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Konferencje,  szkolenia,  imprezy okolicznościowe 

ul. Połczyńska 18, 75-815 Koszalin
tel.: +48 600 700 301

w w w . h u d s o n . c o m . p l

Dysponujemy salami na 50 oraz 120 osób,  
własną restauracją i pojemnym parkingiem  

na wyłączność.

Organizujemy konferencje, szkolenia i warsztaty  
w oparciu o nasze sale szkoleniowe i pełne zaplecze 

multimedialne oraz cateringowe.

Organizujemy również spotkania biznesowe, rodzinne 
i towarzyskie, przyjęcia urodzinowe, wesela i inne 

wydarzenia okolicznościowe. 
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Biuro sprzedaży mieszkań 
Patio Apartments 
Koszalin, ul. Generała Józefa Hallera

30 LAT
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W momencie  ogłaszania  zwycięzcy    XVIII  Konkursu Chopi-
nowskiego  „Prestiż”  będzie  wyjeżdżał  z drukarni,  więc  nie 
jesteśmy w stanie  podać,  kto wygrał  pianistyczne mistrzo-
stwa świata. Proszę się nie obruszać na sportowe odniesienie. 
Konkurs Chopinowski to zawody na najwyższym światowym 
poziomie  -  z rywalizacją,  emocjami,  faworytami  i czarnymi 
końmi, przepustką na które są talent i lata treningu. 

Fakt,  że w konkursie dominują przedstawiciele Azji, nie  jest 
przypadkiem. Tam Chopina otacza kult. Żal,  że Polska Fun-
dacja Narodowa, marnująca miliony publicznych złotówek na 
dyskusyjne (delikatnie mówiąc) pomysły promowania nasze-
go kraju za granicą, tego nie zauważa i nie wykorzystuje. Mu-
zyka „Frycka” to narzędzie działające samo z siebie skutecz-
niej niż droga łódka z biało-czerwonym żaglem na maszcie, 
który się łamie, a którego w obcym porcie nie umiemy napra-
wić; w konsekwencji    zamiast  chwały  -  dostajemy obciach. 
Jeśliby dołożyć do niej trochę przemyślanych działań, korzyść 
promocyjna byłaby ogromna, największa pewnie w Chinach, 
Japonii i Korei Południowej. 

Moje  uszy  zdeptało  stado  słoni.  Nie mam  za  grosz  talentu 
muzycznego (inaczej niż moja żona, która i śpiewa, i ma wy-
czucie rytmu). Ja nie umiem zaśpiewać czegokolwiek! Próby 
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porzuciłem w szóstej klasie, wraz z początkami mutacji. Inna 
rzecz, że jak pewnie większość Polaków, nie miałem szansy na 
elementarną edukację muzyczną. Owszem, przedmiot pod 
nazwą  wychowanie  muzyczne  w szkole  był,  i to  w wymia-
rze dwóch godzin tygodniowo, ale nie było na nim tego, co 
powinno. A powinniśmy wtedy poznać, choćby w zarysie, hi-
storię muzyki, wspólnie słuchać płyt i fachowego nauczyciel-
skiego komentarza do poznawanych utworów. W programie 
nauczania  być może  to  wszystko  zapisano,  ale  w praktyce 
sprowadzało się owo „wychowanie muzyczne” do nauki paru 
patriotycznych piosenek. 

Mimo  muzycznego  kalectwa,  uwielbiam  Chopina.  Gdyby 
ktoś podejrzewał mnie o snobizm, od razu wyjaśniam, że był-
bym snobem, zapewniając o miłości do Bacha albo Pende-
reckiego. W przypadku Chopina  jest  to uwielbienie  szczere 
i prawdziwe. 

Wzięło się ono z czegoś w rodzaju  iluminacji. Kilkanaście  lat 
temu, kiedy pracowałem w zacnej „Gazecie Pomorskiej”, spo-
tkała mnie  rzecz niezwykła. Przedsiębiorca przyjaźniący  się 
z wybitnym pianistą namówił go na prywatny koncert. I oto 
w bydgoskiej filharmonii zasiadło ze sto osób i przez dwie go-
dziny słuchało  jak Chopina gra  Ivo Pogorelić. Tak po prostu 
zagrał, bo przyjaciel poprosił…

Tu mały wtręt. Pogorelić jako młody muzyk seryjnie zdobywał 
pierwsze  nagrody  na  wielkich  konkursach  pianistycznych. 
Największy rozgłos zyskał  jednak za sprawą nagrody, której 
nie  zdobył.  W 1980  roku  wystąpił  na  X  Międzynarodowym 
Konkursie Pianistycznym  im. Fryderyka Chopina w Warsza-
wie  i nie  został  dopuszczony  do  finału.  Jurorka  konkursu, 
argentyńska pianistka Martha Argerich, uznała go za piani-
stycznego geniusza i na znak protestu zrezygnowała z udzia-
łu w jury. 

Słuchając, jak gra Ivo Pogorelić, czułem, że mam do czynienia 
z doskonałością. Różnica między tym wykonaniem a innymi, 
które dane mi było  kiedykolwiek usłyszeć,  nawet dla mnie 
-  pozbawionego  słuchu muzycznego  laika  -  była  uderzają-
ca.  Idealny  wykonawca  odsłonił  przede mną  ideał  muzyki  
Chopina.

Zacząłem później częściej go słuchać. Jego muzyka cicho się 
sączy w słuchawkach, kiedy potrzebuję popracować w sku-
pieniu. Na każdy kolejny Konkurs Chopinowski czekam jak na 
Boże Narodzenie. Obowiązki nie pozwalają mi śledzić na bie-
żąco występów wszystkich młodych muzyków. Słucham ich 
tylko wyrywkowo. Czyjaś gra podoba mi się bardziej, czyjaś 
mniej. Tyle umiem powiedzieć. Zawsze jednak przypominam 
sobie tamto odczucie, kiedy zaczarował mnie  Ivo Pogorelić. 
Na zawsze pozostanę mu wdzięczny. 

Andrzej Mielcarek

INVEST Nieruchomości jest firmą zajmującą się pośred-
nictwem w sprzedaży, kupnie oraz wynajmie nierucho-
mości. Znajdą u nas Państwo szeroki wybór mieszkań, 
apartamentów oraz domów, działek i lokali użytkowych. 
Oferujemy także bogatą ofertę obiektów komercyjnych, 
ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i gospo-
darstw rolnych.
Z przyjemnością poprowadzimy Państwa przez wszyst-
kie etapy transakcji. Towarzyszymy naszym klientom 
w kancelarii notarialnej i przy finalizowaniu transakcji 
oraz podczas realizacji spraw formalnych, związanych 
z przekazaniem nieruchomości.
Uzupełnieniem naszych usług jest pośrednictwo f i-
nansowe i pomoc w wyborze najkorzystniejszej dla 
Państwa oferty kredytowej. Współpracujemy z rze-
czoznawcami majątkowymi, co wpływa na rzetelną 
i szybką wycenę nieruchomości. Nasze działania ce-
chuje najwyższa staranność i odpowiedzialność, a także 
lojalność oraz dyskrecja. Stosujemy się do standardów 
zawodowych i kodeksu etyki.
Dzięki 15-letniemu doświadczeniu oraz znajomości ryn-
ku nieruchomości, możemy dzielić się Państwem naszą 
wiedzą i doświadczeniem.

Koszalin, ul. 1 Maja 14/2  |  tel.: 94 347 70 00  |  invest@investsc.pl  |  www.nieruchomosci-invest.pl
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Czy  o  życiu  nad  Bałtykiem  potrafią  opowiadać  także  dziennikarze  z  południa  Polski? 
Ogólnopolski  Konkurs  Reportażu  i  Dokumentu  Radiowego  Bałtyk  jest  tego  najlepszym 
dowodem. Dwie z czterech tegorocznych nagród trafiły do dziennikarzy z Lublina. Wysoki 
poziom tej edycji konkursu potwierdził świetną kondycję polskiego reportażu radiowego.  

Polski reportaż radiowy 
ma się świetnie

To  wyjątkowy ogólnopolski konkurs reportażu, gdyż jako 
jedyny dotyczy tematyki morskiej. Jego organizatorem od 
ponad 30 lat (z przerwami)  jest Polskie Radio Koszalin. 
Do udziału koszalińska rozgłośnia zaprasza reportażystów 
mediów publicznych z całego kraju. Konkurs jest przeglą-
dem najciekawszych reportaży opowiadających o morzu, 
ludziach morza, gospodarce morskiej, o historii regionu, 
a także o związkach i kontaktach mieszkańców państw 
nadbałtyckich. 

-  To bardzo szeroki wachlarz tematyczny - od rzeczy wy-
dawałoby się błahych, prostych, ciekawostek, aż po wyda-
rzenia historyczne, które pozostawiły po sobie niezagojone 
rany, blizny. Przez te lata mieliśmy więc zarówno opowieści 
np. o orłach bielikach, które przysiadają na burtach rybackich 
kutrów, jak i formy dotyczące wydarzeń grudniowych 1970 
roku na Pomorzu. Co warte podkreślania, reportaże o morzu 
przygotowują wybitni dziennikarze z całej Polski - dodaje 
Piotr Ostrowski, prezes i redaktor naczelny Polskiego Radia 
Koszalin.

W ubiegłym roku z powodu pandemii konkurs się nie odbył. 
Dlatego tegoroczna edycja była podsumowaniem dwóch lat 
reporterskiej  pracy.  Wpłynęło aż dwadzieścia reportaży 
z całego kraju, m.in. Rzeszowa, Opola, Krakowa, Gdańska, 
Szczecina, Lublina i Warszawy,  a wybór zwycięzców był wy-
jątkowo trudny. Spośród nadesłanych audycji jury postano-
wiło nagrodzić cztery reportaże. Dwie główne, równorzędne  
nagrody, trafiły do dziennikarzy Radia Lublin.

Agnieszka Czyżewska Jacquemet z Radia Lublin została na-
grodzona za reportaż „Ciągle płyną”, który przenosi słuchaczy 
do schyłku lat 80., do czasu katastrofy tankowca Athenian 
Venture. Historia ukazana jest z jednej strony na podsta-
wie dokumentów zgromadzonych w archiwum, a z drugiej 
- z punktu widzenia kobiety, która w tamtym czasie, będąc 
15-letnią dziewczyną, w katastrofie straciła swoją rodzinę. 
Druga nagroda główna trafiła do Mariusza Kamińskiego za 
reportaż „Józef Widerlik padł”. Jest to opowieść o człowie-
ku, który był pierwszą ofiarą masakry na Wybrzeżu, czyli 
tzw. wydarzeń grudniowych. Mężczyzna zmarł w wieku 24 lat 
w wyniku odniesionych ran.

Nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa Po-
morskiego Mieczysława Struka otrzymała Marzena Bakow-
ska z Polskiego Radia Gdańsk za reportaż „Miłość z portem 
w tle. Tadeusz i Halina Wendowie”. Jest to opowieść o inży-
nierze Tadeuszu Wendzie, jednym z założycieli i budowni-
czych Gdyni. To on zdecydował, że tu powstanie pierwszy 
port II Rzeczpospolitej. To historia jego wizji, która przekuła 

się w sukces gospodarczy, a także  jego niezwykłej miłości do  
Haliny Wendy.

W konkursie przyznana została także nagroda Radia Rzeszów, 
która trafiła do reportażystek Polskiego Radia Koszalin, Jo-
lanty Rudnik i Anny Rawskiej za reportaż „Nigdy nie wypły-
waj w morze - powracająca historia Gustloffa”. To opowieść 
o największej katastrofie morskiej na świecie, w której zgi-
nęło około 10 tysięcy osób. Pretekstem do powrotu do tej 
historii był odnaleziony nad brzegiem Bałtyku list w butelce.

Prezes Polskiego Radia Koszalin podkreśla, że poziom zgło-
szonych do konkursu reportaży był bardzo wysoki, co jest naj-
lepszym dowodem na świetną kondycję polskiego reportażu 
radiowego: - Od 25 lat pracuję w mediach publicznych. Przez 
ten czas słyszę o rychłym końcu radia i radiowych form publi-
cystycznych. Nic bardziej mylnego! Jesteśmy ostoją, „gene-
tycznym bankiem” prawdziwego dziennikarstwa pogłębionego, 
które wie, czym jest publicystyka, reportaż, czy słuchowisko. 
Mówimy tu o prawdziwych dziełach, porównywalnych z twór-
czością literacką. Polska szkoła reportażu radiowego ma się 
świetnie, a Polskie Radio Koszalin należy do jej czołówki.

Konkursowi od lat towarzyszą zawsze warsztaty z najlepszy-
mi reportażystami z całego kraju. Ze względu na ograniczenia 
sanitarne, w tym roku odbyły się one zdalnie, a poprowadziła 
je wielokrotnie nagradzana reportażystka i dokumentalistka 
Jolanta Rudnik.

Wszystkie konkursowe reportaże do wysłuchania na stronie 
www.prk24.pl
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Siedziba  Teatru  Variete  Muza  ma  długą  i  wyjątkowo  bogatą  historię.  Budynek  powstał 
ponad 120 lat temu. Pierwsza wzmianka na jego temat znaleziona w archiwalnych książkach 

adresowych miasta pochodzi z 1888 roku. 

To nie do wiary,
Teatr Variete Muza kończy 12 lat!

Na przestrzeni lat w budynku mieściły się kolejno: Towarzystwo 
Budowlane i związki zawodowe, kręgielnia, gospoda, zarząd po-
wiatowy Towarzystwa Producentów Drobiu i Jaj, a nawet od-
dział NSDAP. W czasach powojennych swą siedzibę miało tam 
kameralne kino Muza, które upadło na początku lat 90. poprzed-
niego wieku.

Historia zatoczyła koło i 13 listopada 2009 r. budynek na nowo 
wypełnił się gwarem - muzyką, śpiewem i tańcem. 

Z okazji dwunastych urodzin Teatru Variete Muza, powraca na 
jego scenę najbardziej ekstrawagancki i ekskluzywny klub świa-
ta - Studio 54. Tym razem w nowej odsłonie. 

Niesamowite SHOW Studio 54 zabierze widzów w świat sza-
lonych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych! Będzie można 
usłyszeć piosenki takich gwiazd jak: Michael Jackson, ABBA, El-
ton John, Boney M, Kylie Minogue, Madonna, Donna Summer... 
W dyskotekowych przebojach zobaczymy solistów oraz tancerki 

Teatru Variete Muza. Towarzyszyć im będzie nieodłączny ele-
ment każdego klubu – DJ. W tej roli obsadzono iluzjonistę Rafała 
Walusza.  Występował na najbardziej prestiżowych cyrkowych 
arenach w  Niemczech, Belgii, Austrii, Rosji, Francji, na Ukrainie 
i w Białorusi. Swój autorski program zaprezentuje on za miesiąc 
- na balu andrzejkowym w Muzie.

Klub Studio 54 był ekskluzywny, wyrafinowany i ekstrawaganc-
ki. Każdy nowojorczyk marzył, aby wejść do tego legendarnego 
miejsca. To tam powstało słynne zdjęcie, na którym nagi męż-
czyzna wprowadza do środka białego konia, którego dosiada 
Bianca Jagger. 

Z okazji urodzin Muza zapowiada wiele ekstrawaganckich nie-
spodzianek. Maestro Jarosław Barów zadbał zaś o oprawę mu-
zyczną tak, aby zadowolić nie tylko fanów muzyki disco! 

Wyjątkowy wieczór urodzinowy w Muzie już 13 listopada br. 
Szczegóły można znaleźć w mediach społecznościowych teatru. 
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Pieczemy na zakwasie własnej produkcji
Bez konserwantów

Dowóz pieczywa na terenie na terenie Koszalina i okolic dwa razy w tygodniu

czynne poniedziałek-piątek: 8-18

Le Four Manufaktura Chleba  |  +48 577460860  |  Koszalin ul. Zwycięstwa 104
www.lefour.pl  |      /lefourkoszalin

chleb  |  bułki  |  ciasta  |  kanapki
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Poprawa wyglądu to coś więcej niż tylko powierzchowna zmiana, 
to często podniesienie jakości życia, wyższa samoocena i powrót 
do dobrego samopoczucia. Od dziesięciu lat w Kołobrzegu Klini-
ka Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej Krajewscy oferuje 
swoim pacjentom usługi na najwyższym poziomie. Powiększanie 
i modelowanie piersi, plastyka twarzy, zabiegi  inwazyjne  i  rege-
neracyjne cieszą się coraz większą popularnością. Zrozumiałe, że 
decydując się na poprawę swojego wyglądu taką drogą, wybie-
ramy miejsca, w których liczyć możemy na pomoc doświadczo-

nych lekarzy.

Z  okazji  okrągłego  jubileuszu  dziesięciolecia  dr  Elżbieta  
Młyńska-Krajewska  i dr Andrzej Krajewski pierwszego paździer-
nika bieżącego roku otworzyli kolejną, nową Klinikę Chirurgii Pla-
stycznej i Medycyny Estetycznej - w Rzęskowie pod Gryficami.

Cel: dawać radość 
pacjentom

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: katarzyna bartnik
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10 lat temu stworzyli Państwo Klinikę Chirurgii Plastycz-
nej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu. Skąd decyzja 
o otwarciu kolejnej, w Rzęskowie pod Gryficami? Czy 
zapotrzebowanie na zabiegi estetyczne tak bardzo wzra-
sta?

dr n. zdr. Elżbieta Młyńska-Krajewska: Faktycznie otwar-
cie kliniki w Rzęskowie zbiegło się z dziesięcioleciem ist-
nienia naszej kołobrzeskiej placówki. Chcieliśmy stworzyć 
dodatkowe miejsce, poszerzając naszą ofertę. Nasze do-
świadczenie z zakresu chirurgii plastycznej jest znacznie 
większe niż wspomniane dziesięć lat, a nasi stali i nowi pa-
cjenci coraz śmielej i odważniej myślą o zabiegach upięk-
szających. To zresztą ogólniejsza i już trwała tendencja: 
wszyscy chcemy czuć się młodo, atrakcyjnie, a świadomi 
możliwości, które przynosi współczesna medycyna i ko-
smetologia, z ochotą sięgamy po dostępne na rynku ofer-
ty. Na zabiegi medycyny estetycznej z roku na rok decy-
duje się coraz więcej pań i panów, co warto podkreślić. 
Trafiają do nas, aby zniwelować kompleksy i poprawić 
wygląd. Świadomi pacjenci szukają profesjonalnych, do-
świadczonych medyków, tak właśnie trafiają do nas, a my 
zapewniamy im komfortowe warunki i usługi na najwyż-
szym poziomie.

Jakie zabiegi będą wykonywane w nowej klinice?

dr E. M.-K.: W obu miejscach, zarówno w Kołobrzegu, 
jak i w Rzęskowie, będą wykonywane takie same zabiegi, 
z zakresu chirurgii plastycznej, jak i medycyny estetycz-

nej i regeneracyjnej. Obie kliniki przyjmują pacjentów 
i pacjentki na szereg zabiegów z identycznym zachowa-
niem dostępu do doświadczonych operatorów, profe-
sjonalnego sprzętu oraz opieki przed i po zabiegach, za-
pewniając prywatność, indywidualne podejście i pełną  
intymność.

dr n. med. Andrzej Krajewski: Rozszerzamy naszą bazę 
o nowe miejsce, które jest jeszcze bliżej naszych lokal-
nych pacjentów. Rzęskowo to wygodna, nowoczesna  
i z ogromną starannością urządzona klinika, w której znaj-
dują się sale operacyjne, gabinety, a także sale rekonwale-
scencyjne. W Rzęskowie, tak jak w Kołobrzegu, spotyka-
my się z pacjentami na konsultacjach przedoperacyjnych 
lub przedzabiegowych, jak i na wizytach kontrolnych. 
Obiekt położony jest w pięknym miejscu, wśród zadbanej 
zieleni, co sprawia, że emanuje spokojem.

dr E. M.-K.: Przede wszystkim zależy nam na pacjencie 
z naszego województwa, tym z najbliższej okolicy, który 
może skorzystać z usług najwyższej jakości, wykonanych 
przez doświadczonych lekarzy tu, na miejscu. Już nie trze-
ba pokonywać setek kilometrów, żeby spełnić swoje ma-
rzenia o poprawie wyglądu. Bliżej domu i bliskich pacjent 
czuje się znacznie bardziej komfortowo, w każdej chwili 
może się skonsultować ze swym lekarzem, co zdecydowa-
nie ponosi poziom poczucia bezpieczeństwa i komfortu 
psychicznego. Nasi pacjenci otoczeni są uważną opieką, 
zależy nam, aby czuli spokój i byli pewni naszego profe-
sjonalizmu podczas całego procesu.

I   1 6   I



I   t e m a t  z  o k ł a d k I   I

I   1 7   I





Jakie zabiegi chirurgii plastycznej są najpopularniej-
sze i najczęściej wykonywane?

dr A.K.: Do najczęściej wykonywanych w naszej klini-
ce zabiegów należą operacje związane z powiększe-
niem i modelowaniem piersi oraz ich rekonstrukcją 
po przebytych chorobach onkologicznych. Zbiegi te 
są wykonywane różnymi technikami, dopasowanymi 
do potrzeb pacjentek. Moje przeszło dwudziestolet-
nie doświadczenie ordynatora oddziału Zachodnio-
pomorskiego Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń 
i Chirurgii Plastycznej, pozwala mi dobrać odpowied-
nią metodę i przeprowadzić operację w sposób, który 
będzie bezpieczny i najlepszy dla naszych pacjentek. 
Wnioski z tysięcy operacji, które wykonałem, pozwa-
lają mi proponować rozwiązania i metody najwyższej 
jakości. Każdy pacjent traktowany jest przez nas indy-
widualnie. Na drodze konsultacji rozmawiamy i dobie-
ramy zabieg tak, aby efekty były w pełni satysfakcjo-
nujące, a droga dochodzenia do założonego celu stała 
się dla pacjenta lub pacjentki zrozumiała.

dr E. M-K.: Od kilku lat zauważamy również, że coraz 
częściej pacjenci zgłaszają się do nas na zabiegi zwią-
zane z plastyką twarzy. Zadbany wygląd przekłada 

się na poprawę jakości życia, podniesienie samooce-
ny, niwelowanie kompleksów. Tego rodzaju operacji, 
jak i zabiegów medycyny estetycznej, wykonujemy 
z roku na rok coraz więcej. Dotyczy to zarówno pań, 
jak i panów – co już podkreślałam, choć panowie na-
dal są jeszcze w mniejszości.

Czy na przestrzeni ostatnich lat zmieniły się trendy 
w zakresie powiększania i modelowania piersi?

dr E. M-K.: Na przestrzeni ostatnich lat bardzo zmie-
niło się podejście do zabiegów chirurgii plastycz-
nej i medycyny estetycznej. To, co dotychczas było 
tematem tabu czy mogło być uznane za fanaberię, 
stało się powszechnie akceptowane. Pacjentki co-
raz odważniej dzielą się swoimi odczuciami, wyraża-
jąc jak pozytywnie zmieniło się ich życie po operacji. 
Można wręcz powiedzieć, że chwalą się efektami za-
biegów, publikując w mediach społecznościowych 
swoje zdjęcia. Widzimy, jak te zabiegi wpływają na 
ich samopoczucie. Bo w wielu przypadkach poza 
pięknym wyglądem piersi i dekoltu, przywróceniem 
jego proporcji, kształtu, przywracamy atrybut kobie-
cości, który jest niezwykle istotny dla samopoczucia  
kobiety.
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dr A.K.: Bardzo często zgłaszają się do nas pacjentki, które 
chciałyby zmienić wygląd piersi w zakresie ich kształtu. Piersi 
asymetryczne, z niedorozwojem, opadające są bardzo czę-
stym problemem, z którym zmagają się kobiety, niezależnie 
od wieku i doświadczeń macierzyństwa. Takie piersi są du-
żym wyzwaniem dla chirurga plastyka, gdyż oprócz doświad-
czenia i wiedzy, powinien posiadać także wyobraźnię. Na tej 
płaszczyźnie ważne jest ustalenie oczekiwań pacjentki z moż-
liwościami chirurgicznymi. Omówienie zakresu operacji, blizn, 
planowanego kształtu piersi oraz ich rozmiaru. Dzisiaj jeste-
śmy w stanie spełnić większość tych oczekiwań, ponieważ 
chirurgia plastyczna na przestrzeni ostatnich 20 lat bardzo 
się zmieniła, i to na korzyść. Mamy coraz lepsze implanty, są 
one zbliżone kształtem do bardzo naturalnego, łezkowatego 
wyglądu kobiecych piersi, dodatkowo dzięki rożnym mode-
lom można bardzo precyzyjnie dobrać kształt i rozmiar do po-
trzeb każdej pacjentki. Zabieg z wykorzystaniem implantów 
rekomenduję także ze względu na bezpieczeństwo i trwałość 
metody. W naszej Klinice korzystamy wyłącznie z implantów 
najwyższej jakości, posiadających odpowiednie certyfikaty 
i badania. 

dr E. M-K.: Dziś kobiety są świadome, wiedzą czego chcą. 
Motywacją do skorzystania z oferty medycyny estetycz-

nej albo regeneracyjnej dla wielu jest to, że chcą się czuć 
dobrze, zniwelować swoje kompleksy i spełnić marzenia 
o pięknym wyglądzie. Dziś zdecydowanie częściej roz-
mawiamy o tego rodzaju zabiegach. Kobiety nie wstydzą 
się, wręcz przeciwnie, polecają sobie nawzajem kliniki 
i specjalistów. Rozmawiają o swoich potrzebach, umieją 
je nazwać. Nasze pacjentki przychodzą do nas z mężami, 
partnerami, dla których istotne jest to, co przeżywa ich 
„druga połowa”.

Odwołując się do  Państwa ogromnego dorobku nie spo-
sób nie zapytać, jakie są najważniejsze zmiany w tren-
dach medycyny estetycznej i regeneracyjnej, które do-
strzegają Państwo na przestrzeni lat.

dr A.K.: Medycyna estetyczna staje się coraz popularniej-
sza. Daje dość szybki efekt, co cenią pacjentki. Szeroki pa-
kiet oferowanych w naszych klinikach zabiegów pozwala 
dobrać je tak, aby kompleksowo uzyskać najlepszy efekt. 
Medycyna regeneracyjna jest z założenia nastawiona na 
długofalowe działanie. Zabiegi wykonywane są w seriach, 
są nieinwazyjne, ale poprawiają nawilżenie, zagęszcze-
nie tkanki. Dają nieprzecenione efekty zadbanej, jędrnej 
skóry. Nasi pacjenci z roku na rok częściej wybierają tego 
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rodzaju zabiegi. My zaś nieustannie się rozwijamy,  
wzbogacając nasze kliniki o nowe sprzęty i techno-
logie. Pracujemy na światowej klasy preparatach, 
dających realne, bezpieczne efekty. Nasz wyspecja-
lizowany zespół pomaga dobrać odpowiedni pakiet 
zabiegów. Medycyna estetyczna, jak i regeneracyj-
na mogą się przeplatać i uzupełniać, dla podtrzy-
mania długiego i satysfakcjonującego efektu.

Jak udaje się Państwu z sukcesem łączyć życie 
zawodowe z osobistym, pracując ze sobą na co 
dzień?

dr A.K.: Tak naprawdę nie spędzamy ze sobą w pra-
cy zbyt wiele czasu (śmiech). Ja w dalszym ciągu, 
jak już wspominałem, pracuję jako ordynator w Za-
chodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich 
Oparzeń i Chirurgii Plastycznej. Kiedy spotykamy 
się w Klinice każde z nas ma swoje zadania do re-
alizacji. Bardzo dbamy też o to, aby w obszarze 
zawodowym zachować profesjonalne relacje. Kli-
niki prowadzimy wspólnie z dużym zespołem me-
dyków, pielęgniarek i personelu pomocniczego.  
To jest szczególnie widoczne, kiedy co roku spoty-
kamy się wszyscy na naszej tradycyjnej już firmo-
wej wigilii i do świątecznego stołu siada z nami bli-
sko trzydziestu naszych współpracowników.

dr E. M-K.: Sprawy domowe i sprawy zawodo-
we oddzielamy grubą kreską. W domu całkowicie 
oddajemy się sprawom rodzinnym, naszym dwóm 
synom Andrzejowi i Krzysztofowi. Nasz dom jest 
otwarty, wielopokoleniowy i ciepły; jest naszą oazą.

dr A.K.: Bardzo lubimy przyrodę i zwierzęta. 
Wszystkie rośliny na terenie przyległym do klini-
ki w Rzęskowie posadziliśmy sami. Mamy cztery 
psy, koty, a nawet własne jeziorko z rybkami. Nasi 
synowie co chwilę przychodzą z prośbą o nowe 
zwierzątko. Młodszy, Krzyś, chciałby być nawet 
weterynarzem, starszy, Andrzej, myśli o chirurgii. 
Czas pokaże, co z tego wyjdzie i jaką drogą rozwoju 
pójdą. Rodzinne życie daje nam satysfakcję i poczu-
cie spełnienia. Zawodowo zaś mamy kolejne plany, 
nadal myślimy o poszerzaniu oferty naszych klinik. 
Mamy to szczęście, że lubimy naszą pracę, lubimy 
rozwijać się i dawać radość naszym pacjentom.

Kołobrzeg ul. Fredry 15 A  
tel.: 94 353 81 65

Rzęskowo k.Gryfic  ul. Topolowa 1 
tel.: 787 503 008

     / chirurgiaplastycznakrajewski 
     / klinikikrajewscy 

www.chirurgiaplastycznakrajewski.pl
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Z okazji jesieni chcielibyśmy zaoferować wszystkim 
czytelnikom Prestiżu specjalny rabat 10% na zakup 
oświetlenia, pledów oraz akcesoriów kuchennych  
w Pufa Design do końca listopada 2021.  
Podczas zakupów wystarczy powołać się na hasło  
„Jesień z Prestiżem”. 

Jesienią lubimy otaczać się przedmiotami miłymi dla oka, o miękkich liniach i łagodnych 
kolorach, wykonanymi z naturalnych materiałów. Potrzebujemy ciepła i światła.

Oferta pełna słońca. 
O jesiennych bestselerach 
showroomu Pufa Design

Czego klienci szukają jesienią w Pufa Design? Tego, co ogrzewa ciało 
i serce. Wielką popularnością cieszą się od lat pledy Pappeliny oraz 
Normann Copenhagen. Niedawno dołączyły do nich koce i inne 
tekstylia fińskiego brandu Lapuan Kankurit, proponującego wyroby 
z lnu i wełny. Siedząc pod kocykiem, miło jest sączyć małe co nieco...  
Do przygotowywania i serwowania gorących napojów świetnie na-
dają się zaparzacze marki Eva Solo czy Stelton, szczególnie te „ubra-
ne” w neoprenowe osłonki zapinane na zamek błyskawiczny; długo 
trzymają ciepło i rewelacyjnie wyglądają w jesiennej aranżacji kuchni 
lub jadalni. Jeżeli musimy (jednak) wyjść z domu, gorącą herbatkę bie-
rzemy ze sobą, na przykład w kubku termicznym To Go Click (Stel-
ton); edycja specjalna ozdobiona jest historyjkami z życia Muminków! 
Spośród kieliszków i szklanek do trunków warto polecić koniakówki 
Normann Copenhagen. Kieliszek oparty na „nibynóżce” nie stoi pro-
sto, raczej się zatacza… Prosimy bez skojarzeń! W ten sposób bukiet 
szlachetnego trunku jeszcze lepiej się rozwija. Poza tym jest to design 
nie tylko piękny, ale i zabawny, a przecież właśnie o poprawę jesienne-
go humoru tutaj chodzi.

Stale rosnące grono wielbicieli ma rodzina drewnianych figurek Spring 
Copenhagen (kolejnej marki dystrybucyjnej Pufy). Niektóre z nich 
pełnią funkcje praktyczne, na przykład jako młynki do przypraw, po-
jemniki na słodkości, szkatułki na biżuterię; inne stanowią po prostu 
uroczą ozdobę domu. Przypominają dawne zabawki, a część z nich  
rzeczywiście stworzono według projektów sprzed kilkudziesięciu lat. 
Marka chętnie ratuje niegdyś słynne, a dziś już nieco zapomniane pro-
jekty. Podobną misję przyjęła w przypadku ceramiki. 

Jako że nic tak nie poprawia nastroju w ciemnych porach roku, jak 
światło, zwłaszcza żywy płomyk świecy, Pufa Design oferuje swoim 
klientom (oprócz bardzo dużej kolekcji jesiennych lamp stołowych) 
świeczki sojowe brandu Natura Rzeczy, zaskakujące takimi zapacha-
mi jak „Radość”, „Wytchnienie”, „Wolność”, „Oddech” czy „Chleb”. Ja-
kiś czas temu marki stworzyły wspólnie limitowaną edycję „Bałtyc-
kie opowieści”, pachnącą iglastym lasem, morską solą i bursztynem. 
Świece te, dostępne tylko w Pufie, są jak wspomnienie gorącego lata 
i obietnica pięknej, złotej jesieni.     

PuFA DESIgN 

www.pufadesign.pl

Pufa design showroom 

ul.bałtycka 31 w kołobrzegu
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W 2021 roku mija dziesięć lat, od kiedy Zofia Rudzka jest związana z branżą 
rolet  i bram. Nie planowała  zakładać własnej firmy,  ale kiedy wspólnik, 
Marcin Piechowiak, zaproponował jej założenie, nie zawahała się podjąć 
wyzwania. Aldom Technika Osłonowa wchodzi w piąty  rok działalności. 
Ma  klientów w  Polsce  i  za  granicą,  przetrwała  trudny  okres  pandemii, 

sprzedaje i produkuje.

AlDOM TEChNIKA OSŁONOWA

Dom pod ochroną
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W miejscu, gdzie obecnie znajduje się Aldom 
Technika Osłonowa, kiedyś funkcjonowała inna 
firma, o tym samym profilu. Zofia Rudzka zajmo-
wała się w przedsiębiorstwie sprzedażą i była – 
jak mówi – prawą ręką szefostwa. Miała okazję 
nie tylko nabrać doświadczenia na swoim stano-
wisku, nauczyć się współpracy z klientami, na-
brać szerokiej wiedzy o branży, ale także przyj-
rzeć się zasadom prowadzenia biznesu.

Kiedy w 2017 roku firma zamknęła działalność, 
przez głowę jej nie przeszło, by spróbować otwo-
rzyć własną, choć miała wszystkie narzędzia me-
rytoryczne, by to zrobić. A jednak. Prowadzący 
w pobliżu hurtownię hydrauliczno-sanitarną 
Marcin Piechowiak zaproponował jej, by zało-
żyła firmę i niejako kontynuowała działalność 
poprzednika. Zgodziła się natychmiast. – To był 
impuls – mówi Zofia Rudzka. – Kompletnie tego 
nie zakładałam, bo przez lata widziałam, z czym 
trzeba się mierzyć, zarządzając firmą. Jednak kie-
dy dostałam propozycję, wiedziałam, że będę ża-
łować, jeśli nie spróbuję.

Pod wspólną nazwą i adresem – Aldom jako 
spółka funkcjonuje od października 2017 roku.  
Składa się z obszernego biura i położonej na ty-
łach budynku hali, gdzie odbywa się produkcja. 
Całość obsługuje zaledwie pięć osób, w co trud-
no uwierzyć, biorąc pod uwagę zakres oraz ilość 
realizacji. Zofia Rudzka śmieje się, że nie zajmuje 

się w firmie jedynie księgowością. Na jej barkach 
spoczywa natomiast zarządzanie spółką, sprze-
daż, logistyka, realizacja zamówień. Pozostali 
pracownicy – w tym dwóch również z poprzed-
niej firmy – to technicy produkcji, montażyści 
oraz serwisanci.

Trzeba zaznaczyć, że Aldom nie tylko sprzedaje 
towar, a także produkuje rolety zewnętrzne, mo-
skitiery oraz bramy rolowane. – Na rynku jest 
mnóstwo przedsiębiorstw, które kupują rzeczy 
gotowe i je dystrybuują. Produkcja rządzi się in-
nymi prawami i prowadzenie takiej działalności 
również. Łatwo nie jest, ale jesteśmy zgranym ze-
społem, dobrze zorganizowanym i efektywnym.

Aldom Technika Osłonowa zaopatruje rynek lo-
kalny, polski, ale z sukcesem eksportuje swoje 
produkty za granicę: głównie do Niemiec, Belgii 
i szczególnie do Francji. – W tym kraju nie ma 
chyba okna bez rolety, to bardzo chłonny rynek – 
uśmiecha się Zofia Rudzka. – W przeciwieństwie 
do nas, gdzie rolety uważa się często za fanabe-
rię. Dla klientów z zachodniej Europy jesteśmy 
przede wszystkim atrakcyjni cenowo. Zakupiony 
u nas towar sprzedają u siebie dwukrotnie drożej. 
Dla nas ważne jest to, że mamy tak wielu klien-
tów stałych. Kiedy rozpoczynałam samodziel-
ne prowadzenie firmy, bardzo mi zależało, żeby 
pozostali z nami producenci współpracujący 
z wcześniejszym właścicielem. To się udało.
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Ceny oferowane przez Aldom są konkurencyjne, ale nie 
oznacza to gorszej jakości. – W półprodukty zaopatru-
je nas Aluprof, uznany w branży okiennej i rolet polski 
producent – mówi właścicielka. – Moglibyśmy oczy-
wiście kupować produkty tańsze i mamy takie oferty, 
ale nie chcemy mieszać akcesoriów różnych dostaw-
ców. Wolę postawić na jednego, sprawdzonego i mieć 
w produkcji porządek.

Wybór jest ogromny. W ofercie są rolety adaptacyjne 
(z blachy), podtynkowe (komponujące się z elewacją), 
nadstawne (montowane do stolarki okiennej). Ponadto 
żaluzje fasadowe, przeznaczone zwłaszcza do dużych 
powierzchni przeszklonych, różnego rodzaju moskitie-
ry, także dla wielkoformatowych okien przesuwnych 
typu HST, markizy chroniące przed słońcem i pełniące 
podobną funkcję screeny. Są one przeznaczone zarów-
no dla dużych obiektów, domów, jak i mieszkań w blo-
kach, choć w tym przypadku wymagane może być 
pozwolenie na montaż (tam, gdzie przewidziana jest 
ingerencja w budynek).

Drugą specjalnością Aldom Technika Osłonowa są bra-
my segmentowe i rolowane. Tu poza funkcjonalnością 
możemy wybierać w przebogatej gamie kolorystycz-
nej. – Kolorów jest mnóstwo – zaznacza Zofia Rudz-
ka. – Kiedyś do wyboru był biały i brąz. Teraz można 
dobrać nie tylko barwę, ale jej odcień. Klienci są bardzo 
wymagający. Nic dziwnego, bo jeśli już ktoś inwestuje 
w dom, to także w detale.

Uzupełnieniem asortymentu są siłowniki do rolet 
i bram, zatem na miejscu można zamówić komplet ma-
teriałów i czekać na montaż.

Przez trudy doboru odpowiednich dla nas i naszych 
domów produktów przeprowadzi nas Zofia Rudzka. Po 
dziesięciu latach pracy wie o swojej branży wszystko. 
Kryteriów, jakie trzeba wziąć pod uwagę, jest mnóstwo 
– od rodzaju budynku, przeznaczenia, materiałów, 
możliwości, po kolorystykę. Rynek daje możliwości 
dopasowania produktów nie tylko pod względem uży-
teczności, ale i estetyki. Coraz częściej już na etapie 
projektowania, na przykład domu, planuje się rodzaj 
i zakup rolet czy bram spójnych z wizją architektonicz-
ną. Konieczne jest to w przypadku rolet nadstawnych 
czy podtynkowych.

Montażem i serwisem zajmują się oczywiście pracow-
nicy Aldom Technika Osłonowa. W ramach gwarancji 
dokonywane są naprawy czy wymiany wadliwych pro-
duktów. Przez zakupem dokonują oni dwukrotnych po-
miarów – wstępnego i ostatecznego, po przygotowaniu 
szczegółowej oferty. – Mamy znakomitych montaży-
stów i serwisantów – podkreśla Zofia Rudzka. – Uwa-
żam, że to nasz ogromny atut. Panowie są fachowcami 
z wieloletnim doświadczeniem, szkolą się, także w za-
kresie nowoczesnych technologii. Jestem z nich bardzo 
dumna.

Brama to nieodzowny element niemal każdego domu. 
Popularność rolet zewnętrznych i innych osłon dla 
okien rośnie, choć trudno zrozumieć, dlaczego dopie-
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ro teraz. Mają mnóstwo praktycznych zastosowań. Osłaniają 
przed czynnikami atmosferycznymi: deszczem, wiatrem śnie-
giem, słońcem, a także... wścibskimi oczyma. Ograniczają blak-
nięcie koloru elementów zewnętrznych, ale też na przykład 
ścian czy podłóg. Pozwalają regulować poziom oświetlenia 
w domu i przepuszczalność dźwięków. Zapobiegają nasłonecz-
nianiu pomieszczeń w lecie, zimą pozwalają oszczędzać ciepło, 
a co za tym idzie - oszczędzać na ogrzewaniu. Co prawda nie 
mają funkcji antywłamaniowych, ale poprzez zastosowanie od-
powiednich elementów możemy je maksymalnie zabezpieczyć. 
Dodatkowo już sama obecność rolety może odstraszyć poten-
cjalnych złodziei, a na pewno utrudnić im pracę.

Moskitiery to świetna opcja, zwłaszcza wiosną i latem. Stano-
wią skuteczną blokadę dla owadów i robaków. Można dzięki 
nim swobodnie wietrzyć mieszkanie w ciągu dnia, cieszyć się 
świeżym powietrzem w dzień i chłodem w nocy, bez niepro-
szonych gości. Przed ostrym i uciążliwym słońcem chronią 
ozdobne markizy lub screeny. Te rozwiązania od lat stosują 
sąsiedzi z wyjątkowo słonecznych krajów południowych, ale  
i w Polsce można ostatnio liczyć na upalne lato.

Proces realizacji zamówień w Aldom Technika Osłonowa stan-
dardowo trwa około dwóch-trzech tygodni. W ostatnim czasie, 
przez zawirowania związane z pandemią, okres ten wydłużył 
się do sześciu, a nawet ośmiu. – Wynikało to z wydłużenia łań-
cucha dostaw – tłumaczy Zofia Rudzka. – Poprzedni rok był 
pod tym względem wyjątkowo ciężki, ten jest jeszcze gorszy. 
Przez pandemię wciąż mamy do czynienia z ogromnymi bra-

kami w magazynach, dotyczy to producentów półproduktów 
i silników do rolet i bram. Czasem brak drobnego elementu 
sprawia, że cała produkcja jest wstrzymana. Zmieniły się też 
ceny komponentów. Od kiedy pracuję w branży, nie pamiętam 
takich problemów i tylu podwyżek.

Mimo trudności, firmie udało się uniknąć dłuższych przesto-
jów i nawet w najgorszym momencie produkcja trwała na 
bieżąco. Jak mówi Zofia Rudzka – wszystko dzięki doświad-
czeniu i organizacji pracy. Jak wiele przedsiębiorstw, rów-
nież Aldom czeka na stabilizację rynku i powrót do normal-
ności. Branża jest rozwojowa. Dotrzymuje kroku ewolucji 
technologicznej, nowoczesnym rozwiązaniom, jak choćby 
inteligentne domy, gdzie wszystkim, włącznie z osłonami, 
steruje się zdalnie.  

Po czterech latach Zofia Rudzka nie żałuje podjętej błyskawicz-
nie decyzji o poprowadzeniu firmy. Nie zawsze jest łatwo, nie 
zawsze słodko. Niestety, jak we wszystkich branżach technicz-
nych, wciąż pokutuje stereotyp, że kobieta-szef jest zjawiskiem 
wyjątkowym. Właścicielka Aldomu z tymi zdziwieniami też ma 
do czynienia, choć jest żywym przykładem, że kobiety są fan-
tastycznymi logistykami i organizatorkami. Jest niezwykle wy-
magająca wobec siebie i jak mówi, rzadko z siebie zadowolona, 
bo jak każdy perfekcjonista uważa, że zawsze można zrobić coś 
więcej, lepiej, bardziej. Największą satysfakcja, będącą też po-
twierdzeniem, że warto i że się udaje, są klienci. Stali i nowi, 
zwłaszcza ci, którzy trafiają do Aldomu z polecenia. Lepszej 
reklamy nie ma.

