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LUMISCAN®
N O W O Ś Ć

to nowoczesne urządzenie diagnostyczne, które pomaga 
zwizualizować problemy pacjentów na monitorze, w formie obrazu:

Urządzenie skanuje twarz, a następnie wyświetla 
wyniki badania na dużym ekranie monitora. 

W drugiej kolejności, wykorzystuje tzw. 
obrazowanie multispektralne, sprawiając że osoby 

badane zaczynają dostrzegać problemy skóry, 
których do tej pory nie były świadome.

Zapraszamy na badanie!

• zaburzenie bariery hydrolipidowej
• odwodnienie skóry
• ukryte przebarwienia
• peroksydacja lipidów
• glikacja
• ukryte zmarszczki
• włókna łojowe oraz zaburzenia składu łoju
• zaskórniki oraz mikrozaskórniki
• elastoza
• rumień
• rozszerzone naczynia maskowane fototypem skóry
• bliznowacenia
• zaburzenia rogowacenia
• aktywność bakterii Cutibacterium acnes
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Dokładnie 10 lat temu po raz pierwszy redagowałem 
koszaliński „Prestiż”. Od tego czasu magazyn zmężniał 
– praktycznie potroił objętość, mocno zwiększył nakład 
i zasięg, bo oprócz Koszalina i Mielna, systematycznie 
dociera również do Darłowa i Kołobrzegu. Od ośmiu lat 
jego wakacyjne wydanie służy wczasowiczom za prze-
wodnik po ciekawych wydarzeniach i miejscach Środ-
kowego Wybrzeża. 

Może zabrzmi to nieskromnie, ale jestem z „Prestiżu” 
dumny. Wydaje mi się, że stał się on elementem kosza-
lińskiego krajobrazu, jest akceptowany, a nawet przez 
niektórych Czytelników wyczekiwany. 

Czasami słyszę pytanie: Czy nie skończą się nam „pre-
stiżowe” tematy? Uśmiecham się wtedy, bo wiem, że te-
matów wystarczyłoby nam, nawet gdybyśmy wydawali 
nie miesięcznik, a tygodnik. Gwarantuje to konsekwent-
nie stosowana triada wątków: „ludzie, pasje, sukcesy”. 
Tematów w Koszalinie jest więc mniej więcej 100 000! 
Tak, każdy człowiek to potencjalny temat. Oczywiście je-
śli poświęci mu się uwagę i doceni się to, co robi. 
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mieSiĘcznik BezpłaTny

Szczególną satysfakcję przynosi mi fakt, że dostrzegają 
Państwo jakość naszego magazynu – nie tylko edytor-
ską (papier, druk), ale również redakcyjną. Staramy się 
trzymać poziom, na ile to możliwe w bardzo skromnym 
składzie osobowym. Ten stan to oczywiście nie tylko 
moja zasługa. Bez moich współpracowników niewiele 
bym zdziałał. Dlatego niech Państwo pozwolą, że przy 
okazji dziesiątej rocznicy „Prestiżu” wychodzącego pod 
moim kierownictwem szczególnie podziękuję moim 
najbliższym współpracownikom: Joasi Radziun, Wiesi 
Barzyckiej, Ani Makochonik, Ani Zawiślak, Marcie Bar-
tos, Marcinowi Betlińskiemu, Izie Rogowskiej, Mate-
uszowi Małeckiemu, Kamilowi Żurkowi oraz wszystkim 
tym, których nie wymieniłem, a którzy w przeszłości 
mieli albo mają obecnie wkład w to, czym jest „Prestiż”. 

A chcę, żeby wciąż był jasnym lustrem, w którym wi-
dać lepszą stronę Koszalina. Nasze miasto ma - wbrew 
twierdzeniom malkontentów - wiele zalet, jest dobrym 
miejscem do życia, ma bardzo twórczych, pracowitych 
i zapobiegliwych mieszkańców. Trzeba tylko chcieć to 
zobaczyć. 

Wreszcie pragnę serdecznie podziękować przedsiębior-
com i szefom instytucji – naszym klientom, bez których 
„Prestiż” nie mógłby się ukazywać. Jest przecież dla 
Czytelników pismem bezpłatnym, a wszelkie koszty po-
krywają przychody z reklam i usług promocyjnych. „Pre-
stiż” w pewnym sensie należy do Państwa. 

Proszę, bądźcie Państwo z nami zawsze. 

Andrzej Mielcarek





Odtwarzanie dawnego Koszalina ma miejsce na stronach wielu wydanych w  ostatnich latach książek 
i albumów. Teraz doczekało się komputerowej wizualizacji, która powstała w pracowni architektonicznej 
Warzecha Studio, z  inicjatywy Bartosza Warzechy. Bohaterem filmu jest koszaliński rynek z  lat 30.  

XX wieku, w planie są kolejne podróże w architektoniczną przeszłość.

Spacer po rynku sprzed stu lat

Pierwsza wirtualna elewacja powstała w 2012 roku, ale dopiero po 
dziesięciu latach projekt doczekał się finału. Tym razem proces trwał 
krócej, choć wymagał drobiazgowej pracy, nie wspominając o studio-
waniu archiwaliów: map, starych fotografii, materiałów znalezionych 
w sieci, książek o Koszalinie i nie tylko. – Najwięcej czasu zabrało mi 
właśnie opracowanie źródeł – mówi Bartosz Warzecha. – Jeżeli nie 
mamy oryginalnej dokumentacji, do stworzenia jednej kamienicy po-
trzeba kilkunastu zdjęć, pokazujących obiekt z różnych stron i pod róż-
nymi kątami. Pozwala to jak najlepiej oddać proporcje budynku i jego 
detale architektoniczne.

Szczegółowo odtworzonych zostało 36 znajdujących się w obrębie 
rynku kamienic. W sumie w filmie pojawiają się 93 mniej lub bar-
dziej odtworzone budynki, w tym znajdujące się w okolicy centrum: 
katedra, kościół św. Józefa, cerkiew prawosławna czy kamienica 
młynarza. Rynek oglądamy ze wszystkich stron, z różnych perspek-
tyw, z uwzględnieniem takich detali, jak szyldy sklepowe czy trakcje 
tramwajowe, przebiegające kiedyś przez plac rynkowy. Nietrudno 
oglądając ten trzyminutowy film zatęsknić do dawnego układu urbani-
stycznego, czyniącego centrum Koszalina, dalece bardziej niż obecnie, 
eleganckim i kameralnym.

Sam pomysł stworzenia projektu, jak podkreśla twórca, nie był prze-
jawem pasji, a raczej spontanicznym zrywem. – Zawsze fascynowały 
mnie mapy, mam ich mnóstwo, także tych dotyczących Koszalina – 
mówi Bartosz Warzecha. – Praca nad modelem na tyle mnie wcią-
gnęła, że zamierzam budować kolejne. Projekt dworca kolejowego  
z 1920 roku jest już prawie gotowy i niedługo ujrzy światło dziennie. 
W przeciwieństwie do rynku, postaram się odtworzyć także jego 
wnętrze. Chciałbym w przyszłości pokazywać nie tylko to, co było, ale 
także to, co mogłoby w Koszalinie powstać.

Model powstał w programie graficznym ArchiCAD, a wizualizacja 
i film w Twinmotion. Praca przypominała składanie tortu: – Pierwsza 
warstwa to mapa geodezyjna śródmieścia z 1930 roku. Na nią nanio-

słem inne mapy tego obszaru, dopasowując je do siebie, co było dość 
trudne, bo mapy są niedokładne i wybrakowane. Następnie w mapy 
wmontowałem dawną siatkę ulic. Współczesna co prawda zgadza się 
co do przebiegu, ale co do proporcji już nie – na przykład ulica Młyń-
ska czy Zwycięstwa były kiedyś o połowę węższe niż obecnie. Na pla-
nie pojawiły się działki, a na nich kamienice. Do większości budynków 
nie ma rzutów, więc można je odtwarzać tylko na podstawie zdjęć 
i starać się maksymalnie odwzorować ich kształt, elewacje, napisy czy 
reklamy. Wszystko powstało od podstaw, naszymi rękami.

Autor przyznaje, że modelowi daleko do ideału, nie wszystko było 
też możliwe do wykonania technicznie. – Nie ma na przykład ludzi. 
Z prozaicznego powodu: w programie, którego używałem, postaci są 
dostępne wyłącznie w strojach współczesnych. Z tych samych wzglę-
dów zamiast pomnika Fryderyka Wilhelma stojącego w centrum daw-
nego rynku, mamy... Juliusza Cezara (śmiech).

Rynek przypomina ten z lat 30. XX wieku, ale nie można mu, jak pod-
kreśla Bartosz Warzecha, przypisać konkretnej daty. – Kamienice są 
z lat 20. i 30., ale na pewno nie możemy wskazać, że układ pochodzi 
z konkretnego roku – zaznacza i dodaje, że efekt końcowy jest wy-
padkową rzeczywistości i wyobraźni, której trzeba użyć, choćby po to, 
by zestawione ze sobą budynki miały adekwatne proporcje. Udało się 
to zrobić z dokładnością do pół metra. – Najbardziej ekscytuje mnie 
możliwość eksperymentowania z modelem. Na przykład pokazania go 
w różnych porach roku, dnia, w nocy. Można na jego podstawie wy-
konać makietę, albo wydrukować ją w 3D. Nie myślałem o komercyj-
nym wykorzystaniu projektu, ale jestem otwarty na jego prezentacje 
(pierwsza odbyła się w czasie Nocy Muzeów w Wydziale Wzornictwa 
i Architektury Politechniki Koszalińskiej, którego Bartosz Warzecha 
jest wykładowcą – dop. am)

Film można obejrzeć na profilu FB „Wirtualny Koszalin”, który powstał 
na potrzeby kolejnych prezentacji, oraz na kanale YouTube pod lin-
kiem: www.youtube.com/watch?v=sgqeNYsSl5M

autor: anna Makochonik  |  wizualizacje: bartosz warzecha
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Jaguar F-type niezawodnie działa na zmysły.  
poczuJ to na własneJ skórze!  
nIe czekAJ I zArezerwuJ Już dzIś JAzdę testową w Bońkowscy BrItIsh Auto.

Rada Miejska nie miała żadnych wątpliwości, podejmując uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa 
naszego miasta prof. dr. hab. n. med. Zdzisławowi Maciejewskiemu, długoletniemu ordynatorowi oddziału 

położnictwa i ginekologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. 

profesor zdzisław maciejewski 
dołączył do grona honorowych 

obywateli koszalina 

Profesor żartuje czasami, że „urodził Koszalin”, bo w ciągu 50 lat pra-
cy w naszym mieście osobiście lub asystując przyjął ponad 100 000 
porodów, czyli mniej więcej tyle, ilu mieszkańców liczy nasze miasto. 
Ale to nie jest najważniejsza jego zasługa. Jest nią z pewnością pod-
niesienie opieki medycznej nad kobietami, przyszłymi matkami i no-
worodkami na poziom dużo wyższy niż ten, który zastał, przenosząc 
się wraz z rodziną z Poznania i przyjmując obowiązki ordynatora w ko-
szalińskim szpitalu. 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że efektem wieloletniej ciężkiej 
i bardzo konsekwentnej pracy  Profesora była zmiana rewolucyjna. 
Wskaźniki spadku umieralności niemowląt i spadku liczby ciąż nie-
donoszonych opisują tę zmianę w sposób statystyczny, ale za tymi 
liczbami stoją setki uratowanych istnień ludzkich. Stąd zrozumiała jest 
wdzięczność pacjentek i ich dzieci, z którą Zdzisław Maciejewski spo-
tyka się stale, nawet teraz, kiedy jako ponad dziewięćdziesięcioletni 
emerytowany lekarz odwiedza swój dawny oddział w charakterze go-
ścia lub konsultanta. 

Oddolna inicjatywa nagrodzenia Profesora tytułem honorowego 
obywatela Koszalina wyszła ze strony grupy jego przyjaciół i współ-
pracowników. Przewodniczyła jej prof. Danuta Zawadzka, rektor Poli-
techniki Koszalińskiej. Pod wnioskiem skierowanym do Rady Miejskiej 
znalazły się podpisy poparcia blisko tysiąca koszalinian. 

Zdzisław Maciejewski pochodzi z bardzo patriotycznej rodziny. Wielu 
jego krewnych zapłaciło życiem za swą postawę po wkroczeniu Niem-
ców do Polski w 1939 roku. Ojciec Profesora zginął w obozie koncen-
tracyjnym. W maju 1945 roku z KL Ravensbrück wróciła mama, lecz 
wkrótce zmarła wskutek wycieńczenia organizmu. Sam Profesor 
razem z trójką rodzeństwa spędził niemal cztery lata w hitlerowskim 
obozie dla polskich dzieci ulokowanym w Łodzi, a nazywanym Małym 
Oświęcimiem. 

Po wojnie Zdzisław Maciejewski szybko musiał nadrobić zaległości 
edukacyjne. Zdał maturę a później podjął studia medyczne w Pozna-
niu. Jeszcze jako student rozpoczął pracę asystencką w Akademii Me-
dycznej w Poznaniu. Tam również napisał i obronił doktorat. 

Ambicja i naukowa ciekawość nigdy go nie opuszczały. Jako przełożo-
ny wymagał od swych współpracowników pracy badawczej i moty-
wował ich do stałego podnoszenia kwalifikacji. W efekcie wykreował 
grupę doktorów nauk medycznych, którzy kontynuują jego dzieło. 

Warto dodać, że prof. Maciejewski należał do pionierów zastosowa-
nia ultrasonografii w diagnostyce ginekologicznej i położniczej. Dość 
stwierdzić, że aparatem USG koszaliński szpital dysponował wcześniej 
niż wiele renomowanych polskich klinik. Profesor ma na koncie kilka-

set publikacji naukowych (artykułów i książek), jest członkiem licznych 
towarzystw naukowych – polskich i zagranicznych. 

Uroczystość wręczenia Profesorowi honorowego obywatelstwa Ko-
szalina została zaplanowana na czwartek, 19 maja br. Nie mogliśmy jej 
zrelacjonować w tym wydaniu „Prestiżu”, bo magazyn był już wtedy 
w drukarni. Relację przekażemy w wydaniu czerwcowym. 

autor: andrzej Mielcarek  |  Fotografia: Marcin betliński 
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Noc w Bibliotece to niezwykle popularna impreza, cyklicznie organizowana w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. 
Przez ostatnie dwa lata musiała przenieść się w świat wirtualny, w tym roku wraca do swojej tradycyjnej formuły. 

Impreza w klimacie „Szalonych lat 70.” odbędzie się 27 maja i towarzyszy obchodom Dni Koszalina.

jubileuszowa noc w Bibliotece

Program Nocy oferuje atrakcje wszystkim pokoleniom czytelników 
biblioteki. Dla starszych będzie to podróż w czasie, dla młodszych 
okazja do wejścia w świat opowieści rodziców i dziadków. Lata 70. 
pojawiły się nieprzypadkowo – gmach główny KBP przy placu Polonii 
1 został otwarty w 1973 roku. Jak zawsze w trakcie Nocy będzie go 
można zwiedzać i zajrzeć do mniej dostępne miejsca budynku, takich 
jak magazyn książek, introligatornia czy fonoteka. Bibliotekarze opro-
wadzą gości po najskrytszych zakamarkach i opowiedzą najciekawsze 
historie związane z tymi miejscami. Najaktywniejsi czytelnicy odbiorą 
nagrody, a w sali spotkań rozstrzygnięty zostanie konkurs plastyczny 
„Ogród Marzeń”. W tym miejscu odbędą się również warsztaty z wi-
kliniarstwa i ceramiki, które poprowadzą uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej nr 2 w Koszalinie.

Gościem specjalnym Nocy w Bibliotece będzie Katarzyna Jasiołek 
– autorka popularnych książek o wzornictwie, artykułów do bran-
żowego tytułu „Szkło i Ceramika”, katalogów, których tematyką jest 
design i wzornictwo oraz twórczyni bloga heliotropvintage.pl o wyda-
rzeniach związanych z wzornictwem, architekturą, fotografią, modą 
i podcastu, do którego zaprasza twórców, rzemieślników, kolekcjone-
rów i inne osoby związane z designem. Podczas Nocy opowie o desi-
gnie z czasów PRL-u. Spotkanie autorskie odbędzie się o godz. 17.00 
w sali kinowej.

Muzyka to kolejne niezapomniane oblicze lat 70. Mediatekę wypełni 
gorączka sobotniej nocy, a DJ MadMat na tle archiwalnych plakatów 
teatralnych będzie bawił się z uczestnikami w rytmie disco. Poprowa-
dzi również quiz, któremu sprostają tylko najwięksi fani tego okresu 
muzycznego! W sali kinowej natomiast przeniesiemy się do czasów 
świetności Abby. Koncert wokalistów Teatru Variete Muza przypomni 
największe hity szwedzkiego zespołu.

W wypożyczalni i czytelni na gości czekać będą najróżniejsze gry, 
zabawy i warsztaty plastyczne. Planowany jest wyścig kapsli, zawo-
dy gry w statki i zabawy podwórkowych na placu przed budynkiem 
biblioteki.

W fotostudio będzie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, tym razem 
w hipisowskim stylu – organizatorzy zachęcają do przyjścia na Noc 

w adekwatnym do tematu stroju. Dla najmłodszych uczestników 
wydarzenia zorganizowany będzie filmowe spotkanie z psim detek-
tywem z lat 70., czyli Scooby-Doo. Nieco starsi miłośnicy historii 
i Koszalina będą mieli okazję do rozmowy o rozkwicie naszego mia-
sta w latach 70. W czytelni regionalnej KBP spotkają się z nimi Iwona 
Sławińska i Krzysztof Urbanowicz, którzy przybliżą kulisy organizacji 
Centralnych Dożynek z 1975 roku, ale nie tylko.

Na głodnych i spragnionych na placu przed biblioteką czekać będzie 
foodtruck, hot-dogi, frytki, wata cukrowa i lody.

Noc w Bibliotece: 27 maja, godz. 17.00 – 22.00. Wstęp wolny

Galeria Region stanie się 
przedłużeniem przestrzeni 

poświęconej designowi. 
 „Dizajn krzepi lepiej niż cukier!”  
to hasło, pod którym w ramach  
Nocy w Bibliotece odbędzie się  

w KBP kiermasz. Wezmą w nim udział 
twórcy plakatów, grafik, ceramiki, 

biżuterii i innych artystycznych 
przedmiotów. 
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Wielka Gala 
z  okazji  jubileuszu 

15-lecia
koszalińskiego oddziału 

Północnej  Izby Gospodarczej

21 maja 2022 roku, 
hotel  Ferry Resort 

w Mielnie

Gala 15-lecia Północnej Izby Gospodarczej
Oddział w Koszalinie

ZAPROSZENIE

KINGA OLCHOWIK

Szkoła Tańca King Dance



Oferta WAKACYJNA



Oferta WAKACYJNA

Oferta 
dla dzieci

od poniedziałku do piątku 
2.5 godziny dziennie przez 5 dni.

Terminy

11.07-15.07/2022

18.07-22.07/2022

25.07-29.07/2022

1.08-5.08/2022

8.08-12.08/2022

15.08-19.08/2022

Godziny

9:30-12:00

13:00-15:30

Oferta 
dla dorosłych

a. kurs intensywny 
języka angielskiego 
dla dorosłych 
w grupach od 4 do 6 osób dwa razy 
w tygodniu 90 mnt 8:00-9:30 
lub 17:00-18:30.

b. "Angielski na 
co dzień" grupowy 
kurs języka angielskiego 
60 minut codziennie 
od poniedziałku do czwartku 
w godzinach
8:00- 9:00, 9:00-10:00, 
16:00-17:00, 17:00-18:00



„Cieszy nas sukces 
każdego naszego klienta”

MPs internationaL

autor: andrzej Mielcarek  |  Fotografie: Marcin betliński

Nadal wielu koszalinian nie zdaje sobie sprawy z tego, że ko-
rzystając z kosmetyków znanych światowych marek, trzymają 
w ręku produkt koszaliński. MPS International jest dostawcą 
do wielkich sieci handlowych, produkuje dla największych 
marek kosmetycznych, a jego wyroby spotkać można na pół-
kach drogeryjnych w ponad 20 krajach świata. Obchodząca 
właśnie jubileusz 30-lecia firma konkurencję z wielkimi kon-
cernami wygrywa dzięki swej elastyczności i  kreatywności. 
Wystarczy uświadomić sobie fakt, że średnio w roku opraco-
wuje i wdraża do produkcji 200 nowych wyrobów. Rozmawia-
my o  tym z  Tomaszem Tołwińskim, wiceprezesem zarządu 
MPS International i Małgorzatą Tołwińską, która w firmie pełni 

funkcję dyrektora komercyjnego. 

I   t e m a t  z  o k ł a d k I   I
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MPs internationaL
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- Kiedy pięć lat temu firma świętowała 25-lecie istnienia, 
miała 250 pracowników, a obecnie jest ich już 350. Czy to 
oznacza, że Państwa biznes rozszerzył się w tym czasie w ta-
kim samym stopniu jak zatrudnienie?

Tomasz Tołwiński: - Rzeczywiście w ostatnich pięciu latach 
firma blisko dwukrotnie zwiększyła przychody, a wraz ze 
wzrostem działalności zwiększyliśmy zatrudnienie. Ale rolę 
odegrało również kilka innych elementów, w tym zmiany na 
rynku pracy w Koszalinie oraz ograniczenie sezonowości pro-
dukcji. Jeszcze pięć-sześć lat temu korzystaliśmy ze wsparcia 
agencji pracy tymczasowej. Obecnie 98 procent pracowników 
ma umowę o pracę, a tylko kilka osób umowy zlecenia. Ofe-
rujemy dobrą, stałą umowę o pracę, która pracownikom gwa-
rantuje poczucie bezpieczeństwa socjalnego. 

Małgorzata Tołwińska: - Systematycznie zatrudniamy kolejne 
osoby, co powiązane jest z poszerzaniem oferowanego asor-
tymentu produktów. Struktura naszej kadry podąża za zmia-
nami w produkcji. Właściwie prowadzimy stałą rekrutację, 
poszukując potrzebnych nam specjalistów. 

- Jakie to uczucie, gdy wcho-
dzi się do drogerii w obcym 
kraju i na półkach widzi  
swoje produkty?

Małgorzata Tołwińska: - Po 
raz pierwszy przeżyłam to 
w Szwecji. Kierowana cieka-
wością, chciałam sprawdzić, 
jak wygląda w tym kraju 
sprzedaż kosmetyków, ta-
kich codziennego użytku. 
Jak się okazało, w Szwecji 
nie ma znanych nam droge-
rii, ale są punkty apteczne 
lub spożywcze, w których 
sprzedaje się takie rzeczy. 
Byłam zaskoczona: odwie-
dziłam różne punkty handlo-
we. Wszędzie trzy czwarte 
kosmetyków marek prywatnych pochodziło z naszej fabryki 
- jeżeli nie cały kosmetyk, to chociaż  jego opakowanie. Duma 
mnie rozpierała. W Koszalinie wielu mieszkańców nie orientu-
je się, czym jest MPS International, kogo obsługuje. W Szwecji 
jest to marka bardziej rozpoznawalna niż w Polsce. 

- Gdy porównać udział dwóch filarów przychodów firmy, 
czyli opakowania i produkcję kosmetyków, jaka byłaby to 
proporcja?

Tomasz Tołwiński: - Przeważają kosmetyki, od ponad 20 lat 
produkcja kosmetyków to większa część naszego biznesu. 

- Czy wobec tego nie kusi Państwa powołanie do życia wła-
snej marki?

Tomasz Tołwiński: - Nie mamy takich planów. Zresztą kre-
owanie marki od podstaw to bardzo skomplikowany, czaso-
chłonny i kosztowny proces, obarczony dużym ryzykiem. 
Dlatego wolimy niezmiennie koncentrować się na produkcji 
dla naszych klientów: sieci handlowych, firm będących właści-

cielami marek kosmetycznych. Produkty wytwarzane w MPS 
dostępne są w 20 krajach, głównie europejskich, ale również 
w USA, Kanadzie, Afryce i Australii.  Zależy nam, by być bar-
dziej widocznym, zwłaszcza na rynku w Polsce i Niemczech. 
Tu dostrzegamy ogromny potencjał. Chcemy, żeby było tak 
jak w Szwecji, że po wejściu do sklepu spożywczego lub dro-
gerii zobaczymy na półkach kosmetyki produkowane w więk-
szości u nas, w MPS International. 

- Oferują Państwo odbiorcom kompletną usługę – od przy-
gotowania receptury, przez produkcję, aż po efekt gotowy, 
czyli wygląd opakowania. 

Małgorzata Tołwińska: - Klient przychodzi z pomysłem na 
kosmetyk i założeniami marketingowymi jego promocji. My 
zaś robimy wszystko, by masa wypełniająca opakowanie speł-
niała założenia klienta, normy sanitarne, była bezpieczna dla 
konsumenta i odpowiadała wszelkim innym przepisom oraz 
miała właściwości,  które będzie komunikował marketing pro-
duktu. Na przykład w przypadku szamponu do włosów mogą 
to być takie obietnice: „odżywia włosy, ogranicza ich wypa-

danie, nadaje połysk” itd. Do 
zespołu MPS należy opraco-
wanie receptury kosmetyku, 
dobranie właściwych surow-
ców, a także w odpowiedzi 
na oczekiwania klienta, do-
pasowanie funkcjonalnego 
opakowania, np. tuby czy 
butelki.  Co ważne, jeżeli 
klient wybiera butelki, czę-
sto są one też produkowane 
w MPS-ie. Tak więc przepro-
wadzamy cały proces wdro-
żenia technologicznego oraz 
legislacyjnego, dbamy o to, 
żeby produkt spełniał re-
gulacje rynku UE, polskiego 
lub jakiegoś innego, gdy wy-
syłamy towar w inny rejon 
świata. Jeżeli jest potrzeba, 
by produkt był certyfikowa-

ny na przykład jako ekologiczny albo wegański, pomagamy 
klientowi przejść przez ten proces. Po wyprodukowaniu ko-
smetyku, zweryfikowaniu go przez kontrolę jakości,  produkt 
opuszcza magazyn MPS, następnie cieszymy się, bo widzimy, 
że nasze „dzieci” stoją na półkach sklepowych. Działamy nie-
jako w cieniu - naszym sukcesem jest sukces klientów.

- Wszystkie procesy potrzebne do wytworzenia nowych pro-
duktów odbywają się na miejscu, w Koszalinie? Czy zlecają 
Państwo jakieś prace na zewnątrz?

Tomasz Tołwiński: - Absolutną większość prac przy tworze-
niu formuł wykonujemy sami. Mamy 18 doświadczonych, 
bardzo kompetentnych pracowników laboratorium, którzy są 
odpowiedzialni za opracowanie kosmetyków. 

Małgorzata Tołwińska: - Proces weryfikacji jakościowej i mi-
krobiologicznej również jest wykonywany u nas. Na zewnątrz 
zlecamy badania zaawansowane, na przykład dermatologicz-
ne, które mogą wykonać wyłącznie wysoko wyspecjalizowa-
ne ośrodki. To zrozumiałe, bo przecież nasze wyroby służą do 

MPS to firma, która powstała w Szwecji w latach sie-
demdziesiątych XX stulecia, głównie koncentrując się na 
produkcji butelek plastikowych. W 1991 r. została przenie-
siona i zarejestrowana w Polsce. Produkcję rozpoczęła  
w 1992 roku w obiektach przy ulicy Bohaterów Warszawy 
w Koszalinie. Od tego czasu firma rozwija się, realizując 
usługi w zakresie produkcji kosmetyków, butelek oraz 
środków czystości na zlecenie właścicieli znanych marek 
oraz sieci handlowych (marki prywatne). 

Po wykupie menedżerskim firma ma wyłącznie polski ka-
pitał. Zarząd firmy stanowią dwie osoby: Wanda Stypuł-
kowska, zaangażowana w organizację od 30 lat, prywatnie 
mama Małgorzaty Tołwińskiej oraz Tomasz Tołwiński, któ-
ry dołączył do organizacji w 2014 roku.
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pielęgnacji ciała, a więc muszą spełniać najwyższe kryteria bez-
pieczeństwa. 

- Liczba pracowników MPS rośnie, ale ciągle poszukują Państwo 
nowych. Kogo? 

Małgorzata Tołwińska: - Technologów, konstruktorów, osoby łą-
czące kompetencje z zakresu inżynierii, designu i wzornictwa prze-
mysłowego. Dodatkowo potrzebujemy ludzi, którzy mają doświad-
czenie w zarządzaniu projektami, ale również operatorów maszyn. 

Tomasz Tołwiński: - To jest bardzo ważna grupa pracowników, 
która odpowiada za to, że nasz produkt jest zgodny z tym, jak go 
zaprojektowaliśmy i spełnia określone wymagania. Myślę, że tak-
że oni odczuwają znaną nam wielką satysfakcję, że wchodzą do 
jakiejkolwiek sieci handlowej i widzą coś, co sami wyprodukowali. 

Ale żeby uzupełnić listę kadrowych potrzeb, dodam, że szukamy 
również specjalistów, których w Koszalinie jest coraz mniej, a są 
to, oprócz operatorów maszyn, inżynierowie procesu produkcji. 
Ci ludzie w przemyśle odpowiadają za optymalizację procesów 
produkcyjnych poprzez poprawę ich  wydajności, wdrażanie 
usprawnień, przy zachowaniu należytej jakości.

Małgorzata Tołwińska: - Są bardzo ważni, bo rosną ceny materia-
łów, surowców i energii, a klient końcowy, kupując produkt, nie 
chce płacić więcej. Inżynierowie procesów produkcyjnych szukają 
możliwości poprawienia efektywności w całym cyklu produkcji. 
To inżynierskie spojrzenie na proces ma kapitalne znaczenie. 

- Ilu klientów zastrzega informację, że to Państwo są wytwórca-
mi produktów opatrzonych ich markami? A może są otwarci i nie 
traktują tej informacji jako poufnej?

Tomasz Tołwiński: - Większość woli unikać tej informacji. Ale 
są też marki otwarte, jak na przykład L’Oreal, Marks & Spencer, 
AVON. Polscy właściciele marek raczej należą do tych pierw-
szych. Nie chcą ujawniać, że nie posiadają własnego zaplecza 
produkcyjnego… 

- Kiedy spojrzy się na podręczną wystawę aktualnie produ-
kowanych w MPS rzeczy, to są wśród nich również kosmetyki 
powszechnie w Polsce używane i posiadające długą rynkową 
historię.

Małgorzata Tołwińska: - Możemy się pochwalić, że jesteśmy między 
innymi jedynym producentem używanych już przez naszych dziad-
ków kremów do golenia Wars i Lider, marek bardzo tradycyjnych, 

Pierwotną specjalizacją firmy była produkcja opa-
kowań z plastiku. Po rozpoczęciu działalności do-
szło do tego konfekcjonowanie (rozlewanie) olejów 
silnikowych. Z czasem produkcja jeszcze bardziej 
się zróżnicowała, aż główną specjalizacją MPS In-
ternational stało się wytwarzanie kosmetyków 
i środków czystości. W okresie pandemii Covid-19 
firma uczyniła wielki gest wobec lokalnego śro-
dowiska, przekazując duże ilości płynów odkaża-
jących koszalińskiemu szpitalowi, hospicjum oraz 
placówkom edukacyjnym. 
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Na początku była to ciężka praca, 
poznawałem portfolio opakowanio-
we. Było w nim ponad 150 wzorów 
z różnych materiałów, w różnych 
kolorach i kształtach. Musiałem też 
poznać specyfikę branży, nomenkla-
turę, technologię, język komunikacji 
z klientem. Po latach mam w dorob-
ku ponad 300 wzorów opakowań 
„uszytych na miarę” potrzeb klientów. 
I największą nobilitacją jest dla mnie 

to, że niektóre produkty po 22 latach są wciąż wykorzystywa-
ne przez polskich i europejskich klientów, właścicieli znanych 
marek. Jestem dumny, że praca w MPS stała się moją pasją 
i paliwem do dalszych sukcesów.

Długoletni staż w MPS? To przede 
wszystkim możliwość rozwoju, jaką 
daje firma. W moim przypadku to była 
ścieżka od referenta w dziale księgo-
wości do kierownika działu controllin-
gu. Firma ciągle się rozwija i buduje 
silną pozycję na rynku, dlatego pracu-
jemy na różnych systemach, umożli-
wiających nam ocenę przeszłości oraz 
przyszłości.

