te wykonywane są już w Ko-
szalinie. Zakup wspomnianego urządzenia, którego koszt przekracza 
100 tys. dolarów amerykańskich, wsparli rotarianie z innych klubów 
– w tym z zaprzyjaźnionego z Koszalinem niemieckiego RC Prenzlau. 

Wśród innych licznych inicjatyw dobroczynnych koszalińskich rotarian 
warto podkreślić jeszcze: wyremontowanie domu starszej, niepełno-
sprawnej osoby z Miłogoszczy, wsparcie ośrodka readaptacji społecz-
nej w Wandzinie (przez doposażenie poradni stomatologicznej i pomoc 
finansowo-sprzętową w walce z COVID19) oraz wartą 40 tys. zł pomoc 
dla koszalińskiego szpitala w pierwszej fazie walki z koronawirusem.

Rotary International to założona w 1905 roku międzynarodowa orga-
nizacja, której oficjalne credo brzmi: „Służba na rzecz innych ponad 
własną korzyść” (ang. Service Above Self). Jest ona stowarzyszeniem 
przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, świad-
czącym pomoc humanitarną, promującym wysokie normy etyczne 
w każdym zawodzie i pokój na świecie. W tym roku przypada 90-lecie 
ruchu rotariańskiego w Polsce. Na całym świecie działa obecnie 35 ty-
sięcy klubów zrzeszających blisko 1,2 mln osób (w Koszalinie do klubu 
należy 35 osób).
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Na kołobrzeskiej plaży Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie realizowało 
zdjęcia do teledysku promującego postać księcia Bolesława III Krzywoustego. W tej części 

projektu „Piast Superstars” postać władcy odtworzył rockman Marek Piekarczyk.

Morze, piasek i piastowski książę, czyli 
jak w Kołobrzegu kręcili teledysk

Stół biesiadny, wczesnośredniowieczni wojowie, 
a nawet fragment kamiennego muru. W czwartek, 
22 lipca, plaża przy kołobrzeskim Kamiennym Szań-
cu zamieniła się w plan filmowy. Wszystko za sprawą 
utworu „Na Kołobrzeg!” autorstwa pracownika Mu-
zeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Mi-
chała Pilasa. Utrzymana w rockowej tonacji piosenka 
opowiada o wyprawach księcia Bolesława III Krzy-
woustego nad Bałtyk. Na miejsce realizacji teledysku 
gnieźnieńscy muzealnicy wybrali miejsce, do którego 
być może naprawdę dotarli piastowscy wojownicy.

- Nasza placówka od początku stawia na nowocze-
sną i dostępną dla wszystkich formę opowiadania 
o przeszłości. To część działań edukacyjnych ale też 
promujących najstarsze dzieje naszego państwa – 
mówił podczas spotkania z dziennikarzami dyrektor 
MPPP, dr Michał Bogacki. Do realizacji klipu zapro-
szeni zostali pasjonaci historii z regionu. Na planie 
pojawili się członkowie Stowarzyszenia Budzistowo 
– dawny Kołobrzeg, Warzelnicy Soli Grodu Salsa 
Cholbergensis oraz Muzeum Patria Colbergiensis. 
– Oprócz odtworzenia ról książęcych wojów oraz 
biesiadników zadbaliśmy o odpowiednie rekwizyty. 
Część z nich to profesjonalne repliki zabytków odna-
lezionych w przedlokacyjnym Kołobrzegu – komen-
tował Michał Ostrowski, zawodowy popularyzator 
historii z Gryfic. Gwiazdą tej część projektu jest Ma-
rek Piekarczyk – obchodzący niedawno 70. urodziny 
wokalista legendarnej grupy TSA, a także osobowość 
telewizyjna. To właśnie on wcielił się w postać wład-
cy z rodu Piastów. 

„Piast Superstars” to projekt z pogranicza sztuki oraz 
nowoczesnej edukacji historycznej. W jego ramach, 
w Wielkopolsce i na Pomorzu, powstają dwa utwory. 
Pierwszy, z udziałem Dariusza Malejonka oraz Ewy 
Pitury, w rolach Mieszka Pierwszego i księżniczki 
Dobrawy, opowiada o chrzcie piastowskim w 966 r., 
drugi – „Na Kołobrzeg!” z Markiem Piekarczykiem, 
o podboju Ziemi Kołobrzeskiej przez Bolesława III 
Krzywoustego. Premiera teledysków zaplanowana 
została na drugą połowę sierpnia. Przedsięwzięcie 
dofinansowała Fundacja PZU oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego. Partnerem 
części przedsięwzięcia realizowanej na terenie nasze-
go regionu jest Regionalne Centrum Kultury w Koło-
brzegu im. Zbigniewa Herberta.

Autor: łukasz gładysiak  |  Fotografie: łukasz gładysiak

W realizacji klipu wzięli udział odtwórcy historyczni z Kołobrzegu i okolicy

– Marek Piekarczyk – wokalista TSA odtworzył postać księcia Bolesława III Krzywoustego 

Realizatorem przedsięwzięcia było Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 
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Błażej Babij, muzyk Filharmonii Koszalińskiej i nauczyciel gry na kontrabasie w Zespole 
Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, dopiął swego: w dniach 9-11 września br. 

odbędzie pierwszy Koszalin BassFest! 

Teatr Muzyczny Adria rozpocznie nowy sezon artystyczny premierą musicalu „Bonnie & 
Clyde” na licencji największej broadwayowskiej firmy MTI. Musical oparty jest na praw-
dziwej historii przestępczej pary, która utrwaliła się w popkulturze dzięki nagrodzonemu 

Oscarem filmowi z 1969 roku w reżyserii Arthura Penna.

Koszalińska trzydniówka kontrabasowa
P a t r o n a t  „ P r e s t i ż u ”

Wystrzałowy początek sezonu 

Pierwotnie festiwal wymyślony i zorganizowany przez Błażeja Ba-
bija miał się odbyć w czerwcu ubiegłego roku. Pandemia jednak 
zrujnowała ten plan. Pan Błażej nie poddał się i oto przed nami 
pierwsza edycja imprezy, podczas której kontrabas staje na pierw-
szym planie. 

W dniach od 9 do 11 września br. w Filharmonii Koszalińskiej wy-
stąpią artyści prezentujący zróżnicowane gatunki muzyczne, ale 
pod wspólnym mianownikiem, którym jest kontrabas. 

W pierwszym koncercie zagra trio w składzie: Krzesimir Dębski, 
Zbigniew Wrombel i Tadeusz Sudnik. Drugiego dnia Krzysztof Ro-
gacewicz, aktor i reżyser wystąpi w monodramie „Kontrabasista”, 
a popis muzyczny da Donat Zamiara, kontrabasista oraz pedagog 
Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie (zagra 
z akompaniamentem koszalińskiej pianistki Doroty Kuryło). Na za-
kończenie festiwalu, w sobotę 11 września, zagra zespół Neoklez 
łączący muzykę klezmerską i bałkańską.  

Koncerty festiwalowe rozpoczną się o godzinie 19. Bilety w ce-
nie 50 zł (dzień pierwszy) i 20 zł (dwa pozostałe dni) dostępne są 
w serwisie Kupbilecik.pl oraz w kasie Filharmonii Koszalińskiej.

Bonnie Parker  i Clyde Barrow początkowo popełniali drobne wykro-
czenia, kradzieże (najczęściej portfeli), rozboje czy włamania. Z cza-
sem zaczęli się dopuszczać morderstw. Kiedy Clyde został skazany 
na dwa lata więzienia, Bonnie przeszmuglowała pistolet do jego celi, 
pomagając mu w ucieczce. Clyde został wkrótce ponownie zatrzy-
many i przewieziony do surowszego więzienia State Prison at Eas-
tham, znanego jako Burning Hell (ang. płonące piekło). Kiedy wyszedł 
na wolność, zaczęli wspólnie organizować gang. Zginęli 23 maja 1934 
roku w policyjnej zasadzce, podczas której zostali zastrzeleni. 

Musical „Bonnie & Clyde” z muzyką legendarnego Franka Wildhor-
na  to opowieść o miłości, przygodzie i zbrodni, która przykuła 

uwagę całego świata. Warstwa dźwiękowa spektaklu łączy mu-
zykę bluesową, gospel i rockabilly. 

Koszaliński Teatr Muzyczny Adria jako pierwszy w Polsce wysta-
wi tę superprodukcję! Na scenie pojawi się ponad 30 artystów, 
wspaniała scenografia, piękne stroje nawiązujące do lat 20-30, 
fantastyczne wokale i zespół grający na żywo. 

Prapremiera zaplanowana została na 25 września br. Jako patron 
prasowy przedstawienia będziemy śledzić przygotowania i rela-
cjonować je w naszym mediach społecznościowych oraz na stro-
nie internetowej Prestizkoszalin.pl.

P a t r o n a t  „ P r e s t i ż u ”
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Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki na kwotę 39,5 mln zł Politechnika Koszalińska 
wkracza w fazę wykonawczą niezwykłej inwestycji, którą jest Cognitarium. Ma się ono stać regionalnym 
centrum wiedzy i nauki, które połączy zasoby biblioteki głównej PK, uczelnianego archiwum i innych 
branżowych placówek bibliotecznych Koszalina. Ma służyć nie tylko studentom, ale wszystkim 

mieszkańcom miasta i regionu. 

Cognitarium staje się faktem 

Kompleks Centrum Wiedzy Cognitarium powstanie przy uli-
cy Śniadeckich i tym samym domknie uczelniany kampus. Jego 
istotą stanie się cyfryzacja zbiorów i ich udostępnienie za po-
mocą narzędzi elektronicznych. Projektanci z pracowni OVO 
Grąbczewscy Architekci zaproponowali budynek składający się 
z dziewięciu prostopadłościennych modułów o podstawie kwa-
dratu i różnej wysokości (od 6 do 24 metrów), połączonych ze 
sobą podziemnymi magazynami oraz mostkami pieszymi. Po-
wstanie w ten sposób otwarta struktura, w której poszczególne 
bloki funkcjonalne stworzą układ wewnętrznych mini uliczek. 

Jednocześnie orientacja w całej strukturze będzie bardzo łatwa, 
bo w centrum Cognitarium, na przecięciu wszystkich ścieżek, 
znajdzie się wielopoziomowy hall, w którym będzie można się 
poruszać po okrążającej go podwójnej rampie dostosowanej do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej, mówiła 
podczas okolicznościowej konferencji prasowej, na której ogło-
szono przyznanie ministerialnej dotacji: - Ma  to być przestrzeń 
otwarta, zachęcająca do spotkań i inspirująca do rozmaitych 
projektów, szczególnie społecznych. Liczymy na to, że będzie to 
również miejsce reprezentacyjne, stanowiące powód do dumy 
dla Koszalina. Istotną funkcją obiektu będzie udostępnianie 

przestrzeni sprzyjającej wymianie poglądów, pracy zespołowej, 
udostępnianie zbiorów w formule otwartej, a nawet relaksowi. 
Bardzo chcemy wspierać społeczną misję Politechniki. Obok 
kształcenia realizujemy projekty społeczne i gospodarcze nakie-
rowane na nasze otoczenie. Myślę, że Cognitarium będzie takim 
właśnie projektem.

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, komentuje: - Cieszymy się, 
że projekt, na który pomysł powstał już 20 lat temu jest konse-
kwentnie realizowany. Cognitarium będzie służyło mieszkańcom 
oraz podniesie atrakcyjność kształcenia na Politechnice oraz 
atrakcyjność samego Koszalina.

Z kolei Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych 
i administracji, a jednocześnie koszaliński poseł, stwierdził: - Ta-
kie centrum wiedzy powinno znaleźć się na każdej uczelni. Je-
żeli chcemy, aby jak najwięcej osób tutaj studiowało i pozostało 
w regionie, to muszą mieć jak najlepsze możliwości rozwoju.

 
Suma powierzchni użytkowej obiektu wyniesie 8 253,35 m2 a  jego 
kubatura - 26 636 m3. Łączny koszt inwestycji został obliczony na 65 
mln zł. Obecnie trwa przygotowywanie szczegółowej dokumentacji 
technicznej. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku i trwać dwa lata. 
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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 -







Po 15 latach zmieniło się hasło promocyjne Sianowa. Brzmi ono obecnie: „Sianów 
gmina przyszłości”. W  nowym logotypie pojawił się zaś zarys ponad 120-letniej 
bramy prowadzącej do miejskiego parku, najbardziej charakterystycznego elementu 

architektonicznego Sianowa. 

Sianów ma nowe 
logo i hasło promocyjne 

Z czego wynikała potrzeba zmiany? Wyjaśnia to bur-
mistrz Maciej Berlicki: - Czas niesie nowe wyzwania. 
Poprzednie logo i poprzednie hasło utraciły walor 
świeżości. Najbliższe lata oznaczają dla nas wiele am-
bitnych wyzwań, których realizacja mocno wpłynie na 
przyszłość miasta i gminy. Jesteśmy na początku pro-
cesu, który przeobrazi Sianów, a logo i hasło symbo-
licznie to sygnalizują. 

Wyzwania, o których mówi burmistrz Berlicki, to m.in. 
budowa w ciągu dwóch lat siedmiu domów wieloro-
dzinnych w ramach rządowego programu Mieszkanie 
Plus, budowa Centrum Nauki, uruchomienie Sianow-
skiego Obszaru Gospodarczego (rodzaj uporządko-
wanej strefy przemysłowej), przebudowa centrum 
Sianowa i stworzenie starówki jako miejsca spotkań 
mieszkańców. To ostatnie zadanie będzie możliwe do 
zrealizowania po ukończeniu obwodnicy miasta zapro-
jektowanej jako odcinek drogi krajowej S6, co ma się 

stać w ciągu góra trzech lat. Wyłączenie dokuczliwego 
ruchu tranzytowego pozwoli na nowo zorganizować 
przestrzeń i życie w sercu Sianowa. 

Nad nowym znakiem i hasłem pracował zespół, w któ-
rego składzie znalazły się osoby w różnym wieku, 
reprezentujące różne środowiska i różne gminne in-
stytucje, organizacje pozarządowe, sołectwa i Koła 
Gospodyń Wiejskich. Na pewnym etapie włączyli się 
Wojciech Wojcieski i Anna Burzyńska z Fundacji Dru-
kKong, którzy jako profesjonaliści w dziedzinie marke-
tingu, pomogli przedyskutowane wnioski przełożyć na 
konkretne formy. 

Milena Szczepańska-Zakrzewska z Urzędu Miasta 
i Gminy w Sianowie tak relacjonuje założenia nowego 
logotypu: - Poszliśmy w stronę syntetyczną. Powstał 
znak odwołujący się do historii, ale jednocześnie bar-
dzo prosty i osadzony w rzeczywistości. Kluczowym 
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jego elementem jest obrys eklektycznej bramy zbudowanej ponad 120 
lat temu, a stanowiącej przejście do Parku Miejskiego im. Powstańców 
Warszawskich. Kiedy patrzymy na wizualizację pokazującą przyszły 
kształt starówki, to widzimy jak ta brama staje się centrum tego frag-
mentu przestrzeni miejskiej i jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. 
Z kolei korona, która znalazła się  w nowym logotypie, nawiązuje do her-
bu. Do herbu miasta odwołują się również trzy wstęgi w dolnej części 
znaku symbolizujące trzy sianowskie rzeki: Unieść, Polnicę i Rowiankę. 

Zmiana logotypu Sianowa oznacza zmianę identyfikacji wizualnej 
wszystkich jednostek samorządowych. Tutaj zespół również postawił 
na maksymalną prostotę: we wszystkich znakach stałym elementem 
stał się rysunek wspomnianej bramy, a różnić się one będą kolorami. 
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DERMALOGICA Klinika Medycyny Estetycznej to wyjątkowe miejsce. Na koszalińskiej mapie 
urodowej istnieje od 2010 roku. Powstało z myślą o osobach ceniących profesjonalizm i najwyższą 
jakość świadczonych usług. Imponuje zestawem metod odmładzających i upiększających. W miłej 
atmosferze i  luksusowych wnętrzach można wykonać zabiegi z  zakresu medycyny estetycznej, 
dermatologii, trychologii, kosmetologii oraz laseroterapii, dobrane do indywidualnych wymagań. 
Makijażem permanentnym zajmuje się jedna z  najlepszych linergistek w  Polsce. O  wartościach 
w  budowaniu biznesu, rozwoju i  nowościach w  jedynej w  Koszalinie autoryzowanej Klinice, 

rozmawiamy z jej właścicielką, Edytą Słupczewską.

Droga rozwoju 
nigdy się nie kończy!

Rozmawiała: anna makochonik   |  Fotografie: marcin Betliński
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Droga do mistrzostwa to proces, a to co wyróżnia mi-
strzów to nieustanny rozwój – to zdanie jest Ci bardzo 
bliskie. Jak je rozumiesz?
Sukces nigdy nie jest dziełem przypadku. Powinniśmy 
nieustannie poszerzać swoje kompetencje, horyzonty, 
dostrzegać nowe możliwości, a przede wszystkim wy-
znaczać trendy – na tym właśnie polega rozwój. Do tego 
cały czas dążę. Poza tym w pełni zgadzam się ze słowami 
Goldy Meir: ,,Nic w życiu nie przychodzi samo. Nie wy-
starczy w coś wierzyć; trzeba mieć siłę pokonywać prze-
szkody i walczyć”. 

Jak poszerzasz swoje kompetencje, mając przecież 
ogromne doświadczenie w pracy kosmetologa?
Uczestniczę w sympozjach, kongresach i workshopach 
zarówno w Polsce, jak i za granicą – głównie w Paryżu 
i Rzymie. Najbliższy międzynarodowy kongres medycyny 
estetycznej, na który zostałam zaproszona, to Anti-Aging 
Medicine World Congress 2021 w Monako. To dla mnie 
ogromne wyróżnienie i niesamowity powód do dumy, że 
wśród kilku zaproszonych klinik z całej Polski znalazła się 
DERMALOGICA Klinika Medycyny Estetycznej, i że mo-
żemy w tak wspaniałym gronie zdobywać wiedzę.

A umiejętności pozazawodowe? Wiem, że są dla Ciebie 
równie istotne.
Oprócz szkoleń typowo branżowych interesuję się psy-
chologią, osobowością człowieka, kolorami mózgu, które 

odpowiadają za nasze reakcje na konkretne zdarzenia.  
To niesamowite, jak odmiennie tę samą sytuację mogą 
odbierać poszczególne osoby i zarazem piękne, że jeste-
śmy tak różni. Dzięki temu życie jest ciekawsze.

Jest jakaś granica, która sprawi, że się zatrzymasz i po-
wiesz: mam wszystko, więcej nie potrzebuję?
Śmiało mogę powiedzieć, że z moim charakterem i podej-
ściem do życia nigdy nie uznam, że wszystko już osiągnę-
łam. Nigdy nie spocznę na laurach. Zawsze znajdzie się coś, 
co można ulepszyć oraz poprawić. Dewiza marki DERMA-
LOGICA® brzmi „Nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło 
być lepiej” i utożsamiam się z nią. Co ciekawe, marka po-
wstała w USA, 1986 roku, a to rok moich urodzin i jakby 
tego było mało, przedstawicielstwo w Polsce mieści się 
w Michałowicach pod Warszawą na ulicy Polnej, a mój dom 
rodzinny znajduje się na ulicy o tej samej nazwie. Współpra-
ca z marką ma więc dla mnie dodatkową symbolikę.

Do Kliniki trafiło w ostatnim czasie innowacyjne i bar-
dzo przydatne urządzenie. Opowiedzmy o nim.
Regularnie wprowadzamy nowe, sprawdzone techno-
logie, posiadające certyfikaty ośrodków badawczych, 
a także certyfikaty bezpieczeństwa CE oraz FDA, wy-
dane przez Amerykański Urząd do spraw Żywności 
i Leków. Niedawno zdecydowałam się na zakup Foto-
medicusa. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się system 
do tworzenia fotograficznej dokumentacji medycznej, 
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planowania i analizy zabiegów, która pozwala naszym 
lekarzom i kosmetologom precyzyjniej i efektywniej 
poprowadzić terapię. Urządzenie umożliwia wykona-
nie pogłębionej analizy stanu skóry pod kątem prze-
barwień, zmian naczyniowych, struktury skóry oraz 
zmarszczek. Poza tym pozwala tworzyć realistyczne 
symulacje rezultatów zabiegów. Jako jedyne na rynku 
zapewnia identyczność i powtarzalność wykonywa-
nia zdjęć ,,przed” i ,,po”, dzięki czemu można idealnie 
ocenić efekty i postępy terapii. Z kolei zastosowanie 
polaryzacji krzyżowej wraz z filtrami cyfrowymi po-
zwala pokazać rozkłady hemoglobiny lub melaniny 
w celu szybkiej oceny efektów np. laserowego zamy-
kania naczyń krwionośnych, oceny przebarwień, blizn, 
podawania toksyny botulinowej czy wypełniaczy. Na 
zdjęciach wykonanych innymi metodami zmiany te 
nie byłyby widoczne, a Fotomedicus charakteryzuje 
najwyższa jakość techniczna, idealnie odwzorowująca 
rzeczywistość.

Jest i nowa dziedzina w ofercie.
Mimo że oferta usług Kliniki jest niezwykle rozbudo-
wana, postanowiłam profesjonalnie zająć się trycho-
logią, czyli dziedziną medycyny zajmującej się dia-

gnozowaniem i leczeniem dolegliwości związanych 
z włosami i skórą głowy. Szkolenia dały mi fachową 
wiedzę odnośnie problematyki i leczenia. Podjęłam 
też współpracę z liderem rynku trychologicznego, 
co pozwoliło na wprowadzenie do oferty znakomi-
tych dermokosmetyków oraz suplementów zwięk-
szających gęstość włosów oraz hamujących proces  
łysienia.

Suplementów jest obecnie mnóstwo. Co wyróżnia 
akurat te preparaty?
Nowością na rynku trychologicznym są suplementy 
zawierające proteoglikany, które są niemal identycz-
ne z ludzkimi, odpowiadającymi za kontrolę procesu 
wzrostu włosa. Suplementy stymulują nieaktywne 
mieszki włosowe do wzrostu i są zaliczane do grupy 
nutraceutyków, czyli produktów, których skład jest 
całkowicie naturalny – proteoglikany pozyskiwane są 
ze szkieletu ryb głębinowych. Dodatkową zaletą tego 
produktu jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań do 
stosowania, nawet wśród dzieci. Preparat jest certyfi-
kowany przez FDA oraz EFSA jako bezpieczny, posia-
dający ponad 100 badań klinicznych potwierdzających 
jego skuteczność.  
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Problemy z włosami dotyczą ogromnej liczby osób.  
Na co mogą liczyć w Klinice DERMALOGICA?
Cała kuracja, obejmująca zarówno zabiegi dedykowane 
skórze głowy, jak i suplementację, odbywa się po kon-
sultacji trychologicznej połączonej z badaniem skóry 
głowy. Pacjent otrzymuje skierowanie na konieczne 
badania diagnostyczne, a po ich analizie planuję proces 
leczenia. Jeśli wyniki badań nie spełniają norm i wska-
zują na problemy w organizmie, wprowadzam idealnie 
dobrane suplementy. Musimy pamiętać, że proces su-
plementacji powinien trwać minimum 3 miesiące, a cza-
sami nawet pół roku, w zależności jak zaawansowany 
jest problem. Przy bardzo nasilonym procesie łysienia 
wykonuję terapie łączone, czyli do suplementacji doda-
ję specjalistyczne zabiegi wykonywane w Klinice.

biorąc pod uwagę Twoją pasję zawodową, podejrze-
wam, że o trychologii wiesz już wszystko...
Muszę przyznać, że ta tematyka jest dla mnie tak waż-
na, że nawet na tegorocznych wakacjach spędzonych 
na drugim końcu świata uczestniczyłam w szkoleniu 
poświęconym trychologii, by być na bieżąco z nowo-
ściami. Wracając po 20 godzinach podróży z lotniska, 
słuchałam wykładu, aby mieć całkowitą pewność, że 
nieco szwankujący wcześniej zasięg nad Oceanem In-
dyjskim nie spowodował, że cokolwiek przeoczyłam. 
Myślę, że to najlepiej pokazuje prawdziwą pasję wyko-
nywanego zawodu (uśmiech).

Nowy sprzęt, zabiegi to jedno, ale zmieniła się też na-
zwa, a co za tym idzie – status DERMALOGICA. To 
ważny, żeby nie powiedzieć rewolucyjny, krok.
Po jedenastu latach z Instytutu Kosmetologii i Medycy-
ny Estetycznej zmieniliśmy nazwę na DERMALOGICA 
Klinika Medycyny Estetycznej. Tym samym, rozszerzy-
liśmy zakres usług o świadczenia medyczne, ale przede 
wszystkim staliśmy się placówką medyczną w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Jesteśmy Niepublicznym Zakła-
dem Opieki Zdrowotnej, czyli podmiotem wykonują-
cym działalność leczniczą i podlegającym pod Wojewo-
dę Zachodniopomorskiego.

brzmi poważnie!
To dla nas ogromna zmiana, wymagająca przygotowania 
szeregu dokumentów oraz przystosowania placówki do 
przepisów o prawie medycznym, a także prowadzenia 
dokumentacji medycznej, ale też nagroda dla naszych 
obecnych i przyszłych Pacjentów i gwarancja, że Klini-
ka spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

„Zmiana” to poza „rozwojem” najczęściej pojawiające 
się słowo w rozmowie z Tobą.
Rozwój i zmiany, które się z nim wiążą, są ważnymi ele-
mentami w drodze do osiągania sukcesów i bycia szczę-
śliwym człowiekiem. Nie każdy, kto się rozwija, osiąga 
sukces, ale wszyscy, którzy osiągnęli sukces, musieli się 
rozwijać i wykonać ogromną pracę w tym kierunku. Cza-
sami sama się na siebie denerwuję, że non stop czymś 
się zajmuję i w każdej wolnej chwili myślę nad zmianami 
w Klinice, ale po chwili przychodzi refleksja, że inaczej 
nie potrafię. Mam dwójkę dzieci, klinika to kolejne, a wła-
ściwie pierwsze, bo powstała zanim zostałam mamą.
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Rzeczywiście dbasz o nią, jak o dziecko. Także jeśli 
chodzi o wnętrza, które tak sobie chwalą Pacjenci.
Oprócz najnowszych technologii, które systematycz-
nie trafiają do portfolio Kliniki, cały czas zmieniamy 
wystrój, aby stał się jeszcze bardziej designerski. 
Ostatnio postanowiłam odświeżyć wygląd recep-
cji. W pewnym momencie przestała korespondować 
z estetyką pozostałych, zmodernizowanych gabi-
netów. Uśmiecham się, mówiąc o odświeżeniu, po-
nieważ dla większości osób oznacza to ewentualnie 
przemalowanie ścian, a ja mam na myśli rewolucję. Za-
początkował ją montaż ogromnego żyrandola w holu 
głównym, co wymusiło podwyższenie podświetlane-
go sufitu i zwiększenie tym samym powierzchni całej 
recepcji. Pracowałyśmy z projektantką, Anettą Kazi-
mierską z pracowni 2-t STUDIO ART&DESIGN, która 
stworzyła niesamowitą koncepcję. Zdecydowałyśmy 
się wprowadzić element onyksu do wnętrz i zaak-
centować boczne części sufitu pięknym podświetla-
nym onyksem w kolorze bursztynu, co nawiązuje do 
natury i morza. Poza tym wymieniłyśmy ladę recep-
cyjną na idealnie zaprojektowany mebel spełniający 
wszystkie oczekiwania oraz wkomponowując pod-
świetlany onyks w jego dolną część, co nadało całości 
niesamowity efekt. Dodatkowo wymienimy tapety 
w części głównej recepcji, aby Klinika tworzyła ideal-
nie skomponowaną całość.

To nie pierwsza współpraca z 2-t STuDIO ART&DESI-
GN. Pracownia wcześniej projektowała inne wnętrza  
w Klinice.
Pani Anetta Kazimierska została wyróżniona w mię-
dzynarodowym konkursie OPAL odbywającym się 
w Londynie, w którym biorą udział najlepsze projek-
ty z całego świata, zdobywając tym samym nagrodę 
OPAL 2020 w kategorii Leisure Interior Design wła-
śnie za projekt najnowszej części Kliniki DERMALO-
GICA. Jestem jej ogromnie wdzięczna za zaangażo-
wanie i obecność na każdym etapie kolejnej realizacji. 
Dodam, że poza przepięknym projektem niesamowi-
cie istotny jest wybór firmy, która podejmie się jego 
realizacji, i dla której nie ma rzeczy niemożliwych. 
Taką właśnie politykę wyznaje firma Sharp Design,  
na czele której stoi pan Piotr Golecki, realizująca 
projekty zarówno w Polsce, jak i na świecie. Moje 
pomysły i zmiany wymagają zawsze poświęcenia cza-
su i uwagi, co dla wielu wcześniejszych firm było nie 
do przejścia, ale nie dla Sharp Design, a ja doceniam 
możliwość współpracy z profesjonalistami.

Profesjonaliści to jakość, jakość to prestiż?
Uwielbiam doskonałą jakość, co zresztą zawsze po-
wtarzam. Wszystko co wprowadzam do oferty usług, 
musi spełniać najwyższe standardy. Firmy z którymi 
współpracuję, m.in. ITP. S.A., BOGDANI Dermatolo-
gia, REVISAGE zaopatrują najlepsze na świecie kliniki 
medycyny estetycznej w sprzęt medyczny. Wszystkie 
nasze urządzenia są regularnie serwisowane u auto-
ryzowanych przedstawicieli, co jest gwarancją bez-
pieczeństwa. Klinika Medycyny Estetycznej DERMA-
LOGICA to przede wszystkim najwyższa jakość usług, 
ale dla mnie jako niesamowitej estetki, kochającej 
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piękno, sztukę i naukę, liczy się każdy, najmniejszy szcze-
gół. Dlatego każdy element designu i wyposażenia jest 
dokładnie przemyślany i nic nie jest dziełem przypadku.

Teraz część tego klimatu i designu Kliniki można zabrać 
do domu.
Postanowiłam wprowadzić do oferty możliwość zakupu 
pięknych naturalnych sojowych świec DERMALOGICA 
wykonanych indywidualnie na zamówienie. Uczestni-
czyłam w całym etapie ich produkcji, począwszy od 
wyboru nuty zapachowej po wybór pięknego czarnego 
szkła ze złotym logo i opakowania – czarnego kartonika 
ze złoceniem, aby wszystko stanowiło idealną całość. 
Świeca pachnie obłędnie, a aromat prosecco z malina-
mi wypełnia dosłownie całe wnętrze. Może być dosko-
nałym prezentem dla bliskiej osoby lub kontrahenta, 
a sama w sobie stanowi piękną ozdobę wnętrza. Świece 
można zakupić w Klinice lub po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym albo mailowym mamy też możliwość wy-
syłki świec pod wskazany adres.

Skąd u Ciebie ta ambicja i pracowitość?
Zdaję sobie sprawę, że dużo od siebie wymagam, ale 
tak już mam. Perfekcjonizm wyniosłam z domu rodzin-
nego, gdzie nauczyłam się, że albo coś robimy najlepiej, 
albo wcale. Ważne, jakimi ludźmi otaczamy się w drodze 

do sukcesu, kto nas inspiruje, motywuje, uczy i zaraża 
swoim sposobem myślenia. Podziwiam moich rodziców, 
którzy zawsze ciężko pracowali, aby ich dzieci miały do-
bre warunki życia i rozwoju. To oni nauczyli mnie pra-
cowitości, biznesowej rozwagi, ogromnej pogody ducha 
i determinacji w dążeniu do celu, czyli działania mimo 
przeszkód i wyciągania wniosków na przyszłość. Tata 
zaszczepił we mnie perfekcjonizm, o którym wspomnia-
łam, a mama ma umysł psychologa – dzięki niej analizuję 
zachowania i rozkładam wszystko na czynniki pierwsze.

Czy te wartości pomagają Ci w pokonywaniu zawodo-
wych raf?
Zawsze szukam rozwiązania problemu, a jak je znajdę, 
wyciągam wnioski na przyszłość i nie wracam myślami 
do negatywnych emocji, ponieważ niczemu to nie służy. 
Poza tym wierzę, że jesteśmy swoimi myślami, więc wolę 
skupiać się na realizacji planów i marzeń niż na trudno-
ściach, które pojawiają się i będą pojawiać.

Co jest najcenniejszym kapitałem Kliniki Medycyny Es-
tetycznej DERMALOGICA?
Na pewno ludzie – lekarze, kosmetolodzy oraz ko-
ordynatorzy obsługi pacjenta. Często powtarzam, 
że mam tzw. dream team (zespół marzeń), jesteśmy 
niezwykle zgrani, zżyci. Wdrożyłam regularne spo-

dr Sebastian Łopato, Edyta Słupczewska, dr n.med. Mariusz Borkowski
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tkania, podczas których omawiamy plany te-
rapeutyczne naszych Pacjentów, a także za-
stanawiamy się i analizujemy, jakie procedury 
przyniosą najszybsze efekty. Wszystkim nam zależy  
na satysfakcji i zadowoleniu Pacjentów.

Zespół w ostatnich latach znacząco się powięk-
szył.
Obecnie z Kliniką współpracują lekarze: dr n. med. 
Mariusz Borkowski – absolwent Harvard Business 
School oraz II Wydziału Lekarskiego Warszaw-
skiego Wydziału Lekarskiego; dr Sebastian Łopato 
– stomatolog, absolwent Wydziału Lekarsko-Sto-
matologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Szczecinie; dr Mirosława Cybulska 
– dermatolog, absolwentka Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Lublinie, dr Marek Iwaszko 
– absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Me-
dycznej w Łodzi. Nasze kosmetolożki to: Patrycja 
Grzywaczewska, Marta Kasprzak, Meri Davtyan, 
linergistka Marta Czerkawska-Burgs, a także ser-
ce Kliniki, czyli nasze zawsze uśmiechnięte koor-
dynatorki obsługi Pacjenta: Karolina Szuplak oraz 
Alicja Czupajło – obie są kosmetolożkami, więc 
służą pomocą zarówno przy rejestracji na wizytę, 
jak i przy wyborze odpowiedniego zabiegu jeszcze 
zanim Pacjent trafi na konsultację do odpowied-
niego specjalisty. Razem ze mną zespół to jede-
naście osób na jedenaście lat prowadzenia firmy 
(uśmiech).