ALDOM TECHNIKA OSŁONOWA Sp. z o.o.
ul.Szczecińska 57  |   75-137 Koszalin

 +48 790-341-458

www.bramy-rolety.com
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Sosnowy  las pachnący żywicą,  z  jednej  strony szum mor-
skich fal, z drugiej  tafla spokojnego jeziora. W tak bajecznej 
scenerii na mierzei w Mielnie powstaje ekologiczny i luksu-
sowy apartamentowiec, który spełni marzenie o komforto-
wym życiu w zgodzie z naturą. Sea & Lake to jedyna w Pol-
sce inwestycja o tak unikalnej lokalizacji.    

L u k s u s 
i n s p i r o w a n y 
naturą
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W Polsce z roku na rok przybywa luksusowych 
nieruchomości mieszkalnych. Ich wspólną cechą 
jest wysoka jakość materiałów budowlanych 
i wykończeniowych oraz atrakcyjna lokalizacja.  
Ale wraz z rozwijającym się rynkiem inwestycji 
z segmentu premium i jego bogatą ofertą, rosną 
też oczekiwania  nabywców. Najbardziej wyma-
gający poszukują już czegoś więcej niż wysokie-
go standardu. Atrakcyjna lokalizacja już dzisiaj 
też nie wystarczy. Najbardziej poszukiwana jest 
ta unikalna, wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju. 
W dzisiejszych czasach - szybkiego tempa życia, 
smogu i pandemii – synonimem prawdziwego 
luksusu stały się spokój, cisza, czyste powietrze, 
nieograniczony dostęp do natury i zjawiskowy 
widok z okna. Dlatego najbardziej prestiżowe 
i pożądane są lokalizacje w pasie nadmorskim, 
w sąsiedztwie jezior czy lasu. 

W OTOCzENIu PIęKNA NATuRy

Jedną z takich unikalnych lokalizacji na skalę 
europejską poszczycić się może nowa inwe-
stycja Sea  & Lake w Mielnie. To nadmorskie 
apartamenty położone na Mierzei Jamneńskiej 
pomiędzy Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno. 
W otulinie lasów sosnowych, z dwóch stron oto-
czone wodą, z dala od miejskiego zgiełku i ruchu 
ulicznego. To propozycja dla osób ceniących ci-
szę, bliskość natury i bardzo wysoki standard. Tu 
miłośnicy natury będą mogli czerpać z jej bogac-
twa i  nadmorskich atrakcji, nie tracąc poczucia 
spokoju i komfortu. 

Luksusowy czterokondygnacyjny apartamento-
wiec usytuowany jest w pierwszej linii brzegowej 
jeziora, od którego dzieli nieruchomość zaledwie 
50 metrów. 350-metrowy dystans do morza 
i plaży pokonuje się stąd w ciągu 5-minutowego 
spaceru. Apartamenty Sea & Lake otoczone są 
czystym, pachnącym i wiecznie zielonym lasem. 
Architektom zależało, aby  podkreślić krajobraz 
tych najpiękniejszych polskich lasów sosnowych, 

dlatego bryłę  budynku harmonijnie wkompono-
wali w otaczającą przyrodę.  Doskonale zapro-
jektowana przestrzeń daje niemal przez cały 
czas możliwość obcowania z naturą.  Większość 
apartamentów posiada przestronny ogród lub 
taras i widok na sosnowy las lub jezioro Jamno.  
Na dachu budynku powstaje widokowy basen 
typu Infinity pool z atrakcjami wodnymi oraz 
jaccuzi i wielki taras  o powierzchni 1000 m² ze 
strefami wypoczynku, gdzie będzie można relak-
sować się, podziwiając piękno otaczającej natu-
ry. Projektanci przewidzieli też miejsce na indy-
widualne jacuzzi na balkonach apartamentów.

PRyWATNE MOLO SPACEROWE I PRzySTAń 
DLA ŁODzI

Najbliższa okolica to idealne miejsce nie tylko 
do wypoczynku, ale także sprzyjające aktyw-
ności fizycznej. Nieskazitelnie czyste powietrze 
i morska bryza stwarzają  doskonałe warunki do 
sportu i rekreacji. W sąsiedztwie apartamen-
tów Sea & Lake można uprawiać jogging, prze-
mierzać malownicze trasy rowerowe, jeździć 
konno, latać na paralotni, korzystając przy tym 
z terapeutycznych właściwości okolicy bogatej 
w cenny jod.  Prywatne molo  na jeziorze zachę-
ca do spacerów i umożliwia cumowanie sprzę-
tu wodnego tuż przed swoim apartamentem.  
Jezioro Jamno to wyjątkowy akwen, który wy-
pełnia zarówno woda słodka, jak i słona, co 
gwarantuje kontakt z prawdziwie unikatową 
fauną i florą. To także raj dla żeglarzy i miło-
śników sportów wodnych, którzy mogą upra-
wiać tu windsurfing, kitesurfing, pływać na 
skuterach, łodziach czy kajakach. Przystanie 
żeglarskie, rozproszone na całym akwenie, po-
zwalają na komfortowe żeglowanie i przemiesz-
czanie się jachtem po okolicy. Bezpośrednio przy  
Sea & Lake planowana jest budowa prywatne-
go portu, gdyż już  wkrótce wprost spod apar-
tamentu będzie można wyruszyć również na 
otwarte morze. Będzie to  jedyna inwestycja 



w Polsce, która uzyska bezpośredni dostęp do mo-
rza dla łodzi i jachtów. Stanie się to możliwe dzięki 
planowanej przebudowie węzła wodnego na Kanale 
Jamneńskim i połączeniu jeziora  z morzem.  Będzie 
to pierwszy tego rodzaju kanał żeglugowy w Euro-
pie. Dzięki temu dostęp do apartamentów będzie 
możliwy nie tylko drogą lądową, ale i wodną, co czyni  
Sea & Lake projektem unikatowym na skalę europejską.

Zaciszna lokalizacja, wśród lasów z dwóch stron otoczo-
nych wodą na obrzeżach morskiego kurortu, to nieje-
dyny atut nieruchomości. Kolejnym jest doskonałe sko-
munikowanie tego miejsca, do którego łatwo i szybko 
można dotrzeć z większości  polskich miast. Centralne 
położenie Mielna w pasie wybrzeża morskiego razem 
z realizowaną drogą ekspresową S6, zapewnia dogodny  
dojazd. Mielno znajduje się zaledwie 15 km od Kosza-
lina, jednego z największych węzłów komunikacyjnych 
polskiego wybrzeża. Ze Szczecina jedzie się tu zaledwie 
60 minut, z Gdańska – 150,  a z Warszawy – 340.

DESIGN INSPIROWANy NATuRą 

Projektując inwestycję architekci zadbali o każdy detal,  
tworząc stylową, elegancką i luksusową przestrzeń do-
stępną dla każdego apartamentu. Bardzo wysoki stan-
dard jest widoczny zwłaszcza w bogatej infrastruktu-
rze części wspólnych, takich jak lobby, lounge bar czy 
stref rekreacyjnych oraz w ofercie wykończenia wnętrz. 
Obejmuje ona najlepszej jakości materiały, najwyższej 
klasy meble i sprzęty oraz najnowsze rozwiązania tech-
nologiczne.

- Sea & Lake to inwestycja premium, której wyróż-
nikiem – i zarazem bardzo mocną stroną – jest wy-
rafinowana i ponadczasowa estetyka wnętrz. Tu każ-
dy detal wystroju został starannie zaprojektowany.  
Materiały, kolorystyka, meble – wszystkie elementy 
się dopełniają i razem tworzą komfortową, harmonij-
ną całość – podkreśla właściciel inwestycji Sea & Lake.

Oferujemy wykończone apartamenty. Nabywcy 
mogą wybierać spośród dwóch standardów wykoń-
czenia lokali: Premium jako standardowe wyposaże-
nie (z dodatkowo płatnymi elementami) oraz Prestige. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. W każdym z wariantów 
zadbano o nowoczesny i estetyczny wystrój apar-
tamentów, wysokiej klasy materiały  i projekt zgod-
ny z najlepszymi praktykami dobrego designu oraz 
o trwałość i dostępność przyjętych rozwiązań pro-
jektowych. Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie www.seaandlake.pl

Można tu też obejrzeć katalog z opisem elementów 
wyposażenia standardu Premium.  

DLA KONESERóW PIęKNA

Najbardziej wymagający nabywcy mogą skorzystać 
z oferty Prestige.  Apartament w tym standardzie 
usatysfakcjonuje najbardziej wymagających konese-
rów wzornictwa i stylów wnętrzarskich.  Wysokiej 
klasy materiały wykończeniowe takie, jak marmur, 
naturalne jasne drewno, którym wyłożone są podłogi, 
złocenia ścian i detali, stylowe panele ścienne, desi-
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gnerska armatura łazienkowa i kuchenna, two-
rzą spójną, elegancką i szlachetną aranżację.  
Całości dopełniają ręcznie robione skórzane me-
ble, artystyczne lampy czy  niezwykłe rzeźby.  

Inwestor zadbał też o najwyższą efektywność 
energetyczną budynków.  Jako pierwszy w Pol-
sce zastosował we wszystkich apartamentach 
izolowane termicznie połączenie ścian żelbeto-
wych Schöck Alphadock®. Jest to system stoso-
wany do minimalizowania mostków termicznych 
w łączeniu ścian betonowych, co w efekcie 
zmniejsza utratę ciepła, chroni budynek przed 
wilgocią i pleśnią, poprawia komfort życia 
i zmniejsza koszty ogrzewania obiektu.

W apartamentowcach, które powstają nad mo-
rzem na mierzei, luksus obecny jest wszędzie, 
ale bezcennym atutem jest niezwykle atrakcyj-
na i unikatowa lokalizacja, niepowtarzalny kra-
jobraz, zachwycająca przyroda oraz wyjątkowy 
klimat. Inwestycja spełni marzenia o posiada-
niu własnego pięknego miejsca oraz ulokowa-
nia środków w bezpieczne aktywa, które mają 
przed sobą pespektywę wzrostu. Zakup lokalu 
w celach inwestycyjnych pozwala osiągnąć wy-
soką stopę zwrotu w skali roku i zapewnia gwa-
rancję stałego zysku.  

Sprzedaż apartamentów inwestycyjnych  |  ul. Sosnowy Las 15,  76-032 Mielno
Telefon: +48 724 650 650  (Polski)  |  +44 7871 870 788 (English)

E-mail: info@seaandlake.pl
www.seaandlake.pl

4 kondygnacje w budynkach   

300 apartamentów (docelowo)

33 - 82 m2 - powierzchnia apartamentów

2 standardy wykończenia wnętrz 

50 m – odległość od jeziora

50 m – odległość od lasu

350 m – odległość od morza 

Ogólnodostępne strefy:

restauracja

basen całoroczny

wellness & spa, medical spa

sauna, strefa gym & fitness

winda, lobby z recepcją 

strefa zabaw dla dzieci

sala konferencyjna 

taras i zewnętrzna strefa wypoczynku 

molo do spacerów i cumowania sprzętu wodnego

przystań jachtowa 



Kiedy  inne  nadmorskie  apartamentowce  rosną  na  ciasnych  parcelach  wśród  niemal 
wielkomiejskiej  zabudowy,  kompleks  Polanki  Aqua  powstaje  na  2,5-hektarowej  działce 
gwarantującej komfort przestrzenny oraz niezakłócony widok na zieleń. A mowa o miejscu 
oddalonym od centrum Kołobrzegu zaledwie o dwa kilometry, od plaży oddzielonym tylko 

pasem nadmorskiego lasu i łąki będącej obszarem przyrodniczo chronionym. 

POlANKI AQuA
Inwestycja poza schematami

Inwestycja Polanki Park składa się z sześciu części oznaczo-
nych w planach literami A-F. Rozpoczęty wiosną br. pierwszy 
etap (budynki A-B, czyli 110 lokali o powierzchni od 36 do 
ponad 80 m kw.) zostanie oddany do użytku w ciągu najbliż-
szych miesięcy. Sprzedaż lokali etapu drugiego (C-D) ruszy 
niebawem. Cała budowa zamknie się w okresie trzech lat. 

Nabywcy apartamentów w Polanki Aqua mogą być pewni, że 
od strony morza nikt nigdy niczego nie wybuduje. Jak i tego, 
że sąsiedzi nie będą zaglądać im w okna. Wielkość działki 
pozwoli na ukształtowanie terenu nie jako jednej płaskiej 
powierzchni, ale wielu mniejszych i większych wzgórków, co 
umożliwi wyraźne oddzielenie od siebie pewnych stref. Dla 
przechodnia patrzącego z perspektywy ulicy, bryła obiektu 
ułoży się w kształt litery L. Nie domyśli się on jednak, jak 
rozległy jest teren od strony wewnętrznej. Tym bardziej nie 
dowie się, jak oryginalnie został on rozplanowany. Zago-
spodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i części wspólnych 

obiektu ma budzić jak najwięcej skojarzeń z wydmami i mo-
rzem, poprzez maksymalne wykorzystanie piasku i roślinno-
ści nadmorskiej. 

Łacińskie słowo „aqua” w nazwie kompleksu wskazuje na 
główny jego wyróżnik, którym jest rekreacja z wykorzysta-
niem wody. Pod dachem, w części czynnej przez cały rok, 
powstanie 25-metrowy basen sportowy. Nieco dalej - stre-
fa relaksu otoczona zielenią, z jacuzzi, masażami wodnymi 
i saunami. W najbardziej nasłonecznionym miejscu, w lek-
kim obniżeniu, przeznaczoną dla siebie strefę odnajdą dzieci. 
Można ją nazwać wodnym placem zabaw. 

Wypełniony podgrzewaną wodą basen zewnętrzny charak-
teryzuje nieregularny kształt. Ulokowany w lekkim obniże-
niu terenu, otoczony budynkami, stanowi miejsce zaciszne 
i nasłonecznione. Dotrzeć do niego będzie można wprost ze 
strefy saunowej lub z dowolnego punktu dziedzińca. 
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tylko 300 m do plaży
Obszar chroniony w ramach 

programu Natura 2000  
– brak możliwości zabudowy.

Plany inwestycji - oprócz apartamentów, garaży i miejsc 
postojowych - uwzględniają m.in. salę fitness dostępną 
dla wszystkich właścicieli i gości wynajmujących aparta-
menty. Przewidziano również lokal przeznaczony na usłu-
gi typu SPA – masaże i odnowę biologiczną, fizjoterapię, 
kosmetologię, czyli wszystko, co służy dbałości o dobre 
samopoczucie, urodę i ciało. 

Na estetyczny wygląd kompleksu Polanki Aqua najwięk-
szy wpływ będą miały balkony (każdy na całą szerokość 
mieszkania). Wzór na ich szklanych osłonach nazwać 
można znakiem szczególnym, jednoznacznie identyfikują-
cym inwestycję, a kojarzącym się z falami lub wydmami. 
Kiedy ktoś popatrzy na obiekt z zewnątrz, odniesie nie-
odparte wrażenie, że balkony układają się w płynącą linię. 

Deweloper wszystkie mieszkania oferuje w standardzie 
pełnego wykończenia i wyposażenia (kompletne umeblo-
wanie, zaopatrzenie w sprzęt AGD, ale również w drobne 
elementy jak naczynia kuchenne, talerze, sztućce). Nie 
oznacza to jednak, że w obrębie dostępnych trzech stan-
dardów wykończenia wszystkie mieszkania będą zupeł-
nie jednakowe. 

Biuro Sprzedaży:
ul. Mazowiecka 4A/1, 78-100 Kołobrzeg,

tel. 505 097 700
sprzedaz@abades.pl,

www.polanki.pl 
www.abades.pl
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Rzadko  spotyka  się wnętrza,  które kipią  jednym kolorem. W prezentowanym 
mieszkaniu dominuje błękit w kilku odsłonach:  inny  znajdziemy na  ścianach 

i suficie, inny na meblach, zasłonach i dodatkach. 

Zatopieni w błękicie 
Projekt: sikora wnętrza  |  Tekst: klaudia krause-bacia  |  Zdjęcia: tom kurek
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Czysty błękit o głębokim odcieniu w pełni oddaje 
lekkość morskiego sąsiedztwa. Wnętrze aparta-
mentu skontrastowano z ciężkimi, historyzują-
cymi elementami: drewnem w postaci starych 
dębowych belek oraz surowej cegły. Kontrastów 
znajdujemy więcej. Wnętrze pełne jest zarów-
no nowoczesnych, jak i bardziej tradycyjnych 
elementów wyposażenia. Tuż za rzeźbionym 
biurkiem znajduje się wielka szklana ściana od-
dzielająca salon od sypialni. A obok detali inspi-
rowanych architekturą miasta, widnieją designe-
rskie lampy czy obrazy autorstwa Marioli Jaśko 
i Mariusza Krawczyka. 
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Dr Jan Sikora, autor projektu, podsumowuje:  
- To, co osobiście podoba mi się w efekcie finalnym, 
to fakt, że wnętrze jest zarazem spokojne, jak i dość 
poważne w swoich formach. Szczególnie  upodo-
bałem sobie zestawienie starych, odzyskanych be-
lek z lekkim niebieskim deskowaniem. To wnętrze 
urządzone w gdańskim stylu współczesnym - stylu, 
który dopracowuję od lat w takich realizacjach jak 
na przykład Hotel Number One.

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

I   p r e s t I ż o w y  a d r e s   I



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

Rozwiązania meblowe 
szyte na miaRę
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Zapraszamy na Jazdę Próbną Kuchni w KOSMAZ . 
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 Twoje pomysły i  nasze rozwiązania. 
Umów się tel .663 746 468



Pewnie nie tylko ja tak mam, że czasami chciałbym przez okno zajrzeć do czyjegoś mieszkania. 
Nie z ciekawości, co tam się dzieje, ale jak wygląda wnętrze, jak jest urządzone, co ma w sobie 
oryginalnego. Już w listopadzie ukaże się książka, której autorka zagląda do mieszkań – nie 
celebrytów czy milionerów,  ale  „zwykłych” Polaków. My  zaś,  czytelnicy, możemy  zrobić  to 

z nią, bez narażania się na zarzut niezdrowych podglądackich skłonności.

Design przez dziurkę od klucza 
Autor: andrzej mielcarek

Wspomniałem o zaglądaniu do mieszkań, ale ta książka do-
tyczy wzornictwa w szerszym zakresie. Dobry dizajn (coraz 
częściej słowo to zapisywane jest w takiej właśnie, całkiem 
spolszczonej formie) jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy go do-
strzec i umiejętnie zaadaptować do własnych potrzeb. Książka  
Aleksandry Koperdy pomoże czytelnikom zrozumieć istotę wzor-
nictwa, poznać klasyczne elementy dizajnu i podsunie ciekawe 
inspiracje.

Dzięki autorce przez dziurkę od klucza podejrzymy, jak mieszka-
ją mistrzowie projektowania przestrzeni, poznamy ponadczaso-
we modele mebli, określane mianem klasyki, i kluczowe trendy.  
Zyskamy również wskazówki, jak łączyć na pozór zwykłe przed-
mioty z wyrafinowanymi drobiazgami.

Dzięki rekomendacjom bohaterów poznamy również adresy in-
spirujących sklepów ze starociami, fabryk mebli, pchlich targów, 
cepelii i showroomów w wielu miastach (niestety, Koszalina i Ko-
łobrzegu wśród niech nie ma). Odwiedzimy pracownie artystów, 
studio tatuażu, spektakularne prywatne wnętrza czy małe rze-
mieślnicze warsztaty. Zobaczymy, jak łączy się klasyczne elemen-
ty wzornictwa lat 50., 60. i 70. ubiegłego wieku z tym, co całkiem 
współczesne. Poznamy historię ikon dizajnu, klasyków architek-
tury i nazwiska młodych twórców przestrzeni codziennych.

Autorka tak mówi o przygotowaniach do wydania książki:  
- Odwiedziłam mieszkania, domy, pracownie, by z opowieści ich 

właścicieli wydobyć iskrę, która rozpoczęła myślenie o projekcie 
danej przestrzeni. Moi rozmówcy, choć tak różni, myślą podobnie: 
wnętrze ma być wygodne i dopasowane do potrzeb. W tej książ-
ce dzielą się swoimi historiami, doświadczeniami remontowymi, 
spojrzeniem na dizajn. Mam nadzieję, że zarażą was swoim en-
tuzjazmem!

Aleksandra Koperda - animatorka kultury, od wielu lat zafascy-
nowana dizajnem, architekturą i sztuką. Od 2016 roku prowadzi 
Hygge Blog, na którym opowiada o inspirujących ludziach - pro-
jektantach, dizajnerach, artystach, rzemieślnikach - i o wnętrzach, 
w jakich żyją. Mieszka w Krakowie.

Prezentowana książka ukaże się  10 listopada br. w limitowanej 
edycji. Jeden z jej rozdziałów zaprezentujemy czytelnikom „Pre-
stiżu” w kolejnym jego wydaniu. Warta jest tego! Dzięki uprzej-
mości Wydawnictwa ZNAK, mieliśmy okazję ją poznać, zanim 
trafi do księgarń. 
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Świadomość ekologiczna wzrasta.  Zwracamy uwagę na  to,  co  jemy  i  z  jakich materiałów 
wykonane są nasze ubrania. Staramy się też wybierać produkty, których zakup nie generuje 
niepotrzebnych śmieci, choćby plastikowych. A czy możliwe jest również urządzenie wnętrza 

w duchu less waste?  Okazuje się, że tak!

Wnętrza w duchu less waste

Warto świadomie wybierać produkty, również meble i elementy wy-
posażenia wnętrz. Bycie less waste ma bowiem w dłuższej perspek-
tywie ogromny wpływ na jakość życia naszego i przyszłych pokoleń. 
Na szczęście są sposoby na to, by otaczać się na co dzień pięknymi 
przedmiotami dobrej jakości, których produkcja nie ma negatywnych 
skutków dla Ziemi. 

Odnawianie mebli ma obecnie wielu zwolenników. To świetny sposób, 
by dać upust swojej kreatywności, ale również możliwość posiadania 
czegoś niepowtarzalnego, co w dobie masowej produkcji jest szcze-
gólnie pożądane. Jeśli chcemy odnowić większe meble, warto sko-
rzystać z pomocy specjalistów, jednak te mniejsze, jak niezniszczone, 
a wymagające jedynie odświeżenia krzesła czy komody, z powodze-
niem możemy odnowić sami. W sieci znajdziemy wiele praktycznych 
filmów instruktażowych oraz porad, jak to zrobić. 

A co, jeśli nie chcemy odnawiać starych mebli, tylko kupić nowe? Czy 
te również mogą być w duchu less waste? Oczywiście! Na przykład 
firma Pfleiderer produkując m.in. płyty drewnopochodne do produkcji 
mebli, kładzie ogromny nacisk na to, by jej działalność miała pozytyw-
ny wpływ na środowisko. Produkty te powstają głównie z odpadów 
drzewnych. Technologia produkcji płyt pozwala również na ponowne 
wykorzystane np. starych mebli czy palet. Wybierając meble wyko-
nane z takiej płyty drewnopochodnej, mamy pewność, że wspieramy 
tym samym recykling i pomagamy w niezaśmiecaniu środowiska. 

Aranżacja wnętrza w duchu less waste pozwala uzmysłowić sobie, co 
tak naprawdę jest nam w domu potrzebne. Świadome projektowanie 
nie polega na wyeliminowaniu z mieszkania wygód, jakie oferuje nam 
współczesna technologia, a na oczyszczeniu przestrzeni z niepotrzeb-
nych rzeczy. W byciu less chodzi o to, by wybierać te przedmioty, 
z których będziemy faktycznie korzystać. Zamiast kupować więcej 

rzeczy gorszej jakości, lepiej kupić mniej, ale przedmiotów wykona-
nych w taki sposób, że posłużą nam przez wiele lat. 

Podobnie jest z wyborem aranżacji wnętrza. Zamiast kierować się 
chwilową modą, warto przyjrzeć się temu, w otoczeniu jakich kolorów 
i materiałów czujemy się najlepiej, i właśnie na nich oprzeć projekt 
wnętrza. Pozwoli to stworzyć aranżację wnętrza, która będzie zgodna 
z naszym gustem estetycznym i posłuży nam przez wiele lat. W tym 
kontekście bardzo ciekawym rozwiązaniem jest oferowana przez Pfle-
iderer kolekcja Mood Stories, podzielona na nastroje, a każdy nastrój 
na sety. Dzięki takiemu praktycznemu rozwiązaniu pozwala nam do-
brać najlepiej pasujące do siebie zestawy dekorów i dopasować je do 
naszych preferencji oraz cieszyć się nimi przez lata. 

W kolekcji Mood Stories znajdziemy imitacje ponadczasowych wzo-
rów drewna i kamienia, ale również stali, mosiądzu czy betonu. Nie 
brak też wzorów kreatywnych i najmodniejszych dekorów jedno-
barwnych. Wybór mebli wykonanych z płyty laminowanej to prosty 
krok do ochrony środowiska. Nie musimy kupować naturalnego su-
rowca, którego zasoby mogą być ograniczone lub wyczerpywalne, 
aby cieszyć się jego urodą. Dostępne w ofercie Pfleiderer reprodukcje 
drewna wzorowane są na popularnych gatunkach, ale też tych wystę-
pujących pod ochroną czy rzadko spotykanych w przyrodzie. 

Urządzając dom, warto wziąć pod uwagę aspekt ekologii i wybierać 
takie produkty, które powstają z dbałością o środowisko natural-
ne. Również samemu, małymi krokami, możemy przyczynić się do 
poprawy jakości środowiska. Wykorzystujmy więc dostępne ener-
gooszczędne technologie, pozwalające oszczędzać wodę i energię. 
Wybierajmy produkty dobrej jakości, które przetrwają lata. A także 
otaczajmy się zielenią, ponieważ ma ona dobry wpływ na nasze 
zdrowie. 
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INICIO NIERUCHOMOŚCI  
Koszalin ul. Jasna 2a

Tel. 606-209-208 / 602-270-600

WWW.INICIO.NIERUCHOMOSCI.PL

NOWE BIELICE
OSIEDLE HIACYNTOWE

Komfortowe osiedle domów 
jednorodzinnych w zabudowie 
bliźniaczej i szeregowej zaprasza!

OBSŁUGA I SPRZEDAŻ OFERT DEWELOPERSKICH

TATÓW
BAŁTYCKA OSTOJA

Nowe osiedle domów dwulokalowych 
z własnym ogródkiem, położone na 
obrzeżach Koszalina, łącznie
31 budynków mieszkalnych.

KOSZALIN 
ul. Kolejowa

21 mieszkań z miejscami 
postojowymi w kameralnym 
budynku wielorodzinnym 
z windą już w budowie.



W Polsce już kilkaset przedsięwzięć biznesowych uzyskało potrzebne im finansowanie na drodze crowdfundingu 
(ściślej: crowdinvestingu, czyli inwestowania społecznościowego). Emisja akcji, którą wkrótce zaproponuje drobnym 
inwestorom  koszalińska  spółka  „100-SIO”  Synergia,  będzie  pierwszą  w  naszym  mieście  i  jedną  z  pierwszych  
w regionie emisją papierów wartościowych przeprowadzoną tą drogą. Kupując akcje można stać się wspólnikiem 
firmy zajmującej się krótko- i długookresowym wynajmem nieruchomości. Spółka za 18 procent swych akcji planuje 

pozyskać 2 mln zł, by użyć tych pięniędzy do zbudowania budynku wielorodzinnego z lokalami na wynajem.

Sfinansuje budynek wielorodzinny 
z lokalami na wynajem

Kto za tym stoi? Krzysztof Stosio, współwłaściciel firmy „100-SIO” 
Biuro Usług i Ekspertyz Finansowo-Księgowych, wyjaśnia: - Firmę 
rachunkową założył w 1994 roku mój zmarły niespełna rok temu tato 
– Jędrzej Stosio. Był on znanym w Koszalinie księgowym, biegłym re-
widentem, wykonał setki badań sprawozdań finansowych. Obecnie 
kontynuuję jego dzieło wraz z żoną, mamą i współpracownikami. To 
za sprawą taty wszelkie nasze biznesy mają w nazwie pochodzący od 
nazwiska człon „100-SIO”. Stąd wzięły się między innymi „100-SIO” 
Apartamenty Sp. z o.o. oraz „100-SIO” Nieruchomości Sp. z o.o.

„100-SIO” Apartamenty zajmuje się wynajmem krótkoterminowym, 
a domeną działalności „100-SIO” Nieruchomości jest wynajem długo-
okresowy.  „Spółką – matką” jest dla nich „100-SIO” Synergia SA. To 
ona zaproponuje emisję swych akcji drobnym inwestorom.

Krzysztof Stosio mówi: - Osoby, które zdecydują się na zakup akcji, 
staną się wspólnikami „100-SIO” Synergia SA. Niektórzy myślą, że my 
zarządzamy cudzymi mieszkaniami. Tymczasem zarządzamy głównie 
naszymi mieszkaniami, bo część z nich jest lokalami należącymi do 
wspomnianych wcześniej dwóch spółek, a część jest naszą prywatną 
własnością. Działamy w Koszalinie, Kołobrzegu, Białogardzie i od nie-
dawna w Słupsku.

zBuDuJEMy WSPóLNIE BuDyNEK WIELORODzINNy

Spółka „100-SIO” Synergia SA posiada działkę budowlaną przy ulicy 
Modrzejewskiej w Koszalinie. Powstanie tam budynek wielorodzinny 
zawierający w  sobie 31 jednostek czynszowych. Jednak jednostka 
czynszowa to nie to samo, co mieszkanie.

WIDOK 1 - UL.MODRZEJEWSKIEJ

Autor: andrzej mielcarek 

100-SIO, CZYlI PIERWSZA TAKA EMISJA W KOSZAlINIE
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WIDOK 1 - UL.MODRZEJEWSKIEJ

Nasz rozmówca wyjaśnia różnicę: - Samodzielna „jednostka 
czynszowa”, czyli lokal z aneksem kuchennym wyposażo-
nym w podstawowe sprzęty oraz małą łazienką. Budujemy je 
z myślą o wynajmowaniu pojedynczym osobom, na przykład 
studentom albo pracownikom, którzy zatrudniają się w kosza-
lińskich firmach. Taki lokal daje komfort niezależności, a koszty 
jego wynajmu są niższe niż zwykłych mieszkań. To już spraw-
dzone! Mamy w ofercie takie kilkunastometrowe lokale i to one 
wynajmują się najlepiej! Tak więc nasz koncept idzie w kierunku 
zaspokojenia potrzeb określonej grupy osób. Nie aspirujemy do 
kategorii premium, ale raczej identyfikujemy się z szerszą grupą 
klientów, którzy mają przeciętne dochody i potrzebę wynajęcia 
mieszkania na jakiś czas.

Czy pozyskane w czasie emisji akcji 2 mln zł wystarczą - wo-
bec obecnej sytuacji na rynku budowlanym i szalejących cen 
materiałów - na zrealizowanie zamierzenia spółki? – W tym 
momencie założony budżet pozwoli zrealizować główny plan.  
Zakładamy jednak tanie budowanie, a później tanią eksploata-
cję. Co to znaczy? Jedyne media, których budynek będzie uży-
wał, to prąd i woda, czyli rezygnujemy z dostaw gazu i ciepła 
systemowego. Planujemy instalację w maksymalnej możliwej 
ilości paneli fotowoltaicznych, by w części produkować samo-
dzielnie energię elektryczną na swoje potrzeby. A jeśli chodzi 
o wodę, planujemy zbudowanie pod budynkiem zbiornika 
na deszczówkę, która używana byłaby do podlewania ziele-
ni i spłukiwania toalet. Oczywiście będzie również dostępna 
woda dostarczana z sieci, to jasne. Ale oszczędność wody to 
jeden ze sposobów, by eksploatacja budynku była tania.

POMOżE BEESFuND

Jak już wspomnieliśmy, „100-SIO” Synergia SA w drodze emi-
sji akcji chce pozyskać 2 mln zł, przy czym nowi akcjonariusze 
obejmą 18 procent akcji spółki. Emisja ma się odbyć za pośred-
nictwem platformy crowdfundingowej Beesfund, która daje 
możliwość sprzedaży akcji przez spółki albo startupy, które są 
zbyt małe, by uczynić to za pośrednictwem emisji publicznej 
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (lub al-
ternatywny rynek New Connect) albo za pośrednictwem innej 
giełdy.

Crowdfunding to stosunkowo nowy sposób finansowania biz-
nesu. O ile w Polsce wciąż raczkuje, to w Stanach Zjednoczo-
nych, skąd pochodzi, kwoty zbierane przez pomysłodawców 
robią wrażenie. W największej tamtejszej platformie crowdfun-
dingowej wszystkie projekty wsparto łącznie kwotą  przeszło 
3 mld dolarów. W Polsce najpopularniejsze platformy mogą się 
pochwalić dużo skromniejszymi kwotami (za pośrednictwem 
Beesfundu zebrano dotychczas ponad 72 mln zł).

Wszystko zaczęło się w latach 90. poprzedniego wieku. Pierw-
szy crowdfunding dotyczył zespołu muzycznego Marillion, 
który uzyskał od fanów wsparcie finansowe na realizację trasy 
koncertowej.

W 2000 roku powstał pierwszy portal crowdfundingowy 
o nazwie ArtistShare.net (wciąż chodziło o wsparcie artystów). 
Przełomowy okazał się rok 2008. Wtedy powstał Indiegogo.
com – portal, na którym pomysłodawcy mogli uzyskiwać  fi-
nansowe wsparcie od ludzi, którym spodobał się przedstawio-
ny produkt. Jednak to nie ta platforma, a Kickstarter jest obec-
nie najbardziej popularnym serwisem crowdfundingowym na 
świecie.

ILu BęDzIE WSPóLNIKóW?

Każda osoba, która za pośrednictwem platformy crowdfundin-
gowej nabędzie akcje „100-SIO” Synergia SA, stanie się wspól-
nikiem w spółce.  Nie zwiąże się przy tym z nią na zawsze, bo 
akcje są zbywalne. Trzeba jednak jasno powiedzieć: zbycie akcji 
z emisji niepublicznych jest trudniejsze niż w przypadku emisji 
publicznych, czyli za pośrednictwem giełdy. Akcje spółek gieł-
dowych obsługujący nas makler wystawia po prostu do sprze-
daży podczas sesji giełdowych. Tutaj zaś trzeba spisać umowę 
sprzedaży akcji, a autentyczność podpisów zbywcy i nabywcy 
musi potwierdzić notariusz. Tak więc zajmuje to więcej czasu 
i wymaga wniesienia opłaty notarialnej.

Minimalny pakiet akcji, który będzie można kupić w przypadku 
emisji „100-SIO” Synergia SA, będzie miał wartość 270 złotych.

Biorąc pod uwagę fakt, że w dotychczasowych takich emisjach 
średnia zainwestowana kwota wynosi tysiąc złotych, „100-
SIO” Synergia SA może zyskać 2000 nowych współwłaścicieli.

RyzyKO I KORzyśCI

Krzysztof Stosio stawia sprawę jasno: - Ryzyko jest zawsze, 
nie ma inwestycji bez ryzyka. Jego potencjalnych źródeł jest 
dużo: niekorzystne zmiany w przepisach prawnych, krach go-
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spodarki, wywłaszczenie… My jednak nie sprzedajemy pomysłu, ale 
coś konkretnego. Nasz biznes działa, spółka ma majątek i biznesowe 
doświadczenie, a liczby są do zweryfikowania w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.

Korzyści? - Są dwie podstawowe. Biznes daje zysk na bieżąco, który 
planujemy w całości reinwestować przez pierwsze kilka lat – mówi 
pan Krzysztof. - Druga korzyść: mamy nieruchomości, których war-
tość w czasie wzrasta i wzrastać będzie, bo są one w Polsce wciąż 
dużo tańsze niż w Europie Zachodniej. Zresztą również na tamtym 
„drogim” rynku nieruchomości także systematycznie zwiększają swoją 
wartość. Dodatkowo jest to także ochrona kapitału przez utratą war-
tości spowodowaną inflacją.

Dlaczego „100-SIO” Synergia SA nie szuka jednego dużego inwestora, 
który wyłożyłby od razu 2 mln zł?  Krzysztof Stosio odpowiada: - Taka 
osoba miałaby dużo wymagań wobec spółki, również co do kierunku 
jej działania. A my chcemy zrealizować swój pomysł, czyli zbudowanie 
pierwszego domu budynku wielorodzinnego z lokalami na wynajem, 
by później stanowił on zabezpieczenie kredytu, który pozwoli zbudo-
wać kolejny taki obiekt. Zakładamy reinwestowanie całego zysku – po 
to, by powiększać biznes. Chcemy działać długofalowo i wielokrotnie 
pączkować. Jesteśmy głęboko przekonani do takiej formuły działania. 
Wieloletnia przeszłość sugeruje, że przyszłość przyniesie zysk wszyst-
kim właścicielom akcji.

Dywidenda? - Przy tej skali inwestycji (mówimy o najmniejszym pakie-
cie) nie miałaby ona właściwie sensu, bo koszt obsługi operacji prze-
kroczyłby wartości zsumowanej dywidendy - mówi nasz rozmówca. 
- Dlatego podkreślam, że zakładamy reinwestowanie zysków jako 
sposób zwiększania wartości spółki.

PIERWSzy RAz W KOSzALINIE

- To, że Koszalin jest miastem małym, działa na naszą korzyść – 
podkreśla Krzysztof Stosio. - Nasze biuro usług i ekspertyz finan-
sowo-księgowych ma pewną liczbę klientów, którzy nas znają.  
Ja sam byłem zaangażowany w Koszalińską Amatorską Ligę Ko-
szykówki, skąd kojarzy mnie spora liczba osób prowadzących wła-
sne biznesy. Podobnie inne osoby z nami związane również mają 
znajomych albo są jakoś w środowisku kojarzone. Zakładamy, że 
już to buduje naszą wiarygodność. Liczymy również, że dotych-
czasowi uczestnicy platformy Beesfund, poszukujący ciekawych 
pomysłów zaangażowania swoich pieniędzy, również zainteresują 
się naszą emisją i naszym pomysłem na biznes.

Warto dodać, że nie będzie papierowego potwierdzenia posiada-
nia akcji, czego od wiosny bieżącego roku prawo już nie wyma-
ga. Nastąpi za to tak zwana dematerializacja akcji. - Podpisujemy 
umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, gdzie 
po zakończeniu emisji każdy kupujący uzyska potwierdzenie 
posiadania akcji, włącznie z dostępem do indywidualnego kon-
ta – słyszymy od naszego rozmówcy. - Będzie to elektroniczne 
potwierdzenie posiadania akcji. Tak więc nie ma obawy, że ktoś 
wpłaci pieniądze i nie będzie wiedział, co się nimi stało. Rząd 
wprowadził wspomniane zmiany prawne, bo umożliwiają mu one 
pełny wgląd w obieg kapitału na rynku. Wcześniej go nie miał, 
jeśli spółka nie miała charakteru spółki publicznej, a obrót jej ak-
cjami odbywał się poza giełdą. W przyszłości spółka planuje wej-
ście na alternatywny rynek giełdowy New Connect, co umożliwi 
płynny handel akcjami spółki.

Więcej informacji oraz kontakt z emitentem: www.100sio.pl
Platforma crowfundingowa: www.beesfund.com

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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    Koszalin, ul. Morska 2, koszalin@rebis.pl, tel. 94 343 00 44

    Słupsk, ul. Bałtycka 10, rebis@rebis.pl, tel 59 840 27 04, 59 840 01 44
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LOKATOR 
ZARZĄDZANIE 
NAJMEM

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

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

Znajdziemy najemcę.
Podpiszemy umowę.
Będziemy regulować płatności.

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

LLOKOKAATTOROR
ZZararządzanie najmemządzanie najmem 

KKoszalin uloszalin ul. Z. Zwwyycięstcięstwwa 176a 176 
ttelel. 660 285 285
ttelel. 538 327 729

raport mieszKaniowy 

mieszkania:
Nazwa dewelopera: 
Grupa Firm uRBANIAK Inwestycje

Lokalizacja obiektu: Patio Apartments Budynek A,  
Koszalin, ul. Gen. Józefa Hallera 40,38,36,34 
Liczba mieszkań ogółem: 97
Liczba mieszkań w sprzedaży: 27
Powierzchnia: 64,74 – 86,86 m2

Data oddania do użytku: do 31 marca 2022 r.
Dodatkowe informacje: Budynek sześciopiętrowy, 
czteroklatkowy, z garażem podziemnym, miejsca postojowe 
zewnętrzne, windy osobowe, komórki lokatorskie, ogrzewanie: 
MEC, https://urbaniakinwestycje.pl/inwestycja/patio-
apartments/
Cena: 6.200 - 6.400 zł/m2 brutto
Kontakt: tel. 730 740 667, sprzedaz@patioapartments.pl

Nazwa dewelopera: 
Grupa Firm uRBANIAK Inwestycje

Lokalizacja obiektu (adres): Patio Apartments Budynek C, 
Koszalin, ul. Gen. Józefa Hallera
Liczba mieszkań ogółem: 84
Liczba mieszkań w sprzedaży: 61
Powierzchnia: 33,18 - 128,68 m2

Data oddania do użytku: do 31 marca 2024 r.
Dodatkowe informacje: Budynek sześciopiętrowy, dwuklatkowy, 
z garażem podziemnym, miejsca postojowe zewnętrzne, windy 
osobowe, komórki lokatorskie, ogrzewanie: MEC
Cena: 6.450 - 6.600/m2 brutto
Kontakt: tel. 730 740 667, sprzedaz@patioapartments.pl

Nazwa dewelopera: 
Grupa Firm uRBANIAK Inwestycje 

Lokalizacja obiektu: Apartamenty Soft Loft, Budynek nr 3, 
Szczecinek, ul. Narutowicza 21, 
Liczba mieszkań ogółem: 68
Liczba mieszkań w sprzedaży: 21
Powierzchnia: 35,3 – 159,0 m2

Data oddania do użytku: do 31 października 2022 r.
Dodatkowe informacje: Budynek trzypiętrowy z antresolą, 
dwuklatkowy, z halą garażową na poziomie -1, wyposażony 
w windy, komórki lokatorskie, ogrzewanie: MEC Szczecinek, 
miejsca postojowe zewnętrzne
Cena: 4 500 zł/m2 – 5 500 zł/m2

Kontakt: 607 654 388

Nazwa dewelopera: 
Przedsiębiorstwo Budowlane KuNCER Sp. z o.o. 

Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Zwycięstwa 234B/11, ul. 
Zwycięstwa 234A/15
Liczba mieszkań ogółem: 49 mieszkań 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 2
Powierzchnia: B11 - 98,0 m2, A15 - 90,0 m2 
Data oddania do użytku: sierpień 2019 r.

Dodatkowe informacje: Budynek dwupiętrowy, trzyklatkowy, 
z garażem podziemnym, windy osobowe, komórki lokatorskie, 
ogrzewanie: kotłownia gazowa, 
https://osiedlezwyciestwa.pl/budynek-234-2-pietro/
Cena: B11: 970 000 zł brutto, A15: w trakcie robót 
wykończeniowych
Kontakt: Tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765

Nazwa dewelopera: 
Przedsiębiorstwo Budowlane KuNCER Sp. z o.o. 

Lokalizacja obiektu: ul. Koszalin, ul. Zwycięstwa 238, 238A, 
238B, 238C 
Liczba mieszkań ogółem: 54
Liczba mieszkań w sprzedaży: 15
Powierzchnia: 41,0 m2 – 74,0 m2

Data oddania do użytkowania: sierpień 2022 r.
Dodatkowe informacje: Budynek dwupiętrowy, trzyklatkowy, 
z garażem podziemnym, windy osobowe, komórki lokatorskie, 
ogrzewanie: kotłownia gazowa, lokale usługowe o pow. 42,0 m2 

i 80,0 m2

https://osiedlezwyciestwa.pl/parter/
Cena: parter: 7 200 zł/m2 brutto, piętro I i II: 7 500,00 zł/m2 
brutto, lokale usługowe: 8 200 zł/m2 brutto
Kontakt: 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765

Nazwa dewelopera: 
Przedsiębiorstwo Budowlane KuNCER Sp. z o.o. 

Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Franciszkańska 144, 144A, 
144B, 
Liczba mieszkań ogółem: 41
Liczba mieszkań w sprzedaży: 1
Powierzchnia: 72,0 m2

Data oddania do użytkowania: październik 2020 r.
Dodatkowe informacje: Budynek dwupiętrowy, trzyklatkowy, 
z garażem podziemnym, miejsca postojowe zewnętrzne, windy 
osobowe, komórki lokatorskie, ogrzewanie: kotłownia gazowa, 
https://osiedlefranciszkanska.pl/budynek-abc-parter/
Cena: B2: w trakcie robót wykończeniowych
Kontakt: 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765

Nazwa dewelopera: 
Przedsiębiorstwo Budowlane KuNCER Sp. z o.o. 

Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Franciszkańska 144C, 144D 
Liczba mieszkań ogółem: 47
Liczba mieszkań w sprzedaży: 3
Powierzchnia: B1 86,88 m2, B2 66,96 m2, B6 76,08 m2

Data oddania do użytkowania: wrzesień 2021 r.
Dodatkowe informacje: Budynki dwupiętrowe, jednoklatkowe, 
z garażem podziemnym, miejsca postojowe zewnętrzne, windy 
osobowe, komórki lokatorskie, ogrzewanie: kotłownia gazowa, 
https://osiedlefranciszkanska.pl/budynek-3b-parter/
Cena: 6 600 zł/m2 brutto
Kontakt: (94) 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765

P r e s t i ż o w y  a d r e s 
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LOKATOR 
ZARZĄDZANIE 
NAJMEM

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

Pozwól nam zaopiekować się 
Twoim mieszkaniem...
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Podpiszemy umowę.
Będziemy regulować płatności.
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Nazwa Dewelopera: 
Przedsiębiorstwo Budowlane KuNCER Sp. z o.o.

Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Franciszkańska budynki 4 i 5
Liczba mieszkań ogółem: budynek nr 4: 33, budynek nr 5: 39
Liczba mieszkań w sprzedaży: budynek nr 4: 2, budynek nr 5: 10
Powierzchnia: 40,0 m2 – 78,0 m2

Data oddania do użytkowania: październik 2022 r.
Dodatkowe informacje: Budynki dwupiętrowe, jedno- 
i dwuklatkowe, z garażami podziemnymi, miejsca postojowe 
zewnętrzne, windy osobowe, komórki lokatorskie, ogrzewanie: 
kotłownia gazowa, 
https://osiedlefranciszkanska.pl/budynek-4a-parter/
https://osiedlefranciszkanska.pl/budynek-5ab-parter/
Cena: 6 900 zł/m2 brutto
Kontakt: 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765

Nazwa dewelopera: 
Przedsiębiorstwo Budowlane KuNCER Sp. z o.o. 

Lokalizacja obiektu: Osiedle Hallera, Koszalin, ul. Gen. Hallera 
30, 30A, 30B 
Liczba mieszkań ogółem: 64
Liczba mieszkań w sprzedaży: 28
Liczba lokali w sprzedaży: 1
Powierzchnia: 44,50 – 70,0 m2

Data oddania do użytkowania: lipiec 2022 r.
Dodatkowe informacje: Budynek pięciopiętrowy, trzyklatkowy, 
z garażem podziemnym, windy osobowe, komórki lokatorskie, 
ogrzewanie: MEC 
https://osiedlehallera.eu/
Cena: 6 600 zł/m2 brutto
Tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765

Nazwa dewelopera:  
Biuro Sprzedaży Inicio Nieruchomości 

Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Kolejowa 
Liczba mieszkań ogółem: 21
Liczba mieszkań w sprzedaży: 15
Powierzchnia: 29 – 64 m2

Data oddania do użytku: wrzesień 2022
Dodatkowe informacje: Kameralny, 2 piętrowy budynek 
wielorodzinny z windą, z halą garażową na poziomie -1, 
ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej, komórki lokatorskie, 
wszystkie mieszkania na parterze posiadają rolety zewnętrzne.  
Cena: 1 pokojowe 7200 zł/m2, 2 i 3 pokojowe: 6900 zł/m2 

Kontakt: tel. 606 209 208, 602 270 600, biuro@inicio.
nieruchomosci.pl 

Nazwa dewelopera: 
„ABADES” Strojny Spółka Jawna

Lokalizacja obiektu: Kołobrzeg, ul. Wydmowa 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 
1E, 1F, 
Liczba apartamentów ogółem: 440
Liczba apartamentów w sprzedaży: 150
Powierzchnia: 38 - 84 m2

Data oddania do użytku: budynek A - 31.01.2022r., budynek 
B - 30.04.2022r.
Dodatkowe informacje: kompleks Polanki Aqua składać 
się będzie z 6 budynków 400m w linii prostej do morza. 
Apartamenty z pełnym wykończeniem i wyposażeniem, 
dostępne w trzech wariantach aranżacji: Nature, Classic 
i Industrial. Funkcjonalne układy pomieszczeń, każdy apartament 
posiada balkon lub taras. Całoroczny aquapark: basen sportowy, 
basen rekreacyjny, jacuzzi, wodny plac zabaw dla dzieci, strefa 
relaksu i saun z wodospadem lodowym, strefa fitness, strefa 
SPA, restauracja z bawialnią dla dzieci, basen zewnętrzny 
z podgrzewaną wodą, pool bar, plaża zewnętrzna, strefa 
spontanicznej aktywności, plac zabaw, taras widokowy. Do 
sprzedaży garaże i miejsca postojowe w halach podziemnych 
budynku oraz miejsca postojowe zewnętrzne. 
Gotowa opcja wynajmu/apartamenty gotowe do zarabiania, 
możliwość skorzystania z opcji odliczenia VAT
Cena: 13 500 zł – 17 500 zł netto + 23% VAT/m2
Kontakt: tel. Biura sprzedaży 505 097 700, Jowita Zajler 513 
615 500, Monika Rupnik 504 144 379

Nazwa dewelopera: 
FB Antczak 

Lokalizacja obiektu: Baltic Wave - luksusowy hotel Kołobrzeg, 
ul. Kościuszki 16
Liczba apartamentów ogółem: 468
Liczba apartamentów w sprzedaży: 351
Powierzchnia: 29 - 130 m2

Data oddania do użytku: II kwartał 2023 (data zakończenia 
budowy)
Dodatkowe informacje: Baltic Wave to pięciogwiazdkowy 
hotel powstający 200 m od plaży, w uzdrowiskowej dzielnicy 
Kołobrzegu. W hotelu powstanie 468 apartamentów 
o powierzchni od 29 do 130 m2 z przestronnymi balkonami lub 
tarasami. Obiekt funkcjonował będzie pod międzynarodową 
marką Crowne Plaza, należącą do światowego giganta na 
rynku hotelowym InterContinental Hotels Group. Znany brand 
może przełożyć się na lepsze niż u konkurencji możliwości 
rezerwacyjne hotelu, obecność w silnikach wyszukiwarek 
urlopowych, rozpoznawalność wśród gości oraz jakość 
dostarczanych usług. Inwestycja realizowana jest jako 
apartamenty hotelowe z opcją wynajmu bezobsługowego oraz 
wykończenia pod klucz. Przygotowanie inwestycji, sprzedaż oraz 
marketing nieruchomości prowadzi firma Vacation Investments, 
natomiast Grupa FB Antczak jest inwestorem i generalnym 
wykonawcą projektu.
Cena: od 17 466 zł. brutto za m2 z wykończeniem 
i wyposażeniem 
Kontakt: tel. 606 147 000, www.vacationinvestments.pl

apartamenty:
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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



BHP
ELEMENTY ZŁĄCZNE
ELEKTRONARZĘDZIA
ARTYKUŁY BUDOWLANE

PPUH MIXSTAL TERESA STANGRET mixstal@wp.pl
HURTOWNIA ul. Mieszka I 18b, 75-129 Koszalin
tel.: 504 628 527, 513 099 866, 512 495 448, 94 341 80 74

Nazwa dewelopera: 
GEA ECO-APARTMENTS

Lokalizacja obiektu: Sianożęty, ul. Wschodnia 2
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 60 apartamentów
Liczba apartamentów w sprzedaży: 15 apartamentów
Powierzchnia: 35 – 81 m2

Data oddania do użytku: marzec 2022
Dodatkowe informacje: Gea eco-apartments to 60 
komfortowych apartamentów, w tym dwa  apartamenty typu 
Penthouse. Butikowa inwestycja z tarasami do 68 m2 Obiekt 
czteropiętrowy, zbudowany z bloków SILKA TEMPO o wysokiej  
izolacyjności akustycznej. Na dachu zamontowano instalację 
fotowoltaiczną o mocy 35 kW. Ściany i okna zaprojektowano 
zgodnie z EU normą 2021 o energooszczędności. Poprzez 
nowoczesną kotłownię gazową (kotły kondensacyjne 
o sprawności powyżej 95%) i zamontowanie w każdym 
apartamencie logo-termy będzie można automatycznie sterować 
ogrzewaniem, minimalizować straty i precyzyjnie rozliczyć 
zużycie ciepła. Efektywny system mechanicznej wentylacji 
z nawiewem świeżego powietrza wpływa na zmniejszanie utraty 
ciepła. Zastosowano najwyższej jakości materiał REMERS do 
izolacji: tarasów, stropu, dachu oraz ścian zewnętrznych. Winda 
cichobieżna. Miejsca postojowe w zamkniętej hali garażowej. 
Cena: od 13 000 zł/m2 brutto
Kontakt: inwestor Katarzyna Rudzka-Kęsik, tel. 661 967 800, 
k.rudzka@gea-ecoapartments.pl

Nazwa dewelopera: 
Porters Group

Lokalizacja obiektu: Sea  & Lake Mielno, ul. Sosnowy Las 15
Liczba apartamentów ogółem: 67
Liczba apartamentów w sprzedaży: 18
Powierzchnia: 33 - 82 m2
Data oddania do użytku: 30 kwietnia 2022 r.
Dodatkowe informacje: Ekologiczny i luksusowy 
apartamentowiec - nadmorskie apartamenty położone na 
Mierzei Jamneńskiej, pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem 
Jamno. Pierwszy budynek resortu. Winda, 1000 m2  strefy 
wypoczynku na dachu z widokiem na jezioro i basenem infinity 
pool, na parterze reprezentacyjny hol oraz lunch bar. Apartamenty 
wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania SmartHome, 
wykończone w najlepszych standardach, z przynależnymi miejscami 
parkingowymi. W kolejnych etapach basen wewnętrzny, spa, 
siłownia, restauracja 
Cena: od 15 982 zł/m2  – w opcji z kompletnym wykończeniem 
i częściowo wyposażonym apartamentem 
Kontakt: info@seaandlake.pl, tel. 724 650 650, www.seaandlake.pl

Nazwa dewelopera: 
Tomasz Strojny, Mazowiecka 4A/1 Kołobrzeg

Lokalizacja obiektu: Kołobrzeg, Mazowiecka Park, ul. 
Mazowiecka 4 (ABCDE) 
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 225
Liczba mieszkań/apartamentów w sprzedaży: 16
Powierzchnia: 40 – 100 m2

Data oddania do użytku: Etap I – sierpień 2020, Etap II – 
kwiecień 2021, Etap III – lipiec 2021, Etap IV – wrzesień 2021, 
Etap V – grudzień 2021
Dodatkowe informacje: Mazowiecka Park to osiedle tworzone 
dla osób szukających spokoju, jednocześnie ceniących sobie 
życie w centrum miasta. Idealne miejsce dla wymagających 
mieszkańców, którzy są świadomi swoich potrzeb. To idealne 
miejsce do spotkań, odpoczynku i zabaw. Części wspólne 
budynku wraz z elewacją zostały nowocześnie zaprojektowane 
i wykonane z materiałów najwyższej jakości: cicha i przestronna 
winda od poziomu garaży do każdej kondygnacji, przestronne 
balkony i tarasy.
Cena: zapytaj u doradcy 
Kontakt: sprzedaz@abades.pl, tel. 538 573 032, 798 337 555

Nazwa dewelopera: 
Wyspa Solna Sp. z o.o.

Lokalizacja obiektu: Kołobrzeg, ul. Szpitalna 10
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 86 w budynku A 
Liczba mieszkań/apartamentów w sprzedaży: 50% już 
sprzedane na przedsprzedaży
Powierzchnia: 28 – 74 m2

Data oddania do użytku: IV kwartał 2023
Dodatkowe informacje: Inwestycja Wyspa Solna Etap III 
(budynek A) mieści się w atrakcyjnej części Kołobrzegu, między 
Kanałem Drzewnym a rzeką Parsętą. Lokalizacja w centrum 
miasta, a zarazem w zielonej, spokojnej okolicy zapewnia dostęp 
do rozrywek na wyciągnięcie ręki, zapewniając jednocześnie 
relaks i prywatność. Łącznie osiedle to 450 mieszkań, aktualnie 
w sprzedaży jest bud. A. Posiada 8 kondygnacji naziemnych wraz 
z parterem oraz 2 kondygnacje podziemne. W związku z szybkim 
tempem sprzedaży bieżący status rezerwacji lokali można 
sprawdzić na www.wyspasolna.pl/mieszkania
Cena: od 8800 zł/m2

Kontakt: tel. 735 971 971, www.wyspasolna.pl, 
www.vacationinvestments.pl
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BHP
ELEMENTY ZŁĄCZNE
ELEKTRONARZĘDZIA
ARTYKUŁY BUDOWLANE

PPUH MIXSTAL TERESA STANGRET mixstal@wp.pl
HURTOWNIA ul. Mieszka I 18b, 75-129 Koszalin
tel.: 504 628 527, 513 099 866, 512 495 448, 94 341 80 74



Nazwa dewelopera: 
Biuro Sprzedaży Inicio Nieruchomości 

Lokalizacja obiektu: Bałtycka Ostoja - Tatów
Liczba domów ogółem: 31
Liczba domów w sprzedaży: 4
Powierzchnia: 95 m2

Data oddania do użytku: sierpień 2022
Dodatkowe informacje: Nowe kameralne Osiedle 
Domów jednorodzinnych w Tatowie na obrzeżach 
Koszalina! W pierwszym etapie powstaną cztery budynki 
parterowe wybudowane metodą tradycyjną, z poddaszem 
użytkowym w pełnej wysokości 2,6m. W każdym budynku 
zaprojektowano dwa lokale mieszkalne o powierzchni 95,54 
m kw. Budynki powstaną według indywidualnego projektu. 
Bardzo dobry dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. 
www.baltyckaostoja.pl
Cena: 499.000 zł netto + 8% VAT 
Kontakt: tel. 606 209 208, 602 270 600,
biuro@inicio.nieruchomosci.pl 

Nazwa dewelopera: 
Arbud Plus

Lokalizacja obiektu: Osiedle Hiacyntowe Ogrody – Nowe 
Bielice, ul. Hiacyntów 
Liczba domów ogółem: 40
Liczba domów w sprzedaży: 12
Powierzchnia: 110 – 140 m2

Data oddania do użytku: styczeń 2023
Dodatkowe informacje: Komfortowe osiedle domów 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej 
z garażem w bryle budynku. Woda i kanalizacja z sieci 
miejskiej. Dojazd drogą asfaltową 
Cena: od 595.000 zł brutto 
Kontakt: tel. 606 209 208, 602 270 600

domy:
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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:



O s i e d l e  Z w y c i ę s t w a

Zwycięstwa 232-238 to prawdziwie prestiżowy adres. Dwa z czterech planowanych przez  
PB Kuncer budynków tego osiedla zostały już oddane do użytku, dwa pozostałe powstają. 

W ukończonej części inwestycji deweloper po raz pierwszy zaoferował do sprzedaży w pełni 
urządzone mieszkania. Klienci zareagowali bardzo pozytywnie. Stąd w przygotowaniu są kolejne 
propozycje wykończone pod klucz, a wnętrze jednego z takich mieszkań prezentujemy na 
sąsiedniej stronie. 

Kontakt: (94) 34 34 567, 601 639 055, 607 701 765



A K T U A L N A  O F E R T A  
P B  K U N C E R 



O s i e d l e  F r a n c i s z k a ń s k a 

Osiedle Franciszkańska powstaje u zbiegu ulic 
Franciszkańskiej i Krańcowej w Koszalinie. Teren, 
którym dysponuje PB Kuncer, ma powierzchnię 
niemal trzech hektarów. 

Deweloper podzielił ją na cztery strefy. W trzech 
z nich powstanie łącznie osiem budynków (ponad 
350 mieszkań). Czwarta stanie się wspólną stre-
fą rekreacyjną, niezależnie od tego, że przy po-
szczególnych domach przewidziane są elementy 
zieleni, ławeczki i urządzenia służące zabawom 
dzieci. Osiedle Franciszkańska to budownictwo 
wielorodzinne ze stosunkowo niską zabudową, 
przytulne, zapewniające lokatorom komfortowe 
warunki do życia. Obecnie trwa budowa czwarte-
go i piątego budynku kompleksu, z mieszkaniami 
o zróżnicowanej powierzchni. 

Kontakt: (94) 34 34 567, 601 639 055, 607 701 765



A K T U A L N A  O F E R T A  
P B  K U N C E R 
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ul.  F
ranciszkańska



Najnowsza inwestycja mieszkaniowa 
PB Kuncer: trzy sześciokondygnacyj-
ne domy wielorodzinne przy ulicy 
Hallera. 

Znakomita lokalizacja: pięć minut 
piechotą od Centrum Handlowego 
Forum Koszalin i „Wodnej Doliny”,  
w pobliżu wylotowej ulicy Gnieźnień-
skiej.

Na ukończeniu jest stan surowy 
pierwszego - z 64 mieszkaniami i jed-
nym lokalem użytkowym.  

Planowany termin oddania do użyt-
ku pierwszego budynku: połowa 
2022 roku 

Kontakt: (94) 34 34 567, 601 639 055, 
607 701 765

u l .  H a l l e r a



A K T U A L N A  O F E R T A  
P B  K U N C E R 

Miejsce budowy pierwszego domu 
wielorodzinnego pB Kuncer 

w ramach inwestycji przy ulicy Hallera. 

centrum Handlowe 
ForUM i castorama 

wodna dolina 

rondo sybiraków
/paderewskiego



luksus wypoczynku z dala od turystycznego zgiełku

GEA ECO-APARTMENTS 

BUTIKOWA 
INWESTYCJA
Z TARASAMI 
DO  68 m2

WYKOŃCZENIE 
APARTAMENTÓW 
W STANDARDZIE 

PREMIUM 

CAŁODOBOWY
MONITORING 

GEA ECO-APARTMENTS
ul. Wschodnia 2, 78-111 Sianożęty
INWESTOR: Katarzyna Rudzka-Kęsik
tel. +48 661 967 800
k.rudzka@gea-ecoapartments.pl 

W W W . G E A - E C O A P A R T M E N T S . P L

ECO 
INWESTYCJA 

Z INSTALACJĄ 
FOTOWOLTAICZNĄ

GEA ECO-APARTMENTS TO 60 KOMFORTOWYCH 
APARTAMENTÓW O POWIERZCHNI OD 35 DO 81 M2, 
W TYM DWA  APARTAMENTY TYPU PENTHOUSE.

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI - STYCZEŃ 2022

DO DYSPOZYCJI WŁAŚCICIELI: 
  Stacja do ładowania  SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
  LIBRARIUM – eleganckie miejsce do wypoczynku z książką
  Kameralna SIŁOWNIA 
  ROWEROWNIA 
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Profesjonalne 
rozwiązania

dla energetyki

komPleksowa realizacja 
wytwórczych systemów 

fotowoltaicznych

Projektowanie systemów

wykonawstwo robót 
instalacyjnych

Przyłączanie systemów do 
sieci elektroenergetycznej

nadzór nad robotami 
budowlanymi

serwis i utrzymanie ruchu 
istniejących elektrowni 
fotowoltaicznych

zaXon smart energy management
Koszalin ul. Zwycięstwa 137-139

tel. 607 280 947

www.zaxonsem.pl/ fotowoltaika.zaxonsem
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Wierzymy,  że  współczesna  szkoła  rozwija  w  dzieciach  zaradność,  niweluje  nierówności 
społeczne i przyczynia się̨ do postępu świata. To mit! Jest dokładnie na odwrót! – tak twierdzi 
Mikołaj Marcela, autor bestsellerowych książek z obszaru edukacji dzieci, nauczyciel, pisarz 
i wykładowca akademicki.  Jego książka  „Selekcje.  Jak  szkoła niszczy  ludzi,  społeczeństwa 

i świat” właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. 

„Moje dzieci uczą się w domu,  
bo stawiam na edukację domową”

POZA SYSTEMEM 

Autor: anna zawiślak

Anna Turczyn z Polą, Leną i Jasiem

Fot. Andrzej Turczyn
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Czy zadaliście sobie kiedyś pytanie skąd mamy taki a nie inny 
model szkolnictwa? Pierwszy projekt obowiązkowej szkoły 
powszechnej narodził się w Prusach prawie 200 lat temu. Ich 
ówczesny władca, Fryderyk Wilhelm III, chcąc wzmocnić po-
zycję kraju po klęsce w wojnach napoleońskich, zdecydował 
się na przeprowadzenie głębokich reform prawnych, politycz-
nych i społecznych. Postanowił zbudować nowe, silne i nie-
zwyciężone mocarstwo. 

Aby to osiągnąć, trzeba było oprzeć moc państwa na posłusz-
nych, oddanych żołnierzach i urzędnikach. Należało ich od-
powiednio wychować i przygotować do sumiennego wypeł-
niania obowiązków; użyć sterowanej przez władze machiny, 
która będzie sprawowała kontrolę nad umysłami obywateli 
i ukształtuje ich w pożądany sposób.  

Ten model edukacyjny opierał się na indywidualnej pracy 
w ciszy (tak, aby obywatele nie mogli się zrzeszać), centralnie 
ustalonym planie nauczania i liście obligatoryjnych lektur. Lud 
miał zdobywać podstawową wiedzę – umieć czytać proste 
instrukcje i pisma oraz posiadać proste umiejętności rzemieśl-
nicze. Miał być posłuszny i uległy, zbyt szerokie horyzonty nie 
były bowiem mile widziane. Jako naukę rozumiano przyswa-
janie konkretnych informacji, przekazywanych każdorazowo 
w sposób bezpośredni, w formie wykładu, przez odpowied-
nio wykwalifikowanych nauczycieli. Dobrze zdany końcowy 
egzamin maturalny stawał się przepustką na wyższe uczelnie 
oraz umożliwiał szybką karierę zawodową.

Do Polski pruski model edukacyjny i sam obowiązek szkolny 
przywędrowały tuż po odzyskaniu niepodległości – w 1919 
roku. Dzieci uczyły się w szkołach obowiązkowo od siódme-
go do czternastego roku życia. Dopiero po II wojnie światowej 
wiek ten wydłużono najpierw do szesnastego, a za czasów III 
RP aż do osiemnastego roku życia. 

To 200 lat temu wprowadzono 45-minutowe lekcje, krótkie 
przerwy sygnalizowane dzwonkiem, odgórnie narzucone 
treści i programy nauczania, zestaw obowiązkowych lektur, 
oceny, książki do nauki i egzaminy. Kiedy przyglądamy się 
światu dookoła, stwierdzamy że od tamtego czasu zmieniło 
się wszystko. Dlaczego więc szkoła została w swoje struktu-
rze tak skostniała i niejednokrotnie nieprzystająca do rzeczy-
wistości? 

Są jednak osoby, które znalazły dla siebie alternatywę stan-
dardowego modelu nauczania, jest nią właśnie edukacja do-
mowa. 

Edukacja domowa to formalnie spełnianie obowiązku szkol-
nego poza szkołą. Niektórzy wolą też używać nazwy naucza-
nie domowe. 

Zarówno nazwa edukacja domowa jak i nauczanie domowe są 
dość niefortunne i w wielu osobach budzą skojarzenie z izola-
cją i zamknięciem w czterech ścianach, a są czymś zupełnie 
innym. Nauka odbywa się nie tylko w domu i nie tylko pod 
okiem rodziców. Bardzo często uzupełniana jest wyjazdami 
w teren, podróżami, zwiedzaniem, uprawianiem rozmaitych 
rodzajów hobby i sportów, uczestnictwem w dodatkowych 
zajęciach i kołach zainteresowań.

Rodzic nie jest nauczycielem w szkolnym tego słowa rozu-
mieniu, jest przewodnikiem, wskazuje kierunek, podsuwa 
sposoby i pomysły na kreatywne zdobywanie wiedzy. We-
dług danych Ministerstwa Edukacji z 2020 roku liczba dzieci 
korzystających w Polsce z edukacji domowej wyniosła bli-
sko 15 tysięcy i wzrosła w stosunku do roku 2019 aż o 27 
procent! 

Mimo wszystko taki model nauczania to w Polsce wciąż̇ te-
mat nowy, a rodziny, które podejmują̨ trud kształcenia dzieci 
w domu, nadal mają status pionierów, budzą zaciekawienie, 
ale i wiele sceptycznych reakcji otoczenia. Dlaczego? 

Chodzi przede wszystkim o lęk przed nieznanym. Z drugiej 
strony pojawia się przerażenie na myśl, że to rodzic jest alfą 
i omegą i to na niego spada odpowiedzialność i konsekwen-
cje tej poważnej decyzji. 

Na edukację domową swoich dzieci często decydują się oso-
by, które same zawiodły się na standardowym modelu na-
uczania, choć niekiedy jest to związane z zaangażowaniem 
w sport czy karierę artystyczną dziecka. Ta decyzja może 
również być podyktowana stanem zdrowia dziecka, czy try-
bem życia całej rodziny. 

Stawiających na edukację domową wyróżnia silna i pozy-
tywna motywacja związana wartościami, jakie są im bliskie. 
Edukacja domowa daje możliwość indywidualnego podej-
ścia. Nauczyciel w szkole nie ma szans na elastyczne do-
pasowanie treści, kolejności zadań czy intensywności pra-
cy. Ograniczają go: czas, liczba uczniów i z góry narzucone 
podręczniki. W domu szybciej można dostrzec talenty albo 
niechęć do jakichś konkretnych zagadnień. Co podkreśla 
większość rodziców, nauczanie domowe uczy systematycz-
ności, planowania i odpowiedzialności, ale przede wszyst-
kim ogromnie buduje poczucie własnej wartości i sprawczo-
ści u dzieci. Nieprzytłoczone ocenami, rywalizacją, presją 
czasu, bardziej koncentrują się na tym, czego się uczą i po 
co to robią.

W Koszalinie zaledwie kilkanaście rodzin realizuje obo-
wiązek szkolny w ramach domowej edukacji. Pobudki są 
różne, różne też są modele realizacji tego zadania. Każda 
rodzina ma inny pomysł, zdarza się, że wzajemnie wymie-
niają się wiedzą, czy obserwują w sieci, czerpiąc wzajemne 
inspiracje. Kiedy zaczynali, byli zupełnie sami, stąpając po 
nieznanych lądach. Wykonali ogromną pracę nad własnym 
rozwojem, odkrywając w sobie wiele talentów i zdolności. 
Poprosiliśmy Annę Turczyn, Annę Leśniak i Olgę Śmierzew-
ską o ich opinię na temat edukacji domowej, w której ich ro-
dziny zanurzone są od lat. 

Mama 14-letniej Poli, 12-letniej Leny i 9-letniego Jasia mówi: 
- W edukacji domowej jest troje naszych dzieci. Najstarsza, 
Pola, w szkolnych murach była zaledwie trzy tygodnie. Kiedy 
zaczynaliśmy naukę w domu, w zasadzie nie znaliśmy nikogo, 
kto podobnie jak my uczyłby się w domu. Na początku po-
siłkowaliśmy się wiedzą znajomych z innych miast, których 
dzieci, podobnie jak nasze, były w edukacji domowej. W celu 
stworzenia przychylnego środowiska i wzajemnego wsparcia 
współtworzyłam w Koszalinie Wolną Szkołę Demokratyczną. 
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Obecnie o wiele łatwiej poruszać się w zagad-
nieniach domowej edukacji. Skarbnicą wiedzy 
i doświadczeń rodziców są grupy edukacyjne 
na Facebooku. Mnóstwo materiałów do-
stępnych jest w sieci. Coraz więcej szkół jest 
przyjaznych edukacji domowej. Nasza, mała 
Szkoła Podstawowa w Lejkowie, jest przede 
wszystkim blisko, kontakt z nauczycielami 
względem omówienia zakresu materiału, jaki 
trzeba przerobić przed egzaminami końcowy-
mi (na koniec każdej klasy) jest pomocny i in-
dywidualny. 

Nie oszukujmy się, ten model nauczania nie 
jest łatwym zadaniem. Rodzice muszą po-
święcić dużo czasu, jeśli chcą efektów, z któ-
rych i oni, i dzieci będą zadowoleni. Nauka 
w domu jest bardzo rozwijająca, scalająca 
rodzinę i daje sporo satysfakcji. Wszystkie 
sukcesy i porażki nie są ukryte za ocenami, 
dobrymi czy złymi uwagami. Dziecko nie ginie 
w gąszczu problemów czy sukcesów innych 
uczniów. Tutaj wszystko jest sprawiedliwe.  
W edukacji domowej szybciej można odkryć 
prawdziwe zainteresowania dzieci. Młodsze 
czerpią od starszych garściami, bo jeśli starszy 
ma na przyrodzie coś ciekawego, młodszy sły-
sząc to i przypatrując się domowym zajęciom, 
chłonie wiedzę jak gąbka. U dzieci i młodzieży 
świadomość, samosterowalność i umiejętność 
gospodarowania czasem jest dużo większa. 

Na początku trzeba pomóc dziecku wyrobić 
dobre nawyki, ale dotyczy to młodszych klas. 
Starsze dzieci uczą się same. W nauce widzą 
sens i przyjemność. Zdarza się, że roczny ma-
teriał przerabiają bardzo szybko, bo nauka 
przebiega blokami. Nie trzymamy dzieci pod 
kloszem. Tyle ile rodzin, tyle pomysłów na 
naukę. Moje dzieci, dzięki takiemu modelowi, 
mają więcej czasu na zajęcia dodatkowe i roz-
wijanie pasji. 

Dzieci rozpoczynające edukację, w zawodowe 
życie wkroczą za 15-20 lat. Jak wówczas bę-
dzie wyglądał świat? My staramy się nauczyć 
je kreatywności, krytycznego myślenia, chce-
my przekazać im nasze wartości. W edukacji 
domowej nieuniknione jest przekazywanie 
własnych poglądów i spojrzenie na otaczającą 
nas rzeczywistość, a nam o to właśnie chodzi. 
Nie chcemy, aby obcy ludzie mieli decydu-
jący wpływ na wychowanie naszych dzieci 
i kształtowali ich postawy na przyszłość. 

AnnA Turczyn

Pola, Lena i Jaś Turczynowie
Fot. Andrzej Turczyn
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Mama 8-letniego Daniela i 11- letniego Dawida: - O edukacji domowej 
zaczęłam myśleć już w momencie, kiedy Dawid miał lekko ponad rok. 
Choć mąż sceptycznie do tego podchodził, zatrzymałam chłopców 
w domu. Ostatecznie decyzję podjęłam, kiedy Dawid miał rozpocząć 
obowiązkową u nas zerówkę. W domu bardzo szybko nauczył się czy-
tać i liczyć. Cenne było to, że mógł pracować w swoim tempie, o porze 
dnia, która najlepiej mu odpowiadała. Wiele osób z mojego otoczenia 
zastanawiało się głośno – co ja robię? Myślenie o tym, że poprzez edu-
kację domową izoluje się dzieci, przetrzymuje w domu bez żadnych 
społecznych kontaktów, ciągle pokutuje, choć tak naprawdę jest to 
mit. Moi chłopcy mają kolegów, wychodzą na podwórko, chodzą do 
harcówki i nie mają żadnych problemów z komunikacją. Powiedziała-
bym nawet, że są bardziej szczerzy i otwarci. O ile edukacja domowa 
jest właściwa dla każdego dziecka, to na pewno nie dla każdego rodzi-
ca. Ten sposób na życie – bo tak bym to nazwała  - definiuje całą ro-
dzinę. Owszem mamy więcej czasu na własne pasje i zainteresowania, 
ale też musimy nauczyć swoje dzieci, jak się uczyć. 

Staram się planować naukę chłopców, pomagam im w organizacji 
czasu i metodach w jaki sposób można opanować wymagany na eg-
zaminie materiał. Ode mnie również wymaga to sporego zaangażo-
wania, poszerzania wiedzy, szczególnie tej metodycznej. 

W nauce języków wspieramy się lekcjami u korepetytorów, bo - 
co trzeba podkreślić - rodzic, mający dzieci w edukacji domowej 

nie musi umieć wszystkiego, jego zadaniem jest wspieranie i po-
kazanie kierunku. Każdy z moich synów jest inny. Starszy potrze-
buje więcej czasu i spokoju przy zdobywaniu nowych umiejętno-
ści, młodszy uczy się w ruchu – dziś już nie wyobrażam sobie, aby 
mogli chodzić do systemowej szkoły. Choć nachodzą mnie cza-
sem wątpliwości i zastanawiam się jak będzie dalej, to nie sposób 
porównać edukacji domowej do tej tradycyjnej. Mam poczucie, 
że moje chłopaki rozwijają się w przyjaznym środowisku, w swo-
im tempie, bez oceniania, czy jest to dobre, czy nie. Klasyczna 
szkoła dąży do średniej, nie ma tam miejsca dla indywidualnego  
podejścia. 

Kto decyduje się na edukację domową dla swoich dzieci? Często 
ci, którzy sami mieli problem z własnym szkolnym życiem. Ja jako 
dziecko, nie otrzymałam wsparcia, a narażona byłam na szykano-
wanie, co obecnie nazywane jest hejtem. W tych dorosłych, któ-
rzy mieli kształtować mnie i moją osobowość, nie znalazłam brat-
niej duszy, która spojrzałaby na mnie indywidualnie. Nie chciałam 
utrwalać tego schematu swoim dzieciom. Obecnie chłopcy zapi-
sani są do szkoły Montessori w Szczecinie i właśnie tam jeździmy 
na egzaminy końcowe.  Na co dzień uczymy się w domu, podczas 
spacerów i wycieczek. W naszym życiu nie ma nudy i żmudnego 
siedzenia nad lekcjami. Wiele osób obserwuje nas, patrząc co 
z tego nauczania wyniknie, mocno wspiera mnie mama i ciocia, 
a ja jestem przekonana, że to najlepsza droga dla moich synów. 

AnnA LeśniAk

Anna Leśniak z synami Dawidem i Danielem

Fot. Marcin Betliński
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Mama 16-letniego Bruna, 11-letniej Dagny i 9-etniej Klary: - Mo-
mentem przełomowym była IV klasa Bruna. Ciągłe nieporozumienia 
i wzywanie „na dywanik”, bo syn zadaje zbyt dużo pytań. Miałam 
poczucie, że wchodzę w stare buty. Dla szkoły jako rodzic nie byłam 
partnerem, a wciąż kimś, kogo trzeba wychować. Nie chciałam tego 
dla swoich dzieci. 

Kiedy Bruno został z nauką w domu, jego młodsze siostry były jeszcze 
w przedszkolu. Tam też według pań byłam roszczeniowym rodzicem, 
a moje prośby nie były brane pod uwagę. Pewnego dnia zostałam 
więc z całą trójką w domu. Pracowałam wówczas dla serwisu in-
ternetowego Happy Koszalin i musiałam, chciałam, przearanżować 
swoje życie i plan dnia. Na rozmowy umawiałam się raz w tygodniu, 
dziewczynki siedziały grzecznie ze mną w kawiarni przy kubkach ka-
kao, a później ja wieczorami kończyłam swoje zadania. Praca rodzi-
ca z dzieckiem w edukacji domowej jest wymagająca, szczególnie na 
początku. Najpierw byliśmy pod opieką szkoły w Sulejówku, teraz od 
jakiegoś czasu, egzaminy końcowe zdajemy w Szczecinie. Edukacja 
domowa pozwala mi być świadomym rodzicem. Pamiętam pierwsze 
egzaminy dziewczynek, kiedy odpowiadały na pytania egzaminato-
rów, siedząc mi na kolanach i tuląc się do mnie. Rodzic może uczestni-
czyć w egzaminach w roli obserwatora, choć oczywiście na dalszych 
etapach nauki, dorastająca młodzież uważa to za obciach, więc nie 
robię tego synowi. 

Każdy w inny sposób realizuje program szkolny, który należy opano-
wać. Czasem idzie to nadzwyczaj szybko i z nauką można przyśpie-
szyć, wówczas egzaminy zdaje się w czasie roku szkolnego. Szkoły 

przyjazne edukacji domowej rozumieją to, w końcu nie ma nic gorsze-
go dla młodego człowieka niż kilkanaście egzaminów z całego roku 
w jednym czasie. 

To niesamowite obserwować, jak dzieciaki zaczynają przygodę z na-
uką, odnajdują pasję i same chcą więcej, jeśli tylko ściągniemy z nich 
jarzmo oceniania i dyktaturę systemu. Czytają, tworzą projekty 
i mapy myśli, zadają dużo pytań i szukają odpowiedzi. Uczą się tego, 
czego chcą. Bruno rozpoczął właśnie pierwszą klasę szkoły średniej, 
również w edukacji domowej. Szkoła, do której przynależy, wynajęła 
dla uczniów przestrzeń, gdzie spotykają się wspólnie z tutorem, na-
uczycielami języków, tworzą różne projekty. Od dłuższego czasu jest 
on całkowicie samodzielny w nauce, a ja jestem przewodnikiem już 
tylko dla młodszych córek. Ten model nauki daje nam dużo swobody, 
możemy podróżować i realizować swoje pasje. Od zeszłego roku Klara 
uczęszcza na gimnastykę sportową i choć zajęcia te realizuje z dziećmi 
z typowej szkoły podstawowej, to woli naukę w domu.

Zadawałam sobie mnóstwo pytań, zanim zdecydowałam, że podej-
mę się edukacji domowej. Pytałam siebie: czy to słuszna decyzja, czy 
nie sprawię, że dzieci będą żyły w izolacji. Inni mówili: ok, ale przecież 
kiedyś te dzieci zderzą się z systemem, w pracy, w szkole. Wtedy po-
myślałam, że ja nie chcę, aby moje dzieci uczyły się przystosowania do 
systemu. Wolę, by umiały ten system dostosować do siebie i swoich 
potrzeb. Wychowuję je do nieposłuszeństwa, bo chcę, aby były kre-
atywne i samodzielne, zdolne do tworzenia własnej rzeczywistości, 
w której będą z satysfakcją mogły się realizować. Nic bardziej jak edu-
kacja domowa temu nie sprzyja. 

OLgA śmierzewskA

Bruno, Dagny i Klara Śmierzewscy
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W  Darłowie  spotkali  się    wójtowie,  burmistrzowie  i  prezydenci  10  nadmorskich  gmin, 
którzy  chcą mówić wspólnym głosem w  sprawach najważniejszych dla  ich  samorządów. 
Nieformalne porozumienie nazwali Koalicją Nadmorską. Nie trzeba się do niej zapisywać, 
bo  jest  otwarta  na  wszystkich  wójtów  z  pasa  nadmorskiego.  -  To  nie  jest  żadne  nowe 
stowarzyszenie, ale forum dyskusyjne włodarzy nadmorskich miejscowości – mówi Arkadiusz 

Klimowicz, burmistrz Darłowa i pomysłodawca stworzenia Koalicji Nadmorskiej.

Wspólny głos z Darłowa
Autor: anna zawiślak

KOAlICJA NADMORSKA MA SENS

Ściślejsza współpraca wójtów, burmistrzów i prezydentów z pasa 
nadmorskiego rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku, gdy wspól-
nie rozmawiali z rządem na temat organizacji sezonu letniego w 
dobie pandemii. Podpisywali się pod wspólnymi apelami do rządu 
i brali udział w wideokonferencjach. Wtedy też pojawił się po-
mysł, by używać nazwy Koalicja Nadmorska.

- Teraz po raz pierwszy spotkaliśmy się na roboczym spotkaniu 
w Darłowie, by podsumować wspólne działania i odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czy taka współpraca ma sens. Odpowiedź była 
jednomyślna. Tak – mówi Arkadiusz Klimowicz, który zaproszenia 
wysłał do wszystkich włodarzy gmin leżących nad Bałtykiem - od 
Świnoujścia, po Krynicę Morską.

Do Darłowa przyjechali: Anna Mieczkowska - prezydent Ko-
łobrzegu, Olga Roszak-Pezała - burmistrz Mielna, Bernadeta 
Borkowska - wójt Gminy Ustronie Morskie, Jacek Karnowski - 
prezydent Sopotu, Grzegorz Jóźwiak - burmistrz Dziwnowa, Ja-
cek Maniszewski - burmistrz Ustki, Radosław Głażewski - wójt 
Gminy Darłowo, Mariusz Jaroniewski – wójt Gminy Będzino oraz 
reprezentujący Gminę Ustka, Aleksander Duszny. Spotkanie po-
prowadził burmistrz Darłowa, Arkadiusz Klimowicz. Podkreślał, 

że zainteresowanie działaniami Koalicji Nadmorskiej jest dużo 
większe, ale nie wszyscy zaproszeni mogli tego dnia dotrzeć  
do Darłowa.

Wiodącymi tematami rozmów były kwestie zagrożonych wpły-
wów budżetowych gmin nadmorskich w dobie pandemii oraz 
trudności ze skutecznym ściąganiem opłaty miejscowej i uzdro-
wiskowej. Wprowadzenie do dyskusji o sezonie wakacyjnym za-
prezentował na przykładzie Gminy Darłowo wójt Radosław Gła-
żewski. Założenia proponowanych zmian w ustawie o obszarach 
morskich przedstawił z kolei ich autor, senator Stanisław Gaw-
łowski. Celem nowelizacji jest zapewnienie gminom nadmorskim 
szerszego wpływu na sposób gospodarowania  pasem technicz-
nym, w obrębie którego znajdują się plaże.

Spotkanie zorganizowane w Terminalu Turystycznym w Darłowie 
zakończyło się podpisaniem deklaracji Koalicji Nadmorskiej, któ-
ra otwarta jest na wszystkich włodarzy ponad 30 gmin leżących 
bezpośrednio nad Bałtykiem.

Partnerami i sponsorami spotkania byli: hotel Amber Port i re-
stauracja Lido, należąca do POC Partners.
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KOAlICJA NADMORSKA. 
FORuM WóJTóW, BuRMISTRZóW 

I PREZYDENTóW

1. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci nadmorskich 
miast i gmin tworzą koalicję, by wspólnie działać na rzecz 
samorządów położonych w pasie polskiego wybrzeża.

2. Koalicja ma służyć wzmocnieniu głosu nadmorskich 
samorządów w kontaktach z administracją rządową, 
samorządową i innymi organizacjami działającymi w sferze 
publicznej.

3. Celem Koalicji jest wspólne identyfikowanie i rozwiązywanie 
problemów nadmorskich miejscowości i zajmowanie 
wspólnego stanowiska przez wójtów, burmistrzów 
i prezydentów w sprawach uznanych przez nich za kluczowe 
dla samorządów nadmorskich.

4. Koalicji Nadmorskiej odbywają się w formie konferencji 
przynajmniej raz w roku, częściej mogą odbywać się w formie 
wideokonferencji przy wykorzystaniu nowoczesnych form 
komunikacji zdalnej.

5. Uczestnicy nie płacą żadnych składek członkowskich.
6.  Forum tworzą personalnie wyłącznie wójtowie, 

burmistrzowie, prezydenci poszczególnych miast i gmin 
nadmorskich, którzy osobiście uczestniczą w spotkaniach. 
W wyjątkowych sytuacjach udział w spotkaniach bierze 
zastępca wójta lub inna wyznaczona przez wójta osoba.

7. Koalicja nie jest stowarzyszeniem ani podmiotem 
posiadającym osobowość prawną. To działające na zasadach 
ustnego porozumienia forum dyskusyjne, do którego nie 
trzeba się zapisywać.

8. Tymczasowy sekretariat ułatwiający wymianę korespondencji 
i wspierający organizację spotkań mieści się w Mieście 
Darłowo.

Aleksander Duszny składa podpis 
w imieniu wójta Gminy Ustka 

Bernadeta Borkowska, 
wójt Ustronia Morskiego

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Olga Roszak Pezała, burmistrz Mielna Jacek Maniszewski, burmistrz Ustki Radosław Głażewski, wójt Gminy Darłowo

Mariusz Jaroniewski, wójt Gminy Będzino

Grzegorz Jóźwiak, 
burmistrz Dziwnowa

Arkadiusz Klimowicz, burmistrz 
Darłowa, gospodarz spotkania Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Boninie jest 
placówką oświatową z 50-letnią tradycją rolniczą, z nowoczesnymi kierunkami kształcenia 
zawodowego.  Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie koszalińskim, której organem 
prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. W. Witosa w Boninie

Placówka została powołana 1 września 1971 roku i jako pierwsze 
zaczęły funkcjonować w niej: Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz 
Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa ze specjalizacją hodowli 
ziemniaka, co było związane z utworzeniem Instytutu Ziemniaka 
w Boninie. Obecna nazwa szkoły - Zespół Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie - obowiązuje od 1 września 
2009 roku.  