Wcześniej pracowałam w WPHW, 
które mieściło się w obiekcie 
zajmowanym teraz przez MPS. 
Po transformacji firma upadła, 
a właściciel MPS zapowiedział, że 
w pierwszej kolejności zatrudni 
byłych pracowników. I tak tu zo-
stałam. Najpierw byłam brakarką – 
młodszą i starszą, potem zostałam 
liderką brygady. Od roku jestem na 
emeryturze, ale nadal pracuję, bo 
uwielbiam kontakt z ludźmi. Lubię 
tę pracę, bo ciągle się coś zmienia, 
nie jest nudno. Dostarcza mi ona 
dużo satysfakcji.

TomaSz GaBrySiak, 

Sylwia czarnecka, 

zenona STeFanowSka, 

starszy kierownik ds. kluczowych 
klientów (w MPS od 2000 roku)

kierownik ds. budżetu i controllingu  
(w MPS od 2000 roku)

liderka brygady  
(w MPS od 1993 roku)

Zaczynałem pracę w MPS jako 
pakowacz, później zostałem ope-
ratorem, brygadzistą zmiany, by 
awansować na mistrza produkcji. 
Praca nie jest monotonna, zwłasz-
cza, że obecnie zarządzam około 
90 osobami. Myślę, że gdybym tyle 
lat pracował tylko na jednym sta-
nowisku, to byłoby mi nudno. Mam 
dużo satysfakcji z tego, że uczest-
niczę w procesie zmierzającym do 
spełnienia oczekiwań klienta. Mam 
wpływ na to, by ten proces ulep-
szać i zmieniać.

Początkowo pracowałam jako spe-
cjalistka ds. kontroli jakości. Mimo że 
przez te wszystkie lata mam ciągle 
podobne obowiązki, nie nudzę się, 
bo wciąż są nowe wyroby, wykonuję 
inne próby. Ciągle stają przede mną 
nowe wyzwania. Na przestrzeni cza-
su dużo się w firmie zmieniło – wiele 
procesów jest zautomatyzowanych, 
przyrządy pomiarowe łączą się radio-
wo z oprogramowaniem. Mam też 
bardzo dobry kontakt z osobami, które pracują przy produk-
cji opakowań – od produkcji, po handlowców. Jest naprawdę 
koleżeńska atmosfera.

pioTr czachorowSki,

reGina GaluS,

mistrz produkcji  
(w MPS od 1999 roku)

koordynatorka ds. wdrożeń 
jakościowych (w MPS od 1996 roku)

Pierwszy technolog firmy. Nieure-
gulowane europejskie wytyczne ko-
smetyczne. Wreszcie tzw. ustawa 
kosmetyczna, potem rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady Eu-
ropejskiej. Jako wiodący producent 
kosmetyków w kraju, mamy i swój głos 
w regulacjach, uczestnicząc w gru-
pach roboczych. To sprawia, że dalej 
się rozwijam, a co najważniejsze - daje 

mi to ogromną satysfakcję. I tak zostaję kierownikiem Działu 
Rozwoju i Wdrożeń, ale już z pięcioma kolejnymi technologami 
przy boku. Wymagania rynku rosną, a my wraz z nimi rozwi-
jamy się dalej. Kolejny etap na drodze rozwoju – pełnomocnik 
zarządu ds. zintegrowanego systemu jakości. I tutaj już nie tyl-
ko kosmetyki, ale wyroby biobójcze, medyczne i opakowania. 
Wszystko spięte ośmioma systemami jakościowymi. W życiu 
bym nie przypuszczała, że przez 25 lat pracy człowiek może się 
tak intensywnie rozwijać i… ciągle mało. Każdego dnia wyzwań 
przyrasta i to jest najfajniejsze.

joanna morawSka, 
pełnomocnik zarządu ds. 
zintegrowanych systemów 
zarządzania (w MPS od 1997 roku)



zakorzenionych na rynku polskim. Produkujemy również kosmetyki 
Pani Walewska, które są znane „od zawsze”, oraz perfumy „Chopin”. 

- Oferują Państwo – jak już powiedzieliśmy – usługi szczegól-
nego typu, technologicznie wysublimowane, a jednocześnie wy-
magające dyskrecji. Jak Państwo pozyskują klientów?

Małgorzata Tołwińska: - Nie jest to proste. Nasi handlowcy do-
cierają do właścicieli marek i sieci handlowych. Prowadzą bardzo 
złożone negocjacje, trwające czasami bardzo długo. Istotny jest 
w tym wszystkim element relacyjny. Trwałe relacje zbudowane 
z partnerami biznesowymi bardzo pomagają nam w pozyskiwaniu 
nowych klientów. Kluczowy jest czynnik zaufania i rekomendacji. 
Owszem, uczestniczymy w targach międzynarodowych, bo są to 
strategiczne targi dla producentów marek prywatnych – takich, 
którzy dostarczają usługę. Są to ciekawe, duże wydarzenia, dzięki 
którym MPS jest znaną marką na rynku europejskim, ale ostatecz-
ne negocjacje i ustalenia mają miejsce podczas indywidualnych, 
starannie przygotowanych rozmów.

- W skali Koszalina MPS jest dużą firmą. Natomiast na rynku 
europejskim działa mnóstwo o wiele większych firm, czasami 
ogromnych koncernów, produkujących to, co produkuje MPS. 
Jak udaje się Państwu z nimi konkurować? Stawiają Państwo 
na niższą cenę? 

Tomasz Tołwiński: - Nie jesteśmy tanim producentem, ale za to 
proponujemy klientom pełną obsługę od A do Z, kompleksowe 
oraz innowacyjne rozwiązania. To niestety kosztuje, ale właści-
ciele marek, którzy potrafią sprzedawać kosmetyk, zamawia-
jąc produkcję w MPS-ie mają pewność jakości, terminowości 
i dostępności produktów. MPS  zajmuje się całym procesem 
produkcji, prawnym, a potem dostarczamy gotowy produkt. 
Klient nie musi wyważać drzwi, które są dla nas otwarte. On 
skupia się na sprzedaży, budowaniu i wzmacnianiu swojej mar-
ki. Nasze podejście jest odwrotnością strategii wielkich graczy, 
którzy produkują mydło w cenie wody mineralnej. Mamy inną 
koncepcję firmy. Oni stawiają na pełną automatyzację, prostą 
recepturę i masową produkcję. My zaś dopasowujemy się do 
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W latach 90. było trudnoo pracę. 
O MPS się dowiedziałem, bo wcze-
śniej poznałem jednego z kierowni-
ków i dzięki niemu tu trafiłem. Byłem 
pomocnikiem brygadzisty przy ob-
słudze maszyn. Później obsługiwałem 
formy rozdmuchowe. Moja praca jest 
bardzo urozmaicona, bo codziennie 
mam do czynienia z innymi formami. 
Asortyment bardzo się powiększa 
i każdego roku wprowadzamy 10-12 

nowych form. MPS cenię sobie za to, że przez 22 lata mojej 
pracy tutaj nigdy nie było opóźnień z wypłatą, są liczne do-
datkowe korzyści dla pracowników, jest też dobra atmosfera 
między pracownikami.

Zakres działań na moim stanowisku 
tworzył się i zmieniał w sposób natu-
ralny, podążając za rozwojem firmy 
i technologii. Nowe maszyny, urzą-
dzenia i oprogramowanie pozwalały 
zaproponować klientom wyroby, któ-
re wyróżniają się sklepowej półce. Cie-
kawym, choć trudnym, zadaniem jest 
realizacja nie do końca sprecyzowa-
nych oczekiwań klienta. Dlatego każ-
dy projekt jest indywidualnym proce-

sem dochodzenia do rozwiązania, ostatecznie wdrażanego do 
produkcji. W pracy ważne dla mnie jest to, że lubię to, co robię 
i wraz z zespołem tworzymy kolejne ciekawe, nowoczesne 
i proekologiczne projekty.

andrzej SoBura, 

euGeniuSz madziała,

mechanik form rozdmuchowych 
i wtryskowych (w MPS od 2000 roku)

specjalista ds. rozwoju opakowań 
(w MPS od 1996 roku)

Moja historia w MPS zaczęła się od pra-
cy przy konfekcjonowaniu olejów sil-
nikowych. Później trafiłam na Wydział 
Produkcji Opakowań, następnie do 
sekcji nadruku, by ostatecznie zostać 
na Wydziale Produkcji Kosmetyków. 
Nigdy nie myślałam o zmianie pracy, 
przede wszystkim dlatego, że w firmie 
panuje prawdziwie rodzinna atmosfe-
ra. Mam dobry kontakt zarówno z kole-
żankami i kolegami,  z którymi obecnie 
pracuję, jak i z tymi, który już przeszli 
na emeryturę.

wioleTTa uTnik, 
liderka zespołu (w MPS od 1993 

roku)

każdego klienta indywidualnie, mamy bardzo szeroką 
gamę produktów, odpowiadamy na potrzebę zmieniają-
cego się rynku. 

Małgorzata Tołwińska: - Nasza przewaga konkurencyjna 
wynika z faktu, że nie oferujemy jednego rodzaju produk-
tów. Odwrotnie, jesteśmy elastyczni, wytwarzamy mnó-
stwo różnych kategorii produktowych, a jednocześnie 
dajemy stuprocentową gwarancję, że konkretny, u nas za-
mówiony produkt, zawsze będzie miał te same właściwości 
i jakość. 

- Skoro kluczowa jest elastyczność i różnorodność, to ci-
śnie się na usta pytanie o to, ile nowych wyrobów wpro-
wadzają Państwo do produkcji w każdym roku?

Tomasz Tołwiński: - Jest to lekko licząc 200 pozycji rocz-
nie…



- To ogromna liczba. Można powiedzieć, że niemal każdego dnia 
roboczego w MPS pojawia się coś nowego, kolejny produkt!  

Tomasz Tołwiński: - Tak, to prawda. To jest kluczowe dla naszego 
sukcesu. Żadna duża firma nastawiona na mass market nie jest 
w stanie tego osiągnąć, bo obraca się w kręgu kilkudziesięciu pro-
duktów. U nas zaś klient ma możliwość tworzenia, nieustannego 
różnicowania, eksperymentowania z kolejnymi seriami. Proszę 
sobie wyobrazić, jakiej sprawności wymaga to od naszego zespo-
łu. To dzięki jego zaangażowaniu możemy spełnić oczekiwania 
naszych klientów. 

- W jakim stopniu perturbacje pandemiczne i kryzys w gospo-
darce światowej dotknęły Państwa przedsiębiorstwo?

Tomasz Tołwiński: - Do tej pory specjalnie tego nie odczuwa-
liśmy, ale już widać, że sytuacja makroekonomiczna dalej się 
pogarsza, są braki podstawowych surowców i komponentów 
w Europie, USA, Azji. To powoduje opóźnienia w procesach pro-
dukcyjnych, czego wcześniej nie było. Teraz sytuacja utrudnia 
nam ciągłą działalność metodą just in time, która do tej pory nie 
szwankowała.

Małgorzata Tołwińska: - Obecna sytuacja jest wyzwaniem dla 
całego zespołu. Rwące się łańcuchy dostaw wpływają szczegól-
nie na dział zarządzający kontaktami z dostawcami. Musimy teraz 
działać szczególnie elastycznie, żeby dotrzymać przyrzeczonych 
terminów. Już okres pandemiczny był wyzwaniem, bo pojawił 
się brak niektórych komponentów. Teraz brakuje dużej ilości po-
trzebnych nam składników wyjściowych, ale dajemy sobie radę 
dzięki zaangażowaniu całej załogi. 

Tomasz Tołwiński: - Nasz zespół ma wysokie kompetencje i do-
bre rozeznanie rynku, więc potrafimy znajdować uzupełniających 
się dostawców albo zamienniki. To wymaga sprawnego działania. 
Osoby odpowiadające za dostawy każdego dnia znakomicie zdają 
ten egzamin, a cały zespół potrafi umiejętnie dostosować się do 
dynamicznej sytuacji i znaleźć optymalne rozwiązania, korzystne 
dla organizacji i klienta. 

- Rośnie inflacja. W jakim stopniu jest ona dla Państwa uciążli-
wa? Kontrakty są pewnie podpisywane na długie okresy… 

Tomasz Tołwiński: - Kwestię cen naszych wyrobów omawiamy 
na bieżąco z klientami. Jest to proces trudny, ale udaje się nam 
znajdować kompromisowe rozwiązania. Dodatkowym proble-
mem jest nieprzewidywalność w kwestii zaopatrzenia, tego gdzie 
i za ile kupimy składowe do naszych produktów. Rynek stał się 
niestabilny, rozchwiany, co utrudnia planowanie i produkcję. 
Dzięki temu, że mamy taką dużą gamę produktów, generalnie te 
problemy niwelujemy, choć wymaga to wielkiego wysiłku. Co bę-
dzie za trzy miesiące czy za pół roku, jesteśmy jeszcze w stanie 
przewidzieć i się w pewnym stopniu zabezpieczyć. Perspekty-
wa długookresowa wymyka się wyobraźni, ale mamy określoną 
strategię, wiemy gdzie chcemy być za pięć i dziesięć lat i pomimo 
dużej zmienności rynku, udaje nam się realizować określone cele. 

- Podkreślają Państwo wysokie kompetencje i zaangażowanie 
zespołu. W jaki sposób MPS ich z sobą wiąże?  

Tomasz Tołwiński: - Najlepiej porozmawiać o tym z pracowni-
kami, którzy są w naszej firmie od lat… Myślę, że są elementy 
o szczególnym znaczeniu. Chodzi mi zwłaszcza o uczciwość wo-
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MPS International to jedna z najlepiej 
zorganizowanych i zarządzanych firm, 
w jakie w mojej 25-letniej karierze 
w tworzeniu i implementacji syste-
mów ERP udało mi się poznać. Choć 
sam proces wdrożenia naszego sys-
temu Impuls EVO nie był prosty, to 
efekty tego wdrożenia są fenomenal-
ne. Jednak nie tylko sam efekt wdro-
żenia należy podkreślić, gdyż nasza 
współpraca nie zakończyła się wraz 

z implementacją, ale trwa nadal w obszarze rozwoju syste-
mu. Pozwala nam to na dostarczanie nowych rozwiązań, któ-
re z zadowoleniem są wdrażane przez pozostałych naszych 
klientów.

Przede wszystkim, korzystając z okazji, 
składam pani prezes Wandzie Stypuł-
kowskiej oraz wszystkim pracownikom 
i partnerom handlowym MPS Interna-
tional Sp. z o.o. serdeczne gratulacje 
z okazji 30-lecia firmy. Proszę przyjąć od 
nas, środowiska akademickiego, życze-
nia samych sukcesów i realizacji planów 
oraz zachowania tak wysokiej pozycji, 
jak obecnie, wśród przedsiębiorstw 
reprezentujących społeczną odpowie-
dzialność biznesu. MPS International 

Sp. z o.o. to sprawdzony partner Politechniki Koszalińskiej. Firma 
współpracuje, między innymi, z kierunkiem Logistyka, prowa-
dzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Udostępnia swoją 
aparaturę w Dziale Kontroli Jakości do prowadzenia badań na-
ukowych. Studenci realizują praktyki w firmie, dotyczy to zwłasz-
cza żaków z Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektroniki 
i Informatyki. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczy-
my na jej kontynuowanie w przyszłości. 

Rola MPS International w Polskim 
Związku Przemysłu Kosmetycznego 
jest ważna z wielu względów, ale dwa 
z nich są kluczowe. Po pierwsze, dzięki 
dobrym wzajemnym relacjom zysku-
jemy aktywnych i zaangażowanych 
ekspertów, wspierających doświad-
czeniem cały sektor kosmetyczny 
w Polsce. Szefująca MPS International 

Wanda Stypułkowska od 5 lat sprawuje funkcję prezesa naszej 
organizacji – to już druga kadencja, co oznacza duże zaufanie 
branży kosmetycznej! Z kolei reprezentanci poszczególnych 
działów firmy to na forum związku bardzo cenieni profesjonali-
ści, którzy wspierają nas wiedzą z różnych obszarów, m.in. opa-
kowań, recyklatów, gospodarki o obiegu zamkniętym. Bardzo 
doceniamy to zaangażowanie w prace grup roboczych. Bez 
niego ekspertyza organizacji w obszarach takich jak Strategia 
Plastikowa byłaby uboższa. Po drugie, dla takiej organizacji jak 
nasza, szalenie ważna jest perspektywa lokalna firm. MPS Inter-
national to nasz mocny ambasador w Koszalinie i regionie, który 
w wielu obszarach ekspertyzy nie ma sobie równych.

Sławomir kuźniak, 

proF. danuTa zawadzka, 

Blanka 
chmurzyńSka-Brown

Product Manager w BPSC

rektor Politechniki Koszalińskiej

dyrektor generalna, Polski Związek 
Przemysłu KosmetycznegoW 1991 roku obiekt przy ul. Bohaterów 

Warszawy 30 kupił mój ojciec. To był 
pusty magazyn. Dziś mogę śmiało 
powiedzieć, że jestem dumny z tego, 
co osiągnęliśmy jako zespół. Jesteśmy 
jednym z liderów w branży produkcji 
kosmetyków w Europie. Myślę, że jest 
to coś, z czego każdy w MPS Interna-
tional powinien być dumny.

richard kreSSner, 
były właściciel MPS International

Z MPS International współpracujemy od wielu lat i wysoko 
cenimy sobie tę współpracę. Firma jest rzetelnym i odpo-
wiedzialnym partnerem dla naszego biznesu. Usługi świad-
czone przez MPS są kompleksowe, a zatrudnieni tu eksper-
ci do każdego wyzwania podchodzą z dużą elastycznością 
i profesjonalizmem.

doroTa weremiejczyk, 
kierownik Działu Zakupów, Dr Irena Eris 



bec pracowników, pewność zatrudnienia, pewność stanowiska 
pracy, wieloletnią perspektywę rozwojową. U nas można rozpo-
cząć pracę już w trakcie studiów lub zaraz po nich, nauczyć się 
wykorzystywania w praktyce wiedzy teoretycznej i stopniowo 
awansować. Mamy tutaj ludzi, którzy zaczynali od prostych 
stanowisk na liniach produkcyjnych, a teraz zarządzają zespoła-
mi. Zapewniamy możliwość rozwoju, pokazujemy, że nie trzeba 
wyjeżdżać do dużych ośrodków miejskich, by rozwinąć karierę 
zawodową. 

Małgorzata Tołwińska: - Bardzo doceniamy samodzielność i in-
dywidualne inicjatywy. Sprzyja temu struktura organizacji, któ-
ra ma bardziej poziomy niż pionowy charakter. Każdy pracownik 
jest kluczowym elementem. Obserwacja racjonalizująca jakiś 
wycinek pracy jest zawsze tak samo doceniana, niezależnie od 
tego, kto ją zgłosi. 

Ostatnio wdrożyliśmy zarządzanie przez cele. Wszystkie gru-
py pracownicze realizują cele cząstkowe, które składają się na 
osiągnięcie celu całej organizacji. Każdy członek zespołu widzi 
siebie w organizacji, widzi sens w tym co robi, nawet zakręcając 
butelki na linii produkcyjnej.

- Poczucie sensu pracy ma kluczowe znaczenie dla budowania 
motywacji. Państwo sami parę lat temu zdecydowali się opuścić 
Warszawę, przenieśli życie rodziny do Koszalina i zaangażowali 
się w zarządzanie MPS International. Nie żałują Państwo? 

Małgorzata Tołwińska: - Ani trochę. Ja jestem koszalinian-
ką z urodzenia, wyjechałam do Warszawy na studia i tam po-
znałam męża. Oboje jesteśmy absolwentami Szkoły Głównej 
Handlowej. Mamy doświadczenie ekonomiczne i finansowe 
związane z zarządzaniem. Wcześniej pracowałam w admini-
stracji publicznej, zajmując się zarządzaniem projektami finan-
sowanymi ze środków unijnych. Dało mi to duże doświadczenie 

w zarządzaniu skomplikowanymi projektami, doświadczenie we 
współpracy z międzynarodowymi kontrahentami, instytucja-
mi,  jak również z administracją lokalną.

Tomasz Tołwiński: - Ja zaś doradzałem właścicielom firm 
w transakcjach kupna i sprzedaży spółek - w Polsce, w krajach 
bałtyckich i na południu Europy. Zdobyłem bardzo przydatne 
doświadczenie, które obecnie procentuje. Przy realizacji fuzji 
i przejęć przedsiębiorstw kluczowe jest zbadanie, czy transakcja 
ma sens dla całej organizacji i dla jej właściciela, a przy tym trze-
ba zbudować wzajemne zaufanie. Zaufanie jest również podsta-
wą w działalności MPS.

Małgorzata Tołwińska: - W pracy dla MPS kusząca okazała się 
możliwość wpływu na rozwój konkretnej organizacji. Z czasem 
była to już praca na własny rachunek. Choć praca w takiej sytu-
acji nie kończy się o godzinie 16, a właściwie trwa 24/7, to daje 
ogromną satysfakcję. Koszalin ma liczne zalety, a podstawową 
jest oszczędzanie czasu: wszędzie blisko, brak korków. Obecnie 
nasze córki są nastolatkami, lecz kiedy tu przyjechaliśmy, wyma-
gały jeszcze stałej opieki. I tu małe rozmiary Koszalina okazały 
się atutem, bo łatwo było dzieci zawieźć do szkoły lub przed-
szkola, a później odebrać. Do tego dochodzi łatwa dostępność 
rozrywek na świeżym powietrzu. Edukacja w Koszalinie stoi na 
wysokim poziomie, więc dziewczyny będą dobrze przygotowa-
ne do studiów. Mieszkając w Warszawie, zawsze kiedy przyjeż-
dżałam do rodziców, każdą wolną chwilę spędzałam nad mo-
rzem. Teraz mieszkając tutaj rzadziej się nad morze wybieramy, 
ale zawsze możemy (śmiech). I tego na pewno każdy warszawiak 
by nam pozazdrościł.  

Tomasz Tołwiński: - A ja bym do tego wszystkiego dołożył jesz-
cze uwagę, że w Koszalinie mieszkają bardzo sympatyczni lu-
dzie. Wiele osób się zna, spotyka się na ulicy znane twarze. Dla 
mnie jest to coś przyjemnego.

MPS International przykłada dużą 
wagę do realizacji zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Silnie za-
znacza swoją obecność w lokalnym 
środowisku – m.in. poprzez sponsoring 
wydarzeń kulturalnych i sportowych 
oraz poprzez działania charytatyw-
ne. Wyjątkową inicjatywą jest Galeria 
MPS; firma na parterze swego biurow-
ca urządziła galerię sztuki, w której od 
5 lat systematycznie prezentują swe 
prace nie tylko koszalińscy artyści, ale 
też utalentowani pracownicy MPS In-
ternational oraz krajowi artyści. 

MPS International Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 30
75-211 Koszalin

www.mps.koszalin.pl
tel. 94 348 42 00
office@mps.koszalin.pl
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MPS International od 2019 roku jest 
Sponsorem VIP pierwszoligowej dru-
żyny piłki ręcznej mężczyzn Gwardia 
Koszalin. Zarząd uwierzył w nas oraz 
w to, że integracja wokół sportu może 
przyczynić się do zgrania zespołu 
pracowników. Cieszę się, że na każ-
dym meczu są przedstawiciele firmy 
i kibicują naszym. MPS nie zostawił 
nas nawet w trudnym czasie pande-
mii, kiedy mecze odbywały się bez 
udziału widzów.

Zawsze możemy liczyć na wsparcie 
zarządu oraz pracowników MPS In-
ternational. Gdy tylko brakuje nam 
środków czystości, firma błyskawicz-
nie odpowiada transportem mydeł, 
szamponów i innych swoich wyro-
bów. Jesteśmy wdzięczni również pra-
cownikom za włączanie się w akcje 
charytatywne na rzecz naszych pa-
cjentów. Pięknym przykładem współ-
pracy MPS z hospicjum jest Pole Na-

dziei z żonkilami, które rośnie przed wejściem do firmy.

MPS International od lat realizuje 
ciekawe i innowacyjne projekty ko-
smetyczne, wykorzystując ekspercką 
wiedzę swoich pracowników. Firma 
solidnie wywiązuje się ze swoich obo-
wiązków dotyczących dokumentacji 
wyrobów i prowadzonych badań. MPS 
elastycznie podchodzi do oczekiwań 
rynku, dlatego ma w swojej ofercie 
bardzo szeroki wachlarz produktów.

TomaSz nowe, Grażyna ziĘBa, 

iwona BiałaS, 

prezes KSPR Gwardia Koszalindyrektor Hospicjum im. św. M. M. 
Kolbego

safety assessor, CosmetoSAFE 
Consulting

Od ponad 10 lat jestem audytorem 
wiodącym m.in. ISO 22716 i IFS HPC. 
Specjalizuję się w kosmetykach i che-
mii gospodarczej. Kierując całym 
swoim doświadczeniem mogę z całą 
stanowczością powiedzieć, że firma 
MPS International należy do wąskiego 
grona organizacji stojących na bardzo 
wysokim poziomie. Mam tu na myśli 
wiele aspektów: infrastrukturę, pro-
dukcję, zespół, zarząd czy atmosferę. 
To wszystko sprawia, że MPS jest prze-
ze mnie od 5 lat oceniana bardzo wy-
soko. W Polsce jest raptem kilka tak 
ocenionych firm.

MPS International to nie tylko opa-
kowania. Na podstawie wieloletniej 
współpracy mogę stwierdzić, że wraz 
z produktem otrzymujemy pełne 
wsparcie i doradztwo w obszarach 
technicznych, jakościowych i rozwo-
jowych. Podczas wspólnie prowa-
dzonych projektów MPS przedstawia 
usprawnienia i optymalizację kosz-
tów, stawiając tym samym na satys-
fakcję klienta. Dba o bezpieczeństwo 

łańcucha dostaw, wdrażając alternatywne surowce. Całość 
kooperacji opiera się na zaufaniu oraz elastycznym podejściu 
do wyzwań.

Sylwia STokowSka, 

adrian cereSzko, 

audytor wiodący, TÜV SÜD Polska

inżynier procesu, Cormay 
Diagnostics MPS International to firma, która na 

stałe jest wpisana w krajobraz go-
spodarczy Koszalina. Co dla mnie 
szczególnie ważne, przedsiębiorstwo 
czuje się związane z miastem oraz 
regionem i daje temu wyraz. Przeko-
naliśmy się o tym choćby w ostatnim 
czasie, kiedy to spółka przekazała 
koszalińskim szkołom dużą partię 
płynów do dezynfekcji rąk oraz gdy 
wzięła udział w organizacji pomocy 
dla walczącej Ukrainy. Gratuluję pięk-
nego jubileuszu i życzę zarządowi 
oraz wszystkim pracownikom satysfakcji z pracy i wielu zado-
wolonych klientów.

pioTr jedlińSki, 
Prezydent Koszalina



Deweloper z  największym dorobkiem w  Koszalinie, niezmiennie cieszący się zaufa-
niem klientów i szacunkiem konkurencji, nie zasypia gruszek w popiele. Jego dotych-
czasowy ślad w mieście stanowi blisko setka domów jednorodzinnych, pojedyncze bu-
dynki wielorodzinne i kompletne Osiedle Cypryjskie – część Osiedla Unii Europejskiej. 
Łącznie Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer ma na koncie ponad półtora tysiąca lo-
kali mieszkalnych. Kiedy zrealizuje swoje bieżące plany, w ciągu kilku lat powiększy tę 
liczbę o kilkaset kolejnych. To dobra wiadomość dla lokalnego rynku nieruchomości, 

wciąż głodnego mieszkań.  

autor: andrzej Mielcarek

 „zbudowane przez pB kuncer”
nowe adreSy z piecząTką:
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Jako PB Kuncer firma działa od 1990 roku, lecz jej korzenie sięgają 
1986 roku, kiedy to dr inż. Krzysztof Kuncer założył prywatną dzia-
łalność gospodarczą. Początkowo firma zajmowała kompleksowy-
mi usługami budowlanymi, których efektem jest długa lista obiek-
tów komercyjnych i publicznych w Koszalinie i regionie. Później 
zajęła się – ze znakomitym skutkiem – działalnością deweloperską. 

Jak podkreśla Wioletta Stelmach, dyrektor generalna PB Kuncer, 
firma stosuje sprawdzoną zasadę, że realizując określone inwesty-
cje deweloperskie, przygotowuje się do kolejnych i je rozpoczy-
na – tak, by wciąż mieć w ofercie domy i mieszkania na sprzedaż.  

Od niedawna oferuje również lokale wykończone pod klucz. Te siłą 
rzeczy droższe propozycje, również bez problemu znajdują nabywców.

INWeSTyCJe dObIeGAJąCe KOńCA

W bieżącym roku PB Kuncer ukończy trzy realizacje. Do końca 
lipca br. odda do użytku 64 mieszkania w budynku przy ulicy Hal-
lera 1. Z końcem sierpnia br. ukończy budowę 49 lokali przy ulicy 
Zwycięstwa 238, zaś koniec października br. to zaplanowane za-
kończenie pracy przy czwartym i piątym domu wielorodzinnym 
przy ulicy Franciszkańskiej (łącznie 72 lokale). 

Osiedle Hallera docelowo będzie się składało z trzech sześcio-
kondygnacyjnych domów wielorodzinnych w zabudowie pierze-
jowej. Ta część Koszalina okazała się mieszkaniowo atrakcyjna 
od czasu, kiedy w pobliżu ruszyło Centrum Handlowe Forum 
Koszalin i kompleks rekreacyjny „Wodnej Doliny”. Jednak nie tyl-
ko zaplecze handlowe w zasięgu pięciu minut spacerem i tereny 
zielone stanowią o atrakcyjności tej lokalizacji. Tak samo ważne 
jest położenie komunikacyjne na wylocie z miasta w kierunku Po-
znania i centrum Polski oraz bliskość pętli autobusowej przy ulicy 
Gnieźnieńskiej.

www.osiedlehallera.eu
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Osiedle Zwycięstwa na Rokosowie (Zwycięstwa 
232-238) stało się od razu prawdziwie presti-
żowym adresem. Dwa z czterech planowanych 
przez PB Kuncer budynków tego osiedla zostały 
już oddane do użytku, klucze do trzeciego trafią 
do rąk nabywców z końcem sierpnia br. W ukoń-
czonej części inwestycji deweloper po raz pierw-
szy zaoferował do sprzedaży w pełni urządzone 
mieszkania. Klienci zareagowali bardzo pozytyw-
nie. Stąd w przygotowaniu są kolejne propozycje 
wykończone pod klucz.

www.osiedlezwyciestwa.pl
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Osiedle Franciszkańska powstaje u zbiegu ulic Franciszkań-
skiej i Krańcowej. Jego teren ma powierzchnię niemal trzech 
hektarów. Deweloper podzielił ją na cztery strefy. W trzech 
z nich powstanie łącznie siedem budynków (ponad 350 
mieszkań). Czwarta stanie się wspólną strefą rekreacyjną, 
niezależnie od tego, że przy poszczególnych domach prze-
widziane są elementy zieleni, ławeczki i urządzenia służące 
zabawom dzieci. 

Osiedle Franciszkańska to budownictwo wielorodzinne ze 
stosunkowo niską zabudową, przytulne, zapewniające lokato-
rom komfortowe warunki do życia. Obecnie kończy się budo-
wa czwartego i piątego budynku kompleksu, z mieszkaniami 
o zróżnicowanej powierzchni. 

www.osiedlefranciszkanska.pl
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ZAAWANSOWANe ReALIZACJe 

Jak już wspomnieliśmy, PB Kuncer buduje niejako „na zakładkę”. Dlate-
go finiszując ze wspomnianymi wcześniej obiektami, prowadzi kolejne. 

I tak: przy ulicy Franciszkańskiej z końcem czerwca 2023 roku odda 
do użytku szósty dom (69 mieszkań). Na miesiąc później zaplanowano 
koniec realizacji domu wielorodzinnego przy Zwycięstwa 236, z 51 
mieszkaniami. Drugi z trzech budynków Osiedla Hallera zostanie od-
dany do użytku 30 września przyszłego roku; znajdzie się w nim 48 
mieszkań. 

Rok 2024 przyniesie zamknięcie realizacji Osiedla Franciszkańska. 
Jego siódmy dom, z 57 mieszkaniami, ma być oddany do użytku  

30 czerwca 2024 roku. Miesiąc później (30 lipca 2024 roku) zostanie 
ukończony trzeci budynek przy ulicy Hallera 3 i tym samym Osiedle 
Hallera będzie kompletne. 

PLAN NA KILKA LAT 

Powodzenie inwestycji przy ulicy Franciszkańskiej spowodowało de-
cyzję o powstaniu Osiedla Franciszkańska II. Będzie ono niejako kon-
tynuacją Osiedla Franciszkańska I – zakupiona przez dewelopera nie-
mal pięciohektarowa działka graniczy z nim, a drugi jej kraniec opiera 
się o ścieżkę rowerową prowadzącą w kierunku Mielna. Znajdzie się 
tam około 300 mieszkań w siedmiu domach. Za leżącym w granicach 
parceli stawem jest miejsce na kilka domów jednorodzinnych z ogród-
kami o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych każdy. 