Z okazji 10-lecia Kliniki zrobiłaś swoim współpra-
cownikom bardzo oryginalny prezent – lot balo-
nem, który odbył się niedawno. Jak im się podo-
bała niespodzianka?
Bardzo chciałam zrealizować lot dokładnie  
11 grudnia 2020 roku, kiedy DERMALOGICA ob-
chodziła swoje 10 urodziny. Mimo że loty odbywa-
ją się również w porze zimowej, najważniejsze jest 
bezpieczeństwo, więc ze względu na silny grud-
niowy wiatr lot musiał odbyć się w innym terminie. 
Polecieliśmy w pięknej wakacyjnej aurze, przy za-
chodzie słońca. Było wspaniale, choć muszę przy-
znać, że wszyscy byli przerażeni przy wchodzeniu 
do kosza z balonem. Łącznie ze mną, choć to mój 
drugi lot. Uważam jednak, że czasami należy wy-
chodzić ze swojej strefy komfortu, aby moc prze-
żyć nowe doświadczenia. To niesamowite uczucie 
widzieć słońce niemalże na równej wysokości 
i podziwiać z przestworzy panoramę Koszalina 
i okolic. Niespodzianka spotkała się z bardzo po-
zytywnym odzewem ze strony naszych Pacjentów. 
Mnóstwo osób wysyłało nam zdjęcia albo mówiło, 
że widziało balon lecący nad ich domami, co stano-
wiło nie lada atrakcję dla nich samych i ich dzieci.

Trochę jak z Twoją firmą – jeśli prezent, to we 
własnym stylu.
Nigdy nie porównywałam siebie do innych. Uwa-
żam, że jesteśmy niepowtarzalni i podobnie każ-
da firma powinna mieć indywidualny charakter, 
tworzony od podszewki przez człowieka, który 
ma wizję i ją realizuje, nie oglądając się na nikogo. 
Myślę, że całą swoją uwagę powinniśmy poświęć 
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temu, aby każdego dnia stawać się lepszą wer-
sją samych siebie. Porównuj się do siebie z dnia 
poprzedniego i każdego dnia stawaj się lepszy, 
bardziej przygotowany i skuteczniejszy – tym 
się kieruję. Wierzę w to, co robię, kocham to 
i stawiam sobie wysoko poprzeczkę w rozwija-
niu Kliniki. Głównym celem musi być pasja, bo 
od niej wszystko się zaczyna i do niej wszystko 
się sprowadza. Droga oparta na pasji, realnych 
wartościach, ciężkiej pracy oraz autentyczności 
zawsze sprawdza się w biznesie.

Jak podsumowałabyś moment, w jakim jesteś?
Czuję się spełniona. Ze wspaniałym zespołem 
współpracowników prowadzę jedną z najbar-
dziej nowoczesnych klinik medycyny estetycz-
nej, która jest spełnieniem moich marzeń. Mam 
wspaniałego, wspierającego mnie na każdym 
kroku męża, który dzięki naszym nieustan-
nym rozmowom wie o zabiegach praktycznie 
tyle samo, co nasi lekarze. Mamy dwójkę dzie-
ci, dzięki którym drugi raz przeżywamy swo-
je dzieciństwo (uśmiech). Siedmioletni synek 

jest oazą spokoju, a półtoraroczna córeczka 
to żywioł i charakter Włoszki, czyli dwa zu-
pełne różne charaktery, które wspaniale się  
uzupełniają.
  
Na takie spełnienie trzeba pracować całe życie, 
zgadzasz się z tym?
Rzadko to, co piękne i wartościowe pojawia się 
w życiu samo i niespodziewanie. Spełnienie ma-
rzenia poprzedzało pielęgnowanie pragnienia, 
wytyczanie celu i praca w kierunku jego reali-
zacji. Mam w sobie dużo spokoju ducha, pokory 
i dystansu do wielu rzeczy. Wszystko to przyszło 
do mnie z czasem. Przeszkody pojawiają się na 
każdym etapie życia, także w prowadzeniu biz-
nesu i tylko w nas tkwi siła potrzebna do ich 
pokonania, a wiara we własne możliwości jest 
pierwszym krokiem prowadzącym do sukcesu. 
Jestem ogromnie wdzięczna naszym Pacjen-
tom za zaufanie i motywowanie do dalszych 
działań – to właśnie sukcesy terapeutyczne 
naszych Pacjentów najbardziej napędzają nas  
do działania.
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Kiedy wracasz z  plaży uznanej przez National Geographic za jedną z  dziesięciu 
najpiękniejszych na świecie i w wiejskiej osterii, jesz ser cociocavallo, a za Twoim plecami 
pasą się podolice, z których mleka robi się ten smakołyk, wiesz, że nie mogłeś trafić lepiej. 

Oszałamiająca natura i autentyczność to znak rozpoznawczy całej włoskiej Apulii. 

Na pięcie włoskiego buta 

To była nasza pierwsza podróż zagraniczna od początku 
pandemii. Wytęskniona, ale też niepozbawiona obaw. 
Jadąc do Włoch na początku lipca, do ostatniej niemal 
chwili nie byliśmy pewni, czy paszport szczepionkowy na 
pewno będzie działał, czy formularze lokalizacyjne wy-
pełniliśmy poprawnie, i czy nie zostaniemy zawróceni, 
zanim jeszcze rozpoczniemy naszą włoską przygodę. 

Lęki te szybko jednak zostały rozwiane, lotniskową prze-
prawę przeszliśmy bezproblemowo, a na miejscu czuli-
śmy się bezpiecznie. 

We Włoszech zaszczepionych jest już 60 procent ludzi, 
wszyscy bez dyskusji zasłaniają nos i usta w publicznych 
pomieszczeniach, a wielu nie zdejmuje maseczek na uli-
cach, nawet przy ponad 30-stopniowym upale. Ponadto 
wybraliśmy się  do regionu, w którym masowa turystyka 
praktycznie nie istnieje. Do Apulii na końcu włoskiego 

buta, a ściślej rzecz ujmując do jego północnej części – 
na Półwysep Gargano, miejsca absolutnie wyjątkowego.  

Gargano to zarówno nazwa półwyspu w północnej czę-
ści Apulii, jaki i parku narodowego, który obficie porastają 
wiecznie zielone lasy, w tym słynna Foresta Umbra. Ten 
zacieniony, nieco mroczny las we wnętrzu Półwyspu,  
uznawany jest za najstarszy nienaruszony ręką człowieka 
i figuruje na liście UNESCO. 

Zrównoważone podejście Włochów do ochrony eko-
systemu sprawia, że nie ma tam masowej turystyki i wiel-
kich betonowych hotelowców, ale nie ma też absolutne-
go zakazu korzystania z darów natury, co jest niezwykle 
istotne nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla  
mieszkańców, którzy mogą tam wypasać bydło, owce 
i kozy czy prowadzić niewielkie rodzinne gastronomicz-
no-turystyczne biznesy. 

Autor: Beata ostrowska 
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Sama stolica regionu - Bari, dokąd przylecieliśmy z Okęcia tani-
mi liniami lotniczymi,  nie zachwyca, ale warto przejść się ulicami 
miasta, z którego pochodziła i w którym jest pochowana Bona 
Sforza, włoska królowa Polski. Spragnieni natury czym prędzej 
opuściliśmy więc Bari, kierując się w stronę Gargano. Wiedzieli-
śmy, czego możemy się tam spodziewać: wspaniałych krajobra-
zów, niemal nieskażonej cywilizacją natury i przycupniętych na 
wysokich klifach urokliwych miasteczek. Ale to, co zobaczyliśmy 
120 km od Bari, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Bo to 
po prostu…  

…KRAINA NIESKOńCZONEGO PIęKNA 

Słabo zaludniony półwysep, będący w całości parkiem narodo-
wym, to okazałe wyniesienie górskie, w najwyższym punkcie 
dochodzące do 1000 m n.p.m., przez który prowadzą strome 
serpentyny. Jazda po nich  wywołuje ambiwalentne emocje. Za-
równo okrzyki zachwytu (na widok wyłaniających się zza każdego 
zakrętu majestatycznych biało-zielonych klifów i szmaragdowych 
wód Adriatyku, jak i przerażenia, gdy mijamy się o centymetry 
z jadącymi z naprzeciwka samochodami. 

Poszarpana linia brzegowa Apulii z licznymi zatokami ma taką 
samą długość, co wybrzeże Polski, ale zadziwia swoją różno-
rodnością. Oferuje zarówno szerokie plaże z drobnym, białym 
piaskiem i  płytkim zejściem do morza, co jest idealną opcją  dla 
rodzin z dziećmi, jak i surowe, kamieniste plaże, gdzie woda staje 
się głęboka już po kilku krokach od brzegu.  

Te ostatnie, choć mniej wygodne i trudniej dostępne,  urzekły nas 
od pierwszej chwili. To po prostu  miejsca magiczne. Ukryte w za-
toczkach, nad którymi górują potężne, ponad 100-metrowe bia-
łe wapienne klify.  Od dołu rzeźbi je woda, tworząc liczne groty, 
a od góry porasta je sosnowy las pulsujący od odgłosów milionów 
cykad. 

Z morza, które przybiera tu kolor turkusu, wyrastają  fantazyjne 
formacje skalne zwane faraglioni. Białe klify, zielone lasy i szma-
ragdowe morze tworzą zachwycający miks kolorów, który nie 
wymaga już żadnego filtra. Właśnie na tych półdzikich plażach 
wczesną jesienią olbrzymie żółwie morskie składają jaja, po czym 
rozpoczyna się niezwykle widowiskowy exodus młodych żółwi-
ków w stronę morza. 

To idealne miejsce na odpoczynek wśród natury i jej kontempla-
cję. Ze względu na niełatwy dostęp i ograniczony zatoką obszar 
nie ma tam tysięcy plażowiczów. Dostać się na nie można, pozo-
stawiając auto gdzieś przy szosie i idąc w dół około 20 minut lub 
skorzystać z parkingu blisko plaży, płacąc jednak za ten komfort 
od 15 do 20 euro. Warto jednak zdobyć się na wysiłek fizyczny lub 
finansowy, aby spędzić dzień na jednej z najbardziej  zjawiskowej 
plaży - Baia della Zagare. Znajduje się między miejscowościami 
Mattinata a Manferdonia, w niewielkiej zatoce osłoniętej przez 
klify. Kiedy schodzi się do niej w dół dość długą ścieżką, przecho-
dzącą w kręte schody, z każdym krokiem widok coraz bardziej za-
piera dech w piersiach. A potem słychać tylko okrzyki zachwytu. 

My zatrzymaliśmy się w sercu parku narodowego, w bungalo-
wach na campingu Vignanotica, położonym przy plaży o tej samej 
nazwie, uznanej przez National Geographic za jedną z dziesięciu 
najpiękniejszych na świecie. Obie te zjawiskowe plaże, choć trud-
no dostępne, posiadają jednak pełną infrastrukturę, zapewniającą 
komfortowy wypoczynek: są bary, toalety, prysznice, leżaki z pa-
rasolami, przy których zamontowane są popielniczki, co sprawia, 
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że włoskie plaże są wolne od niedopałków po papierosach. Sam 
camping to jedno z nielicznych miejsc noclegowych na tym odcin-
ku wybrzeża Gargano. Można tam naprawdę się zresetować, nie 
tylko za sprawą otaczającej nas zewsząd natury, ale także rachi-
tycznego zasięgu sieci komórkowej i Internetu.  

bIAŁE MIASTO OD NOEGO

Większy wybór noclegów i piaszczyste plaże znajdują się w oko-
licach oddalonego o 30 km Vieste – nieoficjalnej stolicy Gargano. 
To piękne białe miasto usytuowane na wysokim skalistym klifie  
poza sezonem jest praktycznie wymarłe, ale tak autentyczne, jak-
by żywcem wyjęte z filmów Felliniego. Latem przybywa do niego 
więcej turystów niż do innych części Gargano. Trudno się dziwić: 
wąskie uliczki, zakamarki, alabastrowe chodniki, klimatyczna 
dzielnica żydowska, placyki wypełnione restauracyjnymi stolika-
mi i unoszący się w powietrzu zapach morza i kuchni. 

Vieste, najdalej wysunięta na wschód osada ludzka na Półwyspie 
Apenińskim, liczy sobie ponad dwa tysiące lat. Legenda mówi, że 
miasto założył Noe, gdy jego arka wreszcie przybiła do brzegu, 
nadając mu nazwę od imienia swojej żony Vesty. 

W pewnym zakamarku starówki stoi bardzo wąski budynek, 
a przy nim olbrzymi kamień zwany Chianca amara, czyli gorzki 
kamień, który ma swoją mroczną historię. To największe miej-
sce kaźni w historii Gargano. W XVI w. tureccy piraci  przybili 50 

okrętami do wybrzeży Półwyspu Apenińskiego w okolicach Gar-
gano i dostali się do Vieste. Pierwsze co zrobili, to wymordowali 
niemal wszystkich mieszkańców miasteczka. Na tymże kamieniu 
ścięli głowy pięciu tysiącom osób. 
 
Gargano to najbardziej nieodkryty turystycznie region Włoch. 
Ma niemal wszystko co potrzebne do idealnych wakacji: wspa-
niałą przyrodę i oszałamiające plaże, urokliwe miasteczka z wą-
skimi uliczkami, nadzwyczaj dobre, niemal domowe  jedzenie oraz 
świetne wina. Polacy dość licznie odwiedzają znajdujące się na 
Gargano w San Giovanni Rotondo Sanktuarium Ojca Pio, które 
jest celem licznych pielgrzymek, jednak najczęściej zaraz stamtąd 
wyjeżdżają. 

Apulia cieszy się za to dużą popularnością wśród samych Wło-
chów, ale nie ma tam tłumów znanych z innych bardziej popular-
nych włoskich destynacji. To jeden z najbardziej zapomnianych 
i biednych regionów Włoch, a tym samym jeszcze bardzo auten-
tyczny. No i co nie bez znaczenia - bardzo przyjazny finansowo. 
Przed pandemią i poza sezonem wynajem samochodu, noclegi  
i  posiłki w restauracjach zdecydowanie nie nadwyrężyły naszego 
portfela. 

Jednak pandemia nieco zmieniła ten sielski obraz. Cała bran-
ża turystyczna, zapewne nie tylko we Włoszech, próbuje odbić 
sobie chudziutki okres lockdownu i drastycznie podniosła ceny. 
Dlatego o ile do Bari można dostać się tanimi liniami lotniczymi za 
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niewygórowaną kwotę, to niestety na miejscu trzeba się liczyć 
ze sporymi wydatkami. Koszty zależą od tego, co chcemy zoba-
czyć i dokąd pojechać. 

Na Gargano trudno dotrzeć komunikacją publiczną, a jazda po 
jego krętych, wąskich i stromych drogach wymaga wypożycze-
nia samochodu ze zdecydowane większym silnikiem niż uroczy 
Fiat 500. A to już wydatek co najmniej 100 euro za dobę. Dla-
tego dobrym rozwiązaniem jest jednak wyprawa poza sezonem 
lub – jeśli ktoś dysponuje czasem – własnym samochodem. 
W połowie września ceny spadają, podobnie jak temperatury. 
Dlatego jeśli kolejna fala pandemii nie zablokuje nas znowu 
w domach, warto pojechać tam nawet w październiku.  

Na szczęście ceny w restauracjach nie szokują, nawet w lipcu, 
co jest dobrą wiadomością, bo będąc we Włoszech trudno jeść 
zapasy z Polski. W apulijskich restauracjach zapłacimy z pew-
nością mniej niż we Florencji, Mediolanie, Toskanii, czy na Sar-
dynii. A jedzenie i wino mają naprawdę wyśmienite. 

PIWNICA EuROPy 

Primitivo to najbardziej znana marka tego regionu Włoch. 
I ulubione wino Polaków. Ale Apulia to o wiele szerszy, wręcz 
ogromny wachlarz smaków, raj dla hedonistów, którzy nie chcą 
przepłacać, a cenią domową kuchnię i dobre wino. 

Nawet jeśli zamówicie ich regionalną pastę – orecchiette, maka-
ron w kształcie muszelek czy małych uszek  z pesto z rucoli lub 
pomidorów czy z rzepy brokułowej, możecie być niemal pewni, 
że makaron został zrobiony przez nonny (babcie) z pobliskiego 
miasteczka. Biorą go od nich nawet restauracje z gwiazdkami 
Michelin. 

Co jeszcze tam warto zjeść? Ociekającą mlekiem i rozpływa-
jącą  się w ustach bufalę - mozzarellę z mleka bawolego, które 
wylewa się z białej kulki po jej lekkim naciśnięciu czy cacioca-
vallo – świeży lub dojrzewający ser w kształcie gruszki robiony 
z mleka krów rasy podolice. Te półdzikie bawolice o słowiań-
skim rodowodzie, bo pochodzące z Podola, wypasają się niemal 
na całym Gargano. Słychać je prawie wszędzie, nawet nocą, 
bo u szyi mają zawieszone wielkie dzwonki. To rasa hodowana 
głównie na mięso, a mleko na sery pozyskuje się od nich jedynie 
od maja do września. 

Gargano porastają też wszędzie drzewa oliwne. Nasączone nią 
i czosnkiem bruschetty z kawałkami pomidorów pachnących 
słońcem i wielką dziką rucolą smakują wybornie. Są też oczy-
wiście różnego rodzaju salami, mięsa, głównie jagnięcina z grilla 
oraz oczywiście ryby i owoce morza. 
Czym to popić? W Apulii, która zwana była niegdyś piwnicą Eu-
ropy, wybór jest ogromny. Słynne primitivo ma swoich zacnych 
kuzynów - negroamaro i nero di troja. Tym ostatnim, który naj-
bardziej przypadł nam do gustu, wznosiliśmy toasty za  zwy-
cięstwo Azzurich podczas Euro. Choć trzeba przyznać, że miał 
silnego konkurenta o greckim rodowodzie - aglianico. Wśród 
białych szczepów królują rześkie i świeże falanghina czy malva-
sia, które pasują do niemal wszystkiego oraz… francuskie char-
donnay, które na dobre zadomowiło się na południu Włoch. Ale 
co najważniejsze, wina domowe podawane w restauracjach na 
karafki, są jak najbardziej grzechu warte, a kosztują niewiele. 
MIASTO WyKuTE W SKALE 
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Wracając na lotnisko w Bari trudno nie zjechać 60 km na połu-
dnie do miejsca, które znajduje się w sąsiadującej z Apulią Basi-
licacie. W tym najbiedniejszym regionie Włoch znajduje się dia-
mencik – miasto wykute w skale - Matera. Zachwycający urodą 
architektoniczny rarytas, który jednocześnie przeraża niechlub-
ną historią. 

Miasto położone na wzgórzach kanionu rzeki Gravina powstało 
ponad dwa tysiące lat temu. Jednak zdaniem naukowców ludzie 
zaczęli się tam osiedlać dużo wcześniej, nawet 12 tysięcy lat 
temu. W miękkim wapieniu drążyli jaskinie, zwane sassi (po wło-
sku kamienie), od którego potem wzięła nazwę ta część starego 
miasta. Sassi Caveoso, czyli Sassi Jaskiniowe uchodzi za jeden 
z przykładów najstarszego osadnictwa jaskiniowego w Europie. 

I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ludzie miesz-
kali w nich jeszcze… 60 lat temu. Bez prądu, bieżącej wody, ka-
nalizacji, razem ze zwierzętami. Wśród mieszkańców szerzyły się 
choroby, a wskaźnik śmiertelności wśród dzieci był najwyższy 
w Europie. Brak stałej pracy, analfabetyzm i bieda. Dzikusów 
z Matery wskazywał palcem cały świat.  I przynosił Włochom 
powód do wstydu. Mówi się nawet o narodowej hańbie. Wyso-
ko rozwinięty europejski kraj z piękną historią i nowoczesnymi 
technologiami dopuścił, aby jego mieszkańcy żyli w tak prymi-

tywnych warunkach. Aż wreszcie decyzją rządu w latach 50. 
mieszkańców jaskiń wysiedlono do nowych domów.  
Po drugiej stronie wzgórza powstało nieco później Sassi Barisa-
no, nieco nowsza część Matery,  gdzie domy i kościoły budowano 
już w nieco bardziej tradycyjny sposób, jednak wciąż część bu-
dowli stanowią jaskinie i groty. Tu jednak widać finezję budow-
niczych, fasady i ściany zrobione zostały z litego kamienia w taki 
sposób,  że trudno domyślić się, co jest częścią skały. Aby do-
stać się do kaskadowo wzniesionych na wzgórzu domów, trzeba 
przejść przez dachy tych położonych poniżej. 

Wraz z wysiedleniem ludzi z jaskiń dofinansowano miasto i odre-
staurowano starówkę. Dziś robi oszałamiające wrażenie, zwłasz-
cza nocą, gdy rozbłysną wszystkie światła. Nic dziwnego, że 
wpadło w oko producentom z Hollywood. To żywa scenografia. 
Kiedy Mel Gibson trafił do Matery, szukając plenerów do „Pasji”, 
natychmiast zdecydował, że to właśnie w tym mieście przypomi-
nającym starożytną Jerozolimę powstanie jego film. 

Nie on jeden nie mógł się oprzeć urodzie tego miejsca. Sześć lat 
temu kręcono tu także hollywoodzki remake „Ben Hura” z 1959 r. 
Matera zainspirowała też reżysera najnowszego Bonda „Nie czas 
umierać”, który do kin wejdzie dopiero jesienią. Wprawdzie Cary 
Joji Fukunaga nakręcił tutaj tylko jedną scenę, ale wzięli w niej 
udział wszyscy mieszkańcy Sassi di Matera. Czekamy na premierę! 
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Naszą pasją są ryby i owoce 
morza , ale nie tylko …Koszalin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3

+48 500 005 155
lajba@sea-food.pl

www.restauracjalajba.pl



Ile trzeba mieć rowerów, aby objechać świat? Okazuje się, że wystarczy jeden. No, może 
dwa. Koszalinianin Sławek Perchel rowerem zjeździł Rumunię, Gruzję, Kirgistan, Nepal, 
Tybet, Sir Lankę, Indie, Peru, Dominikanę, Kubę, Maroko, Algierię, Saharę Zachodnią 
oraz oczywiście Polskę. I  nadal jest wiele miejsc, które chciałby zobaczyć. A  nawet 
bardziej poczuć, bo rodzaj kolarstwa jaki uprawia, jest koktajlem sportu, przygody, 
podróży, współdzielenia świata, pokory w stosunku do przyrody, chęcią poznania kultur 

i mieszkańców najodleglejszych zakątków naszego globu. 

SŁAWOMIR PERChEL
„Kocham podróże poza szlakiem”

- Gdzie wjechałeś swoim rowerem najwyżej?
- To było zdaje się 5600 m n.p.m. w Nepalu. Choć dla 
mnie „najwyżej” to trasa, którą od początku do końca po-
konuję na rowerze, siłami własnych mięśni. 

- Czy wszędzie da się wjechać rowerem?
- I tak, i nie. Zależy, co jest twoim priorytetem. Ja nie je-
stem nastawiony na osiągnięcia, a myślę tu o „dalej, wię-
cej, za wszelką cenę”. Moim celem jest zbliżyć się mak-
symalnie do ludzi, przyrody, przeżyć przygodę, ale nie 
„zdobyć” najlepsze ujęcie fotograficzne, czy wdrapać się 

z rowerem na szczyt. Nie biję rekordów w prędkości ani 
w odległości. Wsłuchuję się w otoczenie. Zdarza się na 
moich wyprawach, że znaki na niebie i ziemi mówią mi, 
nie jedź tam i ja się tego słucham. Nie ingeruję w przyro-
dę ani w kulturę środowiska, w jakie jadę. Skoro oni mó-
wią mi, nie jedź - odpuszczam. 

- Jakie to znaki? 
- Nie raz zdarzyło mi się wsłuchać w ostrzeżenia tubyl-
ców na przykład o zalanej drodze czy o zniszczonym 
moście. Zawsze na początku swojej wyprawy staram się 

Autor: anna zawiślak  
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zaplanować nocleg wśród miejscowych albo w niedrogim 
motelu. Kraje południowej Ameryki czy Azji mają to do 
siebie, że ich mieszkańcy częściej zapytają – „Jak mogę 
mnie ugościć?”, niż to co jest znane szczególnie w Ameryce 
Północnej czy Europie – „Czego tu szukasz?”. Wsłuchując 
się w tych ludzi, zaspokajając ich ciekawość, poświęcając 
im czas – zyskuję sobie bezcennych towarzyszy. Takimi 
ludźmi są na przykład Berberowie. Pojawiają się w naj-
mniej oczekiwanym momencie i ratują z opresji. Nazywani 
są aniołami pustyni, bo nikt nie zna jej lepiej niż oni. Lubię 
usiąść na peryferiach z miejscowymi, posłuchać ich opo-
wieści, poznać zwyczaje, dać im się poznać, w taki sposób 
rozumiem podróżowanie. 
Podobnie jest z przyrodą. Czasem po prostu cierpliwie 
muszę wyczekać na „okienko pogodowe”, tak na Saharze 
spędziłem 2 tygodnie nim minęła burza piaskowa. Omijam 
też rejony z ostrzeżeniami przed dziką zwierzyną. Nic mi 
nie da, że wtargnę na ich teren. Kolejne zdjęcie? Lepiej ten 
świat i ekosystem zostawić naturze. 

- Odwołam się do Kazimierza Nowaka, który przez pięć 
lat zjechał rowerem Afrykę. To były lata 1931-1936, świat 
wydawał się wtedy łagodniejszy i tyle jeszcze było do 
odkrycia. Zostawił w listach do rodziny i reporterskich 
relacjach wiele arcyciekawych spostrzeżeń i wniosków. 
Przedstawił opowieść o Afryce, z jakiej nie zdawali sobie 
sprawy mu współcześni. Czy podróżowanie teraz, to jazda 
już tylko po utartych szlakach?
- Podróżować i odkrywać po swojemu można wszędzie. 
Szalenie polecam Polskę na rowerze. To najlepsza metoda 
na poznanie swoich możliwości, jednocześnie przy zacho-
waniu komfortu kulturowego i bytowego. Nie narzucając 
sobie szaleńczego tempa, zobaczyć można nasz kraj od zu-
pełnie innej strony niż przez okna pędzącego samochodu. 
Infrastruktura rowerowa, czyni takie podróżowanie przy-
jemnym, choć pozostawia spory margines na niesamowite 
przygody. 
Kazimierz Nowak to przykład niesamowity. Na swoim zu-
pełnie zwyczajnym i pozbawionym wszelkich wygód ro-
werze przemierzył Afrykę. Można śmiało powiedzieć, że 

koszalinianin. Rower to jego towarzysz 
w wyprawach po Polsce i świecie. Podróże poza 

szlakiem to coś, co uwielbia. W rowerowych 
planach ma powrót na Saharę Zachodnią. 

Zawodowo prowadzi Kuźnię Masażu. W pracy  
i w podróżach daje z siebie wszystko. Interesuje 

go tylko życie na 100 procent.

SŁAWOMIR PERChEL,
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oswoił „dziki ląd”. Z pokorą i ciekawością poznawał napo-
tkane na trasie kultury. Choć czasem się dziwił, to akcep-
tował zastany świat. Poświęcił tej podróży czas, energię 
i zdrowie. Dał świadectwo czasom, które już się skończyły, 
ale też przekazał uniwersalne prawdy, umiejętnie rozgryzł 
mentalność Afrykanów, brzydził go kolonializm i to, jakie 
Zachód zaprowadził zmiany. W samotnej podróży zdany 
na siebie i właśnie na napotkanych ludzi oraz łaskę przy-
rody jest ciągle przykładem podróżowania na własnych 
warunkach poza szlakiem i wygodami. 
Do mainstreemu przedzierają się często bardziej influen-
cerzy niż prawdziwi podróżnicy. Częściej słychać, że ktoś 
dojechał gdzieś w najkrótszym czasie, wspiął się najwyżej, 
zaszedł najdalej. Bicie rekordów i challenge, czyli wyzwa-
nia, są teraz w modzie. Na szczęście jest wielu napraw-
dę niesamowitych podróżników. Wielu z nich udało się 
ściągnąć do Koszalina na spotkania w Radiowym Klubie 
Obieżyświata w Polskim Radio Koszalin. Z dala od świa-
teł jupiterów są ludzie, którzy docierają od mało znanych 
zakątków, wchodzą całym sobą w przyrodę, nowe środo-
wisko. Bardzo inspirujące są również wszelkiego rodzaju 
festiwale podróżnicze. Mój ulubiony w Gryfinie – Włóczy-
kij, rokrocznie zaprasza fenomenalnych podróżników, któ-
rzy dzielą się swoimi doświadczeniami, pokazują kierunki 
całkowicie poza szlakiem, są współczesnymi odkrywcami, 
a przy tym opowiadają tak niezwykle ciekawie. Sądzę, że 
jest w nas tęsknota za światem mitycznych baśni, podań, 
opowiadań, przygód. Opowieści podróżników są na te tę-
sknoty odpowiedzią, może dlatego tak bardzo intrygują 
i wzbudzają niebywałe potrzeby dotknięcia Orientu, egzo-
tyki, jeśli nie samemu, to chociaż w opowieściach. 
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- Jak się przygotowujesz się do swoich rowerowych wy-
praw?
- Może kogoś to zdziwi, ale ja nie czytam zbyt wiele na 
temat miejsca, w jakie się wybieram. Czekam na to, co się 
wydarzy. Wiele wypraw wyleczyło mnie z oczekiwania 
na niesamowite widoki wprost z przewodników czy pocz-
tówkowe kadry. Gdybym na to się nastawił, to w więk-
szości przypadków rozczarowanie dopadłoby mnie tuż po 
wyjściu z lotniska. 
Pakuję się minimalnie, choć akurat tego nauczyły mnie 
linie lotnicze, a po drugie cały mój bagaż wiozę na rowe-
rze, więc ograniczam się dość mocno, jeśli chodzi o ubra-
nia, buty itd. Na pewno zabieram niezbędne narzędzia  
do ewentualnej naprawy roweru, choć w tym temacie nie 
raz pomogli bardzo lokalsi. Mój rower również nie należy 
do niesamowicie drogich. Nie zabieram ze sobą nic kosz-
townego. Żadnych drogich aparatów, biżuterii, telefonów 
– nic co mogłoby ewentualnie kusić, a mnie stresować 
podczas wyprawy. 
Rodzina i przyjaciele wiedzą, gdzie jadę, ale wiedzą też, 
że bywają dni i tygodnie bez żadnego kontaktu. Cóż, na 
pustyni nie ma internetowego zasięgu ani prądu do łado-
wania telefonu. Planuję podróż tak bardziej ogólnie, czyli 
ustalam kierunek i cel. Życie, kondycja uczestników, wa-
runki pogodowe potrafią wiele namieszać, więc plan po-
dróży jest bardzo orientacyjny. Nie prowadzę zapisków, 
ale robię mnóstwo zdjęć. Mam nadzieję, że na starość uda 
mi się na spokojnie usiąść i „przeżyć to jeszcze raz”. 

- Co cię potrafi zaskoczyć?
- Znane miejsca, te z przewodników, przeważnie rozcza-
rowują bardziej niż zaskakują monumentalnym pięknem. 
Przykład? Choćby Machu Picchu. U podnóża turystycz-
ne, komercyjne miasteczko z pełną bazą żywieniowo-roz-
rywkową, setki ludzi, a na szczycie kupa kamieni. Może 
niektórych to oburzy, ale od zwiedzania tego rodzaju 
miejsc wolę zdecydowanie spotkania z ludźmi. Trafiłem 
na najróżniejsze przejawy gościnności. Spałem w domu 
gospodarzy, w meczecie, objazdowym cyrku. Jadłem 
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z jednej miski z panem domu. Rozmawialiśmy ła-
manym hiszpańskim, angielskim, a często po prostu 
mową ciała. Będąc cierpliwym można poznać niezwy-
kłe ludzkie historie. Ja jestem na to otwarty. 
Z pewnością nie należy oceniać po pozorach. W Ne-
palu, w bardzo ubogiej wiosce, podeszła do mnie mała 
dziewczynka i zagadała po angielsku. Sądziłem, że jej 
„hello” to wszystko co zna. Okazało się, że płynnie 
mówi po angielski, wie, gdzie leży Polska i że naszą 
stolicą jest Warszawa. Jej ojciec jako młody chłopak 
był w Polsce na stypendium, a po powrocie postano-
wił cały swój majątek przeznaczyć na edukację dzieci. 
W taki oto sposób moja kilkuletnia rozmówczyni była 
moim tłumaczem i przewodnikiem po zwyczajach 
i tradycjach wioski. 

- Lubisz podróżować samemu czy w grupie?
- To wszystko zależy. Jeździłem sam, jeździłem w trzy
-cztery osoby, a także w większych kilkunastooso-
bowych grupach. Najbardziej lubię chyba jednak te 
małe składy. Na początku dużo o tym rozmawiamy, 
umawiamy się, potem po dwóch tygodniach mamy 
siebie serdecznie dość. Wracając już namawiamy się 
na następne toury i z łezką w oku rozjeżdżamy się 
do swoich domów. Podróżowanie samemu łączy się 
z wieloma ograniczeniami. Z kolei duża grupa, to zróż-
nicowanie formy i kondycji uczestników. Wiele moich 
początkowych wypraw dokonało się przy współudzia-
le grupy United Cyclist, która skupiała rowerowych 
zapaleńców chcących zjeździć świat poza utartymi 
szlakami. 
Wyprawa, na którą czekam, choć dwie zostały już 
niestety przez pandemię odwołane, to niewątpliwie 
powrót na Saharę Zachodnią. Mam ochotę na dalszą 
eksplorację pustyni, ponieważ jest ona niesamowicie 
różnorodna, od piasku, po kamienie i wyschnięte, po-
pękane koryta dawnych rzek. Jazda po pustyni jest 
niezwykle wymagająca, tu grupa wparcia i rowero-
wych przyjaciół jest wręcz niezbędna. Ekstremalne 
doznania i starcie ze samym sobą, to właśnie mnie 
kręci i z tym chciałbym się po raz kolejny zmierzyć. 