W szkołach Zespołu prowadzi się  kształcenie w następujących 
zawodach:
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik rolnik
• technik architektury krajobrazu
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
• technik weterynarii
• mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
• rolnik
• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych 

Misją szkoły jest traktowanie ucznia podmiotowo, zapewnienie 
bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery, promocja humanitaryzmu, 

odpowiedzialności i tolerancji, przygotowanie ucznia do kontynu-
owania nauki lub podjęcia pracy, umożliwianie rozwoju zdolności 
i zainteresowań, znalezienie swojego miejsca w regionie, Polsce, Eu-
ropie, uczenie posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz 
korzystania z różnych źródeł informacji. Nasza szkoła postrzegana 
jest w środowisku jako  kształcąca na wysokim poziomie, stwarzają-
ca  możliwości do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.

Szkoła w Boninie przez wszystkie lata działalności potrafiła spro-
stać stawianym jej wymogom. Mocno trzymała się realiów zwią-
zanych z wsią i rolnictwem, na bieżąco wprowadzając zawody nie-
zbędne na zmieniającym się rynku pracy.  

Wysokie wymagania, jakie stawia Unia Europejska oraz doskonale-
nie metod nauczania, modernizacja szkoły, wprowadzanie różnych 
pozalekcyjnych form kształcenia, umożliwiają młodzieży zdobycie 
kwalifikacji na najwyższym poziomie. Naszym uczniów oferujemy 
możliwość wzięcia udziału w następujących zajęciach: nowoczesne 
techniki kulinarne, sztuka zdobienia potraw, warsztaty baristyczne, 
carvingowe, groomerskie, zastosowanie dronów w rolnictwie, pro-
jektowanie i zakładanie ścian wertykalnych.
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Ogromnym atutem Zespołu Szkół w Boni-
nie jest fakt, że uczniowie mają zapewnione 
miejsce odbywania praktycznej nauki zawo-
du  na terenie szkoły, w pracowniach, których 
wyposażenie jest zbliżone do rzeczywistych 
warunków panujących w zakładach pracy.  
Baza dydaktyczna szkoły dysponuje nowo-
czesnym sprzętem elektronicznym i mecha-
nicznym, który jest wykorzystywany podczas 
powadzonych zajęć. Ponadto szkoła realizu-
je projekt w ramach programu Erasmus+. 
Uczniowie wszystkich klas i kierunków mogą 
odbyć staż u pracodawców w Portugalii, 
Hiszpanii, Szwecji, Danii i na Malcie. Jako je-
dyni w Polsce możemy poszczycić się nawią-
zaniem współpracy z rolniczą szkołą na wy-
spie Reunion - zamorskim terytorium Francji, 
dokąd pojedzie młodzież ucząca się w Tech-
nikum Architektury Krajobrazu.

Ukończenie naszej szkoły i dyplom potwier-
dzający kwalifikacje zawodowe dają pełne 
uprawnienia rolnicze i pozwalają ubiegać się 
o dofinansowanie ze środków Unii Europej-
skiej absolwentom kierunków: Technikum 
Weterynarii, Technikum Architektury Kra-
jobrazu, Technikum Mechanizacji Rolnic-
twa i Agrotroniki oraz specjalności mecha-
nik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 
Branżowej Szkoły I Stopnia.

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, 
aby uczniowie czuli się w naszej szkole bez-
piecznie. Wspólnie tworzymy przyjazną at-
mosferę, aby zapewnić Im jak najlepsze wa-
runki  do nauki i realizacji ich marzeń i pasji.

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

I   7 7   I



Dla pracy w koszalińskim EkoWodrolu bez 
wahania porzucił karierę w gdańskim biu-
rze  projektowym  globalnej  korporacji  bu-
dowlanej. W nowej firmie szybko zyskał ak-
ceptację  kolegów  i  uznanie  przełożonych.  
Zapewnia, że teraz robi  to, co  lubi. Kieruje 
działem  serwisu  – młodym  i  zgranym  ze-
społem.  Laurentiu  Pirlea,  Rumun  z  po-
dwójnym  dyplomem  inżynierskim,  który 
uznał Koszalin za swoje miejsce na Ziemi. 

Pochodzący z 400-tysięcznego miasta Jassy w północno-za-
chodniej Rumunii Laurențiu Pîrlea znalazł się w Polsce po raz 
pierwszy, kiedy w czasie studiów skorzystał z Erasmusa, czyli 
programu międzynarodowej wymiany młodzieży akademickiej. 
Koledzy wybierali najczęściej rozmaite miasta na Zachodzie Eu-
ropy, a on i paru innych jeszcze studentów z jego politechniki 
postanowili pojechać do Olsztyna i tam postudiować.  

W tym samym czasie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
ochronę środowiska studiowała pani Estera Jagiełło (wcześniej 
ukończyła geodezję w Koszalinie). Znajomość szybko zamieniła 
się w uczucie, które zaowocowało małżeństwem. 

Jak opowiada pan Laurențiu (po polsku Wawrzyniec) początko-
wo żona chciała zamieszkać na jakiś czas w Rumunii, ale jej to 
odradził: - Wykonywanie zawodu geodety w obcym kraju z ko-
niecznością posługiwania się obcym językiem nie na poziomie 
komunikatywnym ale wyższym, mogłoby się okazać zbyt am-
bitnym wyzwaniem. Nauka języka rumuńskiego zajęłaby dużo 
czasu, bo chodziłoby o znajomość perfekcyjną, włącznie z całą 
specjalistyczną terminologią. Innym rozwiązaniem mogłaby być 
zmiana zawodu, ale uważam, że  byłoby to ze szkodą dla żony, 
bo żal byłoby wysiłku, który włożyła w ukończenie trudnych 
studiów. Ostatecznie posłuchała mnie i pozostaliśmy w Polsce. 
To ja musiałem nauczyć się polskiego… 

Początkowo zamieszkali w Gdańsku, gdzie pan Laurențiu podjął 
pracę w korporacji. Językiem codziennej komunikacji był tam 
angielski, więc okazji do nauki naszego języka praktycznie nie 
miał. Praca jednak nie dawała mu satysfakcji: - Niby wszystko 
było w porządku. Miałem dobre stanowisko, byłem doceniany, 
ale nie odczuwałem zadowolenia. Z każdym miesiącem było go-
rzej. Obecnie mogę powiedzieć, ze jestem szczęśliwy, bo tutaj 
w Koszalinie robię to, co lubię. Wiem, że należę do mniejszości. 
Ludzie najczęściej pracują, bo muszą i nie czerpią z tego spe-
cjalnie radości. Ja należę chyba do mniejszości – do tych, którzy 
chodzą do pracy w pełni zadowoleni. Zmiana z Gdańska na Ko-
szalin w moim przypadku okazała się czymś dobrym. 

Jak to się odbyło? – Znalazłem ogłoszenie, że firma EkoWodrol 
poszukuje kandydata na stanowisko kierownika serwisu. Wy-
magany był oczywiście język polski. Już go trochę znałem, ale 
w tym momencie moja znajomość polszczyzny była jeszcze 
bardzo skromna. Uczyłem się głównie po to, żeby umieć po-
rozumiewać się z moimi teściami, bo z żoną - tak jak wcześniej 
- rozmawialiśmy po angielsku. Co ciekawe, kiedy mieszkaliśmy 
w Gdańsku i rozmawialiśmy o przyszłości, żona mówiła „Jeśli 
byśmy zamieszkali w Koszalinie, to z pracą dla ciebie byłoby 
krucho. Pewnie wchodziłby w rachubę tylko EkoWodrol”. I oto 

Koszalinianin z wyboru 
lAuRENȚIu PÎRlEA

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: Patrycja koźlarek
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znalazłem właśnie anons EkoWodrolu! Nie miałem wątpliwości, że 
powinienem pojechać na spotkanie rekrutacyjne. 

Rekrutację prowadził Konrad Chudzik, członek zarządu EkoWodro-
lu. Nasz rozmówca wspomina: -  Miałem wrażenie, że rozmowa się 
udała. Poczułem siłę i entuzjazm. Następnego dnia w pracy ode-
brałem telefon. Usłyszałem: „Dzień dobry, tutaj Konrad. Witam 
w EkoWodrolu”. Miałem dziwne przeczucie, że tak się stanie, toteż 
przygotowałem zawczasu wypowiedzenie pracy w mojej korpora-
cji. Pani kierownik działu nie mogła w to uwierzyć. Była w szoku. 
Potem również inni menedżerowie zaczęli mnie namawiać do po-
zostania. Centrala warszawska zaczęła działać również ekonomicz-
nie, proponując wyższe wynagrodzenie. Ale ja byłem pewny swo-
jego wyboru. Wiedziałem, że korporacja to nie jest droga dla mnie. 
Nic nie mogło mnie przekonać do zmiany decyzji. 

Rodzina powiększyła się pięć miesięcy temu. Jak na drożdżach 
rośnie synek Alexander. – Jestem szczęśliwy. Mam rodzinę i pra-
cę, która mnie cieszy i spełnia moje wszelkie oczekiwania. Czego 
chcieć więcej? – pyta retorycznie Laurențiu Pîrlea. 

Tu warto wtrącić, że rozmawiamy po polsku. Wymowa pana 
Wawrzyńca jest niemal perfekcyjna. Gdyby nie kłopoty z niektó-
rymi końcówkami wyrazów, można by się w ogóle nie domyślić, 
że oto stoi przed nami obcokrajowiec, który dopiero co zaczął się 
uczyć polskiego na poważnie: - Mój język rodzimy ma podglebie 
łacińskie, należy do języków romańskich. A tu mam do czynienia 
z czymś zupełnie nowym, językiem słowiańskim z trudną gramaty-
ką – komentuje Laurențiu Pîrlea. – Uczę się, rozmawiając w pracy 
i w innych sytuacjach. Wieczorami żona daje mi „korepetycje”, bo 
poprawia mnie, kiedy gdzieś zrobię błąd. Jest wymagającą nauczy-
cielką – śmieje się Laurențiu. 

W EkoWodrolu objął odpowiedzialne stanowisko kierownika 
serwisu. Jego zespół zajmuje się przeglądami i konserwacją prze-
pompowni ścieków: - W naszej firmie stosujemy nowoczesne tech-
nologie. Mamy na przykład przepompownie ścieków bez pomp… 
Zastępuje je sprężone powietrze. Takich nietypowych rozwiązań 
jest więcej. Jeździmy do tych miejsc – w całej Polsce – gdzie Eko-
Wodrol pobudował przepompownie. Sprawdzamy ich działanie, 
przedłużamy gwarancję na nasze urządzenia. Pomagamy użytkow-
nikom w eksploatacji. Ludzie są zadowoleni z tego, co dostarczamy. Są 
takie przepompownie, gdzie można spokojnie zjeść kanapkę i napić się 
kawy, bo eksploatacja odbywa się w sposób gwarantujący brak ne-
gatywnego oddziaływania ścieków, zwłaszcza przykrych zapachów. 

Jak na szefa obcokrajowca zareagowali współpracownicy? – 
W EkoWodrolu nie jestem jedynym obcokrajowcem. Zarówno 
w firmie, jak w ogóle w czasie pobytu w Polsce, nie miałem proble-
mu z akceptacją. Nikt nigdy nie okazał mi niechęci. Zespół mamy 
młody, dobrze się rozumiemy. Ponieważ znam język rumuński, 
angielski i polski (francuski pamiętam słabo, ale mogę szybko to 
naprawić) w firmie dostałem nowe zadanie – będę zaangażowany 
w projekty eksportowe. Szykują się kontrakty w Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie  i Republice Południowej Afryki. Nic jeszcze nie 
jest zdecydowane, ale rozmowy trwają. Mam w tym swój udział. 

Konrad Chudzik, członek zarządu EkoWodrolu, mówi: - Lau-
rențiu jest bardzo lubiany. Ma pogodne usposobienie, zawsze jest 
uśmiechnięty, zaraża innych optymizmem. Przekonał nas również, 
że jest fachowcem. 

Sam Laurențiu Pîrlea dobitnie podkreśla: - Moja praca jest dokład-
nie taka, o jakiej marzyłem, kiedy broniłem pierwszą pracę inży-
nierską, bo w ogóle jestem „podwójnym” inżynierem. Nigdy nie 
wyobrażałem sobie siebie jako kogoś w rodzaju urzędnika (biuro, 
biurko, komputer) albo jako samotnie pracującego konstruktora. Ja 
potrzebuję kontaktu z ludźmi i coraz to nowych wyzwań. Marzy-
łem o tym, by mieć kontakt z działalnością budowlaną. Teraz jest 
tak, że załatwiam co trzeba od strony dokumentacyjnej i rozlicze-
niowej, a potem jedziemy w teren. Dzięki temu zwiedzam Polskę, 
poznaję ją. I umacniam się w przekonaniu, które miałem w momen-
cie, kiedy zatrzymaliśmy się z kolegami z Erasmusa na pierwszym 
parkingu po przekroczeniu polskiej granicy: tu jest jak w domu, 
a więc jestem w domu – śmieje się nasz rozmówca. 

laurențiu Pîrlea o swoich współpracownikach: 
 - Jesteśmy w podobnym wieku, większość w wieku 
między 30 a 40 lat, pochodzimy z jednej generacji. 
Fajna ekipa. Jak pada jakiś pomysł, ktoś od razu 
dodaje coś od siebie. Zespół się dobrze rozumie, 
doskonale potrafi współpracować. Atmosfera 

jest swobodna, bez nadęcia, zupełnie inaczej niż 
w korporacji.  W systemie korporacyjnym w czasie 

kiedy nie było nowych projektów, ludzie symulowali 
pracę. Tutaj jest inaczej. Kiedy nie mam nic do roboty 
w biurze, ruszam do chłopaków do magazynu, żeby 

zobaczyć, jak im się pracuje. Podobnie na budowach, 
gdzie również sobie pomagamy. 
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Sukces  to  balans  pomiędzy  życiem 
osobistym    a  spełnieniem  zawodo-
wym. Kobiety sukcesu wyróżnia dąże-
nie do doskonałości, perfekcja, zdecy-
dowanie  i  podejmowanie  odważnych 
decyzji.  Mercedes  Benz  Mojsiuk  ko-
lejny  raz  przyznał  specjalną  nagrodą 
She’s Mercedes, dla wyjątkowej kobie-
ty, w  tym roku w Szczecinie odebrała 
ją Aleksandra Markiewicz - wiceprezes 
zarządu Przychodni Sanatus w Kosza-
linie  –  zajmującej  się  leczeniem  pa-
cjentów na terenie Koszalina i okolic.

We wrześniu po raz trzeci zostały rozdane nagro-
dy She’s Mercedes by Mercedes Mojsiuk. Na gali 
w szczecińskim hotelu Novotel Szczecin wręczono 
wyróżnienia Magnolie Biznesu, kobietom niezłom-
nym, odważnym i kreatywnym. Dodatkową specjal-
ną nagrodę She’s Mercedes odebrała koszalinianka, 
dr n.med. Aleksandra Markiewicz. Gala plebiscytu 
była okazją do przedstawienia wyróżniających się 
kobiet, ich osobowości, a także pomysłu na biznes  
i życie. 

Z Przychodnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej Sa-
natus dr Aleksandra Markiewicz związana jest od 
sześciu lat. Jako wspólniczka dr. Sergiusza Karża-
nowskiego współworzyła nowoczesne, otwarte na 
pacjentów, przyjazne placówki zdrowia. Dwie z nich 
działają w Koszalinie, kolejne znajdują się w Świeszy-
nie, Manowie, Rosnowie, Zegrzu Pomorskim, a naj-
nowsza w Kołobrzegu. Nieustanny rozwój placówek 
to priorytet pani doktor. Obecnie w Sanatusie za-
trudnionych jest blisko 60 lekarzy różnych specjalno-
ści, pod których opieką znajduje się niemal 18 tysięcy 
pacjentów. 

Aleksandra Markiewicz lekarzem jest od 17 lat. Za-
wodową ścieżkę rozpoczynała w Szczecinie, na stu-
diach doktoranckich w Klinice Chirurgii Ręki. Posiada 
również specjalizację z zakresu Medycyny Rodzinnej 
i Medycyny Pracy. Na tym nie koniec, kolejnym wy-
zwaniem jest rozpoczęcie specjalizacji z zakresu Me-
dycyny Estetycznej, choć i w tym temacie pani doktor 
nie mówi ostatniego słowa. 

Ubiegły rok postawił przed panią Aleksandrą i całą 
przychodnią nowe wyzwania. Sanatus z całą mocą 
zaangażował się w szczepienia populacyjne przeciw-
ko COVID-19. Perfekcyjne dopięcie organizacyjne 
i logistyczne, dało efekt ponad 25 tysięcy osób za-
szczepionych. Ponadto mimo ciężkiej sytuacji pande-
micznej, lekarze w przychodniach Sanatus nieustan-
nie przyjmowali pacjentów w swoich gabinetach, nie 
ograniczając się jedynie do teleporad. 

Aleksandra Markiewicz to przede wszystkim mama 
dwójki pociech. Kobieta zaangażowana, dbająca 
o szczegóły, dokładna, opanowana i zapracowana. 
W tym wszystkim stawia na komfort i niezawodność, 

Aleksandra 
Markiewicz 
z nagrodą 
She’s Mercedes

SuKCES 
JEST KOBIETą

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: marcin betliński 
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te cechy znalazła również w samochodzie Mercedes
-Benz z serii GLE Coupe w wersji AMG. W przepięk-
nym, niezwykle wygodnym i skonfigurowanym pod 
indywidualne potrzeby aucie,  Aleksandra Markiewicz 
bezpiecznie dociera do oddalonych od Koszalina przy-
chodni, podróżuje z dziećmi i udaje się na zasłużone 
wakacje. Samochód marki Mercedes-Benz jest przede 
wszystkim niezawodny, lekko i bezawaryjnie sunie 
nawet po większych nierównościach. Jak dodaje pani 
doktor, samochód ten jest również niezłym kompa-
nem, na powitanie wita się uprzejmie i bezbłędnie 
daje się prowadzić. Podróżowanie autem w pojedyn-
kę to okazja na zebranie myśli, ale i na pogłośnienie 
doskonale skonfigurowanego nagłośnienia. Rodzinne 
jazdy Mercedesem przekładają się na maksymalny 
komfort i bezpieczeństwo. A srebrny kolor auta to 
idealna barwa dla tego typu pojazdu, twierdzi właści-
cielka, i nie sposób się z tym nie zgodzić. 

Aleksandra Markiewicz, choć kieruje sporą placówką, 
podejmuje setki decyzji i stawia na własny rozwój - 
ciągle jest blisko pacjentów. Jej gabinet w samym ser-
cu przychodni na Żwirowej w Koszalinie nieustannie 
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otoczony jest osobami w potrzebie, dla których zawsze 
znajduje czas. Praca lekarza jest jej pasją i powołaniem. 
Opieką, komfortem i bezpieczeństwem otocza zarówno 
współpracujących lekarzy, jak i pacjentów, których z mie-
siąca na miesiąc przybywa w przychodni (z pewnością są 
zachęceni dobrą opinią).

Ciężka praca, oddanie służbie zdrowia, ale i ciekawe, kre-
atywne pomysły na rozwój, zostały docenione. Nagroda 
She’s Mercedes by Mercedes Mojsiuk pokazuje, jak płyn-

nie przenika się świat biznesu, pasji, pracy, samorealizacji, 
połączony ze szczęśliwym życiem rodzinnym. To wyróż-
nienie, to jednocześnie mocne i zdecydowane pokaza-
nie kobiet, które zarządzają i tworzą, stawiają na jakość. 
Aleksandra Markiewicz już niedługo zaskoczy koszalinian 
kolejnym działaniem, którego szczegóły właśnie dopina. 
„Gaz do dechy?” – raczej kontrolowana i płynna jazda, 
w życiu i w srebrzystym Mercedesie. Przyłączając się do 
gratulacji, życzymy szerokich dróg i wielu pomyślnych 
sukcesów zawodowych. 

I   l u d z I e   I
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g I Z I A
Hasłem obecnej jesieni jest maksymalizm. Spektakularne stylizacje, pełne 
intrygujących elementów, ciekawych faktur i niecodziennych połączeń.

Poczuj #autumnvibes i baw się modą w tym sezonie!
Sprawdź, jak wyglądać modnie tej jesieni!

Salon gIZIA Polska 
ch jowisz, ul. zwycięstwa 40

       /gizia.Polska

       /gizia_polska
Sesja fotograficzna: jan Potentas Photography

Modelka: claudia nadia buttinghaus 
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Z jednej strony to  luksusowy SUV, w którym możemy się czuć komfortowo, 
ubrani w elegancki strój, jadąc na ważne spotkanie, bądź będąc bardziej na 
luzie, ruszyć autostradą w długą podróż. Z drugiej: to typowo terenowe auto 

do brodzenia w błocie i przedzierania się przez leśne gąszcza.

NIEZWYKŁY I EKSTRAWAgANCKI

Range Rover Sport Dynamic z silnikiem diesla o mocy 300KM to 
piękna, mocna i stylowa maszyna.

Ma muskularną sylwetkę, idealne proporcje, srebrne aluminiowe 
felgi, a także aluminiowe nakładki (w wyposażeniu dodatkowym – 
podświetlane) na progi z napisem Range Rover. Testowany przez 
nas model pomalowany jest na odcień Silicon Silver, w środku 
natomiast króluje skórzana tapicerka w odcieniu Ebony. W do-
datkowym wyposażeniu otrzymamy jeszcze przyciemniane szyby 
i elektrycznie przesuwany, panoramiczny dach. Ponadto środko-
wa część deski rozdzielczej oraz górne części boczków drzwi wy-
kończone są skórą. Do dyspozycji mamy wygodne siedzenia, które 
regulowane są w szesnastu kierunkach, dodatkowo przednie sie-
dzenia są podgrzewane, a tylna kanapa składana.

To oczywiście nie koniec atrakcji. Wymieńmy jeszcze: lamino-
wane akustycznie boczne szyby przednie i hartowane boczne, 
elektrycznie składane lusterka zewnętrzne - podgrzewane, 
z wbudowanymi kierunkowskazami, elektrycznie regulowane 
i z lampką doświetlającą podłoże. Dwustrefową klimatyzację, 
elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika oraz sys-
tem domykania drzwi Soft Close. Auto wyposażone jest w sys-
tem multimedialny Touch Pro Duo, z dwoma zintegrowanymi ze 
sobą 10-calowymi ekranami dotykowymi HD.

System Touch Pro Duo można wykorzystać razem z przezier-
nym HUD oraz wirtualnym wyświetlaczem wskaźników, aby 
jednocześnie obserwować wszystkie najważniejsze funkcje 
samochodu.

Range Rover Sport
Autor: aneta dolega | Fotografie: bogusz kluz

Moc silnika: 300KM
Prędkość maksymalna: 209 km/h
Przyśpieszenie: 7,3-100km/ h[s]
średnie spalanie: 7,6l/100km
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Range Rover Sport to terenowe auto, z napę-
dem na cztery koła i ośmiobiegową automa-
tyczną skrzynią biegów, które świetnie sobie 
radzi w trudnych warunkach. Jest zwrotne, 
mocno sie trzyma podłoża i pozwala na bez-
pieczne szarżowanie w prawdziwie dzikim pej-
zażu. Dodatkowo wersja Sport pozwala mu na 
rozwinięcie przyzwoitej prędkości. Oczywiście, 
raczej nikt, uprawiając jazdę typowo terenową, 
nie będzie jechał 200km/h ale jest taka możli-
wość, gdyby komuś jednak się śpieszyło…

Przy całej swej wielkości, mocy i prędkości, 
jest to samochód bezpieczny. Można w nim 
brodzić w wodzie. Posiada system kontroli 
zjazdu, system Terraine Response, który po-
zwala korzystać z pełni możliwości samocho-
du, bez względu na nawierzchnię, po jakiej się 
porusza. Kierowca wybiera tryb Trawa/Szuter/
Śnieg, a układy elektroniczne kontrolują poślizg 
i wychylenie nadwozia, skręt kół, temperaturę 
i ciśnienie, by w inteligentny sposób rozdzielać 
moment obrotowy pomiędzy poszczególne 
koła, maksymalizując w ten sposób trakcję na 
śliskich nawierzchniach. Range Rover Sport 
w wyposażeniu dodatkowym posiada: czujnik 
bezpiecznego wysiadania z samochodu (dla 
pasażerów podróżujących z tyłu), asystenta 
parkowania, czujniki parkowania 360°, system 
wykrywania ruchu przecinającego drogę cofa-
nia, inteligentny system awaryjnego hamowa-
nia z wyższych prędkości. Poza tym posiada 
tempomat, autonomiczny system awaryjnego 
hamowania, system ostrzegający o opuszcze-
niu pasa jazdy, po którym porusza się samo-
chód, kontrole stabilności przyczepy i przednie 
przeciwmgielne lampy.

Range Rover Sport poza tym, że bardzo dobrze 
radzi sobie w trudnych warunkach, z równą 
gracją porusza się po prostych drogach. Jest ci-
chy komfortowy, a dzięki przyjemnemu wnętrzu 
dostarcza kierowcy i pasażerom dodatkowych 
wrażeń. Nawet najdłuższa podróż staje się w ta-
kich okolicznościach zwyczajnie relaksująca.

Dla spragnionych posiadania tego wspaniałe-
go auta mamy dobrą wiadomość: Range Rover 
Sport jest dostępny w korzystnym finansowa-
niu Arval a także do jazd próbnych w salonie 
Bońkowscy British Auto.

Autoryzowany salon Land Rover i Jaguar w Szczecinie 
Bońkowscy British Auto  |  Ustowo 58, 70-001 Szczecin +48 
91 852 34 00 | salon@british-auto.pl 
www.british-auto.landrover.pl/contact-us  
      / JLRBonkowscyZapraszamy do naszego salonu i serwisu
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Wisienką  na  torcie  nazywają  Restaurację  Level5  jej  właściciele.  Powstała  ona  na  dachu 
oddanego  do  użytkowania  latem  tego  roku  nowoczesnego  budynku  Imperiall  Apart, 
wchodzącego w skład całorocznego kompleksu Imperiall Resort&MediSpa w Sianożętach. 
Całość  tworzy  imponujący  obiekt  z medycznym  Spa,  zapleczem  sportowo-rekreacyjnym 
oraz  kompleksową ofertą  konferencyjną,  skierowaną  również do mieszkańców Koszalina, 

Kołobrzegu i okolic. 

Level 5 to przeszklona przestrzeń z ogromnym tarasem. Za-
równo z niego, jak i z samej restauracji można podziwiać rozpo-
ścierający się ponad koronami drzew błękit Bałtyku. To jeden 
z głównych wyróżników lokalu, ale niejedyny. Inne to przemyśla-
ny w każdym szczególe design nawiązujący do stylu skandynaw-
skiego, wyjątkowy klimat wnętrza, oryginalna karta dań i operu-
jąca zaskakującymi zestawieniami smaków, znakomita kuchnia.  

Imperiall Resort&MediSpa w Sianożętach powstał za sprawą 
wielu lat ciężkiej pracy państwa Joanny i Marcina Kozaków. Pan 
Marcin komentuje: - Brakowało nam restauracji klasy premium, 

gwarantującej widok na morze i stąd pomysł na Level 5. Od 
dawna mamy restaurację bufetową i lunch bar, ale bez atrakcji 
w postaci panoramy morza. W naszym zamyśle Level 5 miała być 
wisienką na torcie, jeśli chodzi o nasz apartamentowiec. Efekt 
przeszedł najśmielsze oczekiwania. 

Restauracja kieruje ofertę szeroko – zarówno do gości, którzy 
zatrzymali się w Imperiallu, turystów odpoczywających w Siano-
żętach i Ustroniu Morskim, ale również wszystkich innych osób: 
- Spodziewamy się, że ceniący dobrą kuchnię i poszukujący ga-
stronomicznych nowości mieszkańcy Koszalina czy Kołobrze-

Restauracja z widokiem na morze
Autor: andrzej mielcarek | Fotografie: alla boroń
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gu również docenią ofertę Level 5. Nie tylko w Sianożę-
tach, Ustroniu Morskim i najbliższej okolicy nie ma lokalu 
o takich walorach widokowych, z taką jakością designu 
i przede wszystkim z propozycjami kulinarnymi na takim 
poziomie. Projekt w szczegółach rozrysowała pracownia 
z Krakowa, ale kluczowe pomysły są dziełem mojej żony, 
która dużo serca włożyła w stworzenie i urządzenie loka-
lu. Miała wszystko przemyślane od samego początku, tak 
więc wygląd i charakter restauracja zawdzięcza jej kre-
atywności.  

Restauracja działa od kilku tygodni. Parę miesięcy wcze-
śniej pojawił się w niej Artur Szlama, by objąć funkcję szefa 
kuchni i rozpocząć budowanie zespołu. Sam szlify zawo-
dowe zdobywał m.in. w Wielkiej Brytanii i pod okiem sze-
fów kuchni kliku znakomitych restauracji polskich. W śro-
dowisku kucharzy ma opinię człowieka gotującego z pasją, 
wymagającego szefa, ale jednocześnie stawiającego na 
pracę zespołową. 

Od czego zaczął w Level 5? Tak o tym mówi: - Zawsze na 
początku pracy najważniejsze jest ustalenie z właścicie-
lem lokalu podstawowych założeń: jakiej chcemy kuchni, 
co ma być jej wyróżnikiem, w jaki sposób nawiązujemy do 
miejsca, w którym lokal się znajduje? W  naszym przypad-
ku lokalizacja ma duże znaczenie. Bałtyk przyciąga swoim 
klimatem, ale również skojarzeniami z kuchnią opartą na 
rybach, dlatego w karcie znalazło się dużo potraw ryb-
nych i owoców morza. Tworzymy klimat nieco śródziem-
nomorski. Potrawy mają być sycące, ale lekkie, z subtelną 
grą smaków. Wystrój jest tak pomyślany, by każdy w tym 
wnętrzu czuł się dobrze. Taki sam charakter ma karta dań. 

Artur Szlama mówi dalej: - Stawiamy na nietypowe po-
łączenia smaków. Czasami zaskakujemy gości, którzy po 
posmakowaniu dania stwierdzają, że mają do czynienia 
z czymś bardzo oryginalnym, podanym w  ciekawy, nie-
typowy sposób. Nawet wtedy, kiedy mowa o pozycjach 
z pozoru dobrze znanych i obecnych w menu wielu re-
stauracji.  

Szef kuchni Level 5 gwarantuje, że goście nie zawiodą się 
na żadnym z dań, ale kilka poleca w sposób szczególny. Na 
pierwszy ogień klasyczna przystawka: tatar wołowy sie-
kany, oczywiście z najlepszej z polędwicy (mięso pochodzi 
z Argentyny), z oliwą smakową, podgrzybkiem, musztar-
dą Dijon, do tego żółtko. Całość podawana pod dymem 
z wiórków wystruganych z wnętra beczek po wiskey.  
- To wytrąca dodatkowy smaczek – zapewnia pan Artur. 
– Poza tym w momencie serwowania ciekawie wygląda…

Alternatywą jest bardzo delikatny tatar z łososia, wybiera-
ny częściej przez panie niż panów (panowie gustują raczej 
w tatarze wołowym). Ryba pochodzi od lokalnych dostaw-
ców, oczywiście również  jest ręcznie siekana. Towarzyszy 
jej guacamole, czyli pyszna pasta z dojrzałego awokado, 
soku z cytryny lub limonki oraz soli. Do tego miód, kapary, 
chili, ogórek kompresowany, pieczywo. Przystawka poda-
wana jest tak, by tatar i guacamole tworzyły warstwy. Się-
gając widelcem po kęs, powodujemy, że zawsze znajdzie 
się na nim i ryba, i pasta (oczywiście wraz z dodatkami), 
przez co smak dania od początku do końca odbieramy jako 
taki sam.  
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Kolejna rekomendacja: zupa rybna na żubrówce, przyrządzana 
na bulionie rybnym. W składzie znajdujemy sandacza i jesio-
tra. Do tego pomidory concase (obrane ze skórki, pokrojone 
na nierówne części), glony wakame, oliwa szczypiorkowa. Szef 
kuchni Level5 komentuje: - Goście cenią tę zupę. Wracając 
kolejnego dnia, ponownie ją zamawiają. Kawałki ryby są przy-
gotowane w taki sposób, że się nie rozpadają, bo są delikat-
nie podsmażone na maśle klarowanym z dodatkiem przypraw 
i zachowują formę kosteczek. Gość otrzymuje talerz z kawał-
kami ryby w towarzystwie glonów, a kelner samą gorąca zupę 
wylewa do talerza z dzbanuszka. Gość wie, co je - ryba jest 
wysokiej jakości. 

A co na danie główne? Artur Szlama odpowiada: - Polecam 
pierś z kaczki. Kaczka jest wcześniej gotowana metodą sous 
vide, a najważniejszym czynnikiem obróbki jest niewysoka 
temperatura, która powinna w całym procesie utrzymywać się 
na stałym poziomie. Gotowanie metodą sous vide trwa długo, 
ale zachowuje soczystość i aromat mięsa, dodatkowo wzbo-
gacając go o zapach przypraw. Po ugotowaniu mięsa najlepiej 
nadać potrawie ostateczny szlif, umieszczając je na rozgrzanej 
patelni lub grillu, aby zyskało kolor i dodatkowy smak. Kaczka 
jest apetycznie soczysta. Zioła, jeżyna i sos demi glas dodają jej 
dodatkowego smakowego wyrazu. 

W karcie Level 5 wśród potraw rybnych na pozycji pierwszej 
znajdujemy jesiotra z solirodem. Soliród to roślina o mięsistych 
pędach, podobna do skrzypu. Występuje na błotnistych wy-
brzeżach i plażach. Duże jej skupiska znajdują się w Wielkiej 
Brytanii i we Francji. Tam też pojawia się w lokalnych potra-
wach, głównie rybnych. Skąd obecność solirodu w daniu ser-
wowanym w Sianożętach? Artur Szlama z uśmiechem wyja-
śnia, że to „pamiątka” z doświadczeń zdobytych podczas pracy 
na Wyspach: - Soliród ma słonawy posmak, przez co znakomi-
cie komponuje się z rybą. Serwujemy ją z pokruszonymi ziem-
niakami, selerem naciowym, pomidorami concase z użyciem 
sosu buerre blanc, czyli białego sosu maślanego, który jest 
wynalazkiem Bretończyków. 

Trzymając w ręku menu Level 5, zwracamy uwagę na maka-
ron stir-fry, czyli rzadkie w tej postaci nawiązanie do kuch-
ni chińskiej. Mieszaj i smaż – w tłumaczeniu nazwy zawiera 
się właściwie cała idea techniki stir-fry. To prosty sposób 
na atrakcyjne, smaczne i zdrowe danie, które przygotowuje 
się błyskawicznie i łatwo dostosowuje do sezonu. W wer-
sji proponowanej obecnie przez Artura Szlamę znajdujemy: 
noodle, wołowinę, cebulę, marchewkę, paprykę, kukurydzę, 
groszek cukrowy doprawione sosem sojowym, sezamem  
i chilli. 

artur szlama:  
Jestem zachwycony tym 
miejscem.  
myślę, że wielu 
kucharzy chciałoby 
dożyć chwili, kiedy 
staną się szefami kuchni  
w takim lokalu. 
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Marcin Kozak, prezes zarządu Imperiall Resort&Me-
diSpa, mówi: - Imperiall Apart to czterogwiazdkowy 
aparthotel, integralna część naszego kompleksu, 
połączona z nim infrastrukturą. To nowa jakość 

technologiczna i pod względem komfortu. Do jego 
wzniesienia użyte zostały najlepsze materiały, w tym 

specjalny system marki Knauf, gwarantujący doskona-
łe warunki akustyczne, czyli maksymalne wyciszenie 
pokoi. Obiekt jest mikrobiologiczne bezpieczny dzięki 
zastosowaniu systemów sanityzacji powietrza, w pełni 

klimatyzowany, zautomatyzowany (można z niego 
korzystać bez kontaktu z recepcją). Oferuje aż pięć 
stanowisk do ładowania baterii pojazdów elektrycz-
nych, co doceniają goście korzystający z takich aut. 

Jego powstanie pozwoliło nam otworzyć się na grupę 
klientów najbardziej wymagających. Widzimy już 

żywy, pozytywny odzew ze strony klientów bizneso-
wych. Możemy obecnie organizować wszelkiego typu 
konferencje i spotkania biznesowe, bo mamy odpo-
wiednią liczbę miejsc noclegowych w oczekiwanym 
przez ten segment gości standardzie. Otworzyły się 
przed nami nowe możliwości. Nie będzie nieskrom-
nością stwierdzenie, że swoją inwestycją wynosimy 
Sianożęty na inny poziom, zmieniamy ich wizeru-

nek. Jesteśmy pierwsi, ale w nasze ślady idą kolejni 
inwestorzy, co powoduje, że miejscowość przestaje 
się kojarzyć z przeciętnymi warunkami odpoczynku, 
a zaczyna kojarzyć się ze standardem premium. Ina-

czej mówiąc, Sianożęty przestają być postrzegane jako 
uboższy sąsiad Kołobrzegu czy Ustronia Morskiego, 

a my wyznaczamy nowy kierunek.
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ul. Północna 6, Sianożęty  |  78-111 Ustronie Morskie  |  94 713 60 03
Restauracja zaprasza 7 dni w tygodniu od godz. 11.00 do 23.00 (kuchnia czynna do 22.00).

Kiedy już zjemy i czujemy sytość, pojawia się ochota na coś słod-
kiego. Jaki deser poleca szef kuchni? Odpowiada bez namysłu: - 
Przede wszystkim sernik nowojorski, przez nas robiony, soczysty, 
niezbyt słodki. Jest naszą dumą. Jeśli ktoś sernika nie lubi, choć to 
mało prawdopodobne, może zamówić tarte tanin z gruszką, lodowy 
parfait z orzechami włoskimi albo czekoladowy fondant z malinami 
i pudrem z orzechów. Nikt się nie zawiedzie – mówi z pewnością 
w głosie pan Artur. 

Jak podkreśla, karta nie jest długa i taka pozostanie, bo gwarantuje 
to, że wszystkie potrawy są rzeczywiście przyrządzane na poczeka-
niu a nie odgrzewane albo zestawiane z półproduktów. Nie znaczy 
to, że nie będzie ewoluowała: - Chcemy się wyróżniać. Chcemy, by 
o nas mówiono. Zespół zaś chce się uczyć i uczestniczyć w tworze-
niu oferty. Załoga w lokalu musi być jak palce jednej ręki, cytując 
Olgierda z „Czterech pancernych”. Mamy w tej chwili komfort, bo 
to okres po sezonie. Możemy spokojnie się przygotowywać na czas 
większego obciążenia. Praca w restauracji to swoisty rollercoaster, 
bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie dzień. Czy na przykład nie po-
jawi się dwukrotnie więcej gości niż zwykle i trzeba sobie z tą sy-
tuacją poradzić. Dlatego sprawność całego zespołu ma tu ogromne 
znaczenie.  

Szczegóły dotyczące restauracji poznać można śledząc media spo-
łecznościowe Imperiall Resort&MediSpa. Z nich również można 
będzie dowiedzieć się, kiedy rozpocznie się cykl weekendów tema-
tycznych, podczas których restauracja oprócz zasadniczego, zapro-
ponuje również menu specjalne.

www.level5.imperiall .pl





  Na  hasło  „koszalińska  piekarnia”,  najpewniej  odpowiemy  „Kaliszczak”. 
Nieprzerwanie, od 41 lat, kupujemy pieczywo i ciasta w jednym z kilku sklepów 
w mieście. 16 października, Światowy Dzień Chleba, firma celebrowała jak na 
piekarnię przystało: nowymi wypiekami. Pod znakiem nowości mija jej zresztą 
cały rok, na czele z zakupem młyna produkującego własną, znakomitej jakości 
mąkę. Nie zmienia się tylko przywiązanie do tradycji i naturalności. I pasja, bez 

której piecze się tylko zakalce.  

Tradycja w nowym wydaniu
PiekaRnia kaliszczak
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Pierwsza Piekarnia Kaliszczak powstała w 1978 roku, 
przy ulicy Młyńskiej, ale gdyby badać genezę samego 
zawodu, w rodzinie Kaliszczaków doszlibyśmy do cza-
su tuż po wojnie i cukierenki na dworcu w Gdańsku. 
Historia – pełna przypadków i nagłych zwrotów akcji 
– nadaje się na osobny artykuł. Najważniejsze w niej 
jest to, że przez kilka dekad udało się zbudować solid-
ną firmę, rynkową markę, iść z duchem czasu, zacho-
wując przy tym rzemieślniczy charakter działalności.

Na półkach i w witrynach sklepów Piekarni Kaliszczak 
znajdziemy zarówno klasyczne pieczywo pszenne 
i pełnoziarniste, jak wypieki na bazie miodu, dyniowe 
czy z dodatkiem oliwek i ziół (w sumie trzynaście ro-
dzajów chleba i bułek). Tradycyjne drożdżówki i pącz-
ki, ale też dietetyczne ciastka owsiane. Obok serni-
ków, szarlotek i bajaderek (najlepszych w mieście!) 
– bardziej fikuśne wyroby cukiernicze i deserowe oraz 
całą gamę słonych przekąsek. Hitem ostatnich miesię-
cy jest chleb z płaskurki, do którego wzdychają miło-
śnicy ekoodżywiania i koneserzy oryginalnych wypie-
ków. Nie dość, że jest pyszny, to trudno zliczyć jego 
zdrowotne walory – przebija nimi nawet orkisz. Tego 
wyrobu można Koszalinowi naprawdę pozazdrościć, 
bo po pradawną mąkę sięgają nieliczne piekarnie rze-
mieślnicze w kraju.

Balansu między tradycją a nowoczesnością właści-
ciele piekarni szukają od zawsze, uwzględniając róż-
ne upodobania klientów. Stąd nie tylko poszukiwania 
nowych smaków, ale też intensywne szkolenia kadry 
kierowniczej, ekspedientek, piekarzy i cukierników. 
W planie jest odświeżenie wystroju wnętrz punk-
tów sprzedaży, projekt architektoniczny już powstał, 
a jego efekt poznamy w najbliższym czasie. – Chcemy 
się rozwijać, doskonalić z technologii, logistyki, deko-
rowania – mówi Waldemar Kaliszczak. – Wszystko się 
zmienia, nasza branża też, i trzeba być na czasie. Dużo 
podróżuję i podpatruję, co fajnego pojawia się w Pol-
sce i nie tylko.

Nowości w ofercie Piekarni Kaliszczak pojawiają się 
regularnie, zawsze najpierw starannie wymyślane 
i opracowywane, a potem poddawane próbom pod-
niebienia. Nawet jeśli inspirowane modą, to w au-
torskim wydaniu. Jednak Waldemar Kaliszczak nie 
ukrywa, że najmocniej „ciągnie go” do tradycji, korzeni 
i tę przestrzeń, jak na pasjonata przystało, eksploru-
je z sentymentem. Nigdy nie poddał się rynkowym 
pokusom sięgania po półprodukty, mixy, chemię, 
polepszacze smaku i aromatu. W piekarniach pracują 
ludzie wspomagani przez technologię, a nie odwrot-
nie. Przepisy na część wyrobów nie zmieniają się od 
czterdziestu lat. To trudniejsza droga, bez skrótów, 
jednak uczciwa wobec rodzinnej i zawodowej tradycji 
oraz oczywiście klientów.

Ukłonem w stronę prawdziwego rzemiosła był kwiet-
niowy zakup młyna tyrolskiego, unikatowego, bo jed-
nego z kilku w skali kraju. Sercem tego imponującego 
urządzenia jest granitowy kamień żarnowy, który 

mieli ziarna wolno i nie pozwala mące się przegrze-
wać, dzięki czemu zachowuje ona bezcenne witaminy, 
minerały, substancje odżywcze i błonnik. W zacho-
waniu właściwej temperatury pomaga też sosnowa 
obudowa młyna. Gdyby nie silnik obracający kamien-
ne żarna zastępujący ręce młynarzy, proces nie różnił-
by się od dawnego sposobu wytwarzania mąki. Dziś 
pracownicy muszą jedynie czuwać nad produkcją.