Osiedle przy ulicy Morelowej

Wizualizacja Nowa Franciszkańska II



przedsiębiorstwo Budowlane kuncer sp. z o.o.
ulica wąwozowa 15, 75-339 koszalin
telefon: 94 34 34 567; fax 94 34 34 498 
www.kuncer.pl
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W tej okolicy PB Kuncer planuje jeszcze jedną 
inwestycję. Przy ulicy Krańcowej czterohek-
tarowy teren deweloper podzielił na cztery 
części. W każdym z czterech etapów budowy 
powstaną trzy budynki, zawierające w sobie 
po około 100 mieszkań. Pierwszy etap jest już 
projektowany.

Wśród planowanych realizacji znajduje się rów-
nież swoista kontynuacja Osiedla Zwycięstwa.  
Na graniczącej z istniejącą częścią osiedla działce 
przy ulicy Morelowej, powstaną dwa budynki 
(60 mieszkań). Będą one utrzymane w stylistyce 
wcześniej powstałych.

dOMy W NIeKłONICACH

Absolutną nowością jest planowane osiedle 
48 domów jednorodzinnych w Niekłonicach. 
Powstanie ono wzdłuż wewnętrznej drogi 
(parcela znajduje się w pobliżu niekłonickiej 
stadniny koni). Nabywcy będą mieli do wyboru 
kilka projektów domów utrzymanych w spój-
nej stylistyce.

Osiedle na ulicy Krańcowej
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czego dzieci 
uczą swoich 
rodziców? 

Za pasem jedno z najpiękniejszych świąt w roku – 26 maja, Dzień Matki. Każda relacja mamy 
i dziecka to osobna historia. Wszystko zaczyna się od fazy bycia jednością. Później przychodzi 
poród, niemowlęctwo, dzieciństwo… Niepostrzeżenie mały człowiek staje się coraz samodziel-
niejszy aż do stanu buntu i psychicznego „odcięcia pępowiny”. Wchodzi w życie wyposażony 
przez rodziców w rozmaite wzorce, nasiąknięte atmosferą i wartościami domu rodzinnego, na-
wet jeśli je w jakimś momencie odrzuci. Jednak nie tylko dziecko uczy się od rodziców; samo 

również mocno wpływa na nich i ich świat. 

Siedmiu koszaliniankom zadaliśmy py-
tanie o to, jakiej nauki dostarcza im wy-
chowywanie dzieci (tak się złożyło, że 
w większości córek). Zanim jednak od-
damy im głos, pójdźmy śladem refleksji 
Eweliny Adamczyk, która jest doświad-
czonym pedagogiem, edukatorką rodzi-
ców propagującą  w pracy i we własnym 
życiu język Porozumienia bez Przemocy 
oraz uważność - głęboko przekonaną, że 
dzięki nim możliwa jest autentyczna i bli-
ska relacja oraz satysfakcjonujące życie: 
„Rodzicielstwo to prawdziwa szkoła ży-
cia. Szkoła, która się nie kończy; czasem 
powtarza się zajęcia, czasem chciałoby 
się powtórzyć całą klasę, ale tu nie ma 
repetowania. Mądrzejsi o każde do-
świadczenie towarzyszymy dzieciom, 
wspierając je, opiekując się nimi, poma-
gając im, ucząc je i rozumiejąc – najlepiej 
jak potrafimy.”

ewelina Adamczyk wylicza 15 najważniejszych rzeczy, 
których dostarcza bycie świadomym rodzicem. Są to:

1. Lekcja bezwarunkowej miłości,
2. Lekcja zaufania,

3. Lekcja cierpliwości, 
4. Lekcja pokory, 

5. Lekcja wybaczania sobie,
6. Lekcja nieustającego samorozwoju,

7. Lekcja poznawania siebie,
8. Lekcja mówienia „nie”,
9. Lekcja autentyczności,

10. Lekcja zabawy i lekkości,
12. Lekcja uważności,

13. Lekcja bycia tu i teraz,
14. Lekcja organizacji czasu,

15. Lekcja elastyczności.
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agata zejfer
właściciel gabinetu Kosmetologia 
Interdyscyplinarna Agata Zejfer,  
z córeczką Gabriellą 

Gabrysia ma niecałe 2 lata. Pierwszy rok był dla nas dość trudny, 
bo Gabi urodziła się jako wcześniak, co łączyło się i z dłuższym 
pobytem w szpitalu, i rehabilitacjami. To był czas, kiedy wiele 
rzeczy spadło na mnie nieoczekiwanie i o ile psychicznie umia-
łam to sobie wytłumaczyć, to po prostu byłam bardzo zmęczona 
fizycznie.

W moim poukładanym świecie Gabi okazała się miłością bezwa-
runkową. Po prostu kocham ją, bo jest. A bycie mamą znaczy dla 
mnie ogromnie dużo, dotyka czegoś, co było nieodkryte na dnie 
mojego serca.

Na pewno to, że mamy siebie nawzajem, nauczyło mnie uważ-
ności na to, co jest tu i teraz. Skończyłam studia psychologiczne, 
uczestniczyłam w wielu sympozjach, wykładach, teraz podjęłam 
doktorat, ale bycie z Gabi to mindfullness w praktyce. 

Kiedyś zachwycały mnie duże rzeczy, czy to w pracy, czy pry-
watnie. Dziś takie samo szczęście daje mi spacer z nią, zachwyt 
nad kwitnącymi drzewami, wafelek do lodów regularnie kupowa-
ny na nadmorskich spacerach. Radość z małych rzeczy sprawia, 
że odkrywam je na nowo. Kiedy widzę, jak reaguje na muzykę, 
przynosi nowe umiejętności ze żłobka, kiedy bawi się zabawkami, 
sprawia, że wróciłam do istoty życia, w której najważniejsze są 
relacje i uważność.

Dzięki Gabi nabrałam też dystansu - do pracy, sytuacji na świe-
cie, swoich emocji. Tak naprawdę wartości te leżały na dnie mojej 
duszy, ale inne rzeczy je przykrywały.

Przestałam się też rozdrabniać, dobrze wykorzystałam czas, nim 
Gabi pojawiła się na świecie, ułożyłam wiele w swojej pracy i te-
raz zdecydowanie więcej czasu poświęcam na bycie z rodziną. 
Przyznaję, że doceniam też czas, kiedy córeczka jest w żłobku. 
Widzę jak wspaniale się rozwija, jak lubi towarzystwo innych 
dzieci, a dla mnie to czas, kiedy mogę oddać się całkowicie pracy, 
która jest również moją pasją. 

Bliska jest mi pedagogika według metody Montessori, ważna jest 
dla mnie samodzielność i niezależność, ale również podążanie za 
intuicją. Staram się nie szukać sztucznych atrakcji, stawiam bar-
dziej na naturalne etapy rozwoju dziecka. Gabi w żłobku ma już 
kontakt z językiem angielskim, niedługo chciałabym ją zapoznać 
również z językiem chińskim. Kim będzie, gdy się usamodzielni? 
To będzie jej decyzja. Dziś jest obecna w każdym aspekcie mo-
jego życia. Razem podróżujemy, razem chodzimy do restauracji, 
spacerujemy, pieczemy ciasto. Gabrysia, w przeciwieństwie do 
mnie, najwyraźniej jest ekstrawertyczką, dzięki niej ja również 
wychodzę spoza swojej strefy komfortu i przyznać muszę, że 
bywa to miłe. Bardzo chciałabym, aby kiedyś była kompetentną, 
niezależną i dobrą osobą. Życie nauczyło mnie, aby nic nie plano-
wać, więc najszczęśliwsze jesteśmy tu i teraz. 
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anna 
zawiślak
dziennikarka (prowadzi blog 
o koszalińskich restauracjach 
Restopini.pl), z córką Lilianą

„Życie w rodzinie” – jako jeden ze szkolnych przedmiotów? Je-
stem na tak, bo często i dzieciom, i rodzicom trudno zrozumieć 
się wzajemnie, a potem nie wiadomo, kiedy ląduje się na psycho-
terapii. Z braku takiego przedmiotu czy też nabytej gdzie indziej 
wiedzy, mój model rodzicielstwa był i jest bardzo intuicyjny, 
oparty na akceptacji i zaangażowaniu.

Dzieci wypełniały moją codzienność po brzegi, choć nie jestem 
mamą, której świat wiruje tylko wokół dzieci. Były świadkiem 
wszystkiego co się dzieje - zarówno uśmiechów, sukcesów, wzru-
szeń, jak i łez, więc śmiało mogę powiedzieć, że swój wachlarz 
emocjonalny znamy w pełni. 

Dzieci przyszły do mojego życia bez instrukcji obsługi. Wszystko, 
absolutnie wszystko było nowe, od przewijania pieluch po to, jak 
i czym karmić i w co się bawić. O ile niemowlakom czy mniejszym 
dzieciom wszyscy okazują zainteresowanie, rodzina dopytuje, 
między koleżankami można wymienić się informacjami, kiedy 
bąbel zrobił pierwszy krok, czy może już czyta, na mieście jest 
mnóstwo atrakcji i za dziecko płaci się pół ceny, to bycie mamą 
nastolatków jest dla mnie zdecydowanie większym wyzwaniem 
i zarazem bardziej samotnym doświadczeniem (nagle nikt nie wy-
mienia się spostrzeżeniami, skrywamy tajemnice), no i nastolatki 
są chyba najbardziej zaniedbaną grupą społeczną. 

Z kogoś, kto decydował co u dziecka ląduje na talerzu i za rączkę 
zaprowadzał na zajęcia, stałam się niejako obecnym obserwato-
rem ich życia. Patrzę na ich przyjaźnie, niepowodzenia, decyzje. 
Nie zawsze wszystko mi się podoba, czasem wolałabym inaczej, 

ale dzieci nauczyły mnie takich szczerych, prawdziwych rela-
cji, o których się mówi, choć czasem są niewygodne. Nauczyły 
mnie szukania sposobów w rozmowie przede wszystkim. Dzię-
ki nim, właśnie teraz kiedy są nastolatkami, poznałam co to tak 
naprawdę jest tolerancja i najróżniejsze punkty widzenia. Dzięki 
nim również myślę zawsze trzy kroki do przodu, żeby przewidzieć 
wszystkie scenariusze tego, co może się wydarzyć. 

Można śmiało powiedzieć, że dzięki nim jeszcze raz skończyłam 
podstawówkę, zdecydowanie mniej przejmuję się teraz ich oce-
nami czy całym systemem i nadal ciężko mi pogodzić się z tym, że 
w szkole liczy się średnia, a nie indywidualność. 

Lila i Franek to moi przewodnicy po młodzieżowej kulturze. Ra-
zem słuchamy ich ulubionych artystów, podsyłają mi zabawne 
memy czy słówka i zwroty, które obowiązują w ich środowisku. 
Najlepsze koncerty na jakich byłam, to właśnie z nimi, bo ich 
energia nie jest jeszcze obarczona autocenzurą. Są też często 
moimi pierwszymi krytykami.

Dzięki nim zauważyłam też, ile brutalności, przekleństw i zupeł-
nie niepotrzebnych agresywnych scen jest w filmach i serialach; 
wspólnie staramy się tego nie oglądać.

Zawsze chciałam dać im możliwość spróbowania wielu rzeczy. 
Czasem bywały to dość osobliwe aktywności, z których teraz się 
śmiejemy, ale zauważyłam, że udało mi się rozbudzić w nich cie-
kawość świata i a ich myśli nie mają granic, ani tych geograficz-
nych, ani mentalnych, które obecne były w moim dzieciństwie. 
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dagny 
nowak-Staszewska 
botanik (innych w świat przyrody 
wprowadza na swoim profilu 
Botaniczne Inspiracje), z córką Ivi 

To całkiem długa lista, ale gdybym miała wskazać najważniej-
sze dla mnie trzy rzeczy, których uczę się od mojego dziecka, 
to zaczęłabym od zachwytu nad wielkimi i małymi sprawami. 
Patrząc na kwiat, dorosły człowiek widzi formę, którą jego 
mózg analizował już wiele razy. Kształt, kolor, zapach, wszyst-
ko jest znane. Dla dziecka każda stokrotka jest wyjątkowa, je-
den ziarnopłon jest bardziej żółty od drugiego i każdy trzeba 
zbadać. Błękitne niebo, przelot sikorki, wiatr tarmoszący drze-
wa - wszystko jest zachwycające i jakoś mało dostrzegalne dla 
nas dorosłych. 

Druga ważna lekcja to ciekawość dziecka, która czasem do-
prowadza do szału pełnoletnich. Odpowiedzi na pytania - ale 
dlaczego? ale skąd? ale jak? To wyzwania. Bywa, że nie umiem 
im sprostać i wtedy przyznaję się, zawsze mówiąc - nie wiem, 
muszę sprawdzić. 

Trzecie to szczerość dziecka. Mówi się, że to unikalna cecha, 
która zanika z wiekiem. Cudownie kompromitujące są sytu-
acje, gdy dziecko publicznie wyraża swoje zdanie. Na przy-
kład niedawno słyszałam, jak pewna rezolutna dziewczynka 
spytała kelnerkę, ewidentnie sztucznie poprawiającą urodę: 
„Ale czemu Pani jest taka zmodyfikowana?” Dorośli strzelają 
oczami na boki, wydają nerwowy uśmiech, a na końcu mówią: 
tak nie wolno mówić, nigdy tego nie rób. Efekt jest taki, że 
jako dorośli jesteśmy w miarę dobrze przystosowani do życia 

społecznego, ale konstrukcja szczerości między nami jest dość 
chybotliwa. 

Możliwość rozmowy z dziećmi, spojrzenie na świat ich oczy-
ma, przez pryzmat ich wrażliwości - to zawsze inspirujący czas, 
który przypomina nam, że my też kiedyś tacy byliśmy.

W życiu prywatnym przechodzę przez fascynującą przygodę, 
jaką jest bycie mamą. Moja córka Ivi, lat 8 - mój ulubiony czło-
wiek na świecie, uczy mnie cały czas i pokazuje świat w zupełnie 
innej odsłonie. Oczywiście, jak każdy rodzic mogę powiedzieć, że 
gdy dochodzę do granic zmęczenia, to dziecko pokazuje, że łatwo 
je przekroczyć. Historie o ośmiu godzinach snu są jak opowie-
ści ze studiów, zawsze wywołują uśmiech i takie rozrzewnienie 
- a więc tak kiedyś było. Jednak to właśnie teraz czuję, że jestem 
najbardziej kreatywna, uczę się nowych rzeczy i jestem bardziej 
plastyczna, bardziej przygotowana na zmiany. Projekt „Botanicz-
ne Inspiracje” w dużej mierze tworzymy wspólnie, bo tematy do 
opisania pojawiają się z jej zapytań, refleksji albo zwykłej prośby: 
„Mamo narysuj mi coś, proszę”. „Botaniczne Inspiracje” to po czę-
ści dziennik naszego wspólnego odkrywania świata roślin.

Cenię sobie ludzi, którzy umieją być z dziećmi, bo to dla do-
rosłej osoby wcale nie jest oczywiste. Trzeba mieć otwarty 
umysł, żeby czerpać z tych małych spostrzeżeń i mieć w sobie 
duży dystans oraz zgodę na dziecięcą szczerość. 
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justyna 
warzecha 
architekt (wraz z mężem 
prowadzi pracownię projektową 
Warzecha Studio) - z synem 
Ignacym i córką Olgą 

Kiedyś pewna znana psycholog powiedziała, że każdy człowiek 
w życiu ma dwa zasadnicze problemy: pierwszy problem to ma-
musia, drugi to tatuś. Trochę w tym prawdy niestety jest.

Rodzicielstwo to chyba bezustanna edukacja i to na różnych pozio-
mach. Najpierw dla poczatkujących, potem dla zaawansowanych. 

W moim przypadku było to dość późne rodzicielstwo, a jak wiado-
mo, „starzy” rodzice uczą się niestety wolniej.

Pojawienie się dzieci to, obok wielkiej ekscytacji i radości, skok na 
głęboką wodę. Szybko okazuje się, że wychowanie dziecka to nie 
jest bułka z masłem. W moim przypadku maluchy (najpierw syn, 
potem córka) pojawiły się dość szybko jedno po drugim (różnica 
wieku niecałe dwa lata), więc kompletnie nie było czasu na tzw. 
oddech pomiędzy pierwszym dzieckiem a drugim. Zmęczenie 
było więc permanentne i trochę trwało zanim „wygrzebaliśmy” się 
z pieluch.

Oczywiście pierwsza i najcenniejsza umiejętność nabyta przez ro-
dzica, to zwykle z pozoru prozaiczna umiejętność życia w wielkim 
niedospaniu. Nie inaczej było i u nas, chociaż oboje z mężem z na-
tury do śpiochów nie należymy i wielkich wymagań w tym wzglę-
dzie nie mamy.

Potem – wiadomo – dni mkną w tempie zastraszającym, dzie-
ci rosną, a wraz z ich wzrostem zwiększa się „ciężar gatunkowy” 
przekazywanych rodzicom umiejętności. Wtedy już wiedziałam, że 
na horyzoncie widać coraz większe wyzwania, a owo niedospanie 
z pierwszych lat, to w sumie tylko mała niedogodność. Dotarło też 
do mnie, że matką idealną już na pewno nie będę, ale na każdym 
etapie rozwoju dzieci, starałam się przypominać sobie, czego ja nie 

lubiłam w swoim dzieciństwie i pilnowałam, aby nie czynić tego 
własnym dzieciom. Nie zawsze się udawało, ale uważam, że przy-
najmniej warto próbować.

Obecnie moje maluchy są tzw. „początkującymi” nastolatkami 
(„młodsza młodzież”), więc myślę, że mamy w tej chwili, jako rodzi-
ce, szczególny czas ciszy przed burzą. Szykuje się na pewno wielka 
przygoda, ponieważ moje dzieci mają kompletnie inne tempera-
menty i upodobania. Ignacy (13 lat) lubi nauki ścisłe, gry kompute-
rowe, uwielbia czytać o geografii świata. Olga (11 lat) to artystycz-
na dusza - maluje, gra na pianinie.

W kwestiach szkolnych nie należę do mam, które codziennie 
sprawdzają dziecku zeszyty czy odrabiają z dziećmi zadania domo-
we. Nauczyłam się też nie wywierać na moich dzieciach zbytniej 
presji w kwestii ocen, chociaż wiem, że one i tak narzekają, że je-
stem zbyt roszczeniowa.

W wymiarze praktycznym śmiało mogę uczyć się od moich dzieci 
obsługi komputera, komórki, mediów społecznościowych. Regu-
larnie zapoznaję się ze słownictwem z tzw. młodzieżowego slangu. 

W tych wszystkich kwestiach jestem na pewno daleko za nimi. 
Myślę, że ten dystans będzie się niestety powiększał, ale też uzna-
ję, że to normalna kolej rzeczy. 

W kwestiach emocjonalnych nauczyłam się od dzieci, że potrze-
bują one trochę własnej przestrzeni, jakiegoś prywatnego świata, 
do którego rodzic nie wchodzi. Wcale nie musimy wiedzieć o nich 
wszystkiego, a pewne sprawy muszą rozstrzygać sami. Na tym 
etapie życia trochę się już znamy, ufamy sobie i wiemy czego się 
po sobie spodziewać. 
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katarzyna 
kołtan 
malarka, z córką Zoją

Moje macierzyństwo nie było wczesne, bo miałam 38 lat, a za sobą 
cztery poronienia. Gdzieś w swojej głowie mimo wszystko nie by-
łam gotowa na to, co niesie za sobą posiadanie, a przede wszystkim 
odpowiedzialność za dziecko. Wszystko przyszło do mnie samo, co 
mam robić i jak się zachować w danej sytuacji. Na pewno wielką in-
spiracją była dla moja mama. To była wspaniała kobieta, kolorowa, 
w zamaszystych kwiatowych sukienkach. Wszystkie moje koleżanki 
ją uwielbiały, bo zawsze nasze problemy (wtedy jeszcze dziecięce 
czy nastolatkowe) traktowała bardzo poważnie, na równi z tymi do-
rosłymi. Była też szalenie tolerancyjna i otwarta, co na pewno wy-
różniało ją w tamtych czasach.  

Skąd się wzięło imię Zoja dla mojej córki? Zapadło mi w pamięć, gdy 
obejrzałam któryś odcinek serialu „Dom”. Tam tak do siebie kazała 
mówić przodownica, młoda komunistka. Oczywiście sama postać, 
którą grała Ewa Błaszyk, nie podobała mi się, ale imię mnie zaintry-
gowało i zapadło w pamięć. Miało być trochę kontrastem do moje-
go, które zresztą nadane było mi po przeczytaniu przez moją mamę 
książki „Dag, córka Kasi” Liliany Seymor – Tułasiewicz. Niestety chy-
ba sporo mam w latach siedemdziesiątych czytało tą samą powieść 
i stąd w mojej generacji tyle Katarzyn…

W swoim rodzicielstwie staram się stawiać granice. Staram się być 
wyrozumiałym, obecnym rodzicem. Pamiętam, jak jednej mojej zna-
jomej tato zaproponował, żeby zostali przyjaciółmi, a ona mu na to 
odpowiedziała, żeby ona woli, by był ojcem. Być może właśnie dzie-
ci tego potrzebują, a my za bardzo chcemy się kumplować. Rodzic 
to ktoś do kogo, bez względu na wszystko, można przyjść, zostać 
zaakceptowanym i zrozumianym, co nie zawsze jest takie łatwe. 

Dostałam od mojej Zojki dwie cenne lekcje. Pierwsza związana 
ze szkołą. Kiedy dostała w szkole jedynkę z angielskiego, o której 

dzięki „dobrodziejstwu” dziennika elektronicznego dowiedziałam 
się wcześniej, nim ona wróciła do domu. Po powrocie ze szko-
ły na moje pytanie co w szkole, odpowiedziała: dobrze, i wzięła 
szkicownik. We mnie aż kipiało. Jak dobrze? Dostała jedynkę, 
nawet o niej nie wspomni i w ogóle się nie przejmuje. W końcu 
Zojka mnie pyta: Jesteś na coś zła? Odpowiedziałam, że owszem, 
bo nie wspomniała o jedynce i doskonałym humorze zachowuje 
się jakby nigdy nic. Na co ona odpowiedziała: ale ja już dostałam 
tą jedynkę. To co mam się teraz po fakcie denerwować? Wtedy 
i ja pomyślałam, że ma rację i moja cała złość na jej „tajemnice” 
gdzieś się rozpłynęła. 

Druga lekcja zdarzyła się podczas festiwalu artystycznego, na jaki 
jeździmy co wakacje. Była tam taka mobilna księgarnia, w której 
pracowała osoba o imieniu Mars (tak miała napisane na identyfi-
katorze). Naturalnie uznałam, że to z pewnością dziewczyna, bo 
była ubrana w sukienkę, choć zachowanie i rysy twarzy nie zdra-
dzały do końca płci. Podczas rozmowy zaś mówiła o sobie w for-
mie męskiej. Po kupieniu książki usiadłam razem z Zojką i mówię 
do niej: - Nie wydaje ci się, że gdyby Mars nosił męskie ciuchy 
byłoby wszystkim łatwiej. Zojka tylko na mnie spojrzała i mówi: 
Mamo, to tylko ubrania, dlaczego nie może nosić sukienki, kiedy 
chce, przecież tu nie chodzi o to, żeby tobie było wygodniej. 

Bardzo cenię w niej tą otwartość i zrozumienie. Zoja uczy mnie 
takiego spokoju i że czasem trzeba odpuścić i nie zawsze warto 
się „pienić”. Mamy szczęście, że żyjemy w bardziej otwartych 
czasach. Tradycyjna polska rodzina to czasem przemoc i brak 
wsparcia czy zrozumienia. Może czasem, mimo że roi nam się 
w głowie inny scenariusz na życie dziecka, należy pozwolić mu 
podążać własną ścieżką, po to tylko aby po prostu było szczę-
śliwe. 
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katarzyna 
kużel
dziennikarka Radia Koszalin, 
mama Julii

Czego nauczyła mnie moja córka? To z pozoru proste pytanie. Kiedy 
zaczynam się zastanawiać nad odpowiedzią, staje się całkiem zło-
żone. 

Mamy za sobą już trochę wspólnych lat, a co za tym idzie trudniej-
szych i łatwiejszych okresów współistnienia, ale słowem, które 
łączy nas od zawsze, jest nauka cierpliwości i to chyba właśnie jej 
Julka uczy mnie od swoich pierwszych dni najbardziej. Na począt-
ku była to cierpliwość związana z tym, by tego malucha nauczyć się 
rozumieć. Co oznacza jeden rodzaj płaczu a co drugi. Tego, że nie 
idziemy na spacer, kiedy ja chcę, a kiedy ona. Że całe poznawanie 
świata ma swoje etapy i niczego nie przyspieszę. Potem były lata 
nauki cierpliwości związane ze szkołą i nieustanne moje uczenie się, 
że nie jest taka jak ja. Nie uczy się w ten sam sposób i ma inne prio-
rytety. I, że chociaż stanęłabym na głowie, nie będzie żyła tak jak ja. 

Wychodzi więc na to, że przez lata, dzięki mojej córce pobierałam 
i ciągle pobieram lekcje cierpliwości. 

 To także była nauka tolerancji, dla znajomości i dla różnego rodzaju 
wyborów. Tych mniej i bardziej poważnych. Do tej pory nie zawsze 
jest nam po drodze z naszymi gustami muzycznymi i modowymi, 
jednak nauczyłam się je akceptować, powtarzając sobie nie raz i nie 
dwa: każdy wybiera, jak czuje. Skoro moja Mama potrafiła akcepto-
wać moje wybory, to dlaczego ja nie miałabym akceptować wybo-
rów Julki. Czy zawsze przychodzi mi to z łatwością? Nie zawsze, ale 
tak chyba jest lepiej. 

I muszę tu szczerze przyznać, że dopiero pod koniec jej nauki w li-
ceum umiałam nie tylko powiedzieć, ale także uwierzyć w to, że 

oceny nie są ważne. Że po latach naprawdę nie będzie miało żadne-
go znaczenia to, z czego miała piątkę, a z czego trójkę. 

Czy w takim razie mogę uznać, że moja córka nauczyła mnie odwa-
gi? Zapewne.  

Jedną z najważniejszych rzeczy, których ciągle uczy mnie Julka, 
jest asertywność. Już kilka lat temu powiedziałam, że taki poziom 
dbania o siebie i niepozwalania innym, by przekraczali moje granice, 
osiągnęłam po czterdziestce - ona nie mając nawet dwudziestu lat. 

To właśnie córka nauczyła mnie minimalizmu i dzięki niej zaczęłam 
zdawać sobie sprawę, że do szczęścia nie potrzeba całej szafy ciu-
chów i stu par butów, choć przyznaję, że jeżeli chodzi o te ostatnie, 
to jestem na początku drogi. 

Ciągle uczę się od niej zachwytów i radości z najmniejszych nawet zda-
rzeń i dzięki niej staram się pielęgnować małe, codzienne szczęścia. 

Po wspólnych dwudziestu jeden latach, nadal z ciekawością przyglą-
dam się tej młodej kobiecie, która choć krucha i delikatna to z całą 
mocą potrafi stanąć po stronie tych bardziej kruchych i delikatnych. 
Która z całą stanowczością potrafi werbalizować swoje zdanie i cią-
gle uczy mnie, że warto zadbać o swój dobrostan, choć bywa to 
bardzo trudne. 

Z przyjemnością patrzę, jak się zmienia i dorośleje, i z niecierpliwo-
ścią czekam na kolejne lekcje. Życie już mi pokazało, że mogę od 
córki nauczyć się wielu rzeczy, a czasem wydaje mi się, że nawet 
więcej niż ona ode mnie. 
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natalia 
Sterczyńska 
radca prawny, z synem 
Natanielem

Zanim zostałam mamą, życie toczyło się innym tempem. Praco-
wałam, kiedy chciałam pracować, uczyłam się, kiedy byłam wypo-
częta, jadłam, kiedy byłam głodna. Zamartwiałam się drobiazgami. 
Za sprawą pojawienia się przeszło 8 lat temu na świecie Nataniela, 
życie zmieniło się diametralnie. Nie ma nic wspólnego z tymi beztro-
skimi, bezdzietnymi dniami. Musiałam, jak każdy rodzic, przewarto-
ściować życie, nauczyć się nowego.

W zamian otrzymałam świadomość, kim jestem i co w życiu jest 
ważne. Już po kilku latach spędzania każdego dnia z dzieckiem, 
stwierdzam, że nauczył mnie wydobycia ze mnie tego, co najlepsze.  
Każdy dzień z nim to ważna lekcja życiowa, która niesie kolejne do-
świadczenie.

Nataniel nauczył mnie, jak ważne jest zwolnienie tempa, nauczył 
mnie zrewaluować świat, który przecież nie jest łatwy. Przy nim 
„Carpe diem” nabrało zupełnie innego znaczenia. 

Przyjaźnie przychodzą i odchodzą, rolę rodzica odgrywamy cały 
czas, a to odpowiedzialność i troska o człowieka, którego „przynie-
śliśmy” na świat.

Rodzicielstwo nauczyło mnie, że życie to nie tylko ja, lecz we wszyst-
kim należy odnaleźć balans. Nie zapomnieć o sobie, marzyć i osiągać 
swoje cele. I o tym moje dziecko przypomina mi każdego dnia. 

Jako rodzic poznałam różnorodność dzieci, ich sposoby komuniko-
wania się i rozumienia. To podróż z nieustającym rozwojem i od-

krywaniem nieznanego. Jest absolutnie zaskakująca i nieprzewi-
dywalna. To ogromna lekcja bezwarunkowej miłości i cierpliwości, 
w której równie ważna jest asertywność.

Prowadzenie wielu zadań, które niesie za sobą rodzicielstwo, wy-
maga ode mnie profesjonalnego zarządzania czasem. Musiałam 
nauczyć się godzić obowiązki prowadzenia firmy i doszkalania za-
wodowego. W tym wszystkim szczęśliwie wspiera mnie partner 
i rodzina, na których zawsze mogę liczyć.

Przy Natanielu poznałam wartość więzi rodzicielskiej. To relacja, 
którą należy pielęgnować, o którą każdego dnia należy dbać. Kwe-
stia zrozumienia i docenienia potrzeb rodzica, a w szczególności 
dziecka, jest pomocną w prowadzeniu w ramach mojej kancelarii, 
spraw z zakresu prawa rodzinnego, w którym przecież najważniej-
sze jest dobro małoletnich. Niestety, wielokrotnie działając jako 
radca prawny widzę, że rodzice zapominają o tej naczelnej zasadzie. 
Dziecko staje się kartą przetargową w konflikcie rodziców, to nigdy 
nie powinno mieć miejsca. Zwaśnieni rodzice, mimo że nie są już 
małżeństwem, rodziną pozostają na zawsze i o tym nie należy za-
pominać. Kiedy tak się dzieje, przestają traktować potrzeby dziecka 
priorytetowo, a skutki takiego zachowania częstokroć są nieodwra-
calne. 

Z synem uczę się grać na pianinie, żeglować i jeździć na deskorol-
ce, każda chwila z nim uświadamia mi, że: „życie nie jest problemem 
do rozwiązania, tylko rzeczywistością do doświadczenia” i tego się 
trzymam.
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Rosyjska agresja na Ukrainę sprawiła, że miliony Ukraińców, w większości kobiet z dziećmi, 
musiało szukać schronienia poza granicami swego kraju. Prawie dwa miliony uchodźców 
znalazło dach nad głową w  polskich rodzinach. Przybywają kolejni. To pierwsza tak 
wielka migracja w Europie po II wojnie światowej. Amerykanie i obywatele wielu państw 
europejskich wyrażają podziw dla polskiej gościnności. Przybysze to ludzie rozmaitych 
zawodów, w różnym wieku, pochodzący z różnych części Ukrainy. Każda rodzina, każda 
osoba to odrębna historia. Dopiero poznając losy konkretnych ludzi jesteśmy w  stanie 
lepiej zrozumieć, czym jest poniewierka, tęsknota i  stała obawa o  tych, którzy wciąż 
pozostają w wojennym zagrożeniu jako cywile i żołnierze w granicach Ukrainy niszczonej 

przez armię rosyjską. 

„rosja już po raz drugi 
zadaje nam ból”

autor: igor jankowski, współpraca krzysztof Przybysz  
Fotografie: Marcin betliński/archiwum rodziny
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Wśród fali uchodźców, którzy 14 marca br. dotarli na ziemię koszalińską, 
była niczym niewyróżniająca się (z pozoru) dziewięcioosobowa grupa 
kobiet z dziećmi. Kilku miejscowych wolontariuszy postanowiło im po-
móc. Dopiero po dwóch tygodniach dowiedzieli się, że zaopiekowali się 
najbliższą rodziną ukraińskiego paraolimpijczyka Davida Horavy. 