- A coś mniej ekstremalnego?
- Cóż, kilka lat temu udało mi się pokonać trasę Kosza-
lin – Świnoujście i z powrotem za jednym podejściem. 
To około 350 km. Trochę to szalone, trochę niedo-
rzeczne, ale tak było. Kolarz, a już na pewno kolarz – 
podróżnik, musi być „rozjeżdżony”, więc tak naprawę 
to cały czas gdzieś jadę. Na co dzień moja jazda, bo nie 
nazwałbym tego stricte treningiem, to wiele dziesią-
tek kilometrów w naszych okolicach. To luksus móc po 
nawet morderczym rowerowym dniu, wrócić do swo-
jego domu, do łóżka, wziąć ciepły prysznic. Wyprawy 
w odległe zakątki świata oprócz jazdy rowerem, wy-
stawiają kolarzy na wiele innych sprawdzianów. Brak 
wygód, spanie w namiocie, który każdorazowo trzeba 
rozłożyć i złożyć. Naprawa roweru, przebite dętki, 
upał, brak bieżącej wody, ciepłego posiłku. Przy tym 
wszystkim samo pedałowanie to niekiedy czysta przy-
jemność. Mój kolega, nieco starszy ode mnie, również 
kolarz, mówi czasem – „Sławku, chyba starczy już tego 
harcerzykowania?”. A mnie jeszcze mało i zamiast wa-
kacji all inclusive planuję kolejne wyprawy. 
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Zamieszkać w ciepłej części Hiszpanii to marzenie chyba wszystkich zmarz-
luchów. Palmy, soczyste pomarańcze, wspaniałe morze, ciepło - zazwyczaj 
rozkoszujemy się nimi jedynie podczas urlopu. Kilka, kilkanaście dni mija 
szybko, więc wspomnieniami o hiszpańskim słońcu karmimy się przez ko-
lejny rok, a czasem i całe lata. A gdyby tak zmienić swoje życie i przeprowa-
dzić się na przykład do hiszpańskiego Alicante? Tam, gdzie morska bryza 
i szerokie piaszczyste plaże są codziennością, gdzie ciepłe powietrze otula 
ciało i nikt się nigdzie nie śpieszy. Tak właśnie postanowiła Anna Szereme-
ta wraz z  mężem Bartoszem i  synami Maksymem i  Marcelem. Trzy lata 

temu spakowali dobytek i postawili wszystko na jedną kartę. 

Autor: anna zawiślak  

Nasz nowy dom 
– w hiszpanii 
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a nna relacjonuje: - Z zamiarem zmiany miejsca za-
mieszkania nosiliśmy się już kilka lat. Brakowało 
może trochę odwagi, trochę splotu zdarzeń, które 

by przekonały nas na 100 procent, że takiej właśnie de-
cyzji chcemy. Najbardziej nieprzekonana byłam ja, bo nie 
należę do ludzi odważnych, więc dużo analizowałam i roz-
myślałam. Za to mąż nie miał żadnych wątpliwości. 

Śmiejąc się, dodaje: – Hiszpania nie była naszym pierw-
szym wyborem. Mocno zastanawialiśmy się również nad 
Kanadą, choć dość szybko wydała się nam zbyt odległa. 
Trudniej byłoby odwiedzać rodzinę w Polsce – opowiada. 
- Starałam się dobrze przygotować do tej przeprowadzki. 
Oczywiście kilka razy wcześniej byłam w Hiszpanii i wy-
dawało mi się, że wiele o niej wiem. Ba! Jakie było moje 
zdziwienie, kiedy już tu na miejscu okazało się, że wiem 
o niej naprawdę niewiele, a jeśli już coś, to zdecydowa-
nie od strony turystycznej, a nie zwykłego życia. Dla nas 
ważnym, a dla kogoś być może błahym powodem prze-
prowadzki jest pogoda. Całą rodziną kochamy słońce, 
a w Polsce od wczesnej jesieni do późnej wiosny pogoda 
bywa depresyjnie ponura. Ten luksus ciepłych dni przez 
cały rok, upalnych lat i lekkich zim bardzo nas nęcił. Mąż 
jest marynarzem, więc nie musi co rano stawiać się w biu-
rze – dla niego istotna jest bliskość lotniska, skorzystali-
śmy z tego i Hiszpania stała się naszym domem.
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HOLA AMIGO!

Hiszpanie i ich serdeczna energia kojarzą się bardzo 
pozytywnie. Miliony turystów każdego roku oswoiły 
ich z multikulturowością: – Mieszkańcy Alicante są 
bardzo pomocni, choć mało kto umie mówić po an-
gielsku. Mają za to ogromną cierpliwość do łamane-
go hiszpańskiego. To bardzo ułatwia codzienne życie 
i załatwianie urzędowych spraw. Trzeba sobie jednak 
powiedzieć szczerze, że bez znajomości hiszpańskiego 
nie da się załatwić zbyt wielu rzeczy – mówi Bartosz. 

Kraj jest bardzo zróżnicowany pod względem kultu-
rowym, ekonomicznym, klimatycznym i politycznym. 
Hiszpania to temperament pod każdym względem. 
Bartosz mówi: - To temat rzeka. Ilu ludzi, tyle historii 
i często sprzecznych informacji. Wydaje mi się ze pod-
stawą do wyjazdu jest poznanie kraju chociaż trochę, 
choćby na wakacjach. Szczególnie jeżeli chodzi o wy-
bór regionu, w którym chcemy zamieszkać. Południe 
Hiszpanii jest słoneczne i bardzo ciepłe przez więk-
szości roku, północ piękna, ale chłodniejsza, centralna 

Hiszpania to z kolei huśtawka pogodowa od upałów 
do porządnej zimowej aury. Pod względem ekono-
micznym większe miasta są bardziej korzystne, jeżeli 
szukamy tutaj pracy. Są też regiony, gdzie poza pod-
stawowym językiem hiszpańskim obowiązuje język re-
gionalny tak jak w okręgu Walencji, nawet w szkołach 
stawiany jest duży nacisk na valenciano, a w przypad-
ku dzieci jest dodatkowym obciążeniem w początkach 
nauki. Tych plusów i minusów w każdym regionie jest 
dużo.

Anna dodaje: - Jeżeli chodzi o formalności, to również 
nie jest łatwo. W Hiszpanii mówi się „jak myślisz, że 
masz już wszystkie dokumenty do załatwienia swojej 
sprawy, to się mylisz, bo pewnie czegoś ci brakuje”. 
Papierologia jest tutaj na wysokim poziomie, nawet 
gorzej niż w naszym kraju. Przygotowując się do wy-
jazdu, czytałam blogi i informacje ludzi, którzy mieli to 
już za sobą. 

Podstawą pobytu w Hiszpanii na dłużej jest wyrobie-
nie numeru NIE. To swego rodzaju numer „pesel” dla 
obcokrajowców. Posiadanie tego rodzaju identyfikacji 
pozwala wynająć lub zakupić mieszkanie, dom, umoż-
liwia założenie konta w banku czy daje możliwość za-
pisania dzieci do szkoły. Niestety, jeśli liczymy na to, 
że dogadamy się po angielsku, załatwiając powyższą 
formalność to mocno się rozczarujemy. W urzędach 
obowiązuje tylko hiszpański, więc na początek przyda 
się pomoc tłumacza lub zaprzyjaźnionej osoby. 

Wynajęcie domu czy mieszkania również nie należy do 
najprostszych. Ofert na rynku jest sporo, ale wysokie 
są też oczekiwania właścicieli nieruchomości. Wynika 
to z faktu niedoprecyzowania prawa, które w niewiel-
kim stopniu chroni właścicieli przed nieuczciwymi 
lokatorami. Bardzo znanym problemem są tak zwani 
„ocupas”, czyli dzicy lokatorzy, którzy zajmują domy, 
mieszkania, a nawet lokale handlowe. Prawo jest tak 
skonstruowane, że usunięcie takiego lokatora może 
trwać nawet kilka lat. 

Anna opowiada: - Przenieśliśmy się do Alicante nie za 
pracą. Bartosz pracując w branży morskiej, podróżuje 
po różnych zakątkach świata. Ja zajmuję się domem. 
W Hiszpanii, mimo że kojarzy się przede wszystkim 
z turystycznym, wspaniałym regionem, jest wyso-
kie bezrobocie, a pensje są niskie. Istnieją oczywiście 
branże i miejsca, które są bardzo popłatne, jednak 
ogólnie Hiszpanie raczej liczą pieniądze „do pierwsze-
go”. Spora część przyjeżdżających tutaj na stałe Pola-
ków pracuje zdalnie, w trybie online, albo ma własne 
pomysły na biznes na miejscu. W tym drugim przy-
padku znajomość języka hiszpańskiego jest niezbędna 
– relacjonuje Ania. 

Mówi dalej: - Polaków w Hiszpanii jest bardzo dużo, 
wyraźnie widać podział na dwa rodzaje Polonii. Jedna 
to rodacy mieszkający tu od kilkudziesięciu lat, druga  
to świeża fala młodych ludzi, dla których w zasadzie 
nie ma granic. Są obywatelami Europy i świata. Do 
Hiszpanii w ostatnim czasie napłynęło wielu Polaków 
z Wysp Brytyjskich w poszukiwaniu nowego pomy-
słu na życie i – oczywiście - słońca. My również zna-
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leźliśmy sporo polskich znajomości w Alicante. Raz na jakiś czas 
spotykamy się w lokalnej knajpce i wymieniamy poglądami, do-
świadczeniami. Choć mieszkamy tu już tyrzy lata, nadal poznajemy 
mentalność, zwyczaje, przepisy, prawo, z jakimi mamy do czynienia. 

- Nie wykluczam, że mieszkanie tu to tylko etap – zastrzega na-
sza rozmówczyni. - Ta śmiała jak na mnie decyzja podjęta kilka lat 
temu otworzyła mi głowę. Wyszłam ze skostniałego myślenia, że 
tylko moje rodzinne miasto, moja ulica daje mi poczucie spełnienia 
i bezpieczeństwa. Na dziś zależy mi na tym, aby dzieci skończyły 
tu szkołę i dobrze nauczyły się języka. Hiszpański daje możliwość 
porozumienia się w wielu krajach i otwiera drogę, szczególnie na 
starcie. Poziom edukacji jest całkiem dobry, a program nauczania 
nie jest tak przeładowany jak w Polsce. Uczniowie nie są zasypy-
wani pracami domowymi i mają sporo czasu na rozwijanie swoich 
pozaszkolnych pasji. 

W szkole uczniowie, tacy jak moi synowie, mogą liczyć na wsparcie 
w kwestii dodatkowej nauki języka hiszpańskiego. A jeśli mówimy 
już o szkolnictwie, to jest ono dość zróżnicowane. Szkoły dzielą się 
na państwowe, półprywatne, prywatne i katolickie. W tych najlep-
szych poziom nauki jest bardzo wysoki, szkoły znakomicie wyposa-
żone, a lekcje odbywają się w języku angielskim. Taka szkoła to jed-
nak koszt od ok. 400 euro w górę za miesiąc. Za tę kwotę uczniowie 
mają komfort nauki, stałe godziny, zajęcia dodatkowe. Duży nacisk 
kładzie się też na samopoczucie, podniesienie odczucia własnej 
wartości ucznia oraz na jego bezpieczeństwo. 

uNA vIDA TRANquILA, CZyLI SPOKOJNE ŻyCIE

Hiszpanie wiodą życie bez pośpiechu. Tego również nauczyć się 
muszą wszyscy ci, którzy chcą tu zamieszkać. Szybko nic nie uda się 
załatwić, a wyhamować z naszego polskiego pędu nie zawsze jest 
łatwo. Sklepy zazwyczaj otwierają się o godzinie 9. Świeże bułecz-
ki? Owszem, ale nie o świcie. Do szkoły lub pracy też idzie się na 
około 9. Nim zajęcia na dobre się rozkręcą, przychodzi godzina 14 
i sjesta, która w Hiszpanii jest świętością. Sklepy ponownie otwie-
rają się o 17 i najszybciej zamykają o 20.

dopiero z perspektywy czasu 
widzę, jak my w polsce gnamy 
często bez powodu. Zatracamy 
się w terminach i zobowiąza-

niach, stresujemy, przypłacając 
to zdrowiem. Zapominamy, co 
to relaks i odpoczynek, a także 
błogi stan bezczynności. tego 
naprawdę trzeba się nauczyć.

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

i   5 5   i



- Mieszkanie tu nakierowało nas na spokój i relaks. Dziś wiem, że żadna 
ważna sprawa nie ucieknie, wszystkie zakupy zdąży się zrobić, a sprawy 
ostatecznie załatwić. Na początku musieliśmy uzbroić się w cierpliwość, 
teraz już nie spalam się, jak coś idzie wolnym, ślimaczym tempem. Z per-
spektywy dopiero widzę, jak często gnamy w Polsce bez najmniejsze-
go powodu. Zatracamy się w terminach i zobowiązaniach, stresujemy, 
przypłacając to zdrowiem. Zapominamy o tym, co to relaks i odpoczy-
nek, a także błogi stan po prostu nicnierobienia. Tego naprawdę trze-
ba się nauczyć. Pokochałam spędzanie czasu na powietrzu. Patrząc na 
Hiszpanów, my również szereg naszych aktywności wynieśliśmy poza 
dom. Od spotykania się ze znajomymi w knajpkach, po uprawianie jogi 
na plaży i pikniki do północy – relacjonuje Ania Szeremeta.

I dodaje: - Hiszpanie w ogóle bardzo narzekają na pogodę. Ciągle jest 
dla nich za gorąco, słychać „mucho calor” i jest to nieustanny small talk 
między sąsiadami, w sklepie, pracy czy po prostu na ulicy. Na począt-
ku dziwiło mnie to, że dzieci pobawić się na dworze wychodzą około 
godziny 22, a wracają po północy. Mieszkając tu dłużej i czując na wła-
snej skórze nieustanne słońce, myślę już, że to naturalne. W sezonie 
wakacyjnym wszystko zwalnia jeszcze bardziej. Słońce, które cieszy 
turystów przez dwa tygodnie, przez kilka miesięcy staje się nieodłącz-
nym i stałym towarzyszem każdego dnia. To zdecydowanie wpływa 
na rodzaj pokarmów i napojów, po jakie sięgamy oraz luźnego i niezo-
bowiązującego stylu ubierania. Obcasy i szpilki stoją w szafie i czekają 
na naprawdę wielkie okazje. 

Hiszpanie kochają ruch na świeżym powietrzu. Nie można się w su-
mie dziwić, ponieważ wymówka o brzydkiej pogodzie tu nie istnieje. 
Bardzo popularne jest bieganie i wszelkie sporty plażowe oraz wod-
ne. Można pływać na kajcie, uprawiać windsurfing czy wybrać się na 
całodniową wycieczkę kajakami wzdłuż wybrzeża. Kluby sportowe 
działają prężnie. - Ja również nie wyobrażam sobie dnia bez wizyty 
w moim centrum sportowym Arena. Wraz z trzema przyjaciółkami 
bierzemy udział w zajęciach pilatesu, jogi, treningów siłowych, aqua 
aerobiku i poolbike (trening na rowerach zanurzonych w wodzie). 
Bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży są piłka nożna, hokej na 
trawie, tenis oraz nasze ostatnie odkrycie i ukochany sport Hiszpanów 
(poza piłką) czyli padel. To połączenie tenisa i squasha. Wspaniała za-
bawa dla każdego, niezależnie od wieku.

DISfRuTE DE Su CONIDA - SMACZNEGO!

- W naszym regionie króluje paella – uśmiecha się Bartosz. – Paella 
i owoce morza – prostuje Anna: – Idealny posiłek to zapiekana ośmior-
nica z ziemniakami, świeżo wyciskany sok pomarańczowy i lokalne 
lekkie wino. Bardzo lubię też grillowane kalmary, patatas bravas czyli 
pieczone ziemniaki z pikantnym sosem. Na śniadanie często jemy tor-
tillę, regionalny placek, trochę przypominający omlet, składający się 
głównie z jajek, cebuli i ziemniaków, do tego bagietka z sosem ze świe-
żych pomidorów. Dłuższa biesiada nie może udać się bez chipirones, 
małych kałamarnic smażonych na głębokim tłuszczu. 

Dostępność świeżych warzyw i owoców przekonała mnie z mężem do 
zmiany nawyków żywieniowych. Do niezbędnego minimum ograniczy-
liśmy w naszej diecie mięso. Hiszpania to niestety kraj mięsożerców, na 
szczęście coraz częściej można znaleźć lokale czy dania z karty prefero-
wanej przez wegetarian. 

Hiszpanie uwielbiają biesiadować i choć sami na wakacje wybierają 
dla siebie jakieś umiarkowane klimaty, takie jak Skandynawia, Daleki 

Wschód czy Polskę, to większość zapewne przez sytuację ekonomicz-
ną nie wyjeżdża za granicę, a w pełni wykorzystuje wszystko to, co 
ma na miejscu. Słońce, długie wieczory i brak pośpiechu to gotowy 
przepis na biesiadowanie także w trakcie tygodnia pracy. 

- Za typowo polskimi przysmakami ciężko zatęsknić. Kiszona kapusta, 
pierogi czy korniszony są powszechnie dostępne w sklepach prowa-
dzonych przez Polaków, Rosjan czy Rumunów. Na pewno w hiszpań-
skiej kuchni brak mi takiego wyboru zup, jaki jest u nas, więc często 
dla swoich dzieci przygotowuję je w domu – mówi Anna. – Uwielbiam 
gotować i łączyć smaki. Sporo przyrządzam w domu i mam swoje 
wypróbowane przepisy. Po głowie chodzi mi blog lub instagramowe 
konto, na którym będę mogła pokazać, jak te obie kuchnie wspaniale 
ze sobą współgrają. 

 
Anna dzieli się swoimi wrażeniami: - Cenię Alicante i okolice za nie-
zwykłą przyrodę. Warto wybrać się na piesze wycieczki po górskich 
szlakach, które są na wyciagnięcie ręki. Tutaj też przyjeżdżają miło-
śnicy sportów rowerowych. Region oferuje piękne i wymagające trasy 
dla fanów tej aktywności. Warto też wybrać się do malutkich miej-
scowości w górach, żeby poczuć smak i zapach typowej hiszpańskiej 
prowincji. Jednym z piękniejszych miast niekoniecznie odwiedzanym 
przez turystów jest Alcoy, położone między górami, tak zwane Miasto 
Mostów, z uwagi na dużą ich liczbą. A na koniec najmniejsza wyspa 
należąca do Hiszpanii, czyli Tabarca. Na stale zamieszkuje ja kilkudzie-
sięciu mieszkańców. Wysepka jest urocza, a jej okolica jest idealnym 
miejscem dla pasjonatów nurkowania. Na wyspę można się dostać 
stateczkami i motorówkami, które wypływają codziennie z Alicante 
i Santa Pola. 
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• biżuteria z kamieni
• okazy minerałów
• łapacze snów
• kadzidełka
• olejki zapachowe
• orgonity
• wahadełka
• kominki  Back Flow efekt

dymnego wodospadu

Kołobrzeg  
Unii Lubelskiej 12   
tel. 609 601 800

www.kamienieswiata.pl

i wiele innych....i wiele innych....

www.kamienieswiata.pl



„Zawsze chciałam być w miejscu, w którym się znalazłam. Jestem bardzo dumna z tego, 
że udało nam się stworzyć taką szkołę tańca jak King Dance. Śmiało mogę powiedzieć, że 
kocham swoją pracę i nie wyobrażam sobie robić nic innego” – przekonuje w rozmowie 
z  „Prestiżem” pani Kinga Olchowik, właścicielka Szkoły Tańca King Dance. Szkoła 

rozpoczyna siódmy rok działalności i przyjmuje zapisy nowych uczniów.  

„W King Dance można się zrealizować
 i rozwijać swoją indywidualność”

Autor: łukasz gładysiak 

- Szkoła Tańca King Dance mocno wpisała się 
w koszalińską rzeczywistość, a o jej działaniach 
jest coraz głośniej w mieście i nie tylko. Czym się 
możecie pochwalić w ostatnim czasie? 
- U nas ciągle coś się dzieje. Mamy za sobą duże 
projekty taneczne. Całkiem niedawno zrealizowa-
liśmy drugą edycję ogólnopolskiego turnieju tańca 
ulicznego „Koszalińskie Yo!”, na którym wystąpiło 
ponad 800 tancerzy. Przyjechali oni do Koszalina 
nie tylko z różnych regionów Polski, ale praktycz-
nie z całej Europy. Zorganizowaliśmy również dwie 
edycje turniejów tańca towarzyskiego King Dance 

Cup. Wprawdzie pandemia chwilowo zatrzyma-
ła to przedsięwzięcie, mamy jednak nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości będziemy mogli do niego 
wrócić. Organizacja turniejów tańca towarzyskie-
go i ulicznego to nasze dwa największe przedsię-
wzięcia. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że w ten 
sposób możemy podkreślać miejsce Koszalina na 
tanecznej mapie Polski. 

- Skąd pomysły i siły. Realizuje Pani to wszystko 
sama? 
- Pomysłów mi nie brakuje. Uwielbiam nowe wy-
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zwania, ale żadnego nie udałoby mi się zrealizować, gdy-
by nie wspaniali ludzie, których mam wokół siebie. Dzięki 
kadrze instruktorskiej i administracyjnej jesteśmy w stanie 
zrobić naprawdę wiele. Zawsze chciałam być w miejscu, 
w którym znajduję się obecnie. Jestem bardzo dumna, że 
udało nam się stworzyć taką szkołę tańca jak King Dance. 
Śmiało mogę powiedzieć, że kocham swoją pracę i nie wy-
obrażam sobie robić czegoś innego.

- Współpraca z dobrymi instruktorami przekłada się na 
coraz lepsze wyniki wychowanków... 
- Zrobiłam niedawno, sama dla siebie, małe podsumowa-
nie minionych sześciu lat. Z satysfakcją mogę stwierdzić, 
że widać już owoce naszej ciężkiej pracy. Nasi podopieczni 
zdobyli kilka tytułów mistrzów Polski na turniejach orga-
nizowanych przez World Artistic Dance Federation (grupy 
hiphopowe) oraz tytuł mistrzyni Polski w federacji WDA 
w stylu Fitness Dance. Możemy też pochwalić się wysokimi 
wynikami na Mistrzostwach Świata WDA (Fitness Dance), 
w których nasza zawodniczka zajęła piąte miejsce. Równo-
legle tancerze tańca towarzyskiego zajmują czołowe miej-
sca na ogólnopolskich turniejach tańca. Każdy z instrukto-
rów Szkoły wkłada całe serce w swoją pracę, bez tego nie 
byłoby takich wyników. 

- Oby tak dalej, chciałoby się powiedzieć. Czy w Waszej 
szkole kształcicie tylko profesjonalnych tancerzy? Czy 
można przyjść i potańczyć na poziomie rekreacyjnym? 
- Jak najbardziej, nasza oferta jest bardzo szeroka. Mamy 
zajęcia w grupach reprezentacyjnych, ale również  rekre-
acyjnych. Uczymy dzieci już od drugiego roku życia! Ob-
serwujemy zainteresowanie zajęciami dla najmłodszych 
w grupach mini disco, videoclip dance. Na starszych czeka 
akrobatyka, cheerleaderki, break dance lub taniec towa-
rzyski. Wśród młodzieży dużym zainteresowaniem cieszy 
się hip-hop oraz commercial hip-hop. 

- Co proponują Państwo dorosłym? 
- Nie zapominamy o nich, szczególnie o kobietach. Dla nich 
mamy też atrakcyjne propozycje - m.in. high heels, power 
choreo, ladies dance, fit latino. Warto wspomnieć, że przy 
szkole działa sportowy klub tańca towarzyskiego, w któ-
rym na co dzień trenują dzieci, młodzież i dorośli. Pary tań-
czą turniejowo, trenując kilka razy w tygodniu. Jeśli chodzi 
o taniec towarzyski warto podkreślić, że prowadzimy kur-
sy dla przyszłych młodożeńców oraz dla wszystkich osób, 
które chcą się nauczyć tańczyć lub miło spędzić czas. 

- A co z nauką pierwszego tańca dla młodych par? 
- Zrobiła się z tego wręcz nasza specjalność. Mimo kompli-
kacji w branży ślubnej młodzi nadal się zgłaszają i przygo-
towują u nas swój weselny popis taneczny. Oprócz opra-
cowania i wytrenowania pierwszego tańca mamy również 
ofertę organizacji wieczorów panieńskich.

- Nazwy większości proponowanych przez Szkołę zajęć 
brzmią znajomo. Ale co to jest high heels? 
- Chodzi o jeden najmodniejszych obecnie stylów tańca 
w Polsce. Potocznie mówiąc - taniec na szpilkach, bardzo 
kobiecy, zmysłowy. Nasz kurs przeznaczony jest zarówno 
dla osób, które wcześniej miały do czynienia z tańcem jak 
i początkujących. Na początku kładziemy nacisk przede 
wszystkim na prawidłową technikę poruszania się na wy-
sokich obcasach, a następnie przechodzimy do kroków ta-
necznych, co tworzy efektowne choreografie. Zachęcamy 
do poczytania o naszych propozycjach na stronie interne-

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I



towej King Dance na pewno każdy znajdzie coś dla 
siebie. 

- Ostatnio szerokim echem odbił Wasz flash mob 
w Koszalinie. Proszę opowiedzieć, o co w nim  cho-
dziło. 
- Flash mob oznacza w pewnym stopniu zorganizowa-
ną ale w gruncie rzeczy spontaniczną akcję. Tancerze, 
wokaliści, inni artyści, niekoniecznie profesjonalni, 
skrzykują się w jakimś miejscu, żeby coś wspólnie 
zrobić, co dla pozostałych znajdujących się tam osób 
będzie zaskoczeniem. Tego typu działanie ma na celu 
pokazanie jakiejś idei lub „problemu”. My chcieliśmy 
nawiązać do pandemii, pokazując, że chociaż świat 
się na chwilę zatrzymał, to nie zgasł nasz entuzjazm  
i  nie osłabła miłość do tańca. Przyznam, że już dawno 
chcieliśmy zrealizować taką inicjatywę. Cieszymy się, 
że wreszcie się udało. Zorganizowaliśmy castingi, na 
które przyszło wielu tancerzy. Wybraliśmy 20 osób, 
które wzięły udział w projekcie. Efekt naszej pracy 
można zobaczyć na kanale You Tube Szkoły Tańca 
King Dance. Wyszło naprawdę super!

- Zawsze podkreśla Pani, że osoby prowadzące zaję-
cia w Pani szkole są różnorodne. Na co zwraca Pani 
uwagę przy doborze instruktorów? 
- Najważniejsze jest to, żeby osoby pracujące w King 
Dance miały pasję i powiem potocznie „zajawkę”. Gru-
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pa pozytywnie zakręconych i utalentowanych osób 
tworzy zgrany team, a w takim teamie można zrobić 
wiele, a dla mnie to jest najważniejsze. Bardzo dbam 
o atmosferę w pracy, w King Dance każdy może się 
zrealizować i rozwijać swoją indywidualność.

- Obserwując Państwa aktywność w Internecie, wi-
dzimy, że oprócz tańca organizują Państwo obozy 
i półkolonie…  
- Rzeczywiście, w okresach wolnych od nauki zawsze 
mamy ofertę półkolonii. Na których dzieci spędzają 
czas aktywnie poprzez taniec i sport. Bardzo mocno 
stawiamy na zdrowy tryb życia, aktywizując dzieciaki. 
Dzieci znajdą u nas czas na świetną zabawę i rozwija-
nie innych zainteresowań. W tym roku zorganizowali-
śmy już czwartą edycję King Dance Summer Camp. Na 
obóz taneczny we Władysławowie pojechało z nami 
60. dzieci. Może na kolejne edycje ruszymy gdzieś 
w góry?

- Ile osób uczy się tańczyć lub trenuje taniec w King 
Dance? 
- W samej szkole tańczy około 300 osób, licząc dzie-
ci, młodzież i dorosłych. Prowadzimy również szeroką 
działalność w przedszkolach. Współpracujemy z kil-
kunastoma placówkami, gdzie prowadzimy zajęcia dla 
około 800. dzieciaków. Od stycznia 2021 pracujemy 
już w dwóch lokalizacjach. Nasza główna siedziba 
mieści się wciąż przy ulicy Austriackiej 1, a druga – 
przy Franciszkańskiej 24.
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Arena Centrum Języków Obcych to miejsce, gdzie nauka języków obcych jest przyjem-
na. W prowadzonych kursach uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli. Każda osoba ma 
możliwość zapisania się na zajęcia indywidualnie, w parach lub w grupach. System nau-
czania jest dostosowany do potrzeb Kientów, dlatego Szkoła oferuje swoje usługi stacjo-
narnie, on-line lub w miejscu pracy. Dyrektor Szkoły, Amy Szymańska, jest metodykiem 
i certyfikowanym nauczycielem języka angielskiego z doświadczeniem ESL i TEFL. Sta-
wia na innowacyjne metody nauczania, dobrą energię i otwartą komunikację, dzięki 

czemu nauka jest ciekawa i efektywna.

Język uczy kultury

i   6 2   i



W lipcu tego roku do zespołu dołączyli nowi nauczyciele. Mają 
różne osobowości i podejście do zawodu, ale łączy ich entu-
zjazm i pasja. Wszystko, by wspólnie stworzyć coś wyjątkowe-
go. Zaproszono ich do współpracy, by prowadzili standardowe 
zajęcia językowe, ale też wspólnie realizowali projekt, polegają-
cy na stworzeniu autorskich materiałów dydaktycznych.

Oryginalny pomysł wynika nie tylko z „miłości do nowości”. 
– Przeszkadzało mi, że różne podręczniki skupiają się na od-
miennych rzeczach, przez co trzeba ich bardzo dużo kupować 
– mówi Amy Szymańska. – Szczerze mówiąc, nie każda jest war-
tościowa. Nie wszystkie pozycje nauczyciele są w stanie przej-
rzeć i przeanalizować, a ponadto mamy własne metody naucza-
nia, programy, a do Uczniów podejście indywidualne. Dlatego 
postanowiłam, że moglibyśmy stworzyć własne materiały, któ-
re będą adekwatne do naszych potrzeb. Nauczyciele nie będą 
musieli szukać pomocy w różnych źródłach, a uczniowie kupo-
wać wielu książek. Materiały będą na miejscu. Zależało mi, by 
współpracować z osobami, które podobnie jak ja będą chciały 
podjąć wyzwanie, jakim jest stworzenie autorskich podręczni-
ków do nauki języka angielskiego.  

W zespole młodych i kreatywnych twórców znajdują się Fedia 
Harrath i Khouloud Hkimi współpracujące ze Szkołą od dwóch 
lat, a także Theodora Moustaki z Grecji, Imen Kahna z Włoch, 
Andrea Monacis z Włoch i Jose Leonardo Sosa Parra z Wene-
zueli. Każdego dnia poświęcają zadaniu 3 – 4 godziny. Poza 
tym wszyscy uczą języka angielskiego, a także dwóch, a nawet 
trzech innych języków: włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego 
i arabskiego.

Zatrudnienie obcokrajowców w roli native speakerów dla Amy 
Szymańskiej było założeniem od początku istnienia szkoły. – 
Chciałam, by Uczniowie uczyli się akcentu, żywej komunikacji – 
podkreśla. – Chciałam też, by nauczyciele byli z różnych miejsc, 
mieli ciekawe osobowości i motywacje, bo każdy inaczej uczy, 
przekazuje wiedzę, mówi, ma inny tryb myślenia, a więc zajęcia 
są zróżnicowane.

Dzięki zatrudnieniu nauczycieli wielojęzycznych Uczniowie 
mają lekcje wybranego języka nie z jednym, ale dwoma lekto-
rami. – Ma to ogromne znaczenie, bo wiele z osób, które do nas 
trafiają, ma problem z barierą językową – wyjaśnia Amy Szy-
mańska. – Zajęcia z jednym nauczycielem mogą być pod tym 
względem pułapką. Oswoją ucznia w konwersacji tylko z nim, 
ale strach przed rozmową z kimś innym pozostanie. Sama mia-
łam taki przypadek i postanowiłam temu zaradzić.

Zainteresowanie naborem do Areny, jak mówi Amy Szymańska, 
jest ogromne. Kompetencje zawodowe oczywiście były podsta-
wowym kryterium wyboru, ale dla właścicielki szkoły równie 
istotne są inne cechy: – Przede wszystkim cierpliwość: nasi na-
uczyciele muszą umieć zarówno pracować z dziećmi, co bywa 
wyzwaniem i z dorosłymi, którzy łatwo się zniechęcają i trzeba 
ich motywować – mówi i dodaje: – Ważna jest także pasja, za-
ciekawienie kulturą, ludźmi, nowymi doświadczeniami. Osoby 
z otwartą głową i głodne wiedzy nigdy nie będą prowadzić nud-
nych lekcji, a wezmą też z pracy coś dla siebie.

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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Fedia harrath Andrea Monacis

Ma 25 lat. Jest absolwentką Uniwersytetu w Tuni-
sie. Do Areny dołączyła w 2019 roku. Uczy języka 
angielskiego, francuskiego i arabskiego. Oferta pra-
cy w koszalińskiej Szkole jest dla niej ciekawym wy-
zwaniem. Dziś potwierdza, że była to dobra decyzja. 
Lubi próbować i doświadczać nowych rzeczy. Język 
angielski studiowała, bo od zawsze chciała uczyć. 
To jej wielka pasja. – Uczenie daje mi satysfakcję, 
a praca z różnymi ludźmi ogromną radość – mówi. – 
Dowiadujemy się wzajemnie czegoś nowego, intere-
sującego. Ja uczę ich, a oni mnie.

Fedia najbardziej lubi pracować z nastolatkami, bo 
podczas tych zajęć może najpełniej realizować ulu-
bione metody nauczania, które zresztą sprawdzają 
się w każdej grupie wiekowej: – Jest wesoło, dużo 
żartujemy, mamy mnóstwo zabawy, gramy w gry – 
mówi. – Cieszymy się ze wspólnego czasu, a to też 
sprzyja nauce. Uważam, że swobodniejszy sposób 
prowadzenia lekcji jest ważny, bo pozwala wszyst-
kim poczuć się komfortowo, na luzie. Nie chodzi o to, 
by Uczniowie wykonywali polecenia, siedząc sztyw-
no przy stole i powtarzając zadania.