Po czterech miesiącach Waldemar Kaliszczak za-
pewnia, że nietypowa inwestycja okazała się strza-
łem w dziesiątkę. – Nie chodzi o opłacalność, bo to 
dla mnie sprawa drugorzędna – podkreśla. – Przede 
wszystkim odkąd mamy młyn, mamy poczucie, że 
robimy coś naprawdę wartościowego i jesteśmy pie-
karzami z krwi i kości. Produkujemy własną, dobrą 
mąkę, a z niej prawdziwie naturalny chleb. Czuję sa-
tysfakcję i jeśli miałbym w coś teraz zainwestować, to 
tylko w kolejne młyny. Kiedyś może we własne pole 
i gospodarstwo (uśmiech).

Producent młyna zapewnia, że może on zmielić do 
400 kg mąki na godzinę. W rzeczywistości zależy to 
od kilku czynników. – Z naszych prób, a mielimy gru-
bo, wynika, że możemy zyskać około 150 kg mąki na 
godzinę, czyli tonę w sześć godzin – precyzuje Wal-
demar Kaliszczak. – Istotniejsze od szczegółowych 
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wyliczeń jest to, że mielimy tyle, ile potrzebujemy. Pozwala 
nam to zachować świeżość mąki. Ziarno czeka na swo-
ją kolej w chłodnym i suchym miejscu, mielimy potrzeb-
ną partię i do wypieków trafia najświeższa z możliwych  
baza.  

Pierwszym „dzieckiem młyna” był razowiec na zakwa-
sie, wypiekany wyłącznie na mące żytniej. Drugim: chleb 
żytnio-razowy, który składzie ma mąkę żytnią, sól i wodę 
plus w ramach dekoracji i smakowej kropki nad „i” – siemię 
lniane oraz sezam. Nie ma w nim, co ciekawe, drożdży. Po-
zwalają na to właściwości mąki wytwarzanej przez młyn. 
Jest mocniejsza, dużo lepiej się zakwasza i sprawia, że chleb 
pięknie wyrasta. Ma ciemny, a w zasadzie szary kolor, bo 
pozostaje w niej wszystko, co zawiera ziarno, więc jest nie-
porównywalnie do białej mąki zdrowsza. Waldemarowi Ka-
liszczakowi udało się znaleźć dostawcę znakomitej jakości 
zboża, co jeszcze podniosło jej jakość.

Do klasycznych propozycji dołączyły właśnie nowe re-
ceptury, coś dla miłośników oryginalnych smaków. Orze-
chowiec powstaje z trzech mąk: żytniej (własnej), graham 
i chlebowej. Bazą jest zakwas żytni, a w składzie znajdują 

się jeszcze sól, drożdże, woda. Do tego orzechy arachidowe, 
słonecznik, siemię lniane, pestki dyni i kasza jaglana. Prawdzi-
wa bomba zdrowotna, bo dodatki to źródło m.in. najzdrow-
szych tłuszczy. Chleb ze śliwką i orzechami – druga nowość 
– ma w składzie mąkę żytnią i chlebową, drożdże, sól i wodę, 
a nadziany jest na bogato orzechami włoskimi i suszonymi 
śliwkami. Propozycja wprost wymarzona na przykład na wi-
gilijną kolację, ale też na co dzień, dla osób szukających nieco 
bardziej wyszukanej podstawy do kanapek.

Wypieki są różne, ale wszystkie mają specyficzną, wilgotną 
i mięsistą konsystencję. I wyrazisty smak, bo tak jak w przy-
padku każdego ziarna – kawy, pieprzu czy innych przy-
praw – świeżo mielone gwarantują intensywność i smaku,  
i zapachu.  

– Jeśli będziemy mieli moce przerobowe, być może stwo-
rzymy inne rodzaje mąki, na przykład pszennej – zapowiada 
Waldemar Kaliszczak. – Cały czas szukamy czegoś cieka-
wego, co nas wyróżni. Tym bardziej, że dziś coraz więcej 
jest osób ceniących wyroby wysokiej jakości. Dla mnie to, 
że ktoś przyjeżdża do nas po chleb przez pół miasta, jest 
największą satysfakcją.

Piekarnia Kaliszczak, 
koszalin, zwycięstwa 26a

www.kaliszczak.com.pl
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SZEROKI WYBÓR DODATKÓW DO TORTÓW I CIAST

barwniki, ranty cukiernicze, masy cukrowe, 

ozdoby, podkłady, toppery, pudełka.

/rzecz.tortowa

Rzecz Tortowa

Koszalin, ul. Sikorskiego 4A 

tel. 884 32 33 44

rzecz_tortowa_koszalin



Czy  zastanawiałeś  się  kiedyś,  dlaczego  tak  wiele  firm  zaczyna  zlecać marketing  swoich  usług 
i produktów firmom zewnętrznym? Trend  ten  staje  się  coraz popularniejszy  i  nic nie wskazuje 
na to, aby sytuacja miała ulec zmianie. Współpraca z zewnętrznym działem marketingu niesie za 

sobą wiele korzyści. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie kilku najważniejszych. 

Sześć  powodów, dla których warto 
współpracować z agencją marketingową 

1. DOśWIADCzENIE I WIEDzA 

Współpracując z agencją marketingową, zyskujesz dostęp do 
części jej wiedzy i doświadczenia. Osoby, które zawodowo zaj-
mują się marketingiem, w swojej pracy spotkały się z wieloma 
sytuacjami i poznały wiele rodzajów biznesu. Dzięki temu są 
w stanie patrzeć szerzej i oceniać potencjał drzemiący w pew-
nych pomysłach. To również ludzie, którzy na bieżąco śledzą 
nowinki ze świata marketingu i regularnie pogłębiają swoją 
wiedzę. W dynamicznie zachodzących zmianach na świecie, 
bycie na bieżąco jest bardzo ważnym czynnikiem sukcesu. 

2. OSzCzęDNOść CzASu I PIENIęDzy 

Nie od dziś wiadomo, że przy prowadzeniu biznesu każda 
minimalizacja ponoszonych kosztów jest istotna. Nie ulega 
również wątpliwości, że rezygnowanie z inwestycji w działa-
nia promocyjne to strzał w stopę. Zatrudnienie specjalisty ds. 
marketingu, który będzie pracował z siedziby Twojej firmy, 
niesie za sobą wiele wydatków. Przede wszystkim musisz zain-
westować w stworzenie stanowiska pracy, zakup wszystkich 
potrzebnych programów i narzędzi, poświęcić czas na wdro-
żenie i szkolenie. Do tego dochodzą koszty związane z płatny-
mi kursami, które są konieczne, aby Twój pracownik był ciągle 
na bieżąco z nowinkami ze świata marketingu i mógł wdrażać 

skuteczne działania dla Twojej firmy. Oczywiście pracownik 
musi dostawać pensję. Stanowi ona kolejny koszt, który mu-
sisz uwzględnić w swojej strukturze wydatków. Ciężko wyma-
gać, aby jedna osoba mogła zagwarantować Ci kompleksową 
obsługę, włącznie z prowadzeniem działań w social mediach, 
analityką, tworzeniem strategii, przygotowywaniem grafik, 
moderowaniem strony www i wieloma innymi.

Na szczęście z pomocą przychodzi agencja marketingo-
wa. W jej szeregach znajdziesz osoby, które specjalizują się 
w poszczególnych aspektach marketingu, dzięki czemu mają 
szczegółową wiedzę na temat np. Google Ads czy analityki. 
Zakres ich usług jest bardzo szeroki, dzięki czemu zapewnia-
ją Ci kompleksową obsługę. Nie marnujesz również czasu na 
szkolenie, a wdrażanie zajmuje zdecydowanie mniej czasu — 
agencje przez lata zdobywały swoje doświadczenie, dlatego 
wiedzą, jak profesjonalnie zająć się Twoją marką. Współpraca 
rozliczana jest na podstawie faktury, dzięki czemu możesz ją 
uwzględnić w swojej strukturze ponoszonych kosztów, zwią-
zanych z utrzymaniem działalności. 

3. śWIEży PuNKT WIDzENIA 

Jeśli prowadzisz swój biznes od wielu lat, po pewnym cza-
sie zaczynasz zamykać się w pewne schematy. Ciężko same-
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mu ocenić poprawność i skuteczność prowadzonych działań, 
a zatrudnieni pracownicy mogą mieć obawy przed podzie-
leniem się swoimi spostrzeżeniami lub mogą nie czuć się na 
tyle kompetentni. Nawiązanie współpracy z zewnętrzną firmą 
rozwiąże ten problem. Agencji marketingowej, dzięki swoje-
mu doświadczeniu i ustrukturyzowanej wiedzy, łatwiej jest 
ocenić sytuację, w której znajduje się Twój biznes i opraco-
wać dalszy plan działania. 

4. SySTEM WSPóŁPRACy zAMKNIęTy W PROCES

Nie od dziś wiadomo, że czas to pieniądz, dlatego współ-
praca z agencją jest opracowana w taki sposób, żeby wy-
magała z Twojej strony minimalnego nakładu czasu. Kie-
dy inni tworzą dla Ciebie treści i moderują Twoje profile,  
Ty możesz pozyskiwać kolejnych klientów. W dobrych agen-
cjach marketingowych system pracy odbywa się przy wy-
korzystaniu nowoczesnych narzędzi, które w każdej chwili 
umożliwiają Ci sprawdzenie postępów realizowanych zadań, 
zadawanie pytań i nanoszenie swoich uwag. Masz wgląd 
i możliwość dialogu na każdym z etapów, jednak wymaga to 
od Ciebie minimalnego nakładu czasu. Duża część współpra-
cy odbywa się zdalnie, dlatego masz dostęp do jej efektów  
w każdej chwili. 

5. FACHOWA ANALIzA 

Prowadząc działania marketingowe w internecie, należy je 
stale kontrolować, analizować i wyciągać wnioski. Danych, na 
które należy zwrócić uwagę, jest bardzo wiele i łatwo zagubić 
się w gąszczu statystyk. Współpracując z agencją marketin-
gową, możesz mieć pewność, że poddano analizie najważ-
niejsze z nich i prawidłowo je zinterpretowano. Cały raport 
otrzymujesz w zwartym pliku, wraz z wnioskami i dalszymi 
prognozami. Nie musisz więc wchodzić na kilka stron i prze-
znaczać czasu na samodzielną analizę — wszystko znajdziesz 
w jednym miejscu. Co więcej, jeśli coś będzie dla Ciebie nieja-
sne, zawsze możesz liczyć na specjalistyczne wytłumaczenie. 

6. DOSTęP DO NOWyCH ROzWIązAń 

Marketing to taki dział nauki, który cały czas dynamicznie 
się rozwija. Powstają nowe technologie, narzędzia, a portale 
społecznościowe wprowadzają wiele udoskonaleń, które mają 
pomóc w promowaniu firmy. Pracownik etatowy w natłoku 
codziennych zadań, może nie mieć możliwości, aby wszyst-
ko sumiennie śledzić.  Agencję marketingową cechuje ciągła 
edukacja, zdobywanie najnowszej wiedzy i śledzenie trendów.  

Nawiązując współpracę z jedną z nich, zyskujesz dostęp do 
najnowszej wiedzy i technik, które pomogą w rozwoju Two-
jego przedsiębiorstwa. 

Korzyści, jakie wynikają ze współpracy z agencją marketin-
gową, jest bardzo wiele. Nasi klienci często podkreślają, że 
największą zaletą jest dla nich kompleksowa obsługa. W jed-
nym miejscu są prowadzone wszystkie procesy reklamowe 
ich firm, nie muszą poszukiwać nawet grafika czy drukarni. 
Co więcej, obsługa jest prowadzona z dużą starannością, 
a wszystkie kroki są poparte analizą, doświadczeniem i wie-
dzą. W marketingu nie ma miejsca na działania „na czuja”. Tu-
taj są potrzebne twarde dane, które przełożą się na sukces 
Twojej firmy. Wiemy, że musisz zarabiać i generować sprze-
daż, dlatego strategię marketingową układamy w taki sposób, 
aby zyski Twojej firmy rosły i pozwalały Ci dalej się rozwijać. 
Kiedy my zajmujemy się reklamą w internecie i moderowa-
niem social mediów, Twoi pracownicy mogą rozwijać aspekty 
sprzedażowe i zwiększać obroty firmy.
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Komuś niezorientowanemu nazwa firmy może się wydać nieco myląca, bo od dawna nie zajmuje 
się  ona  wyłącznie  haftem.  Owszem,  od  niego  zaczynała  i  nadal  oferuje  takie  usługi,  choć  już 
na  nieporównanie  wyższym  poziomie  technicznym  niż  30  lat  temu.  Przez  ponad  trzy  dekady 
działalności Haftkom stał się kreatywną agencją reklamową dostarczającą jakie tylko można sobie 
wyobrazić przedmioty służące reklamie i  identyfikacji wizualnej. Niektóre sam kreuje, podobnie 
jak  rozwiązania  graficzne,  służąc  przy  tym  Klientom  fachowym  doradztwem marketingowym.  

Ta kompletność ugruntowuje pozycję agencji nie tylko na lokalnym rynku. 

Rodzinna firma z genem kreatywności
hAFTKOM

Rodzinny biznes pod nazwą Haftkom zaczął się właściwie od 
przypadku. Mówi o tym otwarcie Ewa Sadowska, od której 
odważnego kroku firma wzięła początek (mąż wtedy już od 
14 lat prowadził w Koszalinie prywatny warsztat samochodo-
wy). Pani Ewa zdecydowała się bowiem na zakup pierwszej 
maszyny do haftu mechanicznego, jeszcze obsługiwanej ręcz-
nie. Tak wspomina ten moment: - Trafiła się prawdziwa oka-
zja. Urządzenie było używane, ale w dobrym stanie i w bardzo 
zachęcającej cenie. Zdecydowałam się na jego zakup, choć 

wtedy jeszcze nie za bardzo wiedziałam, jak wykorzystać je 
w szerszym zakresie. Jak się wkrótce okazało, był to strzał 
w dziesiątkę. W gospodarce zachodziły gwałtowne przemia-
ny, rynek był wygłodniały wszystkiego, a reguły prowadzenia 
działalności gospodarczej proste. Panował pionierski duch, 
który dawał dużo radości.   

Pierwszymi liczącymi się odbiorcami usług Haftkomu stały 
się zakłady szwalnicze. Duże państwowe szwalnie bankru-

Autor: andrzej mielcarek | Fotografie: marcin betliński
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towały, w ich miejsce pojawiały się mniejsze, prywatne.  
To one przejmowały zamówienia z Niemiec, Skandynawii 
i innych krajów zachodnich, produkowały również na ry-
nek krajowy. Młoda firma pani Ewy była dla nich koope-
rantem wykonującym obszycia i aplikacje. 

Ewa Sadowska mówi: - Bardzo dużo haftowaliśmy wtedy 
na rynki zagraniczne. Szwalnie dostarczały nam projek-
ty w trakcie szycia, a my zajmowaliśmy się haftowaniem 
wykrojów odzieży. Był czas, kiedy pracowaliśmy przez 
całą dobę, na trzy zmiany. Liczba zamówień wymusiła za-
kup nowszej i wydajniejszej maszyny. I przyszła zmiana - 
współpracujące z nami szwalnie przeniosły się na wschód, 
głównie na Ukrainę, do Rumunii i Bułgarii, bo tam była 
tańsza siła robocza. Zostaliśmy zmuszeni do szukania no-
wego pomysłu na wykorzystanie urządzeń, w które zain-
westowaliśmy niemałe pieniądze. 

To wtedy Haftkom przestał być podwykonawcą. Stał się 
bezpośrednim dostawcą odzieży. Działo się to w cza-
sie, kiedy gwałtownie wzrósł popyt na odzież oznaczoną 
marką. Hotele, restauracje, firmy produkcyjne zaczęły za-
mawiać koszulki i inne elementy strojów z naniesionymi 
logotypami albo napisami. Klientów przybywało, bo szyb-
ko zrozumieli, że bardziej opłaca się wyhaftować okre-
ślone elementy, niż co rusz zamawiać mniej trwałe  
nadruki. 

Nadal sprzedajemy dużo odzieży i tekstyliów na użytek 
obiektów hotelarskich oraz gastronomicznych – relacjo-
nuje Ewa Sadowska. – Hotele zamawiają w dużej ilości 
ręczniki, pościel, obrusy, pamiątki z logotypami. 

Pani Ewa wraca myślami do sytuacji sprzed kilkunastu lat, 
kiedy stanęła przed poważnym dylematem: - Widziałam, 
że zamówienia na usługi hafciarskie rosną. Ale jednocze-
śnie miałam świadomość, że hafciarnia to za mało i że 
przyszedł czas na duży krok do przodu, bo coraz częściej 
Klienci pytali o rozmaite przedmioty i usługi, których nie 
mieliśmy w ofercie. 

W tym czasie córka, Karolina Sadowska, kończyła studia 
w Warszawie i planowała wraz z mężem wyjazd na stałe za 
granicę. Pani Ewa wspomina: - Wiedziałam, że dalej sama 
firmy nie poprowadzę. W dotychczasowym zakresie pro-
dukcji mogłam się oprzeć na pracownikach. Jednak żeby 
zrobić coś więcej, rozwinąć się, potrzebowałam mocnego 
wsparcia. Postawiłam sprawę otwarcie: albo je dostanę, 
albo będę musiała zamknąć firmę.    

Pani Karolina doskonale pamięta ten moment i dylemat, 
co robić dalej: - Z jednej strony mieliśmy z mężem swoje 
plany, z drugiej żal było dorobku mamy. Tym bardziej, że 
od dawna obserwowałam jej ciężką pracę, a sama hafciar-
nia to miejsce, w którym już od dziecka spędzałam dużo 
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czasu, pracowałam  w niej w każde wakacje, pomagając 
mamie. Ostatecznie, wraz z mężem, który jest informa-
tykiem, podjęliśmy decyzję o przyjeździe do Koszalina. 

Tym sposobem w czerwcu 2008 roku w Haftkomie po-
jawiła się na stałe pani Karolina, która ostatecznie prze-
jęła obowiązki pani Ewy. Można powiedzieć, że role się 
odwróciły: córka zarządza, a mama pomaga, bo wciąż 
jest osobą pełną pomysłów, energii i bardzo aktywną.  

Karolina Sadowska mówi: - Przez te 13 lat, kiedy jestem 
już na stałe w Haftkomie, nasza oferta bardzo się posze-
rzyła. Zostaliśmy dystrybutorem wielu wiodących ma-
rek odzieży promocyjnej i agencją reklamową jednocze-
śnie. Dostarczamy produkty znakowane każdą dostępną 
metodą. Lista odbiorców stale się przy tym poszerza.  
Są wśród nich liczne samorządy i urzędy, dla których ro-
bimy czasami rzeczy wyjątkowe, jak na przykład ostat-
nio w pełni spersonalizowany namiot reklamowy dla 
gminy Kłos. Samorządy lokalne organizują bardzo dużo 
imprez, dbają o swoje otoczenie, a jednocześnie chcą 
się odróżniać. 

Karolina Sadowska relacjonuje: - Wielu Klientów to nasi 
stali odbiorcy, którzy powracają z zamówieniami syste-
matycznie. Ale zdarzają się również tacy, którzy dopie-
ro startują w biznesie albo nie dysponują jeszcze wła-
snym, profesjonalnym logotypem. W takich sytuacjach 
pomagamy im, projektując niepowtarzalne logo i tu 

możemy wykazać się kreatywnością. Jest więcej pra-
cy, ale i ogromna satysfakcja, kiedy widzimy, że Klienci 
doceniają nasze starania. Wspomniane 13 ostatnich lat 
przyniosło również wzbogacenie sposobów znakowania 
odzieży i tekstyliów. To już nie tylko haft, ale wszelkiego 
rodzaju nadruki wykonywane nowoczesnymi metodami, 
dającymi trwały i estetyczny efekt. Poza tym w naszej 
ofercie Klienci znajdą szeroką ofertę produktów przy-
datnych w reklamie i promocji. Trudno je zliczyć. Mając 
dobre relacje z ich producentami, możemy na życzenie 
Klientów dostarczyć właściwie wszystko, o czym zama-
rzą. Szybko, profesjonalnie, w dobrej cenie.  

Co ostatnio szczególnie przyciąga uwagę zamawia-
jących? Karolina Sadowska mówi: - Na fali są gadżety 
ekologiczne, techniczne, a o tej porze roku - kalendarze. 
Gadżety ekologiczne to produkty wytwarzane często 
z naturalnych surowców albo materiałów pochodzących 
z recyklingu. Papierowe długopisy, ołówki, korkowe no-
tesy, płócienne albo papierowe torby…  Gadżety tech-
niczne mają charakter użytkowy. Są to sprytnie obmy-
ślone, małe narzędzia, które można nosić z sobą, a które 
przydają się w rozmaitych sytuacjach.

Jakie zlecenia właścicielka uznaje za szczególne? Ka-
rolina Sadowska odpowiada: - Sukcesem było obsłu-
żenie Urzędu Miejskiego z okazji 750-lecia Koszalina. 
Systematycznie obsługujemy Międzynarodowe Zloty 
Morsów w Mielnie. Podobnie jest z dorocznymi zlota-
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mi motocyklowymi w Polanowie. Naszymi Klientami są 
Archiwum Państwowe, Bałtycki Teatr Dramatyczny czy 
koszalińskie Muzeum. Trudno zliczyć… Sponsoring BTD 
przyniósł nam nawet nagrodę prezydenta miasta dla 
mecenasów kultury. Ponieważ systematycznie bierzemy 
udział w branżowych targach, rozmaite gadżety i mate-
riały zamawiają u nas również agencje i firmy z całej Pol-
ski oraz z zagranicy.

A jak na działalność firmy wpłynęła pandemia? – Oczy-
wiście odbiła się ona negatywnie na obrotach – mówi 
pani Karolina. – Z drugiej strony zauważyłam, że firmy 
zaczęły szukać dostawców bardziej lokalnie. Chodzi 
o wspieranie się nawzajem, ale również o pewność wy-
sokiej jakości. Nas nikt nie musi weryfikować, bo jeste-
śmy tutaj od długich lat, doskonale znani z rzetelności, 
szerokiej oferty, elastyczności we współpracy. Klienci to 
doceniają. Należymy do Północnej Izby Gospodarczej, 
a ja aktywnie działam w Klubie Kobiet PIG. Wiele Klien-
tek mam właśnie z tego kręgu. Wolą kupować u nas niż 
przez internet. To wyraźna i utrwalająca się tendencja. 

Haftkom znany jest również z zaangażowania społecz-
nego. Systematycznie wspomaga rozmaite inicjatywy 
charytatywne. – Na przykład ostatnio wykonaliśmy 
zupełnie za darmo odzież dla wolontariuszy jednego ze 
schronisk dla zwierząt.

Haftkom wspiera także inicjatywę „Szczyt za szczytem”, 
czyli grupę ludzi biegających po górach, których w Pol-
sce wciąż przybywa. Ich stroje zostały oznakowane 
bezpłatnie w Koszalinie. - Uwielbiam góry, to jest moja 
odskocznia. Tam odpoczywam, tam mogę wiele rzeczy 
przemyśleć. Góry budzą respekt, wyciszają. Dochodzę 
do wniosku, że każdy szczyt jest do zdobycia, ale trzeba 
czasem się bardziej namęczyć. Przekładam tę refleksję 
na pracę. Wszystko można zrobić, ale czasem trzeba 
włożyć więcej wysiłku. Członkowie inicjatywy „Szczyt 
za szczytem” przyjadą do Koszalina w styczniu 2022 
roku i będziemy wspólnie z nimi zdobywać w biegu 
Górę Chełmską szlakiem Pętli Tatrzańskiej. W Koszali-
nie, gdzie mieszka wielu entuzjastów biegania, na pewno 
znajdzie się grupa osób zainteresowanych takim wyda-
rzeniem. 

Karolina Sadowska podsumowuje: - Nasza firma istnieje 
na rynku bardzo długo. Rozwija się, ale pozostaje firmą 
rodzinną. Stawiamy na kreatywność. Każdy, kto zechce 
się u nas zaopatrywać, może być pewny, że znajdzie zro-
zumienie, pomoc i indywidualne podejście. Zawsze tak 
było i będzie. Zapewniamy kompleksową obsługę i do-
radztwo. Sama najbardziej w pracy lubię te momenty, 
kiedy Klienci stwierdzają, że poszukiwali właśnie tego, 
co im zaproponowałam. Klient dobrze obsłużony, zado-
wolony, wróci, a jednocześnie będzie nas polecał innym. 
Najskuteczniejsza forma reklamy to reklama szeptana, 
bo wszyscy ufamy tym, których znamy. 

Koszalin ul. Kosynierów 47A
tel. 603 779 333

biuro@haftkom.pl
/haftkom

www.haftkom.pl
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Najwyższy czas, aby po latach zachwytów nad różnymi egzotyczny-
mi „superfoods” - pochodzącymi z mniej lub bardziej oddalonych od 
nas regionów świata - polscy konsumenci odkryli i docenili wreszcie 
bogactwo rodzimej „superżywności”, a więc produktów spożywczych 
o wyjątkowych walorach odżywczych i zdrowotnych, które wytwa-
rzane są w Polsce. 

Jedną z największych „gwiazd” w tej kategorii powinna stać się aronia, 
której Polska jest zresztą czołowym producentem i eksporterem na 
świecie. Warto wiedzieć, że te wciąż niedoceniane w naszym kraju, 
niepozorne owoce, a także ich przetwory, wyróżniają się na tle innych 
rekordową zawartością polifenoli, przez co nazywane są czasem przez 
znawców tematu „polskim czarnym złotem”. 

NIEKOńCząCA SIę LISTA KORzyśCI

Czym są tajemnicze polifenole? W skrócie - są to bioaktywne związki 
roślinne, które nadają roślinom barwę. To właśnie one odpowiedzial-
ne są za ich charakterystyczny cierpki i gorzki smak. Ponadto chronią 
rośliny przed grzybami, bakteriami, owadami oraz przed promieniowa-

niem UV. Wszystkie polifenole pełnią w organizmie człowieka bardzo 
ważną rolę – są antyoksydantami, dzięki czemu mają m.in. działanie 
przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe i prze-
ciwnadciśnieniowe.

Jeżeli chodzi o nasza aronię, to zawiera ona wyjątkowo dużą ilość po-
lifenoli. Konkretnie, ich łączna zawartość w tych owocach wynosi od 
blisko 2000 nawet do 8000 mg na 100 g suchej masy, w zależności 
od odmiany, metod uprawy i momentu zbioru. „Według współcze-
snych badań farmakologicznych aronia ma wiele działań prozdrowot-
nych. Bogate w antocyjany ekstrakty z owoców aronii posiadają m.in. 
właściwości przeciwutleniające, antymutagenne, kardioprotekcyjne 
i przeciwhiperglikemiczne (przeciwcukrzycowe – przyp. red.)” – wska-
zują naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w poświę-
conej aronii analizie, która została opublikowana w specjalistycznym 
czasopiśmie „Journal of Medicinal Food”. 

Na tym jednak lista korzyści dla zdrowia oraz potencjalnych zastoso-
wań aronii w profilaktyce i leczeniu chorób wcale się nie kończy. „Np. 
piloci narażeni są na promieniowanie jonizujące niekiedy znacznie 

Cudze  chwalicie,  swego  nie 
znacie!  Warto  wiedzieć,  że 
pod względem zawartości po-
lifenoli,  a  więc  bioaktywnych 
związków  mających  liczne, 
udowodnione walory prozdro-
wotne,  aronia  dosłownie  bije 
na głowę nie tylko inne owoce 
oraz warzywa,  lecz  także m.in. 
zieloną herbatę, imbir czy czer-
wone wino. To właśnie dlatego 
już  od  wielu  lat  polskie  prze-
twory z aronii kupują na potę-
gę np. Japończycy, Koreańczy-
cy i Chińczycy.

Polskie 
czarne złoto

ARONIA

Autor: wiktor szczepaniak | zdrowie.pap.pl
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wyższe, niż pracownicy elektrowni atomowej. Promieniowanie 
to powoduje, iż w organizmie wytwarzane są wolne rodniki, któ-
re uszkadzają lipidy, białka i DNA. Najlepszą metodą zmniejsza-
nia genotoksyczności jest podawanie silnych antyoksydantów.  
Tutaj także znalazły zastosowanie owoce aronii oraz sok z tych owo-
ców” – podkreślają autorzy wspomnianego wyżej opracowania. 

- To właśnie w dużej mierze z tego powodu, czyli możliwości sto-
sowania aronii jako środka zapobiegawczego i leczniczego przeciw 
szkodliwym skutkom promieniowania jonizującego (np. w chorobie 
popromiennej) zawdzięcza ona rosnącą popularność w krajach Azji, 
m.in. Japonii i Korei – ocenia dr hab. Stanisław Pluta z Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach. 

Jakie jeszcze istotne korzyści zdrowotne może nam przynieść kon-
sumpcja aronii? Prof. Iwona Wawer, która należy do największych 
znawców tego tematu w naszym kraju, wskazuje, że spożywanie 
aronii lub jej przetworów może być też zalecane osobom mają-
cym problemy ze wzrokiem, ponieważ zawarte w aronii składniki 
bioaktywne m.in. poprawiają mikrokrążenie i zmniejszają kruchość 
naczyń włosowatych w obrębie narządu wzroku. Ponadto, spe-
cjalistka zwraca uwagę na fakt, że polifenole spowalniają rozwój 
zmian i chorób neurodegeneracyjnych (upośledzenia funkcji mózgu 
postępującego z wiekiem lub wskutek niezdrowego trybu życia,   
czy nadużywania alkoholu). 

Na koniec warto wspomnieć, że w rankingu produktów spożyw-
czych zawierających największą ich ilość – opublikowanym na 
łamach prestiżowego czasopisma „European Journal of Clinical 
Nutrition” – aronia zajęła siódmą lokatę wśród blisko 500 analizo-
wanych produktów! Z analizy tej wynika, że jest ona najbogatszym 
na świecie źródłem polifenoli wśród owoców, ustępując jedynie 
niektórym ziołom i przyprawom, a także kakao. Daleko w tyle aro-
nia zostawia takie produkty, jak np.: zielona herbata, brokuły, czer-
wone wino czy jabłka.  

NIE TyLKO DLA KONESERóW

Oczywiście, jak na prawdziwy „superowoc” przystało, aronia – 
poza samymi polifenolami – zawiera także mnóstwo innych cen-
nych składników odżywczych. 

Jak można się dowiedzieć m.in. na stronie NCEŻ, a także z różnych 
publikacji naukowych, np. z czasopisma „Postępy fitoterapii”, aronia 
zawiera także liczne witaminy (C, B2, B6, E, P, PP, K) oraz składni-
ki mineralne (Mo, Mn, Cu, B, I, Co, Zn, Mg, K, Fe, Ca), jak również 
kwasy organiczne, białka, błonnik, karotenoidy, ksantofile, kwasy 
tłuszczowe i wiele innych. To wszystko sprawia, że jagody aronii 
naprawdę zasłużyły na miano superfood. 

Mimo to, nie są one pozbawione pewnych wad. Za największą 
uchodzi ich cierpki smak. Dlatego rzadko spożywane są w postaci 
świeżej, nieprzetworzonej. Najczęściej konsumowane są w formie 
soków, dżemów, ekstraktów lub liofilizatów. Na szczęście w każdej 
z tych postaci stanowią mniej lub bardziej zasobne źródło wymie-
nionych wyżej prozdrowotnych składników. 

Prof. Iwona Wawer podpowiada, że optymalna dawka aronii  
dla osoby dorosłej to pół filiżanki owoców lub filiżanka soku lub łyż-
ka stołowa płynnego koncentratu soku dziennie. Znawcy tematu 
podpowiadają, że warto korzystać też z mrożonych oraz liofilizowa-
nych (suszonych w niskiej temperaturze) owoców aronii, gdyż za-
chowują one większość walorów świeżych owoców i jednocześnie 
są bardzo praktyczne w użyciu – można je zastosować jako doda-
tek do wielu dań, wypieków, deserów czy koktajli. 



Niepewność, kumulujący się stres i obawa przed przyszłością tworzą psychiczną pułapkę, 
z  której  wyjście  wymaga  czasu  i  pracy  nad  sobą.  Lubimy mieć  wpływ  na  otoczenie, 
kontrolując sytuację czujemy się spokojniejsi – dziś te podstawowe narzędzia wytrąciła 
nam  z  rąk  pandemia,  dając  w  zamian  izolację,  strach  i  alternatywną  rzeczywistość,  
na  którą  nie  wyrażamy  zgody.  O  świecie  poukładanym  na  nowo,  sumie  wszystkich 
strachów  i  kontroli  tego,  co paraliżuje podcinając  skrzydła  opowiada Zuzanna Myszka 

psycholog, terapeuta EEG Biofeedback i HRV Biofeedback

Suma wszystkich strachów

Patrząc na niechlubne statystki, zdaje się, że pandemia 
odcisnęła na nas ogromne piętno…Jej wpływ jest ogrom-
ny. Potwierdzają to zarówno badania, ale również sama 
obserwacja pacjentów. Pandemia dotknęła naszej psychi-
ki oraz kondycji ogólnej, w tym zdrowia, co powoduje, że 
mierzymy się z problemami natury psychologicznej, jak 
i dolegliwościami typowo medycznymi np. kardiologicz-
nymi i neurologicznymi związanymi z przebytą infekcją. 
One również mają wpływ na naszą psychikę.

utknęliśmy w nowej rzeczywistości, pełnej obostrzeń 
i trudnych do zaakceptowania zasad. W pewnym mo-
mencie głowa mówi dość. Bunt wynika z predyspozycji?
Cechy osobowości mają ogromne znaczenie. Przykła-
dowo introwertycy czują się lepiej mogąc minimalizo-
wać kontakty społeczne. Z drugiej strony są przyczy-
ny medyczne – okazuje się, że osoby, które przebyły 
infekcję Covid-19 zaczynają doświadczać lęków i pro-
blemów psychicznych. Wiele trudności, które zaobser-
wowałam współpracując z kardiologami i neurologami, 
dotyczyła właśnie zaburzeń w funkcjonowaniu po in-
fekcji. 

Co dotyka nas najczęściej?
Problemy z pamięcią, zaburzenia koncentracji, niemoż-
ność skupienia się na jednej czynności. 

Statystyki wskazują, że spory odsetek Polaków mierzy 
się z atakami paniki. Też przez infekcję?
Między innymi. Pacjenci z problemami kardiologiczny-
mi odczuwając szybsze bicie serca mogą doświadczać 
nasilonego lęku. To działa tak, że sygnał, który wysyła 
ciało odbiera psychika, interpretując go jako zagroże-
nie. My zauważamy narastające poczucie lęku i dener-
wujemy się jeszcze bardziej, przez co wpadamy w błęd-
ne koło. 

Kiedyś minie, czy samo nie przejdzie?
Objawy somatyczne mogą mieć swoje przyczyny 
w złych nawykach, nawet w cechach osobowości. Na-
wet jest coś takiego jak osobowość kardiologiczna. 
Jednak zawsze w pierwszej kolejności musimy wyklu-
czyć za pomocą badań przyczyny czysto medyczne. 
Jeśli nagle wystąpiły problemy z koncentracją i snem, 
również konieczna jest diagnostyka. 

Nie chorowaliśmy, a mamy objawy, o których wspomi-
nasz. Co wtedy?
Nie bagatelizujmy zmian. Niepewność, kumulujący się 
stres i lęk przed przyszłością tworzą pewnego rodzaju pu-
łapkę. Jesteśmy tak skonstruowani, że lubimy mieć wpływ 
na otoczenie, czyli im bardziej potrafimy kontrolować sytu-
ację, tym czujemy się spokojniejsi. Sprawdzone dotychczas 
narzędzia zarządzania takimi sytuacjami wytrąciła nam 
pandemia – czujemy się pogubieni, nie akceptujemy obo-
strzeń i izolacji. W ułamku sekundy cały poukładany świat 
legł w gruzach, więc nic dziwnego, że poczucie straty wy-
wołuje silne reakcje. 

Negowanie obecności wirusa można traktować jako linię 
obrony naszej psychiki?
Wypieranie faktów jest jedną ze strategii przetrwania. 
Pozwala stworzyć swoistą bańkę, w której tworzymy bez-
pieczną dla siebie rzeczywistość. Na poziomie argumen-
tacji logika wskazuje jedno, natomiast paraliżujący strach 
pcha nas w przeciwną stronę. Skrupulatnie korzystają 
z tego dla własnych interesów niektóre grupy – powodu-
jąc eskalację napięcia, sterują naszym działaniem w myśl 
swoich oczekiwań.

Pierwszy lockdown zaowocował miłością do ruchu.  
Dziś aktywność zamieniliśmy na używki. znów ze strachu?
Spójrzmy z nieco szerszej perspektywy. Jeśli osoby, które 
nigdy nie wykazywały chęci do aktywności nagle rzucają się 
w wir sportu, szybko zderzają się z własnym brakiem wie-
dzy, który je zniechęca lub rozczarowuje. Rozpoczęcie tre-
ningów wymaga podstawowej znajomości organizmu, więc 
może być również tak, że nie wystarczyło nam zapału, który 
mieliśmy na początku. Nowe rzeczy są zawsze ekscytujące, 
komplikacje pojawiają się, gdy trzeba utrzymać rutynę.

Porażkę w fitnessie zastępujemy winem?
Raczej ułudą. Alkohol w początkowej fazie przyniesie po-
czucie rozluźnienia. Pozornie poczujemy się lepiej i zaśnie-
my szybciej – rykoszet wróci do nas w postaci zaburzeń 
w codziennym funkcjonowaniu, w tym w architekturze 
snu. Dynamika czasów spowodowała, że szukamy szyb-
kich rozwiązań i takim antidotum na całe zło są wspoma-
gacze, które mamy w zasięgu ręki. Wracamy do punktu 
wyjścia – należy zniwelować lęki i stres, które są przyczy-
ną masowych problemów ze snem.

Autor: dagmara rybicka
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ZuZanna MysZka 
 

Zuzanna Myszka psycholog, terapeuta EEG Bio-
feedback i HRV Biofeedback z praktyką w po-

radniach specjalistycznych i na oddziałach szpi-
talnych. Prowadzi terapię neuropsychologiczną 

i psychologiczną przy użyciu aparatury do badania 
fal mózgowych i regulacji pracy serca, skuteczną 

w przypadkach omdleń, nadciśnienia i powikłań po 
przebyciu Covid-19. Jest współzałożycielką  

Waves of Harmony.

Tyle, że droga do uzależnienia jest krótka. Gdy pan-
demia się skończy, odstawimy kieliszek i leki bez po-
mocy psychologa?
Wszystko zależy od poziomu i przyczyny.  
Pijemy - napięcie spada, palimy marihuanę - pande-
miczny świat nie wydaje się przerażający, bierzemy 
leki nasenne i noce przestają być koszmarem. Szu-
kamy pomysłu, jak mierzyć się z rzeczywistością, 
w której dyskomfortem jest codzienność.

Na kozetce u psychologa znajdziemy ratunek?
Moja praca jest w dużej mierze oparta o kontakt 
ze środowiskiem medycznym. Gdy pacjent trafia 
do lekarza i prócz zasadniczej dolegliwości, z którą 
się zgłosił komunikuje narastający stres, przeciąże-
nie pracą, nadmiar obowiązków i klasyczne za dużo 
na głowie, z czym sobie nie radzi, jest odsyłany do 
psychologa, psychoterapeuty i psychiatry, bo nie ma 
magicznej tabletki niwelującej lęk i obawy o jutro. 
Ale znajdziemy tu również dobre strony. Przed pan-
demią zainteresowanie programami prozdrowotnymi 
było niższe, szczególnie w biznesie, pracodawcy nie 
widzieli podstaw, dlaczego przywiązywać uwagę do 
well-beingu.

Fot. Unsplash
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Niemal 80% badanych, po blisko roku trwania 
pandemii, nadal doświadcza ataków paniki, 

które trudno im opanować, a 7 na 10 ankietowa-
nych odczuwa więcej stresu, niż przed pande-
mią. Niemal połowa badanych ma problemy 

z jakością snu. Co więcej, prawie 40% uczestni-
ków badania przyznaje, że czuje się psychicznie 

gorzej, niż wtedy, gdy pandemia dopiero się 
zaczęła. 

Niepokojące są również wyniki dotyczące 
stosowania środków uspokajających i sięgania 
po alkohol. Zarówno na początku pandemii, jak 

i obecnie, bardzo wysokie są odsetki bada-
nych, którzy deklarowali, że posiłkują się nimi, 
żeby poradzić sobie z lękiem oraz niepokojem. 
Pod koniec roku 2020 po tego typu metody 
sięgało minimum 7 na 10 ankietowanych 

(na początku pandemii 87,4%, obecnie 74%). 
Jednym z niewielu pozytywnych aspektów jest 
to, że po roku trwania pandemii nieco wzrósł 
odsetek osób, które zaczęły stosować techniki 
oddechowe oraz relaksacyjne, pozwalające na 
redukcję napięcia i stresu (wzrost z 23,7% do 

29,9%). 

Obraz Polaka w pandemii daleki jest od ideału. 
Mniej dbamy o siebie i czujemy się zmęczeni. 

W naszym życiu jest więcej irytacji, złości, gnie-
wu, niż spokoju, optymizmu i nadziei. Dominu-
jącymi stanami, które nam towarzyszą, są lęk 

oraz stres. Takie wyniki dają do myślenia.

*Raport został zrealizowany na zlecenie Hu-
man Power. Badanie zostało przeprowadzone 
za pomocą metody CAWI w dwóch edycjach, 
tj. na początku pandemii (w II kwartale 2020 
roku) i na koniec 2020 r. (IV kw.) Łącznie w ba-

daniu wzięło udział 1389 osób. 

Smutne 
StatyStyki

Dobry psycholog na wagę złota?
Psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci pracujący 
z zaburzeniami zawsze byli cenni, ale nie cenieni. To pra-
ca obciążająca dla obu stron, która wymaga dużej indy-
widualizacji działań. Tym złotem określiłabym programy, 
które przyczyniają się do poprawy zdrowia. 

Jak radzisz sobie z odpornością? Historie pacjentów 
powodują, że wyobraźnia zaczyna pracować? Szukasz 
podobieństw?
Wszystkie programy, które prowadzę, przetrenowałam 
na sobie. Wiem i widzę, jak to działa, potrafię dopaso-
wać wiedzę i metodykę do zróżnicowanych problemów 
moich pacjentów. Doświadczenie zawodowe pomaga 
w wypracowaniu umiejętności i technik umożliwiających 
oddzielenie i dystans. Dla mnie ważne jest, aby o tym pa-
miętać.

Kto najbardziej oberwał w pandemii?
Patrząc na problem w kontekście profili psychologicz-
nych, wskazałabym na osoby wrażliwe, skupione na so-
bie, szybko i wyraźnie odczuwające sygnały napływające 
z ciała, mające tendencje do wchłaniania emocji innych. 
Gdybym miała wskazać na grupę, będą to osoby bardzo 
aktywne zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Podobnie 
nauczyciele i dzieci w okresie dorastania, u których duża 
zmienność i brak pewnego jutra powoduje narastają-
cy stres. Przykładem jest pacjentka maturzystka, która 
chwilę przed egzaminem przeszła infekcję covid-19, do 
mnie zgłosiła się z problemami z koncentracją. Była peł-
na obaw, jak bardzo wpłynie to na wynik egzaminu.

Dlaczego nauczyciele?
Zmierzyli się z nowym. Rzuceni w nauczanie zdalne bez 
wypracowanych technik i odpowiedniej metodyki, zosta-
li postawieni przed faktem znacznie większej odpowie-
dzialności zawodowej, a co za tym idzie - stresu. Świado-
mość różnicy w jakości nauczania, oczekiwania rodziców 
i uczniów to trudny do udźwignięcia bagaż.

Wspomniałaś o metodach, które stosujesz. Jak wygląda 
pandemiczna terapia?
Jestem psychologiem z doświadczeniem klinicznym na 
oddziale szpitalnym poudarowym, gdzie m.in. uczyłam 
się diagnozy neuropsychologicznej związanej z trudno-
ściami funkcjonowania mózgu. Naturalne dla mnie jest 
połączenie psychiki i organizmu, które wspieram pracą 
w oparciu o biofeedback.