To pobudziło wolontariuszy do tego, by dowiedzieć się jak najwięcej 
na temat ukraińskich gości i tą wiedzą (za zgodą rozmówców) podzielić 
się z czytelnikami „Prestiżu”. 

Wspomniana dziewiątka to: pani Manana i jej córka Maja, Krystyna 
i jej synek David, Żanna i jej córeczki Monika, Milana i Mariam, a także 
Nucy, która w czerwcu zostanie mamą.

Manana jest mamą Davida Horavy - znanego ukraińskiego judoki, któ-
ry jest popularnym ukraińskim sportowcem: ośmiokrotnym mistrzem 
Europy, jedenastokrotnym mistrzem świata, złotym medalistą na pa-
raolimpijskich igrzyskach w Londynie (2012) i brązowym medalistą na 
paraolimpijskich igrzyskach w Rio de Janeiro (2016).

- Pani Manano, skąd Państwo pochodzą?
- Urodziłam się i wychowałam w uroczym gruzińskim mieście Gali. 

Tam stworzyłam rodzinę, znalazłam pracę, w 1988 roku urodziłam 
syna Davida, a w 1990 roku córeczkę Anżelę. W tym samym czasie 
nasze Gali znalazło się w epicentrum wojny domowej pomiędzy Gru-
zją a wspieraną przez Federację Rosyjską Abchazją. Od wieków Ab-
chazja była integralną częścią Gruzji. W 806 roku jej elity porzuciły 
język grecki na rzecz gruzińskiego, a w 1008 roku król Bagrat III stał 
się pierwszym królem zjednoczonej Gruzji. Niestety w XX wieku pod 
koniec lat 80. oddziały separatystów wspieranych przez armię Fede-
racji Rosyjskiej zmusiły setki tysięcy Gruzinów do ucieczki. Wśród nich 
byliśmy także my. W 1992 roku w trakcie trwania ludobójstwa na gru-
zińskiej ludności musieliśmy zostawić dosłownie wszystko i uciekać na 
Ukrainę do Dniepropietrowska, gdzie mieliśmy krewnych.

- Czy byli Państwo przygotowani na wybuch tamtej wojny?
- Nie, nie byliśmy na nią gotowi. Chociaż w gruzińskiej telewizji  
i w radiu ostrzegano nas przed wkroczeniem wojsk rosyjskich i cze-
czeńskich, to jednak wielu z nas myślało, że ostatecznie do tego nie 
dojdzie. Przecież nic złego nikomu nie robiliśmy. Uczciwie zarabialiśmy 
na chleb. Z sąsiadami żyliśmy w zgodzie.

- A jednak, jak wiemy, w 1992 roku doszło do inwazji i czystek etnicz-
nych. Wojna przyniosła ponad 25 tysięcy zabitych gruzińskich cywili 

Manana Horawa, głowa dziewięcioosobowej rodziny dotkliwie 
doświadczonej przez drugą już wojnę.

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

i   5 1   i



i ponad 250 tysięcy ludzi zmuszonych do opuszczenia Abchazji. 
Co państwo czuli opuszczając rodzime miasto Gali?
- Odczuwałam wówczas rozpacz, ból, dokładnie taki sam jak te-
raz. Wtedy jako młoda kobieta z czteroletnim synkiem i dwuletnią 
córeczką musiałam uciekać z Gruzji na Ukrainę, by nie zginąć z rąk 
bezlitosnej armii rosyjskiej, a teraz po trzydziestu latach znowu mu-
szę uciekać przed niszczycielskim rosyjskim okupantem, ale z Ukra-
iny do Polski. Rosja już po raz drugi zadaje ból mnie i moim bliskim. 
Po raz drugi wszystko musimy zaczynać od nowa.

- Trzeba mieć w sobie dużo siły, by coś takiego znieść. Proszę opo-
wiedzieć, jak wtedy w 1992 roku udało się Państwu zbudować 
wszystko od nowa. Media rosyjskie przedstawiają Putina jako wy-
bawcę ludności rosyjskojęzycznej, która jest dyskryminowana na 
Ukrainie. Czy to prawda?
- Nie, to nie prawda. W wielu ukraińskich miastach wschodniej 
części Ukrainy mieszka wielu rosyjskojęzycznych mieszkańców. 
Pomyślnie prowadzą swoje biznesy, zakładają rodziny. Nikt ich nie 
dyskryminuje i nie uciska. My w 1992 roku uciekliśmy do Dniepro-
pietrowska, gdyż mieliśmy tam krewnych. Od 2016 roku nazwę 
miasta zmieniono na Dniepr. Jest jednym z największym miast 
w środkowo-wschodniej Ukrainie i jednym z głównych ośrod-
ków przemysłowych i kulturalno-naukowych Ukrainy. W Dnie-
prze jest największa diaspora Gruzinów, a także duża diaspora  
Żydów. 

- Jak sobie tam radziliście? 
- Początkowo sprzedawaliśmy z mężem cytryny na rynku, wynajmo-
waliśmy kawalerkę. Nie było łatwo. David szybko nauczył się mówić 
po ukraińsku. Robił postępy w nauce, kochał sport. Mając 12 lat otrzy-
mał czarny pas w karate, co nie jest częste, gdyż czarny pas mistrza 
otrzymują zazwyczaj osoby powyżej 14. roku życia. Ten sukces to 
także zasługa wujka Romana, który był pierwszym trenerem Davida 
i ćwiczył z nim od dziecka. Muszę powiedzieć, że w wieku pięciu lat 
David ciężko przeszedł wirusowe zapalenie wątroby typu A i miał 
powikłania. Z roku na rok jego wzrok się pogarszał. W wieku 13 lat 
widział już tylko jasne i ciemne plamy. Z tego właśnie powodu z ka-
rate przerzucił się na judo, gdzie technika uwzględnia bezpośredni 
kontakt z przeciwnikiem przez cały czas trwania walki. Główny nacisk 
kładziony jest na rzuty oraz na trzymania wykonywane zwykle w tzw. 
walce w parterze, czyli leżąc lub klęcząc na ziemi. Na treningach judo 
ćwiczy się także pady, obrony, ataki oraz kombinacje różnych technik. 
W judo sportowym niedozwolone są wszelkie uderzenia i kopnięcia. 
Pomimo problemów ze wzrokiem David w dalszym ciągu odnosił suk-
cesy w judo. W ciągu pierwszych pięciu lat treningów zdobył wszelkie 
możliwe ukraińskie nagrody przewidziane w tej dyscyplinie. Nigdy nie 
spotkał się z dyskryminacją z powodu pochodzenia etnicznego czy 
swojej niepełnosprawności. W momencie kiedy zaczął przygotowy-
wać się do kariery międzynarodowej, doradzono mu, by zapisał się do 
Ukraińskiego Komitetu Paraolimpijskiego, gdyż jako osoba słabowi-
dząca nie może występować na macie na równi z zawodnikami bez 
niepełnosprawności.

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

i   5 2   i



- Kiedy nastąpił moment kulminacyjny w karierze Pani syna?
To był rok 2012. XIV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie odbyły się 
w dniach 29 sierpnia – 9 września 2012 w Londynie.
Najpierw w ćwierćfinale David pokonał fińskiego zawodnika Jani 
Kallunki, potem w półfinale stoczył walkę z Hiszpanem Davidem 
Garcia del Valle, a w finale wygrał z doświadczonym chińskim ju-
doką Zhao Xu, zdobywając tym samym złoty medal paraolimpijski.

Mając 24 lata osiągnął najwyższą możliwą poprzeczkę w swojej 
dyscyplinie sportu. Po powrocie z igrzysk spełnił nasze dawne 
marzenie, kupując nam dom z ogródkiem. Zanim jednak przepro-
wadziliśmy do swojego domu, urodziłam w maju 2006 roku có-
reczkę Maję. Teraz w czasie wybuchu wojny przyjechała z nami 
do Polski. Mai bardzo się tutaj podoba. Zaprzyjaźniła się z rówie-
śniczką Hanią, córką Aldony - wolontariuszki z Koszalina. Choć 
ma dopiero 16 lat, nie wyklucza związania swojej przyszłości 
z Polską. W Ukrainie miała zostać pielęgniarką.

- Zaczęła się wojna. Od kogo wyszła inicjatywa, że kobiety i dzie-
ci Waszej wielkiej rodziny muszą wyjechać do Polski?
- To była decyzja Davida. To on powiedział, że mamy jak najszyb-
ciej wyjeżdżać do Polski.

- Czy ktoś z Waszej rodziny wcześniej był już w Polsce?
- Nie. Nikt wcześniej nie miał takiej okazji. Ale David był przekona-
ny, że najbardziej gościnnym i przyjaznym państwem dla jego bli-
skich będzie właśnie Polska. I czas pokazał, że miał absolutną rację.

- Ile czasu zajęła podróż do Polski?
- Do Polski jechaliśmy kilka dni. Przekroczyliśmy granicę dopiero 
13 marca, gdyż po drodze mieliśmy wypadek.

- Coś poważnego?
- Jechaliśmy w stronę Lwowa osobowym autem wujka. W pobliżu 
miasta Kropywnycki (około 250 km na południe od Kijowa) auto 
wpadło w poślizg i dwukrotnie dachowało. Mały Davidek miał 
rozbity nos, a Monika złamany obojczyk. W szpitalu nawet nie 
mieli jak założyć gipsu i założyli szynę. Potem we Lwowie kupi-
liśmy bilet na autobus do Warszawy. W Warszawie spotkaliśmy 
wolontariuszkę z Ukrainy Arinę, która zaproponowała nam wy-
jazd do Kołobrzegu, bo północna Polska w tamtym czasie jeszcze 
nie była tak przepełniona uchodźcami jak miasta przygraniczne 
i Warszawa. W Kołobrzegu nas spotkał Igor, Iza i Tomek i zawieźli 
do hotelu w Unieściu. Przez pierwsze dwie noce nie mogliśmy się 
przyzwyczaić do ciszy, że nad ranem nie wyją syreny, że nie trze-
ba schodzić do schronu.

- Nucy, jak poznałaś swego męża, davida? Z tego co wiem, pocho-
dzisz z pięknego ukraińskiego miasta Odessa?
- Tak. Urodziłam się w Odessie w gruzińskiej rodzinie. Odessa to mia-
sto wielonarodowe. Można tam spotkać Arabów, Hiszpanów, Żydów, 
Gruzinów. Wszyscy czują się jedną wielką rodziną. Pomimo że Odes-
sa jest rosyjskojęzycznym miastem, to jej mieszkańcy uważają się za 
Ukraińców. W momencie putinowskiej inwazji wszyscy mężczyźni 
- jak jeden - zaczęli kopać okopy, zabezpieczać rzeźby i dzieła sztuki, 
budować barykady. Davida poznałam w 2020 roku dzięki mojej ku-
zynce, która przyjaźniła się z bratem Krystyny. Oni nas ze sobą pozna-
li. W październiku 2021 roku odbył się nasz ślub. Ja przeprowadziłam 
się do Dniepru. Snuliśmy plany na przyszłość. Pracowałam jako far-
maceutka w aptece, David pracował jako trener judo. W momencie 
ataku Rosji na Ukrainę byłam w 26. tygodniu ciąży. David powiedział, 
że zostanie walczyć, a mi doradził, bym uciekała do Polski. Dlatego ra-
zem z mamą Davida oraz kuzynkami z dziećmi wyjechaliśmy do Polski. 

Spotkaliśmy się tu z troskliwym przyjęciem, ciepłem i serdecznością. 
Otrzymałam tu ciuszki dla dziecka, wyprawkę, suplementy dla ciężar-
nych, bezpłatne badania krwi i USG oraz porady ginekologiczno-po-
łożnicze. Jestem bardzo wdzięczna za pomoc!

- dziewczyny, jesteście młodymi matkami. Jak oceniacie postawę 
Waszych mężów?
- Ja uważam, że postąpili słusznie - mówi Żanna. - Mamy z mężem trzy 
córki: Monikę, Milanę i Mariam. Mój mąż Witalik mógłby spokojnie 
opuścić Ukrainę, gdyż mężczyźni mający trójkę dzieci i więcej nie pod-
legają obowiązkowi pozostania w kraju. Ale zdecydował, że pozosta-
nie walczyć z wrogiem.

- Tak, wujek Witalik mógł bez przeszkód wyjechać z Ukrainy - mówi 
Krystyna. - Nie tylko dlatego, że ma trzy córki, ale też ma gruzińskie 
obywatelstwo i nie ma obowiązku walki w armii ukraińskiej. Ale wu-
jek zgłosił się na ochotnika do wojska, by duchowo wesprzeć mojego 
brata Niko Sadżaja i mojego męża Maksima, którzy są młodzi i pobyt 
w wojsku jest dla nich dużym przeżyciem.
- Mój mąż jest osobą niepełnosprawną - mówi Nucy. - Jest niedo-
widzący i też mógłby ze mną wyjechać z kranu. Tym bardziej, że za 
dwa miesiące przyjdzie na świat nasz syn. Ale on został. David został 
w obronie terytorialnej Dniepra, by przygotowywać miasto na walkę 
z okupantem. Kopie okopy, dostarcza zaopatrzenie i wykonuje inne 
polecenia swoich przełożonych. Jeszcze nie wiemy, jak chcemy na-
zwać syna. Rozmawiamy prawie codziennie wieczorami. Wobec woj-
ny wszyscy są równi - dyrektorzy, artyści, sportowcy, medycy, przed-
siębiorcy – wszyscy jak jeden walczą w obronie Ojczyzny. Martwimy 
się o swoich mężów, ale dziękujemy Bogu za każdy dzień, w którym 
słyszymy ich głos.

Zaprezentowana rodzina korzystała 
dotychczas z gościny właścicieli obiektów 
hotelowych: Mielno Holiday Apartments  
- w marcu i Imperiall Resort &Medi SPA 
w Sianożętach - w kwietniu (warto tu 

zaznaczyć, że każdy z obiektów udzielił 
schronienia kilkudziesięciu uchodźcom 

wojennym z Ukrainy). Od początku 
maja pani Manana i pozostała ósemka 

zamieszka chyba w już docelowym 
miejscu - mieszkaniu przy ulicy Giełdowej 
w Koszalinie udostępnionym bezpłatnie 

przez panią Katarzynę Rogowską.

A oto w porządku alfabetycznym nazwiska 
wolontariuszy, którzy w różny sposób 

zaangażowali się w pomoc: Aldona 
Głuszko, Igor Jankowski, Paula Kaczmarek, 
Dorota Nowakowska, Krzysztof Przybysz, 
Katarzyna Rogowska, Iza Soroka, Marcin 

Szerszenowicz, Wojtek Soroka, Anna Winter.
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W dopiero co zakończonym sezonie 2021/2022 w drabince rywalizacji konsekwentnie 
pięli się w górę, by ostatecznie zakończyć rywalizację na drugim miejscu w swojej grupie 
pierwszej ligi. Za cel stawiają sobie wejście do Ligi Centralnej a później do najwyższej 
kategorii rozgrywek - PGNiG Super Ligi. Piłkarze ręczni Kospel Gwardia Koszalin bliscy 
są spełnienia tego marzenia. Nie tylko dzięki swej ciężkiej pracy, ale również za sprawą 
polityki władz klubu pozyskujących do współpracy kolejne lokalne firmy, które wsparcie 

drużyny szczypiornistów traktują jak dobrą inwestycję. 

lokalny biznes inwestuje w sport
KosPeL gWardia KoszaLin

autor: anna Zawiślak  |  Fotografie: Marcin chyła 
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Przez 56 lat nieprzerwanego istnienia Klubu Sportowe-
go Piłki Ręcznej Gwardia Koszalin udało się stworzyć 
struktury, dobre praktyki, tradycję, ale przede wszyst-
kim markę. Tomasz Nowe, prezes KSPR Kospel Gwardia 
Koszalin, podkreśla:  – To miejsce ma duszę. Sercem 
klubu od początku, od pierwszego dnia jego istnienia, 
jest Jan Stasiuk, najpierw zawodnik, później trener, 
prezes, a obecnie pełnomocnik zarządu. Człowiek le-
genda i to określenie nie jest w najmniejszym stopniu  
przesadą. 

Wygrywając w niedzielę 8 maja br. w Hali Sportowo
-Widowiskowej przy ulicy Śniadeckich z drużyną USAR 
Kwidzyń gwardziści zapewnili sobie drugie miejsce  
w I lidze. To za mało, by już w tym roku powalczyć w ba-
rażach o awans do Ligi Centralnej, przedsionka Super 
Ligi. Ale to wielki sukces, zważywszy, że zawodnicy są 
na co dzień uczniami, studentami, pracownikami firm, 
którzy uprawianie sportu na wysokim poziomie łączą 
z innymi obowiązkami. 

Drużyna w ostatnich latach zrobiła ogromny postęp. 
Konsekwentnie pięła się w ligowych tabelach. Obecnie 
koszalińscy szczypiorniści nie ukrywają ambicji wejścia 
do wyższej kategorii rozgrywek, by móc kiedyś podej-
mować na koszalińskich parkietach najlepsze polskie 
ekipy. Warto tu dodać, że PGNiG Liga to jedna z naj-
mocniejszych europejskich lig, a drużyny takie jak Łom-
ża Vive Kielce czy Orlen Wisła Płock doskonale radzą 
sobie w europejskich pucharach. 

W dążeniu do celu pomaga na pewno zmiana strategii 
klubu. Postawiono na mocną współpracę z koszaliński-
mi szkołami, szczególnie SP 18 i SP 23, gdzie w klasach 
sportowych chłopcy wcześnie zaczynają przygodę 
z piłką ręczną. W drużynie seniorskiej znaleźli miejsce 
bardzo młodzi zawodnicy i wychowankowie. 

Klub stara się im pomagać, tworząc im dobre warunki 
do treningu, ale i nauki. Tu bardzo pomocna okazała się 
współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
w Koszalinie oraz Politechniką Koszalińską, które z peł-
nym zrozumieniem podchodzą do studentów-zawodni-
ków. 

Skład zespołu zasilono również graczami doświadczo-
nymi, z ogromnymi ambicjami na więcej. Ale przede 
wszystkim Gwardii udało się pozyskać do współpra-
cy koszaliński biznes i namówić go do inwestowania 
w sport. Od zeszłego sezonu sponsorem tytularnym 
jest Kospel, firma specjalizująca się w produkcji elek-
trycznych podgrzewaczy wody, pomp ciepła, kolekto-
rów słonecznych i kotłów elektrycznych. 

Prezes Tomasz Nowe, niegdyś także zawodnik Gwardii 
Koszalin, mówi: - Inwestycja Kospelu, sponsora tytular-
nego, tak jak zaangażowanie firmy E.Link – od nowego 
sezonu sponsora strategicznego,  to dla naszego klubu 
zarówno zastrzyk finansowy, jak i stworzenie odpo-
wiednich warunków treningowych, regeneracyjnych 
i rehabilitacyjnych dla naszych zawodników. Możliwość 

Tomasz Nowe, prezes zarządu KSPR Kospel Gwardia Koszalin

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

i   5 5   i



skupienia się na wymagających treningach i konsekwentnym 
zdobywaniu punktów. Oczekując od zawodników znakomitych 
wyników chcemy dać im przestrzeń, w której te wyniki mogą 
zaistnieć. Zaufało nam wiele firm z lokalnego środowiska biz-
nesowego i za to jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Liczy się dla 
nas każde zaangażowanie i każda złotówka. Tym bardziej, KSPR 
Kospel Gwardia mocno stawia na młodych zawodników wywo-
dzących się z naszego regionu, na mieszkańców naszego miasta, 
wychowanków klubu. Gwardia to rodzina, tu żyjemy, trenujemy 
i gramy, z marzeniami, które są realnie, w zasięgu ręki, właśnie 
dzięki lokalnemu biznesowi i dotacjom miejskim, a także dzięki 
transparentnej polityce finansowej, która jest dla nas prioryte-
tem. Jestem pewien, że już niedługo nasi szczypiorniści znajdą 
się w Lidze Centralnej, a następnie w Super Lidze, a wówczas 
na spotkania do Koszalina, przyjeżdżać będą najlepsze drużyny 
z całej Polski. 

Jan Stasiuk, który z piłką ręczną związany jest od samego począt-
ku istnienia klubu, przyznaje, że szczególnie dla młodych graczy 
ważne są stabilne warunki, zarówno w sferze czysto sportowej, 
jak i tej poza boiskiem: - Okazuje się, że nasi dawni wychowan-
kowie wracają do Koszalina. Wracają, żeby grać w Gwardii, żeby 
studiować i pracować w Koszalinie. Jak widać, stąd nie tylko się 
wyjeżdża, ale jest też po co wracać. Móc kontynuować karierę 
sportową w rodzinnym mieście to idealna sytuacja. Zawodnicy 
liczyć mogą na indywidualny tok nauczania, który jeszcze bar-
dziej sprzyjać będzie podniesieniu poziomu gry. Tak samo jak 
młodzi, uważam, że wykształcenie ma znaczenie, dlatego chce-
my zapewnić im takie warunki, aby czuli się bezpiecznie i kom-
fortowo. Trzeba również powiedzieć sobie wprost, że większość 
zawodników Gwardii pracuje, a niektórzy zatrudnienie znajdują 
u naszych zaangażowanych sponsorów. 

Tomasz Nowe zwraca uwagę na fakt, niedawna zmiana pra-
wa tworzy sprzyjające warunki do inwestowania przez firmy 
w sport: - Przepisy, które weszły w życie na początku tego roku 
po raz pierwszy przewidują ulgę dla przedsiębiorców angażują-
cych się w działalność sportową.  Firmy mogą odliczać 100 pro-
cent kosztów uzyskania przychodów oraz w ramach dodatkowej 
ulgi sponsoringowej zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 
50 procent kosztów – mówi prezes zarząd KSPR Kospel Gwar-
dia Koszalin. – Mamy nadzieję, że to rozwiązanie podatkowe 

ośmieli kolejne firmy, które rozważają inwestycję w koszaliński 
sport. My ich nie traktujemy jak typowych sponsorów a raczej 
partnerów. Tworzymy pewnego rodzaju wspólnotę, której zale-
ży na wynikach klubu tak samo jak na rozwoju w mieście kul-
tury fizycznej. Dlatego razem z naszymi biznesowymi partne-
rami niecały miesiąc temu stworzyliśmy sportowe wydarzenie 
angażujące najmłodszych zawodników. Była okazja na trening 
z pierwszym składem, gry i konkursy. Wyławianie narybku spo-
śród najmłodszych ma kapitalne znaczenie. Nasi partnerzy rów-
nież rozumieją znaczenie tego potencjału, angażując się w tego 
typu działania. Jest nam niezwykle miło, kiedy na trybunach ko-
szalińskim szczypiornistom kibicują pracownicy naszych spon-
sorów wraz z całymi rodzinami. Kiedy mecz jest świętem. 

Ponad półwieczna tradycja klubu sportowego to cała masa 
wspomnień, gabloty pełne pucharów i ludzkie historie. Przez 
boisko przewinęło się mnóstwo utalentowanych zawodników, 
także reprezentantów Polski oraz trenerów. 

Obecnie głównym szkoleniowcem Kospel Gwardii Koszalin jest 
Piotr Stasiuk, syn pana Jana, a w lutym zadebiutował Oliwier 
Stasiuk, syn Piotra. Kapitanem drużyny jest Maksim Kruchkou, 

Pamiątkowe zdjęcie po ostatnim, wygranym meczu sezonu

w skład zarządu  
kSpr Gwardia koszalin wchodzą: 

prezes: Tomasz Nowe  
(w przeszłości zawodnik klubu) 

wiceprezes: Jacek Chróścicki, Konsorcjum 
Budowlane Chróścicki & Miszkiewicz  

(w przeszłości zawodnik klubu) 

wiceprezes: Andrzej Hondo, Firma E.Link

członkowie: Paweł Skrzypczak, Marcin 
Napierała (MPS), Artur Pająk (Kospel), Janusz 

Trybalski (w przeszłości zawodnik klubu)

pełnomocnik zarządu: Jan Stasiuk 

menedżer ds. Sponsorskich: Anna Kudelska

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

i   5 6   i



do tej pory kospel Gwardię koszalin wsparli: 

Gmina Miasto Koszalin

Sponsor tytularny: Kospel 
Sponsor strategiczny: E.Link Polska 

Sponsor Vip: Alfa Build - Praca za Granicą, MPS 
International, TKK Koszalin, MEC Koszalin, TBS 

Koszalin, MWiK w Koszalinie, Konsorcjum Budowlane 
Chróścicki & Miszkiewicz - Hotel Stary Koszalin, 

Trend-M, Karpińscy, Składy Budowlane Klein, T&M 
Hanna Nowicka-Klein

pozostali partnerzy:  PGK Koszalin, PUF Sp. z o.o., 
Termex, Tompak, Q4Glass, Ampol, Auto – Kolor 

Anna Kurek, Janusz Trybalski, Cezary Karbowiak, 
Mieczysław Lusawa, Daniel Kościuch, Hurtownia 

Kuba - Rafał Redlarski i wielu innych.

najskuteczniejszy zawodnik całej ligi, z pochodzenia Białorusin, któ-
ry w Koszalinie odnalazł się znakomicie. Z zawodu jest barberem 
i niedawno otworzył swój własny salon fryzjerski. Na pokładzie jest 
również dwóch Ukraińców: Mykola Maliarevych i Andriej Abramov, 
którzy mieszkają i pracują w naszym mieście, Mykola zaangażował 
się dodatkowo w pomoc swoim rodakom i aktywnie działa jako wo-
lontariusz przy Urzędzie Miejskim. 

Kospel Gwardia Koszalin to połączenie doświadczenia z młodzień-
czym wigorem. Okazuje się, jak podkreślają szkoleniowcy, że taka 
mieszanka daje podstawy do marzeń o trofeach na najwyższym po-
ziomie. W planach jest również modernizacja hali Gwardii. Po jej wy-
konaniu szczypiorniści choć „na starych śmieciach” grać będą w od-
nowionych murach i lepszych warunkach w ogóle, co z pewnością 
doda skrzydeł głodnym zwycięstw zawodnikom. 

Prezes Tomasz Nowe kwituje: - Koszaliński biznes wierzy w lokal-
ny sport i miejskie kluby, co pozwala dziesiątkom trenujących na co 
dzień młodych koszalińskich sportowców mieć nadzieję na sukcesy.

Od lewej: Paweł Skrzypczak, Jacek Chróścicki, Tomasz Nowe, Anna Kudelska, Janusz Trybalski 

Tuż po gwizdku kończącym mecz z USAR-em Kwidzyń pożegnanie z kibicami
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Sto dziesięć lat temu w Koszalinie przyszła na świat dziewczynka, o której narodzinach 
napisały nie tylko lokalne gazety, ale również „Tageblatt für Vorpommern” ukazujący się 
w odległym o ponad 300 kilometrów Greifswaldzie. Jej rodzice pochodzili z Afryki i właśnie 

zamieszkali w „murzyńskiej wiosce” (Negerdorf) położonej u stóp góry Chełmskiej.

afrykańska wioska w koszalinie
autor: krzysztof urbanowicz 

Dziewczynka urodziła się 24 maja 1912 roku. Otrzymała imię 
Gila, które składało się z pierwszych liter oficjalnej nazwy ko-
szalińskiej wystawy rzemiosła, przemysłu i handlu (Gewerbe 
Industrie Landwirtschaft Ausstellung), którą otwarto dwa dni 
wcześniej. Jej matka Aram Fey i ojciec Bay Fey byli muzułma-
nami i wchodzili w skład kilkunastoosobowej grupy Afrykanów 
mieszkającej na terenie wystawowym. Nie byli jednak robotni-
kami, lecz artystami, zatrudnionymi przy ekspozycji kolonial-
nej, stanowiącej w owym czasie częsty element propagandy 
popularyzującej niemieckie terytoria zamorskie.  

KOLONIe

Zjednoczone w 1870 roku Niemcy pojawiły się jako euro-
pejskie  mocarstwo w czasie, gdy sąsiednie kraje od dawna 
podzieliły kontynenty między siebie. Hiszpania i Portugalia 
zdobyły i utraciły fortunę dzięki kolonizacji Ameryki i Azji, 
Wielka Brytania, Francja, Holandia i Belgia nadal czerpały ze 

swoich kolonii olbrzymie zyski. Aspirujący do rangi światowe-
go mocarstwa Niemcy usiłowali również wykroić dla siebie 
część kolonialnego tortu i w największym stopniu udało im się 
w Afryce, ustanawiając tam Niemiecką Afrykę Południowo-Za-
chodnią, Niemiecką Afrykę Wschodnią, Togoland i Kamerun, 
stając się czwartą potęgą kolonialną świata. Jedną z form pro-
pagowania pożytków wynikających z posiadania kolonii stano-
wiących o potędze państwa były „pokazy etnograficzne”, dziś 
zwane ludzkim zoo.

eKSPONATy eTNOGRAFICZNe

Wystawy, na których pokazywano egzotycznych dla Europej-
czyków ludzi innych ras, nie były pomysłem niemieckim. Już 
w latach 40. XIX wieku Europę przemierzył amerykański ma-
larz George Catlin z grupą Indian, prezentując swoje obrazy 
przedstawiające nieznane wciąż zachodnie terytoria Stanów 
Zjednoczonych i ich rdzennych mieszkańców. W kolejnych la-

Afrykańska wioska na Wschodnioniemieckiej wystawie przemysłu, 
rzemiosła i rolnictwa w Poznaniu, 1911 r.
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Wioska murzyńska na koszalińskiej wystawie rzemiosła, przemysłu i rolnictwa w 1912 r.

tach afrykańscy Pigmeje, Zulusi i Nubijczycy, australijscy Abo-
rygeni, Lapończycy, marokańscy i egipscy Arabowie, a także 
rdzenni mieszkańcy brytyjskich, holenderskich i francuskich 
kolonii w Azji przyjeżdżali do Europy w charakterze swoistych 
eksponatów, pokazywanych na rozmaitych imprezach objazdo-
wych i wystawach gospodarczych. 

Dotyczyło to niemal wszystkich europejskich krajów: od Danii 
i Szwecji, poprzez Austro-Węgry, Niemcy, Szwajcarię, Włochy, 
Holandię, Belgię,  Hiszpanię i Portugalię, na kolonialnych po-
tęgach Wielkiej Brytanii i Francji skończywszy. Właśnie dział 
kolonialny Francji cieszył się wielkim zainteresowaniem zwie-
dzających wystawę światową w Paryżu w 1889 roku. Pokaza-
no tam wówczas pawilon Gujany i Gwadelupy, wieś senegalską, 
tonkińską i jawajską oraz pałace Tunisu i Algieru. 

Na kolejnej paryskiej wystawie światowej w 1900 roku wznie-
siono pawilony wystawowe w kształcie pałaców z francuskich, 
holenderskich, brytyjskich i portugalskich kolonii, wypełnio-
nych muzykami i tancerzami z Afryki, Azji i Karaibów. Podob-
nie było na niemieckiej wystawie gospodarczej w Berlinie, 
gdzie na powierzchni 900 tysięcy metrów kwadratowych wy-
budowano pawilony dla prawie 4000 wystawców oraz utwo-
rzono park rozrywki, w którym można było pójść do cyrku 
z egzotycznymi zwierzętami, zobaczyć panoramę bieguna pół-
nocnego i wznieść się balonem. Zorganizowano również eks-
pozycję propagującą niemieckie kolonie, na której odtworzono 
wioski z Afryki Wschodniej, Togo, Kamerunu i Nowej Gwinei. 

Aby pokazać jak wygląda życie w odległych krajach, sprowa-
dzono na wystawę ponad 100 „tubylców”, którzy tam zamiesz-
kali. Odtworzono uliczkę starego Kairu z arabską kawiarnią, 
meczetem, budynkami mieszkalnymi i handlowymi oraz baza-
rami, na które sprowadzono 400 Egipcjan, Arabów, Palestyń-
czyków, Nubijczyków, Sudańczyków, Tunezyjczyków i Algier-
czyków.

LUdZKIe ZOO

„Wioski etnograficzne” były popularną formą uatrakcyjnienia 
mniejszych i większych wystaw gospodarczych. Na co dzień 
Europejczycy mieli jednak więcej okazji stanąć oko w oko 
z ludźmi innych ras i ubranych w egzotyczne stroje. 

Najsłynniejszym organizatorem tego typu pokazów był nie-
miecki przedsiębiorca Carl Hagenbeck, który rozwinął przeję-

ty po ojcu objazdowy cyrk i handel zwierzętami. W 1874 roku 
zorganizował wystawę, na której zwiedzający mogli oglądać 
Samoańczyków oraz Lapończyków. Zachęcony powodzeniem, 
dwa lata później sprowadził z rządzonego przez Egipcjan Suda-
nu dzikie zwierzęta oraz Nubijczyków, odnosząc tą wystawą  
wielki sukces w Paryżu, Londynie i Berlinie. W kolejnych latach 
na jego pokazach można było oglądać Eskimosów, Kałmuków, 
Syngalezów, Somalijczyków, Etiopczyków i Beduinów. 