Ma 23 lata i pochodzi z Włoch, a w Arenie uczy ję-
zyka włoskiego, hiszpańskiego i angielskiego. Inte-
resuje się zagadnieniami związanymi z komunikacją 
międzykulturową i z tym kierunkiem wiąże swoją 
przyszłość zawodową. Praca w koszalińskiej Szkole 
to część etapu w dojściu do celu i okazja do zbierania 
doświadczenia. Języki obce go fascynują, inspirują 
i może o nich rozmawiać godzinami.  – Mam obsesję 
na punkcie słów, ponieważ są podstawowym sposo-
bem na wyrażenie emocji, pomysłów, idei – mówi. 
– W językach odbija się kultura, charakter poszcze-
gólnych narodowości i krajów. Nie interesują mnie 
technikalia językowe, ale sposoby porozumiewania 
się.

Andrea najbardziej lubi pracować z młodzieżą, po-
nieważ uważa, że to grupa najbardziej otwarta na 
nowe koncepcje, nieco inaczej niż w przypadku 
dzieci czy mocno ukierunkowanych dorosłych. Nie 
stosuje określonej metodologii. – Raczej staram się 
dopasować zajęcia i sposób prowadzenia lekcji do 
osobowości Uczniów – podkreśla. – Są tacy, którzy 
lubią same słowa, inni dźwięk, inni interesują się kul-
turą słowa. Każdy też ma inny cel nauki. Realizuję 
program, ale zawsze staram się dodać coś od siebie.
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Jose Leonardo Sosa Parra

Ma 25 lat – pochodzi z odległej Wenezueli. Podróżnik 
i poliglota. W Arenie uczy języka angielskiego i hisz-
pańskiego, ale sprawnie posługuje się też włoskim, 
w dużym stopniu francuskim. Polskiego się uczy, przy-
znaje, że jest trudno, więc idzie mu wolno, a w planie 
ma również język rosyjski. Uważa, że języki kształtują 
osobowość i sam tego doświadczył, bo uczył się ich od 
dziecka. Jego marzeniem z dzieciństwa było także po-
dróżowanie i tak się stało. Zwiedził mnóstwo miejsc. 
– Poznawanie różnych kultur – jak mówi – otwiera 
umysł. Do Polski chciał trafić od dłuższego czasu. Naj-
pierw poznał południową część kraju – większe mia-
sta, teraz przyszedł czas na północną Polskę, a więc 
Koszalin. Poza oczywistymi różnicami w funkcjonowa-
niu dużych miast, nie dostrzega różnic między samymi 
ludźmi.  Na południu jedynie więcej osób mówi w in-
nych językach – wskazuje. Z jego dotychczasowych 
doświadczeń wynika, że Polacy są otwarci na naukę 
i sugestie, pojętni, zmotywowani. Wiedzą, czego 
oczekują, i czego chcą się nauczyć. Preferuje naukę 
z uczniami dorosłymi, bo ten rodzaj komunikacji po-
zwala mu zachować własną ekspresję. Lubię stawiać 
im i sobie wyzwania. – W pracy ważne jest dla mnie, 
by Uczeń czuł się bezpiecznie – zaznacza. – Zaczynam 
od poznania jego umiejętności, słabości, sprawdzenia, 
w czym jest dobry: czytaniu, mówieniu czy pisaniu. 
Ważne są jego motywacje, cele. Jeśli to ktoś, kto boi 
się mówić, moim pierwszym zadaniem, jest przełama-
nie tej bariery. Przekonanie go, że nie musimy mówić 
idealnie, a popełnianie błędów to nic strasznego.

Theodora Moustaki

Ma 25 lat i pochodzi z Grecji, gdzie ukończyła stu-
dia językowe. – Nie chciałam podejmować się zajęć 
dorywczych, ale zajmować się tym, co mnie intere-
suje, czyli nauczaniem i dzieleniem się swoją wiedzą 
z innymi osobami – mówi. – Możliwością zdobycia 
doświadczenia stała się dla mnie koszalińska szko-
ła językowa Arena. Wybrałam ją, bo podoba mi się 
koncepcja Szkoły, to że odbiega systemem i innowa-
cyjnymi sposobami nauczania od innych tego typu 
miejsc. Wielokrotnie słyszałam pytanie, czemu chcę 
pracować akurat w Polsce i zawsze mnie ono dziwi, 
bo czemu nie? Polacy uczą się chętnie, są zaintereso-
wani nauką, bardzo się w ten proces angażują, a po-
nadto są gościnni.

Lubi pracować z ludźmi młodymi, ma doświadcze-
nie w uczeniu dzieci.– Łapię z nimi dobre wibracje 
– śmieje się. – Fajne jest też prowadzenie ich od 
początku, towarzyszenie w kolejnych etapach nauki. 
Najbardziej lubię, gdy dzięki lekcjom moi uczniowie 
nabierają pewności siebie, nie boją się i nie wsty-
dzą mówić w danym języku. Marzeniem Dory jest 
popularyzowanie języka greckiego. – Pomyślałam, 
że praca tutaj jest pierwszym krokiem do realizacji 
tego celu. W tej chwili uczę języka angielskiego, ale 
być może kiedyś będzie możliwe wprowadzenie do 
szkoły także greckiego. Nie wybiegam w przyszłość, 
jestem otwarta na różne opcje. Póki co cieszę się 
z „tu i teraz”.
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Khouloud hkimi

Ma 24 lata. Pochodzi z Tunezji. Jest absolwentką Uni-
wersytetu w Tunisie. Uczy języka angielskiego, francu-
skiego i arabskiego. Jeszcze przed ukończeniem stu-
diów postanowiła, że będzie podróżować i szybko ten 
plan zrealizowała. Do Polski przyjechała w 2019 roku. 
Przez kilka tygodni mieszkała w Katowicach, a potem 
trafiła do Koszalina. Z tego wyboru jest zadowolona 
od samego początku, ma tu przyjaciół, choć z samym 
Koszalinem tej przyjaźni wciąż się uczy. – Miasto jest 
niewielkie, ale ma wszystko, czego trzeba do codzien-
nego życia – mówi dyplomatycznie. Z obecnego zajęcia 
czerpie ogromną satysfakcję, co jest ważne, ponieważ 
za chwilę miną dwa lata od rozpoczęcia pracy w Szkole, 
a jej zapał do pracy nie maleje. Najbliższa jej sercu jest 
praca z dziećmi. – Czuję się z nimi wolna, to znaczy mło-
da – śmieje się. – Dzieci są niezwykle odważne i otwar-
te. Łatwiej uczą się języka, bo nie wstydzą się mówić. 
Po prostu to robią, nie przejmując się popełnianymi 
błędami albo tym, że ktoś je poprawia. Dorośli bardziej 
kalkulują. Też tak mam z językiem polskim: obawiam się 
mówić, dlatego dobrze te obawy rozumiem. Niezależ-
nie z kim pracuję, ważna jest dla niej dobra, swobodna 
atmosfera, zabawa, żarty, wszystko, co rozluźnia ewen-
tualne napięcia i tym samym ułatwia naukę. Co jest 
najfajniejsze w uczeniu według Khouloud? – Rezultaty 
– mówi. – Znakomite oceny uczniów na egzaminach 
szkolnych, na przykład maturalnych, także na poziomie 
rozszerzonym. Mam uczniów, których uczę od 2019 
roku. Zaczynali od zera, a teraz posługują się językiem 
sprawnie, bez jakiejkolwiek bariery.

Imen Kahna

Ma 26 lat i pochodzi z Włoch, a w Arenie uczy języka 
angielskiego, arabskiego i włoskiego. W grudniu ubie-
głego roku zdobyła tytuł magistra języków współpracy 
międzynarodowej. Od tego momentu szukała czegoś, co 
byłoby dla niej dużym zawodowym wyzywaniem. Chciała 
uczyć za granicą, ale pozostać w Europie. Nie lubi dużych 
miast, dlatego propozycja pracy w Koszalinie bardzo się jej 
spodobała. – Język jest sposobem na lepsze poznanie kul-
tury – mówi. – Pozwala zrozumieć, jak ludzie żyją, co ich 
interesuje, jak myślą. Dla mnie to bardzo ważny i interesu-
jący aspekt pracy. Imen zawsze chciała uczyć i miała do 
tego talent. Ujawnił się już w szkole. Miała najlepsze oce-
ny i pomagała kolegom w pisaniu i przygotowaniu prac 
domowych. Zaczęło się od angielskiego, więc zdecydo-
wała się studiować ten język, a następnie zostać nauczy-
cielem. – Wiem, że jestem w tym dobra – uśmiecha się. 
Interesuje się psychologią, czyta mnóstwo książek z tej 
dziedziny, a takie podejście przekłada na pracę z Ucznia-
mi. – Preferuję pracę z dorosłymi, bo dla nich nauka ję-
zyka to nie tylko gramatyka i zasady. Stawiam na relację 
przyjacielską, a nie tylko nauczyciel-uczeń. Staram się 
stworzyć Uczniom przyjazne środowisko, być pomocną, 
wspierającą. Zawsze zastanawiam się, kogo mam przed 
sobą, jaki jest ten człowiek, czego potrzebuje, oczekuje.

Jest niezwykle skupiona, świetnie zorganizowana, ma 
bardzo sprecyzowane plany i konsekwentnie je realizu-
je. W przyszłości chciałaby otworzyć szkołę językową 
w swoim kraju. – przyznaje. – Teraz jestem w momencie 
startowym do zdobycia wiedzy, doświadczenia i poznania 
ludzi. To bardzo dobry moment.
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wyprzedaż 
okularów 

przeciwsłonecznych

salon optyczny koszalin
ul. zwyciestwa 20-24, (hotel Gromada)

salon optyczny Białogard
ul. wojska polskiego 11, tel 94 312 82 48



Marka Škoda w kontekście sponsoringu sportowego kojarzy się zazwyczaj z kolarstwem 
zawodowym, szczególnie z  wielkimi imprezami typu Tour de France. W  krajach, 
w których popularny jest hokej na lodzie, również z  tą dyscypliną. Rzadziej mówi się 
o  innych dziedzinach, a  najmniej chyba o  sporcie amatorskim. A  miałaby się Škoda 

czym pochwalić, co widać również na naszym koszalińskim podwórku. 

TRIO Basket Koszalin 
jak zawsze ze wsparciem Škody

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin piotr chyła (mcfotografia)

W tym roku po raz osiemnasty Škoda była głównym 
partnerem Tour de France. Organizatorom 108. edycji 
tego prestiżowego wyścigu zawodowców dostarczyła 
łącznie 250 pojazdów (modele Octavia i Superb), by 
zapewnić im i uczestnikom imprezy pełną mobilność. 
W pełni elektryczny SUV marki, ENYAQ iV, posłużył 
zaś za mobilne centrum dowodzenia dyrektora Tour 
de France, Christiana Prudhomme’a. Škoda spon-
sorowała również zieloną koszulkę dla najlepszego  
sprintera.

Kto oglądał tegoroczne 85. Mistrzostwa Świata 
w Hokeju na Lodzie mógł się z kolei przekonać, że 
Škoda wiernie wspiera również ten sport. Jednak 
najlepiej o jej zaangażowaniu świadczy wpis w „Księ-
dze rekordów Guinnessa”, gdzie jako najdłuższą 
umowę sponsorską świata odnotowano porozumie-
nie marki z Międzynarodową Federacją Hokeja na 
Lodzie (IIHF) - właśnie w sprawie hokejowych mi-
strzostw świata. Umowa obowiązuje nieprzerwanie  
od 1993 roku.
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To imprezy spektakularne, o globalnym zasięgu. 
Warto spojrzeć również na skalę mikro. W „Presti-
żu” mieliśmy już okazję pisywać o wsparciu, którego 
koszaliński dealer Škody udziela sportowi w zupeł-
nie innym wymiarze: lokalnym wyścigom rowerów 
górskich (MTB), w roku ubiegłym i bieżącym organi-
zatorom cyklu kolarskich wyścigów szosowych Velo 
Baltic, ale również koszykarzom amatorom – w tym 
Koszalińskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki, która 
jest fenomenem, bo gromadzi w czterech kategoriach 
rozgrywek kilkaset osób. Kilkaset osób systematycz-
nie grywających w „kosza” to w stutysięcznym mie-
ście naprawdę dużo.   

Najświeższy przykład wsparcia koszalińskiego de-
alera Škody dla amatorskiej koszykówki to bardzo 
udana dziewiąta edycja TRIO Basket Koszalin, czyli 
organizowanego  od 2011 roku turnieju koszykówki 
ulicznej, uznawanego za jedną z największych imprez 
streetballowych na Pomorzu. Warto podkreślić, że 
organizowanego całkowicie społecznie przez grupę 
przyjaciół pod wodzą Damiana Zydla, kojarzonego 
przez koszalińskich kibiców główniez roli znakomite-
go konferansjera sportowego.

Pan Damian mówi o tegorocznej imprezie: - To była 
bez dwóch zdań jedna z lepszych edycji TRIO Basket, 
mimo że po pandemicznej przerwie. Granie nocą, 
fantastyczny klimat, muzyka, dodatkowe oświetlenie 
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oraz setki kibiców w Sportowej Dolinie to dowód na do-
brze wykonaną organizacyjnie pracę. Nie ukrywam, że 
pomysł powrotu był spontaniczny. Po zniesieniu części 
obostrzeń związanych z pandemią, postanowiliśmy zro-
bić coś szalonego, a przy okazji powrócić do pomysłu 
z 2012 roku, czyli do nocnego grania w kosza.

Trudno policzyć, ilu dokładnie kibiców odwiedziło 9 lip-
ca (właściwie 9 i 10 lipca, bo wszystko zakończyło się 
grubo po północy) Sportową Dolinę – część kibicowała 
wiernie przez kilka godzin, inni przychodzili na godzinę 
lub dwie. Oglądali oni i oklaskiwali mecze koszykarskich 
trójek (gra się do momentu zdobycia przez którąś z dru-
żyn określonej liczby punktów lub do upływu wyzna-

czonego czasu), turniej rzutów za trzy punkty, konkurs 
wsadów do kosza. 

Siłą stowarzyszenia, któremu przewodzi Damian Zydel, 
jest kreatywność, zapał i chęć  zrobienia w Koszalinie 
czegoś wyjątkowego: - Trzon ekipy stanowią cztery 
osoby, z którymi dzielę się zadaniami, natomiast tzw. 
Trio Basket Team to kilkanaście osób, dla których na-
sza impreza jest swoistym świętem. Cieszy mnie to, 
tym bardziej że w dzisiejszych czasach coraz trudniej 
o społeczników, a u nas wszyscy robią wszystko bez 
jakiegokolwiek wynagrodzenia. Myślę jednak, że nasza 
przyjaźń, wspólny cel i dobra zabawa są o wiele cenniej-
sze i silniejsze od pieniądza. 
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Bez pieniędzy jednak nie udałoby się zorganizować tego 
wydarzenia. Przed pandemią budżet TRIO Basket Kosza-
lin, wliczając w to koncerty, wynosił około 40 tysięcy zło-
tych. - Ktoś pomyśli sobie: przecież to bardzo dużo pienię-
dzy – mówi pan Damian. - Oczywiście. Pełna zgoda. My 
te pieniądze zbieramy, oferujemy świadczenia promocyjne, 
trafiamy do różnych firm, mamy także grupę sponsorów, 
którzy wspierają nas od wielu lat. W tym roku nie było 
koncertów, budżet był dwukrotnie niższy, ale tak czy ina-
czej impreza wypadła świetnie. Takie były założenia. Jest 
pandemia, koncertów nie ma. Za rok chcemy powrócić 
z koszykarsko-koncertowym obliczem, a już dziś mogę po-
wiedzieć, że w Sportowej Dolinie znów pojawią się gwiazdy 
polskiego rapu. 

Od niemal samego początku głównym sponsorem imprezy 
jest deweloperska firma Firmus Group, specjalizująca się 
w inwestycjach apartamentowych nad morzem: - To nasz 
strategiczny partner. Prezes Stein Knutsen zaufał nam dzie-
więć  lat temu i współpraca trwa do dziś. 

Ale wsparcie płynie również z innych źródeł – między in-
nymi z Centrum Kultury 105 w Koszalinie, firm Reklama-
Serwis, Netto, LEO czy Imperiall Resort & MediSpa. Lista 
jest długa. Budżet imprezy powstaje na zasadzie „grosz do 
grosza a będzie kokosza”. 

Pomoc nie zawsze ma postać finansową albo nie wyłącz-
nie finansową: - Przykładowo, koszaliński salon Skoda 
Cichy-Zasada oprócz wsparcia finansowego użycza nam 
samochody, co bardzo nam pomaga w końcowej fazie 
przygotowań do TRIO Basket – podkreśla Damian Zydel. 
- Co przed nami? Przed nami 10. edycja wydarzenia. Chce-
my, aby była wyjątkowa i przeszła do historii. Na tę chwi-
lę nie chcę zdradzać zbyt wielu planów, ale mogę jedynie 
zaprosić do współpracy firmy, które chciałyby dołączyć 
do naszej triobasketowej rodziny. Jak się z nami skontak-
tować? 512 181 150. Ten numer jest dostępny całą dobę. 
A mówiąc całkiem poważnie: zapraszamy do współpracy 
i jeszcze raz dziękujemy tym, którzy pomagali nam do-
tychczas.  

Grupa Cichy – Zasada  
Oddział Skoda w Koszalinie

ul. gnieznienska 43a, 75-736 - koszalin

tel.: 94 317 79 00
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W marcu 1945 roku żołnierze Wojska Polskiego stoczyli jedną z najbardziej krwawych 
bitew w historii naszego oręża. Podczas dwutygodniowych walk o Kołobrzeg przez 
miasto przewinęło się ich łącznie około dwudziestu ośmiu tysięcy, przeszło tysiąc 
straciło życie głównie w czasie ciężkich, ulicznych walk. Niezwykłym świadectwem 

tamtych czasów jest żołnierski list pisany z pola bitwy.

Polski żołnierz pisze z Kołobrzegu 
Autor: łukasz gładysiak 

„Kochanie, dla Janeczki, jeśli będzie się dobrze uczyć, to jak przy-
jadę kiedyś na urlop, przywiozę dużo pięknych rzeczy, a między 
innymi mam dla niej piękny, złoty zegarek ze złotą bransoletką. Tak 
Maryś – prywatnie kupiłem te rzeczy. W tej chwili otrzymałem 
wiadomość, że przyjechał nam płatnik. Do Kazachstanu wyślę 500 
zł, a resztę wyślę Tobie”. 

Z pozoru zwyczajna wiadomość, spisana naprędce ołówkiem, na 
kawałku cienkiego papieru - słowa jednego z żołnierzy 1. Armii 
Wojska Polskiego. Stanowią one fragment listu, który znalazł się 
w moich rękach kilkanaście lat temu. Nie byłoby w tym nic nad-

zwyczajnego, gdyby nie fakt, że te krótkie zdania kierowane do 
najbliższych powstały gdzieś w zgliszczach płonącego Kołobrze-
gu. Opatrzony datą 10 marca 1945 roku list (niestety, nie w całości 
czytelny) powstał w krótkiej przerwie zaciętych walk o miasto. Ich 
autorem był, wówczas 33-letni podoficer-artylerzysta, Stanisław 
Pajęczyński.

Miałem szczęście poznać pana Stanisława. Jego opowieść to w za-
sadzie początek mojej przygody z dziejami Kołobrzegu. Informację 
o tym, że w mieście żyje blisko stuletni weteran II wojny świato-
wej, który szuka kogoś, z kim mógłby podzielić się swoją historią, 

hISTORIA jeDnego przeDmiotu

Stoczone w marcu 1945 r. walki o kołobrzeg były jednym z najbardziej 
krwawych epizodów w dziejach oręża polskiego. rekonstrukcja przygotowana 
przez Srh rega z trzebiatowa (fot. rafał Semołonik).
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za sprawą żołnierzy 1. armii wojska polskiego kołobrzeg stał się polskim 
miastem. Bitwę zwieńczyła ceremonia zaślubin z Bałtykiem. rekonstrukcja 

przygotowana przez Srh rega z trzebiatowa oraz Studio historyczne huzar 
(fot. Bartosz janiczek).

dotarła do mnie, wówczas pełnego nadziei na naukową karierę 
doktoranta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
latem 2009 r. za sprawą wypoczywającego nad ujściem Parsęty 
kolegi z uczelni. W kolejnych tygodniach z uczestnikiem kampanii 
wrześniowej, konspiracji niepodległościowej oraz między innymi 
walk o Kołobrzeg spotkałem się kilkanaście razy. Snutą przez nie-
go opowieść zarejestrowałem najpierw w formie nagrania audio, 
a następnie przelałem na papier. Przygotowany w ten sposób ży-
ciorys, w związku z 70. rocznicą rozpoczęcia II wojny światowej, 
z inicjatywy kołobrzeskiego magistratu, trafił do lokalnych szkół.

Wśród materiałów, jakimi podzielił się ze mną nasz bohater, znaj-
dowały się zdjęcia (część z nich ilustruje niniejszy tekst) oraz plik 
frontowych listów pisanych do ukochanej żołnierza – Marii. Nie-
stety niektóre z nich trudne są do odtworzenia ze względu na niską 
jakość materiałów, na jakich powstały oraz upływu czasu. 

Moją szczególną uwagę zwróciły słowa pisane w okresie niezwy-
kle wymagających dla 1. Armii Wojska Polskiego bojów na Pomo-
rzu. W kontekście przybliżania na łamach „Prestiżu” historii koło-
brzeskich, inspirowanych ciekawymi przedmiotami, sięgnąłem po 
kartkę zapisaną właśnie podczas walk o miasto. List w oryginale 
zachowany został w archiwum rodzinnym weterana.

Stanisław Pajęczyński urodził się w 1912 r. w niewielkiej miejsco-
wości Hołosków na Pokuciu (dziś tereny Ukrainy). Od początku 
wychowywany był w tradycji patriotycznej oraz wojskowej. Jego 
ojciec przelewał krew w szeregach armii austro-węgierskiej, a star-
szy brat – Józef, wstąpił do oddziałów formowanych przez Józefa 
Piłsudskiego i przeszedł cały, legionowy szlak bojowy Wielkiej 
Wojny; potem walczył w wojnie 1920 r. Sam Stanisław, w wieku 

lat 20, zgłosił akces wojskowy i trafił do stacjonującego w Gnieź-
nie drugiego dywizjonu 17. Pułku Artylerii Lekkiej. Z jednostką tą 
uczestniczył w bojach na polach bitew wojny obronnej 1939 roku: 
między innymi nad Bzurą oraz po indywidualnym przebiciu się 
z niemieckiego okrążenia - w Warszawie.

Na początku pierwszej wojennej jesieni Stanisław Pajęczyński 
zdołał uciec z niewoli i po zrzuceniu munduru, który ściągnąć mógł 
nań represje zarówno okupanta niemieckiego, jak i radzieckiego, 
powrócił w rodzinne strony. Początkowo próbował przedostać 
się na Węgry a stamtąd, według ułożonego w głowie planu, do 
Francji, gdzie zaistniała możliwość kontynuowania walki pod bia-
ło-czerwonymi sztandarami. 

Zatrzymany przez Rosjan osiadł najpierw we Lwowie, a potem 
w jednym z majątków niedaleko Kołomyi. Kilkakrotnie uniknął 
deportacji na Syberię. Związał się także z konspiracją niepodległo-
ściową; jako żołnierz Armii Krajowej od wiosny 1942 r. zajmował 
się kolportażem prasy podziemnej. Jak wspominał po blisko osiem-
dziesięciu latach od tamtych wydarzeń, cały czas oczekiwał na ko-
lejną możliwość wstąpienia w szeregi liniowego Wojska Polskiego. 
W tym czasie część jego rodziny zesłano do Kazachstanu.

SPOZA GóR I RZEK

Decyzja o sformowaniu polskich oddziałów w ZSRR zapadła już 
latem 1941 r. będąc pokłosiem porozumienia między Moskwą 
a władzami emigracyjnymi Rzeczpospolitej, które do historii prze-
szło jako traktat Sikorski-Majski. Trudna sytuacja Armii Czerwonej, 
wywołana błyskawiczną ofensywą wojsk III Rzeszy po 22 czerwca 
1941 r. sprawiła, że Józef Stalin gotów był pójść na wszelkie ustęp-
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stwa byle tylko pozyskać kolejnych, zdolnych do noszenia broni ludzi. 
Na czele tak zwanych „pierwszych” Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 
stanął generał Władysław Anders. 

Dla Polaków, którzy w latach 1939-1941 poddawani byli represjom ze 
strony radzieckiej, zwłaszcza więźniów politycznych oraz zesłańców 
w głąb ZSRR, formowanie rodzimych oddziałów stanowiło prawdziwe 
wybawienie. Do ośrodków tworzenia sił zbrojnych w Buzułuku oraz 
Tockoje nad rzeką Samarą zmierzali rodacy z najdalszych zakątków 
imperium Stalina. Początkowo skład polskiej armii ustalono na 30 tys. 
żołnierzy, z czasem uległ on zwiększeniu. Sytuacja żołnierzy genera-
ła Andersa uległa zmianie po zatrzymaniu niemieckiej ofensywy pod 
Moskwą. Wiosną 1942 r., w związku z narastającymi naciskami na 
sztab sił zbrojnych ze strony władz ZSRR oraz regularnym zmniejsza-
niem dostaw zasobów dla Polaków, siły zbrojne ewakuowano na Bliski 
Wschód. Tam przeszły pod kontrolę brytyjską.

Druga fala tworzenia rodzimych jednostek, tym razem już pod ści-
słą kontrolą Rosjan, rozpoczęła się w pierwszej połowie 1943 r. To 
właśnie żołnierze wchodzący najpierw w skład I Korpusu Polskiego 
w ZSRR a ostatecznie, 1. i 2. Armii Wojska Polskiego rozpoczęli wraz 
z Rosjanami zwycięski dla nich, choć okupiony olbrzymimi stratami, 
marsz na zachód. 

Latem 1944 r. żołnierze z orzełkami na czapkach przekroczyli 
przedwojenną granicę II Rzeczpospolitej. Po słynnym Manifeście 
Lipcowym PKWN, opublikowanym 22 lipca tamtego roku w Lu-
blinie, to oni stali się rdzeniem odbudowywanego, regularnego  
Wojska Polskiego.

W składzie sił skierowanych w kolejnych miesiącach w stronę War-
szawy, a następnie nacierających na Pomorze znalazł się 11. pułk 3. 
Brygady Artylerii. To właśnie do tej jednostki, tworzonej w okolicy 
Sum na Ukrainie, na ochotnika zgłosił się Stanisław Pajęczyński. Zwe-
ryfikowany do stopnia chorążego trafił do 1. baterii uzbrojonej w hau-
bice kalibru 122 mm. Jesienią wyruszył na front.

MONTE CASSINO fRONTu WSCHODNIEGO

W opinii wielu historyków, stoczone w marcu 1945 r. walki o Koło-
brzeg to, obok Powstania Warszawskiego oraz zdobywania Monte 
Cassino, najbardziej krwawy bój z udziałem Wojska Polskiego czasów 
II wojny światowej. Zakończyła go ceremonia zaślubin Wojska Pol-
skiego z Bałtykiem, zorganizowana przy Forcie Ujście (dziś: latarnia 
morska) 18 marca 1945 r. 

Wbrew obowiązującej w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
retoryce, żołnierze 1. Armii dowodzonej w tym czasie przez generała 
Stanisława Popławskiego nie byli w żaden sposób przygotowani do 
toczenia zaciętych bojów ulicznych. 

Oprócz doświadczenia brakowało sprzętu ciężkiego, ekwipunku, a na-
wet uzbrojenia. Walki, co potwierdzają epizody kołobrzeskie przywo-
ływane przez samych weteranów, toczono często albo całkowicie bez 
map, albo korzystając ze znalezionych po drodze w opuszczonych do-
mach… planów turystycznych. 

Dziś nie jest tajemnicą, że przygotowując się do działań na Pomorzu, 
w tym okupionego daniną krwi przełamywania umocnień Pommern-

Stanisław pajęczyński (z prawej) oraz jeden z jego 
towarzyszy broni. zdjęcie wykonane po zakończeniu walk 

o kołobrzeg, w drugiej połowie marca 1945 r.  
(archiwum prywatne).

młody Stanisław pajęczyński (z lewej) na 
stacji kolejowej w rodzinnym hołoskowie 
(archiwum prywatne).
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stellung (niem. Wał Pomorski), nasi rodacy korzystali z pozyskanych 
samodzielnie elementów cywilnych oraz pochodzących z tak zwanej 
zdobyczy wojennej. Stan części pododdziałów, które w drugiej poło-
wie lutego 1945 r. rozpoczęły natarcie w kierunku Bałtyku, wynosił 
nierzadko mniej niż połowę zakładanych etatów. Przysyłani w charak-
terze uzupełnień poborowi (od 22 lipca 1944 r. na terenach Polski wy-
zwolonych od okupacji niemieckiej obowiązywała powszechna służba 
wojskowa) często tracili życie w ciągu pierwszego tygodnia obecności 
na froncie. 

Bitwę o Kołobrzeg rozpoczęło prowadzone z marszu natarcie radziec-
kiej 45. Brygady Pancernej przeprowadzone 4 marca 1945 r. Atak 
załamał się wobec determinacji niemieckiego garnizonu. Po 48 godzi-
nach jednostki radzieckie na przeważającej długości pierścienia oka-
lającego Festung Kolberg zaczęli zastępować Polacy. Jako pierwsza 
ze składu 1. Armii Wojska Polskiego, do działań w mieście przystąpiła  
6. Dywizja Piechoty, paradoksalnie najbardziej w tamtym czasie nie-
doposażona. Do 18 marca, nierzadko zdobywając z mozołem dom po 
domu i kwartał ulic po kwartale, grupy szturmowe polskiej piechoty, 
wspierane ogniem artylerii (w tym radzieckich wyrzutni rakietowych, 
bijących niekiedy całkowicie na oślep) oraz, w minimalnym stopniu, 
bronią pancerną, pokonywały trzy kolejne linie obrony twierdzy.

Na temat walk o Kołobrzeg powstało do tej pory kilka, mniej lub bar-
dziej, obiektywnych opracowań. Ze względu na przedmiot, który sta-
nowi punkt wyjścia niniejszego artykułu, warto przyjrzeć się temu, co 
w tym czasie działo się z chorążym Pajęczyńskim oraz jego najbliższy-
mi towarzyszami broni.

autor listu służbę w wojsku polskim rozpoczynał w latach trzydziestych.  
w 1939 r. był żołnierzem 17. pułku artylerii lekkiej. na zdjęciu: zwiadowcy 

konni w tym Stanisław pajęczyński (z lewej) krótko przed wybuchem ii wojny 
światowej (archiwum prywatne).

Dwustronny list Stanisława pajęczyńskiego – żołnierza 
 1. armii wojska polskiego, napisany 10 marca 1945 r. podczas 

walk o kołobrzeg (archiwum prywatne).
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11. pułk artylerii dotarł pod Kołobrzeg drogą przez Białogard, Karlino 
i Gościno. Ostrzał niemieckich pozycji haubice baterii naszego boha-
tera rozpoczęły z zamaskowanych stanowisk w Zieleniewie. – Wkro-
czywszy do miasta zajęliśmy pozycje przy dzisiejszej ul. Artyleryjskiej, 
między długim ciągiem połączonych domów a drewnianym barakiem. 
Prowadziliśmy ogień w kierunku białych i czerwonych koszar oraz ulic: 
1 Maja i Wolności. Wówczas pierwszy raz użyliśmy haubic do strzela-
nia na wprost. Wyparliśmy Niemców z białych koszar. Część naszych 
żołnierzy, korzystając z zalegających tam sortów nieprzyjaciela, za-
opatrzyła się w świeżą bieliznę, a wielu niższych rangą zrzuciło swe 
wysłużone drelichowe bluzy, zmieniając je, po wyposażeniu w odpo-
wiednie oznaki, na szarozielone kurtki niemieckie. Z zaciekawieniem 
wszedłem do jednej z kamienic przy dzisiejszej ulicy Jedności Narodo-
wej. W mieszkaniu, które obecnie nosi numer 6, zastałem jeszcze cie-
płe garnki stojące na palenisku oraz zapasy mięsa zalanego tłuszczem 
w dużych słojach oraz niemal nienaruszone wyposażenie użytkowe. 
Nie przypuszczałem, że wrócę w to miejsce jako lokator trzy lata po 
wojnie – opowiadał pan Stanisław latem 2009 r.

W kolejnych dniach 122-milimetrowe haubice ogniem prowadzo-
nym często na dystansie zaledwie kilkuset metrów od nieprzyjaciela, 
wspierały polskich piechurów w rejonie dzisiejszych ulic Łopuskiego 
oraz Śliwińskiego. Ślady po tych działaniach, w tym zamurowane po 
wojnie wyrwy w ogrodzeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Miko-
łaja Kopernika, oglądać możemy do dziś. Następnie elementy 11. puł-
ku artylerii przerzucono w okolice ul. Solnej oraz dworca kolejowego. 

Pan Stanisław Pajęczyński opowiadał: - 17 marca nad ranem, kierując 
grupą zwiadowczą, przeprawiłem się przez zniszczony most na Kana-
le Drzewnym. Następnie ulokowałem wysunięty punkt w kamienicy 
przy ul. Zygmuntowskiej, skąd kierowałem likwidowaniem gniazd 
niemieckich na poddaszach okolicznych domów. Niedługo potem 
wraz z żołnierzami piechoty przekroczyłem most na Parsęcie i zają-
łem nowy posterunek w willi naprzeciwko biblioteki. Miałem stamtąd 
dobry widok na niemiecką barykadę zbudowaną na wysokości poczty 

i Fregaty. Ostrzał w kierunku ul. Dworcowej prowadził także nieprzy-
jacielski czołg. Część moich ludzi przeniosła się w tym czasie na teren 
elektrowni. Na tych pozycjach zastała nas kapitulacja Kołobrzegu. 
Dzień później wycofaliśmy się do Zieleniewa.

JAK fENIKS Z POPIOŁóW

Zwycięstwo w kołobrzeskiej bitwie nie oznaczała końca wojennej 
epopei autora prezentowanego na początku listu. Drogą przez Trze-
biatów i Goleniów bateria, awansowanego do stopnia podporucznika, 
Stanisława Pajęczyńskiego dotarła w okolice Szczecina. W połowie 
kwietnia 1945 r. uczestniczyła w forsowaniu Odry, a potem bojach 
pościgowych na zachodnim brzegu tej rzeki. Na niespełna dwa tygo-
dnie przed bezwarunkową kapitulacją III Rzeszy nasz bohater został 
ranny nad Kanałem Hohenzollernów. 