Czym jest biofeedback?
Aparaturą do pomiaru różnorodnych parametrów fizjo-
logicznych, np. fal mózgowych, czy rytmu serca. W bio-
feedbacku za pomocą fal mózgowych trenujemy stany 
umysłu, o które chcemy zadbać. Dzięki wykorzystaniu 
tej technologii jesteśmy w stanie polepszać koncentrację 
lub przekonać się, co się wydarzy, gdy jesteśmy wycisze-
ni – o czym myśleć, by uspokoić się.

Praca tą metodą pomaga pacjentom z atakami paniki?
Dokładnie. Informacje zwrotne, jakie otrzymuję od pa-
cjentów jasno wskazują, że tak to działa. Jeden z pacjen-
tów określił biofeedback jako metodę umożliwiającą 
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wypracowanie kół ratunkowych w momencie, kiedy 
doświadczamy bardzo dużego stresu. Ataki paniki z do-
legliwościami w obrębie klatki piersiowej, które kończy-
ły się na SORZ-e, zostały skutecznie zatrzymane, dzięki 
umiejętnościom powodującym uspokojenie się. Przy 
prostych interwencjach jesteśmy w stanie nauczyć się 
działania obserwując stan rzeczy na przemawiających 
do nas wykresach na komputerze. Oczywiście, jeżeli 
objawy są silne i techniki nie pomagają oznacza to, że 
hospitalizacja jest koniecznością.

Poskromienie paraliżującego lęku, ciągłego stresu 
i bezsenności też jest możliwe?
Tak, w przypadku pacjentów, u których pocovidowo na-
siliły się problemy ze snem potrzebujemy około 5 sesji, 
podczas których skupiamy się na genezie zaistniałych 
trudności.

Wszystkich dotyka jedna przyczyna?
Czynników wpływających na taki stan jest wiele. Przed 
rozpoczęciem terapii kieruję pacjenta na konsultacje 
neurologiczne, po to by wykluczyć ewentualne zaburze-
nia. Jeśli nic nie dzieje się od strony medycznej, najpraw-
dopodobniej mamy do czynienia z problemami z samym 
rytuałem snu. Wtedy trening biofeedback polega na 
tym, aby obserwując fale mózgowe wskazać, jak się 
uspokajać. Sesje są uzupełnione technikami oddecho-
wymi, dzięki którym ciało i umysł uzyskują odprężenie. 

Ile czasu potrzeba, aby psycholog pozbierał nas po pan-
demii? 
Ostatni rok obfitował w wiele zmian. Trochę, jak z wehi-

kułem czasu – niestety nie da się wrócić do stanu sprzed. 
Jesteśmy inni, nasz organizm nie jest taki, jak był. Nato-
miast niezależnie od nowego otoczenia warto dbać, aby 
poznać siebie lepiej, przekonać się co na nas działa, co 
powoduje dobre samopoczucie, a z drugiej strony co 
pognębia sprawiając, że życie się pogarsza. Raz jeszcze 
chcę podkreślić, że mamy umysł i ciało, więc zamknięcie 
siłowni, brak aktywności odbija się na psychice. Dbajmy 
o siebie, przywiązując uwagę do tego, co się z nami dzie-
je, przyglądając się temu, co uspokaja, denerwuje.

Chcemy czy jesteśmy zmuszeni zaufać psychologom 
i psychiatrom?
Zdecydowanie pandemia zburzyła potężny stereotyp 
związany z gabinetami. To, co wcześniej było powodem 
do wstydu, dziś staje się normą, w której psycholog 
i psychiatra niosą pomoc. Zmiana życia zmusiła nas do 
otwarcia się na rolę, jaką wnosi w nasze funkcjonowanie 
profesjonalna pomoc.

Czyli pandemiczny kryzys zostanie z nami na lata?
Pandemia jest zmianą, którą warto odpowiednio na-
zwać, aby obłaskawić. Nazywanie pandemii kryzysem 
z góry narzuca optykę. Jeśli uznamy, że wydarzyło się 
coś, co spowodowało, że zaczęliśmy dbać o zdrowie, 
doceniać je, tworzyć programy well-beingowe, przy jed-
noczesnym zmniejszeniu konsumpcjonizmu i poprawie 
środowiska naturalnego to dostrzeżemy, że nie był to 
tylko najgorszy, całkowicie stracony czas. Sama zmiana 
jest neutralna, więc w dużej mierze zależy od naszej in-
terpretacji i działań.
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Implant to inwestycja. Nie tylko w estetykę, choć z tą funkcją jest najczęściej kojarzony. Braki 
zębowe mogą prowadzić do wielu zaburzeń w obrębie jamy ustnej i nie warto na to czekać. 
Gabinety stomatologiczne La Dentica oferują pacjentom pełne, oparte na nowych technolo-

giach leczenie implantologiczne pod okiem znakomitych fachowców.

Zęby jak nowe!
gABINETY STOMATOlOgICZNE lA DENTICA

Implantologia to jedna z najważniejszych i najbardziej rozwiniętych 
pod względem technologicznym gałęzi stomatologii. Pozwala na 
uzupełnianie jednego lub wielu braków w uzębieniu, a nawet całych 
łuków zębowych. Jest też formą leczenia zębów nierokujących, czyli 
takich, których nie da się uratować w inny, znany stomatologii sposób. 
Czasem inna odbudowa nie jest możliwa, na przykład w przypadku 
zębów skrajnych czy uzębienia resztkowego, gdy nie ma możliwości 
osadzenia mostu.

Implant wygląda jak naturalny ząb, nie odznacza się wśród pozosta-
łych, a do tego jest supertrwały, bo nie ulega procesom próchniczym. 
Składa się z trzech części. Sztucznego korzenia, zazwyczaj tytanowe-
go, który osadza się w dole zębowym, korony imitującej ząb i łącznika 
tych elementów. Proces implantowania jest rozłożony w czasie, a to 
jak długo trwa, zależy od indywidualnych uwarunkowań pacjenta. – 
Na przykład tego, w jakim stopniu zregenerowana jest kość – precy-
zuje Jan Kułak, lekarz dentysta LaDentica. – Może być tak, że pacjent 
na jednej wizycie wraca do domu z odbudową i tymczasową koroną, 
albo trzeba te etapy podzielić. Implant musi się w kości osadzić i zro-
snąć z nią, a to trwa od czterech do sześciu miesięcy. Finałem jest na-
łożenie korony ostatecznej.

To, że w przeciwieństwie do innych metod leczenia braków zębowych 
implant zastępuje korzeń, ma ogromne znaczenie. Nie tylko wygląda 
jak naturalny ząb, ale podobnie funkcjonuje i obciąża kość, która dzięki 
temu nie zanika. – Walorem implantu jest też to, że odbudowujemy 
ząb bez ingerencji w pozostałe, jak na przykład w przypadku mostu – 
podkreśla Jan Kułak. – Budujemy ząb od zera, a to najkorzystniejszy 
sposób leczenia w przypadku braków zębowych.

Samo zakładanie implantu nie jest skomplikowane i niezależnie ile bra-
ków uzupełniamy, można to zrobić w czasie jednej wizyty. Takie roz-
wiązanie jest dla pacjentów bardzo korzystne. Zabieg jest bezbolesny, 
przeprowadzany z reguły w znieczuleniu miejscowym. – Pacjenta nie 

ma prawa nic podczas wizyty w naszym gabinecie boleć – zaznacza 
Jan Kułak. – Dla mnie jako operatora jest  priorytetem, by pacjent się 
niczym nie stresował, był spokojny i czuł się bezpieczne na fotelu den-
tystycznym. Po zabiegu można odczuwać dyskomfort i lekkie dolegli-
wości bólowe, które da się zniwelować ogólnodostępnymi środkami 
przeciwbólowymi. Najczęściej zdarza się to w przypadku kilku implan-
tów, gdy mocniej ingerujemy w kość, rzadko przy jednym.

Powikłania po implantacji zdarzają się wyjątkowo rzadko, choć trzeba 
pamiętać, że to zabieg chirurgiczny, a reakcje organizmu mogą być róż-
ne. Pacjenci LaDentica są objęci opieką pozabiegową i w razie jakich-
kolwiek dolegliwości czy wątpliwości, mogą zwrócić się do lekarzy po 
pomoc. Rzadko się zdarza, by implant się nie przyjął, a nawet jeśli tak 
się zdarzy, to po okresie regeneracji możemy procedurę powtórzyć. 
To jednak jednostkowe przypadki. – Robimy wszystko, by zminima-
lizować ryzyko problemów – mówi Jan Kułak. – Najważniejsza jest 
wstępna, bardzo szczegółowa  diagnostyka. Służy nam do tego tomo-
grafia, wykonywana oczywiście na miejscu. Z jej pomocą, zanim przy-
stąpimy do procedur implantacji, badamy, jaką pacjent ma bazę kostną 
i czy jest ona wystarczająco rozbudowana. Dobieramy rozmiar i typ 
implantu. Ze strony pacjenta ważne jest dbanie o higienę jamy ustnej 
przed i po zabiegu. Warto zaprzestać palenia papierosów, bo z badań 
wynika, że najwięcej problemów z implantami mają właśnie palacze.

Koszt implantów nie jest niski, ale trzeba pamiętać, że wszczepiony 
raz, posłuży nam przez całe życie. Gorsze konsekwencje ma pozo-
stawienie braków zębowych bez leczenia, co ma miejsce najczęściej 
w przypadku tylnej części jamy ustnej, gdzie estetyka może pełnić rolę 
drugorzędną. – Luki powodują, że sąsiednie zęby przesuwają się, po-
chylają, zmieniają układ szczęki, co może prowadzić do wad zgryzu – 
wyjaśnia Jan Kułak. – Warto rozpocząć implantację szybko, nie odkła-
dać jej w czasie. Jeśli zaniedbamy sprawę na wiele lat, musimy liczyć 
się z koniecznością poprzedzającego procedury leczenia ortodontycz-
nego, a w przypadku zaniku kostnego - do żmudnej rekonstrukcji.

Świeszyno, Świeszyno 22

+48 693 731 060

Koszalin ul.1 Maja 22/1

+48 663 398 709

Bobolice ul. Pionierów 4/1

+48 519 199 127
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PRACOWNIA USG 
- DOPPLER
- JAMA BRZUSZNA
- TARCZYCA
- SZYJA
- WĘZŁY CHŁONNE
- PŁUCA
- DOŁY PODKOLANOWE

ECHO SERCA 
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY
TESTY SKÓRNE I PŁATKOWE
SPIROMETRIA

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

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

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

GABINETY 
SPECJALISTYCZNE

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

Zapraszamy na konsultacje
ORTOPEDY DZIECIĘCEGO - lek. med. Joanny Kraśny

Specjalisty ortopedii i traumatologii narządów ruchu u dzieci.
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym 

Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu
RADIOLOGA - Dr n. med. Katarzyny Stanisławskiej

Konsultacje z zakresu neuroradiologii zabiegowej, 
w szczególności: tętniaki mózgu i naczyniaki mózgu. 

Katedra Radiologii Ogólnej i Zabiegowej
Katedra Neurochirurgii i Neurotraumatologii 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

UWAGA!
nowy numer 

do rejestracji:
tel. 94 314 -00-03

   Dorota Hornung 



Odpowiednia i zbilansowana dieta jest podstawą dobrego samopoczucia i zdrowia. Niepra-
widłowe żywienie, palenie papierosów oraz niska aktywność fizyczna to triada prowadzącą 
do patogenezy przewlekłych chorób niezakaźnych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, 
cukrzyca, otyłość, czy nowotwory. Liczne badania naukowe wskazują, iż zmieniając tryb życia 
i sposób żywienia, można zmniejszyć ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych.

Kurkumina – klucz do młodości?

Wiele naturalnych składników roślin jest podstawą medycyny 
komplementarnej i alternatywnej. W kręgu zainteresowań dzi-
siejszych naukowców również jest wiele naturalnych roślin. Dieta 
śródziemnomorska, bogata w oliwę z oliwek, warzywa oraz owo-
ce, jest modelowym sposobem żywienia w prewencji wielu cho-
rób, szczególnie sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy. Sekretem 
są składniki odżywcze zawarte w produktach dobrej jakości. 

Jedną z najważniejszych grup związków działających dobroczyn-
nie nasz organizm są polifenole. Nazwa polifenole odnosi się do 
związków o budowie aromatycznej (pierścieniowej), które zawie-
rają liczne grupy hydroksylowe –OH. To właśnie te grupy odpo-
wiedzialne są za działanie zmiatające wolne rodniki, czyli działanie 
antyoksydacyjne. 

Najbardziej znanymi polifenolami są te zawarte w zielonej herba-
cie, czerwonym winie, czy też pozyskiwana z kłączy ostryżu dłu-
giego (kurkuma, łac. Curcuma longa)  kurkumina.

Kurkuminę na co dzień stosujemy jako przyprawę znaną pod na-
zwą angielską turmeric lub popularnie kurkuma. Jest składową 
indyjskiej przyprawy curry, a także znajduje zastosowanie jako 
barwik spożywczy, na przykład dla margaryny lub musztardy. 

Prewencyjne i dobroczynne działanie kurkuminy wynika z jej 
właściwości antyoksydacyjnych. Wolne rodniki, produkty fizjo-
logicznego metabolizmu oprócz roli sygnalizacyjnej, w nadmiarze 
są źródłem stresu nitro-oksydacyjnego. Jest wiele dowodów na 
udział reaktywnych form tlenu i azotu w progresji nowotworów, 
chorób neurodegeneracyjnych, cukrzycy, nadciśnienia i innych.

Ostatnio dobroczynne właściwości kurkuminy zaczęto również 
doceniać w kosmetologii. 

Zabiegi kurkuminowe stosowane zewnętrznie na skórę reduku-
ją ilość wolnych rodników w skórze i mogą być z powodzeniem 
stosowane w leczeniu dermatoz, czy też w walce z  procesami 
starzenia się skóry. Kosmetyki z kurkuminą działają przeciwza-
palnie, antybakteryjnie, łagodząco oraz rozjaśniająco. Stąd, pre-
paraty kosmetyczne i specjalistyczne zabiegi na bazie kurkumi-
ny zmniejszają objawy trądziku i stanów zapalnych, egzemy, 
łuszczycy, a także wyrównują koloryt skóry i nadają jej złocisty 
blask.

Co więcej, kosmetyki z kurkuminą działają fotoprotekcyjnie. 
Chronią jednak nie tylko przed szkodliwym skutkiem promie-
niowania UV, ale również przed niedocenianym, bardzo szko-
dliwym promieniowaniem niebieskim HEV. Promieniowanie 
HEV emitowane jest przez powszechnie używane smartfony, 
laptopy, telewizory, jest więc ważnym czynnikiem ryzyka dla 
chorób nowotworowych skóry, jak również przyspiesza jej sta-
rzenie. 

Czy każdy kosmetyk z kurkuminą zadziała tak samo skutecznie? 
Nie. Kurkumina jest związkiem wykazującym słabą rozpuszczal-
ność w wodzie, a tym samym charakteryzuje ją mała biodostęp-
ność. Dlatego bardzo ważne jest wykorzystywanie technologii 
i wiedzy medycznej przy opracowaniu formulacji kremów. Jed-
nym ze sposobów, aby kurkumina mogła zostać efektywnie wy-
korzystana i przeniknąć w głąb skóry, jest sprzężenie jej z biokom-
patybilnym nośnikiem.

Autor: magdalena górska-Ponikowska
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Koszalin ul. Okulickiego 24a
tel. 94 340 70 83, kom. 602 661 651, 

698 077 284, 698 077 285
clinika@przychodnia-clinica.pl

www.przychodnia-clinika.pl

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
Centrum Medycyny Pracy

Rejestracja codzienna: osobiście lub telefonicznie 

Badania z zakresu medycyny pracy 
Badania kierowców w transporcie drogowym

i kandydatów na kierowców

Badania sanitarno-epidemiologiczne
Porady z zakresu medycyny pracy

Szczepienia ochronne

W ramach umowy NFZ
» LEKARZE RODZINNI (POZ)

» LEKARZE SPECJALIŚCI
Ginekolog-położnik

Neurolog
Audiolog-Foniatra

Psychiatra
Gastrolog

KOLONOSKOPIA
GASTROSKOPIA
REKTOSKOPIA

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

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

- Badania kierowców -

Autorka, prof. Magdalena górska-Ponikowska, 
jest absolwentką Kierunku Farmacja Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję 

kierownika Katedry i Zakładu Chemii Medycznej 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Specjalistka z zakresu badań nad rolą stresu 
nitro-oksydacyjnego w szeregu patologii, 

w szczególności nowotworów i neurodegeneracji. 
Aby wykorzystać swoje doświadczenie naukowe 

i wykształcenie w walce ze starzeniem skóry, 
skomponowała autorską serię dermokosmetyków 

oraz zabiegów Skin Science Molecules.
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Podsumowaniem  tegorocznej  edycji  Koszalińskich  Konfrontacji  Młodych  mTeatr  może  być  jedno 
zdanie: krótszy festiwal nie musi być gorszy. 

Cztery inspirujące 
wieczory w BTD 

Na deskach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego zaprezento-
wano tym razem tylko cztery spektakle. Zbiegiem okoliczno-
ści - wszystkie wyreżyserowane przez kobiety. Nie znaczy to, 
że w młodym polskim teatrze  tylko panie mają coś ciekawego 
do powiedzenia. 

Wszystkie spektakle nawiązywały do istotnych pytań współ-
czesności. Czyniły to jednak subtelnie, bez łopatalogii i drę-
twej publicystyki, która jest często skazą sztuki zaangażowa-
nej. 

Każde z przedstawień było przy tym oparte na tekście specjal-
nie napisanym – w jednym przypadku („Manat. Romans pod-
wodny”) napisanym wspólnie przez cały grający zespół.

Budujący był fakt licznego – jak na warunki pandemiczne – 
udziału widzów. A już w szczególności to, że publiczność po 
każdym spektaklu podejmowała żywą dyskusję z reżyserkami 

i aktorami. Moderatorem trwających czasami nawet godzinę 
rozmów był Piotr Ratajczak, dyrektor artystyczny Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego. 

A oto werdykt jurorów: „Jury 12. edycji festiwalu Koszalińskie 
Konfrontacje Młodych M-teatr z bólem serca, mając w tym 
roku do dyspozycji zaledwie jedną nagrodę, postanowiło przy-
znać Grand Prix Klaudii Hartung-Wójciak za spektakl ,,Manat. 
Romans podwodny” - za reżyserską precyzję tej osadzonej 
w dobie polskiej transformacji lat 90. opowieści o zawirowa-
niach na rynku harleqinów, z której uważny widz wyłowi po-
ważniejsze wątki. ,,Manat”, pozostając historią miłości odnale-
zionej w przerębli, jest przedstawieniem wielowarstwowym, 
które ma potencjał otwierania dyskusji na tematy związane 
z narodowymi aspiracjami i kompleksami, ze świadomością 
pogłębiających się podziałów i różnic ekonomiczno-społecz-
nych, z wątkami ekologicznymi i debatą o upodmiotowieniu 
wszelkich istot żywych. Jury docenia siłę spektaklu, który nie 

Autor: malwina maj  |  Fotografie: iza rogowska
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„Manat. Romans podwodny”. Teatr Komuna Warszawa. 
Reżyseria: Klaudia Hartung-Wójciak

„Kongres futurologiczny”. Teatr Współczesny w Szczecinie i Wrocławski 
Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego. Reżyseria: Agnieszka Jakimiak
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W JuRY TEgOROCZNEJ 
EDYCJI MTEATRu ZASIEDlI: 
 
Magdalena Piekarska - dziennikarka, reporterka, 
recenzentka teatralna. Reportaże i wywiady 
publikuje w „Wysokich Obcasach Extra”, recenzje 
teatralne, rozmowy z twórcami spektakli i inne 
teksty poświęcone życiu polskiej sceny m.in. na 
łamach Didaskaliów, kwartalnika nietak!t i portalu 
teatralny.pl. O tym, jak zajmująco pisać o kulturze, 
opowiada studentom podczas zajęć w Instytucie 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na 
Uniwersytecie Wrocławskim.

Zdzisław Derebecki - aktor, reżyser, dyrektor 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowac-
kiego w Koszalinie. Jest absolwentem PWST im. 
A. Zelwerowicza w Warszawie. Aktor Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego w latach 1982-1991 oraz 
od 2004 r. do dziś. Dyrektor Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego od 2007 r.

Andrzej Mielcarek – wydawca miesięcznika 
„Prestiż Magazyn Koszaliński”, wcześniej redaktor 
naczelny kilku dzienników regionalnych, projek-
tant nowych periodyków. Prowadził nabory do 
zespołów dziennikarskich, szkolił adeptów zawo-
du dziennikarskiego. Obecnie prowadzi również 
szkolenia menedżerskie dla szefów zespołów 
i warsztaty komunikacji interpersonalnej. 

„Robotnica albo 27 omdleń klasy robotniczej”.  
Teatr Nowy Proxima w Krakowie. Reżyseria: Daria Kubisiak 

„Ginczanka. Przepis na prostotę życia”. 
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie. Reżyseria: Anna Gryszkówna

dzieli publiczności, nie wyklucza żadnej grupy widzów, nie tworzy 
barier, a pozwala swobodnie i stopniowo odkrywać kolejne sensy.

Jednocześnie jurorzy chcieliby wyróżnić znakomitą jakość pra-
cy Agnieszki Jakimiak w ,,Kongresie futurologicznym”, wagę jej 
twórczego dialogu z tekstem Stanisława Lema i dające nadzieję 
przesłanie o roli marzeń i iluzji w kształtowaniu przyszłości. 

Chcielibyśmy też docenić aktorkę Agnieszkę Przepiórską za 
spektakl ,,Ginczanka. Przepis na prostotę życia” w reżyserii Anny 
Gryszkówny - za migotliwą, na przemian zabawną i przejmującą 
rolę żydowskiej poetki.” 

Jedynym przedstawieniem niewspomnianym w werdykcie jest 
„Robotnica albo 27 omdleń klasy robotniczej” (Teatr Nowy Proxi-
ma w Krakowie) w reżyserii Darii Kubisiak. Nie znaczy to, że brak 
w nim ciekawych pomysłów i reżyserskiego konceptu. Jednak na 
tle pozostałych ten spektakl wypadł najsłabiej. 

Tegoroczny festiwal był uboższy w przedstawienia i nagrody 
z konieczności. Z niejasnych powodów został pozbawiony mini-
sterialnego wsparcia finansowego, a jedynym partnerem mTeatru 
był samorząd Koszalina. Dlatego w słowie komentującym wer-
dykt nalazł się następujący apel jurorów: „Ciesząc się udziałem 
w tegorocznej edycji festiwalu, nie mogliśmy nie zauważyć, o ile 
była uboższa od poprzednich - nie pod względem jakości prezen-
towanych spektakli, ale ich liczby oraz budżetu, który przełożył 
się na nasze możliwości przyznawania nagród. Dlatego apelujemy 
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wspracie dla 
festiwalu, którego w tym roku - chcemy wierzyć, że wyjątkowo 
- zabrakło. Państwo na widowni jesteście najlepszym dowodem, 
jak bardzo Koszalin ceni dobry, poszukujący, młody teatr.”
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„Żeby umarło przede mną” w reżyserii Darii Kopiec  to  jeden z najlepszych spektakli,  jakie 
w ostatnich  latach pojawiły się w na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Premiera 
miała  miejsce  19  września  2020  roku.  Obecnie  w  ramach  projektu  Teatr  Polska  dramat 
pokazywany  jest  w  kilkunastu miejscowościach  w  Polsce  i  bierze  udział  w  prestiżowym 

Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

„żeby umarło przede mną” 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego

z szansą na nagrodę

„Żeby umarło przede mną” to spektakl na motywach książko-
wego reportażu Jacka Hołuba, składający się z dziesięciu opo-
wiadań-świadectw matek dzieci z niepełnosprawnością. Na ję-
zyk sceny przełożyła go Martyna Lechman. O inspiracji książką 
Daria Kopiec na łamach „Prestiżu” mówiła: „W pierwszym mo-
mencie wzbudziła we mnie złość i wiele innych, czasem prze-
ciwstawnych emocji. Jestem tą częścią społeczeństwa, która 
nie umie sobie poradzić z tematem niepełnosprawności. (…) 
Myślę, że wiele osób dzieli ze mną podobne emocje, ucieka od 
tego tematu, bo się go obawia. Tym bardziej uznałam, że warto 
go podjąć, mimo że jest trudny. (…) W spektaklu pojawia się 
między innymi wątek izolacji, trudów administracyjnych, nie-
zrozumienia, społecznego wykluczenia, napięć jakie rosną po-
między członkami rodziny. O samej chorobie jest również dużo, 
jednak w spektaklu skupiamy się na doświadczeniu jednej 
z bohaterek książki, przyglądając się jej rodzicielskiej i kobiecej  
perspektywie.”

Spektakl zachwycił koszalińskich widzów.  Doceniło go też śro-
dowisko teatralne: zajął zaszczytne miejsce w finałowej dwu-
nastce 27. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej, organizowanego przez Instytut 
Teatralny, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu oraz e-teatr.pl. Ma on za zadanie popularyzowanie 
współczesnego dramatu polskiego, dramatopisarzy, wspo-
maganie teatrów i wyławianie pereł z owych afiszy. – Udział 
w konkursie ma ogromne znaczenie – podkreśla Tomasz Ogo-
nowski, dramaturg BTD. –  Dla polskiego teatru to konkurs 

wiodący, od wielu lat ma najwyższą rangę. Zwycięstwo jest 
prestiżowe, ale nawet nominacja czy dojście do ścisłego finału 
jest niezwykłym wyróżnieniem.

Spektakle do konkursu zgłaszają teatry. W tym roku propozycji 
było 103. Do kolejnego etapu trafiły 84 realizacje, a do ścisłe-
go finału 12 z nich. Zwycięzców wyłania komisja artystyczna, 
którą tworzą: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Anna Jazgar-
ska, Justyna Landorf, Andrzej Lis, Henryk Mazurkiewicz, Bar-
bara Pitak-Piaskowska i Paweł Stangret.

Twórcy wiadomość o dostaniu się do finału otrzymali będąc 
w trasie Teatru Polska, w tym roku właśnie ze spektaklem 
Darii Kopiec. Program organizowany jest od 2009 roku przez 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a finansowany 
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. BTD uczestniczy w nim regularnie.

Od początku września do połowy października przedstawie-
nie Darii Kopiec zespół BTD zagrał w trzynastu miejscach, 
między innymi w Sianowie, Mirosławcu, Chojnicach czy Złoto-
wie. – Spektakle, które biorą udział w projekcie, mają szansę 
zostać pokazane w małych ośrodkach, takich, które nie mają 
własnych scen teatralnych, a dostęp do nich jest ograniczo-
ny – tłumaczy ideę Teatru Polska Tomasz Ogonowski. – Dla 
widzów z małych miejscowości to często jedyna okazja na 
kontakt z teatrem. Mało tego, po spektaklu mogą spotkać się 
i podyskutować z aktorami. Odzew, jeśli chodzi o „Żeby umarło 
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BIURO AVON
Hotel Gromada 
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

ODBLOKUJMY 
MAKSIMUM 

NASZYCH 
MOŻLIWOŚCI

FINALIśCI OGóLNOPOLSKIEGO KONKuRSu NA 
WySTAWIENIE POLSKIEJ SzTuKI WSPóŁCzESNEJ

„Bieguni”, reż. Michał Zadara/ Teatr Powszechny im. Zygmunta 
Hübnera w Warszawie i Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie 
(koprodukcja);

„Darwin albo dzieci ewolucji”, reż. Magdalena Miklasz/ 
Akademia Sztuk Teatralnych im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie, filia w Białymstoku;

„I tak nikt mi nie uwierzy”, reż. Wiktor Rubin/ Teatr im. 
Aleksandra Fredry w Gnieźnie;

„Inni ludzie”, reż. Maciej Gorczyński/ Fundacja Dziesięciu 
Talentów na rzecz Teatru BARAKAH w Krakowie;

„Klątwa rodziny Kennedych”, reż. Wiktora Rubin/ Teatr im. 
Stefana Żeromskiego w Kielcach; „Kluk”, reż. Artur Romański/ 
Teatr Animacja w Poznaniu;

„Krzycz. Byle ciszej”, reż. Aneta Groszyńska/ Teatr Nowy im. 
Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu;

„Lem vs. P. K. Dick”, reż. Mateusz Pakuła/ Teatr Łaźnia Nowa 
w Krakowie;

„Niech prawo będzie z wami (albo co warto wiedzieć 
o konstytucji na wypadek rządów złodziei, furiatów 
i fundamentalistów)”, reż. Aneta Groszyńska/ Teatr 
Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu;

„Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979”, reż. Wojciech Faruga/ 
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie;

„życie intymne Jarosława”, reż. Kuba Kowalski/ Teatr 
Wybrzeże w Gdańsku.

przede mną”, jest niesamowity. Często zdarza się, że właśnie 
w tych niedużych miasteczkach temat niepełnosprawności 
budzi ogromne zainteresowanie. Widzowie, czasem zapła-
kani, wyznają twórcom, że spektakl mówi ich językiem o ich 
problemach i życiu.

Entuzjazm widzów ma dla BTD znaczenie podwójne. Po ostat-
nim, ciężkim okresie związanym z pandemią, publiczność lgnie 
raczej do teatru przyjemnego, wesołego, wzruszającego, ale 
w pozytywnym kontekście. Tym bardziej cieszy, że doceniają 
przedstawienie z gatunku cięższych, w formule dalekiej od 
scenicznych fajerwerków. – Atutem spektaklu Darii Kopiec 
jest jego język teatralny, sposób realizacji, prostota i minima-
lizm – mówi Tomasz Ogonowski. – Zderzenie oszczędności 
opowiadania z brutalnością tekstu daje niesamowity efekt. 
Potężną rolę odgrywa w tej inscenizacji muzyka autorstwa 
Toniki Rożynek (w czasie 46. FPFF otrzymała ona nagrodę za 
muzykę do filmu „Prime Time” – dop. red). Praca nad spekta-
klem nie była łatwa. Daria Kopiec jest reżyserką wymagającą, 
bardzo precyzyjną, a więc tworzenie całości było dla aktorów 
wyzwaniem i ogromnym wysiłkiem. To widać na scenie – za 
precyzją w scenografii, inscenizacji czy choreografii, słowach, 
gestach, stoi wykuta w skale, ciężka praca. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi, że w BTD powstał taki spektakl, i że został doce-
niony przez widownię i profesjonalistów.



W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym  (BTD) niebawem ruszą próby do  spektaklu  „Bajka” w  reżyserii 
Pawła Pawlika. Projekt ma charakter edukacyjny  i  jest  skierowany głównie do młodej publiczności. 
Podobne  były  już  z  sukcesem  na  koszalińskiej  scenie  realizowane.  Tytuł  przedstawienia może  być 
mylący, bo nie jest to propozycja dla dzieci, a do gatunku nawiązuje dość przewrotnie. Jak przystało 
na autora,  Ireneusza  Iredyńskiego  - pisarza, dramaturga,  scenarzystę,  autora  słuchowisk  radiowych, 
uważanego w  swoich  czasach  za  skandalistę  i  prowokatora. O  spektaklu  rozmawiamy  z Marcinem 

Borchardtem, aktorem i odtwórcą roli Więźnia.

Opowiedz mi „Bajkę”, 
nie na dobranoc

- Co kryje się za tytułem „Bajka”?
- Tekst ma formułę rozmowy księdza ze skazańcem i jest pre-
tekstem do zastanowienia się, dlaczego ludzie czynią zło, co 
ich do tego skłania. Trochę też podejmuje wątek resocjalizacji. 
Twórczość Ireneusza Iredyńskiego jest dość specyficzna, nie-
oczywista. My dodatkowo na warsztat bierzemy  nietypowy 
utwór, bo słuchowisko. 

- Na czym polega ta specyficzność? 
- Iredyński był skomplikowaną i niejednoznaczną po-
stacią, z ciekawym i burzliwym życiorysem. Jego twór-
czość to odzwierciedla. Historie, które opowiada Iredyń-
ski, bywają brutalne, pisane podwórkowym, potocznym 
językiem, ale podejmują ważne tematy. Na pewno nie podda-
ją się łatwym intepretacjom. Dla teatru i dla nas to ciekawe  
wyzwanie. 

- Co Ciebie zaciekawiło w „Bajce”?
- Na pewno tekst, który ma nietypową formułę. Jest interesu-
jący pod względem literackim, ale ma też zaskakującą puentę, 
której oczywiście nie zdradzę. Powiem tyle, że rozmowa bo-
haterów ma miejsce w celi śmierci. Skazaniec deklaruje, że nie 
wierzy w Boga i prosi księdza, by ten opowiedział mu bajkę.  
Ta narracja staje się pretekstem do swego rodzaju spowiedzi 
i refleksji o miłości, śmierci, zbrodni, karze. Niesamowite, że 
taką w sumie podwórkową właśnie historię, można opowiedzieć 
za pomocą kreskówkowych postaci i symboli.

- Jak,  poza umowną stylistyką spektaklu, chcecie dotrzeć z tre-
ścią do młodzieży?
- Struktura projektu jest podobna, jak w przypadku spektaklu 
„Dachowanie”, który realizowaliśmy w Bałtyckim Teatrze Dra-
matycznym w 2016 roku. Część artystyczna – jak wówczas – ma 

Autor: anna makochonik  |  Fotografie: izabela rogowska
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być punktem wyjścia i pretekstem do dyskusji z mło-
dymi ludźmi. Paweł Pawlik jest nie tylko reżyserem 
spektaklu, ale też pedagogiem teatralnym i gruntow-
nie nas do tej konfrontacji z młodymi widzami przygo-
towuje. 

- W jaki sposób?
- Budujemy fundament do dyskusji, sięgając między in-
nymi do twórczości Philipa Zimbardo, wybitnego psy-
chologa, znanego z badań relacji społecznych i natury 
zła. Jestem absolwentem pedagogiki, więc oczywiście 
znam jego dokonania, ale pomysł, by wykorzystać 
echa jego działaności, należy do reżysera. Uważam, że 
to interesujący i inspirujący element. 

- zło, kara śmierci, zbrodnia. Trudne tematy, zwłasz-
cza dla młodych ludzi...
- No tak, ale doświadczenie ze wspomnianym „Dacho-
waniem” pokazuje, że można i warto. Tam też podję-
liśmy niełatwe wątki: narkotyki, uzależnienia, presja 
społeczna. Przygotowując się dobrze do dyskusji, 
udało się młodzież zmotywować do dialogu, otwarcia 
i przyjrzeć ważnym dla niej przecież sprawom. Poprzez 
spektakl, osadzenie go w szerszym kontekście, chcemy 
zachęcić do sięgania po dodatkowe informacje, lektu-
ry, do zgłębiania tematu itd. Z drugiej strony chcieli-
byśmy, by widzowie podzielili się własnymi spostrze-
żeniami, odczuciami i emocjami. Opowiedzieli o tym, 
z czym spotykają się w swoim otoczeniu, z czym się 
mierzą, jak rozumieją pojęcia, o których opowiadamy 
w „Bajce”. 

- „Bajka” nie jest spektaklem z głównego repertauaru 
BTD.
- Spektakl powstaje w ramach Sceny Inicjatyw Ak-
torskich. To mała, kameralna i w gruncie rzeczy pro-
sta realizacja, nie wymagająca wielkiej scenografii 
i ścian teatru. W obecnym, niespokojnym ze względu 
na pandemię, czasie to też walor, bo łatwiej będzie ją 
eksploatować, gdybyśmy mieli mierzyć się z jakimiś 
obostrzeniami, „Bajka” jest projektem mobilnym, co 
oznacza, że może być pokazywana zarówno na scenie 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, jak i poza nim, na 
przykład w szkołach. 

Premiera „Bajki” planowana jest na listopad. 
W rolę Księdza wciela się Wojciech Kowalski.

– rodowity gdańszczanin, absolwent wrocławskiego Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (2009). Aktor Bałtyckiego Teatru Drama-

tycznego od 2009 r. W Koszalinie zadebiutował w  „Królewskim liście”, a po nim przyszły kolejne 
role m.in. w „Odlocie w czasie”, „Kartotece”, „Burzliwym życiu Lejzorka”, „Wojna nie ma w sobie 
nic z kobiety”, „Love forever”. W 2021 roku mogliśmy go oglądać w „Żeby umarło przede mną”, 

„Kochanych pieniążkach”, „Lokomotywie. Nie dla dzieci” Wyreżyserował spektakle „Dachowanie” 
i „Strażniczka Magicznego Lasu”, a poza BTD charytatywne spektakle z udziałem dziennikarzy, 

przedsiębiorców i polityków: „Dziennikarze – bajarze”, „Nie kochać w taką noc, to grzech”, „Wese-
le Jamneńskie” oraz „Statek miłości”. Działa jako instruktor teatralny, regularnie współpracując 
z Centrum Kultury CK 105 w Koszalinie i stowarzyszeniem edukacyjnym Akademia Wyobraźni 

z Wrocławia. Z komikiem Szymonem Łątkowskim współtworzy kabaret Inni.

(rocznik 1984) 

marcin Borchardt 
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Można powiedzieć, że historia Bonnie i Clyde’a to samograj. Jest wątek miłosny, jest wartka 
akcja, są charyzmatyczni bohaterowie. Od końca września można tę opowieść oglądać na 

deskach Teatru Muzycznego Adria w Koszalinie. 

„Bonnie & Clyde” w Adrii  
– warto obejrzeć  

Spektakl „Bonnie & Clyde” to druga premiera najmłodszego kosza-
lińskiego teatru. Pierwsza była próbą zmierzenia się z legendarnym 
„Bodyguardem”. Wtedy sporym wyzwaniem i trudnością dla twórców 
było zestawienie z filmem, z tak dobrze zakorzenionymi w popkultu-
rze postaciami wykreowanymi przez Whitney Houston i Kevina Cost-
nera. Teraz teoretycznie było łatwiej, bo historia jest mniej znana. Ale 
też mogło być trudniej – z tego samego powodu.

IKONy LAT TRzyDzIESTyCH

Bonnie Parker i Clyde Barrow to prawdziwe postaci, swego rodzaju le-
gendy Ameryki lat trzydziestych ubiegłego wieku. Można o nich powie-
dzieć, że byli zwykłymi przestępcami. Początkowo popełniali drobne 
wykroczenia – kradzieże, rozboje czy włamania. Z czasem zaczęli do-
puszczać się również morderstw. Kiedy Clyde został skazany na dwa 
lata więzienia, Bonnie przeszmuglowała pistolet do jego celi, pomagając 
mu w ucieczce. Clyde został wkrótce ponownie zatrzymany i przewie-
ziony do surowszego więzienia State Prison at Eastham, znanego jako 
Płonące Piekło. Kiedy wyszedł na wolność, zaczęli wspólnie organizo-
wać gang. Zginęli 23 maja 1934 roku w policyjnej zasadzce.

Dlaczego więc stali się ikonami? Dlaczego oglądamy o nich filmy 
i przedstawienia? Trzeba wiedzieć, że Stany Zjednoczone po tzw. 

czarnym czwartku, czyli panice na Wall Street 24 października 1929 
roku, kiedy to gwałtownie spadły ceny niemal wszystkich akcji, były 
krajem bankructw i zadłużenia. Pracę i źródło utrzymania straciły 
miliony ludzi. Bezrobocie sięgnęło nawet 30 proc. Produkcja prze-
mysłowa spadła o połowę. Bieda dotknęła szczególnie Amerykanów 
utrzymujących się z rolnictwa, a właśnie z takiej farmerskiej prowincji 
wywodzili się Bonnie i Clyde.

Ludzie pokochali ich za to, że są tajemniczy. Wyobraźnię milionów roz-
palał ich płomienny romans i wielka miłość. Przede wszystkim jednak 
wyrastali na bohaterów, którzy napadają na bogatych wyzyskiwaczy. 
Bo przecież, jeśli wtedy można było kogoś okraść, oznaczało to, że 
było co kraść. Miło było czytać w gazetach o tym, że bogaci są okra-
dani, a przestępcy nieuchwytni i przebiegli.

z EKRANu NA DESKI

W 1967 roku powstał nagrodzony dwoma Oscarami film „Bonnie 
i Clyde” w reżyserii Arthura Penna, opowiadający historię gangsterów, 
a w 2013 roku miniserial o tym samym tytule. Pierwszy musical zreali-
zowano w 2009 roku. Ten, który możemy oglądać w Koszalinie, jest 
oparty na broadwayowskiej licencji. Spektakl dotychczas wystawiony 
był jedynie w ośmiu krajach świata, a w Polsce to prapremiera.

Autor: marcin napierała 
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Obie główne role zostały obsadzone podwójnie. Możemy więc trafić 
na Bonnie graną przez Dianę Gliniecką lub Aleksandrę Daukszewicz 
oraz na Clyde’a, w którego wciela się Łukasz Walczak lub Ringo Todo-
rovič. Młodzi artyści prezentują zarówno świetny poziom wokalny, jak 
i aktorski. Przedstawienie jest bardzo dynamiczne, sceny zmieniają się 
szybko, a akcja jest wartka. 

Wśród pozostałych postaci wyróżnia się Magdalena Łoś-Wojcieszek, 
wcielająca się w zabawną, przerysowaną, szwagierkę Clyde’a, choć 
w kulminacyjnej scenie doskonale oddającą też dramaturgię sytuacji. 
Na scenie zobaczymy również artystów zapamiętanych z „Bodyguar-
da”, m.in. wcielającego się wówczas w tytułową rolę Filipa Łacha, Paw-
ła Nowickiego czy Andrzeja Krysiaka.

Na uwagę z pewnością zasługują najmłodsi aktorzy – Patrycja Nykiel 
i Tadeusz Lesiński, w rolach kilkuletnich Bonnie i Clyde’a. Patrycja 
świetnie otwiera przedstawienie piosenką o wielkich marzeniach. Bo 
przecież Bonnie marzyła o tym, by być sławną. Nie planowała jednak 
popularności zdobytej dzięki przestępczym występkom – chciała być 
gwiazdą Hollywood.

Zespołowi aktorskiemu – w części składającemu się z aktorów-ama-
torów – towarzyszy ośmioosobowa grupa muzyczna, co uatrakcyjnia 

przedstawienie. Muzyka grana na żywo wzbogaca spektakl, wręcz 
sprawia, że w wyobraźni możemy się przenieść do lat trzydziestych 
i poczuć atmosferę dusznego baru dla mężczyzn.

WARTO zOBACzyć

Po „Bodyguardzie”, który miał sporo niedociągnięć, lekcja została 
odrobiona – szczególnie przez Kacpra Wojcieszka, który ponownie 
zajął się reżyserią. Musical ma piękną ścieżkę dźwiękową, łączącą blu-
esa, gospel i wiele innych stylów. Piosenki są przetłumaczone na język 
polski, co sprawia, że cały spektakl jest zrozumiały dla każdego widza. 
Wiadomo też, po co dana postać w danej chwili znajduje się na scenie, 
a to ważne, bo wcześniej zdarzały się momenty chaosu. 

Można by jeszcze zrezygnować z przedstawiania pewnych rzeczy 
wprost, jak w szkolnym przedstawieniu, i zdać się na inteligencję wi-
dzów. Bo po co przekręcać klucz w bramie więziennej celi, jeśli aktor 
nie trzyma w ręku tegoż klucza, a w samej bramie nie ma nawet dziurki 
od klucza? 

Jednak powtarzamy: warto udać się do Adrii i spędzić tam miło wie-
czór. Warto też wspierać ten wciąż młody byt na kulturalnej mapie 
Koszalina, dając twórcom motywację do dalszego rozwoju.
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KTO CZYTA, NIE BŁąDZI

David gardner: „tom hanks. enigma”

Jakub Korus: „surogatki. historie kobiet, które 
rodzą po cichu. 

Jan lityński: „ucieczka do wolności. 
autobiografia”

Tina Turner: „my love story. autobiografia” 

Pierwsza biografia Toma Hanksa w końcu 
doczekała się polskiego wydania! Ulubie-
niec milionów. Aktor, reżyser, producent fil-
mowy, pisarz, dwukrotny zdobywca Oscara 
– Toma Hanksa chyba nikomu nie trzeba 
przedstawiać.
Widzowie pokochali go za role w komediach 
romantycznych, takich jak kultowa „Bez-
senność w Seattle” czy „Masz wiadomość”. 
Jednak to role dramatyczne przyniosły 
mu nagrody i uznanie. W filmie „Filadelfia” 
pokazał nową twarz i zdobył pierwszego 
Oscara. Rok później zdobył drugiego – za 

niezapomnianą rolę w uwielbianym przez widzów na całym świecie filmie 
„Forrest Gump”. Role w produkcjach takich jak „Szeregowiec Ryan”, „Cast 
Away – poza światem” czy „Terminal” ugruntowały jego pozycję jako jednej 
z największych gwiazd Hollywood.
Kim jest człowiek, który wykreował te role? Odkryj tajemnice jednej z naj-
bardziej znanych gwiazd filmu. David Gardner zachęca: „Tom osiągnął szczyt 
kariery tak dawno, że łatwo zapomnieć o początkowych trudach, którym mu-
siał stawiać czoło, zarówno jako aktor, jak i człowiek”. Pokazuje je w ciekawy 
sposób ta książka. 