W czasach, gdy nie istniało kino, a w gazetach i książkach ilu-
stracjami wciąż były ryciny, możliwość ujrzenia ludzi o innych 
kolorach skóry i ubranych w egzotyczne stroje cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Pierwsze pokazy były mało uroz-
maicone: rodzina Lapończyków po prostu siedziała i pozwalała 
się oglądać. Z czasem program wzbogacano, imitując poza-
europejskie realia z tradycyjnymi domostwami, sprowadzając 
dodatkowo lokalne zwierzęta i przedmioty oraz opracowując 
programy obejmujące tańce i obrzędy.

Warto zastrzec, że w odróżneniu od zwierząt biorących udział 
w tych pokazach, występujący tam ludzie robili to dobrowol-
nie i otrzymywali wynagrodzenie. Ze wszystkimi podpisywano 
szczegółowe kontrakty. Bywało, że władze kolonialne w Afry-
ce wymagały pozostawienia przez organizatorów depozytu 
na podróż powrotną i pokrycie zakontraktowanych zarobków. 
Natomiast uczestnicy takich spektakli traktowali je jako swo-
iste „saksy”, zajęcie zarobkowe, w którym przez dziesięciolecia 
specjalizowały się całe grupy.

LUNAPARKI POd beRLINeM I NA PROWINCJI

W 1909 roku w podberlińskiej miejscowości Halensee dwóch 
restauratorów utworzyło największy w Europie lunapark, 
w którym obok restauracji z 16 000 miejsc, ruchomych scho-
dów, podświetlanej fontanny, rewii, teatru i kabaretu, jedną 
z atrakcji była „somalijska wioska” Jej mieszkańcy zarabiali 
również na wyjazdach: latem 1911 roku zostali wynajęci na 
wystawę rzemiosła i przemysłu w Świdnicy. 

W owym czasie każda większa tego typu impreza nie mogła 
się obyć bez tego takiej atrakcji:  Afrykańska Wioska (Afrika-
ner-Dorf), pojawiła się w 1910 roku na wystawie rzemiosła Afrykańska wioska na Wschodnioniemieckiej wystawie przemysłu, 

rzemiosła i rolnictwa w Poznaniu, 1911 r.
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w Olsztynie, w 1911 roku na dużej Wschodnioniemieckej Wy-
stawie Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa w Poznaniu, w 1912 
roku w Koszalinie i w 1914 roku w Minden. Miejsce na mu-
rzyńską wioskę z kilkunastoma chatami wydzielono również 
we Wrocławiu w 1913 roku na dużej i prestiżowej wystawie 
upamiętniającej stulecie wojny z napoleońską Francją.

AFRyKANKA Z KOSZALINA

Nie wiadomo, skąd przybyła na koszalińską wystawę grupa 
Afrykanów. W akcie urodzenia małej Gili zapisano jedynie, że 
jej ojciec był z zawodu muzykiem i mieszkał wówczas w Dreź-
nie. Z  informacji podanych w prasie wynika, że występował 
w Koszalinie w roli plemiennego wodza.

Koszalińska „afrykańska wioska” składała się z kilku niewiel-
kich, krytych strzechą drewnianych chat stojących na obrzeżu 
terenu wystawowego przy dzisiejszej ulicy Orląt Lwowskich. 
Grupa odgrywała tam muzułmańskie ceremonie (na przykład 
„zaręczyny w afrykańskiej wiosce”) i afrykańskie tańce. Oprócz 
tego na widzów czekały pokazy gotowania połączone z degu-
stacją tradycyjnych potraw: wołowiny z papryką i ryżem oraz 
ciastek ryżowych. Zaś 23 lipca 1912 roku mieszkańcy koszaliń-
skiej murzyńskiej wioski obchodzili uroczyście Dzień Niepod-
ległości Senegambii (Jour de l’Independance de Senegambien), 
co wskazywałoby ten właśnie region Afryki Zachodniej, obej-
mujący dzisiejsze tereny Senegal i Gambia  jako ich ojczyznę.

Koszalińska wystawa rzemiosła przemysłu i rolnictwa trwała 
ponad dwa miesiące i została uroczyście zamknięta 12 sierpnia 
1912 roku. Nie wiadomo, jakie były dalsze losy Gili Fey i jej 
rodziców. Na kolejną tego typu atrakcję koszalinianie musieli 
czekać kilkanaście lat, gdy na rogu dzisiejszych uli Połczyńskiej 
i Konstytucji 3 Maja otwarto kawiarnię w afrykańskim stylu, 
którą właściciel, Karl Berg przeniósł tu z Ustronia Morskiego. 

Na ścianach lokalu eksponowane były egzotyczne trofea takie 
jak trąba słonia, skorupa żółwia, oszczepy itp., a gości przyby-
wających na odbywające się tam codziennie artystyczne kon-
certy witał podobno czarnoskóry portier.

Pojawienie się kina jako nowej formy rozrywki, dzięki któ-
rej widzowie mogli zobaczyć dalekie kraje na dużym ekranie 
spowodowało, że pokazy „ludzkiego zoo” stopniowo zniknę-
ły, choć jeszcze na brukselskiej wystawie Expo w 1958 roku 
można było zwiedzać „kongijską wioskę”. Dziś tego typu pomy-
sły traktowane są jako na poły rasistowskie, czego doświad-
czyli organizatorzy „afrykańskiej wioski” w augsburgskim zoo 
w 2005 roku. Impreza, mimo protestów obrońców praw czło-
wieka, ostatecznie doszła do skutku, a „wioska” okazała się 
zwykłym folklorystycznym jarmarkiem, na którym biali i czarni 
sprzedawcy oferowali afrykańskie rękodzieło, biżuterię i połu-
dniowoafrykańskie wina.

Somalijska wioska na wystawie przemysłu, rzemiosła 
i rolnictwa w  Świdnicy, 1911 r.

Wioska afrykańska na wystawie  
Expo w Brukseli, 1958 r.
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Stary Koszalin to gwarancja udanej zabawy. Dlaczego? Jest kilka po-
wodów, które sprawią, że od progu poczujesz klimat, atmosferę, a na-
sza profesjonalna obsługa da Ci szansę skupić się jedynie na przyjem-
nościach.

Zapraszamy do nas. Przyjdź, zobacz i puść wodze wyobraźni.

Ułatwi to zdecydowanie nasza blisko 120-metrowa sala, urządzona 
w oryginalnym stylu. Drewniany parkiet, niepowtarzalny sufit, prze-
strzeń, dowolność aranżacji, zdjęcia dawnego Koszalina zaciekawią 
Twoich gości a przyjęcie lub spotkanie, które u nas urządzisz, stanie 
się z miejsca magiczne.

Znajdziesz u nas również mniejszą, bardziej kameralną salę w przy-
tulnym i nowoczesnym wykończeniu, w której z powodzeniem zor-

ganizować można szkolenia, ale także wszystkie imprezy rodzinne od 
urodzin, przez komunie po jubileusze.

Masz pytania? Nasz zespół z przyjemnością na nie odpowie, doradzi 
szeregiem rozwiązań, liczyć możesz również na nasze doświadczenie, 
które ułatwi organizację każdej, nawet najbardziej wymagającej im-
prezy.

Dysponujemy również wygodnymi pokojami, w których przenocujesz 
swoich gości lub współpracowników. Sprawdź naszą ofertę i przeżyj 
swoją imprezę jak nigdy dotąd.

Więcej informacji na stronie www.starykoszalin.pl lub pod nr telefonu 
+48 734 423 443.

W Starym Koszalinie sporo się dzieje i każda impreza jest udana. Zajmujemy się 
organizacją imprez okolicznościowych, eventów, konferencji, spotkań firmowych,  

a także udostępniamy sale konferencyjne na wszelkiego rodzaju szkolenia.

Będzie, będzie się działo, 
będzie zabawa…..

Stary koszalin hostel & hotel Services
Koszalin, ul. Szczecińska 32  |  +48 734 423 443     
recepcja@starykoszalin.pl  |  www.starykoszalin.pl
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Najstarszym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym amatorskich miłośników koszykówki 
jest Koszalińska Amatorska Liga Koszykówki, która powoli zbliża się do jubileuszu 50-lecia. 
W każdym sezonie, podczas dziesięciu miesięcy rywalizacji, na parkiecie systematycznie 
spotyka się blisko pół tysiąca osób i  choć liga zwie się amatorską, zawodnicy, trenerzy 

i sędziowie traktują ją bardzo poważnie.

koszalińska amatorska liga koszykówki 
amatorska tylko z nazwy

autor: anna Zawiślak  |  Fotografie: Marcin betliński

W 1976 roku Bolesław Czerniachowicz i Romuald Subel two-
rzą Zakładową Ligę Koszykówki. Skupia ona drużyny powsta-
łe w poszczególnych zakładach pracy. Rozgrywki odbywają się 
zarówno w hali Gwardii i przy ulicy Głowackiego (d. KOSiR). 
„Zakładówka” (tak zresztą wielu nazywa ją do dziś) od samego 
początku prowadzona była profesjonalnie. Sędziowie, statysty-
ki, tabele. Na początku była zasada, że gracze muszą mieć co 
najmniej 18 lat; do gry dopuszczano również „zawodowców”, 
czyli koszykarzy grających w klubach sportowych. Obecnie liga 
w pełni jest amatorska.

Kiedy na początku lat 90. ubiegłego wieku większe zakłady pracy 
zaczęły się restrukturyzować, rozpadać lub przechodzić w pry-
watne ręce, amatorskie drużyny zaczęły się organizować samo-
dzielnie, często pod skrzydłami patrona lub sponsora drużyny. 

W składach znajdowali się zupełni amatorzy, którzy dopiero 
rozpoczynali swoją przygodę z basketem, ale także podopieczni 
niezwykle cenionego trenera koszykówki Jerzego Olejniczaka, 
którzy nie kontynuowali sportowej kariery wyczynowo. 

Dziś w KALK-u gra blisko 40 drużyn. Panowie i panie – w rozgryw-
kach bierze udział jedna kobieca drużyna – spotkają się głównie na 
parkiecie hali sportowej przy ul. Głowackiego w niemal wszystkie 
weekendy. W ciągu sezonu rozgrywanych jest tu prawie 400 spo-
tkań we wszystkich trzech dywizjach (Ekstraklasa, I Liga, II Liga). 

Zawodnicy skrzykują się sami, tworząc drużynę, którą następnie 
zgłaszają do KALK-u. Każda nowa zaczyna od II Ligi, próbując 
piąć się w tabeli wyników, a kiedy końcowe statystyki i play-off 
na to pozwolą, ma szansę na skok do ligi wyższej.

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I
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Jarosław Kuć, prezes stowarzyszenia KALK, mówi: - Amator-
skie rozgrywki koszykówki w Koszalinie są wyjątkowe pod 
wieloma względami. Przede wszystkim to niesamowite za-
angażowanie zawodników i całych drużyn. Nasze rozgrywki 
prowadzimy w sposób jak najbardziej profesjonalny. Są sę-
dziowie zarówno na parkiecie, jak przy stoliku – czyli liczący 
czas, statystyki i prowadzący protokół spotkania. Wszystko to 
wyprowadza nasze mecze na wyższy i bardziej mierzalny po-
ziom. Wszystkie dane na bieżąco dostępne są na naszej stronie 
internetowej, więc składy koszykarskie doskonale znają swoje 
mocne i słabe strony, nawet przy tak dużej liczbie zgłoszonych 
drużyn. Wspaniałe jest to, że w te rozgrywki uwierzyli także 
sponsorzy i władze miasta. To dzięki nim mamy do dyspozy-
cji halę, możemy opłacić sędziów, przeprowadzić rywalizację 
zakończoną nagrodami i wyróżnieniami. Sukcesem niewątpli-
wie jest również to, że z niektórymi drużynami i zawodnikami 
spotykamy się od kilkunastu lat. A są nawet i takie drużyny, 
w których grają ojciec i syn, co jest niesamowitym spotkaniem 
międzypokoleniowym. 

W KALK-u obowiązują twarde zasady i katalog dobrych prak-
tyk. Przede wszystkim z naganą spotyka się wszelka boiskowa 
agresja. Rozgrywki meczowe zaplanowane są z wyprzedze-
niem. Skrupulatne statystyki pozwalają na tworzenie strategii, 
odpowiedni trening i przygotowanie do meczu. Jak podkreśla 
Jarosław Kuś, wisienką na torcie sezonu są zawsze play-of-
fy na które czekają wszyscy: - Przy takiej liczbie spotkań na 
parkiecie, chyba nikt nie może powiedzieć, że czuje się „nie-
nagrany”, a czas wakacji to już tradycyjne roszady między za-
wodnikami, którzy przechodzą z drużyny do drużyny, szukając 
lepszego składu, pozycji w drużynie czy dynamiczniejszej gry.

Koszykarska brać to cały przekrój doświadczenia na parkie-
cie i wieku. W składach drużyn są zarówno sportowi weterani 
(niektórzy nawet w wieku 70+) oraz młodzież, która szlify zdo-
bywa chociażby w Międzyszkolnym Koszalińskim Klubie Spor-
towym Żak. Są również zupełni amatorzy, którzy po prostu 
chcą się poruszać, przynależeć do zespołu i powoli nabywać 
doświadczenie. Od kilku sezonów w KALK-u gra także zespół, 
w którego składzie są same panie. „Atomówki”, które swoją 
nazwę wzięły od sponsora tytularnego firmy Atom Webski 
Sklep, są waleczne, ambitne i bez cienia trwogi stają do zacię-
tej wali o punkty z drużynami męskimi. 

Jarosław Kuć przyznaje, że przygotowania do sezonu, ustawie-
nie meczów, zgranie terminów sędziów, prowadzenie pełnych 
statystyk, to układanka, którą każdego roku dopracowują jako 
stowarzyszenie coraz bardziej. – Słyszymy, że zawodnicy doce-
niają, to że mecze są terminowe, zaplanowane, sędziowane wraz 
z pełną statystyką. Tu chciałbym podkreślić, że dzięki współpra-
cy z władzami miasta, nie musimy w ogóle martwić się o halę, 
szatnie, dostęp do pryszniców. W ciągu sezonu udaje nam się 
też stworzyć wyjątkowe rozgrywki. Są to: Finał Pucharu Ligi, 
który łączymy z finałem WOŚP-u, gdzie przy okazji są konkursy 

Jarosław Kuć

Sędziowie Maciej Zawadzki, Karolina Zawadzka, Rafał Bodo

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

i   6 3   i



dla kibiców, liczne licytacje i tradycyjne zbieranie do puszki, a także 
zakończenie sezonu, które wyłania zwycięzców wszystkich trzech 
dywizji. Po tych meczach koszalińskie puby zalewa fala koszykar-
skich zawodników, którzy świętują sukcesu lub „opłakują” porażki. 

Zdarza się, że na parkiecie bywa gorąco, są nerwy, rywalizacja 
do ostatnich sekund, jednak poza parkietem jesteśmy jak jedna 
wielka rodzina. Mogę śmiało to powiedzieć, ponieważ nie raz 
i nie dwa najróżniejsze wydarzenia scalały, cementowały i mo-
bilizowały zawodników także poza parkietem. Mam tu na myśli 
różne zbiórki, pomoc potrzebującym, ale i wsparcie oraz troskę, 
jaką cały nasz koszykarski świat otacza siebie podczas najtrud-
niejszych życiowych chwil. Z tego jestem naprawdę dumny 
i wiem, że możemy na siebie liczyć. 

KALK to bez wątpienia obecnie najlepiej skonsolidowane środowi-
sko sportowe w mieście. – Jesteśmy w stałej współpracy ze znako-
mitą koszalińską inicjatywą jaką jest Trio Basket. Większość skła-
dów 3x3, które spotykają się na tzw. ulicznym baskecie wywodzi 
się z naszych drużyn. Turniej ten zawsze też wspieramy naszymi sę-
dziami i z przyjemnością patrzymy, jak to wydarzenie kreuje dobrą 
atmosferę w naszym mieście – mówi Jarosław Kuć. – Współpracu-
jemy również z MKKS Żak. W naszych drużynach miejsce znajdują 
i uczą się gry z dorosłymi młodzi podopieczni tego klubu. Jesteśmy 
również obecni przy Festiwalu Mini Koszykówki organizowanego 
rokrocznie dla najmłodszych sympatyków basketu z całej Polski.

Zainteresowanie amatorską koszykówką jest spore i to nie tylko 
w naszym mieście. Takich struktur podobnych do koszalińskich roz-
grywek w całym kraju jest dużo, ale KALK jest najstarszy i najbardziej 
doświadczony. Obecnie w ligach oprócz składów z naszego miasta 
grają też reprezentacje Kołobrzegu, Białogardu, Słupska i Karlina, 
a pojedynczy zawodnicy z tych miast wpierają miejscowe drużyny. 

Na kibiców również nie można narzekać. Jak na amatorską ligę 
bywają spotkania, gdzie widownia wypełnia się niezwykle za-
angażowanymi fanami. Jedynym problemem z jakim zmaga się 
KALK, jest zbyt mała liczba sędziów. Każdy mecz ma pełną ob-
sadę, czyli dwóch sędziów na parkiecie i trzech „stolikowych”, 
oznacza to, że wszyscy dostępni sędziowie pracują każdy week-
end w roku od rana do wieczora. Dodatkowo sędziowską opieką 
otaczają rozgrywki młodzików, a także mecze rozgrywające się 
w ościennych miastach i gminach. Zachodniopomorski Okrę-

Marta Dobrowolska, Katarzyna Klimowska, Luiza Malatyńska, Katarzyna Koszykowska
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gowy Związek Koszykówki organizuje co prawda kursy na 
sędziów koszykarskich, ale niewiele osób decyduje się na 
udział w nich i pracę na parkiecie. 

– To bardzo wymagające dodatkowe zajęcie, dla osób o sta-
lowych nerwach. Na szczęście po ostatnim kursie udało 
nam się zasilić sędziowski skład, ale jeśli ktokolwiek czuje 
się na siłach i chciałby niewątpliwie przeżyć ciekawe chwi-
le, to gorąco namawiam na taki kurs – apeluje prezes sto-
warzyszenia, również sędzia meczowy.

Siłą KALK-u są sponsorzy, którzy uwierzyli w moc amator-
skich spotkań koszykówki, mimo że sami często ze sportem 
nie mają nic wspólnego. Z jednej strony to wsparcie całej 
ligi, z drugiej strony wparcie poszczególnych drużyn. Cała 
koszykarska brać liczyć może na zniżki i promocje u part-
nerów związanych ze stowarzyszeniem, co jeszcze bardziej 
zacieśnia współpracę. Zawodnicy w specjalnie zaprojek-
towanych dla nich strojach dumnie reprezentują barwy 
swojej drużyny. Wszystko to sprawia, że amatorska liga, 
amatorską jest raczej tylko z nazwy, bo zaangażowania nie 
sposób odmówić nikomu. Relację z Pucharu Ligi, play-of-
fów, finałów oraz weekendowe podsumowanie rozgrywek 
znaleźć można w zaangażowanej od lat w koszaliński ba-
sket, telewizję kablową MAX.

Dla jednych to zacięta gra, treningi, plany żywieniowe, dla 
innych czasem jedyny kontakt z aktywnością fizyczną, ale 
na parkiecie wszyscy są sobie równi. Duża liczba zespołów 
pozwala grać tak, aby stale rozwijać swoje umiejętności. 
Weterani, czy zupełnie młodzi, mają taką samą szansę na 
puchar i sportowe triumfy. Jak podkreśla prezes stowarzy-
szenia Jarosław Kuć, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć 
sportową karierę. A grać należy tak długo, jak nogi na to 
pozwolą. Zresztą w tej mikrospołeczności jest coś fascynu-
jącego. Gracze, którzy piłkę odłożyli na półkę, a puchary 
przecierają z kurzu, nadal przychodzą, kibicują i wspierają 
swoje ukochane drużyny.



Rozmowa z dr hab. Danutą Zawadzką, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej.

politechnika ma wpływ 
na rozwój regionu

autor: Mateusz stankiewicz  |  Fotografie: Marcin torbiński/Politechnika koszalińska

Jaki jest ten rok akademicki dla Politechniki Koszalińskiej? 
– Rok trwa, wkrótce rozpocznie się sesja egzaminacyjna. 
Z zachowaniem dużej ostrożności, bo podsumowanie najle-
piej czynić po zakończeniu, powiem, że za nami rok dobry, 
pracowity, wymagający, okraszony sukcesami. O wielu z nich 
Czytelnicy „Prestiżu” przeczytają na kolejnych stronach tego 
wydania. Wspomnę tylko, że mimo wielu kłopotów wynika-
jących z czasów, w jakich żyjemy, okoliczności i zjawisk spo-
łecznych, udaje się nam utrzymać na tym samym poziomie 
liczbę nowych studentów. 

- Czyja to zasługa?
– Musiałabym posłużyć się długą listą. Najważniejszym ogni-
wem tego skomplikowanego procesu są oczywiście ludzie, 
czyli kadra Politechniki Koszalińskiej. Z ich inicjatywy utrzy-
mujemy ze studentami bardzo dobre relacje, powstają nowe 
kierunki studiów, maturzystów zachęcamy do kontynuowania 
nauki, a przedsiębiorców do współpracy z wydziałami i Filią 
w Szczecinku. 

- Przed władzami uczelni moment szczególny, czyli połowa 
kadencji. Czy to już pora na małe podsumowanie?
– Rzeczywiście, powoli zbliżamy się do połowy obecnej ka-
dencji rektorskiej. Z tego punktu widzenia również stwier-
dzam, że najważniejsi są ludzie – moi współpracownicy, 
pracownicy naukowo-dydaktyczni, pionu administracji, 
przedstawiciele instytucji, urzędów, podmiotów, organizacji. 
Czyli wszystkie osoby, z którymi na co dzień współpracujemy. 
Uczelnia to ogromny organizm, każdy z nas za coś innego od-
powiada. W gruncie rzeczy liczy się to, żeby końcowy obraz 
tej mozaiki zgadzał się z założonym celem. Na Politechnice 
Koszalińskiej ta proporcja wynosi jeden do jednego.

- Gdyby miała pani dokonać podsumowania prywatnego, to 
jaki był ten czas dla rektor danuty Zawadzkiej?
– Niezwykle pracowity. Tych obrazów mozaikowych musia-
ło powstać bardzo wiele, żeby obraz i wizerunek Politechniki 
Koszalińskiej troszkę zmienić, unowocześnić, dostosować do 
potrzeb otoczenia. Za nami bardzo trudny czas, który niestety 
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trwa – najpierw była pandemia, która zmieniła nasze przy-
zwyczajenia, nasz świat i naszą rzeczywistość na dwa lata, 
a w lutym tego roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Uczelnia od-
nalazła się we wszystkich sytuacjach, które wymagają za-
angażowanej postawy społecznej.

- Jak teraz, gdy pomagacie uchodźcom z Ukrainy?
– Tak, pomagamy kobietom i dzieciom. Metod wsparcia jest 
bardzo wiele, korzystamy z tych najbardziej optymalnych. 
Powołaliśmy pełnomocnika do spraw studentów z Ukra-
iny, został nim doktor Roman Ardan. W jednym z naszych 
domów studenckich przyjęliśmy kilkadziesiąt osób, które 
uciekły przed wojną; ta liczba zmienia się, rośnie. Wspar-
liśmy dzieci zajęciami pedagogicznymi, zorganizowaliśmy 
kilka edycji zbiórki najpotrzebniejszych przedmiotów, które 
miejskimi transportami pojechały na Ukrainę. Jednak, co 
najważniejsze, przyjmujemy studentów z Ukrainy. Przed 
wojną studiowało u nas kilkanaście osób, teraz ta liczba 
znacznie wzrośnie.

- Interesujące konferencje, ciekawe wykłady, nowe publika-
cje – ten rok przyniósł wiele takich  wydarzeń na Politechni-
ce Koszalińskiej. 
– Jako reprezentantka władz uczelni jestem dumna z reali-
zacji tych projektów. Organizowaliśmy debaty poświęcone 
współczesnemu światu. Można było usłyszeć ekspercki głos 
na temat edukacji w czasie pandemii, wyborów prezydenc-
kich w USA. Uczelnia zorganizowała też konferencję dotyczą-
cą zrównoważonego rozwoju regionu Pomorza Środkowego. 
Dbamy o pamięć o historii. Za nami konferencje poświęcone 
zbrodni katyńskiej i dziejom Centralnego Okręgu Przemysło-
wego. Obszarów, w które zaangażowani są nasi badacze, jest 
bardzo wiele. Ich praca i determinacja sprawiają, że Politech-
nika Koszalińska realnie wpływa na otaczającą rzeczywistość.

- Jaki był ten rok dla naukowców, którzy na Politechnice Ko-
szalińskiej realizują swoje zadania?
– Był to czas niezwykle wytężonej pracy, a dla niektórych 
osób okazja do zbierania efektów wieloletnich badań. Reali-
zujemy kilkanaście dużych projektów, sama jestem w jednym 
z nich – „Dialog” dotyczy zrównoważonego rozwoju regionu. 
Profesor uczelni Adam Słowik odebrał Zachodniopomorskie-
go Nobla. Dowodem uznania dla pracy naukowców były od-
znaki Gryfa Zachodniopomorskiego. Podczas obchodów jubi-
leuszu 75-lecia tradycji akademickich na Pomorzu otrzymali 
je: profesor Bronisław Słowiński, profesor uczelniany Tomasz 
Królikowski, profesor Krzysztof Rokosz oraz doktor Patry-
cjusz Zarębski. Nie wyróżnienia oczywiście są wskaźnikiem 
sukcesów naukowych, lecz wdrażane wyniki badań, ale na-
grody i godności z pewnością motywują do pracy. 

- Czego dotyczą prowadzone na uczelni badania?  
– Wiele z nich ma konkretne przełożenie na praktykę. Wspo-
mnę o niektórych. Naukowcy z Wydziału Elektroniki i In-
formatyki stworzyli prototyp urządzenia wspomagającego 
leczenie pacjentów z chorobami przyzębia i błony śluzowej 
jamy ustnej, a także z problemami dermatologicznymi i gine-
kologicznymi. Zespół naukowców z Wydziału Mechanicznego 
prowadzi badania nad wykorzystaniem inteligentnych mate-
riałów do produkcji implantów. Badacze biorą udział w pro-
jektach ułatwiających walkę ze skutkami pandemii. Chodzi 
o projekt stacji sanitarnej, która pomoże utrzymać higienę 
w miejscach publicznych. Uczestniczymy w pracach nad za-
projektowaniem domu, który pozwala zaoszczędzić energię, 

popularyzujemy wiedzę o wykorzystaniu odnawialnych źró-
deł energii. Włączyliśmy się w proces typowania inteligent-
nych specjalizacji naszego regionu. Jesteśmy aktywni w wielu 
obszarach.

- Politechnika Koszalińska zaangażowała się również w pro-
jekt dotyczący rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 
– Jestem dumna z tego, że możemy uczestniczyć w przed-
sięwzięciu, któremu nadaliśmy nazwę „Uczelnie dla Morza”. 
Wraz z siedmioma partnerskimi uczelniami z Pomorza, pod-
pisaliśmy porozumienie w sprawie współpracy naukowej na 
rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Dzięki temu 
powstanie konsorcjum, które wesprze merytorycznie budowę 
elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Cieszę się, że Politechnika 
Koszalińska będzie miała swój udział w rozwoju tak ważnej 
części gospodarki.

- W jaki sposób uczelnia odpowiada na zapotrzebowanie 
pracodawców?
– Nauka i biznes są, w moim przekonaniu, nierozerwalnie ze 
sobą związane. Dlatego staramy się bardzo blisko współpra-
cować z przedsiębiorcami. Zmieniamy program studiów i roz-
wijamy bazę laboratoryjną tak, by studenci byli jak najlepiej 
przygotowani do konkurowania na rynku pracy. Laboratorium 
Automatyki i Sterowania wprowadza studentów w świat au-
tomatyki przemysłowej. Laboratorium Mikrosilników Elek-
trycznych jest odpowiedzią na rozwój elektromobilności. 
Dzięki wsparciu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie 
i Urzędu Marszałkowskiego, na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych powstanie laboratorium finansowo-giełdowe. Studenci, 
w szczególności ci, którzy wybrali nową specjalność: analityk 
giełdowy, będą zgłębiać tajniki obrotu giełdowego i rynku fi-
nansowego. A to tylko przykłady.  

- Nowy wizerunek zyskał dawny klub Kreślarnia, który teraz 
stał się Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia. 
– Wyremontowana gruntownie Kreślarnia przyniosła jed-
ną z najważniejszych zmian. Pamiętam nasz klub jeszcze 
z czasów mojej młodości i studiów. Było to miejsce tętnią-
ce życiem, w którym kultura studencka nosiła oblicze kre-
atywnych, utalentowanych i otwartych na doznania i nowe 
doświadczenia studentów. Powoli wracamy do tego poziomu 
zaangażowania żaków. Mamy animatora klubu, którym został 
Remigiusz Błaszków, nasz absolwent, muzyk i dziennikarz, 
doświadczony animator kulturalny. Wracamy do korzeni, Kre-
ślarnia to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, gdzie 
działają sekcje, koła i organizacje. Z pewnością poszerzy to 
ofertę kulturalną miasta.
 
- Od dwóch lat Politechnika Koszalińska realizuje projekty 
zmierzające do bliższej współpracy uczelni z otoczeniem. Po-
wiedzmy o tych najważniejszych. 
– Uczelnia jest aktywna i twórcza na wielu płaszczyznach, 
ale kilka wybraliśmy do grona tych, w których środowisko 
akademickie czuje się najlepiej. Pod szyldem czterech pro-
jektów: „Politechnika Koszalińska z historią”, „Politechnika 
Koszalińska wspiera kulturę”, „Nauka i badania z Politechniką 
Koszalińską” oraz „Politechnika Koszalińska bliżej biznesu”, 
realizujemy po kilkanaście większych i mniejszych przedsię-
wzięć rocznie. Wciąż jesteśmy w trakcie opracowania piątego 
programu – „Akademicki Koszalin”, który nie tylko w jakimś 
sensie będzie spinał wszystkie pozostałe, ale także pozwoli 
na zdefiniowanie miasta jako ośrodka akademickiego.
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Na Politechnice Koszalińskiej odbyło się kolejne posiedzenie Rady tworzonego Konsorcjum 
Naukowego „Nauka dla Morza”. 25 kwietnia br. uczelnia gościła rektorów uczelni, którzy 
w listopadzie 2021 r. sygnowali porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy 

naukowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 

politechnika koszalińska wspiera 
rozwój morskiej energetyki 

wiatrowej
autor: Mateusz stankiewicz  |  Fotografie: Marcin golik/Politechnika koszalińska

W najbliższym czasie porozumienie zostanie zastąpione przez 
konsorcjum. Gościem spotkania w Koszalinie był Marek Gró-
barczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, peł-
nomocnik rządu ds. gospodarki wodą i inwestycji w gospodar-
ce morskiej i wodnej.

Posiedzenie Rady poprzedziła konferencja prasowa, w któ-
rej wzięli udział: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rek-
tor Politechniki Koszalińskiej, minister Marek Gróbarczyk  
i prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, 
a zarazem przewodniczący Porozumienia „Nauka dla Morza”. 

– To ważne, że jako uczelnie uczestniczące w tym projekcie, 
nie jesteśmy dla siebie konkurencją, lecz wzajemnie się uzu-
pełniamy – podkreśliła prof. Danuta Zawadzka. – Chcemy 
wspólnie tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju polskiej 
gospodarki, szczególnie gospodarki morskiej. Morska ener-
getyka wiatrowa, z uwagi na pilność potrzeb i działań, sta-

nowiła początek tej współpracy. Dziękuję panu ministrowi za 
zaufanie, a panu przewodniczącemu dziękuję za wiarę w to, 
że Politechnika Koszalińska może organizować tak ważne dla 
gospodarki polskiej spotkania.

W CeNTRUM WydARZeń

– Dziękuję pani rektor za zorganizowanie spotkania właśnie 
na Politechnice Koszalińskiej – powiedział minister Marek Gró-
barczyk zwracając się do prof. Danuty Zawadzkiej. – W świetle 
naszych działań jesteśmy teraz w centrum wydarzeń, ponie-
waż Koszalin leży dokładnie w centrum Pomorza. Parę tygo-
dni temu opublikowaliśmy ostatnie rozporządzenie, które roz-
poczęło proces koncesyjny jedenastu lokalizacji dla morskich 
farm wiatrowych znajdujących się na Morzu Bałtyckim. 