Po wojnie pozostał w służbie. W kolejnych latach pełnił funkcję ofi-
cera między innymi stacjonującego nad ujściem Parsęty, 15. dywizjo-
nu artylerii przeciwpancernej oraz 2. dywizjonu przeciwpancernego 
w Szczecinie. Na początku lat pięćdziesiątych przejął obowiązki szefa 
sztabu dywizjonu artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego w Cheł-
mie Pomorskim, by ostatecznie, już w stopniu podpułkownika, osiąść 
w Białogardzie jako zwierzchnik Wojskowej Komendy Uzupełnień.  
Na wojskową emeryturę przeszedł w 1969 r. Zamieszkał w Kołobrze-
gu, zmarł na początku lipca 2012 r., przeżywszy niemal sto lat.

Stanisław Pajęczyński należał do pokolenia kołobrzeżan, na których 
oczach kształtowało się polskie już miasto. Niczym legendarny feniks 
z popiołów, morze ruin mozolną pracą mieszkańców powoli acz sys-
tematycznie zaczęło przekształcać się najpierw w miejsce przyjazne 
dla nich samych, a od końca lat pięćdziesiątych, po oficjalnej decyzji 
o odbudowie wydanej przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, 
także dla tłumów gości z kraju i zagranicy. Czytając współcześnie list 
naszego bohatera aż trudno uwierzyć, że pisany on był, gdy nad kwit-
nącym dzisiaj, nadbałtyckim kurortem wisiało widmo zagłady.

żołnierze 1. armii wojska polskiego podczas przerwy 
w walkach o kołobrzeg – rekonstrukcja przygotowana 
przez członków Srh rega z trzebiatowa. to właśnie 
w takich okolicznościach mógł być pisany list, który 
stanowi punkt wyjścia artykułu (fot. rafał Semołonik).
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Lato w  pełni. Temperatury nad morzem nas rozpieszczają. Rozpieszcza nas również 
letnia kolekcja GIZIA. Dziewczęce kroje zwiewnych sukienek, falbany, powab jedwabiu, 
transparentne tuniki, twarzowe desenie materiałów. To wszystko znajdziesz właśnie 
u nas – w salonie firmowym GIZIA. Niepowtarzalne modele sprawią, że każda z Was 

będzie się czuła wyjątkowa i piękna.

Gizia
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Salon GIZIA Polska
CH Jowisz, ul. Zwycięstwa 40

Nad sesją czuwała stylistka właścicielka salonu GIZIA w Koszalinie Ewa Krzymińska. 
Wyjątkowe wnętrza udostępnił Blue Marine Mielno Hotel.
Zdjęcia wykonał Marcin Betliński. 
Fryzury wykonał Piotr Pająk.
Makijaż wykonała Alicja Lis.
Modelki: Alicja Lis, Natalia Czertowskich, Claudia Buttinghaus.

/GIZIA.Polska

/gizia_polska
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Zapach skóry, stukot maszyny do szycia, tiule, papierowe prototypy i  skupienie. Nad 
wielkim stołem, na którym rozłożone są tkaniny, pochyla się Nikola Gaszyńska, dyplo-
mantka Wydziału Architektury i  Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Przygotowuje 

się do obrony pracy magisterskiej. 

Barokowe street fashion
Autor: anna zawiślak 

Fotografie: nikola gaszyńska  |  Modelka: zuzanna Szczepańska 
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Podczas rozmowy o modzie, planach na przyszłość, pro-
fesorach nawet przez chwilę nie myślę o tym, że jestem 
w miejscu, w którym ktoś kogoś ocenia. Panuje raczej at-
mosfera wzajemnej inspiracji.

Nikola Gaszyńska w ramach dyplomu zaprojektowała ko-
lekcję ubrań inspirowaną barokiem: - Barok mnie zachwycił. 
Zaintrygował mnie wolnościowy bunt ludzi tej epoki, opo-
zycja do dotychczasowych kanonów piękna, inne spojrzenie 
na architekturę, pozwalanie sobie na wiele. Byli rebelianta-
mi kreującymi wygodną dla siebie rzeczywistość. W mojej 
pracy dyplomowej chciałam nawiązać do przerysowanej ba-
rokowej stylistyki, ale w uwspółcześnionej wersji, chciałam 
wyrwać barok z szufladki. Chciałam również modułowych 
rozwiązań, gdzie modowe zacięcie miesza się z użytkową 
konfekcją dnia codziennego. Postawiłam sobie zadanie, aby 
stworzyć kolekcję funkcjonalną, elastyczną, pełną moż-
liwości. Moim celem było wykorzystanie faktur, wzorów 
i konstrukcji. Kolekcja współgra w zestawie z codziennymi 
ubraniami. Kreacja na scenę i elementy garderoby na ulicę, 
bez zapominania o funkcji, wygodzie i wyglądzie. Nad pracą 
dyplomową zatytułowaną „Adaptacja wybranych stylów 
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w modzie w autorskiej kolekcji street fashion” spędziłam 
pół roku – mówi Nikola. – Barok w swojej wybujałej formie 
jest znakomity. Velázquez portretował panny dworskie 
i infantki w sukniach, których konstrukcje wydają się nie-
naturalne, niewygodne, zaburzają proporcje, ale właśnie 
tym wymykają się spod klasycznych form. To jest fascynu-
jące i wbrew pozorom współczesne. 

Na powstałą kolekcję składają się: sukienka, peleryna, 
torba, gorset, nabioderniki, bolerka, a każdy element jest 
wieloznaczny. Stylizować można go na wiele sposobów.  
Street fashion to przede wszystkim ubrania do noszenia. 
Wygodne, praktyczne konstrukcje. Nie wyklucza to jed-
nak misternych zdobień, błyszczących tkanin i nadzwy-
czajnej formy. 

Nikola Gaszyńska wcześniej ukończyła koszaliński „Pla-
styk”. Później studiowała na szczecińskiej Akademii Sztu-
ki. Studia pierwszego stopnia ukończyła z dobrą oceną ale 
bez większych emocji. „Magisterkę” postanowiła zrobić 
na Politechnice Koszalińskiej: – W Szczecinie trudno było 
mi się odnaleźć. Zabrakło mi indywidualnego podejścia, 
analizy, praktycznych i życiowych rozwiązań. Chciałam 

przygotować się do zawodu, zdobyć umiejętności, które 
można wykorzystać w pracy. Na szczęście wszystko to 
znalazłam na koszalińskim Wydziale Architektury i Wzor-
nictwa. Duże i wspaniale wyposażone pracownie. Opie-
kunowie, którzy pomagają w technicznych trudnościach. 
Indywidualne podejście i możliwość realizacji własnych 
pomysłów. Moje studia drugiego stopnia w Koszalinie to 
zaledwie dwa lata, zdecydowanie za krótko, zważywszy 
na to, że jeden rok pochłonęła pandemia – opowiada. – 
Stałam się tu bardziej kreatywna, poszukująca, a praca nad 
dyplomem pokazała mi, że mogę śmielej myśleć o swoich 
umiejętnościach. Praca nad tym projektem była przyjem-
nością, tworzeniem i odkrywaniem siebie. Z jednej stro-
ny powrotem do rzemieślniczej pracy przy maszynie po 
„Plastyku” i klasie o profilu tkanina artystyczna, z drugiej 
strony odskocznia od fotografii, nad którą skupiłam się na 
szczecińskiej uczelni. 

Dyplomantka jest otwarta na to co przyniesie los: – Praca 
dyplomowa żyje rok – mówi Nikola Gaszyńska. – W tym 
czasie chciałabym pokazać ją na rozmaitych konkursach 
i wystawach. Byłoby świetnie, gdyby zaintrygowała kogoś 
na tyle, aby założył któryś z elementów kolekcji na scenę 
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albo nosił na co dzień. Obecnie skupiam się na projektowa-
niu wnętrz, ale absolutnie nie zamykam się w tej szuflad-
ce. Studiowanie na Politechnice Koszalińskiej wyposażyło 
mnie w szeroki wachlarz umiejętności. Przede mną dużo 
pracy, samokształcenia, pracy nad sobą – mam tego świa-
domość. Opieka, jaką zostałam tutaj otoczona, dała mi wia-
rę w swoje możliwości. Liczę na to, że w przyszłości uda się 
wszystkie te umiejętności wykorzystać w pracy twórczej, 
w kreatywnych i ciekawych projektach. 

Dr hab. Alina Adamczak, promotorka pracy dyplomowej 
Nikoli, kierująca Pracownią Ubioru a jednocześnie pro-
dziekan ds. kształcenia na Wydziale Architektury i Wzor-
nictwa Politechniki Koszalińskiej, oprowadzając nas po 
pracowni, mówi o możliwościach, jakie daje studiowanie 
na tym wydziale: - Pracownia Ubioru, w której jesteśmy, to 
zaledwie jedna z wielu pracowni projektowych. Tuż obok 
znajduje się pracownia laserowa, laboratorium druku 3D, 
prototypowania mebli, małych form, ceramiki i biżuterii, 
grafiki użytkowej. Każda ma opiekuna, technika specjalistę, 
konstruktora – osobę znającą warsztat rzemieślniczy, kre-
atywnego fachowca. Z pracowni i laboratoriów korzystają 
studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów. Koncep-

cja kształcenia na studiach o profilu praktycznym zakłada 
przygotowanie twórczego i kompetentnego projektanta, 
który potrafi interpretować współczesne potrzeby i trendy 
projektowe, tworzyć kreacyjne, autorskie produkty, przygo-
towanego do tworzenia własnej ścieżki kariery lub podej-
mowania współpracy z producentami i przedsiębiorcami. 
Na pierwszym roku studenci pogłębiają znajomość warsz-
tatu artystycznego, zapoznają się z maszynami, techniką, 
konstrukcją, tworzywem, materiałem, w kolejnych latach 
uczestniczą w warsztatach, realizując projekty, a przez cały 
okres studiów odbywają blisko 700 godzin praktyk. Stu-
denci mają możliwość tworzenia pod okiem doświadczonej 
kadry pedagogicznej. Współpracujemy z wieloma firmami, 
zarówno z branży architektonicznej, graficznej jak i wzornic-
twa oraz mody, w której nasi podopieczni odbywają prak-
tyki, staże, a finalnie często podejmują pracę. Nasz wydział 
jest również często odwiedzany przez studentów zagranicz-
nych w ramach programu Erasmus. Są zaskoczeni możliwo-
ścią praktycznego i warsztatowego studiowania. Ośmio-
ro studentów włoskiej uczelni, goszczących na wydziale 
w bieżącym roku akademickim, było szczerze zadziwionych 
wyposażeniem pracowni, ponieważ na macierzystej uczelni 
tworzą w większości projekty wirtualne.

I   M O D A   I

i   8 9   i



Siedzibę Wydziału Architektury i Wzornictwa od „Plastyka” 
dzieli dosłownie ulica. To wydawać by się mogło naturalna 
kontynuacja edukacji, a jednak większość absolwentów Ze-
społu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszali-
nie wybiera uczelnie w innych miastach. – Gdybym mogła coś 
podpowiedzieć uczniom „Plastyka”, ale i nie tylko, także innym 
absolwentom szkół średnich, to zaproponowałabym poważne 
rozważenie studiowania na Politechnice Koszalińskiej – komen-
tuje Nikola. – Mnie też nęciło większe miasto, wyjazd z rodzin-
nego domu. Byłam tam jednak anonimowa, zdana na siebie, bez-
radna, a w konsekwencji mniej twórcza i zniechęcona. Tu pod 
skrzydłami profesorów i opiekunów oraz w otoczeniu kolegów, 
zaczęło mi się chcieć więcej. Niejednokrotnie przełamując wła-
sną wewnętrzną niewiarę w siebie, mocno poszłam do przodu. 

Dr hab. Alina Adamczak, profesor PK, kwituje: - Nasi absolwen-
ci pracują w znanych firmach projektowych, zakładają własne, 
mamy z nimi kontakt, biorą na praktyki naszych studentów 
i chętnie dzielą się swoimi sukcesami na naszej stronie wzor-
nictwo.tu.koszalin.pl/absolwenci_/  Sprawdzają się w pracy 
zespołowej oraz biorą udział w projektach, które finalnie jako 
wyroby trafiają do masowej sprzedaży. Pokazują też przyszłym 
absolwentom naszej uczelni, jak złożonym procesem jest pro-
jektowanie i jak wiele rzeczy wpływa na sukces przedsięwzię-
cia. Do tej pory raz w roku albo raz na dwa lata organizowaliśmy 
pokazy mody, na których prezentowaliśmy kolekcje absolwen-
tów i studentów Pracowni Ubioru. Ostatni z nich odbył się po-
nad trzy lata temu na Rynku Staromiejskim i przyciągnął sporą 
publiczność. Pandemia pokrzyżowała plany, a prace naszych 
studentów i dyplomantów są warte publicznych prezentacji. To 
konsekwencja lat nauki, poszerzania swoich umiejętności oraz 
autorska praca twórcza. Studiowanie architektury i wzornic-
twa to nieustanna droga, obserwacja trendów i potrzeb. Dizajn 
jest procesem z miejscem na poszukiwania, badania, inspiracje, 
analizę, prototypy i częste, ale konieczne, błądzenie. Jest poszu-
kiwaniem i zmienianiem świata z wiarą, że na lepsze. Od wielu 
lat nasz wydział mocno wykorzystuje zasady recyklingu, szuka 
sposobu interakcji powstających prototypów z użytkownikiem, 
pojmowania zjawisk i zrozumienia zachodzących zmian w środo-
wisku jako procesu. Bez tego nie ma współczesnego i nowocze-
snego projektowania. 

Pasja, która staje się pracą i do tego dobrze płatną, to sukces. 
Podążanie za marzeniami, determinacja, ale także wiedza i umie-
jętności to warsztat, dzięki któremu można elastycznie reago-
wać na rynku pracy. Rękodzieło, wyroby rzemieślnicze, unika-
towe, indywidualne i spersonalizowane projekty przeżywają 
teraz złoty okres. Któż z nas nie ma ochoty czuć się wyjątkowo, 
otaczać się wyjątkowymi przedmiotami? 

Zresztą coraz częściej za nieetyczne uchodzi popadanie w za-
kupowe szaleństwo, nabywanie produktów wytwarzanych 
wbrew zasadom ekologii i etyki, przy niegodziwych płacach 
i warunkach pracy. Globalne koncerny zasypują nas niskiej ja-
kości wyrobami, psując rynek i kreatywną pracę. Na szczęście 
osoby takie jak Nikola Gaszyńska oraz jej koleżanki i koledzy 
z Wydziału Architektury i Wzornictwa PK mają szansę na kre-
owanie własnej przyszłości, gdzie pasja, hobby, zamiłowanie 
przecina się z zawodową ścieżką, tworząc pełen kolorów łańcu-
szek niepowtarzalnych projektów, nowoczesnych prototypów, 
rzeczy wygodnych, modnych, przemyślanych od początku po 
ostatnią pętelkę. 
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Grupa Mojsiuk to znany na koszaliń-
skim rynku motoryzacyjnym dealer 
marek Mercedes-Benz, Honda, Peu-
geot i  Citroën. Ta ostatnia, zaakcen-
towała swoją obecność w  Koszalinie 
i regionie, goszcząc uczestników zlotu 
zabytkowych aut tej francuskiej mar-
ki na terenie autoryzowanego salonu 
w podkoszalińskich Starych Bielicach. 

Spotkanie 
tradycji 



W pierwszym tygodniu czerwca na terenie salonu Citroëna 
należącego do Grupy Mojsiuk nastąpiło spotkanie tradycji 
– tej związanej z marką samochodów oraz tej należącej do 
uznanej na rynku motoryzacyjnym firmy rodzinnej.

Niewiele osób wie, że marka Citroën ma swoje polskie korze-
nie - matka założyciela tej marki – André Citroëna, była Po-
lką, a jego siostra całe życie spędziła w Polsce. Kiedy odwie-
dził krewnych, zobaczył charakterystyczne koła o zębach 
daszkowych, wykupił patent na to rozwiązanie i postanowił 
produkować przekładnie z ich zastosowaniem. Ich kształt 
znalazł swoje odzwierciedlenie w logotypie firmy znanym  
do dnia dzisiejszego.

O tradycjach obu firm można by było napisać wiele, ale najle-
piej zobrazował je zlot zabytkowych Citroënów, który dotarł 
do koszalińskiego salonu Citroën Mojsiuk Motor w pierw-
szym tygodniu czerwca. Jakość wykonania, najnowsze roz-
wiązania motoryzacyjne, piękno kształtu i koloru to tylko 
klika synonimów opisujących to spotkanie tradycji.

Słynne na cały świat modele 2CV, czy zachwycające swo-
im wysublimowanym pięknem modele DS w towarzystwie 
przedwojennych modeli C ustawiły się przed salonem na 
równi z nowymi modelami, w tym najnowszym C4. 

Aktualna wersja Citroëna C4 podkreśla swój wyjątkowy cha-
rakter dzięki połączeniu elegancji, płynnych linii i dynamicz-
nego charakteru w nadwoziu kompaktowego hatchbacka. 
Samochód ma aerodynamiczą sylwetkę, wyrafinowane linie, 
unikalne detale stylistyczne oraz nową identyfikację świetl-
ną z przodu i z tyłu. Połączenie wewnętrznej siły i charakte-
ru SUV-a nowemu modelowi dodają duże koła i wyraziste, 
pełne energii linie nadwozia. Nowy C4 wyposażony jest 
w opracowane przez Citroëna zawieszenie z Progressive Hy-
draulic Cushions®, które wywołuje wrażenie podróżowania 
latającym dywanem. Rozwiązanie to zapewnia niezrównany 
komfort, doskonałe samopoczucie, dynamiczne właściwości 
jezdne i wyjątkową przyjemność z prowadzenia. Zasady jego 
działania są proste. Citroën opracowując technologię Pro-
gressive Hydraulic Cushions®,  dodał do każdej kolumny po 
dwa hydrauliczne ograniczniki: jeden odpowiedzialny za fazę 
rozprężania, drugi - sprężania. Dzięki temu zawieszenie dzia-
ła na dwa sposoby, w zależności od obciążenia: 
• W przypadku lekkich nierówności i niewielkich wybojów 
sprężyna i amortyzator wspólnie kontrolują skok zawiesze-
nia bez angażowania hydraulicznych ograniczników. Rezultat 
ich pracy wywołuje wrażenie unoszenia się nad nierówno-
ściami drogi: to właśnie efekt „latającego dywanu”.
• W przypadku większych nierówności czy wybojów sprę-
żyna i amortyzator współpracują z hydraulicznymi ogranicz-
nikami, które spowalniają skok zawieszenia, zapobiegając 
nagłemu zatrzymaniu amortyzatora w jego skrajnym położe-
niu. Hydrauliczny ogranicznik absorbuje i rozprasza energię 
uderzenia. Eliminuje efekt dobicia zawieszenia, doskonale 
izolując pasażerów od niedoskonałości drogi.

Nowy Citroën C4 wyposażony jest w najlepsze dostępne 
technologie komunikacyjne: 
• Ekran dotykowy o przekątnej 10’’ umożliwia konfigurację 
samochodu i zapewnia dostęp do systemu multimedialnego, 
telefonu, ustawień klimatyzacji i nawigacji. System reaguje 
na polecenia głosowe.
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• Connect Play z funkcją Mirror Screen, kompatybilną z pro-
tokołami Android Auto i Apple CarPlay
• Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów
• Connect Assist: bezpłatny system połączeń alarmowych 
i assistance z geolokalizacją, dostępny 24/7 bez konieczno-
ści subskrypcji
• Connect Navi: system nawigacji online 3D najnowszej ge-
neracji
• Citroën® ConnectedCAM: Nowy C4 to trzeci model wy-
posażony w tę technologię, po Citroënie C3 i SUV-ie Ci-
troën C5 Aircross

Nowy Citroën C4 wyposażony jest w 20 technologii wspo-
magających prowadzenie. Systemy te zwiększają bezpie-
czeństwo i komfort, zapewniając kierowcy spokój podczas 
jazdy. Zostały zaprojektowane, by ułatwić codzienną eks-
ploatację, wspierać kierowcę i chronić pasażerów podczas 
podróży.  Wyposażony został również w najnowszej gene-
racji silniki benzynowe i Diesla, spełniające normę Euro 6d: 
elastyczność i wydajność, moc silników benzynowych: od 
100 KM do 155 KM, moc silników Diesla: od 110 KM do 
130 KM. Dostępna jest również wersja z całkowicie elek-
trycznym napędem umożliwiającym dynamiczną i harmonij-
ną jazdę w ciszy, dzięki:
• Silnikowi o mocy 100 kW / 136 KM
• Stale dostępnemu momentowi obrotowemu który wynosi 
260 Nm
• Możliwości naładowania akumulatorów do poziomu 80% 
w 30 minut* i odzyskania do 350 km zasięgu (cykl WLTP)
• Akumulatorom o pojemności 50 kWh, które objęte są 
gwarancją na 8 lat / 160.000 km do poziomu 70% wydaj-
ności
(* korzystając z publicznej stacji ładowania o mocy 100 kW)

I   m o t o r y z a c j a   I
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Zabytkowe modele dotarły do Koszalina pod egidą 
stowarzyszenia zrzeszającego sympatyków tej mar-
ki - Amicale Citroën Pologne. „Model 2CV, dawne DS, 
XM, obecna seria z literą C w nazwach są to wszystko 
samochody z charakterem, piękne i na swój sposób po-
nadczasowe. Dlatego są tak kochane przez kierowców. 
Citroën zresztą docenia to przywiązanie użytkowników 
i ułatwia im życie, udostępniając na życzenie części za-
mienne do niemal wszystkich swoich aut. Dzięki temu 
samochody pieczołowicie przez nas odnawiane nie są 
podróbkami czy przeróbkami, ale zachowują wszelkie 
cechy oryginałów, stając się w pełni sprawnymi klasy-
kami” – stwierdził Konrada Dula, szef Amicale Citroën 
Pologne.

Współpraca Stowarzyszenia i regionalnego przedstawi-
ciela marki – Firmy Mojsiuk jest naturalnym elementem 
obecności marki na terenie regionu środkowopomor-
skiego – mówi Agnieszka Mojsiuk reprezentująca Za-
rząd Grupy. To dla nas zaszczyt gościć uczestników 
zlotu, którzy wkładają tak wiele zaangażowania i nie-
jednokrotnie trudu w odrestaurowanie i utrzymanie 
swoich aut na tak wysokim poziomie. Ten zlot stanowi 
początek cyklicznych spotkań tradycji, historii i nowo-
czesności z udziałem naszej firmy.

Wśród goszczących w firmie Mojsiuk zlotowiczów spo-
re zainteresowanie wzbudziła możliwość zapoznania 
się z najnowszą technologią napraw blacharsko–lakier-
niczych oferowanych w Mojsiuk Centrum Blacharsko 
– Lakierniczym, albowiem ta część restaurowania za-
bytkowych aut jest najbardziej widoczna i ma najwięk-
szy wpływ na efekt końcowy prowadzonej renowacji 
zabytkowego auta. 

I   m o t o r y z a c j a   I
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Firma Mojsiuk funkcjonuje na rynku od 
ponad 40 lat i wciąż się rozwija. Począ-
tek działalności to usługi blacharsko  
– lakiernicze, które z czasem były posze-
rzane o kolejne salony sprzedaży takich 
marek jak Honda, Mercedes-Benz, Peu-
geot i najnowszy Citroën. Równolegle 
z salonami powstawało zaplecze serwi-
sowe, które wytyczało nowe – wysokie 
standardy obsługi klientów na poziomie 
europejskim. Postępowi rozwoju usług 
handlowych i serwisowych stale towa-
rzyszyła rozbudowa zakresu i palety 
usług blacharsko – lakierniczych, który 
zaowocował powstaniem największego 
na Pomorzu Środkowym centrum bla-
charsko–lakierniczym. Aktualnie zakres 
działalności Grupy to całe wojewódz-
two zachodniopomorskie z oddziałem 
ulokowanym w Gorzowie Wlkp.

Po szczegóły związane z paletą oferowanych aut zapraszamy do nowego 
Autoryzowanego Salonu Citroën Mojsiuk Motor w Starych Bielicach k/

Koszalina, ul. Koszalińska 89 lub pod nr tel.: 94/710 04 40.

https://dealer.citroen.pl/koszalin-mojsiuk

Szukaj nas na Facebooku: Citroen Mojsiuk Motor

Zapytania w sprawie napraw blacharsko-lakierniczych prosimy kierować 
pod nr.tel.: 94/ 34 05 023 do Mojsiuk Centrum Blacharsko – Lakierniczego 

w Starych Bielicach k/Koszalina ul. Koszalińska 89.

www.mojsiuk.pl

Szukaj nas na Facebooku: BlacharniaMojsiuk

Partnerami wydarzenia byli: 
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Autoryzowany Dealer Volkswagena
Grupa Cichy - Zasada
Gnieźnieńska 24b, 75-736 Koszalin

Ostatnie sztuki Volkswagena Polo 
dostępne „od ręki”: 
szczegóły w salonie sprzedaży w Koszalinie 
oraz na volkswagenkoszalin.otomoto.pl

POLOwanie na 
Volkswagena 
Polo
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Jaguar kojarzy się z  dystynkcją, klasą, dojrzałością i  brytyjską elegancją…, ale to 
także idealne auto dla młodego, obdarzonego wyczuciem i  stylem, kierowcy, który 
wcale nie musi czekać na odpowiedni moment w  życiu, by usiąść, za kierownicą tej 
europejskiej legendy. Bardzo dobrym tego przykładem jest nowy Jaguar E-Pace,  

tu z silnikiem diesla o mocy 163 KM. To samochód atrakcyjny pod każdym względem.

Jaguar w zupełnie 
nowej odsłonie

Z zewnątrz wygląda nieco inaczej od starszych kolegów. 
Ma w sobie coś… młodzieńczego. To kompaktowe, nowo-
czesne auto, które w środku pachnie starą dobrą marką 
premium. Jeśli chodzi o design, znajdziemy tu, m.in. skórza-
ne fotele, regulowane w 14. kierunkach, system kamer 360 
z możliwością obracania pojazdu w widoku 3D, tempomat, 
asystent martwego pola widzenia, a w wyposażeniu do-
datkowym chociażby dach panoramiczny czy system bez-
kluczykowego otwierania/zamykania samochodu.

E-Pace jest bardzo pojemny i pakowny, m.in. dzię-
ki głębokiemu schowkowi między fotelami oraz 

kieszeniowym schowkom w drzwiach. W bagażni-
ku zmieszczą się przedmioty o szerokości nawet  
1,3 metra, a ich załadunek uprości automatycz-
nie, bezdotykowo otwierana pokrywa bagażnika. 
Wybierając się na weekendowy wypad za mia-
sto, możemy zabrać cały potrzebny bagaż, miesz-
czący się w pojemnym bagażniku. Dodatkowo 
E-Pace umożliwia holowanie przyczepy o masie 
własnej aż do 1800 kg. Tak załadowane auto bę-
dzie zwinnie i bezpiecznie się przemieszczało po  
drodze.

Autor: aneta Dolega  |  Fotografie: Bogusz kluz
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Ustowo 58, 70-001 Szczecin
+48 91 852 34 00  |  salon@british-auto.pl
www.british-auto.jaguar.pl

 /JLRBonkowscy

Kocią zwinność Jaguar zawdzięcza płynnie działającemu 
układowi napędu na cztery koła, który idealnie dosto-
sowuje wartości momentu, trafiając na koła obu osi do 
warunków jazdy. O poprawę zwrotności zadba natomiast 
system Active Driveline2, który podczas pokonywania 
zakrętu umożliwia przekazywanie całego momentu tylnej 
osi na jej zewnętrzne koło. Aby kierowca czuł się pew-
nie i poradził sobie z jazdą w każdych warunkach model 
E-Pace, wyposażono także w standardowy pakiet syste-
mów wspomagających kierowcę, w tym m.in. w asystenta 
utrzymywania pojazdu w pasie ruchu (LKA), system mo-
nitorowania zmęczenia kierowcy (DCM), kamerę cofania 
oraz czujniki parkowania. Ponadto nad bezpieczeństwem 
jazdy czuwają również zaawansowane systemy, takie jak: 
układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC) oraz sys-
tem wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych 
(EBA). Natomiast znakomite doświetlenie drogi zapew-
niają reflektory LED, które emitują światło o barwie zbli-
żonej do światła dziennego.

Poza wszystkimi elementami, dzięki którym prowadzi się 
to auto sprawnie, płynnie i bezpiecznie, Jaguar zadbał 
także o innego rodzaju przyjemności i gadżety ułatwiają-
ce życie kierowcy i pasażerom.

I tak, do dyspozycji mamy standardowy wyświetlacz 
dotykowy w centralnej części konsoli środkowej re-
aguje bezpośrednio na gesty dotyku i przesuwania oraz 
wyróżnia się bogactwem audiowizualnych treści infor-
macyjno-rozrywkowych. Opcjonalny cyfrowy zestaw 
wskaźników przekazuje kierowcy dane na temat jazdy, 
charakterystyki pracy, systemów bezpieczeństwa oraz 
systemu rozrywki. Natomiast opcjonalny wyświetlacz 
przezierny HUD prezentuje kierowcy na szybie czołowej 
najważniejsze dane dotyczące jazdy. Prezentowane w ten 
sposób zapobiegają rozpraszaniu uwagi kierowcy i czę-
stej konieczności odrywania wzroku od drogi.

Kolejnym ciekawym i na pewno bardzo atrakcyjnym 
elementem nowego Jaguara jest aplikacja Remote. Do-
starczy nam ona informacji o samochodzie i pozwoli na 
zdalną interakcję. Jest kompatybilna z większością smart-
fonów, systemem Android Wear oraz Apple Watch. 
Usługa ta obejmuje m.in.: funkcję Remote Lock/Unlock, 
czyli zdalne ryglowanie/odblokowywanie zamków drzwi 
przy pomocy jednego przycisku. Funkcję Remote Climate, 
która polega na wstępnym nagrzewaniu lub schładzaniu 
kabiny auta, funkcję Beep/Flash, pozwalającą odnaleźć 
samochód na zatłoczonym parkingu, włączając światła 
awaryjne i mijania oraz wysyłając sygnał dźwiękowy czy 
funkcję Vehicle Status Check, umożliwiającą sprawdzenie 
aktualnego statusu samochodu. A żeby nam się jeszcze 
fajniej jechało, do dyspozycji mamy radio cyfrowe DAB, 
a w dodatkowym wyposażeniu nagłośnienie Meridian, 
gwarantujące nam niesamowite wrażenia ze słuchania 
muzyki, dzięki zestawowi nawet 14. głośników.

Jak widać, Jaguar dopasowuje się do epoki i poszukuje 
nowych kierowców. Jest przy tym wciąż skazany na suk-
ces i nieustająco czarujący.

Do tego jest dostępny w korzystnym finansownaniu 
Arval oraz dla klientów do jazd testowych.

I   m o t o r y z a c j a   I

i   1 0 1   i



Równie dobrze jak Raptor, nowy Ford Ranger w prezentowanej tutaj 
wersji mógłby się nazywać Paradox. Już samo określenie „usportowio-
ny pickup” brzmi paradoksalnie. Tak jak informacja, że ważący 2,5 tony 
wóz terenowy, niczym porządne „osobówki”, w dziesięć sekund osiąga 
prędkość 100 km/h. W dodatku napędzany jest zaledwie dwulitrowym, 
podwójnie doładowanym dieslowskim silnikiem o mocy 213 KM. Potrafi 
również wziąć na pakę ponad 600 kg ładunku i uciągnąć dwutonową 
przyczepę. I dalej – na asfaltowej szosie prowadzi się prawie równie do-
brze jak po bezdrożach. Tylko w mieście od razu wiadomo, że nie jest ono 
środowiskiem naturalnym Rangera: parkowanie nim - ze względu na ga-
baryty – stanowi ambitne wyzwanie. 

Nie zabawka, 
a daje dużo frajdy

FORD RANGER RAPTOR
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Nie zabawka, 
a daje dużo frajdy

Jak podkreśla producent, Ford Ranger Raptor jest 
połączeniem kultowej wytrzymałości Forda Rangera 
i osiągów samochodów z Ford Performance, czyli dzia-
łu sportowego firmy. Specjalnie zaprojektowany dwuli-
trowy silnik wysokoprężny Ford EcoBlue z podwójnym 
doładowaniem idealnie współpracuje z 10-biegową 
automatyczną skrzynią biegów. Oczywiście samo-
chód wyposażony jest w napęd na cztery koła. System 
All-Terrain Management sprawia zaś, że Ford Ranger 
Raptor zapewnia pełną kontrolę i niesamowitą radość 
z jazdy zarówno w mieście, jak i w terenie.

Warto osobno podkreślić, że skrzynia biegów spraw-
nie zmienia przełożenia, a co ważne - robi to na tyle 
delikatnie, że trudno zorientować się, w którym mo-
mencie włączony został kolejny bieg. Kierowcy, któ-
rzy chcą skorzystać z manualnego trybu, przełożenia 
mogą zmieniać za pomocą łopatek umieszczonych przy 
kierownicy. Mają również do dyspozycji system dosto-
sowujący parametry jazdy do zmiennych warunków – 
głównie podłoża. 

Ford Ranger jest najpopularniejszym w Europie pick-u-
pem. Dlaczego o wersji Raptor można powiedzieć, że to 
sportowa maszyna terenowa? Sportowa, bo może jeź-
dzić naprawdę szybko. Terenowa, bo dopiero na bez-
drożach pokazuje maksimum swoich możliwości. 

Technicznie wszystko zmienia podwozie, które całko-
wicie zmodernizowano w stosunku do standardowego 
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odpowiednika. Omawiany samochód został zawieszo-
ny wyżej o 44 mm, co poprawiło kąty natarcia i zejścia, 
a prześwit ma aż 281 mm. Szerszy o 15 cm jest rów-
nież rozstaw kół wyposażonych w opony w rozmiarze 
285/70 R17 (BF Goodrich All Terrain). Zupełnie inna 
jest konstrukcja tylnego zawieszenia, w którym kla-
syczne resory ustąpiły miejsca sprężynom. Amorty-
zację oparto na rozwiązaniach firmy Fox Racing Shox, 
która specjalizuje się w sportach offroadowych. 