Jedyna tym razem nasza rekomendacja nie 
biograficzna, a reporterska. To na pewno je-
den z najważniejszych reportaży tego roku. 
Porażający, złożony z opowieści niewiary-
godnych, ale jak najbardziej prawdziwych. 
W maju 2020 roku cały świat obiegło zdjęcie 
sali szpitalnej z ponad stoma noworodkami 
czekającymi na swoich rodziców. Niemowlę-
ta, urodzone przez surogatki, zostały na kilka 
miesięcy uwięzione na terenie Ukrainy z po-
wodu lockdownu. Władze kraju i kliniki roz-
kładały ręce, a tragedia nowo narodzonych 

dzieci wywołała ogólnoświatową dyskusję na temat surogacji. Jakub 
Korus dotarł do surogatek i rodzin adopcyjnych, a także rozmawiał z po-
średnikami europejskiego podziemia surogacyjnego, chcąc przełamać 
tabu i zrozumieć, dlaczego to kontrowersyjne dla wielu osób zjawisko 
dla milionów ludzi może być ostatnią deską ratunku. To dziennikarskie 
śledztwo jest również wyjątkową opowieścią o kobiecym ciele, porusza-
jącą i prawdziwą dzięki jej bohaterkom.

Prace nad książką przerwała tragiczna 
śmierć Jana Lityńskiego w lutym 2021 
roku. Ruszył na kruchy lód, by ratować 
psa. Utonął. 
Człowiek drobnej postury, ale wielkiej 
osobistej odwagi cywilnej. Jan Lityń-
ski - działacz, polityk, opozycjonista 
w czasach PRL. Świadek kluczowych 
wydarzeń w historii Polski. Więzień po-
lityczny skazany za udział w protestach 
Marca ’68. Walczył o wolność naszego 
kraju, a potem z wiarą współtworzył go 
na nowo. Dla wielu był autorytetem. 

„Ucieczka do wolności” to niezwykle szczera i intymna, błyskotliwa i pełna niu-
ansów autobiografia człowieka, który całe życie poświęcił innym. Świadectwo 
niegasnącej odwagi i determinacji w walce o lepsze jutro. 
W posłowiu Agnieszka Holland pisze: „Z tych wspomnień przebija nie tylko 
wyrazistość poglądów autora, wierność wyznawanym wartościom, ale przede 
wszystkim szacunek dla innych. Nawet dla tych, z którymi w wielu ważnych 
sprawach zupełnie się nie zgadzał. Czytając te wspomnienia, poczułam nostal-
gię, tęsknotę za czasami, kiedy taka postawa nie była aż tak wyjątkowa… Kiedy 
różnice nie oznaczały wrogości, kiedy mogliśmy rzeczywiście ze sobą rozma-
wiać, kiedy pierwszą postawą była ciekawość innego”.

Przez ponad 60 lat tworzyła piosenki, któ-
re rozbrzmiewają w stacjach radiowych 
na całym globie. Nieśmiertelna sława, 
pierwsze miejsca na światowych listach 
przebojów, tłum szalejących fanów… Tak 
w skrócie wyglądała kariera jednej z naj-
jaśniejszych gwiazd muzyki rozrywkowej. 
Choć Tina spędziła większość czasu w bla-
sku fleszy, to jej życie nie zawsze było 
usłane różami. 
Zawodowy sukces okupiła cierpieniem 
w życiu prywatnym. Nieszczęśliwe dzie-

ciństwo w patologicznej rodzinie, nieudane małżeństwo z pierwszym 
mężem, który w noc poślubną zabrał ją do burdelu, wreszcie – samo-
bójstwo najstarszego syna. Mało która gwiazda przeżyła tyle, co ona.
W „My love story” Tina jak nigdy przedtem otwiera się przed wielbicie-
lami i szczerze opowiada zarówno o swoich wzlotach, jak i bolesnych 
porażkach w życiu osobistym. „Wierzę, że ludzie chcą wiedzieć trochę 
więcej. Zdradzę całą historię” – przekonuje we wstępie do książki. 
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Pandemia  zatrzymała wszystko, w  tym dobrze naoliwioną machinę produkcji  filmów polskich. 
Dlatego istniało spore prawdopodobieństwo, że tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni, doroczne święto branży, unaoczni kryzys, który mógł objawić się spadkiem liczby filmów 

lub ich jakości albo jednym i drugim. Tymczasem stało się zupełnie inaczej. 

gdynia filmowa, czyli narzekamy 
tylko dla zasady

Tegoroczna Gdynia pokazała wciąż rosnący potencjał kina 
polskiego. Spośród 16 filmów dopuszczonych do konkursu 
głównego, a w ciągu ostatniego roku wszystkich powstało 
w kraju dwa razy tyle, tylko dwa były nieco słabsze, a i tak 
dużo lepsze niż jakikolwiek z obrazów nagradzanych nad mo-
rzem do 2010 r. 

DzIESIęć LAT SuKCESóW!

Dopiero w tym roku pojawiła się ta data, jako przełom dla no-
wego kina polskiego. Bo kiedy tak naprawdę przestaliśmy mó-
wić o jego kryzysie? To pytanie my również zadawaliśmy sobie 
wielokrotnie. 

W 2005 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o kinematogra-
fii, między innymi powołująca Polski Instytut Sztuki Filmowej 
(PISF) i zmieniająca zasady finansowania produkcji. Ale jesz-
cze pięciu kolejnych lat potrzebowało kino, żeby podnieść się 

z kryzysu twórczego. Pieniądze to jedno, a brak ludzi do ich 
efektywnego wydawania to coś zupełnie innego. 

Dopiero w 2010 r., gdy Złote Lwy otrzymał Jan Kidawa-Błoński 
za „Różyczkę” stało się jasne, że zaczynamy odzyskiwać for-
mę, którą tak naprawdę utraciliśmy pod koniec lat 80. XX w.  
Po 2010 r. wybuchła supernowa polskich talentów filmowych, 
a ponadto w najlepszym stylu przypomnieli o sobie starzy  
mistrzowie kina. 

Ostatnia dekada to dosłownie fala wznosząca, z której do  
2020 r. łowiliśmy wyłącznie bursztyny, jantary i perły. To sukcesy: 
Pawła Pawlikowskiego, Małgorzaty Szumowskiej, Jerzego Skoli-
mowskiego, Agnieszki Holland, debiuty: Jana P. Matuszyńskiego, 
Łukasza Palkowskiego, Piotra Domalewskiego, triumfy na festi-
walach międzynarodowych, znakomite recenzje w prasie specja-
listycznej, kandydaci do amerykańskiego Oscara etc. Aż przyszła 
pandemia, która symbolicznie zamknęła dekadę Gdynią online. 
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NA BAKIER z LOGIKą

Festiwal w 2020 r. oglądaliśmy w domach, na monitorach kom-
puterów, po uprzednim wykupieniu dostępie do streamingu. 
Wszystkich nas ogarnęła blada rozpacz, bo miało być pięknie, 
a wyszło jak zawsze, czyli klęska nie od nas zależna.

Tak naprawdę nikt nie wiedział, co się dzieje w kinie polskim. 
Dochodziły nas słuchy, że obostrzenia sanitarne pozamykały 
plany zdjęciowe, budżet PISF świeci pustkami, brakuje pie-
niędzy na postprodukcję, firmy, które dotowały producentów, 
mają kłopoty z wypłacalnością, bo inne ich przedsięwzięcia 
biznesowe dołują, banki wstrzymały kredyty, a twórcy żyją 
właściwie wyłącznie z tantiem, bo przecież cała bądź prawie 
cała produkcja stanęła. 

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film 2021 
nie przyniósł żadnego rozstrzygnięcia i niczego nie wyjaśnił, 
ponieważ stawkę konkursową w większości stanowiły pro-
dukcje, które musiały przekładać daty swoich premier. Wiele 
filmów, jak się później miało okazać, wychodziło z montażowni. 

Dopiero tegoroczna Gdynia wszystko wyjaśniła. Kino pol-
skie ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze, chociaż ze starcia  

z COVID-19 wyszło poobijane. Można odnieść wrażenie, że nie 
sama pandemia wywołała straty, lecz trudno o logiczne uza-
sadnienie decyzji rządu i resortów. 

z POCzuCIEM OCzySzCzENIA

Władza po prostu nie zdała swojego najpoważniejszego eg-
zaminu – z walki nie tylko o życie, zdrowie, szczepienia i bez-
pieczeństwo obywateli, lecz także z przeprowadzenia polskiej 
gospodarki suchą stopą przez kanał koronawirusa. Zamiast 
zamykać kina, należało ograniczyć liczbę widzów, zamiast spa-
zmatycznie i nadgorliwie kontrolować plany zdjęciowe, wy-
starczyło wprowadzić czytelne, stale i dla wszystkich jednako-
we obostrzenia sanitarne, a co najważniejsze – we wtorek nie 
wycofywać się z decyzji podjętych w piątek. 

W Gdyni zobaczyliśmy ludzi sukcesu: uśmiechniętych, spełnio-
nych, zadowolonych, którzy przywieźli ze sobą znakomite fil-
my. Jury miało naprawdę w czym wybierać i nie miało łatwego 
zadania. Praktycznie każdy film mógł otrzymać nagrodę w jed-
nej z kilkunastu kategorii. Mało tego! 

Filmowcy odpowiedzieli ogniem największego kalibru na to, 
co dzieje się w Polsce. Większość spośród 16 produkcji pod-

Jury konkursu głównego 
46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych gdynia 2021 

Joanna Kulig Mikołaj Trzaska Mira Haviarova Robert Bolesto

Agnieszka Smoczyńska Andrzej Barański Bogdan Dziworski Dorota Roqueplo
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stawowych stanowiły filmy w rozmaity sposób zaangażowane 
społecznie i politycznie. Na obóz rządzący posypała się kry-
tyka niespotykana, fala tak napęczniała od gniewu i buntu, 
że wytworzona w ten sposób energia dosłownie zalała nas 
wszystkich. Nie pamiętamy edycji tak silnie naznaczonej emo-
cjami, tymi negatywnymi, ale i wieloma pozytywnymi. Wrócili-
śmy z poczuciem przeżycia filmowego katharsis.

DWA SŁOWA NA zAKOńCzENIE

Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie można było 
ponarzekać, a jako naród z narzekania czyniący swą główną 
cechę zanim opowiemy o filmach, wyjaśnimy, co w tym roku 
należałoby skorygować. 

Filmy „robią” dzisiaj producenci. Ponieważ trudno jest zdobyć 
na nie finansowanie, są w zasadzie najważniejszym elemen-
tem powstawania dzieła i dominują nad reżyserami. Niekiedy 
dosłownie ich zagłuszają, jak podczas konferencji prasowych 
w Gdyńskim Centrum Filmowym. Było to widoczne również 
podczas ceremonii nagradzania laureatów, kiedy nagrodę 
główną odbierał producent, a reżyser stał z boku i powiedział 
dwa słowa na koniec. 

Wszystko rodzi się w bólach, w związku z czym na wspo-
mnianych konferencjach najwięcej można było dowiedzieć 
się o tym, jak ciężko jest film sfinansować, spiąć budżet, 
znaleźć partnerów etc. Poza tym usłyszeliśmy jak film po-
wstawał, jak, kto i kiedy, na kogo trafił i zaprosił do projek-
tu, a ponieważ większość produkcji dzieje się w przeszłości, 
były również opowieści o robieniu scenografii, kostiumach, 
lokacjach etc. 

Praktycznie wcale nie mówiło się o mięsie, czyli treści. Spię-
ci nowymi zwyczajami reżyserzy coś tam niemrawo zagajali 
o intencjach twórczych, ale i tak zaraz tracili głos na rzecz 
rozemocjonowanych producentów, którzy właśnie przypo-
mnieli sobie, że nie wspomnieli o dobrym klimacie podczas 
cateringów.

LEPIEJ PóźNIEJ, NIż... zA WCzEśNIE

Werdykt był jak zawsze salomonowy. W sumie, jak wspomnie-
liśmy, każdy film wart nagrody ją dostał, szczęśliwie tak się to 
wszystko poukładało, że były akurat wolne i pasujące do wy-
różnień kategorie. Dzięki temu „Sonata” została doceniona i jej 
aktor nagrodzony, coś trafiło się również „Innym ludziom” i tak 
można by wymieniać. Minus dla werdyktu za to, że Powrót do 
Legolandu (z powodów prawnych film wejdzie do kin z innym 
tytułem – „Powrót do tamtych czasów”) został pominięty. Ma-
ciej Stuhr powinien dostać nagrodę za rolę główną. Te nagrody, 
naszym zdaniem, nie powinny mieć żadnych kontekstów poli-
tycznych. Tyle wniosków o korektę. 

Teraz obserwacje natury ogólnej. Polskie kino kocha prawidło-
wości, nic dziwnego, że w tym roku większość stanowiły filmy 
w różny sposób opowiadające o PRL. Były wśród nich przykła-
dy poważnego, a nawet rozliczeniowego, nurtu historycznego, 
ale też komedie sensacyjne, obyczajowe, dramaty psycholo-
giczne. Nie oznacza to jednak fascynacji Polską Ludową, a je-
dynie głęboką potrzebą, równocześnie odkrytej przez wielu 
twórców, przypomnienia, że PRL jednak był jakimś początkiem 
tego, co dzisiaj przeżywamy i dostrzegamy. 

Owe wielkie rozliczenie z minioną epoką rozgrywa się od lat 
i na kilku poziomach, ale dopiero teraz doświadczamy czegoś 
nowego – konfrontacji. Co ciekawe, z tej konfrontacji współ-
czesność nie wychodzi obronną ręką. Lub inaczej: rzeczywi-
stość w zbyt wielu aspektach zaczyna przypominać PRL, żeby-
śmy mogli cieszyć się tym, co mamy. Na to jest zdecydowanie 
za wcześnie. Albo za późno. 

KONIEC z BOHATERAMI INFOSTREFy

Obok wzmocnienia pozycji producenta, pojawiły się nowe, fra-
pujące zawody filmowe, w tym koordynator scen intymnych 
i trener aktorski. 

Pierwszy dba o to, by grając w trudnych scenach aktorki i ak-
torzy nie doznali urazu psychicznego, czuli się bezpiecznie, 
a nawet komfortowo, a same sceny erotyczne nie przekraczały 
pewnej granicy. 

Trener aktorski wspiera aktorkę lub aktora bezpośrednio na 
planie zdjęciowym lub w garderobie, podpowiadając rozstrzy-
gnięcia dotyczące na przykład zrozumienia postaci lub zastoso-
wanych środków wyrazu. 

Po co więc aktorom szkoły aktorskie? Świat zmienia się na-
tarczywie, być może doczekamy dni, w których więcej będzie 
konsultantów osobistych i trenerów personalnych niż ludzi 
mogących skorzystać z ich podpowiedzi. Ale również pod tym 
względem kino polskie absolutnie podąża z duchem czasu. 

Na festiwal przyjeżdża niemal stałe grono dziennikarzy, za to 
organizatorom poprzez rozmaite zabiegi, udało się wykluczyć 
tzw. dziennikarzy, w tym dziennikarzy blogowych, obywatel-
skich, społecznych i jakich tam jeszcze wymyśliła infostrefa, 
czyli ludzi z natury szukających sensacji, przebicia w tzw. du-
żych mediach i tematu, który powiódłby ich do serwisów, na 
pierwsze strony gazet i pierwsze odsłony portali. 

Instytucja dziennikarza z laptopem, tak obśmiewana przez 
nas w ostatnich latach, też odeszła w zapomnienie. Co więcej, 
z przyjemnością w tym roku odkryliśmy, że do łaski powraca 
notatka odręczna, czyli to, co nieodżałowany Zygmunt Kału-
żyński nazywał „pisaniem w ciemnościach”. 

CAŁA PRAWDA O DAWIDzIE 

Na zakończenie dwie dygresje. W kinie polskim jest coraz 
więcej kobiet i mają one coraz bardziej wyraźne miejsce, co 
nas napawa radością i nadzieją, że filmy zyskają na przeni-
kliwości i kobiecej wrażliwości. Następnym etapem powinno 
być zatarcie się granicy dostrzegania płci reżysera. Na razie 
jednak filmy zrealizowany przez kobiety są nazywane „filmami 
zrealizowane przez kobiety”, a analogicznie filmy mężczyzn... 
i tak dalej.

Nie przestajemy obawiać się o dalszy rozwój kariery Dawida 
Ogrodnika, który od kilku lat gra niemal wyłącznie postaci au-
tentyczne, a specjalizuje się w biografiach. Czy będzie w stanie 
zagrać postać od początku do końca wymyśloną przez scena-
rzystę? Jedno jest pewne: kiedyś tam Dawid Ogrodnik stanie 
przed swoim najtrudniejszym zadaniem aktorskim. Będzie mu-
siał zagrać wybitnego aktora Dawida Ogrodnika. Wtedy wyj-
dzie na jaw cała prawda o Dawidzie Ogrodniku. 
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Gdy pod koniec 2020 roku rozmawiałem z Katarzyną Klimkiewicz, reżyserką nagradzanego i świetnie 
przyjętego przez publiczność i krytyków krótkiego metrażu „Hanoi – Warszawa” (2009), była przybita 
faktem,  że  jej  najnowszy  film,  z  powodu  pandemii,  nie  mógł  mieć  premiery  zgodnie  z  planem 

producentów, czyli jesienią ubiegłego roku. 

Reżyseria: Katarzyna Klimkiewicz, w rolach głównych: Maria Dębska, Leszek Lichota, Krzysztof Zalewski i inni. 
Premiera:  19 listopada 2021 r. 

Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza
NASZA REKOMENDACJA: „bo we mnie jest seks”

„Wszystko przygotowane – wzdychała. – Zrobiłam film dokładnie 
taki, jak chciałam, a teraz nie wiem, kiedy wejdzie na ekrany kin” – na-
rzekała. Pożartowaliśmy gorzko, że COVID-19 ustanowił nowy rodzaj 
półkowników. Dzisiaj wiemy, że „Bo we mnie jest seks” (to także tytuł 
jednego z utworów sprzed lat), czyli swobodna opowieść o kilku la-
tach z życia aktorki Kaliny Jędrusik (1930-1991) i otaczającego gwiaz-
dę środowiska artystycznego, musiał odleżeć rok, zanim doczekał się 
premiery, a do kin wejdzie za kolejne dwa miesiące. Życie oszukało 
sztukę. 

Tym bardziej warto wybrać się do kina. Koniecznie – do kina! Właśnie 
teraz, kiedy mamy tak wygodny i szybki dostęp do filmów za pośred-
nictwem portali streamingowych, nie czekajmy na ich pojawienie się 
w naszych domach, pomiędzy pizzą a paluszkami, lecz chodźmy do 
kina, czyli tam, gdzie jest naturalne i tradycyjne miejsce ich oglądania: 
w skupieniu, wśród innych ludzi, w ciemności. Z emocjami, których nie 
gasi pilot, nieoczekiwany telefon lub rozpuszczone kostki lodu w na-
poju. 

Katarzyna Klimkiewicz od dawna nosiła się z zamiarem przypomnie-
nia postaci seksbomby PRL, ikony ówczesnego stylu lub – jak mawiali 
jej krytycy – braku jakiegokolwiek stylu, kontrowersyjnej „złodziejki 
serc”, która rozkochała w sobie wielkich aktorów (Tadeusza Łomnic-
kiego, Romana Wilhelmiego), a sama przez całe życie pozostała od-
dana jednemu mężczyźnie (pisarzowi Stanisławowi Dygatowi) i uko-
chanej wokalistki autorów Kabaretu Starszych Panów. Dla odmiany 
piosenkarka Urszula Sipińska pisała o Kalinie Jędrusik w tonie iście 
poetyckim: „[była] kolorowym ptakiem, któremu komunistyczna klat-
ka podcięła skrzydła”. 

„Nie chciałam robić niczego wbrew również moim wyobrażeniom 
i wspomnieniom o Kalinie” – mówiła reżyserka przed rokiem. 
Powstał więc film, który jest wariacją wynikającą z połączenia 
wydarzeń prawdziwych, mitów i legend warszawskich. Wypeł-
niony postaciami żywcem wyjętymi z encyklopedii polskiej lite-

ratury, ale wydarzeniami już niekoniecznie zgodnymi z prawdą  
historyczną. 

„Bo we mnie jest seks” to wyjątek z bogatej biografii artystycznej 
i fragment życia prywatnego Kaliny Jędrusik. Z powodu odrzucenia 
awansu, który sprowadzał się do niezbyt finezyjnej propozycji zjedze-
nia kolacji ze śniadaniem, aktorka została wyrzucona z etatu w Telewi-
zji Publicznej, gdzie grywała w filmach i programach. Urażona ambicja 
nowego prezesa TVP była silniejsza od wpływów znanych podówczas 
postaci, na czele z wybitnymi pisarzami, którzy wstawiali się za żoną 
kolegi. Prezes długo pozostał nieugięty. Wprawdzie reżyserka dekla-
ruje, że nie chciała robić filmu o tym, co rozsławiło Kalinę Jędrusik, 
czyli jej licznych romansach i podbojach, na co innego wskazuje za-
równo tytuł, jak i oś opowieści, w której aktorka – nazywana „polską 
Brigitte Bardot” – częściej poprawia dekolt, niż kreacje. 

Przez lata wokół Kaliny Jędrusik narosło wiele półprawd i mnóstwo 
nieprawdy. Jak wynika ze wspomnień mężczyzn jej najbliższych, 
w rzeczywistości była skromna, nieśmiała, żyła w świecie iluzji popu-
larności i przeświadczeniu, że lepiej śpiewa, niż gra, wypominała sobie, 
że jest nieatrakcyjna i powinna stracić na wadze, podczas, gdy widzo-
wie, zwłaszcza męska część publiczności, dosłownie kradli oczami jej 
wdzięki. Głośna scena realistycznego zbliżenia w pociągu z Danielem 
Olbrychskim w „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy była przykładem na 
to, że przed kamerą potrafiła zapomnieć, że jest aktorką. 

Życie dopisało niewesołą puentę. Pozostaje dzisiaj artystką z kręgu 
kultowych, lecz cokolwiek zapomnianych. Nie obroniły się jej filmy, 
piosenki – poza kilkoma przebojami kabaretowymi – odeszły w zapo-
mnienie, wizerunek pięknej brunetki pozostał w opowieściach innych, 
a nie w świadomości społecznej. Dobrze więc stało się, że Katarzyna 
Klimkiewicz sięgnęła po postać z epoki, żeby opowiedzieć historię 
uniwersalną, a nawet jak najbardziej współczesną, która wyłania się 
spod pozornie lekkiej fabuły: kanalie zawsze sieją największe spusto-
szenie w mediach, na szczęście szybko i bezpowrotnie z nich znikają. 

Autor: Piotr Pawłowski 
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„Hiacynt” to film, który prędzej, czy później musiał powstać, więc dobrze, że teraz, a nie za 10 lub 15 lat, 
gdy osoby wciąż jeszcze pamiętające tamte wydarzenia odejdą w pamięć wyłącznie swoich najbliż-
szych. Szkoda jednak, że został zrealizowany dopiero teraz, chociaż echa opowiadanych na ekranie dra-
matów dostrzegałem przez lata w innych produkcjach filmowych. Wtedy jednak stanowiły ledwie tło 
lub odległy punkt odniesienia. Rozwodzę się tyle nad czasem i jego upływem, ponieważ coraz częściej 

widzę, jak duże znaczenia ma on w kinie polskim. 

Nie ma ucieczki przed wielką historią
NASZA REKOMENDACJA: „hiacynt”

Pamiętam sprzed dziesięciu lat obrazy o spóźnionej wymowie, przyj-
mowane przez widzów wprost z niechęcią. Gdzieś w powietrzu uno-
siły się słowa niewypowiedziane: „Gdzie byliście ze swoimi kamera-
mi wtedy, kiedy tego doświadczaliśmy!?”. „Hiacynt” mówi o tym, co 
ważne tu i teraz, a nawet o tym, co może być ważniejsze za rok, dwa. 
Dlatego to kolejny w tym roku film, który trzeba zobaczyć. 

Najpierw jednak o samym tytule. „Hiacynt” to nazwa akcji milicyjnej, 
realizowanej w latach 1985-1987, na zlecenie najwyższych urzęd-
ników systemu opresji, wymierzonej w polskich homoseksualistów, 
głównie mężczyzn. Przeprowadzane na masową skalę, z pogardą 
i brutalnością, zatrzymania, przesłuchania i prowokacje doprowadziły 
do powstania ponad 10 tysięcy teczek, czyli akt osobowych ludzi, nie 
zawsze zgodnie ze stanem faktycznym, przyznających się do orientacji 
homoseksualnej. Z tego źródła brały początek dramaty osób zmusza-
nych później szantażem do donoszenia na innych. W PRL każda inność 
była patologią społeczną. 

Władze komunistyczne już wcześniej nękały osoby nieheteronor-
matywne, przypisując im „działania zmierzające do obalenia ustroju”. 
Pierwsze dokumenty o inwigilacji tego środowiska pochodzą z lat 
sześćdziesiątych. Dopiero przed transformacją ustrojową, a więc już 
wtedy, gdy generałowie zdali sobie sprawę z porażki polityki zamordy-
zmu i izolacji, represje ustały, co nie oznacza, że teczki zostały spalone. 
Wprost przeciwnie, stały się elementem poważnej gry politycznej.

O tym jednak „Hiacynt” już nie opowiada, reżyser Piotr Domalewski 
skupia się na tym, co wydaje się najważniejsze, czyli dwulicowości i hi-
pokryzji funkcjonariuszy milicji, dla których „Hiacynt” był przestrzenią 
do wykazania się, realizacji ambicji i zdobycia upragnionego talonu na 
pralkę za gorliwość albo nadgorliwość. Zresztą konstrukcja fabularna 

filmu daleka jest nawet od rozliczeń historycznych. Nie o to tu cho-
dzi. Sensacyjna oprawa, duszna, klaustrofobiczna atmosfera filmu, 
uzupełnione ciężkimi ujęciami wciąż tych samych plenerów i pomiesz-
czeń, to zaledwie pokrowce na rekwizyty, pod którymi schowane są 
rozliczne konteksty.

Oto akcja, która będąc próbą zapanowania nad środowiskiem dotąd 
słabo zinfiltrowanym, wymyka się spod kontroli służb specjalnych. 
Oto milicjant, który życie podwójne wiedzie nie tylko z potrzeb in-
stynktu, lecz także doświadczenia czegoś jednoznacznego. Oto posta-
ci drugiego tła dramatu, które teraz muszą zerwać relacje, żeby nikogo 
nie skrzywdzić. Oto rzeczywistość, w której z wolna, ale systematycz-
nie puchnie protestem społecznym atmosfera buntu ostatecznego. 
W gruncie rzeczy nic nie jest tym, co oglądamy, ale też nie oglądamy 
niczego, czego nie moglibyśmy obejrzeć teraz. W ten sposób historia 
po raz kolejny zatoczyła koło, a jego krawędź niebezpiecznie muska 
nas po palcach stóp.

Dla tych widzów, którym konteksty nie są potrzebne do odbioru filmu, 
polecam to, co w nim umyka pod natłokiem zobrazowanych wyda-
rzeń, czyli niezwykle precyzyjnie skonstruowany scenariusz Marcina 
Ciastonia, niepokojącą muzykę Wojciecha Urbańskiego, kunsztowną 
scenografię Jagny Janickiej i błyskotliwy montaż Agnieszki Glińskiej. 

A co naprawdę przykuwa uwagę, to aktorstwo. Pomijam świetne-
go i często obecnego w ostatnim czasie na ekranie Tomasza Ziętka. 
W „Hiacyncie” są inni, lepsi. Marek Kalita w roli demonicznego ko-
mendanta, Jacek Poniedziałek w roli... mocno prowokacyjnej, czy To-
masz Schuchardt, który diametralnie odmieniony fizycznie wreszcie 
przestaje być „wiecznym młodzieńcem w poważnej roli”. 

Autor: Piotr Pawłowski 

Hiacynt, reż. Piotr Domalewski, w rolach głównych: Tomasz Ziętek, Marek Kalita, Tomasz Schuchardt. 
Data premiery: 18 sierpnia 2021 r. 
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Gdyby istniał taki gatunek jak „jazda bez trzymanki”, film Aleksandry Terpińskiej byłby jego opus magnum. 
Orbitują wokół niego różne określenia: musical rapowy, hip-hopowy poemat, muzyczna proza – wszystkie 
pasują i nie pasują jednocześnie, bo formuły „Innych ludzi” nie da się wcisnąć w żadne ramy. I bardzo dobrze.

„Trudne sprawy, sprawy niełatwe, 
sprawy ciężkie”

NASZA REKOMENDACJA: „inni ludzie”

Twórczość Doroty Masłowskiej jest dzika i piekielnie inteligentna. 
Porwanie się na jej adaptację lub ekranizację jest ryzykiem, ale tym 
wartym podjęcia, stąd na każdy jej kolejny wytwór natychmiast 
ostrzą sobie zęby reżyserzy teatralni, rzadziej filmowi. Do najwybit-
niejszych realizacji, jak „Między nami dobrze jest” Grzegorza Jarzy-
ny czy „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” Xsawerego 
Żuławskiego, dołączyli „Inni ludzie”.

Bohaterem filmu, powiedzmy głównym, jest Kamil, aspirujący raper 
z blokowisk (w tej roli Jacek Beler nagrodzony na 46. FPFF w Gdyni 
za najlepszą rolę męską) parający się doraźnie dilerką bądź hydrauli-
ką. Nieoczekiwanie staje się obiektem zainteresowania Iwony – pani 
luksusowego domu (Sonia Bohosiewicz), która upiększyła i powięk-
szyła sobie już wszystko, by mąż jej pożądał oraz Anety (Magdalena 
Koleśnik) – sprzedawczyni z popularnej sieciowej drogerii, mieszka-
jącej na stancji, która z kolei chce, by pożądał jej Kamil. W drugim 
planie jest podupadła społecznie Kamila (Beata Kawka), mąż Iwony 
(Marek Kalita) zdradzający ją z wyznawczynią sportowego obuwia 
i parę pomniejszych postaci, tworzących przedziwne kombo relacji, 
tragicznych w efekcie. 

Bohaterem „Innych ludzi” jest też Warszawa – miasto-potwór ziejące 
smogiem, ze swoim chórem ulicznych i tramwajowych komentato-
rów i pojawiającym się to tu, to tam narratorem – Jezusem w raper-
skiej bluzie i koronie cierniowej (Sebastian Fabijański).

Za pokręconą fabułą kryje się spójna diagnoza relacji międzyludzkich 
w ponurej, wielkomiejskiej dżungli. „Inni ludzie” są przypowieścią 
o zanurzeniu w konsumpcjonizm jako remedium na lęki codzienności, 

o dojmującej pustce, samotności, desperacji, poszukiwaniu miłości, 
sensu i braku komunikacji. To ostatnie jest szczególnie przewrotne 
w przypadku opowieści, której pierwszorzędnym tworzywem jest 
język, będący w przypadku dokonań Doroty Masłowskiej osobnym 
bytem. Scenariusz, także autorstwa Aleksandry Terpińskiej, stano-
wi wierną adaptację napisanej hip-hopową frazą książki, nałożonej 
na ścieżkę dźwiękową autorstwa Auera, producenta muzycznego. 
Bohaterowie rapują swoje kwestie (nadzwyczaj sprawnie!) o życiu 
pełnym rozczarowań tekstem skompilowanym z potoczyzmów, wul-
garyzmów, symboli konsumpcyjno-medialno-internetowej rzeczy-
wistości, który rozśmiesza do łez, choć finalnie jest gorzką pigułką. 
I dla bohaterów, którzy pozostają każdy w swojej beznadziei, i dla 
widzów, którzy z kina wyjdą jak z przejażdżki rollercoasterem.  

Już krótkim metrażem „Najpiękniejsze fajerwerki ever” Aleksandra 
Terpińska zasygnalizowała skłonność do odważnych i wizyjnych 
formuł. W poetyce fajerwerku pozostała, wystrzałowo debiutując 
w pełnym metrażu z jednym z najbardziej oryginalnych obrazów 
ostatnich lat. Ekranizacja „Innych ludzi” była przedsięwzięciem kar-
kołomnym – wystarczy sobie wyobrazić, jaką akrobacją jest montaż 
scen, w których nie można pominąć ani naruszyć żadnego fragmentu 
tekstu, by nie zburzyć muzycznego rytmu (nagroda za montaż dla 
Magdaleny Chowańskiej jest w pełni zasłużona). Nad procesem ła-
mania tekstu czuwała Dorota Masłowska i w filmie czuć jej energię.

Wraz ze scenografią, zdjęciami, kostiumami i kosmosem drobnych 
elementów, udało się ekipie filmowej stworzyć znakomicie zrealizo-
wany, bardzo długi i odlotowy teledysk, a Aleksandrze Terpińskiej 
zgarnąć nagrodę za najlepszy debiut.

Autor: anna makochonik 

Reżyseria i scenariusz: Aleksandra Terpińska; w rolach głównych: Jacek Beler, Sonia Bohosiewicz. Magdalena Koleśnik; Marek Kalita; 
Premiera: wrzesień 2021 (w kinach marzec 2022)
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W najnowszym filmie Łukasza Grzegorzka każde tytułowe słowo ma sarkastyczne znaczenie. Choć bohater-
ka robi wszystko, żeby życie było wspaniałe, nie jest ono jej, a właściwie trudno powiedzieć, czy w ogóle jest 
ono życiem, czy raczej „dniem za dniem”. Na szczęście „Moje wspaniałe życie” to komediodramat, którego 
ramy doskonale równoważą powagę tematu i lekkość opowiadania. Momentami naprawdę śmieszny.

Kobieta nad przepaścią
NASZA REKOMENDACJA: „moje wsPaniałe życie”

W pierwszej scenie Joanna siada w otwartym oknie i cieszy się 
pięknym porankiem. Przez chwilę. Potem rzeczywistość rozpę-
dza się jak Pendolino i rusza w codzienną trasę, w której jest ona 
matką, córką, babcią, teściową, nauczycielką, żoną. Jej życie polega 
na odgrywaniu tych ról, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia: męża 
i dyrektora szkoły, w której pracuje, chorującej na Alzheimera mat-
ki, synów, z których jeden jest ekscentrycznym odludkiem, a drugi 
fajtłapą oraz bezczelnej synowej. 

Joanna, choć jest filarem domu i punktem odniesienia wszystkich 
rodzinnych spraw, jest w nim transparentna. Zauważalna dopiero, 
gdy nie zaspokoi potrzeb i roszczeń albo zechce przestawić niewy-
godny mebel. Ironiczne komentarze budzą wygłaszane przez nią 
– o zgrozo na głos – refleksje i fizyczne objawy nerwicy, brane za 
wymysły hipochondryczki. 

Sobą bywa tylko w odziedziczonym po rodzicach mieszkaniu. Tam 
jest Jo: seksowną, wesołą, wciąż młodą i witalną dziewczyną, któ-
ra tańczy nago, pali skręty i spotyka się z bardziej prostolinijnym 
niż przystojnym kolegą z pracy. W ciasnym pokoju z siermiężną 
meblościanką ma więcej przestrzeni niż w swoim dużym domu, ale 
i ona straci walory bezpieczeństwa, kiedy z torów wysadzi Jo list 
szantażysty.  

„Moje wspaniałe życie” nie jest, jak można by pomyśleć, elegią 
o uciemiężonej matce - Polce ani manifestem feministycznym. 
Raczej krzywym zwierciadłem, w którym przejrzy się mnóstwo 
współczesnych kobiet, opowieścią o ich uwikłaniu w codzienność 
i upychaniu siebie po kątach. W postaci Joanny odnajdą się czter-
dziesto- (i więcej) latki, dla których życiowe doświadczenie nie idzie 
w parze ze spełnieniem, a ilość często dobrowolnie branych na bar-
ki obowiązków, uniemożliwia uwolnienie całego potencjału dojrza-
łości. Podwójne życie, jakie prowadzi bohaterka, to nie wyraz jej 
nieuczciwości i wyrachowania, ale próba znalezienia w rzeczywi-
stości obszaru, w którym nie musi nikogo udawać, i dzięki któremu 
może nie zwariować.

Nie udałoby się tej historii opowiedzieć bez Agaty Buzek, zresztą 
Łukasz Grzegorzek podkreśla, że główną rolę pisał konkretnie dla 
niej. Trudno znaleźć w polskim kinie aktorkę, która tak elegancko 
łączyłaby siłę i kruchość, dystans i luz, subtelność i wyrazistość – 
słowem kontrasty. Trudno też wskazać rolę, w której Agata Buzek 
mogła wcześniej tę wszechstronność pokazać. Reżyser mówi, że 
nadała papierowej Joannie godność i coś w tym jest. To wybitna 
rola, bezbłędna, złożona, ale bardzo spójna. Warta wszelkich na-
gród.

Agacie Buzek partneruje jak zawsze świetny Jacek Braciak w roli 
sztywnego, pryncypialnego dyrektora szkoły i przezabawny Adam 
Woronowicz – nauczyciel higieny bydła i karmiciel gołębi. W dru-
gim planie zobaczymy między innymi Małgorzatę Zajączkowską 
i młodych aktorów w całkiem niezłych rolach, a także – tu smaczek 
– Jaromira Nohavicę w epizodzie.

Obok aktorstwa atutem filmu są znakomite dialogi, choć samemu 
scenariuszowi można wiele zarzucić. Bywa chaotyczny, gubi wąt-
ki, niektóre wydają się zbędne, a wątek quasi kryminalny, choć dla 
przebiegu fabuły i finalnej wymowy ma pierwszorzędne znaczenie, 
jest najsłabszym elementem całości. Wydźwięk finału  można ro-
zumieć różnie, ale trudno stwierdzić - czy to błąd czy założenie.

Relacje rodzinne są ulubionym tematem Łukasza Grzegorzka. Do-
tykał ich w poprzednich filmach: „Kamperze” i „Córce trenera”, 
pokazując na przykładzie różnych konfiguracji, jak skomplikowa-
ne bywają. W tym przypadku rysuje portret wielopokoleniowego, 
średnio zamożnego domu z prowincjonalnego (w sensie wielkości) 
miasteczka (w tej roli Nysa), dowodząc, że dysfunkcyjność rodzin-
nego stada nie zawsze ma źródło w patologii, często natomiast we 
wzajemnym lekceważeniu się przez jego członków.

Czasem trzeba trzęsienia ziemi, żeby ten stan zmienić.

Autor: anna makochonik 

Reżyseria: Łukasz Grzegorzek. w rolach głównych: Agata Buzek, Jacek Braciak, Adam Woronowicz; 
Premiera: 29 października 2021
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Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z opowieścią daleką od realizmu, co widoczne jest w komiksowej 
konstrukcji fabuły i bogatym arsenale pastiszowych środków technicznych. Mimo to postać tytułowa istniała 
naprawdę, a nawet była jedną z najatrakcyjniejszych medialnie legend PRL. Ktoś na podobieństwo Janosika, 
tyle  że  epokę  później  i  z  odmiennym  systemem wartości.  Król  gór  kradł,  żeby  hojnie  rozdawać  innym, 
a Najmro, czyli Zdzisław Najmrodzki (1954-1995), zabierał, żeby błyszczeć i uchodzić za duszę towarzystwa. 
Z punktu widzenia poszkodowanych, na to samo wychodziło, z perspektywy samego Najmro – odbierał to, 

co jak mniemał i tak mu się należało. 

Brylantyna aż kapie z grzywek
NASZA REKOMENDACJA: „najmro. kocha, kradnie, szanuje”

Historia z pozoru banalna, ale w okresie gierkowskiej szarzyzny i pano-
wania MO i SB, wszystko wydawało się bez właściwości, na przykład 
przemoc systemowa i publiczna służba polityczna, które w filmie Ma-
teusza Rakowicza pokazane są z przypisaną konwencji ironią i przesa-
dą. Zdzisław Najmrodzki dla skołowanej propagandą ustrojową opinii 
publicznej był postacią pozytywną, kiedy uczestniczył w spektakular-
nych ucieczkach z zakładów karnych i sal sądowych, a na wskroś ne-
gatywną, gdy podrabiał dowody, rozbijał się zachodnimi autami i kradł 
prywatne depozyty z państwowych instytucji. 

Co jednak najważniejsze, Najmro był przestępcą przełomu. Rozpoczął 
karierę kryminalną w PRL, a zakończył po transformacji, gdy nawet 
jego najwierniejszy wspólnik zdjął sweter i mokasyny, ogolił głowę 
i nauczył się strzelać do biegnącego celu. O tym wszystkim, ujmując 
rzecz w skrócie, jest ten film – sympatyczna komedia zainspirowana 
czynami „króla złodziei” i „mistrza ucieczek”, który niemal 30 razy wy-
mykał się pościgom, kompromitując milicję, służbę bezpieczeństwa 
i służbę więzienną. 

Nic więc dziwnego, że po odsiedzeniu wyroku sięgającego mroków 
komuny, na początku lat 90., Zdzisław Najmrodzki został ułaskawiony 
przez prezydenta Lecha Wałęsę. Powód? Jak w uzasadnieniu podał 
Lech Falandysz, prezydencki ekspert od trudnych interpretacji pra-
wa, skuteczność resocjalizacji. W 1995 r. ze sfałszowanym dowodem 

w kieszeni legendarny przestępca, który szczycił się ksywą „Szaszłyk”, 
zginął w tragicznym wypadku drogowym. Periodyki żyjące z kronik 
kryminalnych podtrzymywały alternatywną wersję zdarzeń – Naj-
mrodzki upozorował własną śmierć i rozpłynął się w powietrzu. 

Mateusz Rakowicz nie rozstrzyga żadnej z kwestii związanych z ży-
ciem i działalnością Najmro, ponieważ jego film spełnia inne zadanie 
– to sprawnie zrealizowane gatunkowe kino akcji, rozrywkowe, świet-
nie zagrane przez drużynę znanych aktorów, którzy bawią się zada-
niami i relacjami. W rezultacie tych starań widz trafia w realistycznie 
odtworzony, za pomocą green screenów i postprodukcji, świat sprzed 
transformacji, w którym wiruje kula disco, milicjanci parkują tak, żeby 
wysiadając trafić na ścianę, a brylantyna kapie z grzywek. Nie szkodzi, 
film ogląda się znakomicie, zapominając o tym, jak było naprawdę. 

Jako całość kompletną, połączenie fikcji z realiami, mogą „Najmro...” 
oglądać tylko widzowie, którzy tamte lata, w gruncie rzeczy brutal-
ne, surowe i surrealistyczne, pamiętają. Dla mnie, wtedy nastolatka, 
wyczyny Zdzisława Najmrodzkiego niezbyt rozsądnie, ponieważ ze 
szczegółami, nagłaśniane przez TVP, były tym, czym są dla dzisiej-
szych widzów filmu – iluzją. Pamiętam, że zastanawiałem się, kim jest 
człowiek, który ucieka z więzienia. Spod muszek karabinów, bo wtedy 
wierzyłem jeszcze w powagę sądu. Bohaterem – odpowiadałem so-
bie. Konwencja bajki jako historii nierzeczywistej i historii PRL za spra-
wą „Najmro...” nagle nabiera cech wspólnych. Niepokojąco wspólnych.

„Najmro...” to film, w którym warto poszukać czegoś dla siebie, a każ-
dy znajdzie w nim coś innego (np. kapitalną muzykę Andrzeja Smolika, 
sarkazm Roberta Więckiewicza). Film miał premierę przed tegorocz-
nym Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, dzięki czemu 
uniknął, nieco krzywdzącej dla innych tytułów, etykiety, która brzmi 
„pierwszy pokaz dla szerszej publiczności”. Ilekroć bowiem to słyszę, 
wiem, że odbiór obrazu w Gdyni, gdzie na widowni zasiadają ludzie 
z branży, filmowcy, dziennikarze, organizatorzy festiwali, nie będzie 
równoznaczny z tym, jak ten sam film odbierze statystyczny widz ki-
nowy. Jednak fama pójdzie. Najczęściej krytyczna. 