Minister Marek Gróbarczyk podkreślił, że opisane działania 
mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetyczne-
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go kraju, rozwoju energii wiatrowej i zmieniającej się sytuacji 
energetycznej w Europie. – Trudny proces przyznawania kon-
cesji potrwa do końca tego roku. Ta inicjatywa [utworzenie 
konsorcjum] potrzebuje osłony naukowej i dydaktycznej, 
w tym przygotowania nowych kadr – to zadanie mają nasze 
uczelnie – wyjaśnił minister, dodając, że działania w zakresie 
budowy farm wiążą się z wydatkiem rzędu 200 mld zł. Pie-
niądze na ten cel mają pochodzić również ze źródeł unijnych.

beZPIeCZeńSTWO eNeRGeTyCZNe

– Morska energetyka wiatrowa pozostaje ważnym elemen-
tem budowy bezpieczeństwa energetycznego – mówił prof. 
Krzysztof Wilde. – Rolą uczelni jest to, aby w miarę możli-
wości zapewnić transfer wiedzy do firm i otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego. Wcześniejsze porozumienie, a teraz 
konsorcjum powstaje po to, abyśmy wspólnie mogli znaleźć 
odpowiednie kierunki działania i służyć firmom na rzecz roz-
woju morskiej energetyki wiatrowej. To jest cel naszego no-
watorskiego podejścia.

Przewodniczący Porozumienia zauważył: – Politechnika Ko-
szalińska podjęła się ważnej funkcji koordynowania i wywa-
żania naszych różnych ról. Mam nadzieję, że gdy pierwsze 
morskie elektrownie wiatrowe ruszą, to te kompetencje, 
technologie i sprawy związane z użytkowaniem, będą w dużej 
mierze transferowane do polskich firm. 

MAPA FARM WIATROWyCH 

Poza uczestnikami konferencji prasowej w posiedzeniu Rady 
wzięli udział: Mariola Chojnacka, dyrektor Departamentu Go-
spodarki Morskiej Ministerstwa Infrastruktury, prof. dr hab. 
Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, kontrad-
mirał prof. dr hab. Tomasza Szubrycht, rektor – komendant 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, dr hab. inż. kpt. ż. 
w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, rektor Akademii Morskiej 
w Szczecinie, prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, rektor 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr hab. inż. Jacek Wróbel, 
prof. ZUT, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie oraz dr hab. inż. Małgorzata Sikora, 
prof. PK, koordynator z ramienia Politechniki Koszalińskiej. 

W programie posiedzenia na Politechnice Koszalińskiej znalazło 
się wystąpienie Marioli Chojnackiej „Perspektywy rozwoju mor-
skiej energetyki wiatrowej w Polsce”, które dotyczyło: uwarun-

kowań formalno-prawnych rozwoju morskich farm wiatrowych, 
wizualizacji mapowej, informacji o postępowaniach dotyczą-
cych pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych. 
W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja w sprawie kolej-
nych działań konsorcjum w najbliższym okresie. Ponadto ustalo-
ne zostały szczegóły dotyczące umowy konsorcyjnej.

POROZUMIeNIe INTeNCyJNe

Przypomnijmy, że 22 listopada ubiegłego roku, podczas od-
bywającego się na Politechnice Gdańskiej XII Konwentu 
Morskiego, ośmiu rektorów pomorskich uczelni podpisało 
porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy 
naukowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 
O tym wydarzeniu pisaliśmy na łamach „Prestiżu”. 

Gośćmi obrad byli wówczas: premier RP Mateusz Morawiecki 
i minister Marek Gróbarczyk. 

Do grona uczestników projektu należą: Akademia Morska 
w Szczecinie, Federacja Akademii Wojskowych (Akademia 
Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Po-
litechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet 
Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szcze-
ciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie. 

Przedstawiciele tych uczelni kształcą i prowadzą badania 
w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolido-
wać działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
w formule Konsorcjum Naukowego „Nauka dla Morza”. 
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Po udostępnieniu kilka tygodni temu wszystkim zainteresowanym Konstelacji Wiedzy 
każdy, kto zechce, ma wgląd w zbiór informacji o działalności naukowej realizowanej przez 
Politechnikę Koszalińską. To nie tylko nowa i  nowoczesna wizytówka uczelni, ale także 
miejsce, w którym mogą się spotkać: wiedza, doświadczenie, umiejętności oraz dorobek 

naukowy, innowacyjność i przedsiębiorczość.

konstelacja wiedzy – wszystkie 
dane naukowe w jednym miejscu

autor: Mateusz stankiewicz  |  Fotografie: adam Paczkowski/Politechnika koszalińska

Konstelacja Wiedzy to zbiór informacji o bieżącej i wcześniej-
szej działalności naukowej Politechniki Koszalińskiej. To tak-
że rezultat końcowy realizacji pomysłu na portal zarządzania 
wiedzą i potencjałem naukowym, w którym gromadzony jest 
dorobek budowany przez kolejne lata. 

KOMUNIKACJA JedNOSTeK NAUKOWyCH

– Koncepcja zrodziła się z potrzeby otoczenia – tłuma-
czy dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor ds. na-
uki. – Dostępność projektów badawczych, patentów, pu-
blikacji i aparatury naukowej stanowiła pewnego rodzaju 

problem. Dane są dostępne, ale w rożnych źródłach. Chcie-
liśmy stworzyć miejsce, gdzie będą usystematyzowane  
i wyeksponowane.   

Konstelacja to narzędzie do komunikacji jednostki naukowej 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ma ułatwić part-
nerom korzystanie z aparatury badawczej, jaką dysponuje 
uczelnia. Po nawiązaniu współpracy z podmiotem, dostęp do 
naukowych danych będzie łatwiejszy. Narzędzie posłuży pra-
cownikom. Dane i zestawienia są nie tylko otwarte, ale także 
łatwe do rozpowszechniania. Pracownicy zyskają możliwość 
inicjowania własnych grup badawczych. 

Kilka dni temu prof. Błażej Bałasz, prorektor ds. nauki Politechniki Koszalińskiej, 
poprowadził spotkanie online wprowadzające wszystkie osoby zainteresowane  

w tematykę funkcjonowania Konstelacji Wiedzy. 
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– Konstelacja Wiedzy skupia wszystkie publikacje danego pra-
cownika – mówi prof. Błażej Bałasz. – Zaimportowane zosta-
ły informacje statystyczne, dotyczące cytowań i wskaźników 
liczbowych określających wagę badań prowadzonych przez 
naukowca.  

ObeCNOść W SeRWISACH I ReJeSTRACH

Realizację projektu poprzedził roczny okres przygotowań 
i współpracy kilku jednostek, w tym: Biblioteki Głównej Poli-
techniki Koszalińskiej (BGPK), Działu Nauki, Biura Projektów 
Badawczych, Uczelnianego Centrum Technologii Informatycz-
nych. 

– W przetargu został wybrany system Omega-PSIR, który jest 
najlepszym narzędziem do gromadzenia danych – wyjaśnia 
Mariola Jackiewicz, dyrektor BGPK. – Nasza praca polegała 
na połączeniu danych, którymi dysponuje uczelnia, a pocho-
dzących z różnych systemów, tak, aby informacje były dostęp-
ne z każdego poziomu. 

Kolejnym, niezwykle ważnym etapem jest praca nad widocz-
nością repozytorium Konstelacji Wiedzy w międzynarodo-
wych serwisach oraz rejestrach podobnych i innych repozy-
toriów. 

– Zależy nam, aby nasze repozytorium przechowywało nie 
tylko dane bibliograficzne osiągnięć, lecz również całe pliki – 
podkreśla Mariola Jackiewicz. – Możemy w nim zdeponować 
pliki tekstowe, a także graficzne i multimedialne. Baza spełnia 
wymogi instytucji finansujących badania naukowe, na przy-
kład Narodowego Centrum Nauki.

eKSPeRTyZy, PATeNTy I WdROżeNIA

Dr inż. Jakub Koperwas, prezes firmy Sages, odpowiedzial-
nej za wdrożenie systemu, wyjaśnia, że repozytorium daje 
możliwość upowszechniania wiedzy o przygotowanych eks-
pertyzach, uzyskanych patentach i wdrożeniach, a to ważne 
w przypadku uczelni technicznych. 

Ponadto umożliwia prezentowanie informacji o nagrodach 
środowiskowych i resortowych, udostępnianie na stronie 
głównej uczelni informacji o wybitnych osiągnięciach nauko-
wych, czy osobach, które szczycą się wyjątkowymi dokona-
niami. Pozwala też – przy współpracy z pracownikami odpo-
wiedzialnymi za promocję – na propagowanie zbliżających się 
wydarzeń: konferencji czy seminariów.

Tak zgromadzona i w ten sposób wyeksponowana baza gwa-
rantuje otwartość (udostępnianie pełnej treści prac nauko-
wych). Umożliwia też przygotowanie nawet bardzo szczegó-
łowych analiz i sprawozdań dotyczących publikacji, cytowań, 
aktywności naukowej. Będzie to miało szczególne znaczenie 
w przypadku współpracy podejmowanej pomiędzy naukow-
cami, ale też przy ubieganiu się o granty oraz przy przygoto-
waniach do kolejnej ewaluacji (obiektywnego wartościowania 
efektów pracy naukowej).

RóWNIeż dLA PARTNeRóW ZAGRANICZNyCH

Repozytorium to narzędzie, nad którym praca właściwie nigdy 
się nie kończy. Wymaga stałego uzupełniania, dbałości o wła-
ściwą ekspozycję. 

Zawiera informacje o pracach naukowych, 
badawczych i wdrożeniowych, publika-
cjach, raportach z badań prowadzonych 

ze środków publicznych, rozprawach dok-
torskich, działalności dydaktycznej i pra-
cach dyplomowych na studiach pierw-

szego i drugiego stopnia na Politechnice 
koszalińskiej. 

W systemie rejestrowane są informacje 
o dorobku naukowym pracowników, dok-
torantów i studentów, gromadzone zgod-
nie z wymogami określonymi dla oceny 
pracowników i jednostek naukowych. 

W repozytorium stanowiącym ważną 
część systemu, archiwizowane są w wersji 
cyfrowej pełne teksty materiałów doku-
mentujących prowadzone prace, w tym: 
monografie, artykuły, rozdziały z książek 
i raporty, a także teksty utworów stano-
wiących podstawę do nadawania stopni 

i tytułów naukowych. 

dostęp do tych utworów ograniczać 
mogą tylko warunki określone w umo-

wach pomiędzy autorami i właścicielami 
praw majątkowych do dzieła (wydawcy, 

instytucje finansujące badania).

Celem tworzenia bazy jest zapewnienie 
łatwego dostępu do informacji o kierun-
kach i wynikach prowadzonych badań, 
specjalizacji jednostek organizacyjnych 

i pracowników naukowych. 

system, będący platformą komunikacji 
z innymi ośrodkami naukowymi i insty-

tucjami finansującymi badania naukowe, 
będzie sukcesywnie uzupełniany.

Konstelacja 
Wiedzy 
w  s k r ó c i e
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– Jego życie właściwie dopiero się zaczyna – mówi prof. Błażej 
Bałasz, dodając, że zasoby bazy powinny być stale rozszerzane.

Konstrukcja bazy umożliwia udostępnianie zgromadzonych 
danych w języku angielskim. W każdej chwili z dokonaniami 
koszalińskich badaczy będą mogli dzięki temu zapoznać się 
partnerzy z zagranicy. Prof. Błażej Bałasz tłumaczy, że Poli-
technika Koszalińska jest jedną z niewielu uczelni, które dys-
ponują tego typu repozytorium.

JAKOść I eFeKTyWNOść KSZTAłCeNIA

Konstelacja Wiedzy została wdrożona w ramach projektu 
„Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jako-
ści i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Obecnie zasób zawiera informacje z ostatnich pięciu lat, ale 
jest on na bieżąco aktualizowany. Dr inż. Jakub Koperwas 
dodaje, że portal gwarantuje uzyskanie pozytywnych odpo-
wiedzi na kilka istotnych wyzwań stojących przed Politechni-
ką Koszalińską. Wśród nich są: widoczność prac naukowych 
i rozpoznawalność uczelni, otwartość analityki i sprawozdaw-
czości.

dObRy PRZyKłAd dLA STUdeNTóW

Poza wszystkimi wspomnianymi funkcjami i zastosowania-
mi, Konstelacja Wiedzy to również uniwersalne narzędzie do 
promocji dorobku i dokonań naukowych środowiska akade-
mickiego Politechniki Koszalińskiej. Platforma ma sprzyjającą 
pracy i wyszukiwaniu informacji grafikę oraz nawigację, przej-
rzyste, czytelne i dobrze opracowane zakładki.  

Dzięki zawartym w bazie informacjom łatwiej zorientować się 
w profilu działania jednostek, zespołów badawczych i indywi-
dualnych naukowców. Całość już teraz, czyli po uruchomieniu 
i na etapie zbierania uwag i sugestii, istotnie wspiera wizeru-
nek uczelni jako miejsca wysokiej aktywności naukowej i po-
szukiwania nowych obszarów badawczych. 

Konstelacja Wiedzy, wyposażona w dane z większej liczby lat, 
z pewnością nie tylko wpłynie pozytywnie na relacje uczel-
ni z otoczeniem, w tym biznesowym, lecz także przyciągnie 
na Politechnikę Koszalińską młodych ludzi, kandydatów na 
studia, którzy poszukują najlepszego miejsca na start w życie 
zawodowe.

Więcej: https://sdr.tu.koszalin.pl/index.seam

Odkryj możliwości portalu 
zarządzania wiedzą i potencjałem 
badawczym 

 Jasny punkt
 na mapie 
 nauki

sdr.tu.koszalin.pl
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19. Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair 2022 odbyły się 21 kwietnia br. w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej przy ulicy Śniadeckich w Koszalinie. Największe wydarzenie targowe w regionie, 
którego organizatorem jest Politechnika Koszalińska. Uczelnia zorganizowała targi wspólnie z part-
nerami, w tym samorządem Koszalina, samorządem gospodarczym i przedsiębiorcami. Przyciągnę-

ło 60 wystawców, reprezentujących wszystkie wiodące branże i środkowopomorski rynek pracy. 

każdy mógł znaleźć 
ofertę pracy dla siebie

autor: Mateusz stankiewicz  |  Fotografie: adam Paczkowski/Politechnika koszalińska

Stoiska targowe odwiedziły tysiące osób zainteresowanych 
pracą, zmianą miejsca zatrudnienia, przebranżowieniem, uru-
chomieniem działalności własnej lub nowymi inicjatywami 
gospodarczymi i projektami biznesowymi. Gościom z Ukrainy 
pomocą służyli tłumacze – wolontariusze. Wśród zwiedza-
jących nie brakowało osób, które po opuszczeniu ojczyzny 
ogarniętej wojną, próbują w Koszalinie i okolicznych miejsco-
wościach znaleźć dla siebie miejsce do życia i pracy. 

debATA O RyNKU PRACy

Po otwarciu, z udziałem między innymi rektor dr hab. Da-
nuty Zawadzkiej, prof. PK, prezydenta Koszalina Piotra Je-
dlińskiego i dyrektora oddziału firmy GlobalLogic Piotra 
Bartkiewicza, odbyła się debata „Rynek pracy w czasach nie-
przewidywalnych zmian – perspektywa środkowopomorska”. 
Moderatorem wymiany poglądów, opinii i doświadczeń była 
prof. Danuta Zawadzka. 

W debacie wzięli udział: Tomasz Czuczak, sekretarz miasta 
Koszalina, dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor 
ds. kształcenia, Jarosław Król, kierownik Pośrednictwa Pra-
cy, Doradztwa Zawodowego i Szkoleń z Powiatowego Urzę-
du Pracy w Koszalinie, Piotr Huzar, prezes Koszalińskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, Piotr Bartkiewicz, dyrektor kosza-
lińskiego oddziału firmy GlobalLogic, Hanna Macyra, HR pro-
ject manager z firmy GEA Tuchenhagen Polska, Ewa Kostow-
ska menedżer HR z firmy Homanit, Przemysław Niemczyk, 
head of HR Poland z firmy Espersen i Kacper Teterka, prze-
wodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej. 

SKUTKI OSTATNICH WydARZeń

Podczas spotkania dyskutowano o sytuacji pracowniczej 
młodych ludzi: uczniów, studentów i absolwentów, oczeki-
waniach pracodawców wobec pracobiorców oraz problemach 
i sposobach rekrutacji nowych kadr, wpływie pandemii i woj-
ny w Ukrainie na rynek pracy regionu Pomorza Środkowego. 

– Debata pozwoliła nam powiedzieć szerzej grupie odbiorców 
o wpływie ostatnich wydarzeń w tej części Europy na sytu-
ację gospodarczą – tłumaczy prof. Danuta Zawadzka. – Ist-
nieje wiele badań na temat tego, z jakimi wyzwaniami musieli 
zmagać się przedsiębiorcy. To między innymi: spadek popytu, 
zakłócenia w łańcuchu dostaw, zamknięcie granic, problemy 
z absencją pracowników i wiele innych kwestii. Teraz mogli-
śmy omówić, jak to wszystko odbiło się na firmach z miasta 
i regionu.

Tomasz Czuczak przypomniał o działaniach samorządu Ko-
szalina wspierających uchodźców wojennych. Piotr Bartkie-
wicz mówił o profilach działalności GlobalLogic i zakresie 
współpracy firmy z uczelnią, a Piotr Huzar o korzyściach dla 
przedsiębiorców, płynących z przynależności do KIPH. 

TRZy LISTy INTeNCyJNe

Po debacie odbyło się podpisanie listów intencyjnych pomię-
dzy GlobalLogic i KIPH a uczelnią w związku z inicjatywą po-
wstania Uniwersytetu Europejskiego EU4DUAL, a następnie 
porozumienia o współpracy między Politechniką Koszalińską 
a firmą GEA Tuchenhagen Polska. Kolejnymi punktami pro-
gramu były prelekcje: „Transformacja cyfrowa – szanse i wy-
zwania dla rozwoju regionu” Piotra Bartkiewicza z GlobalLo-
gic Koszalin oraz „GEA fabryka przyszłości – szanse rozwoju” 
Marcina Piechowskiego z firmy GEA. 

Sponsorem tytularnym targów była firma GlobalLogic – Hi-
tachi Group Company, a tytuł wiodącego partnera gospodar-
czego uzyskały firmy: GEA Tuchenhagen Polska i i4B. Spon-
sorzy strategiczni to: Espersen Polska oraz Homanit Polska 
Spółka z o. o. i Spółka Komandytowa. 

Uczelniane Studio HD Platon transmitowało otwarcie i deba-
tę. Nagrania dostępne są na profilu FB uczelni. Imprezie to-
warzyszył katalog z prezentacją firm biorących w niej udział. 
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Kiermasz prac plastycznych pracowników i  studentów Wydziału Architektury i  Wzornictwa 
(WAiW) oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (z grup malarskich: „Kolory” i „Paleta”) od-
był się 26 marca br. w  Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia. W  zaledwie godzinę udało się 
zebrać 11 100 złotych! W drugiej części popołudniowego sobotniego spotkania wystąpił zespół 

muzyczny „Bez Pośpiechu”. 

kiermasz prac i uczelniane 
wsparcie dla ukrainy

autor: Mateusz stankiewicz  |  Fotografie: adam Paczkowski/Politechnika koszalińska

Wydarzenie było kolejnymi elementem akcji „Politechnika Koszalińska 
dla Ukrainy”. Poprzez powołanie pełnomocnika (dr. Romana Ardana) 
i zespołu ds. wsparcia studentów z Ukrainy i ich rodziny (pod prze-
wodnictwem dr. hab. Krzysztofa Wasilewskiego, prof. PK, prorektora 
ds. kształcenia) oraz działania w rodzaju: „Zbiórka dla Ukrainy”, #soli-
darnizukraina i #zaufaneinfo, czy choćby organizację zajęć dla dzieci 
ukraińskich, które poprowadzili studenci i wykładowcy kierunku Pe-
dagogika, czy pomoc świadczoną przez studentów zaangażowanych 
w wolontariat, uczelnia i całe środowisko akademickie dali wyraz swo-
jej solidarności z dotkniętymi wojną obywatelami Ukrainy. 

W Kreślarni można było nabyć ponad 70 różnych prac, w tym: ce-
ramikę, grafikę, obrazy, biżuterię, zdjęcia. Nabywcy otrzymali cer-
tyfikaty zakupu i autentyczności dzieła oraz pamiątkowe serduszka 
ceramiczne wykonane na WAiW. Dodatkowo można było kupić – 
w każdym szczególe misternie zbudowany – model statku (znalazł 
nabywcę), który podarowała grupa „Bez Pośpiechu”. 

Zebrana kwota została przekazana na wsparcie edukacyjne Ukra-
inek i Ukraińców, którzy w Koszalinie znaleźli schronienie przed 
agresją Rosji.

Prace wyeksponowane zostały na sztalugach i stołach, zgodnie 
z zamysłem aranżacyjnym dr hab. Katarzyny Radeckiej, prof. PK, 

dziekan WAiW. Poza prof. Katarzyną Radecką, gości powitała:  
rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. Władze uczelni repre-
zentował także prof. Krzysztof Wasilewski. 

W organizację wydarzenia zaangażowanych było kilka jednostek 
uczelni, w tym: Wydział Architektury i Wzornictwa, klub Kreślar-
nia i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Partnerem była Fundacja Na-
uka dla Środowiska, której przedstawiciel, Piotr Jaśkiewicz, rów-
nież był obecny na kiermaszu. 

Po jego zakończeniu na scenie klubu wystąpił zespół „Bez Pośpie-
chu”, który swoimi nastrojowymi koncertami uświetnia niektóre 
wydarzenia organizowane przez uczelnię. Tym razem w repertu-
arze grupy znalazły się ukraińskie piosenki ludowe i polska poezja 
śpiewana. Przejmujący występ stanowił artystyczny i symbolicz-
ny wyraz wsparcia i solidarności z narodem ukraińskim. 

– Projekt koncertu dla Ukrainy narodził się pierwszego dnia 
wojny – mówił Artur Hamerling, prowadzący zespół „Bez Po-
śpiechu”. – Podczas prób uznaliśmy, że musimy coś zrobić. Na-
graliśmy ukraińską piosenkę ludową, która otworzyła ten kon-
cert. To był początek. Nikt z nas nie znał języka ukraińskiego, 
kultura ukraińska była nam w zasadzie obca. Teraz wszystko się  
zmieniło.

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

i   74   i



25 lat temu ukazało się pierwsze wydanie pisma Politechniki Koszalińskiej „Na Temat”. W tym roku 
czytelnicy otrzymali jego 60. numer. Magazyn stał się ważną częścią tożsamości uczelni. Z inicjatywą 
wydawania bezpłatnej gazety informującej o wydarzeniach z życia uczelni i społeczności akademic-
kiej wyszedł prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, rektor Politechniki Koszalińskiej w latach 1993-1999. 

jubileusz uczelnianego pisma 
„na Temat”

autor: Mateusz stankiewicz  |  Fotografie: archiwum Politechniki koszalińskiej

Pierwszy numer pisma ukazał się w marcu 1997 r. „Pragniemy w nim 
przedstawiać i dokumentować życie uczelni oraz problemy, którymi 
żyją jej pracownicy i studenci – czytamy w słowie wstępnym od re-
dakcji. – Poruszać będziemy również problemy regionu, przedstawia-
jąc poglądy środowiska naukowego. Politechnika [...] ma obowiązek 
kształtować opinie i wpływać na życie regionu”. 

POdSUMOWANIe CAłeGO ROKU

Trzon redakcji stanowił Andrzej Markiewicz, pracownik Działu Nauki 
i rzecznik patentowy uczelni, który redagował „Na Temat” do końca 
lat dwutysięcznych XXI w. Przez dwie dekady pismo współtworzyli 
między innymi: Alina Leszczyńska, kierownik Działu Wydawnictw 
Uczelnianych, dziennikarz znany z kosza-
lińskich dzienników Roman Dębski i Piotr 
Zaczek (opiekun Radia Jantar). 

W następnym okresie „Na Temat” reda-
gowała Agnieszka Kowalska, ówczesna 
rzeczniczka prasowa uczelni. Wspierał ją 
zespół, w którym od początku funkcję fo-
toreportera pełnił Adam Paczkowski. Pismo 
kilkakrotnie zmieniało formułę, layout, ko-
lorystykę, winietę i częstotliwość publikacji; 
było miesięcznikiem i dwumiesięcznikiem, 
a okresowo kwartalnikiem. Zawierało od 44 
do 60 stron.

Od 2006 r. pismo jest rocznikiem wyda-
wanym w grudniu lub w styczniu i pod-
sumowującym kolejny rok działalności 
Politechniki Koszalińskiej. „Na Temat” dys-
trybuowane jest w obiektach uczelni, pod-
czas wydarzeń promocyjnych i na targach 
edukacyjnych. Dostępne jest w bibliotece 
i innych jednostkach uczelni. 

UCZeLNIA I OTOCZeNIe bIZNeSOWe 

Obecnie „Na Temat” redaguje Jarosław Jurkiewicz, doświadczony 
dziennikarz, były sekretarz redakcji „Głosu Pomorza”, a obecnie pra-
cownik Biura Komunikacji Społecznej, a także grono współpracowni-
ków z różnych działów Politechniki Koszalińskiej. Za projekt graficzny 
i skład odpowiada Justyna Horków.

„Na Temat” ukazuje się w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy. 
Rocznik dostępny jest również w wersji elektronicznej na stro-
nie głównej uczelni w zakładce „prezentacja”.

Nowe, jubileuszowe wydanie otwiera wywiad z dr hab. Danutą Za-
wadzką, prof. PK, rektorem  Politechniki Koszalińskiej. Pani rektor 
mówi o tym, jak uczelnia angażowała się w walkę z pandemią i jak 
włącza się w projekt rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Opowia-
da o coraz szerszej ofercie studiów i współpracy Politechniki Koszaliń-
skiej z biznesem. Długą tradycję ma współpraca z firmą GlobalLogic, 
dzięki której studenci informatyki w ramach dedykowanych dodatko-
wych zajęć praktycznych mają bezpośredni kontakt ze specjalistami 
z zakresu programowania. 

OTWARCIe LeGeNdARNeGO KLUbU

Najnowsze wydanie „Na Temat” informuje również o ciekawych 
badaniach i sukcesach wydawniczych 
naukowców z Politechniki Koszalińskiej. 
Jeden z projektów dotyczy sposobu za-
gospodarowania zużytych śmigieł elek-
trowni wiatrowych. Surowce z utylizowa-
nych śmigieł będzie można odzyskiwać. 
Posłużą one np. do produkcji materiałów 
budowlanych, a także do wytwarzania 
zbiorników na gaz. 

Na łamach prezentowani są też bada-
cze, którzy dopiero rozpoczynają karie-
rę naukową. Wśród nich – dr inż. Marta 
Stachnik, świeżo upieczona doktor nauk 
technicznych. Jej rozprawa naukowa za-
chwyciła komisję doktorską, a recenzenci 
stawiają ją za wzór doktorantom. Ostatnie 
miesiące to ciekawe konferencje, debaty 
i otwarte wykłady. 

Pismo relacjonuje szereg innych ważnych 
wydarzeń z życia uczelni. Jednym z nich 
było otwarcie gruntownie wyremontowa-
nego Centrum Kultury Studenckiej Kre-
ślarnia (znakiem rozpoznawczym obiektu 
jest teraz zdobiący elewację mural, którego 

autorem jest koszaliński artysta Cukin). Legendarny klub działa, orga-
nizuje wydarzenia i zaprasza studentów do pracy w licznych sekcjach. 

Coraz bardziej realna staje się wizja budowy Centrum Wiedzy Cogni-
tarium. Nową siedzibę znajdzie tutaj Biblioteka Główna Politechniki 
Koszalińskiej, a także uczelniane archiwum i inne placówki biblio-
teczne. Optymistyczną informacją jest to, że znaczną część inwesty-
cji sfinansuje resort edukacji i nauki. 

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

i   7 5   i



• Architektura Wnętrz
• Grafika Projektowa i Multimedia* NOWOŚĆ
• Wzornictwo 

• Elektronika i Telekomunikacja 
• Informatyka 

TU.KOSZALIN.PL/WH

• Dziennikarstwo i Komunikacja 
   Społeczna 
• Europeistyka 
• Filologia Angielska/Germańska 
• Pedagogika
• Politologia 2.0

TU.KOSZALIN.PL/WILSIG

• Budownictwo
• Geodezja i Kartografia 
• Geoinformatyka 
• Inżynieria Środowiska 
• Ochrona Klimatu* NOWOŚĆ
• Sieci i Instalacje Budowlane
*Uruchomienie studiów po uzyskaniu zgody 
  Ministerstwa Edukacji i Nauki 

TU.KOSZALIN.PL/WM

• Bioanalityka Chemiczna 
• Energetyka
• Inżynieria Biomedyczna
• Mechatronika
• Mechanika i Budowa Maszyn
• Technologia Żywności i Żywienie   
    Człowieka 
• Transport
• Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

TU.KOSZALIN.PL/WNE

TU.KOSZALIN.PL/FILIA

*Uruchomienie studiów po uzyskaniu zgody 
  Ministerstwa Edukacji i Nauki 

• Ekonomia 
• Finanse i Rachunkowość 
• Logistyka 
• Turystyka i Rekreacja
• Zarządzanie

• Inżynieria i Automatyzacja  
    w Przemyśle Drzewnym 

PolitechnikaKoszalin    
politechnikakoszalinska
BiuroKarieriPromocjiEdukacjiKoszalin

TU WYGRYWA KAŻDY!
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Student nie jest dla nas tylko numerem indeksu – mówią pracownicy Wydziału Elektroniki 
i  Informatyki Politechniki Koszalińskiej (WEiI). Tę deklarację potwierdza praktyka – wydział 
oferuje młodym ludziom nie tylko zajęcia na wysokim poziomie, ale możliwość wszechstron-
nego rozwoju, zagranicznych wyjazdów, płatnych staży i płynnego przejścia z uczelni do pracy.

największym 
potencjałem są ludzie       

Historia Wydziału Elektroniki i Informatyki sięga lat 80. XX 
wieku. Ze skromnego Zakładu Elektroniki przez trzy deka-
dy przekształcał się w nowoczesną jednostkę podążającą za 
rozwojem technologicznym i informatycznym. Dziś proponuje 
młodzieży studiowanie kierunków z przyszłością, między inny-
mi z zakresu programowania, sterowania, projektowania sieci 
i układów elektronicznych. – W tej chwili najpopularniejszym 
jest informatyka z jej specjalnościami – wskazuje dr inż. Aneta 
Hapka, pełnomocniczka dziekana WEiI ds. nauki i rozwoju – Li-
czymy jednak, że w nieodległej przyszłości elektronika i tele-
komunikacja będzie cieszyć się również tak dużym zaintereso-
waniem, jak informatyka.

W porównaniu z podobnymi jednostkami na większych pol-
skich uczelniach, wydział nie jest duży: kształci około 500 stu-
dentów rocznie. Liczby nie są jednak najważniejsze. Istotne jest 
to, że student jest tu podmiotem, a nie elementem funkcjono-
wania całości. – Stawiamy na podejście koleżeńskie, na wzór 
zachodnich uczelni – podkreśla dziekan Wydziału Elektroniki 
i Informatyki, prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz. – 
Skracanie dystansu nie wiąże się z gorszą jakością 
kształcenia, a wręcz przeciwnie. Budowanie relacji 
na szacunku, a nie strachu jest motywujące dla obu 
stron. My, wykładowcy, jesteśmy starszymi kolegami, 
którzy wskazują drogę i możliwości młodszym.

Podejście, o którym wspomina dziekan, obowiązuje 
nie tylko na salach wykładowych czy w laboratoriach, 
ale w całej strukturze wydziału. – Drzwi dla studen-
tów są otwarte nie tylko w sprawach dotyczących 
nauki, ale wszystkich, także życiowych – zaznacza. – 
Można do nas przyjść z każdym problemem, sugestią, 
pomysłem. Bez stresu. Kiedy młodzi ludzie z nami 
rozmawiają, wiemy, co jest dla nich ważne, czego po-
trzebują. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by proces stu-
diowania był dla nich nie tylko wartościowy merytorycznie, ale 
także komfortowy.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn, kierownik Katedry Sys-
temów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, wieloletni rektor 
Politechniki Koszalińskiej, dodaje: – Liczba osób przypadają-
cych na jednego wykładowcę jest niewielka, co pozwala na 
autentyczny wzajemny kontakt. Łatwiej nam dostrzec talent, 
rozwijać indywidualne zainteresowania. Staramy się zachęcać 
studentów, by rozwijali je także poprzez koła naukowe. Atmos-
fera wspólnoty dotyczy całego wydziału i jest ogromną warto-
ścią dla wszystkich stron.