Rzadko jeżdżąc terenówkami, za kierownicą Raptora 
zasiadłem podekscytowany, ale również z dużym re-
spektem. Muszę stwierdzić, że szybko poczułem się 
w nim pewnie. Pozwalałem sobie na coraz więcej – 
oczywiście w granicach rozsądku. 

Chciałem przede wszystkim sprawdzić jedną rzecz: 
wiele osób testujących Raptora podkreśla, że jest to 
auto do szybkiej jazdy w terenie. Brzmi paradoksalnie, 
prawda? Ale przekonałem się, że tak jest w rzeczy-
wistości. Tam gdzie inne auta terenowe kończyłyby 
bezpieczną jazdę przy prędkości 60-70 km/h, Raptor 
dopiero się rozkręcał, nie tracąc nic ze sterowności. 
Przekonały mnie o tym przejazdy wykonywane na tej 
samej trasie (dziurawa droga szutrowa w żwirowni) 
z prędkością zwiększaną każdorazowo o 10 km/h.  Bez 
obaw można było jechać nawet „setką”. 

Zachowanie zawieszenia trudno opisać, trzeba je po 
prostu poczuć. Podobnie jak auto sportowe „męczy 
się” na zwykłej drodze przy prędkościach niższych niż 
100 km/h, tak to samo można powiedzieć o Rapto-
rze w terenie. Niedoświadczonemu kierowcy prędzej 
zabraknie odwagi niż Raptorowi spokoju czy skoku 
zawieszenia. Takie doświadczenia rodzą zaufanie do 
samochodu. 

Ponieważ Ford Ranger Raptor jest pomyślany nie tylko 
jako „wół roboczy”, czyli narzędzie pracy, ale również 
jako źródło frajdy, projektanci zadbali o komfort w ka-
binie. Wysoka pozycja za kierownicą i duża przestrzeń 
to oczywistość w takim samochodzie. Bardzo komfor-
towe, skórzane, w dużym zakresie regulowane fotele, 
oczywistością już nie są. Podobnie jak dobrej jakości 
plastiki. 

Kto odniesie największą korzyść, kupując Raptora? Na 
pewno ci, którzy pokonują wiele kilometrów po bez-
drożach albo drogach polnych, a więc rolnicy, leśnicy, 
myśliwi. Ale zadowoleni będą również ci, którzy na 
duże odległości muszą transportować sprzęt sportowy 
czy żaglówki, albo wybiorą się większą ekipą na ryby 
na północ Norwegii. Nie mówiąc już o tych, którzy 
budują dom gdzieś pod lasem, dokąd trudno dojechać 
autem bez napędu 4x4. 
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Silnik - 2.0 ecoBlue wysokoprężny,  
podwójnie turbodoładowany
Skrzynia biegów - 10-stopniowa, automatyczna
Napęd - na dwa lub cztery koła, zależnie od warunków
Liczba cylindrów - 4, układ rzędowy
Pojemność - 1996 cm3 

Moc - 213 km (157 kw) przy 3750 obr./min
Moment obrotowy - 500 nm przy 1750-2500 obr./min
Prędkość maksymalna - 170 km/h
Przyspieszenie 0-100km/h - 10,7 s
Spalanie (dane producenta) - 10,8 l/100 km
Dwutlenek węgla - 281 g/km
hamulce (przód/tył) - tarczowe wentylowane/tarczowe 
wentylowane
Struktura zawieszenia (przód/tył) - wahacze 
poprzeczne, sprężyny śrubowe, amortyzatory foX pro/
wielowahaczowe
Rozmiar opon - 285/70 r17
Gwarancja mechaniczna i na lakier - 2 lata
Gwarancja perforacyjna - 12 lat

Długość - 5363 mm
Szerokość - 2028 mm
Wysokość - 1873 mm
Rozstaw osi - 3220 mm
Liczba drzwi - 4
Liczba miejsc - 5
Masa własna - 2470 kg
Ładowność - 660 kg
Średnica zawracania - 12,9 m
Pojemność baku - 80 l

BEMO MOTORS
salon i serwis forD

ul. koszalińska 26
Stare Bielice k. koszalina

www.bemo-motors.pl

ChARAKTERYSTYKA TEChNICZNA 

WyMiaRy i inne dane
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Przemysława Dunaja w Białogardzie znają chyba wszyscy - dał się poznać się 
jako znakomity nauczyciel wychowania fizycznego oraz trener personalny 
(na Facebooku prowadzi profil Mind & Body Expert). W czerwcu dowiedział 
się, że choruje na ostrą białaczkę. Ta wiadomość wywróciła jego życie do 
góry nogami i pokrzyżowała wszelkie plany. Na szczęście dzięki ogromnej 
mobilizacji oraz pomocy rodziny, przyjaciół, znajomych i po prostu ludzi 
z wielkim sercem pan Przemek mógł już zacząć leczenie. Uruchomiono 
zbiórkę pieniędzy, do której swoją cegiełkę dołożyli uczestnicy lipcowej 

pierwszej białogardzkiej imprezy offroadowej.

Offroad dla Przemka
Autor: nikola moskal
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Jeśli zastanawiają się Państwo, jak można poma-
gać przy okazji takiego wydarzenia, wyjaśniamy: 
widzowie mogli wykupować przejażdżki terenów-
kami, a cały przychód powiększył konto zbiórki na 
rzecz leczenia pana Przemka. 

Impreza odbyła się 18 lipca br. w Białogardzie na 
nieużytkowanym od dawna terenie dawnego bo-
iska garbarni przy wałach wąskotorówki. Na star-
cie pojawiło się kilkanaście samochodów tereno-
wych, które  jeździły po specjalnie przygotowanej 

trasie posiadającej odcinki o różnych poziomach 
trudności. Najtrudniejszą przeszkodą i jednocze-
śnie najbardziej widowiskową okazał się sztucznie 
stworzony odcinek z błotem. 

Ponieważ ta spontaniczna inicjatywa cieszyła się 
dużym zainteresowaniem i kierowców, i widzów, 
stanie się zaczątkiem cyklu białogardzkich imprez 
offroadowych. Następne takie wydarzenie pla-
nowane jest na początek września w tym samym 
miejscu.
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Lubimy lato w Pufie i nad morzem - jest więcej 
czasu na rozmowy, odwiedzają nas stali klienci 
i nowe, wakacyjne twarze. Podjadamy czereśnie, 
pakujemy zamówienia i  cieszymy się długim, 
wakacyjnym dniem.

Skandynawski 
pomysł na stół

Stół SM33 
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W ykorzystujemy też ten czas na poszukiwa-
nie nowości i wprowadzanie ich do oferty 
Pufy. Ostatnio odkryliśmy fantastyczną, 

rodzinną markę Skovby z długimi tradycjami w wy-
twarzaniu mebli. Od 1933 roku Skovby tworzy przede 
wszystkim świetne stoły drewniane, które są nie tyl-
ko doskonale zaprojektowane i wykonane, lecz także 
wyróżniają się funkcjonalnością. Wiele modeli posia-
da opatentowane systemy rozkładania, dzięki którym 
można znacząco zwiększyć wymiary stołów. Na przy-
kład model SM27 można wydłużyć od bazowych 205 
cm do aż 511 cm. Wszystko to dzięki unikalnemu pro-
jektowi stołu na 8 nogach oraz możliwości użycia aż 
maksymalnie 6 wkładek wydłużających. Dzięki temu 
zyskujemy mebel, który w zależności od potrzeb po-
mieści od 6 do 20 osób. Co najważniejsze, to wszyst-
ko możliwe jest bez żadnych ustępstw wzorniczych. 
Stoły Skovby pomimo tak nieszablonowej funkcjonal-
ności nadal zachwycają jakością, formą i dopracowa-
nym projektem. Co więcej, dają możliwość wyboru 
kilkunastu wersji wykończenia - dębowe i orzechowe 
forniry, lite drewno dębowe, laminaty i nanolaminaty 
czy wersje bielone lub przydymiane. 

Na wyróżnienie w kolekcji Skovby zdecydowanie 
zasługuje okrągły stół na jednej nodze SM33 z jego 
unikatowym, opatentowanym systemem rozkładania 
(od 123 cm do 149 cm średnicy). To zdecydowany li-
der trendów. Dla miłośników klasyki polecamy z kolei 
prostokątny stół SM23.

Skovby jednak to nie tylko same stoły. Zachęcamy, 
aby zwrócić też uwagę na piękne komody, jak choć-
by model SM306. To przemyślany mebel skrywają-
cy za drzwiczkami praktyczną szufladę na sztućce, 
drobiazgi, dokumenty. Z kolei kolekcja krzeseł jest 
niezwykle ponadczasowa. Wyróżnia się w niej krze-
sło SM811 z niespotykanym u konkurencji sposobem 
montażu siedziska. Gumowe amortyzatory umożli-
wiają delikatne wychylanie się do tyłu. Skovby wie, 
że lubimy się bujać na krzesłach...

Skovby to nie tylko nowość w Pufie, lecz także w Pol-
sce. Jako pierwsi wprowadzamy markę do oferty, 
bo wierzymy, że to produkty bliskie ideałowi, które 
oczarują polskich miłośników wzornictwa.

Z tej okazji  chcielibyśmy zaoferować wszystkim czytel-
nikom Prestiżu  specjalny  rabat  10%  na wszystkie  pro-
dukty  Skovby  zamówione  w naszym  sklepie  do  końca 
września 2021. Wystarczy powołać się na hasło „Presti-
żowe Skovby” podczas zakupów.

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

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

ul.Bałtyckiej 31 w Kołobrzegu. 

Stół SM118, krzesło SM825 

Komoda SM544, krzesło SM55 
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Najnowszym trendem w urządza-
niu wnętrz jest zastosowanie ko-
loru niebieskiego we wszystkich 
jego odcieniach: od lazurowego 
błękitu przywodzącego na myśl 
egzotyczne plaże, aż po nieco ta-
jemnicze indygo, od setek lat koja-
rzone z duchowym oświeceniem. 

Triumfalny 
powrót 
koloru 
niebieskiego 
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Każdy odcień niebieskiego wywołuje inne odczu-
cia i emocje – na przykład żywy kobalt i elektrycz-
ny błękit działają pobudzająco, podczas gdy ła-
godniejsze odcienie, takie jak błękit nieba i petrol 
blue przynoszą ukojenie – nic dziwnego, że te dwa 
ostatnie kolory często widywane są w łazienkach 
i sypialniach.

Choć niebieski to najchłodniejszy z kolorów, war-
to pamiętać, że występuje on w bogatej gamie 
odcieni. Może wydawać się on chłodniejszy lub 
cieplejszy w zależności od kolorów i materiałów, 
z którymi zostanie zestawiony. W związku z tym 
wybór odpowiedniej podłogi oddającej wygląd 
drewna może mieć znaczący wpływ na efekt, jaki 
wywoła użycie koloru niebieskiego w dekorowa-
niu wnętrz. 
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Jeśli chcemy, aby nasz salon stał się bardziej przy-
tulny, możemy zdecydować się na ściany w kolorze 
głębokiego błękitu i zestawić go z podłogą z dese-
niem drewna w ciepłych barwach. Efekt ten ponad-
to wzmacnia zastosowanie dodatków w ciepłych, 
ziemistych odcieniach, takich jak czerwień kasztana, 
czekoladowy brąz i żółta ochra. Alternatywą będzie 
wykorzystanie elementów dekoracyjnych z rattanu 
i glinianych naczyń w ciemniejszych odcieniach. Jeśli 
pomalowanie wszystkich ścian na niebiesko to zbyt 
duże wyzwanie, zawsze można zdecydować się na 
przyciągającą wzrok niebieską sofę lub niebieskie 
elementy dekoracyjne, takie jak ręcznie wykonana 
ceramika w kolorze błękitu Delft lub intensywnego 
turkusu.

Miłośnicy skandynawskiego designu mogą spróbo-
wać zestawić pastelowy błękit z jasnym drewnem. Ja-
śniejsze odcienie niebieskiego mogą również pomóc 
złagodzić intensywność szarawych odcieni podłogi. 
Winyl z deseniem kafelków lub gładkiego betonu 
może spotęgować efekt, który oferują chłodne od-
cienie niebieskiego. W połączeniu z akcentami stali 
i czarnego metalu nadają one wnętrzu sterylny i miej-
ski charakter. 

Niebieski to kolor uniwersalny, doskonale nadający 
się do tworzenia spersonalizowanych rozwiązań do 
wnętrz, których atuty wzmocni zestawienie z jedną 
z podłóg Quick-Step (szerzej:  www.quick-step.com.
pl ).
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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:



Aranżacja pokoju dziecięcego stanowi duże wyzwanie, bo zainteresowania najmłodszych 
dynamicznie się zmieniają. Jak więc znaleźć złoty środek? Najlepiej zaprojektować wnętrze 
w  taki sposób, by rosło razem z  dzieckiem. Warto też postawić na uniwersalną bazę, 
którą można poddawać metamorfozom za pomocą dodatków czy dekoracji. To odgrywa 

szczególną rolę na etapie, gdy pokój typowo dziecięcy zamienia się w lokum nastolatka. 

Pokój dziecka na lata 
– pięć wskazówek aranżacyjnych

Urządzając pokój dziecka, można wybrać dwa główne 
scenariusze projektowe. Pierwszy to maksymalne dosto-
sowanie wystroju do wieku oraz zainteresowań dziecka. 
W efekcie może powstać wnętrze kolorowe, bajeczne, 
pełne nietypowych form i gadżetów. Przynosi to dużą 
radość dziecku, jednak nie jest rozwiązaniem na lata. Wy-
starczy, że zmienią się upodobania – wtedy pieczołowicie 
skomponowana aranżacja musi przejść gruntowną me-
tamorfozę. Dlatego warto wziąć pod uwagę także drugą 
drogę, czyli poszukiwanie stylistyki oraz typów mebli, 
które dobrze przejdą próbę czasu. O wiele łatwiej i niż-
szym kosztem wymienić zabawki, przemalować ściany 
czy dobrać dekoracje niż na nowo planować podstawowe 
wyposażenie. 

uNIWERSALNE TŁO

Proste, geometryczne formy i stonowane kolory – taką 
aranżacyjną bazę można swobodnie rozwijać, łatwo też 
poddaje się modyfikacjom. W warstwie barwnej warto 
postawić na biel, szarość, jasne odcienie drewna, pastele. 
Trzeba tu pamiętać, że np. różowe łóżko dla dziewczynki 
już niekoniecznie będzie się podobać nastolatce, stąd lep-
szą opcją jest kolorystyka neutralna. W operowaniu bar-
wami warto zachować odrobinę umiaru także dlatego, że 
zbyt wiele bodźców wizualnych w pokoju może zakłócać 
sen albo koncentrację podczas nauki. Już sama obecność 
zabawek wprowadza do wnętrza solidną dawkę różno-
rodnych barw
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KOLOROWE AKCENTy

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wyrazistej bar-
wy tylko na jednej ścianie bądź wsparcie się dodatkami, 
dekoracjami czy wyróżniającymi się meblami. Świetnie 
w tej roli odnajdą się chociażby dodatkowe fotele, krze-
sła, lampy, a także tkaniny – pościel, poduszki, zasłony. 
Najbardziej uniwersalne są kolory chłodne i pastelowe, 
które kojąco działają na psychikę. Nie trzeba się przy tym 
bać wychodzenia poza schematy – np. niebieski kolor to 
niekoniecznie jedyna słuszna opcja w przypadku pokoju 
chłopca.

MEbLE DLA DZIECKA I NASTOLATKA

Najwygodniejszym i najbardziej ekonomicznym warian-
tem są meble, które rosną razem z dzieckiem. Dlatego 
np. w przypadku łóżka dobrym rozwiązaniem jest więk-
szy, bardziej „dorosły” model. Warto też kreatywnie po-
dejść do tematu – przydadzą się wysuwane miejsca do 
spania (np. do przenocowania przyjaciela), schowki czy 
szuflady. A jeżeli pokój jest nieduży, dobry wybór sta-
nowi łóżko piętrowe, łóżko na antresoli z biurkiem bądź 
szafką w dolnej części albo model chowany w szafie. 
W ten sposób w ciągu dnia niejako uwalnia się dodat-
kowe miejsce na zabawę i inne dziecięce aktywności. 
Z kolei w przypadku biurka świetnym wyborem są meble 
z regulowaną wysokością blatu, co pozwala dostosować 
je do wzrostu dziecka na każdym etapie jego rozwoju. 
Idealnie sprawdzają się też dodatkowe schowki w blacie 
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lub w jego okolicach, a także skrytki i szafki. Trzeba bowiem 
pamiętać, że zarówno młodsze dziecko, jak i nastolatek musi 
mieć pod ręką nie tylko komputer, lecz także liczne przybory 
oraz akcesoria do nauki.

PODZIAŁ NA STREfy

Czytelny podział na strefy w pokoju dziecka z jednej strony 
zapewnia harmonię wystroju, a z drugiej – możliwość prze-
prowadzania szybkich zmian. Przykładowo, strefę zabawy 
kilkulatka łatwo przekształcić w miejsce spotkań z przy-
jaciółmi dla starszego dziecka. Wystarczy jedynie dodać 
nowe elementy, np. meble pomocnicze (niewielkie fotele, 
pufy, stoliki). Z kolei inne dobrze zaplanowane strefy, taka 
jak wypoczynku (łóżko) czy nauki (biurko z krzesłem), z po-
wodzeniem sprawdzą się w tej samej wersji przez kilkanaście 
lat. Podobnym uniwersalnym rozwiązaniem są zabudowy 
oparte na prostych formach oraz gładkich frontach, czyli 
strefa przechowywania. Warto je optymalnie zaplanować 
zwłaszcza w trudnych aranżacyjnie miejscach – w pobli-
żu drzwi (tam gdzie nie zmieści się łóżko) czy pod skosami 
w przypadku pokoju dziecka na poddaszu. Godne polece-
nia są półki i schowki częściowo otwarte, co pozwala efek-
townie eksponować zabawki, a później – ulubione gadżety  
i dekoracje.

W DObRyM śWIETLE

Oświetlenie jest tym elementem pokoju dziecka, na który 
należy zwrócić szczególną uwagę. Gdy dziecko jest małe, 
przyda się zwłaszcza lampka nocna emitująca miękkie, ła-
godne światło, które będzie sprzyjać spokojnemu zasypianiu. 
A na etapie szkolnym istotna jest lampka biurkowa o świetle 
jaśniejszym, dobranym z myślą o nauce. Taki typ oświetlenia 
przyda się również w okolicy łóżka, jeśli dziecko już nieco 
podrośnie. Nauka i czytanie w łóżku to jedna z typowych 
aktywności nastolatków. Co ważne, wyróżniające się lampy 
doskonale łączą w sobie funkcje praktyczne i dekoracyjne. 
Abażury w formie baloników albo lampa sufitowa samolot 
doskonale wpiszą się w wystrój pokoju dziecka na lata.

Jak przełożyć te wskazówki aranżacyjne na prawdziwe 
wnętrza dla najmłodszych? Warto śledzić stronę interne-
tową Domoteki, która co pewien czas proponuje bezpłat-
ne, inspirujące webinaria i warsztaty online.  Plan webina-
rów i warsztatów Domodesign dostępny jest na stronie:  
https://domoteka.pl/domodesign/ . Gotowe pomysły na aran-
żację pokoju dziecięcego czekają również w nowym katalogu 
Domoteki: https://domoteka.pl/katalog-2021/ Ma on formę 
interaktywną i prezentuje ofertę produktową w inspirujących 
zestawieniach z wszystkimi potrzebnymi informacjami. 
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Koszalin,  ul .  Lniana 8 663 746 468 koszalin@kosmaz.com.pl www.kosmaz.pl

Rozwiązania meblowe 
szyte na miaRę

W Kosmaz  znajdziesz rozwiązania 
Blum  idealne dla Ciebie i  Twojej  rodziny

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

 Twoje pomysły i  nasze rozwiązania. 
Umów się tel .663 746 468



Japandi łączy japoński styl urządzania wnętrz z pomysłami aranżacyjnymi wprost ze 
Skandynawii. Nie jest więc szczególnie zaskakujące, że również projektanci Quick-Step 
– podłóg, których cechą charakterystyczną jest wyjątkowa estetyka i autentyczność, 
a  zarazem wysoka jakość wykonania i  łatwość w  utrzymaniu – z  miejsca stali się 

wyznawcami tej filozofii. 

Japandi, czyli spotkanie 
dwóch światów 

Skandynawię i Japonię dzieli tysiące kilometrów, ale 
pod względem wzornictwa łączy je o wiele więcej, niż 
mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Japandi 
to coś więcej niż tylko trend wnętrzarski. To swoista 
filozofia życia i najlepszy dowód na to, że pewne war-
tości mają uniwersalny charakter. I tak jak Norwe-
gowie kierujący się ideą „hygge”, urządzają wnętrza 
z wykorzystaniem naturalnych surowców, tak Ja-
pończycy doceniają piękno niedoskonałości, zgodnie 
ze sztuką dobrego życia „wabi-sabi”. Cechą wspólną 
obu tych stylów jest minimalizm, przywodzący na 
myśl wnętrza urządzone zgodnie z filozofią zen, które 
dzięki prostemu i stonowanemu wzornictwu czynią 
z domu przestrzeń pełną harmonii, a elementy nawią-
zujące do świata natury idą w parze z rozwiązaniami, 
które nadają wnętrzu przytulnego charakteru.

Japandi jest to więc minimalistyczne podejście do 
urządzania wnętrz, zgodnie z którym chcemy otaczać 
się wyłącznie takimi przedmiotami, które mają dla 

nas znaczenie. Filozofia ta mówi o ograniczeniu desi-
gnu do minimum i świadomym podejmowaniu każdej 
decyzji w kwestii wystroju. Kierując się tymi założe-
niami, urządzanie mieszkania w stylu japandi najlepiej 
zacząć od wyboru podłogi. 

Może to być na przykład podłoga z deseniem odda-
jącym fakturę betonu, która świetnie komponuje się 
z elementami z drewna. W połączeniu z harmonijną 
paletą kolorów – barwą piaskowca, brązami i beżami 
– rozwiązanie takie zmieni dom w oazę spokoju. Oso-
bistego charakteru wnętrzu nadadzą książki, stylowy 
obraz lub ręcznie wykonana ceramika. Z kolei rośliny, 
organiczne kształty i trwałe materiały pozytywnie 
wpłyną na samopoczucie domowników. Jeśli jeste-
śmy miłośnikami natury, w domu urządzonym w stylu 
Japandi równie dobrze sprawdzi się drewniana podło-
ga w głębokim, ciepłym kolorze.

Szerzej: www.quick-step.com.pl
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Boutique By Wersal
oryginalny showroom meblowy

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

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

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

uznaniem rosnącej grupy klientów  w Polsce i na całym świecie.

www.wersal.pl

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

Koszalin, 
Galeria emka, 
1 piętro

+48 504 015 015



Czy miłość może usprawiedliwiać nawet zbrodnię? Na to pytanie mogą 
sobie odpowiedzieć widzowie „Akompaniatora” – ostatniej premiery 

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w sezonie 2020/2021.

anna Burzyńska napisała „Akompaniatora” jako 
jubileuszowy prezent dla swojej przyjaciółki Ja-
dwigi Romańskiej, znanej krakowskiej śpiewaczki 

operowej. Była to wersja skrócona, ale tak się spodobała, 
że na jej wystawienie w pełnym wymiarze zdecydował 
się Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Od tam-
tej pory przedstawienie było inscenizowane wiele razy, 
nawet w adaptacji niemieckojęzycznej, zaprezentowanej 
w 2019 roku w Kleines Theater w Salzburgu, gdzie – jak 
wspomina autorka – spotkała się z dużym uznaniem pu-
bliczności i krytyków. „Akompaniator” doczekał się też 
wersji słowackojęzycznej i hiszpańskojęzycznej.

„Akompaniator” to opowieść o miłosnym uzależnieniu 
głównego bohatera (w tej roli Wojciech Rogowski), który 
w imię fałszywie pojętego uczucia niszczy życie swojej, 
nieświadomej niczego wybrance (Żanetta Gruszczyńska
-Ogonowska). 

Pozornie łączy ich tylko praca – od 30 lat spotykają się, 
by operowa diwa rozśpiewała się i przećwiczyła swoje 
partie. Jak sama stwierdza, to najlepszy akompaniator, 
z jakim przyszło jej pracować – zawsze milczący. Ale 
on, w skrytości swojego serca, nie tylko pała ogromnym 
uczuciem do artystki, ale wręcz w swoim szaleństwie 
układa sobie z nią życie. W czasie rozmowy, której wszy-
scy jesteśmy świadkami, wychodzi na jaw, że udało mu 
się tak pokierować życiem zawodowym i miłosnym śpie-
waczki, by ta nigdy go nie opuściła.

Anna Burzyńska chciała nadać sztuce klimat tragiko-
medii, swojego ulubionego gatunku teatralnego. Jednak 
praktyka pokazała, że tekst jest na tyle plastyczny, iż 
można wystawić go również w konwencji dramatu, ko-
medii, farsy, a nawet thrillera. Na potrzeby przedstawie-
nia w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym zaadaptował go 
dramaturg Tomasz Ogonowski. Powstała komedia z ele-
mentami makabreski.

Autor: marcin napierała  |  Fotografie: izabela rogowska 

Miłość jak thriller
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Bohatera Wojciecha Rogowskiego poznajemy jako nieco flegma-
tycznego ciamajdę. Jednak wnikanie w jego intrygi – okrutne, 
wredne i doszczętnie rujnujące życie osobiste oraz karierę śpie-
waczki – jest dla widzów serią zaskakujących odkryć. Początkowo 
niepozorny, pocieszny wręcz, muzyk wyznaje miłość zarozumiałej 
gwieździe operowej i – czego wszyscy mogli się spodziewać – zo-
staje odrzucony przez diwę znaną ze swych licznych romansów. 
Z czasem jednak odkrywamy, że ten z pozoru niezaradny życiowo 
safanduła jest sprytnym, upartym, zabójczo (dosłownie: zabójczo) 
konsekwentnym manipulatorem. Diwa Żanetty Gruszczyńskiej
-Ogonowskiej z myśliwej, polującej na najprzystojniejszych śpie-
waków z całego świata, staje się złapaną we wnyki zwierzyną. Ale 
ona też potrafi zaskoczyć – zarówno swojego oprawcę, jak i pu-
bliczność – gdy całkowicie wychodzi ze stereotypu śpiewaczki, 
trzymającej swój wizerunek w ryzach.

Przedstawienie wyreżyserował aktorski duet, który jednocześnie 
stanowi obsadę. To trzecia wspólna realizacja Żanetty Gruszczyń-
skiej-Ogonowskiej i Wojciecha Rogowskiego. Wcześniej w ich 
wykonaniu koszalińska publiczność obejrzała „Związek otwarty” 
i „Przyszedł mężczyzna do kobiety”. Wszystkie te spektakle łączy 
jedno: temat skomplikowanych relacji w związkach (jakie by one 
nie były).

Dla Wojciecha Rogowskiego „Akompaniator” to właściwie wej-
ście do tej samej rzeki. W 2009 roku występował w tym samym 
przedstawieniu w Teatrze Nowym w Słupsku – wtedy reżysero-
wanym przez Rafała Matusza. Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska 
z tekstem Anny Burzyńskiej pracowała po raz pierwszy. Aktor-

skie duety to zawsze wyzwanie – obecność na scenie przez całe 
przedstawienie, konieczność bycia czujnym i uważnym na partne-
ra, bez możliwości zawahania, zgubienia się w tekście. Z tym takie 
teatralne wygi, jak Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska i Wojciech 
Rogowski, radzą sobie perfekcyjnie.

My, widzowie, jesteśmy już przyzwyczajeni do doskonale prze-
myślanych i nakreślonych postaci. W przypadku „Akompaniato-
ra” można było pozwolić sobie na więcej szaleństwa i brawury. 
Brakuje mi jej w postaci diwy, która mogła być bardziej kapryśna, 
bardziej histeryczna, bardziej teatralna. W końcu poznajemy ją 
w chwili jednego z najważniejszych wyzwań w karierze, a wyzna-
nia akompaniatora coraz bardziej oddalają ją od osiągnięcia celu. 
Czyż nie oczekiwalibyśmy, że będzie w tej sytuacji ciskać nutami, 
wrzeszczeć i histeryzować, zamiast spokojnie wysłuchiwać po-
czątkowo jąkającego się i zawstydzonego pianisty?

Warto wspomnieć o scenografii przygotowanej przez Beatę Ja-
sionek. Bardzo symboliczna, ascetyczna – pozwala aktorom być 
na pierwszym planie. Ciekawym zabiegiem są swego rodzaju 
stopklatki, w których uchwycone są postaci w przełomowych 
momentach historii.

Z pewnością „Akompaniator” będzie chętnie oglądanym przesta-
wieniem. Dobremu odbiorowi sprzyja kameralność małej sceny, 
na której spektakl może być grany dzięki poluzowanym pande-
micznym obostrzeniom. Życzmy sobie, by po powrocie z wakacji, 
w nowym sezonie artystycznym, instytucjom kultury pracowało 
się na co najmniej równie korzystnych warunkach.
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Po premierze przedstawienia „Kora. Falowanie i  spadanie” poprzeczka zawisła bardzo 
wysoko. Czy zespołowi Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, pracującemu nad kolejnym 
spektaklem – „Lokomotywa. Nie dla dzieci” – udało się tę poprzeczkę przeskoczyć? 

Doskoczyć do niej – z pewnością tak.

Trwa dobra passa 
koszalińskiego teatru

„Lokomotywa. Nie dla dzieci” to hołd złożony wielkiemu 
i wszechstronnemu poecie Julianowi Tuwimowi. Zade-
biutował w 1913 roku, publikując swój pierwszy wiersz 
na łamach „Kuriera Warszawskiego”. Przez lata był niero-
zumiany i niechciany. Nie chcieli go Polacy, bo był Żydem. 
Nie chcieli go Żydzi, bo czuł się Polakiem. I choć od jego 
śmierci minęło już 68 lat, śmiało można powiedzieć, że 
zarówno życie, jak i twórczość Tuwima mają całą masę 
odniesień do współczesności.

Zmagał się z chorobą psychiczną – a te przecież do dziś 
przez wielu leczone są najdoskonalszym panaceum „A nie 

możesz po prostu przestać być smutny?”. Za pochodze-
nie, twórczość w zgodzie z własnym sumieniem, opowia-
danie się przeciwko wojnie – szkalowany przez prawico-
we gazety. Oskarżany o antypolskość i antykościelność. 
W twarz śmiał się cenzurze, za co musiał odpowiadać 
przed sądem. W obliczu dzisiejszej nagonki na „lewac-
kość”, prób nałożenia wolnym mediom kagańca i chęci 
ustawowego uregulowania, kto jest artystą – czy nie 
brzmi to niepokojąco podobnie?

Taki był Tuwim i taki jest ten spektakl: pod warstwą za-
bawnych, wspaniale zagranych i zaśpiewanych scenek 

Autor: marcin napierała  |  Fotografie: izabela rogowska 
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w konwencji przedwojennego kabaretu, kryje się gorzki komentarz 
do tu i teraz.

Publiczność może żywo reagować, jest do tego wręcz zachęcana od 
samego początku. Na „rozgrzewkę” recytuje razem z Marcinem Bor-
chardtem, obsadzonym w roli wodzireja, tytułową „Lokomotywę”. 
Ale cóż to jest za recytacja! Widzowie z łatwością dają się namówić 
do wzbogacenia treści wiersza o onomatopeje, co rozluźnia atmos-
ferę na całe przedstawienie. Pytanie, czy autor rzeczywiście miał 
na myśli pociąg załadowany ludźmi i towarem? Wielu interpretuje 
wiersz jako niezwykły zapis aktu miłosnego, co – patrząc na zainte-
resowanie poety pornografią – wydaje się całkiem prawdopodobne.

Za dużą kotarą, ozdobioną (jak zresztą pozostałe elementy sceno-
grafii stworzonej przez utalentowaną Beatę Jasionek) rękopisem po-
ety, przez niemal cały spektakl kryje się sam Tuwim – w tej roli Jacek 
Zdrojewski. Kryje się to właściwe słowo, bo – jak zdradza – napady 
lęku są tak silne, że nie pozwalają mu wychodzić na zewnątrz. A gdy 
dopadają go poza domem – zmuszają do natychmiastowego powro-
tu.

Zdawać by się mogło, że role pisane były wręcz dla poszczególnych 
członków zespołu BTD. Reżyser Zdzisław Derebecki w przedsta-
wieniu nie przeszkodził swoim aktorom w zaprezentowaniu ich 
największych talentów. A sama reżyseria jest miłym zwrotem po 
przeciętnych farsach czy „Rozpuście”. Zwinnie też żongluje nastro-
jami podczas przedstawienia. Ze skeczu „Mistyka finansów”, któ-
rego premiera miała miejsce w 1933 roku i była niemal proroczą 
zapowiedzią nadchodzącego kryzysu ekonomicznego, spektakl za 
chwilę skręca w najbardziej nostalgiczne zaułki naszej duszy. Beata 
Niedziela tak przejmująco śpiewa „Miłość ci wszystko wybaczy”, że 
można odnieść wrażenie, że jest się nie w teatrze, ale w zadymionej 
kawiarni Pod Picadorem czy Ziemiańskiej, gdzie wśród skamandry-
tów przechadzała się Hanka Ordonówna.

Katarzyna Ulicka-Pyda, poza tym, że wspaniała aktorka, to także 
utalentowana wokalistka. Podkreślenia wart jest też jej talent kome-
diowy. Drobny gest, jedno spojrzenie wystarczą, by cała widownia 
wybuchała salwami śmiechu.

Marcin Borchardt we wspomnianej roli współczesnego wodzireja, 
momentami wręcz stand-upera, obsadzony jest idealnie. Swoich sił 
próbował nie raz w aktorskich improwizacjach, dlatego nawet ży-
wiołowe i nieprzewidywalne komentarze ze strony widzów podczas 
tego przedstawienia nie są w stanie zbić go z pantałyku.