„Najmro”... na szczęście premierę miał w połowie września tego roku, 
kilka dni przed Gdynią, i nad morze przyjechał z obiecującymi liczba-
mi otwarcia. Wyjechał natomiast z nagrodą indywidualną dla Marty 
Ostrowicz za kostiumy i dobrą oceną recenzentów, którym chciało się 
wstać na poranny seans prasowy. 

Autor: Piotr Pawłowski 

Reżyseria: Mateusz Rakowicz, w rolach głównych: Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał. 
Premiera: 17 września 2021 r. 
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W polskim kinie powstało kilka wybitnych obrazów na temat alkoholizmu: „Pętla”  Wojciecha Jerzego Hasa, 
„Żółty  szalik”  Janusza Morgensterna,  „Wszyscy  jesteśmy Chrystusami” Marka Koterskiego,  „Pod Mocnym 
Aniołem”  Wojciecha  Smarzowskiego.  Film  Konrada  Aksinowicza  dołącza  do  tego  grona,  wnosząc  coś 

nowego – perspektywę dziecka.

Dorosłe dzieci mają żal
NASZA REKOMENDACJA: „Powrót do legolandu” („Powrót do tamtych dni”)*

Powroty w filmie są dwa. Pierwszy do dzieciństwa początku 
lat 90. - z jego ortalionowymi kurtkami, trampkami, pewexami, 
pierwszymi wypożyczalniami kaset video, grami na komputerze 
i klockami Lego. Odmalowany tak, że trudno momentami uwie-
rzyć, że to film współczesny. Reżyser konstruował ten świat pie-
czołowicie, żeby nie powiedzieć obsesyjnie. Akcję umieścił na 
wrocławskim osiedlu, w bloku, w którym dorastał, mieszkanie 
urządził na wzór rodzinnego, a wnętrza wyposażył w autentyczne 
rekwizyty z epoki, w tym wspomniane zestawy klocków pozyski-
wane na kolekcjonerskich portalach. Gdyby na tym poprzestać, 
film byłby obrazkiem lat, do których wraca się z sentymentem 
– paczka osiedlowych kumpli, wspólne oglądanie „Terminatora” 
i pornosów, guma balonowa, walkmany, pierwsze muzyczne fa-
scynacje i szkolne miłości.

Drugi powrót wiedzie jednak do koszmaru. W filmie zwiastuje 
go niespodziewany przyjazd ojca (Maciej Stuhr) z Ameryki, gdzie 
jak wielu Polaków próbował zarobić masę pieniędzy i polepszyć 
rodzinny byt. Wraz z walizką pełną prezentów i pomysłami na 
bzdurny biznes, wraca nałóg, który powoli, metodycznie rujnuje 
(kolejny raz) życie rodziny trzynastoletniego Tomka (Teodor Ko-
ziar) i jego mamy (Weronika Książkiewicz). Nie pierwszy raz prze-
rabiają ciąg alkoholowy, którego kolejnymi etapami są niewinne 
piwka po robocie, wódeczka z kolegami, a potem zaleganie pija-
nego na umór, bełkoczącego ojca na zasikanym tapczanie, w pe-
tach i wymiocinach, dzienne i nocne awantury, w końcu przemoc.

„Powrót do Legolandu” to biografia Kondrada Aksinowicza. Re-
żyser nie ukrywa, że realizacja filmu była dla niego procesem te-
rapeutycznym. Niczego nie uładza, nie znieczula. Odnajdziemy 
w tej ekshibicjonistycznej i do bólu prawdziwej historii wszystkie 
strachy i upokorzenia, jakich doznają dzieci w rodzinach alkoholo-
wych. Ich wyniszczający wysiłek w tuszowaniu domowej tragedii, 
za ciężki na młode barki obowiązek negocjowania relacji między 
rodzicami, łagodzenia napięć, rozwiązywania problemów. Czasem 
– jak w filmie – opieki nad bezradną matką. Bycie dorosłym za 
wszystkich.

Film pozbawiony jest natomiast tonu oskarżycielskiego czy pro-
stych ocen. O ile reżyser nie oszczędza ani ojca, pokazując go 
upodlonego w najgorszych stanach, ani matki, która nie chroni, 
choć powinna, portretuje ich jako ludzi słabych, a nie intencjo-
nalnie złych. Dostrzega inteligencję i wrażliwość ojca, łączy ich 
uwiebienie dla muzyki, bywa świetnym kompanem (Aksinowicz 
zadedykował film jego pamięci). Matka jest czuła, wrażliwa i ko-
chająca. Patrzy na nich jak na ludzi popełniających błędy, pogu-

bionych i nie umiejących wyjść z impasu, mimo wszystko oczyma 
kochającego syna. Aktorzy stanęli na wysokości zadania, a nawet 
wyżej. Zarówno Weronika Książkiewicz, obsadzana zazwy-
czaj, jak widać niesłusznie, w komediach, a przede wszystkim  
Maciej Stuhr, w swojej najlepszej filmowej kreacji od czasu 
„Obławy”, a może i w ogóle. Fantastyczny jest też debiutant 
Teodora Koziara.

We wstrząsającym obrazie odbija się doświadczenie pokolenio-
we dzisiejszych czterdziesto - i pięćdziesięciolatków, związane 
z alkoholizmem rodziców. Dramaty rozgrywające się w czterech 
ścianach, po cichu, piętnowane przez społeczność nieoferują-
cą żadnej pomocy, nawet w obliczu realnego zagrożenia życia. 
W szerszym planie to film o rodzicach, którzy zawodzą. Wplątują 
dzieci w swoje problemy i oczekują współuczestnictwa we wła-
snych porażkach. Traumy dorastania w patologii – jakiekolewiek 
miałaby ona źródło – często nie da się pozbyć nawet w dorosłym 
życiu. Dla tych osób seans „Powrotu do Legolandu” będzie bole-
snym doświadczem.

Wspaniałe mocne, poruszające kino, niesłusznie pominięte w na-
grodach.

* Ze względów prawnych film w dystrybucji pojawi się pod tytu-
łem „Powrót do tamtych dni”

Autor: anna makochonik 

Reżyseria: Konrad Aksinowicz; w rolach głównych: Maciej Stuhr, Weronika Książkiewicz, Teodor Koziar; 
Premiera: wrzesień 2021
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Z filmami o niepełnosprawności  jest problem. Powstaje ich mnóstwo na świecie, także w Polsce,  jednak 
przepaść  między  dokumentami  a  fabułami  jest  ogromna.  Nie  tylko  pod  względem  ilości,  ale  przede 
wszystkim  jakości. O  ile dokumentalisci  radzą sobie z  tematem lepiej, w fikcyjnych ramach umieścić go 
trudno, a pośród filmów fabularnych najlepsze w większości  i  tak opowiadają historie oparte na faktach. 
„Sonata” debiutującego w pełnym metrażu Bartosza Blaschkego jest pod tym względem wyjątkowa. Dawno 

nie powstał film tak uczciwy wobec tematu niepełnosprawności i tak przez to poruszający.

 Między dźwiękami
NASZA REKOMENDACJA: „sonata”

Historia Grzegorza Płonki jest niewiarygodna i nic dziwnego, że 
w końcu została sfilmowana. Urodził się jako wcześniak, z wielo-
ma wadami wrodzonymi, w tym wzroku. Zdiagnozowano u niego 
autyzm i głębokie upośledzenie umysłowe. Dopiero w wieku 14 
lat, dzięki powtórnym badaniom okazało się, że ma niedosłuch – 
tu zaczyna się film.

Błędna diagnoza miała katastrofalne skutki – Grzegorz nie na-
uczył się mówić i nie rozwinął prawidłowo. Jego obsesyjna fa-
scynacja pianinem podpowiada, że formą ekspresji dla Grzegorza 
może być muzyka, ale również do tego języka trudno mu dotrzeć. 
Dzięki wybitnemu lekarzowi, prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, 
zacznie słyszeć. Scena, w której uzbrojony w aparat słuchowy 
pierwszy raz rozpoznaje głosy rodziców, jest rozbrajająca. Potem 
muzyka staje się jego światem, bezpieczną przystanią, sposobem 
na kanalizowanie i komunikowanie emocji.

„Sonata” jest biografią niekoloryzowaną. Droga do filharmonii, 
gdzie Grzegorz przed wielką publicznością zagra ukochaną „So-
natą księżycową”, wiedzie karkołomną ścieżką i nie chodzi tylko 
o mozolne pokonywanie własnych ograniczeń. Niepełnospraw-
ność dotyczy też systemu – najpierw opieki zdrowotnej, a potem 
edukacji, która dla Grzegorza nie ma oferty. Jego talent jest ewi-
dentny, ale w polskim szkolnictwie artystycznym nie ma środków 
na to, by go rozwijać ani wiary w to, że warto. Koszty są ogromne, 
także w sferze prywatnej. Choć jest bezgranicznie kochany, sku-
pienie na synu nadwyręża rzeczywistość rodzinną Płonków, bo 
wszystko, łącznie z bratem, jest w niej drugim planem. On sam 
ma niełatwy charakter – jest wrażliwcem z dobrym sercem, ale 
bywa roszczeniowy, uparty i testujący cierpliwość otoczenia, 
zresztą portretowanie wszystkich postaci jest w filmie dalekie od 
ckliwości i upiększeń. To ludzie z krwi i kości, każdy na swój spo-
sób niezłomny.

Reżyser dostał od losu trzy rzeczy: niezwykłego bohatera, jego 
rodzinę gotową wpuścić twórców do swojego domu i życia oraz 
znakomitych aktorów, na czele z Michałem Sikorskim. W roli 
Grzegorza Płonki osiągnął stan mimikry i zasłużenie otrzymał na-
grodę za aktorski debiut roku. Gdyby nie on, „Sonaty” mogłoby 
nie być, bo zagrać osobę niepełnosprawną intelektualnie można 
albo jeden do jednego, albo w ogóle – w tej kwestii fabuła nie wy-
bacza żadnego fałszu. Film przywrócił też na ekran Małgorzatę 
Foremniak w roli niezłomnej mamy, Małgorzaty Płonki, dowo-
dząc jak fenomenalną jest aktorką. Łukasz Simlat w roli ojca to jak 

zawsze klasa sam w sobie. Smaczkiem jest krótka, acz spektaku-
larna obecność Lecha Dyblika w roli nauczyciela.

To fantastyczny film, jeden z najlepszych 46. FPFF w Gdyni. Re-
żyser odebrał za niego Nagrodę Publiczności, bo to historia, która 
trafia w serce i długo w nim zostaje. Momentami gorzka, a mo-
mentami przezabawna. Bez patosu i cukierkowości charaktery-
stycznych dla filmów fabularnych o niepełnosprawności. Losy 
Grzegorza śledzi się w napięciu godnym kryminału, kibicuje mu, 
cieszy i wścieka z rodzicami.

Poza wszystkim, „Sonata” to też film o sztuce, dziedzinie, w której 
– na szczęście – nie ma żadnych ograniczeń.

Autor: anna makochonik 

Reżyseria: Bartosz Blaschke; w rolach głównych: Michał Sikorski, Małgorzata Foremniak, Lukasz Simlat, Jerzy Stuhr; 
Premiera: wrzesień 2021
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Porsche Centrum Sopot
Auto Lellek Group 

al. Niepodległości 956
81-861 Sopot

e-mail: porsche.sopot@lellek.com.pl
tel.: +48 58 550 911 0

Parametry przyjęte do kalkulacji raty: opłata wstępna 20%, okres leasingu 36 miesięcy, przebieg 20 tys. km rocznie. Wartość wykupu 
określona w umowie. Produkt dla przedsiębiorców na wybrane modele Porsche przygotowany przez Volkswagen Financial Services 
Polska Sp. z o.o.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), 
usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen 
Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego). Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie.

Porsche Macan S. W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym 11,1-11,7 l/100 km, emisja CO2 251-265 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły 
zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Porsche lub sprawdź na stronie www.porsche.pl/porsche-wltp.

123309 PC Sopot  Macan III prasa Prestiz 205x280.indd   1 13.10.2021   16:10:10



Przed obejrzeniem tego filmu, wstyd się przyznać, nie wiedziałem, kim był Szmul Zygielbojm. W natłoku 
postaci historycznych,  ta uleciała mojej uwadze,  a może po prostu natrętnie przypominając,  ile  kwintali 
bawełny produkuje Brazylia, nikomu w szkołach nie przyszło do głowy, żeby opowiedzieć nam o heroicznej 
postawie pewnego dumnego Żyda. Żyda, który robił wszystko, co mógł i potrafił, żeby przekonać zachodnią 
Europę, że doniesienia o gettach, komorach i eksterminacjach są prawdziwe, a kiedy wyczerpał już wszystkie 

możliwości, na ołtarzu prawdy oddał to, co miał najcenniejsze. 

Nie dostrzec, to gorsze niż zapomnieć
NASZA REKOMENDACJA: „śmierć zygielbojma”

Nie mnie rozstrzygać, co jest ważne w podstawie nauczania hi-
storii Polski. Nie mnie dociekać, dlaczego o wielkich Żydach wciąż 
mówi się głównie w kontekście historii kolejnych RP. Brzmi to 
tak, jakby były dwie narracje: polska i polsko-żydowska. Z tego 
punktu widzenia, i wszystkich innych, film Ryszarda Brylskiego 
„Śmierć Zygielbojma” jest ważny, cenny i z miejsca trafił na moją 
listę filmowych pozycji obowiązkowych 2021 roku. Chociaż, jak 
sądzę, nie będzie łatwy do odnalezienia w ofercie dużych kin,  
a i w małych pojawi się efemerycznie, z uwagi na prognozę ni-
skich wpływów. 

Najpierw jednak nadrobimy zaległości. Szmul Mordechaj Zygiel-
bojm był polsko-żydowskim politykiem lewicy. Zasiadał w przed-
wojennych radach miejskich Łodzi i Warszawy. Był jednym z kil-
kunastu zakładników, którzy swoim życiem mieli zagwarantować 
spokój w okupowanej przez hitlerowców Warszawie. Zamiast 
nowego porządku pod butem nazisty, Szmul Zygielbojm współ-
tworzył ruch oporu środowisk żydowskich. Po wyjściu z więzienia 
w 1940 r. wyjechał przez Brukselę do Londynu. Wszędzie, dokąd 
trafił, opowiadał o Zagładzie Żydów w Polsce. Politycy, dyploma-
ci, dziennikarze – wszyscy gościa z innego świata słuchali z uwagą 
i powagą, lecz bez reakcji przekutej w działania. W ten sposób Za-
chód symbolicznie rozprawił się z naszą prawdą wojny. 

Szmul Zygielbojm wchodził w skład angielskiej Rady Narodowej 
RP. Ponieważ już tytuł filmu zawiera sens aktu jego zakończenia, 
nie uprzedzę faktów dodając, że po upadku powstania w getcie 
warszawskim, popełnił samobójstwo, trując się gazem w samotni 
swego londyńskiego mieszkania. Stał się symbolem wytrwałości, 
woli walki, ale i bezradności, wykluczenia wobec obojętności gi-
gantów świata polityki. Film Ryszarda Brylskiego jest niezwykle 
skrupulatną kroniką życia i śmierci działacza Sekcji Żydowskiej 
Centralnej Komisji Związków Zawodowych. Opowiada o jego 
wysiłkach, żeby prawda właściwie wybrzmiała w wytłumionych 
gabinetach właścicieli kolonialnych funduszy powierniczych. 

Niewielu twórców dotąd sięgnęło po tę postać, by przez jej pry-
zmat opowiedzieć o Holocauście. Szmul Zygielbojm najwyraźniej 
kojarzy się bowiem z tym polsko-żydowskim modułem naszej hi-
storii, o którym bezpieczniej rozprawiać podczas międzynarodo-
wych konferencji współorganizowanych przez Ambasadę Izraela 
w Polsce, niż umieszczać w programie zajęć dla młodzieży uni-
wersyteckiej. Teraz na szczęście można pójść do kina, żeby było 
łatwiej i bez czytania. 

Ryszard Brylski to doświadczony fachman, doskonale przygoto-
wany do tego, co w kinie najważniejsze, czyli opowiadania historii. 
Historię Szmula snuje niespiesznie, starannie, bez przesady, dłu-
gimi ujęciami kamery, która nie zagląda za kotary, lecz obserwuje 
wszystkich z gorączkowym wyczekiwaniem, że może tym razem 
będzie inaczej, ktoś wreszcie zaduma się i powie: „Tym ludziom 
trzeba pomóc”. Jednak nic takiego się nie stało, dlatego dzisiej-
sze wiązanki kwiatów, składane przez zagraniczne delegacje pod 
naszymi symbolami pamięci, są cokolwiek spóźnione. Na pocie-
szenie warto zauważyć, że Europa Zachodnia specjalizuje się 
w wojennym braku reakcji. Wystarczy przywołać Wielki Głód na 
Ukrainie, pokazany w innym filmie Agnieszki Holland „Obywatel 
Jones” (2019).

Przejmujący, dobitny i jednoznaczny wydźwięk Śmierci Zygiel-
bojma to zasługa nie tylko reżysera i jego pracy ze scenariuszem, 
napisanym wspólnie z Wojciechem Lepianką, lecz także roli Woj-
ciecha Mecwaldowskiego, który Szmula Zygielbojma zagrał z wy-
czuciem, pasją, żarliwością milczka, który usiłuje przekrzyczeć 
rozgadany tłum. Albo ciszę pustego miejsca. Lub czyjąś nieobec-
ność wtedy, gdy najbardziej jej brakuje i potrzeba. Aktor podobny 
jest fizycznie do bohatera, poprzez odtworzenie ekspresji rów-
nież mówi i zachowuje się jak Szmul Zygielbojm. 

Jeżeli już nie dla ocalenia prawdy i uzupełnienia zaległości eduka-
cyjnych, to dla tej wyjątkowej roli Wojciecha Mecwaldowskiego, 
warto pójść do kina na nowy film reżysera, który rzadko staje za 
kamerą, ale zawsze, kiedy to robi, ma do powiedzenia coś waż-
nego. 

Autor: Piotr Pawłowski 

Reżyseria: Ryszard Brylski, w rolach głównych: Wojciech Mecwaldowski, Jack Roth, Karolina Gruszka. 
Premiera: 5 listopada 2021 r.
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Andrzej Barański, ogłaszając laureata tegorocznych Złotych Lwów, powiedział, że jury, któremu przewodniczył, 
chciało nagrodzić obraz „piękny  i ważny”. Czy film Łukasza Rondudy  i Łukasza Gutta  jest piękny, można 

dyskutować. Ważny jest bezdyskusyjnie.

Droga do odkupienia?
NASZA REKOMENDACJA: „wszystkie nasze strachy”

Wieś, kościół katolicki i homoseksualizm – tym zestawem można palić 
w kotle polskich uprzedzeń, trudno natomiast wyobrazić sobie zgodne 
współistnienie tych trzech światów. A jednak jest ktoś, kto próbuje: 
Daniel Rycharski – gej, praktykujący katolik i mieszkaniec mazowiec-
kiego Kurówka. Artysta wizualny, rzeźbiarz, performer eksplorujący 
w swojej twórczości związki wsi i kościoła. W ostatnich latach wplótł 
w tę przestrzeń temat LGBT. Film jest o nim, o jego historii, sztuce, sa-
motności i strachu.

Tytułowe strachy nawiązują do wystawy pokazanej w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie. Jej częścią był Krzyż Pojednania, wyko-
nany przez Rycharskiego ze ściętego drzewa, na którym powiesiło się 
dwóch homoseksualnych nastolatków prześladowanych w rodzinnej 
wsi. Daniel Rycharski krzyż pokazał potem w czasie wystawy w Cen-
trum Sztuki Współczesnej i wprost z wernisażu zaniósł na Krakowskie 
Przedmieście. W jego rodzinnym Kurówku stanęła natomiast insta-
lacja „Strachy” złożona z kilkunastu kolorowych krzyży owiniętych 
drutem kolczastym i „ubranych” w rzeczy homoseksualnych samo-
bójców. Jest dziełem sztuki, choć pełni też funkcję praktyczną – stra-
chów na dziki. Tego, że kolejnym znaczeniem strachów są polskie lęki, 
tłumaczyć nie trzeba.

Krzyż Pojednania zainspirował Łukasza Rondudę do realizacji filmu 
o autorze. Tym samym wraz z jego wcześniejszymi filmami – „Perfor-
merem” z 2015 roku i „Sercem miłości” z 2018 roku, powstała swego 
rodzaju trylogia, której tematem są artyści sztuk wizualnych. Rondu-
da sam jest historykiem sztuki i kuratorem wystaw. „Wszystkie nasze 
strachy” wyreżyserował wspólnie z Łukaszam Guttem, operatorem, 
który otrzymał na 46. FPFF nagrodę za zdjęcia (w kontekście pozosta-
łych filmów konkursowych dość zaskakujący werdykt).

W scenariuszu autorstwa Łukasza Rondudy, Michała Oleszczyka 
i Katarzyny Sarnowskiej są konieczne dla przekazu filmowego skróty 

i dopiski, ale wiernie odtwarza okoliczności powstania wstrząsających 
w wymowie instalacji Rycharskiego. Samobójstwo w filmie popełnia 
młoda dziewczyna, lesbijka, co stanowi punkt zwrotny w relacjach Da-
niela i wiejskiej społeczności. Dopóki angażuje się w jej sprawy – jest 
swój, ale gdy namawia do odbycia drogi krzyżowej w intencji Jagody, 
w której dostrzega figurę Jezusa, staje się obcy. Stawia krok za daleko. 
O ile wieś jako tako toleruje jego obecność, działalność i sztukę, o tyle 
nie przyjmie na siebie współodpowiedzialności za stracone życie, 
mimo że do niej doprowadziła. Daniel zostaje sam, wyrzucony za bur-
tę społeczności, Kościoła, odrzucony przez ojca i partnera bojącego 
się ujawnić tożsamość.

Daniel Rycharski uczestniczył w procesie powstawania filmu i stał 
się kimś więcej niż jego bohaterem, a film czymś więcej niż fabułą. 
„Wszystkie nasze strachy” to poniekąd kolejna instalacja artystycz-
na, współtworzona przez ludzi głęboko przekonanych, że pomiędzy 
stronami nabrzmiewającego od lat konfliktu światopoglądowego da 
się zbudować most. Nie oskarża, nie ma w nim agresji ani karykatur. 
Jest zrozumienie dla lęku przed innym i próba wskazania, że źródłem 
pojednania może być chrześcijańska nauka miłości bliźniego, a wiara 
jest spoiwem pękniętych relacji. Można i warto rozmawiać.

Ekranowy Daniel w wykonaniu Dawida Ogrodnika to – w moim prze-
konaniu – rola dyskusyjna, choć artysta w wywiadach podkreśla, że 
na ekranie widzi siebie. Perełką jest natomiast obecność Marii Maj, 
grającej babcię Daniela i epizodyczna, ale znakomita rola Andrzeja 
Chyry w roli ojca.

Twórcy nie ukrywają, że zrealizowali film z misją, w imieniu ofiar nasi-
lającej się dyskryminacji środowisk LGTB, że jest wołaniem o pomoc 
i sprzeciwem wobec zła. Przede wszystkim jednak zachętą do dialo-
gu, jedynej drogi, jaka prowadzi do porozumienia, choćby miała być 
krzyżowa.

Autor: anna makochonik 

Reżyseria: Łukasz Ronduda / Łukasz Gutt; w rolach głównych: Dawid Ogrodnik, Jacek Poniedziałek; 
Premiera: 5 listopada 2021.
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Wreszcie mamy kandydata do Oscara, który ma szansę zdobyć statuetkę amerykańskiej Akademii Filmowej. 
Nie tylko dlatego, że opowiada historię ważną dla współczesnego świata, w którym coraz częściej opresją  
i restrykcjami rządy próbują podporządkować sobie oporne społeczeństwa, ale także dlatego, że w przypadku 

„Żeby nie było śladów” waga problemu idzie w parze z wysokim rzemiosłem filmowym. 

Bez nadziei na poznanie prawdy
NASZA REKOMENDACJA: „żeby nie było śladów” 

Pod tym względem Jan P. Matuszyński nawiązuje do swojej de-
biutanckiej „Ostatniej rodziny”, która jest popisem wirtuozerii re-
żyserskiej i kunsztu inscenizacyjnego. W drugim filmie tego twórcy 
także nie ma słabych dialogów, niepotrzebnych scen, patosu i fałszu. 
Wszystko idealnie składa się w całość, która porusza i zostaje w nas na 
dużo dłużej, niż trwa seans. „Żeby nie było śladów” to film ważny, nie-
zbędny element rozliczenia się dzisiejszych 50-latków z przeszłością 
w PRL, a dla młodszych obowiązkowa lekcja historii współczesnej. 
Postać Grzegorza Przemyka powraca i znowu staje się symbolem 
bezduszności reżimu politycznego, bezmyślności jego aparatczyków, 
a przede wszystkim śmierci niezawinionej.

Jednak zanim powstał film, była książka Cezarego Łazarewicza, któ-
ry od dawna nosił się z zamiarem skrupulatnego opisania „sprawy 
Grzegorza Przemyka”. Początkowo wydawcy nie byli zainteresowani 
tym pomysłem. Mniej więcej na tym etapie pracy autor spotkał się 
z producentami filmu. Wiedział, że z tego sprzężenia zwrotnego może 
powstać i jedno, i drugie. 

Wspierał więc realizatorów w docieraniu do bohaterów dramatu 
sprzed lat, a tropy zapisane w książce pomagały w powstaniu scena-
riusza. Obszerny i świetnie udokumentowany reportaż spotkał się 
z entuzjastycznym przyjęciem czytelników, a w 2017 r. zdobył Na-
grodę Literacką Nike. Film premierę miał dopiero teraz, ale to dobrze, 
ponieważ nie powinien być jeden do jednego kojarzony z książką.  

Ma inną konstrukcję, na inne wątki kładzie nacisk, niektóre motywy 
zostały w nim zmienione, inne zbeletryzowane dla utrzymania uwagi 
widza. Najlepiej najpierw przeczytać reportaż, a później obejrzeć film, 
do którego zdjęcia zakończyły się w listopadzie 2020 r. Ta kolejność 
ma znaczenie dla właściwego odbioru historii.

Śmierć Grzegorza Przemyka jest dla reżysera i autorki scenariusza 
Kai Krawczyk-Wnuk punktem wyjścia do opowieści o sile oporu, 
rozpisanej na wiele postaci i mechanizmie społecznego sprzeciwu 
wobec kłamstwa. Kilkanaście osób i w gruncie rzeczy te same fakty, 
tylko inne ich konteksty i interpretacje. Wydarzenia znane z historii 
i wymyślone na potrzeby filmu. Bohaterowie prawdziwi i tacy, którzy 
z powodzeniem w tej opowieści mogliby się znaleźć. Poetka, matka 
Grzegorza, Barbara Sadowska, generał Czesław Kiszczak, ksiądz Jerzy 
Popiełuszko, prokurator Wiesława Bardon, setki anonimowych dzia-
łaczy „Solidarności” i funkcjonariuszy milicji. Przez ekran dosłownie 
przetaczają się dwie machiny: oporu opozycji oraz propagandy i in-
wigilacji, prowadzonej przez specjalną grupę śledczych. Tego starcia 
nikt nie wygra, żaden sędzia, teraz, czy wcześniej, nie poradzi sobie 
z ogromem kłamstwa i matactwa. Sprawa Grzegorza Przemyka znisz-
czyła wielu przyzwoitych ludzi, a tych, którzy inspirowali innych do 
czynów plugawych, nie zdekonspirowała. Brak puenty jest puentą 
samą w sobie. 

Czy „Żeby nie było śladów” rzeczywiście dostanie Oscara? Przynaj-
mniej ma szanse. Tylko, kto Amerykanom wyjaśni polskie realia AD 
1983? Kto opowie, na czym polegała „ścieżka zdrowia”, jak popełniali 
samobójstwo więźniowie polityczni klasyfikowani jako: wodniki, ży-
randole i kleksy, jaką wartość miał dowód osobisty i kto mógł wtedy 
wylegitymować się paszportem? 

To próg kulturowy, którego, obawiam się, żaden film nie przeskoczy, 
nawet, jeżeli opowiada o prawdach uniwersalnych i wartościach pod-
stawowych. 

Jan P. Matuszyński jest jednym z niewielu reżyserów młodego pokole-
nia, którzy tak konsekwentnie idą wybraną przez siebie ścieżką rozwo-
ju. Selekcjonuje projekty, nie obawia się karkołomnych przedsięwzięć, 
dobiera współpracowników z najwyższej półki, unika kompromisów. 
A na dodatek opowiada o Polsce, której nie zna, ponieważ urodził się 
w 1984 r. Nawet realizując seriale („Wataha”, „Król”, „Nielegalni”) szuka 
odpowiedzi na trudne pytania i chce powiedzieć coś ważnego.  

Dlatego, gdy zapowiada, że po dwóch filmach z epoki, chce teraz opo-
wiedzieć coś o Polsce współczesnej, nadstawiam ucho, a właściwie 
oko. 

Autor: Piotr Pawłowski

Reżyseria: Jan. P. Matuszyński, w rolach głównych: Tomasz Ziętek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak. 
Premiera: 24 września 2021 r.



Nowa Klinika 
Krajewscy  
w Rzęskowie 

W piątek 1 października w Rzęskowie  
k. Gryfic miało miejsce uroczyste otwarcie 
nowej Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny 
Estetycznej dr. Andrzeja Krajewskiego. 
Była to podwójna uroczystość, ponieważ 
świętowano zarówno otwarcie drugiej kliniki, 
jak i 10-lecie docenianej przez pacjentów kliniki 
w Kołobrzegu. Dr n. med. Andrzej Krajewski, 
specjalista chirurgii plastycznej wraz  
z dr n. zdr. Elżbietą Młyńską-Krajewską, 
dyrektor medyczną placówki, wsłuchując się 
w potrzeby swoich pacjentów, stworzyli nową 
klinikę otwierając tym samym nowy rozdział 
swojej działalności, ale też profesjonalnej 
oferty chirurgii plastycznej i medycyny 
estetycznej w regionie.

W uroczystości wziął udział cały zespół lekarzy 
i pracowników kliniki, przedstawiciele mediów 
i partnerów wydarzenia oraz liczni goście. 
O oprawę muzyczną zadbała kołobrzeska 
skrzypaczka - Anastazja Studzińska.

Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny 
Estetycznej dr Andrzej Krajewski w Rzęskowie

Uroczyste przecięcie wstęgi - dr n. med. Andrzej Krajewski, 
dr n. zdr. Elżbieta Młyńska-Krajewska wraz z synami

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli 
magazynu Prestiż - Andrzej Mielcarek i Joanna Radziun 

W uroczystości wziął udział cały zespół lekarzy 
i pracowników kliniki, przedstawiciele mediów 
i partnerów wydarzenia oraz liczni goście

Losowanie niespodzianek przygotowanych dla gości

Dr n. med. Andrzej Krajewski, dr n. med. Krzysztof Piorun, 
lek. med. Adam Krucki, lek. med. Kaja Kaczyńska,  
dr n. zdr. Elżbieta Młyńska-Krajewska 

Była to podwójna uroczystość, ponieważ świętowano 
zarówno otwarcie drugiej kliniki, jak i 10-lecie 

docenianej przez pacjentów kliniki w Kołobrzegu

O oprawę muzyczną zadbała kołobrzeska 
skrzypaczka - Anastazja Studzińska

Angelika Machowska, Natalia Budzyńska, 
Monika Panfil, Monika Łupina

Fotografie: essence film / maciej krzak
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uroczysty wieczór 
u rotarian 

Koszalińscy rotarianie 11 października br. 
uroczyście podsumowali realizację swego 
największego jak dotąd przedsięwzięcia 
charytatywnego. Chodzi o zakup do 
użytku Oddziału Neonatologicznego 
z Pododdziałem Patologii Noworodka 
i Wcześniaka oraz Oddziału Okulistyki 
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie 
aparatu do diagnozowania retinopatii 
wcześniaczej o wartości 371 442,40 zł. 
Było to możliwe dzięki współpracy z innymi 
klubami. Stąd gośćmi uroczystości w Pałacu 
Bursztynowym w Strzekęcinie byli: gubernator 
dystryktu 2231 Wojciech Wrzecionkowski 
oraz przedstawiciele RC Olsztyn, RC Prenzlau, 
RC Szczecin, RC Kołobrzeg, RC Gdynia, RC 
Sopot International,  RC Olsztyn Varmia, 
RC zamość Ordynacki, RC Kraków Wawel  
i Warszawskiego Klubu Rotariańskiego.
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Pięćdziesiątka 
Drzewiańskiej 

Doskonale znana koszalinianom Piekarnia Drze-
wiańska swoje pięćdziesiąte urodziny świętowała 9 
października br. w Teatrze Variete Muza. Bawili się 
właściciele i pracownicy firmy, jej współpracownicy 
i przyjaciele. Gościem honorowym gali był pan Wa-
cław Chodkowski, założyciel Drzewiańskiej i wciąż 
niezmienne jej dobry duch.  

Gratulacje i życzenia dalszych lat pomyślnej dzia-
łalności odbierała pani Małgorzata Chodkowska, 
zarządzająca obecnie Drzewiańską. Słowa uznania 
przekazali na jej ręce Piotr Jedliński, prezydent Ko-
szalina i Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Go-
spodarczej.

Fotografie: tomasz majewski
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Wraca normalność
Oktoberfest w Blue Marine stał się już tradycją. Jego 
szósta edycja odbyła się w piątek, 15 października br. 
Mieleński Festiwal Piwa, bo tak brzmi oficjalna nazwa 
imprezy, zawsze przyciąga wielu gości. Nie inaczej było 
tym razem. Jakby na przekór pandemii znakomita zaba-
wa trwała niemal do rana.  
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„Odbicie dnia 
codziennego”
W Galerii „Na Pietrze” 24 września br. odbył 
się wernisaż wystawy Grzegorza Radeckiego 
pt. „Odbicie dnia codziennego. Dziennik arty-
sty”. Pochodzący z Koszalina, malarz, grafik 
i wykładowca akademicki na ASP w Gdańsku, 
przedstawił cykl malarski, opowiadający o su-
biektywnym odczuwaniu codzienności. Czysta 
i ujednolicona forma prac ma zwrócić uwagę 
na emocje towarzyszące artyście każdego dnia 
tworzenia, których elementem kluczowym jest 
kolor.

Galeria „Na Piętrze” w tym roku obchodzi 
30-lecie swojego istnienia. Niestety ze względu 
na pandemię, zostało odwołanych kilka wy-
staw, a wernisaż Grzegorza Radeckiego odbył 
się z rocznym opóźnieniem. Ale jak się okazało, 
warto było czekać na tak interesujące wydarze-
nie artystyczne w naszym mieście.

Smaczku wernisażowi dodał fakt, że Grzegorz 
Radecki spotkał się na nim z grupą swych szkol-
nych kolegów, co uwieczniliśmy na jednej z fo-
tografii. 
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urodziny 
Centrum Kultury 

CK 105 
Skromnie, lecz z klasą swoje 45-lecie uczciło 
Centrum Kultury 105 w Koszalinie. 2 paździer-
nika br. zaprosiło ono koszalinian na koncert 
jazzowej formacji Jeremy Pelt Quintet. Jeremi 
Pelt wystąpił w towarzystwie nowojorskich ar-
tystów, którymi byli: wibrafonista Jalen Baker, 
pianistka Arcoiris Sandoval, kontrabasista Jona-
than Michel oraz perkusista Allan Mednard. 

Wśród życzeń składanych zespołowi CK 105 
przeważały te, by już nigdy nie musiało ono za-
wieszać spotkań z publicznością na całe miesią-
ce, jak to działo się w czasie lockdownu. 
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tutaj nas znajdzieCie
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 14/2
- Koszalińska Agencja Nieruchomości Szczerbińscy, 
   ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer Sp. z o.o., 
   ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości, ul. Andersa 2

KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE, 
DORADCY PODATKOWI

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

KOŁOBRZEG 

- BOKARO Salon Łazienek Kołobrzeg  ul. Sienkiewicza 17F
- Interviol - sklep z wykładzinami i dywanami, Jasna 25
- Drewland , ul. Sienkiewicza 14
- Kamera Press, ul. Jasna 7
- Kawiarnia Widokówka, ul. Sikorskiego 3
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej 
   dr Andrzej Krajewski, ul. Fredry 15 A
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- Marine Hotel & Ultra Marine, ul. Sułkowskiego 9
- Shuum Boutique Wellness Hotel, 
   ul. Tadeusza Kościuszki 17
- Centrum Ogrodnicze Żulicki, ul. Jedności Narodowej 30
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries, ul. Portowa 41
- Manufaktura Lodów KUPIEC, ul. Wylotowa 87
- Odlodowo, ul. Zapleczna 1a
- Coffeedesk, ul. Mazowiecka 24
- Uzdrowisko Kołobrzeg, ul. Ściegiennego 1
- Hotel LEDA, ul. Kasprowicza 23
- Sanatorium Uzdrowiskowe BAŁTYK, ul. Rodziewiczówny 1
- Hotel Skanpol, ul. Dworcowa 10
- Barbab, ul. Zapleczna 5a
- BarberShop, ul. Waryńskiego 2
- Pracownia Fryzjerska Ilona Idczak, 
   Gałązka Oliwna, ul. Mariacka 12
- Medestetic, ul. Mazowiecka 24
- Cosmedical, ul. Mazowiecka 25
- Hair & Beauty Studio Kołobrzeg, ul. Źródlana 1
- Klinika Sorea, Plac 8 Marca 4
- Stomatologia, ul. Armii Krajowej 3
- Gabinety Dentystyczne Gabriela Świderek, 
   ul. Armii Wojska Polskiego 6c
- Endo-Dent, ul. Armii Wojska Polskiego 10 a
- Centrum Medyczne World Medica, ul. Zapleczna 3f/1
- Regionalne Centrum Kultury, ul. Solna 1
- CONCEPT Monika Buśko-Kuś, ul. Zwycięzców 13
- MOSIR, ul. Łopuskiego 38
- Dom-Hit, ul. Mazowiecka 24h
- Bram Serwis, ul. Wesoła 6
- Optyk Mianowski, Plac 8 Marca 2/1
- AT Lampy, ul. Sienkiewicza 28b
- Salon Dobrego Snu, ul. Mazowiecka 5
- Nieruchomości Morek, ul. Zwycięzców 159
- JANEX” Salon Oświetleniowy, ul. Sienkiewicza 12
- Restauracja „Pod Winogronami”, ul. Towarowa 16

SALONY SAMOCHODOWE

- Auto Galeria, ul. Gnieźnieńska 32
- Bemo Motors, Stare Bielice 117D
- BMG Goworowski Sp. z o.o., ul. Słupska 6, Bolesławice
- Bodex Zakład Usługowo-Produkcyjny, 
   ul. Bohaterów Warszawy 28
- Dowbusz Sp. z o.o., ul. Lniana 3
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault 
   i Dacia, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Cichy-Zasada, u. Gnieźnieńska 43a, salon Skody
- Grupa Cichy-Zasada, u. Gnieźnieńska 24b, salon VW
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda, Peugeot,   
   Citroën oraz Centrum Blacharsko-Lakiernicze, 
   Stare Bielice 128
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2

BIURA PODRÓŻY

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

INNE

- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie, ul. Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 
   Gminy Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta  
   Sianów, Plac pod Lipami 9
- Centrum Rozrywki MK Bowling, Galeria Kosmos, 
   ul. Okrzei 3
- EkoWodrol sp. z o.o. , ul. Słowiańska 13
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, 
   ul. Zwycięstwa 42
- Galeria na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1
- Kospel S.A., ul. BoWiD 24
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 
   ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, 
   ul. Zwycięstwa 126
- KPPD Biuro w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 5,
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi Klienta, 
   ul. Łużycka 25a
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 
   ul. Wojska Polskiego 14,
- MPS International Sp. z o.o., 
   ul. Bohaterów Warszawy 30,
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne, ul. Pomorska 28
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, 
   ul. Piłsudskiego 6
- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, 
   ul. Dworcowa 11
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Urząd Miejski w Darłowie, Plac T. Kościuszki 9, Darłowo
- Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7
- Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, Mielno
- Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 3
- Windhunter Academy , ul. Morska 18a
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE

- Bar Przerwa – Arcy Catering, 
   ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bezalians, ul. Sikorskiego 4m
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro, ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- Centrum Smaku Maredo ul. Zwycięstwa 45

- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26a
- Cukiernia Poznańska, Pasaż Milenium, 
   ul. Krzywoustego 2
- Cukiernia Poznańska, ul. Połtawska 2
- Gospoda Jamneńska, ul. Młyńska 37
- Gościniec Zamkowy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23,    
   Darłowo
- Il Buon Cafe, Pasaż Milenium, ul. Domina 3/6
- Kawiarnia Kawa z Duszą, ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
- Kawiarnia Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
- Kawiarnia SO! COFFEE, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Toscana Pizzeria & Ristorante, Pasaż Milenium, 
   ul. Domina 5

KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS

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

GABINETY LEKARSKIE

- Adent Ortodoncja i Stomatologia, ul. 4 Marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety Stomatologii, 
   Medycyny Estetycznej i Urologii, ul. Piłsudskiego 74
- BiM-med Centrum Medyczne, ul. Kościuszki 2
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7 
- Dermalogica Klinika Medycyny Estetycznej Edyta     
   Słupczewska, CH Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy, ul. Śniadeckich 27a
- Millennium-Dental Magdalena i Sebastian Lenkiewicz, 
   ul. Jantarowa 25A
- Okularnia, ul. Poprzeczna 1a
- Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
- Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
- Optyka Łużycka, ul. Łużycka 30
- Praktyka Stomatologiczna Paweł Iwanek, 
   ul. Jaworowa 17

- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej, 
   ul. Głowackiego 7 (Uromed)
- Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS, 
   Al. Armii Krajowej 7
- PulsMed Przychodnia Specjalistyczna, 
   ul. Stoczniowców 11-13
- Przychodnia Clinika, ul. Okulickiego 24
- Sanatus Gabinety Specjalistyczne, ul. Żwirowa 10
- Sanatus, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych, 
   ul. Wenedów 1
- Socha Optics Optyk i Okulista, ul. Wyspiańskiego 17
- Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Aneta 
   i Krzysztof Kałużyńscy, ul. Zientarskiego 5/58
- Stan-Med NZOZ, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk, 
   ul. Bajkowa 30

HOTELE, APARTAMENTY

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

SKLEPY

- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek Koszalin  ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy, 
   ul. Wyszyńskiego 2
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- Denimking.pl, ul. Mickiewicza 6
- Dom Handlowy SATURN Koszalin ul. Zwycięstwa 44
- IDEAgsm Premium Mobile, Pasaż Millenium, 
   ul. 1 Maja 14/2
- JANEX” Salon Oświetleniowy, ul. Przemysłowa 11a
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Kwiaciarnia Tatarak ul. Traugutta 24
- Kwiaciarnia Emka ul. Zwycięstwa 185
- Natura Się Opłaca - sklep ekologiczny, 
   ul. Poprzeczna 1a/6
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 78
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej, Pasaż Milenium, 
   ul. Krzywoustego 4a/4
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus, 
   ul. Jana z Kolna 30
- Pracownia Florystyczna Dariusz Szwajcar, 
    ul. Zwycięstwa 249
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Studio Łazienek, Koszalin, ul. Mieszka I 13
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, ul. Moniuszki 2

BIURA NIERUCHOMOŚCI, DEWELOPERZY

- Agrobud, ul. Szczecińska 42
- Ankam, ul. Piłsudskiego 5
- Dom Deweloper, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 20/5
- Firmus Group, ul. Dworcowa 29, Mścice
- Twój Dom - Nieruchomości ul. Kołłątaja 1B/F, Koszalin
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Figura Development, ul. Grunwaldzka 14
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Koszalin (Pasaż Czerwona Torebka), ul .  Poprzeczna 1a |  tel. :  735 008 009
Sianów (PoloMarket) ,  ul .  Morska 2 |  tel. :  606 500 142
Bobolice ,  ul .  Plac Zwycięstwa 9 |  tel. :  736 605 606

KOSZALIN  |  SIANÓW  |  BOBOLICE

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

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

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

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

ZAPRASZAMY NA PROFESJONALNE 
BADANIE WZROKU!



BRAMY - OKNA - ROLETY

projekt - sprzedaż - montaż - serwis