Na komfort studiowania składa się nie tylko przyjazny klimat. 
Ogromnym potencjałem wydziału jest infrastruktura i zaplecze 

technologiczne. Studenci mają dostęp do zaawanso-
wanej aparatury, a wykładowcy możliwość nauczania 
z pomocą nowoczesnych narządzi. – Nasze labora-
toria wyposażone są w sprzęt nieodbiegający jako-
ścią od stosowanego na dużych uczelniach – mówi  
dr inż. Aneta Hapka. – Stworzyliśmy specjalistycz-
ne laboratorium umożliwiające badanie właściwości 
elektrycznych i termicznych podzespołów elektro-
nicznych oraz innych komponentów przemysłowych. 
Posiadamy, między innymi, zaawansowaną technolo-
gicznie kamerę termowizyjną, wysokiej klasy spek-
troradiometr. Tego typu urządzenia znajdują zastoso-
wanie nie tylko w elektronice, ale również w innych 
branżach przemysłu, a nawet w medycynie. Z kolei 

wieloletni pracownik naszego wydziału – dr hab. inż. Robert 
Suszyński kieruje projektem PIONIER-LAB, realizowanym 
w ramach naukowo-akademickiej sieci PIONIER, obejmującej 
swoim zasięgiem cały kraj.

Szczególnie w ostatnich latach Wydział intensywnie rozwi-
ja programy wzbogacające podstawową ofertę kształcenia. 
Pierwszym obszarem tych działań są akademickie wymiany. 
Prof. Krzysztof Rokosz jest uczelnianym koordynatorem środ-
kowoeuropejskiego program CEEPUS, w którym uczestniczą 
Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, 
Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, 
Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo. Stypendia 
CEEPUS są kompleksowe – pokrywają koszty utrzymania, za-
kwaterowania, ubezpieczenia medycznego i NNW na czas po-
bytu stypendysty w kraju przyjmującym.
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Studenci mogą też korzystać z innych programów, dzięki któ-
rym trafiają do ośrodków akademickich na przykład w Pradze, 
Wiedniu, Paryżu, a w przyszłości być może Ameryki czy kra-
jów azjatyckich. Mogą w nich uczyć się kilka tygodni, a nawet 
cały semestr. – Zależy nam, by studenci mieli kontakt z dużymi 
ośrodkami za granicą – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Krzysztof Ro-
kosz. – Wyjazdy zagraniczne pozwalają najpierw poznać uczel-
nię, jej program, otoczenie, a zainteresowanym ewentualnie 
studiowanie w wybranym miejscu. Podczas wyjazdów studenci 
są objęci naszą opieką, zapewniamy im też wsparcie finansowe.

Drugim obszarem działań na rzecz rozwoju studentów jest pro-
wadzony od 2019 roku program płatnych staży i certyfikowa-
nych kursów, dzięki którym jeszcze się ucząc, już mogą zdoby-
wać doświadczenie zawodowe. – Staż obejmuje 300 godzin  
i w 90 proc. przypadków kończy się umową o pracę – mówi dr inż. 
Katarzyna Jagodzińska, prodziekan ds. studenckich,  koordynują-
ca inicjatywę. – To trójstronna korzyść. Uczelnia zyskuje w oczach 
przyszłych studentów, którzy wiedzą, że poza teorią zdobędą też 
praktykę. Firmy zyskują dostęp do świetnie wykształconych pra-
cowników. Studenci mogą nauczyć się czegoś ciekawego, nabrać do-
świadczenia, a w wielu przypadkach zapewnić sobie miejsce pracy.

Wśród wspomnianych firm są między innymi Transition Tech-
nologies Software, ZETO S.A., Nokia, Intel czy GlobalLogic. – 

We współpracy z GlobalLogic i dzięki unijnemu finansowaniu 
zmodernizowaliśmy specjalność na kierunku informatyka, tak 
by kształcić studentów konkretnie na potrzeby firmy – doda-
je dr inż. Katarzyna Jagodzińska. – Prowadzimy też wspólnie 
zajęcia z maturzystami, pokazując im, że nie muszą wyjeżdżać 
z Koszalina, by zdobyć tytuł inżyniera, nauczyć się zawodu, 
w trakcie studiów być na stażu, a potem dostać pracę. Co nas 
bardzo cieszy, młodzież wybiera nasz Wydział, bo ma świado-
mość tych możliwości.

Zarówno atrakcyjne wymiany, płatne staże, a także realna 
szansa na pracę w zawodzie od razu po skończeniu studiów, 
są niezwykle mocnymi argumentami w dyskusji poddającej 
w wątpliwość korzyści ze studiowania w Koszalinie. Pomijając 
fakt, że w regionie Wydział i sama Politechnika Koszalińska nie 
mają konkurencji, są i inne. – Coraz ważniejszy staje się obecnie 
aspekt ekonomiczny, zwłaszcza że żyjemy w trudnych czasach. 
– zauważa dr hab. inż. Robert Suszyński prof. PK. – W regio-
nie nie mamy konkurencji. Na studiowanie w dużym ośrodku 
potrzeba sporych środków finansowych. W rodzinnym czy bli-
skim zamieszkania mieście jest to po prostu łatwiejsze i tańsze. 
Zresztą nie musimy aspirować do wielkich uczelni, liczy się to, 
że dobrze kształcimy przyszłych specjalistów.

W najbliższych planach Wydział ma uruchomienie nowej spe-
cjalności: inżynierskie zastosowanie informatyki. – Informatyka 
i elektronika w dzisiejszych czasach przenikają się, więc chcemy 
stworzyć unikalny w skali kraju kierunek, łączący te zazwyczaj 
rozdzielane dziedziny – mówi dr inż. Katarzyna Jagodzińska. – 
Mamy sygnały, że firmy poszukują specjalistów, którzy dyspono-
waliby zintegrowaną wiedzą w tym zakresie, a słuchamy rynku 
uważnie. Specjalność mogłaby ruszyć w 2023 roku, a po rozpo-
znaniu zainteresowania, przekształcić się osobny kierunek.

o wydziale

zainTereSowany?
rekrutacja







Świeże oko 
o znaczeniu fotografii we współczesnej komunikacji me-
dialnej nikogo przekonywać nie trzeba. W  magazynach, 
takich jak „Prestiż” była ona zawsze najważniejsza. aby fo-
tografia udanie opisywała jakiś fragment rzeczywistości, 
nie wystarczy drogi sprzęt. odwrotnie – przy użyciu nawet 
bardzo prostych narzędzi można dużo powiedzieć, jeśli 
zdjęcie nosi w sobie ładunek emocji i wyraża wrażliwość 
fotografującego. dlatego nasza redakcja stale poszukuje 
indywidualności - nowych współpracowników fotografów. 
takich jak katarzyna Czerwińska-Łyczak (www.zatrzyma-
ne-chwile.pl), której prace tutaj publikujemy, a która pra-

cuje z nami od niedawna. 

Jeśli więc fotografujesz i chcesz swoje prace pokazać szer-
szemu gronu – zapraszamy. Czekamy na twój kontakt. 
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modelka: Klaudia Stańczyk  |  makijaż: Aleina MakeUp - Aniela Puszczewicz
Fotograf: Zatrzymane Chwile - Fotografia Katarzyna Łyczak
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Koszalin,  ul .  Lniana 8 663 746 468 koszalin@kosmaz.com.pl www.kosmaz.pl

 Z  życzeniami  wie lu  radosnych chwi l  
dla  każdej  Mamy
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



Dla najbliższych, współpracowników i  znajomych Kamila Dzikiewicza ubiegłoroczny 
sukces nie był niespodzianką. Podczas rozgrywanych w  Serbii jesienią 2021 roku 
mistrzostw świata w  wędkarstwie spławikowym klub Robinson, w  którego barwach 
startuje koszalinianin, zdobył wicemistrzostwo świata. Podczas tegorocznych mistrzostw, 
zaplanowanych na lipiec w Belgii, będzie co najmniej bronić tytułu, choć równie dobrze 

może sięgnąć po „złoto”. 

prezes ekowodrolu pojedzie do Belgii 
bronić tytułu wicemistrza świata 

autor: andrzej Mielcarek 

Po zważeniu i obowiązkowej fotografii, ryby wracają do wody 
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Przed laty, zatrudniając się w EkoWodrolu, Kamil 
Dzikiewicz uprzedził pracodawcę, że będzie po-
trzebował w ciągu roku wielu krótkich urlopów, 
których terminy wyznaczy kalendarz zawodów 
wędkarskich cyklu Grand Prix Polski. – Ówcze-
sny prezes, Lech Wojciechowski, oraz mój dyrek-
tor Zbigniew Perkowski trochę się dziwili, ale się 
zgodzili – mówi z uśmiechem pan Kamil. – Pew-
nie myśleli, że mi z czasem „przejdzie”…

Grand Prix Polski to składające się z pięciu im-
prez doroczne mistrzostwa Polski. Kamil Dzikie-
wicz, obecnie prezes EkoWodrolu, uczestniczy 
w nich regularnie od 1990 roku, z czego jest 
bardzo dumny. Nawet paskudna angina, która 
przytrafiła mu się któregoś razu, nie przeszko-
dziła w starcie: - Na odbywające się podczas 
weekendu zawody jeździ się zawsze z pewnym 
wyprzedzeniem, żeby poznać akwen i odbyć na 
nim trening. Wtedy też tak było. Miałem wysoką 
gorączkę, niemal nie mogłem mówić, wszystko 
wskazywało, że ze startu będą nici. Poprosiłem 
tatę, który pojechał ze mną w roli trenera, żeby 
znalazł mi lekarza. Dostałem silny antybiotyk, 
który zaczął szybko działać. Nie posłuchałem 
lekarza i zamiast w łóżku, weekend spędziłem 
na łowisku. Wygrałem te zawody! – relacjonuje 
Kamil  Dzikiewicz. 

Należy do klubu Robinson, który skupia węd-
karzy z całej Polski (nazwa pochodzi od nazwy 
producenta sprzętu wędkarskiego sponsorują-
cego klub). Ma na koncie wiele trofeów, z któ-
rych najważniejsze to mistrzostwo Polski i zdo-
byte w ubiegłym roku wicemistrzostwo świata: 
- O zdobyciu Grand Prix Polski, czyli de facto 
mistrzostwa kraju, decyduje suma punktów zdo-
bytych przez klub na kolejnych pięciu zawodach. 
W imprezach rangi krajowej drużynę reprezen-
tującą klub stanowi trzech seniorów, jedna węd-
karka i jeden junior. W mistrzostwach świata 
drużynę tworzy pięciu zawodników, bez wyróż-
niania wieku i płci.

Co decyduje o zwycięstwie? Pan Kamil objaśnia: 
– Liczy się waga ryb złowionych w ciągu czte-
rech godzin. Trzeba zdecydować, czy łowimy 
dużo małych ryb, czy nastawiamy się na duże 
okazy, co oczywiście oznacza, że złowimy ich 
mniej, licząc na sztuki. Do złowionej puli zalicza 
się wszystko, co „bierze”, poza rakami (czasami 
się czepiają haczyków) i ryb, które są akurat pod 
okresową ochroną – te się delikatnie wypuszcza 
i nie uwzględnia w rozliczeniu. Tu od razu warto 
zaznaczyć, że złowione ryby przechowywane są 
w długich, czterometrowych  siatkach zanurzo-
nych w wodzie, a więc „niewola” nie zagraża ich 
życiu. Po zważeniu wszystkie wracają do wody 
na stałe. 

Przepisy jasno określają, jakiego sprzętu wolno 
używać i w jaki sposób nęcić ryby. Zanęty można 
użyć 20 litrów i 2,5 litra robaków. Wszystko do-
kładnie sprawdzają sędziowie. Wędka używana 

przez seniora może mieć maksymalnie 13 me-
trów długości. Dużo krótsza jest przywiązana do 
niej żyłka. Pozwala to precyzyjnie lokować ha-
czyk z przynętą w miejscu, gdzie wcześniej ryby 
były zanęcane. Po szczęśliwym braniu wędkę się 
wycofuje, odpinając kolejne przęsła, aż do mo-
mentu, kiedy bezpiecznie można zdobycz podjąć 
z wody podbierakiem. 

Kiedy łowi się z użyciem kołowrotka, żyłki jest 
więcej, ale inaczej się ryby nęci, a mianowicie 
kulki zanęty wyrzuca się do wody przy użyciu 
procy. Wtedy zanęta może trafić nawet na 50 
metrów od brzegu: – Czasami się śmiejemy, że 
bawimy się niczym dzieci, bo strzelamy, stara-
jąc się trafić za każdym razem w ten sam punkt, 
żeby nie rozproszyć nadmiernie zanęty – śmieje 
się nasz rozmówca. 

Jak się tworzy klub, skoro zawodnicy mieszkają 
w różnych regionach? – Poznajemy się podczas 
zawodów. W kategorii seniorskiej startuje za-
zwyczaj około 80 osób. To nie jest duża grupa, 
można się dobrze poznać i „zgrać”. Do zawodów 
rangi mistrzowskiej droga wiedzie przez zawo-
dy w kołach Polskiego Związku Wędkarskiego, 
później zawody okręgowe. Ja, mając 13 lat, wy-
grywałem z chłopakami, którzy mieli po 18 lat – 
wspomina pan Kamil. 

Miłością do wędkarstwa zaraził go tato: - 
Wszystkiego mnie nauczył. On sam już ze wzglę-
du na wiek nie startuje, ale wciąż mi kibicuje. Czy 
któreś z dzieci pójdzie naszym śladem i zechce 
uprawiać wędkarstwo sportowo, za wcześnie 
mówić, chociaż bardzo bym się z tego cieszył  - 
słyszymy. 

Kamil Dzikiewicz podkreśla, że hobby jest dla 
niego bardzo ważne: - Daje mi oddech psychicz-
ny. Z zawodów wracam zmęczony fizycznie, ale 
mentalnie odświeżony. To działa niczym reset, 
pozwala nabrać dystansu do bieżących spraw. 
To jest również kontakt z przyrodą. Wstaje się 
wcześnie i od świtu jest się na powietrzu, wśród 
zieleni, nad wodą. Nieważne jaka jest pogoda: 
słońce, deszcz, wiatr… 

Skąd się bierze zmęczenie fizyczne podczas za-
wodów?  - Zawody trwają każdorazowo cztery 
godziny, więc z pozoru niedługo. Jednak wy-
maga to dobrej kondycji. Zaczynałem od wędki 
z bambusa, jak wielu. Później był już sprzęt coraz 
doskonalszy. Obecnie na zawodach standardem 
są wędki z włókna węglowego, bo chodzi o ich 
jak najmniejszą wagę. Wędka waży 900 gramów 
i ma 13 metrów długości. Powie ktoś, że to ża-
den wysiłek - trzymać w ręku taką lekką rzecz. 
Trzeba sobie jednak uzmysłowić, że użyta siła 
musi być jednak duża, bo trzymamy ten 13-me-
trowy „kij” za jego koniec przez cztery godziny 
bez przerwy. Proszę mi wierzyć: trzeba mieć do-
brą kondycję, żeby dać radę. Dlatego ogólny stan 
fizyczny zawodnika ma ogromne znaczenie, bo 
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chodzi również o to, żeby narastające zmęczenie nie ograni-
czało zdolności do koncentracji i nie spowalniało reakcji. 

Jakie są czynniki sukcesu w wędkarstwie spławikowym – 
poza tym, że ryby akurat „biorą” albo „nie biorą”? Pan Kamil 
wyjaśnia: – Efekty zależą od wyboru techniki łowienia, uży-
tej zanęty, bo nie każda jest jednakowo skuteczna na każdych 
wodach. Sprawdzeniu, czy zanęta działa, służą treningi przed 
zawodami. To dlatego przyjeżdżamy na miejsce co najmniej 
dwa dni wcześniej. Poznanie akwenu ma kapitalne znaczenie. 
Od tego zależy później czy wędkarz łowi 5, czy 15 uklejek na 
minutę. Tak, proszę się nie dziwić – na krótką wędkę można 
łowić w takim tempie! Tak więc kiedy uświadomimy sobie, 
że zawody trwają 4 godziny, możemy sobie wyobrazić, jakie 
bywają dysproporcje między wynikami najlepszych i przecięt-
nych zawodników. I proszę wierzyć, że ogromnie dużo zależy 
od indywidualnie wypracowanej techniki, sprawności i do-
świadczenia. Ale ostatecznie najważniejsza jest rodzina. Jej 
wyrozumiałość i zrozumienie dla pasji wędkarza - sportowca. 
Jestem ogromnie wdzięczny żonie, że bierze na siebie dodat-
kowe obowiązki, kiedy mnie nie ma w domu. 

Jak się okazuje, prezes Dzikiewicz ryby łowi, ale ich nie zja-
da: - Nie jem ich, bo nie lubię wybierania ości – śmieje się. 

- Złowione ryby wracają do wody. Nie wszyscy to rozumieją. 
Przypominam sobie taką sytuację. Pojechałem nad kanał por-
towy w Darłówku, który jest tradycyjnym miejscem połowu 
płoci. Zastałem nad wodą parę osób. Każdy marudził, że słaby 
dzień, bo nie biorą… Rozłożyłem się ze sprzętem, zanęciłem 
i zacząłem wyciągać te płotki jedną za drugą. Sąsiedzi z łowi-
ska nie mogli w to uwierzyć. A jeszcze trudniej było im zro-
zumieć, co zrobiłem na koniec, po dwóch godzinach. Nałowi-
łem jakieś 40 kg ryb. Zważyłem je, sfotografowałem zdobycz  
i wysypałem do wody. Podniósł się rozpaczliwy krzyk: „Panie, 
co pan robisz?”.

Kolejne mistrzostwa świata, w których weźmie udział Kamil 
Dzikiewicz, zaplanowane są w lipcu w Belgii. - W zeszłym 
roku mistrzostwo Polski zdobył klub Traper z Siedlec, ale my, 
jako broniący tytułu wicemistrzowie świata, również mamy 
prawo startu. 

Jak i gdzie trenuje mistrz? Okazuje się, że najczęściej na ło-
wisku Wyspa w pobliżu Rosnowa, które należy do Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Żałuje, że nie bywa tam tak często, 
jak by chciał, ale czas wolny stara się dzielić między wędkar-
stwo i rodzinę, tym bardziej że najmłodsze z dzieci ma dopie-
ro 4 lata. 

Kamil Dzikiewicz jako chorąży polskiej reprezentacji na mistrzostwach świata  
w Serbii. Drużyna przywiozła z nich srebrny medal.
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Najnowsza wystawa Muzeum w Koszalinie zatytułowana „Michel Bouvet. Plakaty dla te-
atru Les Gémeaux” to gratka dla miłośników teatru, grafiki, fotografii i oczywiście plaka-
tu. Ta dziedzina sztuki w naszym mieście prezentowana jest rzadko, żeby nie powiedzieć 
wcale. Tym bardziej cieszy nie tylko możliwość obejrzenia prac wybitnego twórcy, ale in-

auguracja świetnie zapowiadającego się cyklu. 

michel Bouvet na początek 
posteraliów

autor: anna Makochonik  |  Fotografie: tomasz Majewski  

Pomysłodawcą Posteraliów jest Zygmunt Kalinowski. Na-
zwę wymyślił Zdzisław Schubert, jeden z najwybitniejszych 
polskich znawców plakatu, wieloletni kurator Galerii Plakatu 
i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu, zaproszony przez 
dyrektora Muzeum w Koszalinie do rady programowej cyklu 
wraz Ireną Przymus, kuratorką Galerii Plakatu i Projektowania 
Graficznego tejże instytucji, której druga co do wielkości ko-
lekcja plakatu w Polsce, ma być bazą przyszłych koszalińskich 
wystaw. 

– Postanowiliśmy powołać do życia zupełnie nową inicjatywę ar-
tystyczną, która wpisuje się w kilkudziesięcioletnią tradycję pre-
zentacji plakatu w Polsce – mówił podczas wernisażu, 21 kwiet-
nia br., Zygmunt Kalinowski. – Proponujemy cykl imprez, które 
prawdopodobnie będą odbywać się dwa razy w roku. Będziemy 
pokazywać wybitnego artystę, szkołę lub inne aspekty istnienia 
wyjątkowej dziedziny, jaką jest plakat artystyczny. 

Autorem projektu graficznego serii wydawniczej oraz logotypu 
Posteraliów jest grafik i plakacista, prof. Mirosław Adamczyk, kie-

rownik Pracowni Ilustracji Wydawniczej Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu.  

Trzeba przyznać, że pierwszy z zaproszonych do Posteraliów 
twórców wysoko zawiesza poprzeczkę. Michel Bouvet jest uzna-
wany nie tylko za jednego z najlepszych współczesnych plaka-
cistów francuskich, ale także światowych. Sławę przyniosła mu 
przede wszystkim współpraca z licznymi instytucjami kultural-
nymi. – Rozmowa, kogo zaprosić jako pierwszego, była bardzo 
krótka – podkreślił Zygmunt Kalinowski. – Ojczyzną plakatu jest 
Francja, a jeżeli ktoś z Francji, to Michel Bouvet. On sam nad za-
proszeniem też zastanawiał się chwilę. 

Bouvet otworzył wystawę osobiście, podkreślając, że udział 
w przedsięwzięciu jest dla niego radością, zwłaszcza, że Polskę 
uważa za królestwo plakatu, a prace Henryka Tomaszewskiego, 
Waldemara Świerzego czy Franciszka Starowiejskiego wywarły 
wpływ na jego drogę artystyczną. Zaprojektował też plakat pro-
mujący wystawę, który wraz z towarzyszącym jej katalogiem sy-
gnował podczas wernisażu.  
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Do koszalińskiego muzeum trafiło 35 plakatów, jakie Bouvet zaprojek-
tował dla teatru Le Gémaux w Sceaux, jednej z najważniejszych scen 
dramatycznych regionu Île-de-France, podniesionej w 1994 roku do 
rangi Sceny Narodowej. Dokumentują one wycinek ostatnich pięt-
nastu lat współpracy artysty i teatru, choć trwa ona już trzy dekady: 
od 1992 roku do dziś (dwa pokazane w Koszalinie plakaty powstały 
w 2022 roku). – Mamy okazję zapoznać się z koncepcją, którą stała się 
identyfikacją graficzną teatru – mówi kuratorka wystawy, Irena Przy-
mus. – Tak jak literatura i inscenizacje, plakaty mają ogromny ładunek 
humanistyczny. Taka jest rola plakatu artystycznego – oprócz warto-
ści estetycznych ma znaczącą zawartość intelektualną, prowokacyjną, 
pobudzającą do interakcji. 

Prace Bouveta to gra kontrastów. Ostre, ciężkie, chropawe styka się 
tu z subtelnym niuansem, bezpośredniość z ukrytym zamiarem, czerń 
z bielą. Gdzieś pomiędzy tym wszystkim jest odbiorca ze swoją uni-
kalną wrażliwością. Każdy z plakatów można studiować tak długo, jak 
pozwala na to znajomość ilustrowanych dzieł literackich. Szekspir, Ib-
sen, Dostojewski, Strindberg, Miller, Brecht; klasyczna i współczesna 
dramaturgia światowa – obrazowane celnym, precyzyjnym wizualnym 
strzałem, wciągające w narrację i zachęcające do podążania za my-
ślą artysty lub własną interpretacyjną ścieżką. Fotografie zwykłych 
przedmiotów – centralnych punktów obrazu – oprawione w niekon-
wencjonalne rekwizyty, ewokują nieoczywiste, prowokują, tworzą 
niepokojące, momentami mroczne metafory i błyskotliwe pointy dla 
genialnych dzieł. Jeśli w sztuce szukać intelektualnej przygody, Mu-
zeum będzie obecnie adekwatnym adresem. 

Wykonane w technice sitodruku, plakaty Bouveta są też ucztą formal-
ną. Jak wskazuje Irena Przymus, jako zapalony podróżnik, obserwuje 
ludzi, świat (także za pomocą aparatu fotograficznego) i z rzeczywi-
stości zewnętrznej czerpie inspiracje do rozwiązań typograficznych 
i literniczych, także – jak w tym przypadku – ulicznych. Prezentowane 
w koszalińskim Muzeum plakaty, tak jak te umieszczane w przestrze-
ni publicznej, nie mają ram, co ma niemal podwójne znaczenie, biorąc 
pod uwagę ich treść. Trudno uwierzyć, że we Francji plakaty arty-
sty można zobaczyć na słupach czy podziemiach metra, choć tylko 
w Polsce, gdzie ten rodzaj komunikacji artystycznej niegdyś szeroko 
praktykowany, dziś został niemal zapomniany, budzi to emocje czy 
zdziwienie. 

Wystawę można oglądać do 12 czerwca 2022 roku. 

urodził się w 1955 roku, w Tunisie. Odbył studia 
w Ecôle Supérieure des Beaux-Arts w Pary-

żu. W 1978 roku uzyskał dyplom na wydziale 
malarstwa. W 1990 roku założył własne studio 

graficzne Atelier Michel Bouvet w Paryżu. Obok 
twórczości plakatowej Michel Bouvet zajmuje się 

grafiką wydawniczą oraz, wraz ze swoim zespo-
łem, projektuje systemy identyfikacji wizualnej 
dla muzeów i wydarzeń wystawienniczych we 

Francji i za granicą. Prace Michela Bouveta były 
pokazywane na całym świecie na ponad 100 wy-
stawach indywidualnych. Artysta jest laureatem 

wielu nagród na najważniejszych międzynarodo-
wych  biennale i innych przeglądach plakatów, 

gdzie jest również często zapraszany do udziału 
w pracach jury. 

Michel Bouvet
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Najstarszy festiwal literacki w  Polsce przeprowadził się z  Dolnego Śląska do Kołobrze-
gu. Jego 27. edycja pod nazwą TransPort Literacki odbędzie się w  ostatni weekend  
września br. Twórcą festiwalu jest Artur Burszta, założyciel i  właściciel Biura Literackiego. 
O swoim wydawnictwie i o festiwalu mówi, że są nietypowe. A jak bardzo nietypowy musi być 

człowiek, który na rynku wydawniczym i festiwalowym utrzymuje się już trzecią dekadę?

artur Burszta:  
„Bycie w kontrze daje 

niezależność”
autor: kasia Madey  |  Fotografie: Maksymilian rigamonti

Mówi o sobie, że woli popychać literaturę, niż ją ciągnąć. 
Wybiera nieprzypadkowe książki, publikuje mniej znane 
teksty, daje szansę nowym autorom. Nie schlebia masowym 
gustom. Można o nim powiedzieć, że znajduje się w opozycji 
do literackiego mainstreamu i to ceni sobie najbardziej. By-
cie w kontrze daje mu poczucie niezależności. A niezależność 
w kulturze jest najważniejsza, choć dziś jest o nią coraz trud-
niej. – Naciski pojawią się wcześniej lub później – mówi. 

Biuro Literackie, które założył w 1996 r., wydaje około 30 
książek rocznie: od klasyków, przez wybitnych twórców 
współczesnych, po obiecujących debiutantów. Wyróżnianych 
i nagradzanych, tak jak i samo Biuro. 
Dziś trudno w to uwierzyć, ale pierwszą 
siedzibą wydawnictwa była… sypialnia 
Artura Burszty. 

STRONIe śLąSKIe – LeGNICA – WRO-
CłAW – STRONIe śLąSKIe

Wszystko zaczęło się w pierwszej po-
łowie lat 90. od Niemiecko-Polskich 
Spotkań Młodych Pisarzy w Stroniu Ślą-
skim. To rodzinne miasto Artura Bursz-
ty, w którym jako młody chłopak jest 
radnym. Ma duszę społecznika, lubi się 
angażować w różne przedsięwzięcia. 
Zostaje kierownikiem domu kultury, pisze do lokalnej prasy, 
prowadzi swoją stację radiową. 

Zakłada też fundację kultury i rozpoczyna współpracę przy 
organizacji Spotkań. Kiedy po dwóch latach przeprowadzi się 
do Legnicy, Niemiecko-Polskie Spotkania przekształci w Eu-
ropejskie Spotkania Młodych Pisarzy. Szybko wpadnie jednak 
na pomysł zupełnie nowej formuły festiwalu i tak w 1997 r. 
narodzi się Fort Legnica. – Fort był w tamtym czasie zamknię-
tą enklawą wolności, literackim odpowiednikiem Jarocina – 
wspomina. – Kiedy powstało Biuro Literackie i otworzyliśmy 
się na nowych autorów, festiwal zmienił nazwę na Port. 

Zmienił nie tylko nazwę, ale i siedzibę, bo przez kolejnych 
12 lat odbywał się we Wrocławiu. Aż do 2015 r., kiedy Artur 

Burszta podjął decyzję, że czas na kolejną zmianę i powrócił 
z festiwalem do rodzinnego Stronia. „Na chwilę”, a został tam 
przez sześć lat. – To była szalona decyzja – śmieje się dziś. – 
Ale taki idealista jak ja, nie ma problemu z podejmowaniem 
szalonych decyzji. 

Na czym polegało to szaleństwo? A jak inaczej nazwać prze-
prowadzkę, z Wrocławia, Europejskiej Stolicy Kultury, i porzu-
cenie wsparcia, również finansowego, jakie daje duże miasto, 
na rzecz malowniczego, ale niewielkiego, liczącego niespełna 
6 tysięcy mieszkańców miasteczka, do którego nawet trudno 
jest dotrzeć? – Nie mieliśmy ani środków, ani warunków, żeby 

zorganizować tak duże, międzynarodo-
we wydarzenie. Zagranicznych autorów 
odbieraliśmy z lotniska w Pradze. Ale 
czułem, że Stronie zadziała na wszyst-
kich ożywczo. Udało się, a Festiwal or-
ganizowany w budynku nieczynnej sta-
cji kolejowej zyskał nazwę: Stacja. 

Artur Burszta nie boi się zmian. On tych 
zmian wręcz potrzebuje. – A jaka była-
by przyjemność robić to samo przez 27 
lat? – pyta przewrotnie i dodaje, że re-
start, czy jak to woli regeneracja, co ja-
kiś czas każdemu jest potrzebna. Nawet 
tak głęboka jak w przypadku festiwalu, 

który zmienia i miejsce, i nazwę, i formułę. – Wbrew pozorom 
takie działania przynoszą więcej korzyści niż trwanie przy 
starej nazwie, tej samej formule. 

To dzięki temu o jego festiwalu mówi się, że jest najstarszym 
metrykalnie w Polsce, ale najmłodszym duchem. I wciąż przy-
ciąga kolejne pokolenia. 

KOłObRZeSKI WIATR ZMIAN

Do Kołobrzegu po raz pierwszy przyjechał 20 lat temu na 
wczasy z rodziną. Spodobało mu się w nim na tyle, że po kil-
ku latach przeprowadził się do niego na stałe. Przeniósł tu 
Biuro Literackie, a od tego roku także Festiwal. Nowe miejsce 
oznacza nową nazwę: TransPort Literacki. Port – to oczywi-

na kołobrzeskim Festiwalu  
światową premierę będzie miała książka  

„Faith, Hope & carnage” nicka cave’a. pol-
scy czytelnicy poznają ją tego samego dnia 
co Amerykanie, Australijczycy i Anglicy.

I   K U LT U R A   I

i   9 2   i





ste, ze względu na nawiązanie do historycznej nazwy impre-
zy, ale też nadmorską lokalizację. A Trans? – Wyprowadzka  
w 2016 r. z Wrocławia do Stronia Śląskiego, zmiana nazwy na 
Stację Literatura, to był głęboki reset, otwarcie na debiutan-
tów i początkujących autorów, także piszących prozę, meta-
foryczną pierwszą kolejową stację, z której wspólnie ruszali 
w drogę nowi autorzy. W Kołobrzegu też będzie chodziło 
o transport, ale już nieco inny, bardziej osobisty, bez konkret-
nego adresu, bez granic – mówi Burszta i dodaje, że transport 
jest też słowem uniwersalnym, międzynarodowym, a festiwal 
w Kołobrzegu ma mieć taki charakter.   

Na kołobrzeskim Festiwalu światową premierę będzie miała 
książka „Faith, Hope & Carnage” Nicka Cave’a. Polscy czytel-
nicy poznają ją tego samego dnia, co Amerykanie, Australij-
czycy i Anglicy. W ramach festiwalowych wydarzeń zapre-
zentowanych zostanie ponad trzydzieści książek, które od 
września ukazują się już z logo Kołobrzegu. Na festiwal przy-
jedzie blisko 70 twórców oraz menedżerów literackich z kilku-
nastu krajów, także z Azji. 