Bernadetcie Burszcie-Czarnowicz należą się słowa uznania za umie-
jętność tańca, połączonego ze stepowaniem. Natomiast wyznanie 
miłości, wyśpiewane podczas premiery „Lokomotywy” wprost do 
świeżo upieczonego męża aktorki, było tak piękne i tak szczere, że 
w zasadzie należałoby zgłosić postulat, by od teraz do grona zespo-
łu aktorskiego dołączył pan mąż i za każdym razem zasiadał w sa-
mym środku drugiego rzędu.

Piotr Krótki, znakomity aktor, którego mogliśmy oglądać zarówno 
w rolach dramatycznych, jak i komediowych (niektóre sam pisał), tu 
prezentuje szeroki wachlarz swoich możliwości aktorskich. Podob-
nie jak Wojciech Kowalski, który dotąd w koszalińskim teatrze miał 
szansę zaprezentować swoją aktorską maestrię tylko raz – w „Cze-
kamy na sygnał”. Natomiast, jeśli był obsadzany w rolach komedio-
wych, to raczej były to role irytujących fajtłap. I chwała reżyserowi 
„Lokomotywy”, że przerwał tę passę!
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Owacje na stojąco należą się dramaturgowi Tomaszowi Ogonow-
skiemu za stworzenie kolejnego teatralnego hitu. To przedstawie-
nie obok „Kory…”, „Like Fake…” i „Czekamy na sygnał” powinno 
być – i oby było – towarem eksportowym koszalińskiego przy-
bytku Melpomeny. Autor nie tylko zgrabnie dobrał twórczość 
Juliana Tuwima, by pokazać artystyczną różnorodność poety, ale 
też przedstawił fakty z jego życiorysu, nieznane tym, którzy ogra-
niczyli swoją wiedzę do tej zdobytej w czasach szkolnych.

„Wiosna, lato, jesień, zima – wszyscy czytają wiersze Tuwima” – ta-
blicę z takim hasłem pamiętam ze szkolnego korytarza. Niby wszyscy 
znamy twórczość wielkiego poety, potrafimy ją spontanicznie recy-
tować, ale nie każdy wie, w jakich warunkach powstawała. W szkole 
nie powiedzą nam, że artysta-geniusz pisał także erotyki, fascynował 
się pornografią, a dziś niektórzy nazywają go pierwszym hejterem RP. 
Ale tam, gdzie zawodzi edukacja – z pomocą przychodzi teatr.

Ostatni spór, nagłośniony w mediach, o „Murzynka Bambo” po-
kazuje, że artysta nawet długie lata po śmierci wciąż nie schodzi 
z nagłówków gazet i jako „celebryta” ląduje na okładkach tablo-
idów. 

Przedstawienie kończy – i to żaden spoiler – próba odgad-
nięcia, co by o współczesnej Polsce napisał Julian Tuwim. 
Powstał dowcipny i jakże „Tuwimowy” obraz polskiej sceny  
politycznej.

Niebagatelną rolę w spektaklu odgrywa muzyka. O aranżacje 
zadbał koszaliński muzyk Jarosław Barów. Jak to w przedwojen-
nym kabarecie – aktorom towarzyszą tylko klawisze. I niczego 
więcej nie trzeba! Oczywiście poza widzami, którzy w pewnym 
sensie współtworzą to przedstawienie. Zachęcam, by o tym 
wszystkim przekonać się na własne oczy!
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KTO CZYTA, NIE BŁąDZI
nowości wydawnictwa znak

Agata Puścikowska: „waleczne z gór.  
nieznane historie bohaterskich kobiet”

Marcin Matczak: „jak wychować rapera.  
Bezradnik”

Natalia hatalska: „wiek paradoksów.  
czy technologia nas ocali?”

Mariusz Sepioło: „klerycy. o życiu w polskich 
seminariach”

Odważne, zadziorne, poświęcające własne życie dla 
dobra kraju i drugiego człowieka, dziś w większości 
niemal całkowicie nie znane. Kim były góralki walczą-
ce w czasie II wojny światowej? Agata Puścikowska 
odkrywa wyjątkowe postaci Walecznych z gór. Z do-
kumentów archiwalnych, rozmów z mieszkańcami 
Podhala, Gorców i Beskidów oraz spisanych wspo-
mnień tworzy obraz kobiet z krwi i kości, bohaterek 
oryginalnych, odważnych, a jednocześnie skromnych 
i dotąd najczęściej przemilczanych.
Helena Marusarzówna, kurierka tatrzańska i żołnier-
ka AK, w 1940 roku trafiła w ręce Gestapo. Przetrzy-
mywano ją w zakopiańskim więzieniu Palace. Rok 

później stracono w Pogórskiej Woli.
Helena Błażusiakówna jako osiemnastoletnia dziewczyna została osadzona 
w „katowni Podhala”. W jednej z cel wyryła wybitym przez oprawców zębem 
słowa modlitwy, do której Henryk Górecki skomponował swoją „Symfonię pieśni 
żałosnych”. Przez lata uważano, że zmarła w więzieniu. 
Józefa Mikowa ps. „Ryś”, oficer łącznikowy Tajnej Organizacji Wojskowej, działała 
na terenie Polski i Słowacji. Do ostatnich chwil, mimo tortur, nikogo nie zdradziła. 
Podczas przesłuchań uparcie milczała, ratując w ten sposób wielu ludzi. Została 
zamordowana w więzieniu na Montelupich w Krakowie w 1942 roku.
Agata Puścikowska – dziennikarka, felietonistka i reportażystka związana z ty-
godnikiem „Gość Niedzielny”, Polskim Radiem i telewizją Polsat Rodzina. Autorka 
wielu książek, m.in. bestsellerów „Wojenne siostry” i „Siostry z powstania.”

Premiera wszystkich wspomnianych wyżej pozycji zaplanowana jest na 1 września br. 

Znany z telewizyjnych komentarzy politycznych 
profesor prawa, autorytet obecnej polskiej opozy-
cji, opowiada o relacji ze swoim synem Michałem, 
popularnym raperem występującym pod pseudo-
nimem Mata. Ale nie jest to typowa biografia. 
W książce nie brakuje wątków związanych z wy-
chowywaniem nastoletniej córki czy nastolet-
niego syna, dotykających różnic pokoleniowych, 
młodzieńczego buntu, ale nie jest to również ty-
powy poradnik.
„Główną tezą książki jest twierdzenie, że wycho-
wujemy nasze dzieci głównie do posłuszeństwa, 

a zapominamy wychowywać je do buntu. Tymczasem porządny człowiek, a co 
za tym idzie – dobry obywatel, musi wykształcić w sobie zdolność do rebelii, jeśli 
okoliczności tego wymagają. Dlatego opowiadam historię o chłopaku wychowy-
wanym do posłuszeństwa, który potrafił się zbuntować. Na jego przykładzie chcę 
pokazać moralną doniosłość nieposłuszeństwa jako cechy obywatela – a więc 
każdego z nas” – pisze profesor Marcin Matczak. 
Książkę, której poszczególne rozdziały noszą tytuły utworów Michała, można 
podzielić na dwie części. W pierwszej czytelnicy będą mieli okazję poznać cieka-
wostki z życia rodziny Matczaków, szczegóły powstawania utworów Maty oraz 
ich interpretację. Druga poświęcona jest sprawom społeczno-politycznym. Są 
w niej rozdziały o prawie i konstytucji, o identyfikacji zła w ujęciu socjologicznym, 
o potrzebie przynależności do wspólnoty i „patriotycznej śmierci”, o tym dlaczego 
potrzebujemy, a jednocześnie odrzucamy duchowość.

Książka pozwala inaczej niż dotychczas spojrzeć 
na to, czym jest życie w XXI wieku; pomaga zro-
zumieć mechanizmy kierujące relacjami, tech-
nologią i polityką. Zmusza do tego, byśmy się 
zatrzymali i zadali sobie najważniejsze pytania: 
Czy można powstrzymać rozwój technologii? 
Co nas czeka, gdy inżynieria genetyczna pozwoli 
na hodowanie ludzi na szeroką skalę? Gdzie jest 
granica postępu technologicznego, o ile w ogóle 
taka granica istnieje? 
Natalia Hatalska pisze o najważniejszych pro-
blemach współczesnego świata: o samotności, 
manipulacji, dezinformacji, a także o technologii, 

która może przejąć nad nami kontrolę. Nie daje gotowych odpowiedzi, lecz po-
szerza perspektywę. Prowokuje do tego, byśmy gruntownie przemyśleli nasz 
stosunek do rzeczywistości XXI wieku. 
Autorka to analityczka trendów, publicystka, założycielka i prezeska instytutu 
badań nad przyszłością infuture.institute. Zaliczana do dziesięciu najważniej-
szych autorytetów polskiego biznesu. Nagrodzona tytułem Digital Shaper 
w kategorii wizjoner – przyznawanym osobom, które mają ponadprzeciętny 
wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. „Financial Times” umieścił ją 
na liście New Europe 100 – stu osób z Europy Środkowo-Wschodniej, które 
zmieniają społeczeństwo, politykę i biznes, prezentując nowe podejście do do-
minujących problemów.

Dla części kleryków pójście do seminarium 
było najlepszą decyzją w życiu, dla innych – 
początkiem dramatu. Są tacy, którzy uznają 
sens narzuconych zasad, i tacy, którzy nie 
wytrzymują izolacji i kontroli przełożonych. 
Dla jednych celibat to wartość, dla drugich 
– źródło hipokryzji w Kościele. 
Autor bestsellerowych reportaży, który od 
dekady pisze o różnych obliczach polskiego 
Kościoła, wszedł do środowiska polskich 
kleryków. Odbywa przełomowe rozmowy 
z byłymi, obecnymi i przyszłymi księżmi. 

Jego rozmówcy mówią całą prawdę o codzienności za murami seminariów, 
choć niełatwo im było opowiadać o sprawach intymnych i bolesnych. Nie 
unikają tematów trudnych, jak: molestowanie, polityka, homoseksualizm, 
skandale obyczajowe.
Czy warto poświęcić miłość? Czy kleryk rezygnuje ze wszystkich przy-
jemności? Jak przyszli księża radzą sobie z mrocznymi stronami Kościoła? 
Czy to właśnie w seminariach rodzą się patologie związane z tą instytucją? 
Kto odpowiada za spadek powołań i liczne odejścia z kapłaństwa? Czego 
tak naprawdę uczą polskie seminaria? Czy są sposobem na łatwą karierę? 
Jak wygląda świat, którego jesteśmy blisko, lecz kompletnie go nie znamy?
Mariusz Sepioło jest autorem m.in. bestsellerów „Himalaistki” oraz „Nan-
ga Dream. Opowieść o Tomku Mackiewiczu”. Publikuje w  „Tygodniku Po-
wszechnym” i „Polityce”. 
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Zacznę od wyznania – jestem idiotą. Kiedy przeczytałem tytuł tej książki pomyślałem z wielką niechęcią 
o jej czytaniu i z jeszcze większą o jej recenzowaniu. Wydumałem bowiem sobie, że jest to jeden z owych 
poradników typu: „Jak rozmawiać z kobietami?”, „Co robić, aby twoje życie było pełne szczęścia”, itp., 
które uważam za głupie i szkodliwe dla czytelników. Oceniając więc książkę po jej tytule zachowałem 
się jak rasowy idiota, którego jedną z cech immanentnych jej wdrukowane uprzedzenie do kogoś/

czegoś bez uprzedniego zdobycia wiedzy na temat owego kogoś/czegoś.

Całe życie z idiotami!

Skoro już wiemy, że ja jestem idiotą, czas na kolejną 
informację wynikającą z lektury książki Maxime’a Ro-
vere: każdy z nas jest czasami idiotą. To stan zupełnie 
naturalny wynikający z tego samego powodu: natura 
ludzka jest ułomna: wszyscy popełniamy gafy, mylimy 
się i czasami zachowujemy się idiotycznie. 

Ale – powiada Rovere – są wśród nas idioci z krwi i ko-
ści, tacy którzy idiotami są zawsze i w każdej sytuacji, 
którzy nigdy nie słuchają racjonalnych argumentów 
i zawsze są gotowi do zaatakowania Cię swoją głupotą 
w chamski i agresywny sposób. To ci, którzy wyznają 
wszelkie najbardziej absurdalne teorie spiskowe, albo 
ci, którzy rozkładają na plaży obok Ciebie swoje gło-
śniki, z których puszczają na cały regulator disco polo, 
albo pieniacze sądowi, albo uciążliwi sąsiedzi, albo ci, 
rozrzucają po Internecie swoje fake newsy… a imię ich 
wszystkich to Legion. 

Cóż zatem robić z tymi wszystkim idiotami, z którymi 
przyszło nam żyć „pod jednym dachem”, których spo-
tykamy: w urzędach, sklepach, Internecie, szkole, na 
plaży i na górskim szlaku?

Rovere, filozof i pisarz, który przygląda się zjawisku 
powszechnej głupoty z pewną ironiczną pobłażliwo-
ścią podpowiada raczej czego – wobec nieuchron-
ności idiotyzmu – nie robić. Dlaczego? Podam jeden 
przykład. Nie wolno się z idiotami kłócić, i to z dwóch 
powodów. Po pierwsze: idiota jest organicznie nasta-
wiony na kłótnię, wobec tego stajemy na z góry prze-
granej pozycji wchodząc w spór z kimś, kto i tak ma 
głęboko w nosie nasze racjonalne i moralne argumen-
ty. Po drugie: im bardziej próbujesz walczyć z idiotami 
(na przykład kłócąc się z nimi), tym bardziej pomagasz 
kolejnemu idiocie się narodzić: tym razem idiocie w to-
bie samym. Bowiem idiotyzm jest jak wirus; wchodząc 
z nim w jakąkolwiek interakcję natychmiast zostajemy 
nim zainfekowani. 

Jak więc wyjść z tej pułapki, z tego błędnego koła. A to 
już – nie chcąc zdradzać zbyt wiele -  zapraszam sza-
nownych Czytelników do samodzielnej lektury. A ja 
przyznaję raz jeszcze – byłem idiotą, źle oceniając tę 
książkę po tytule, bo jest ona zarówno głęboko mądra, 
jak i świetnie napisana. A ja poprzez owo przyznanie 
się, mam nadzieję, wyrwałem się z kręgu idiotyzmu. 

Czego i Państwu życzę. 

Maxime Rovere „Co zrobić z idiotami?” 
z podtytułem: „I jak samemu nie wyjść na idiotę”. 

Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2021
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Całe życie z idiotami!



Już jesienią w  całej Polsce rozpocznie się druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Wokalnego im. Stanisława Jopka organizowanego przez zespół Mazowsze. Do konkursu 

może głosić się każdy. Warunek? Ukończone 8 lat. Innych ograniczeń nie ma.

Zaśpiewaj z zespołem 
Mazowsze

K to z nas nie słyszał o zespole Mazowsze? Kojarzy 
go niemal każdy. Feeria barw na scenie, wigor, 
energia, najpiękniejsze dziewczyny i oczywiście 

piosenki, które łatwo wpadają w ucho. Koncert Mazow-
sza zawsze pozostaje na długo w pamięci. Nic dziwnego, 
że niektórzy wspominają go nawet po kilkudziesięciu la-
tach. Wspominają także Stanisława Jopka - pierwszego 
solistę zespołu...

PIERWSZy fuRMAN RZECZyPOSPOLITEJ

Od śmierci patrona konkursu wokalnego mija właśnie 15 lat, 
ale o Staszku Jopku pamiętają nie tylko członkowie zespołu 
Mazowsze. Wspominają go także ci, którzy mieli okazję na 
żywo usłyszeć jego zjawiskowy, barytonowy głos. 

Stanisław Jopek miał nie tylko doskonałe warunki gło-
sowe, ale także niezwykłą osobowość. Kochał scenę, 

a scena odwdzięczała się mu tym samym. W świetle 
reflektorów czuł się jak ryba w wodzie, a przy tym 
był niesłychanie skromnym człowiekiem. Mógł śpie-
wać wszędzie. Dostawał propozycje pracy z różnych 
miejsc na świecie, w których zespół koncertował, na-
wet z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Ale wybrał 
Mazowsze. 

Zawsze powtarzał, że to jest jego miejsce na ziemi. Pra-
cował w zespole ponad 50 lat, w zasadzie do śmierci, 
bo do końca był aktywny na scenie. Mimo tak długiego 
doświadczenia towarzyszyła mu zawsze trema, którą po-
trafił umiejętnie przekuć w sukces. Czuł ciążące na nim 
brzemię odpowiedzialności. Wiedział, że publiczność 
przychodzi na koncerty między innymi dla niego. A jed-
nak do końca pozostał pokorny, niezmanierowany, do-
bry dla młodszych kolegów, którym zawsze służył radą. 
Kiedy w głowach pomysłodawców konkursu zrodziła się 
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idea jego utworzenia, Stanisław Jopek w sposób natu-
ralny stał się jego patronem.

CAŁA POLSKA śPIEWA PIOSENKI MAZOWSZA

Konkurs wokalny był odpowiedzią na reakcje pu-
bliczności, która podczas każdego koncertu Mazow-
sza śpiewała i nuciła mazowszańskie piosenki. Ten 
delikatny szmer z widowni towarzyszył zespołowi 
od zawsze. Publiczność śpiewała nie tylko znane po-
wszechnie hity, ale również te mniej znane i rzadziej 
wykonywane piosenki. 

Powstał zatem pomysł, aby to śpiewanie usystematy-
zować i rozpowszechnić w formule konkursu. 

Pierwsza edycja była dla organizatorów wielką niewia-
domą. Trudno było wyrokować, czy pojawią się chętni, 
którzy zechcą sięgnąć do bogatego repertuaru zespo-
łu Mazowsze i znaleźć tam coś dla siebie. Coś, czym się 
zachwycą, a potem zachwycą jury. Jednak wszystkie 
obawy, które pojawiły się, zanim ruszyła konkursowa 
machina, okazały się bezpodstawne. Już eliminacje 
w poszczególnych województwach pokazały, że ludzie 
chcą śpiewać piosenki Mazowsza. 
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Do pierwszego konkursu przystąpiło blisko 600 osób. To, 
jak na konkurs wokalny, olbrzymia liczba. Trudno stwier-
dzić, czy bardziej kusiły niemałe nagrody finansowe, czy ta 
niewymierna nagroda: stanąć na scenie z zespołem Mazow-
sze i przy akompaniamencie mazowszańskiej orkiestry za-
śpiewać wraz z chórem przygotowane przez siebie utwory. 
Atrakcją dla laureatów była także możliwość założenia orygi-
nalnych mazowszańskich kostiumów, którą są rozpoznawal-
ne na całym świecie.

Z KONKuRSu DO ZESPOŁu 

Do drugiego etapu, odbywającego się w siedzibie zespołu 
Mazowsze, w Karolinie pod Warszawą, przechodzili zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii wiekowych. Przez blisko 
tydzień 64. uczestników konkursu z całej Polski mierzyło się 
z utworami Tadeusza Sygietyńskiego. 

W ostatnim etapie stanęli przed jury na sali widowiskowej 
zespołu Mazowsze, by wygrać ostateczny wyścig. Ale ten 
czas był także wypełniony warsztatami ze śpiewu i tańca, 
możliwością uczestniczenia w próbach zespołu i zorganizo-
wanymi wycieczkami w ważne dla Mazowsza miejsca. Był to 
również czas zawierania przyjaźni, które trwają do tej pory. 

Uczestnicy pierwszej edycji konkursu z rozrzewnieniem 
wspominają pobyt w Karolinie, a wybrani z nich zasilili sze-

regi zespołu. I jak sami twierdzą, jest to największa nagroda, 
jaką mogli otrzymać. Dzisiaj taka szansa otwiera się przed 
kolejnymi uczestnikami konkursu

KONKuRS W ZACHODNIOPOMORSKIEM

Partnerem Regionalnym zespołu Mazowsze podczas 
II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisła-
wa Jopka jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
Już po raz drugi właśnie tam zostanie przeprowadzony 
pierwszy etap konkursu, ale do eliminacji zaproszeni 
zostali wszyscy mieszkańcy województwa. Żeby wziąć 
udział w konkursie należy przede wszystkim lubić śpie-
wać. Nie trzeba mieć ani wykształcenia muzycznego, 
ani nawet znać nut, choć na pewno będzie to pomocne 
w przygotowaniu się. 

Konkurs od początku miał na celu rozśpiewanie całej Polski, 
dlatego odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: 8-14 
lat, 15-19 lat, 20-25 lat oraz 26 lat plus, bez ograniczeń wie-
kowych. Kandydaci mają obowiązek przygotować dwa utwo-
ry z repertuaru zespołu Mazowsze z podanej listy piosenek, 
w oryginalnej tonacji. 

Czas wysyłania zgłoszeń upływa 1 października 2021 roku, 
natomiast przesłuchania odbędą się w dniach 30-31 paź-
dziernika 2021 r., w kinie Zamek w Szczecinie.

Karta zgłoszeń do konkursu do pobrania na www.mazowsze.waw.pl/konkurs. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 października 2021 r. 

Pocztą tradycyjną pod adres: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Dział Edukacji Artystycznej,
 ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin 

lub drogą elektroniczną konkurs.jopek@zamek.szczecin.pl.
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Lato to czas odpoczynku i  beztroski. Korzystamy często 
z basenów, chodzimy na boso po plaży czy po trawie. Nie jest 
trudno w  takich warunkach o  drobne skaleczenia, otarcia, 

zadrapania, oparzenia czy ugryzienia owadów. 

Na wakacyjne skaleczenia? 
Neobiotic, czyli ulga w aerozolu!
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nawet drobne rany są wrotami, przez 
które do wnętrza organizmu mogą 
wniknąć nieprzyjaciele – drobnoustroje 

chorobotwórcze, przede wszystkim bakterie, 
w tym gronkowce. Jeśli organizm jest osłabiony, 
to taka infekcja może skończyć się gorączką, 
szczególnie nieprzyjemną w upały czy potrzebą 
szukania pomocy lekarskiej w miejscowości, 
w której wypoczywamy.

Dlatego podstawą opatrywania takich uszkodzeń 
skóry jest ich prawidłowe zdezynfekowanie. 
Najczęściej stosowane środki, jakimi możemy 
odkazić rany, zawierają w swoim składzie alkohol 
etylowy lub propan-2-ol, które podrażniają skórę, 
wywołując wrażenie szczypania. 

Na rynku dostępne są bez recepty również 
preparaty zawierające różne antybiotyki, hamujące 
namnażanie się bakterii w ranie. Większość z nich 
dostępna jest w postaci maści, choć na rynku 
pojawiła się nowość – antybiotyk do zastosowania 
na skórę w postaci aerozolu. Jego producentem 
jest Polfa Tarchomin S.A., a w aptekach możemy 
go znaleźć pod nazwą Neobiotic. 

Antybiotyki powstały jako broń niektórych bakterii 
i grzybów przeciwko „konkurentom”. Dopiero 
w XX wieku udało się medycynie wykorzystać tę 
naturalną broń biologiczną w leczeniu chorób, które 
wcześniej zdawały się być nieuleczalne. Dziś, gdy 
słyszymy słowo antybiotyki, zazwyczaj myślimy 
o zwalczaniu infekcji górnych dróg oddechowych, 
wywołanych przez bakterie. Antybiotyki jednak 
mają zdecydowanie szersze zastosowanie. 

Substancją czynną wspomnianego wcześniej 
Neobioticu, czyli antybiotyku w aerozolu, jest 
neomycyna. 

Mechanizm działania neomycyny polega  
na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych: 
cząsteczki antybiotyku nieodwracalnie wiążą 
się z bakteryjnymi rybosomami, strukturami 
komórkowymi niezbędnymi do syntezy 
białek. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie 
się komórek bakteryjnych i prowadzi do ich  
śmierci. 

Należy jednak pamiętać, że preparaty 
zawierające neomycynę przeznaczone  
są wyłącznie do stosowania na skórę oraz że 
należy chronić oczy przed kontaktem z nimi. 
Nie należy bandażować powierzchni skóry,  
na którą naniesiono preparat z neomycyną,  
bo w ten sposób niepotrzebnie przyczyniamy 
się do wchłaniania leku do organizmu – a jego 
rolą jest działanie tylko na powierzchni skóry. 

Co daje zmiana formy preparatu z neomycyną 
z maści na aerozol? Przede wszystkim 
większą wygodę jego stosowania. W czasie 
podróży często nie mamy możliwości 
swobodnego umycia rąk, na przykład po 
nałożeniu na skaleczenie czy oparzenie maści 
z antybiotykiem. Dodatkowo gazy, które są 
nośnikiem leku w Neobioticu, po rozpyleniu 
na skórę dają przyjemne odczucie chłodzenia 
skaleczonego miejsca. Szczególnie w przypadku 
dzieci zamiana tradycyjnego, alkoholowego 
środka odkażającego, powodującego szczypanie 
rany, na preparat schładzający ją może być 
istotna – bo dziecko będzie cierpliwsze przy 
dezynfekcji, a ryzyko, że drobna ranka zamieni 
się w większy problem, maleje. 

Aerozol to idealna forma aplikacji w każdych 
warunkach: NIE DOTYKASZ – NIE 
NADKAŻASZ. 
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Stworzenie materiału, który jest lżejszy od powietrza, stało się faktem. Jest nim aerożel - substancja, 
która ma w sobie 90-99,8 proc. powietrza i jest obiecującym nośnikiem leków. 

Materiał lżejszy niż puch

Pierwsze aerożele otrzymał  Samuel Stephens Kistler w 1931 r., 
jednak nie potrafił znaleźć dla nich zastosowania. W latach 60. 
XX w. firma Monsanto zaczęła wprowadzać aerożele do niektó-
rych kosmetyków i past do zębów, jednak nie była to powszech-
ne praktyka. Następnie na wiele lat zamarło zainteresowanie 
tymi wyjątkowymi materiałami. Dziś naukowcy prześcigają się 
w konstruowaniu coraz lżejszych materiałów, poprawianiu ich 
właściwości i w poszukiwaniu nowych obszarów, w których mo-
głyby być stosowane. 

Aerożele, oprócz naprawdę niewielkiej gęstości, najmniejszej 
wśród ciał stałych, posiadają też kilka innych wyjątkowych wła-
ściwości. Mają niewielki współczynnik przewodnictwa ciepła, co 
sprawia, że idealnie nadają się do stosowania w kombinezonach 
roboczych strażaków oraz ludzi, którzy pracują przy wysokich 
temperaturach. Są odporne na ściskanie i rozciąganie. Wytrzy-
mują położenie na nich przedmiotu 4000 razy cięższego od nich! 
Są za to kruchym materiałem, nieodpornym na uderzenia i ści-
nanie.  

Mają także wiele porów. Ta cecha sprawiła, że NASA zaintere-
sowała się aerożelami, opracowując własną metodę ich otrzy-
mywania i wykorzystania. Aerożele służyły poza Ziemią do 
gromadzenia kosmicznego pyłu, który następnie mógł zostać 
zanalizowany na Ziemi. Aerożele stosuje się też jako podłoże dla 
katalizatorów w niektórych reakcjach chemicznych, jak również 
jako nośnik herbicydów czy pestycydów. Duża liczba porów, 
czyli miejsc, w które może wniknąć substancja lecznicza i być 
potem stopniowo uwalniana, jest obiecującą właściwością dla 
rozwoju medycyny. 

Możliwe jest stworzenie aerożelów o właściwościach hydrofilo-
wych, jak hydrofobowych. Jest to niewątpliwą przewagą aerożeli 
nad innymi materiałami budującymi systemy dozowania leków 

(Drug Delivery System), ponieważ większość ze współcześnie 
stosowanych materiałów ma charakter hydrofilowy, jak chociaż-
by hydrożele. Nie wszystkie substancje lecznicze są rozpuszczal-
ne w wodzie. Wtedy konieczne jest zastosowanie matrycy, czyli 
nośnika,  o właściwościach hydrofobowych, takiej jak aerożele. 

Opracowano i opatentowano różne rozwiązania technologicz-
ne, które mają na celu wprowadzenie leku w strukturę aeroże-
lu. Niektórzy naukowcy próbowali nasączać żel substancjami 
czynnymi, a następnie przeprowadzać suszenie pod bardzo ni-
skim ciśnieniem z jednoczesnym wprowadzaniem gazu obojęt-
nego. Inni wprowadzali leki w strukturę już gotowego aerożelu. 
Istnieją pewne ograniczenia odnośnie leków, które mogą być 
rozpraszane w aerożelach. Muszą one przede wszystkim być 
stabilne termicznie, aby wytrzymać warunki nadkrytyczne dla 
dwutlenku węgla. Przeprowadzono już badania nad wprowa-
dzaniem w strukturę aerożelu metadonu i naltreksonu, silnych 
leków przeciwbólowych, które mogą być wykorzystywane także 
w leczeniu uzależnień.  

Naukowcy wiążą nadzieje z możliwością stosowania aerożeli 
z lekarstwami drogą wziewną. Przyspieszałoby to wchłanianie 
substancji czynnej przy jednoczesnym wydłużeniu jej uwalnia-
nia. Trwają badania nad podawaniem tą drogą ketoprofenu, sil-
nego leku przeciwbólowego, a także gryzeofulwiny - antybioty-
ku przeciwgrzybicznego. 

Ograniczenia stawiane przed substancjami czynnymi leków 
sprawiają, że zastosowanie na dużą skalę produktów leczniczych 
z aerożelami jest kwestią przyszłości, a nie teraźniejszości. Jed-
nocześnie wiele zespołów naukowych trudzi się nad stworze-
niem najbardziej opłacalnego sposobu wydłużonego podawania 
leków. Może się okazać, że już za kilka-kilkanaście lat aerożele 
staną się powszechnym składnikiem lekarstw.   
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Ten eksperyment nie powinien się udać, mówią zgodnie jego autorzy. Był raczej naukowym żartem 
– a  jednak eksperymentalne środki regulujące apetyt u  ludzi zadziałały też na… komarzyce, które 

przestały mieć ochotę na ludzką krew.

Obiecujące doświadczenia 
– naukowcy wysyłają komary na dietę

Komary egipskie (Aedes aegypti), a dokładniej samice tego ga-
tunku, są silnie wyspecjalizowanymi łowcami ludzkiej krwi. Gdy 
są głodne, rozpoznają bezbłędnie ludzki organizm po tempera-
turze, zapachu, a nawet po składzie wydychanego powietrza. 

Podczas jednego ugryzienia komarzyca pobiera tyle samo 
ludzkiej krwi, co sama waży, dlatego po uczcie zapada 
w „poobiedni sen”. Ta jednodniowa śpiączka nie jest jednak 
dla komarzycy bezproduktywna – owad trawi pochłoniętą 
krew, a energię przeznacza na uformowanie jajeczek. Przez 
tę jedną dobę komarzyce nie są w ogóle zainteresowane 
ludźmi: można byłoby włożyć rękę do słoika z najedzonymi 
komarami i żaden z nich nie będzie nawet próbował ugryźć.

PRZEŁąCZNIK

Zmiana w temperamencie komarów egipskich jest tak dra-
styczna, że już od jakiegoś czasu naukowcy z Rockefeller 

University zastanawiali się, czy nie można jej wykorzystać 
do ograniczenia liczby ugryzień ludzi, a co za tym idzie – 
rozprzestrzeniania przez komary licznych chorób. 

W wielu regionach świata ugryzienie przez komara oznacza 
duże ryzyko zakażenia malarią, wirusem Zika czy dengą. 
Wiele grup badawczych z całego świata poszukuje sposobu 
na ograniczenie liczebności populacji komarów, choć być 
może jest znacznie mniej drastyczna droga do poradzenia 
sobie z plagą chorób przenoszonych przez te owady. 

Naukowcy z Rockefeller University podejrzewali, że za 
zmianę w zachowaniu komarzyc po opiciu się krwią może 
odpowiadać neuropeptyd Y (NPY). Jest on cząsteczką od-
grywającą wiele ról w organizmach żywych, w tym będącą 
uniwersalnym kontrolerem apetytu, wpływającym na uczu-
cie głodu u niemal wszystkich przedstawicieli królestwa 
zwierząt. Jednak jego działanie jest odmienne u różnych 

Autor:  agnieszka mielcarek
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gatunków: przykładowo u muszek owocówek i u ludzi 
pobudza on apetyt, zaś u komarów działa odwrotnie, 
zmniejszając apetyt. Liczba receptorów związanych 
z neuropeptydem Y u różnych gatunków też jest inna: 
na przykład ludzie dysponują czterema receptorami 
NPY, zaś komary aż 49. 

TO NIE MOŻE SIę uDAć!

Przemysł farmaceutyczny jest żywo zainteresowany 
badaniami nad neuropeptydem Y jako środkiem na re-
gulację ludzkiego apetytu. Stworzono substancje, które 
oddziałują na receptory NPY. Jedną z takich substancji 
kilka lat temu otrzymała Laura Duvall z Rockefeller 
University, która postanowiła podać eksperymentalny 
środek komarom. Jak sama podkreśla, przekonanie, że 
środek zadziała na komary tak samo jak na ludzi i ogra-
niczy ich apetyt, było w gruncie rzeczy naiwne, a eks-
peryment nie powinien się udać.

A jednak nakarmione tym preparatem komary, mimo 
że nie były najedzone, nie były zainteresowane gry-
zieniem ręki Laury Duvall. W eksperymencie wykorzy-
stano pułapkę z komarami z jednej strony ślepo zakoń-
czoną, z drugiej zaś zakończoną ramieniem badaczki. 
Okazało się, że zainteresowanie ludzką krwią spadło 
u komarów aż o 80 procent po spożyciu tego leku. 

Z kolei preparat o odwrotnym działaniu do pierwszego 
u ludzi spowodował również odwrotne działanie u ko-
marów: naukowcy po raz pierwszy widzieli w swoim la-
boratorium objedzone krwią komary, które próbowały 
dalej gryźć!

Odkrycie to sprawiło, że Laura Duvall postanowiła 
znaleźć substancję, która oddziaływałaby na recepto-
ry neuropeptydu Y silniej niż pierwsza przetestowana, 
a jednocześnie byłaby selektywna dla komarów. Udało 
się jej stworzyć kilkanaście takich preparatów, najak-
tywniejszy i najbardziej selektywny okazał się Związek 
18 (tak go roboczo nazwano). 

W eksperymencie z trzema grupami komarów (głodne, 
najedzone krwią lub po podaniu Związku 18) owady 
z dwóch ostatnich grup zachowywały się tak samo – 
nie były w ogóle zainteresowane człowiekiem. Efekt 
utrzymywał się przez 2-3 dni, potem środek musiał być 
znowu podany.

Przed naukowcami z Rockefeller University jednak 
jeszcze wiele badań, zanim Związek 18 trafi pod na-
sze strzechy jako remedium na ugryzienia komarów. 
Należy sprawdzić, czy związek będzie mógł być zasto-
sowany w specjalnych pułapkach na komary (aby inne 
owady, np. pszczoły, nie opiły się nim) oraz czy będzie 
stabilny przez dłuższy czas, choćby przez pół roku (aby 
nie trzeba było uzupełniać pułapek codziennie). Są też 
plany zbadania, czy Związek 18 (lub jego pochodna) 
mógłby być skuteczny wobec kleszczy, również rozno-
szących wiele chorób.



W przypadku stomatologii dziecięcej powiedzenie „lepiej zapobiegać, niż leczyć” ma szcze-
gólne znaczenie. Warto zrobić wszystko, by fotel dentystyczny małym pacjentom kojarzył się 
wyłącznie z przeglądem zębów i od najmłodszych lat stawiać na regularne wizyty u dentysty. 
Bezbolesna, komfortowa, pełna empatii i zrozumienia dla dziecięcych emocji opieka to wizy-
tówka gabinetów La Dentica. Zarówno jeśli chodzi o profilaktykę, jak i ewentualne leczenie.

Mali pacjenci w dobrych rękach
GABINETY STOMATOLOGICZNE LA DENTICA

Pierwsza wizyta u stomatologa powinna nastąpić w momencie, kiedy 
u malucha pojawią się zęby, czyli około pierwszego, najpóźniej drugie-
go roku życia. Ma ona charakter adaptacyjny, trwa około piętnastu 
minut do pół godziny, a jej celem jest przede wszystkim oswojenie 
małego pacjenta z nowym, specyficznym miejscem. – Zaczynam od 
zapoznania dziecka z gabinetem, fotelem dentystycznym, narzędziami 
– mówi lekarz dentysta Anna Kapuścińska, specjalizująca się w stoma-
tologii dziecięcej. – Tłumaczę, do czego poszczególne rzeczy służą i jak 
działają. Jeśli to możliwe, już podczas pierwszej wizyty oglądamy zęby, 
liczymy je, sprawdzamy stan jamy ustnej. Ważną część stanowi roz-
mowa z rodzicem, który otrzymuje zalecenia dotyczące diety, higieny 
oraz informacje na temat wyrzynania się zębów.

Ważne, by z pierwszą wizytą nie czekać na pojawienie się konkretne-
go problemu, ale pojawiać się na regularnych, profilaktycznych prze-
glądach. Pozwolą szybko zauważyć nieprawidłowości w uzębieniu, 
czy kwalifikujące do leczenia ortodontycznego, ale też przyzwyczają 
dziecko do samych procedur stomatologicznych. Najgorsza sytuacja 
to ta, w której po raz pierwszy na fotel dentystyczny trafia maluch 
z bolącym zębem. Stres jest wówczas podwójny, co może zbudować 
bardzo złe skojarzenia i trwałą niechęć do dentysty.

Świadomość, że profilaktyka jest istotna, a o zęby trzeba dbać od po-
czątku, jest coraz większa. Wśród pacjentów La Dentica znajdziemy 
dzieci, poczynając od dwulatków. Niestety, wciąż częstym widokiem 
są kilkulatkowie z zaawansowaną próchnicą kilku, kilkunastu, a nawet 
– o zgrozo – wszystkich zębów. To efekt wiary w mit, że „mleczaków” 
nie trzeba leczyć, bo przecież i tak same wypadną. Tymczasem to 
zęby, które podlegają tym samym procesom chorobowym, jak stałe. 
Zepsute tak samo bolą, szkodzą jamie ustnej i organizmowi, nie wspo-
minając o estetyce. Podobnie się je leczy (również kanałowo) i wy-
pełnia. – Próchnica jest chorobą postępującą, a ze względu na spe-
cyficzną budowę w przypadku zębów mlecznych proces jest szybszy 
– zaznacza Anna Kapuścińska. – Jeśli nie zareagujemy od razu, próch-
nica z pewnością się rozprzestrzeni. Kiedy zaatakuje cały ząb, może 
spowodować pojawienie się na przykład bolesnych ropni. Niestety, 
terapia w takim przypadku jest trudna i często kończy się zabiegiem 
pod narkozą, nierzadko usunięciem uzębienia.  

La Dentica oferuje pełen zakres leczenia dentystycznego dla dzieci. 
Począwszy od stomatologii zachowawczej, przez lakierowanie zębów 
wzmacniające szkliwo zębów i odporność na demineralizację i lako-
wanie, czyli uzupełnianie bruzd i zagłębień na powierzchni zębów, 
minimalizujące ryzyko powstania próchnicy, po naukę higieny oraz 
wspomnianą profilaktykę.

Dzieci mogą w gabinetach La Dentica liczyć na miłą i spokojną atmos-
ferę, wyrozumiałość, cierpliwość i sympatię lekarzy. Z myślą o małych 
pacjentach gabinet wprowadził kolorowe wypełnienia (do wyboru  

jest złoty, srebrny, niebieski, różowy, zielony, pomarańczowy i cytry-
nowy), a wszyscy dostają naklejki dzielnego pacjenta. Co najważniej-
sze, nie muszą bać się bólu. – Jeśli nie mamy do czynienia z pacjentem 
bólowym, najpierw próbujemy podjąć leczenie bez znieczulenia – tłu-
maczy Anna Kapuścińska. – Ubytki bywają na tyle płytkie, że leczenie 
nie spowoduje bólu, a unikniemy podania zastrzyku. Próba podania 
znieczulenia bywa wyzwaniem, bo choć miejsce wkłucia smarujemy 
środkiem miejscowo znieczulającym, wiele dzieci boi się samego wido-
ku strzykawki i igły. Kluczowa jest spokojna rozmowa, by dziecko nie 
było niczym zaskoczone. Powinniśmy uprzedzić o tym, co się wydarzy, 
jak będzie przebiegać wizyta i sam zabieg, oraz że trzeba wykonać za-
strzyk, który nie boli, ale przez chwilę może być nieprzyjemny.

W szczególnych przypadkach możliwe jest wykonanie zabiegu pod 
narkozą. Stosuje się ją, gdy próchnica jest bardzo zaawansowana, obej-
muje większą cześć uzębienia, a dziecko nie jest w stanie, z różnych 
powodów, wytrzymać wizyty u stomatologa. – Jeśli mały pacjent 
nie ma chorób doraźnych czy przewlekłych, nie przyjmuje leków sta-
łych to nie ma przeciwwskazań do narkozy – wyjaśnia Anna Kapu-
ścińska. – Rodzice najpierw konsultują się z anestezjologiem. Lekarz 
przeprowadza wywiad i jeśli nie ma zastrzeżeń, kwalifikuje dziecko 
do zabiegu. Trwa on maksymalnie dwie godziny, a więc stosunkowo 
krótko. Dziecko oddycha samodzielnie, nie jest intubowane. W ciągu 
10 minut od zakończenia procedury jest wybudzane z narkozy, zatem 
poza sennością czy złym nastrojem nie trzeba obawiać się długiego 
dochodzenia do siebie.

Choć La Dentica oferuje najwyższej jakości leczenie dziecięcych zę-
bów, ogromny nacisk kładzie na profilaktykę. Wizyty powinny mieć 
miejsce minimum co pół roku. W przypadku dzieci z dużym ryzykiem 
powstawania próchnicy co 3 – 4 miesiące. Taka częstotliwość wystarczy, 
by zapobiec chorobom, i wykształcić nawyki i nigdy nie bać się dentysty!
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Kwestionariusz biznesowy 
Kiedy byłem dzieckiem, chciałem…
… zostać pilotem, a potem piłkarzem. Z latania zostały 
mi od czasu do czasu zwykłe rejsowe loty, pasja do 
piłki nożnej została na całe życie.

W szkole byłem…
… dobrym, jednak nie wybitnym uczniem. Miewałem 
problem z dyscypliną. Zresztą podporządkowanie się 
schematom czy regułom czasem dalej u mnie kuleje.

Moja pierwsza praca…
… to praca ankietera podczas studiów. Poza tym 
grałem na poziomie trzeciej ligi w piłkę (wtedy był to 
trzeci poziom rozgrywkowy, więc coś jak obecna dru-
ga liga), za co otrzymywałem solidne wynagrodzenie.

Pierwsze zarobione pieniądze…
… pozwoliły mi lepiej i swobodniej żyć podczas stu-
diów w Poznaniu.

Żeby odnieść sukces w zawodzie…
… potrzeba pasji, czasem uporu, ale przede wszystkim 
dobrych relacji z ludźmi.

Dobry szef to…
… człowiek, który nie zawsze ma rację, potrafi przy-
znać się do błędu i zarazić podwładnych swoim entu-
zjazmem i wizją firmy czy instytucji.

u współpracowników cenię…
…  szczerość, uczciwość i poczucie humoru.

Nie zatrudniłabym…
… nigdy nie oceniałem ludzi zanim ich nie poznam, nie 
mam więc uprzedzeń.

Prywatnie jestem…
… sobą, a ci, którzy znają mnie prywatnie, wiedzą, 
co mam na myśli.

Dzień zaczynam od…
… kilkukrotnego klikania w funkcję drzemki w tele-
fonie, a potem jest zimny prysznic.

Rodzina…
… jest zawsze najważniejsza.

Zawsze znajdę czas…
… dla córek.

Moim marzeniem jest…
… skoro mowa o marzeniach, niech zostaną tylko 
moje.

Kiedy nie pracuję…
… czasem leniuchuję, ale bywam też aktywny – 
piłka nożna, bieganie. Lubię też przeczytać dobrą 
książkę.

Moje hobby to…
… zdecydowanie piłka nożna, choć wiek zaczyna 
mnie ograniczać. Poza tym góry – rok bez choćby 
chwili w Tatrach to rok stracony.

Sport jest dla mnie…
… czymś naturalnym, bez czego nie wyobrażam so-
bie codzienności.

Dewiza, którą chcę przekazać innym to…
… „jeśli czegoś nie wolno, a bardzo się chce, to  
można”.

fot. marysia Berlicka

Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa (od 

2010 roku, wcześniej 
zastępca burmistrza). 
W ostatnich, trzecich 

wygranych wyborach 
samorządowych 
uzyskał poparcie 
nieco ponad 80 

proc. mieszkańców 
miasta i gminy. 

Z wykształcenia 
politolog - studia 

ukończył na 
Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, a później 

również Studium 
Prawa Europejskiego. 

Ukończył Master 
of Business 

Administration. 
Bezpartyjny. 
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W którą stronę będzie się rozwijać europejska energetyka oraz dlaczego wodór będzie odgry-
wał coraz większą rolę  - o tym w rozmowie z „Prestiżem” mówi dr Piotr Wolny, dyrektor biura 
Północnej Izby Gospodarczej, współorganizatora Polsko-Niemieckiej Konferencji Energetycz-
nej pt. „Europejski Zielony Ład i jego oddziaływania na przygraniczny region metropolitalny 

Szczecina i Berlina”.

Wiedza, która przekłada 
się na biznes

Północna Izba Gospodarcza – największa organizacja samorządu 
gospodarczego w Polsce razem z polskimi i niemieckimi partnera-
mi już po raz drugi organizuje wspólną konferencję energetyczną 
zatytułowaną „Europejski Zielony Ład i jego oddziaływania na 
przygraniczny region metropolitalny Szczecina i Berlina”. Od-
będzie się ona w Szczecinie 31 sierpnia br. To kolejna okazja do 
dyskusji na temat przyszłości energetyki w Polsce, Niemczech 
i szerzej – w całej Europie. Podczas konferencji poruszane będą 
tematy związane z Zielonym Ładem Unii Europejskiej, przedsta-
wione zostaną stanowiska posłów do Parlamentu Europejskiego 
z Polski i Niemiec dotyczące ochrony środowiska. Przewidziane 
są również prezentacje projektów zaopatrzenia energetycznego 
oraz opinie przedsiębiorców na omawiany temat. Konferencja za-
kończy się panelem dyskusyjnym oraz wspólnym rejsem uczest-
ników statkiem po Odrze.

- Przed nami druga edycja polsko-niemieckiej konferencji ener-
getycznej. Czy będzie to kontynuacja inicjatywy sprzed roku czy 
może ostatnie miesiące przyniosły jakieś kwestie i zmiany, które 
warto omówić?

Dr Piotr Wolny: - Konferencja energetyczna jest kontynuacją ze-
szłorocznej, którą zorganizowaliśmy wspólnie z IHK Ostbranden-
burg oraz IHK Neubrandenburg. Będziemy rozmawiali o celach, 
które zapisane są na okres do 2025 roku, dotyczących neutralno-
ści klimatycznej, zeroemisyjności gospodarki UE i poszczególnych 
krajów. Zielony Ład bezpośrednio przekłada się na gospodarki 
krajów, na regiony, ale i na firmy oraz na miejsca pracy. To wy-
tyczne w jakim kierunku powinni zmierzać przedsiębiorcy, formu-
łując długoterminowe strategie rozwojowe. Cele są bardzo am-
bitne i daleko idące, przekładają się one bezpośrednio na biznes. 
W nowej perspektywie finansowej UE wszystkie wnioski o dota-
cje będą też oceniane z uwzględnieniem tzw. zielonych kryteriów, 
czyli celów zrównoważonego rozwoju.

- Jakie praktyczne informacje dla przedsiębiorców pojawią się 
podczas konferencji?

Dr Piotr Wolny: - Wszelkie informacje na temat Zielonego Ładu są 
bardzo istotne dla przedsiębiorców planujących rozwój i pozyski-
wanie środków z Unii Europejskiej. Podczas konferencji powiemy 
o celach klimatycznych UE, bo przedsiębiorcy z Pomorza Zachod-
niego powinni je znać. Przetrwają tylko ci, którzy będą podążać za 
trendami, a one jeszcze bardziej przyspieszają w czasie pandemii. 
Powiemy czym są „zielone miejsca pracy”, posłużymy się przykła-
dami firm, projektów, instytucji, które w innowacyjny sposób wy-
korzystują odnawialne źródła energii (OZE) w praktyczny sposób. 
Będziemy dużo mówić o wodorze. Poza elektryfikacją to właśnie 
wodór staje się paliwem na przyszłe lata, a to niesie pewne roz-
wiązania dla przedsiębiorców. Będziemy prezentować na przy-
kład  niemiecką kolej, która napędzana jest tylko wodorem.

- Czy Północna Izba Gospodarcza zauważa wzrost zainteresowania 
tematami związanymi z ekologią i Zielonym Ładem? Spodziewają się 
Państwo większej frekwencji niż podczas konferencji w roku ubiegłym?

- Byliśmy bardzo zadowoleni z obecności blisko setki przedsiębior-
ców. Liczymy na ponowienie tej liczby albo nawet jej przebicie. Pa-
miętajmy, że tematyka Zielonego Ładu, elektromobilności, ochrony 
środowiska bardzo się rozwija, ale dla wielu przedsiębiorców wciąż 
nie jest sprawą z pierwszego planu. Stanie się nią w momencie, kie-
dy okaże się, że niemożliwy jest dalszy rozwój, jeżeli przedsiębior-
stwo nie stanie się bardzo „zielone”. Tematyka sierpniowej konfe-
rencji będzie zarówno powtórzeniem tego, o czym mówiliśmy, jak 
i aktualizacją tej wiedzy oraz wzbogaceniem jej o zupełnie nowe 
tematy. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie naszych przedsię-
biorców. Cele klimatyczne, Zielony Ład w praktyce, programy ope-
racyjne. Jestem pewien, że o tym będziemy rozmawiać najwięcej. 
Wiemy, co Komisja Europejska chce realizować w poszczególnych 
krajach i regionach. To bardzo wzbogaca naszą dyskusję. W ubie-
głym roku skupialiśmy się na OZE, fotowoltaice, elektromobilności. 
W tym roku głównym bohaterem agendy będzie wodór. Wodór to 
jest przyszłość.

- Ostatnie tygodnie to szeroka dyskusja na temat przyszłości fo-
towoltaiki oraz rozwoju elektromobilności. Czy polsko-niemiecka 
konferencja energetyczna będzie odnosić się do tego, co na bieżą-
co dzieje się w gospodarce i biznesie?

- Nie zamierzamy unikać bieżących kontekstów. Zależy nam na 
budowaniu opiniotwórczości wśród przedsiębiorców, musimy 
się więc odnosić do bieżących spraw. Zaprosiliśmy na spotkanie  
przedstawicieli rządów Polski i Niemiec oraz samorządowców. 
Chcemy wiedzieć, jakie cele stawiają sobie poszczególne kraje 
czy regiony. Tylko taka wiedza pozwala nam na uzyskanie pełnych 
i satysfakcjonujących informacji. Wszystkich przedsiębiorców ser-
decznie zapraszamy na nasze wydarzenie

I   b I z n e s   I



Warto zadbać, 
by wspomnienia tego momentu

 były jak najpiękniejsze.

Tor t weselny
jedna z najsłodszych

 i najchętniej fotografowanych 
przez gości chwil przyjęcia weselnego.

fot. partyturaobrazu.pl

pracowniatortowmonikarudnicka            

www.monikarudnicka.pl

732 55 88 44pracownia_tortow_rudnicka



Czy historię można opowiedzieć bez słów? Oczywiście - dowodem na to są filmy nieme, które w 1985 
roku zawojowały świat dzięki urządzeniu zwanym kinematografem. Obraz bez dźwięku, bez napisów 
- tylko i wyłącznie przekaz wizualny. Czy budził emocje w widzach? Tak. Czy dostarczał wrażeń i był 

czymś, co zostaje w pamięci na dłużej? Bez wątpienia. Tak było kiedyś, jest tak i dziś. 

Czym jest identyfikacja wizualna 
i dlaczego warto ją wdrożyć

W obecnych czasach treści wizualne są nieodzowną częścią 
tożsamości marki. Nie bez powodu, bo wpływają na odbiorców 
wielopłaszczyznowo. Aż 65% populacji stanowią wzrokowcy. 
Szybciej i łatwiej jesteśmy w stanie zrozumieć i przyswoić tre-
ści wizualne, aniżeli tekstowe. Dbałość o spójność i nowocze-
sność identyfikacji wizualnej marki jest sprawą nadrzędną, któ-
ra zaprocentuje w przyszłości w postaci większej świadomości, 
wzrostu zaufania czy też budowania autorytetu.

Czy oceniamy rzeczy “na pierwszy rzut oka”? Zawsze, nawet 
mimowolnie. Strona ładuje się już drugą minutę? Firma nie dba 
o szczegóły. Witryna nie jest dostosowana do urządzeń mo-
bilnych? Przedsiębiorstwo jest nienowoczesne, nie idzie z du-
chem czasu. Wiesz dlaczego tak się dzieje? Mamy do czynie-
nia  z szatańskim efektem halo, czyli odmianą podstawowego 
błędu atrybucji. Przypisujemy negatywne właściwości osobie 
lub firmie na podstawie pierwszego wrażenia. Jak nietrudno się 
domyślić, zależy nam dokładnie na odwrotnej reakcji odbiorcy 
(tj. anielskim efekcie halo). I właśnie profesjonalna, pomysłowa 
identyfikacja wizualna marki jest w stanie go zagwarantować.

CO TO JEST IDENTyfIKACJA WIZuALNA?

Jest to system składający się ze znaku graficznego, odpowied-
nio dobranej kolorystyki i typografii, uzupełniony o charakte-
rystyczny klucz wizualny. Powinien odzwierciedlać tożsamość 
marki - jej historię, wizję, misję, charakter działalności i jej wy-
różniki, priorytety, postawę, wartości czy kulturę organizacyj-
ną. Jego zadaniem jest ułatwienie odbiorcom rozpoznanie or-
ganizacji. Cel zostanie osiągnięty, jeśli będzie na tyle unikatowy, 
by zapaść w pamięć. Czy da się wyrazić to wszystko, oddzia-
łując jedynie na zmysł wzroku? Nie bez powodu kolor niebie-
ski, kojarzący się z czystością, wybierają marki produktów do 
higieny. Nasze agencyjne, wypisz-wymalujowe kolory też nie 
pojawiły się bez przyczyny - fiolet  jest symbolem autorytetu, 
szacunku, niezależności, natomiast pomarańczowy emanuje 
energią, kojarzy się z witalnością i radością - wzbudza zaintere-
sowanie i przykuwa uwagę odbiorcy. Aby przygotować dobrą 
identyfikację wizualną nie można opierać się na subiektywnych 
preferencjach. Należy kompleksowo przeanalizować wszystkie 
obszary działalności firmy i opierać się na strategii marki.
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ELEMENTy IDENTyfIKACJI WIZuALNEJ

W skład identyfikacji wizualnej marki wchodzą bazowe elementy, 
na podstawie których tworzone są bardziej lub mniej skomplikowa-
ne projekty. Mowa o takich składnikach jak kolory, kształty, zdjęcia, 
grafiki, symbole czy typografia. Wyznacznikiem kierunku powinna 
być strategia firmy, dogłębna analiza jej potrzeb i grupy docelowej. 

Co więc wchodzi w skład zestawu zaprojektowanej identyfikacji 
wizualnej?

- Księga znaku - opis i standaryzacja logo, wzory poprawnego i nie-
poprawnego wykorzystania wszystkich elementów graficznych, na 
przykład w komunikacji w social mediach
- Key Visual - wiele elementów graficznych, które wykorzystywane 
są we wszystkich materiałach firmy
- Kolorystyka - kody wykorzystywanych kolorów w wersji CMYK 
i RGB
- Typografia - system określający sposób doboru krojów pisma, ich 
zestawiania, wielkości oraz relacji z innym elementami klucza wi-
zualnego
- Akcydensy - materiały firmowe - wizytówki, teczki, cenniki, pa-
pier firmowy, koperty
- Materiały marketingowe - banery, billboardy, plakaty, broszury, 
foldery, ulotki
- Opakowania - pudełka, etykiety, naklejki, taśma, kartony
- Gadżety firmowe - długopisy, koszulki, czapki, wizytowniki, pa-
pierki od cukierków

fuNKCJE IDENTyfIKACJI WIZuALNEJ

Zadaniem identyfikacji wizualnej jest wyróżnienie marki na rynku, 
wyeksponowanie jej unikatowości pod różnymi względami. Odbior-
cy są obecnie wręcz bombardowani komunikatami reklamowymi, 
nowymi informacjami, kampaniami różnych firm. Wchodzą z nimi 
w interakcję, jednak często nie zostają one zapamiętane. Wcześniej 
pisaliśmy o roli pierwszego wrażenia - profesjonalna identyfikacja 
wizualna jest w stanie “wgryźć się” w pamięć odbiorcy i sprawić, że 
odbiorca myśląc o produktach czy usługach z Twojej branży, wróci 
właśnie do Ciebie. Bo Ty się wyróżniłeś, wywołałeś określone od-
czucia i emocje, a tym samym zwiększyłeś swoje szanse w wyścigu 
o potencjalnego klienta.

Z pewnością zdajesz sobie sprawę jak ogromną rolę w funkcjono-
waniu biznesu odgrywa wizerunek przedsiębiorstwa. Identyfika-
cja wizualna pomaga przechylić szalę zwycięstwa na Twoją stronę 
- odbiorcy już na dzień dobry patrzą na firmę łaskawszym okiem. 
Budowanie pozytywnego wizerunku to praca długofalowa, wy-
magająca cierpliwości i konsekwencji, w której liczą się wszystkie 
szczegóły i niuanse. Jeśli zadbasz o identyfikację wizualną swojej 
firmy, potencjalni klienci zobaczą spójność komunikacji we wszyst-
kich kanałach marki i nawet nieświadomie zaczną tworzyć kre-
atywny obraz Twojego przedsiębiorstwa.

Logo, powielające się elementy i schematy graficzne, typografia 
i wiele, wiele innych składowych identyfikacji wizualnej wpływa-
ją na wzrost wiarygodności i zaufania do marki. Odbiorca, widząc 
stronę internetową, komunikację na Facebooku czy też plakaty, 
wizytówki i banery, które do siebie nawiązują, oceni firmę jako 
nowoczesną, dbającą o szczegóły - słowem partnera, na którego 
można liczyć. Ma pewność co do jakości oferowanych produktów 
czy usług.

Wraz z rozwojem firmy Twoje zapotrzebowanie na projekty będzie 
coraz większe. Jeśli zadbasz o spójną identyfikację wizualną, two-
rzenie dodatkowych elementów, na przykład graficznych, będzie 
o wiele prostsze i szybsze. Będziesz posiadać solidny fundament - 
zobaczysz, że ta inwestycja okaże się dla Ciebie bardzo lukratywna. 
Nie tylko pod względem finansowym, ale i strategicznym.

Identyfikacja wizualna nie jest zbędnym “widzi mi się”. To element 
tożsamości marki, który realnie wpływa na funkcjonowanie bizne-
su. Dzięki niej zyskasz w oczach odbiorców uznanie i zaskarbisz so-
bie ich zaufanie. Twoja firma będzie częściej zapamiętywana, gdyż 
wszystkie jej składniki będą pojawiać się w wielu miejscach, a przy 
tym wyróżnią się unikatowością, która zawsze jest w cenie. Pamię-
taj - możesz, a nawet powinieneś akcentować swoje mocne strony 
na każdym kroku, a identyfikacja wizualna Ci w tym pomoże.
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Może się wydawać, że niezabudowany grunt jest 
nieruchomością, której sprzedaż jest najmniej 
problemowa w porównaniu z mieszkaniami czy 
domami. Nic bardziej mylnego!

Anna Rożnowska wspólnie 
z mężem Krzysztofem 

prowadzi w Koszalinie biuro 
„Indahouse Nieruchomości Lepiej”. 

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

Jeżeli zastanawiasz się, jak szybko sprzedać działkę, sprawdź 
najpierw szereg dokumentów oraz stan terenu. Często nawet 
właściciele działki nie zdają sobie na przykład sprawy z fak-
tu, że prawnie teren nie ma zapewnionego dojazdu, mimo że 
dojeżdżamy do niego codziennie piękną, utwardzoną drogą. 
Co z tego, kiedy grunt, po którym ona biegnie, ma swego wy-
łącznego właściciela. 

Co należy sprawdzić, zanim przystąpimy do sprzedaży dział-
ki?

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie przeznaczenia działki: 
czy jest to działka rolna, budowlana, usługowa, a może leśna. 
Są dwa dokumenty, za pomocą których możemy to zweryfi-
kować: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy albo miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy.

Te dwa dokumenty to plany wyznaczające przeznaczenie 
działek. Ale uwaga! Studium określa tylko ogólne przezna-
czenie i jest ono sporządzane zawsze dla całego terenu danej 
gminy. Ze względu na ogólny charakter tego dokumentu, na-
wet jeśli nasza działka jest w nim przeznaczona pod zabudo-
wę, i tak musimy wystąpić o warunki zabudowy, jeśli planuje-
my szybko sprzedać działkę jako budowlaną. 

Natomiast miejscowy plan jest aktem prawa miejscowego. 
Oznacza to, że w miejscowym planie nasza nieruchomość jest 
oznaczona konkretnym symbolem, który mówi o jej przezna-
czeniu, bowiem miejscowe plany wyznaczają szczegółowe 
parametry dopuszczalnej zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu. 

Plany te nie są jednak obowiązkowe do sporządzenia dla całego 
terenu gminy. Może więc się zdarzyć (i zdarza się bardzo często), 
że na terenie posiadanej przez nas działki nie będzie uchwalony 

miejscowy plan, a tylko studium. To zaś oznacza (jak wyżej), że 
przed zbyciem gruntu musimy wystąpić o warunki jego zabudo-
wy.

Co zrobić, gdy działka nie jest objęta miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego gminy?

Największy popyt jest na działki budowlane. Co więc zrobić, 
jeśli nasza działka jest objęta tylko ogólnym dokumentem, czyli 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy i dodatkowo jest w tym dokumencie okre-
ślona jako tereny rolne? 

Żaden problem! Wystarczy złożyć w gminie wniosek o wy-
danie warunków zabudowy. Po złożeniu wniosku, urząd ma 
dwa miesiące na wydanie decyzji. W praktyce jednak, należy 
uzbroić się w cierpliwość, bo wydanie decyzji o warunkach za-
budowy nie jest uzależnione tylko od urzędu gminy, a jeszcze 
od wielu innych organów, przez co czas wydania decyzji może 
się trochę przedłużyć.

Warto jednak poczekać, by szybko sprzedać działkę z więk-
szym zyskiem, gdyż działki budowlane są kupowane za wyższe 
ceny niż działki rolne. Często błędnie podchodzimy do warun-
ków zabudowy, myślimy: „złożę wniosek, gdy pojawi się kon-
kretny klient”. Jednak jak klient może być konkretny, gdy nie 
będzie miał jasnej informacji, jaki dom będzie mógł postawić na 
działce? Może się okazać, że warunki zabudowy określą inne 
parametry domu niż te, o których myślał klient. Dodatkowo, 
do warunków zabudowy dodawana jest mapa, która zawiera 
linie wyznaczające granice, w których można się budować (ni-
gdy cała powierzchnia działki nie jest przeznaczona pod zabu-
dowę).

Dlaczego warto zrobić podział dużych działek na mniejsze 
części? 

Autor: anna rożnowska 

Jak przygotować 
się do sprzedaży 
działki budowlanej
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W przypadku, gdy posiadamy działkę znacznie większą niż 
typowo budowlane (do trzydziestu arów), zanim wystąpimy 
o warunki zabudowy, należy zgłosić się do geodety i ustalić 
z nim podział terenu na mniejsze części. Bardzo ważne, aby 
zrobić to przed wystąpieniem o warunki zabudowy, ponieważ 
po podziale warunki wydane na całą działkę wygasają i na każ-
dą mniejszą działkę, wydzieloną z większego terenu, trzeba 
znowu występować osobno o warunki zabudowy. Jeśli więc 
posiadamy większy teren, a chcemy go sprzedać z zyskiem, za-
sada jest następująca: najpierw podział działki, a dopiero póź-
niej występujemy po kolei o warunki zabudowy na każdą nowo 
wydzieloną działkę.

Bez obaw, warunki zabudowy są wydawane bezterminowo. 
O warunki zabudowy wystąpić może każdy, nie tylko właści-
ciel danej działki. Warunki wygasają w momencie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Jest to, jak już wcześniej wspomniałam, akt prawa miejsco-
wego i ma on najwyższą rangę wśród dokumentów określają-
cych przeznaczenie działki. Warunki wygasnąć mogą również 
w przypadku podziału nieruchomości lub gdy inna osoba wy-
stąpi o nowe warunki. Jednak gdy takie okoliczności nie będą 
miały miejsca, warunki zabudowy są ważne bez określonego 
terminu.

Nie wolno mylić warunków zabudowy z pozwoleniem na  
budowę. 

Inny przypadek stanowi pozwolenie na budowę – ten doku-
ment wydawany jest na okres dwóch lat. Jednak o pozwole-
nie na budowę występuje się z konkretnym projektem domu, 
który chcemy wybudować na działce. O pozwolenie na budo-
wę jednak można wystąpić, gdy działka jest budowlana, czyli 
albo określa ją tak miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy, albo wydane zostały określone warunki  
zabudowy.

Działka jest już budowlana – co należy sprawdzić?

Niezależnie od tego, czy kupujemy, czy sprzedajemy działkę, 
należy się upewnić, że działka ma zapewniony dojazd. Bynaj-
mniej nie chodzi tu o fakt, że jakaś droga prowadzi do działki, 
a o to, czy mamy prawo z tej drogi korzystać. Najprostszym 
sposobem jest zadzwonić do gminy, w której znajduje się na-
sza działka, podać jej numer i poprosić o informację, czy dro-
ga, która prowadzi do naszej działki jest drogą gminną, czy 
prywatną. 

Jeśli jest to droga gminna – o nic więcej nie musimy się mar-
twić, ponieważ jest to droga publiczna, z której mamy prawo 
korzystać. Jeśli jednak dostaniemy informację, że jest to droga 
prywatna, musimy sprawdzić akt notarialny, który otrzymali-
śmy przy zakupie działki oraz księgę wieczystą.

Może się okazać, że droga jest prywatną własnością właści-
cieli działek zlokalizowanych przy danej drodze, a my jesteśmy 
jednymi z tych współwłaścicieli. Wtedy w akcie notarialnym 
kupna-sprzedaży działki jest zapis, że działkę nabyliśmy razem 
z udziałem w drodze. Wówczas, sprzedając działkę, sprzedaje-
my ją również razem z udziałem w drodze. Jeśli chcemy nadal 
mieć jakąś część udziału, nawet po sprzedaży, możemy sprze-
dać tylko część swoich udziałów. Ma to sens w momencie, gdy 
sprzedajemy jedną z wielu działek zlokalizowanych obok siebie 
– dzielimy nasze udziały po równo dla każdego nowego właści-
ciela każdej z działek. 

Jak widać, sprzedaż  działki wiąże się z koniecznością sprawdze-
nia wielu czynników, tutaj tylko zasygnalizowanych. Dlatego 
rekomendujemy skorzystanie z lokalnego biura nieruchomości, 
które jest w stanie dogłębnie przyjrzeć się sprzedawanej dział-
ce i ocenić jej faktyczną wartość oraz wyeliminować wszelkie 
niebezpieczeństwa związane z jej nabyciem. W pewnym sen-
sie, sprzedaż działek jest najbardziej wymagającym procesem 
sprzedażowym.
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Podsumowanie 
rotariańskiego 

roku 

Uroczystość przekazania władzy w Rota-
ry Club Koszalin (ster spraw z rąk Roberta 
Bodendorfa przejęła Alina Anton) stała się 
również pierwszym tak licznym spotka-
niem koszalińskich rotarian od czasu wy-
buchu pandemii koronawirusa. Wyraźnie 
wyczuwalna była radość z tego faktu. Tym 
bardziej, że dopisali goście z Niemiec i z za-
przyjaźnionego klubu z Kołobrzegu. Wśród 
składanych sobie nawzajem życzeń często 
przewijały się te, by lockdown już nigdy się 

powtórzył. 

Fotografie: izabela rogowska 
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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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