Na szczególną uwagę zasługuje Nowy Kanon Literatury Eu-
ropejskiej, który będzie ważnym elementem festiwalowego 
programu. To niezwykły projekt wydawniczy, wyróżniony 
w unijnym programie „Kreatywna Europa” z oceną 95 punk-
tów na 100 możliwych. 21 książek napisanych przez 21 auto-
rek i autorów, przetłumaczonych przez 21 tłumaczy i tłuma-
czek z 21 europejskich języków. Każda z nich podejmuje ważne 
współczesne tematy: ekologię, emigrację, LGBT, patriarchat, 
przemoc, wykluczenie czy zmiany klimatyczne. Ich autorzy 
w swoich krajach są znani i nagradzani, ale polscy czytelnicy 
nie mieli okazji jeszcze zapoznać się z ich twórczością. I to się 
teraz zmieni. – To projekt rozpisany na trzy kolejne lata. W każ-
dym roku ukaże się 7 tytułów. Ze względu na wojnę w Ukrainie 
zdecydowaliśmy, że zainauguruje go książka Hałyny Kruk „Kto-
kolwiek tylko nie ja” w tłumaczeniu Bohdana Zadury. 

Na kołobrzeskim TransPorcie nie zabraknie pracowni, do któ-
rych w każdym roku zgłasza się kilkaset osób. W Kołobrze-
gu zadebiutuje grupa czytelników. To nowość, bo do tej pory 
w pracowniach spotykali się tylko twórcy i ludzie z branży 
wydawniczej. – Zależy mi na budowaniu wspólnoty miłośni-
ków dobrych książek, nie tylko ludzi piszących. Liczę, że uda 
nam się wciągnąć do niej mieszkańców Kołobrzegu – mówi 
Burszta. Nagrodę „Koło brzegu prozy i poezji” dla najważ-
niejszego tekstu zaprezentowanego na Festiwalu wręczą 
więc kołobrzescy uczniowie. Dla najmłodszych czytelników 
przygotowano natomiast spotkanie z książką Marka Vadasa 
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„Ucieczka”. To druga pozycja wydana w ramach Nowego 
Kanonu Literatury Europejskiej. Jej bohaterem jest mały 
chłopiec, który wraz ze swoim psem musi opuścić dom 
i szukać bezpiecznego miejsca. Dzięki takim książkom 
można lepiej  wytłumaczyć dzieciom tragedię ich rówie-
śników uciekających z Ukrainy.

FeST UKRAINe

Z Biurem Literackim od blisko dwudziestu lat współpracuje 
wielu ukraińskich pisarzy i poetów. Wraz z ukraińskim PEN 
Clubem oraz festiwalami m.in. z Berlina, Barcelony i Bruk-
seli wydawnictwo przygotowuje duży międzynarodowy 
projekt „Fest Ukraine”, który ma być dla nich wsparciem. 
– Kiedy wojna się skończy, najważniejsza będzie odbudowa 
kraju. Nie będzie się wtedy myślało o kulturze i jej twórcach 
– mówi Artur Burszta. – Chcielibyśmy, żeby autorki i auto-
rzy z Ukrainy mieli szansę zaistnieć na międzynarodowych 
festiwalach, by ich książki nadal mogły się ukazywać, tak-
że za granicą. To kolejny projekt, na który trzeba uzyskać 
grant. Na razie będą go wspierać środki ze sprzedaży an-
tologii „100 wierszy wolnych z Ukrainy” z premierowymi 
przekładami Bohdana Zadury. W antologii znajdują się 
wiersze 39 autorów. – Dwóch już nieżyjących, więc musieli-
śmy dotrzeć do 37 poetek i poetów – mówi Artur Burszta. – 
I udało nam się skontaktować z 34. To bardzo pocieszające 
w tej wojennej sytuacji. Choć ich historie i świadectwa mają 
prawo przerażać. Nakładem Biura Literackiego ukażą się też 
tłumaczenia esejów i felietonów twórców ukraińskich pisa-
nych od wybuchu wojny. – To nie będą pamiętniki, ale wojna 
postrzegana w literacki sposób – mówi Burszta. 

TRZyMAć RęKę NA PULSIe

Jak przetrwać prawie trzy dekady na rynku wydawniczym 
i wciąż mieć ochotę na nowe wyzwania? – Trzeba cały czas 
trzymać rękę na pulsie. Być w środku tego, co się dzieje. 
Być aktywnym odbiorcą sztuki i kultury. Słuchać muzyki, 
oglądać seriale, czytać… Chociaż z tym ostatnim mam aku-
rat ostatnio kłopot. Jest tak dużo książek związanych z na-
szą działalnością, że brakuje czasu na inne. Leżą i czekają 
na inne czasy. Artur Burszta nie ulega temu, co jest aktu-
alnie modne. - Zawsze staram się iść dwa kroki do przodu. 
Proponować naszym odbiorcom coś całkowicie innego, 
nowego, świeżego. Nie zawsze spotyka się to ze zrozumie-
niem, ale po jakimś czasie często widzę, że inni animatorzy 
kultury zaczynają robić dokładnie to samo. 

TransPort Literacki to kolejne nowe otwarcie dla Festi-
walu. Na szczęście nie trzeba zaczynać od zera. – To jest 
dla nas trudny rok, przejściowy. Z pewnością nie uda się 
uniknąć błędów, ale dajemy sobie do nich prawo. Powiem 
więcej, one są bardzo potrzebne, można na nich nauczyć 
się więcej aniżeli na ciągłym powtarzaniu tych samych wy-
próbowanych działań – mówi. Czuje się potrzebny w Ko-
łobrzegu. Wierzy, że TransPort Literacki będzie szansą na 
zmianę jego wizerunku. Także za granicą. Chciałby też, 
żeby stał się ważnym wydarzeniem dla Kołobrzeżan – tych 
młodych, ale także i tych starszych. To nie stanie się od 
razu, ale Artur Burszta jest zwolennikiem metody małych 
kroków. – Potrzebna jest konsekwentna, systematyczna 
i wieloletnia praca. A my nie tylko to potrafimy robić, ale 
też mocno w to wierzymy. Deklaruje też, że Festiwal za-
kotwiczy w Kołobrzegu na dłużej. A może już na zawsze?
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www.medos-koszalin.pl

medos-koszalin.pl

600 516 559  |  94 7170717

biuro@medos-koszalin.pl

ul. Konstytucji 3 Maja 14, Koszalin

• zaopatrzenie ortopedyczne  
i rehabilitacyjne,

• profilaktyka zdrowotna,

• artykuły medyczne  
i pomocnicze,

• bielizna dla amazonek,

• peruki i turbany,

• podologia,

• wyroby kompresyjne.



Kiedy oddajemy ten numer „Prestiżu” do druku, niewiadomych co do programu Młodych 
i Film jest jeszcze sporo, bo organizacja tak dużej imprezy trwa do ostatniej chwili. Wiemy na 
pewno, że będzie to święto młodego kina, z nowym konkursem, mnóstwem gości i co najważ-

niejsze – w tradycyjnej formule na żywo. Stęskniliśmy się za nią po dwóch latach!

Sześć dni, 
trzy konkursy, setki gości

41. koSzalińSki FeSTiwal deBiuTów Filmowych 
„młodzi i Film” 6 – 11 czerwca 2022

autor: anna Makochonik  |  Fotografie: Materiały prasowe

W konkursie pełnometrażowych debiutów filmowych zoba-
czymy trzynaście tytułów, w tym dwie premiery. Dawno nie 
był to tak mocny zestaw, bo znalazły się tu świetne filmy, jak 
„Inni ludzie” Aleksandry Terpińskiej, „Piosenki o miłości” To-
masza Habowskiego czy „Sonata” Bartosza Blashkego. Nad 
werdyktem głowić będzie się jury w składzie: Marcin Koszał-
ka (przewodniczący), Robert Bolesto, Maria Dębska, Alicja 
Grawon-Jaksik i Katarzyna Lewińska. Selekcja konkursu krót-
kich metraży jeszcze trwa. Spodziewanych jest 50 tytułów, 
w tym animacji, dokumentów i fabuł do 30 minut. Ogłoszona 
została za to lista nowej konkursowej sekcji: konkursu pełno-
metrażowych filmów dokumentalnych, w której przewidziane 
są trzy nagrody oraz wyróżnienia. – Współczesne kino do-
kumentalne to obecnie różnorodność artystyczna, formalna 
i tematyczna: skromne, autorskie miniatury, dokumenty ob-
serwacyjne, ale także filmy kreacyjne, czy rozbudowane nar-
racyjnie produkcje, oferujące epicki rozmach dramaturgiczny 
– mówi Janusz Kijowski, dyrektor programowy Młodzi i Film. 
– Dokumentaliści trzymają rękę na pulsie, sięgając po tematy 
aktualne, a jednocześnie uniwersalne. Poszukują nowocze-
snego języka: w nawiązaniu do tradycji gatunku oferują nowa-
torskie rozwiązania. Przyglądam się temu od dłuższego czasu 
z wielkim podziwem. Nasz festiwal dzięki nowemu konkurso-
wi wiele zyskuje: poszerza swoją perspektywę, wzbogacając 
się o nowy wymiar wypowiedzi filmowej.

Warto dodać, że ciałem doradczym selekcji wszystkich kon-
kursów jest Rada Artystyczna, w powołana przez Koło Mło-
dych Stowarzyszenia Filmowców Polskich, w składzie: Piotr 
Domalewski, Katarzyna Klimkiewicz, Anna Zamecka oraz 
Michał Szcześniak, przewodniczący Koła Młodych SFP, który 
mówi: – Młodzi i Film to jeden z najważniejszych festiwali dla 
startujących filmowców. Dziś przeżywa swoje apogeum, bo 
debiutów powstaje rekordowo dużo.

MiF to pierwsze spotkania, z których tworzą się grupy filmo-
we i przyjaźnie. Kształtuje się branża i oczywiście pomysły na 
filmy. Świadomość tego, że jesteśmy grupą zawodową i warto 
sobie wzajemnie pomagać.

Poza konkursami, w programie festiwalu znajdą się koncer-
ty, wykłady, debaty, panele dyskusyjne, warsztaty, wystawy 
i spotkania, w tym branżowe. Festiwal odbywać się będzie 
w trzech miejscach. Do Centrum Kultury 105 i kina w Kosza-
lińskiej Bibliotece Publicznej dołącza zmodernizowany Amfi-
teatr. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.  

Aktualności i szczegółów dotyczących festiwalu należy szu-
kać na stronie mlodziifilm.pl.

Autorem plakatu festiwalowego 2022 jest Patryk Hardziej.

Chrzciny, reż. Jakub Skoczeń

Braty, reż. Marcin Filipowicz
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Rozmowa z Pawłem Strojkiem, dyrektorem 41. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film” (MiF).

w koszalinie oglądamy filmy 
przyszłych zdobywców oscarów

Powracacie do festiwalowej normalności, ale trudno nie zapytać 
najpierw o dwie ostatnie edycje MiF.
Udało nam się w czasie pandemii dostosować do trudnych cza-
sów. Festiwal odbywał się, jako jeden z nielicznych w Polsce, 
w praktycznie niezmienionej formie. Stanowisko organizatorów, 
czyli Miasta Koszalina i Stowarzyszenia Filmowców Polskich, było 
jasne – albo organizujemy wersję standardową, czyli z seansami 
w kinie i gośćmi, albo nie robimy go w ogóle. Oczywiście musie-
liśmy dostosować się do wymogów sanitarnych, przez co liczba 
widzów była mniejsza, ale w proporcjach zainteresowanie festi-
walem było na podobnym poziomie, co zawsze.

Nie obawia się pan, że to się może zmienić?
Myślę, że na pewno trzeba na nowo wypracować trend chodzenia 
do kina. Przez dwa lata wiele osób przyzwyczaiło się do ogląda-
nia filmów na kanapie, przez platformy streamingowe. Oczywi-
ście, one w pewnym sensie uratowały branżę filmową od zapaści, 
ale z drugiej strony blokują możliwość dystrybucji wielu tytułów, 
także polskich, na festiwalach. Mam nadzieję, że ludzie jednak za-
tęsknią do żywego uczestnictwa w kulturze filmowej, odnajdą po-
trzebę integracji i przyjemności oglądania kina na dużym ekranie.

Jak chcecie ich do tego zachęcić?
Jesteśmy trzecim co do ważności festiwalem filmowym w Polsce 

i śmiało mogę powiedzieć, że w Koszalinie oglądamy produkcje 
przyszłych zdobywców Oscarów. Najprościej mówiąc, zachęca-
my filmami. W tym roku, poza konkursem debiutów pełnome-
trażowych i krótkometrażowych, wprowadzamy trzeci konkurs 
pełnometrażowych debiutów dokumentalnych, który będzie miał 
osobne jury, trzy nagrody i wyróżnienie.

Skąd taki pomysł?
Z inicjatywą wystąpiło Koło Młodych Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich, co wsparliśmy z pełnym przekonaniem, bo już od 
kilku lat zauważalne było rosnące zapotrzebowanie na docenienie 
pracy młodych dokumentalistów, a stworzona u nas odrębna, ale 
pozakonkursowa, sekcja dla pełnometrażowych dokumentów, 
przestała wystarczać. Na świecie filmy dokumentalne to bardzo 
mocny i ceniony segment kinematografii, który trafia do regular-
nej dystrybucji. W Polsce nie jest jeszcze tak popularny, a są to 
fantastyczne propozycje. Jestem miłośnikiem dokumentów i bar-
dzo się cieszę, że w Koszalinie będziemy je nie tylko oglądać, ale 
i nagradzać. Produkcje krótkometrażowe, nie tylko dokumental-
ne, pojawią się również w bloku przygotowanym przez partnera 
Młodzi i Film, czyli festiwal dokumentART z Neunbrandenburga.

„Anatomia”, reż. Ola Jankowska

„Piosenki o miłości”, reż. Tomasz Habowski

„Dzień, w którym znalazłem w śmieciach 
dziewczynę”, reż. Michał Krzywicki

„Wiarołom”, reż. Piotr Złotorowicz

„Braty”, reż. Marcin Filipowicz

„Inni ludzie”, reż. Aleksandra Terpińska

„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”,  
reż. Mateusz Rakowicz

„Sonata”, reż. Bartosz Blaschke

„Holiday (Agung)”, reż. Paweł Ferdek

„Ćmy”, reż. Piotr Stasik

„Za duży na bajki”, reż. Kristoffer Rus

„Chrzciny”, reż. Jakub Skoczeń

„Magdalena”, reż. Filip Gieldon

konkurS pełnomeTrażowych 
deBiuTów FaBularnych

Paweł Strojek
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Czy w formule festiwalu coś się jeszcze zmieniło?
W samej formule nie, natomiast działalność w tym roku zaczyna 
rada artystyczna, powołana przy festiwalu, również przez Koło 
Młodych SFP, w której zasiadają Piotr Domalewski, Katarzyna 
Klimkiewicz, Michał Szcześniak i Anna Zamecka. Rada jest cia-
łem doradczym w konkursowych selekcjach. Wszystkie te osoby 
reprezentują młode pokolenie filmowców, więc będzie to ważny 
i mocny głos.

Ile filmów zobaczymy w tym roku?
Łącznie napłynęło do nas 225 zgłoszeń, w tym 24 fabuły peł-
nometrażowe, 25 dokumentów pełnometrażowych i 176 filmów 
krótkometrażowych, w tym fabularnych, dokumentalnych i ani-
mowanych. Listę trzynastu filmów w tzw. głównym konkursie 
oraz jedenastu w konkursie dokumentów już znamy (tytuły publi-
kujemy obok – dop. red.). Selekcja krótkich metraży jeszcze trwa.  

Kino zawsze jest zwierciadłem swoich czasów. Czy w filmach, 
które zobaczymy, pojawiają się wątki dotyczące pandemii, wojny?
Sama pandemia nie jest widoczna, ale są pokazane jej skutki: 
izolacja, poczucie osamotnienia, narastające fobie, niepewność 
dotycząca przyszłości oraz poluzowanie więzi międzyludzkich 
i rodzinnych, wreszcie zanik umiejętności komunikowania się na 
bardzo podstawowym poziomie. Widać, że lockdown odcisnął 
piętno na nas wszystkich, także na twórcach, którzy zamiast oglą-
dać filmy na sali kinowej, robili to na domowej kanapie, co niestety 
zubożyło ich język i jako widz wyraźnie to odnotowuję.  Filmów 
odnoszących się do wojny spodziewam się w roku przyszłym i ko-
lejnych – w tej edycji ich nie ma, bo etap nagrań zgłoszonych do 
konkursu produkcji został zamknięty co najmniej kilka miesięcy 
temu, czyli jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie.
Myślę ze smutkiem, że kino europejskie w najbliższych latach bę-
dzie mocno naznaczone obecną dramatyczną sytuacją.  

Czy możemy się spodziewać wykorzystania na mapie festiwalo-
wej zmodernizowanego Amfiteatru?
Tak, odbędzie się tu kilka imprez. Między innymi koncerty w ra-
mach sceny muzycznej: w czwartkowy wieczór wystąpi Bisz/
Radex, w piątkowy – Tomasz Mreńca. Trzeci występ muzyczny, 
koszalinianina Olka Talkowskiego, zaplanowaliśmy jako część 
gali zamknięcia festiwalu, w Filharmonii. Wracając do amfite-
atru – w jego salach szkoleniowych odbędą się polsko-niemieckie 
warsztaty filmowe, do udziału w których zaprosiliśmy studentów 
z Polski i Niemiec. Z kolei galeria w amfiteatrze będzie gościć wy-
stawę prac młodego pokolenia plakacistów polskich, połączoną 
z debatą na temat współczesnego plakatu filmowego, z udziałem 

takich twórców jak Ola Niepsuj, Maks Bereski czy Patryk Har-
dziej, który zaprojektował tegoroczny plakat Młodych i Filmu.

W jakim stopniu trudna sytuacja geopolityczna i gospodarcza 
wpływa na organizację festiwalu?
Jesteśmy w dobrej sytuacji, w porównaniu z innymi tego typu 
wydarzeniami filmowymi, bo mamy świetnych organizatorów 
i sponsorów. Budżet jest taki, jak w zeszłym roku, czyli oko-
ło jednego miliona dwustu tysięcy złotych, ale musi być inaczej 
rozdysponowany. Podrożało to, co jest organizacyjnie ogrom-
nym kosztem – hotele, transport, druk materiałów i wydawnictw 
promocyjnych. Przyjedzie do nas, jak zawsze, około tysiąca osób, 
dodaliśmy nowy konkurs, a więc i nagrody finansowe, z czegoś 
musimy zatem rezygnować, coś ograniczyć. Dlatego na przykład 
scena muzyczna będzie kameralna – planujemy wspomniane trzy 
koncerty.  

drobna zmiana dotyczy terminu – z końca przenosicie się na po-
czątek czerwca. Czym jest spowodowany?
Zawsze staramy się znaleźć termin bezpieczny, atrakcyjny i ko-
rzystny dla widzów, tak żeby jak najwięcej osób mogło wziąć 
udział w festiwalu.  

„Boylesque”, reż. Bogna Kowalczyk

„Bóg i wojownicy lunaparków”,  
reż. Bartłomiej Żmuda

„Bukolika”, reż. Karol Pałka

„Furia”, reż. Krzysztof Kasior

„Już tu nie wrócę”, reż. Mikołaj Lizut

„Lombard”, reż. Łukasz Kowalski

„Sfora”, reż. Tadeusz Chudy

„Silent Love”, reż. Marek Kozakiewicz

„Spacer z aniołami”, reż. Tomasz Wysokiński

„Stado”, reż. Monika Kotecka i Karolina 
Poryzała

„Tylko wiatr”, reż. Zofia Kowalewska

konkurS pełnomeTrażowych 
deBiuTów dokumenTalnych

Piosenki o miłości, reż. Tomasz Habowski Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę, reż. Michał Krzywicki
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Sylwia Pietkowska w zawodzie pracuje od trzynastu lat. Jest li-
cencjonowanym kosmetologiem, absolwentką Wyższej Szkoły 
Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. Swoją przygodę z kosme-
tyką rozpoczęła we Wrocławiu, w policealnej szkole EuroColle-
ge, zyskując tytuł technika usług kosmetycznych i zdobywając 
pierwsze doświadczenia w pracy zawodowej. W 2014 roku ukoń-
czyła Międzynarodowe  Studium Dziewulskich na Wydziale Cha-
rakteryzacji Filmowej i Wizażu w Warszawie. Pracowała w kilku 
salonach we Wrocławiu, Warszawie, Łebie na rozmaitych sprzę-
tach i dermokosmetykach, pogłębiając wiedzę ze współczesnej 
kosmetologii, nauczyła się trafnie sobie radzić z najtrudniejszymi 
przypadkami. Do Koszalina wróciła ze względów prywatnych i tu, 
już na własny rachunek, rozwija się zawodowo.

PRZed, W TRAKCIe I PO

Salon Beauty Secret otworzyła w... pandemii. Na ten ekstre-
malnie trudny dla branży czas znalazła sprytny pomysł – usługi 

mobilne. W ten sposób zdobyła wiele klientek gabinetu stacjo-
narnego. Ogromną rolę w jego promocji odegrały też media 
społecznościowe, które Sylwia Pietkowska starannie i aktywnie 
prowadzi. Zdjęcia „przed” i „po” to najlepszy dowód na jakość 
i efektywność oferowanych zabiegów, a te bywają spektakular-
ne: wyleczone stany zapalne, trądzik, w tym bardzo zaawansowa-
ny, likwidowanie przebarwień, zmarszczek. Internetowe portfolio 
Sylwii Pietkowskiej mówi samo za siebie.  

Na Instagramie nie brakuje też zdjęć z samych zabiegów, często 
swobodnych, „na luzie”. – Nie tworzę niepotrzebnego dystansu. 
– mówi właścicielka Beauty Secret. – Zależy mi na nawiązaniu 
miłych relacji i stworzeniu przyjaznej przestrzeni, w której można 
poświęcić sobie czas. Moje klientki bardzo sobie cenią niezobo-
wiązującą atmosferę w gabinecie. 

Na pewno sprzyja jej też kameralny, wyciszony charakter gabi-
netu, w którym nietrudno o relaks i skupienie na sobie, ale i sama 

Czasem mniej, znaczy więcej – ta zasada pod każdym względem idealnie pasuje do gabinetu Beau-
ty Secret. Wszystko, czym dotkniemy w nim skóry, jest zdrowe, bezpieczne i ma dobroczynne działa-
nie – od znakomitych kosmetyków zabiegowych, po markę makijażową, która za chwilę będzie hitem.  

O skórę trzeba dbać całościowo – podkreśla Sylwia Pietkowska, właścicielka salonu. 

niewielki gabinet, wielkie możliwości
BeauTy SecreT

Fotografie: Zatrzymane chwile/ katarzyna łyczak i archiwum własne
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otwartość właścicielki. Na co dzień miła, uśmiechnięta, pełna 
życzliwości. – Otaczam szczególną opieką każdą moją klientkę – 
mówi. – Moja praca jest moją pasją, stale się szkolę i podnoszę 
swoje kwalifikacje by jakość moich usług prezentowała najwyższy 
poziom.

NIeZAWOdNe, WSZeCHSTRONNe

Specjalnością Beauty Secret są peelingi chemiczne, które od lat 
nie schodzą z listy najbardziej skutecznych zabiegów kosmeto-
logicznych. Rynek beauty rozwija się w zawrotnym tempie i o ile 
sama technologia tworzenia peelingów także ulega nieustannym 
zmianom, to sam zabieg wytrzymuje konkurencję z wieloma no-
winkami i urządzeniami. – Są fantastyczne i niezwykle skutecz-
ne – potwierdza Sylwia Pietkowska. – Niestety wiele klientek ma 
nieciekawe doświadczenia z peelingami, związane z ich niewłaści-
wym wykonaniem, nieprzestrzeganiem zaleceń pozabiegowych 
lub brakiem informacji. Tymczasem peelingi  to samo dobro. Waż-
ne, żeby wiedzieć, jak proces zabiegowy będzie wyglądać i czego 
się spodziewać. Czyli na przykład, że możemy mieć przejściowy 

wysyp niedoskonałości, bo skóra się oczyszcza, i nie trzeba się 
tym zniechęcać. Większość dzisiejszych procedur nie powoduje 
już jak kiedyś intensywnego, widocznego złuszczania. Mitem jest 
też konieczność unikania peelingów w lecie. Niektóre wręcz lepiej 
działają w tym okresie, chroniąc przed destrukcyjnym działaniem 
promieniowania UV.

Sylwia Pietkowska pracuje na kosmetykach cenionej polskiej 
marki Peel Mission. Jej wyróżnikiem, poza najwyższymi standar-
dami produkcji i czystości składu, jest zróżnicowanie produktów, 
a więc możliwość maksymalnego spersonalizowania zabiegów. – 
Używam czasem nawet pięciu prepratów w jednej procedurze, 
dzięki czemu kuracja jest wielokierunkowa – mówi kosmetolog. 
– Możemy jednoczesnie niwelować przebarwienia, stany zapal-
ne, ujędrniać i nawilżać skórę. Doradzam też w kwestii pielęgnacji 
domowej, która jest przedłużeniem gabinetowej. Co ważne, przed 
rozpoczęciem terapii przeprowadzam bardzo szczegółowy wy-
wiad na temat uwarunkowań zdrowotnych, przyjmowanych le-
ków, suplementów itp. Wszystko ma swoje znaczenie w dalszych 
działaniach.
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Uzupełnieniem lub wsparciem zabiegów jest urządzenie służące 
do wolumetrycznych zabiegów i remodelingu skóry firmy Mʹon-
duniq oraz linie pielęgnacyjne i do zabiegów rytualnych, relaksa-
cyjnych także tej marki.

ZdROWy MAKIJAż

To wciąż za rzadkie skojarzenie, a szkoda. – Wciąż za mało osób 
bierze pod uwagę, że nawet jeśli stosujemy wartościową pielę-
gnację, ale zatykamy skórę słabej jakości kosmetykami do ma-
kijażu, efektu nie uzyskamy lub go zepsujemy – zauważa Sylwia 
Pietkowska. – Trend na eko kosmetyki jest obecnie bardzo silny. 
Pojawiło się mnóstwo marek tego nurtu, ale zdarza się, że nawet 
te rzekomo naturalne mają sztuczne i niezdrowe dodatki. Ja szu-
kałam marki makijażowej, która przedłużałaby pielęgnację gabi-
netową. Najlepsze doświadczenia w pracy miałam z kosmetykami 
mineralnymi, które niesamowicie pielęgnują skórę, w tym trądzi-
kową, w której się specjalizuję.

Wybór padł na australijskie kosmetyki Inika Organic, które na 
polskim rynku pojawiły się zaledwie dwa lata temu, za to od 
dłuższego czasu cieszą się niezwykłą popularnością w Europie. 
Jest to najczystsza, najzdrowsza i najwyżej certyfikowana  mar-
ka makijażowa na świecie, a Beauty Secret jej pierwszym auto-
ryzowanym gabinetem z pęłną gamą produktów do odsprzeda-
ży w Polsce.

Produkty Iniki są w stu procentach naturalne, wegańskie i prze-
znaczone dla wszystkich rodzajów skóry. Nie zawierają petroche-

mikaliów, substancji syntetycznych, składników modyfikowanych 
genetycznie i pochodzenia zwierzęcego (nie sa testowane na 
zwierzętach!),pozbawione szkodliwych konserwantów, perfum, 
wypełniaczy, silikonów, parabenów, talku, tlenochlorku bizmu-
tu, filtrów chemicznych, gultenu, laktozy i alkoholu. Ta długa li-
sta nieobecności z pewnością wprowadzi w ekstazę miłośniczki 
ekologii, ale powinna być też rekomendacją dla wszystkich pań 
poszukujących wysokiej jakości. To gwarancja bezpieczeństwa 
w stosowaniu, a przy okazji ochrona przed zanieczyszczeniami 
środowiska i słońcem, jak przystało na kosmetyki z południowej, 
słonecznej półkuli.

W gabinecie możemy kupić znakomitej jakości podkłady i pudry 
z filtrem SPF 25, bazy pod makijaż, tusze do rzęs, mocno napig-
mentowane cienie do powiek, błyszczyki, kredki itd. albo pod 
okiem Sylwii Pietkowskiej, która jest dyplomowaną wizażystką, 
nauczyć się makijażu. – Wykonuję makijaże okolicznościowe 
i dzienne, stosując zasadę, by nie zakrywał, ale odkrywał natural-
ne piękno, prowadzę indywidualne lekcje makijażu, uczę różnych 
ciekawych trików oraz jak stosować poszczególne kosmetyki krok 
po kroku – mówi Sylwia Pietkowska.

W Beauty Secret możemy też wszystkie powyższe zabiegi połą-
czyć, co nie jest zresztą rzadkością. – Robimy wybrany zabieg, 
rozmawiamy o pielęgnacji, popijamy zdrowotną herbatę przy 
świeczkach i przyjemnej muzyce, a kończymy makijażem mine-
ralnym, więc z gabinetu wychodzi klientka zaopiekowana pod 
każdym względem – uśmiecha się właścicielka Beauty Secret.  
– Na taką właśnie, całościową pielęgnację stawiam. 

Beauty Secret
tradycji 10, koszalin /BeautysecretMobilnykosmetolog
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ZACZNIJ Od KONSULTACJI 

Aby skutecznie wyleczyć ginekomastię, należy przede wszystkim 
zgłosić się do lekarza, który dobierze optymalny sposób leczenia, 
w zależności od źródła problemu i postawionej diagnozy. Gine-
komastia pojawia się u mężczyzn z wielu przyczyn, niezależnie 
od wieku, ale na pewno tym, co łączy pacjentów zgłaszających 
się z tym problemem, jest poczucie zawstydzenia i skrępowanie 
z powodu „męskich piersi”. Rozmowa z lekarzem na temat tych 
dolegliwości może być dla niektórych pacjentów krępująca, ale 
należy przede wszystkim szczerze i możliwie szczegółowo rozma-
wiać z lekarzem – mówi dr n. med. Andrzej Krajewski.

dLACZeGO POWSTAJe GINeKOMASTIA? 

Źródeł pojawienia się ginekomastii u mężczyzny może być wie-
le. Podczas szczegółowych badań możemy ocenić, gdzie leży 
prawdziwa przyczyna pojawienia się tego problemu. Przede 
wszystkim może być on wynikiem występowania zaburzeń rów-
nowagi między poziomem androgenów i estrogenów. Ma na to 
wpływ np. przyjmowanie środków dopingowych, zawierających 
androgeny, ale także nadmierne picie piwa i innych składników 
pokarmowych, które mają działanie estrogenene. Ginekomastia 
może pojawiać się również wskutek zwiększenia ilości kobiece-
go hormonu – estradiolu, w stosunku do męskiego testosteronu. 
Z powodu różnych chorób: marskości wątroby, raka wątroby oraz 
nadczynności tarczycy. Często występuje także tzw. pseudogi-
nekomastia. Jest to ginekomastia tłuszczowa, która jest związa-
na z otyłością̨ – męskie piersi powiększają się, ponieważ tkanka 
tłuszczowa gromadzi się w nadmiarze w tej okolicy. 

POZbądź SIę GINeKOMASTII! 

Ginekomastię można skutecznie wyleczyć. W zależności od po-
wodu pojawienia się tego schorzenia, dobieramy różne metody, 
które pozwolą panom na nowo cieszyć się płaską klatką piersio-
wą. Gdy ginekomastia pojawiła się wskutek występowania innej 
choroby (nowotworu lub marskości wątroby), przede wszystkim 
należy zacząć od wyleczenia tego schorzenia. Natomiast gdy 
przyczyną jej pojawienia się jest zażywanie leków, wtedy ko-
nieczne będzie ich odstawienie lub skorzystanie z zamienników. 
Gdy ginekomastia powstaje z powodu zaburzeń hormonalnych, 
możemy zastosować terapię z wykorzystaniem testosteronu lub 
zalecić przyjmowanie leków, które będą miały za zadanie zaha-
mować aktywność estrogenów. 

Możemy również zaproponować skuteczne metody chirurgiczne. 
Stosujemy je, gdy u pacjenta mamy do czynienia z ginekomastią 

tłuszczową. Kiedy następuje przerost piersi i nie można się ich 
pozbyć za pomocą diety bądź ćwiczeń, gdy mamy do czynienia 
z ginekomastią samoistną (czyli przetrwałą z okresu dojrzewania) 
lub gdy pojawiła się ona z powodu innych chorób, których wyle-
czenie nie przyniosło zadowalających rezultatów zewnętrznych 
– nie nastąpiło unormowanie wyglądu gruczołów piersiowych. 

CHIRURGICZNe USUNIęCIe GINeKOMASTII

Aby usunąć ginekomastię, często stosuje się metody chirurgicz-
ne. Taki zabieg odbywa się zazwyczaj w znieczuleniu ogólnym. 
Polega on na odpowiednim usunięciu nadmiaru tkanki tłuszczo-
wej, gruczołowej oraz naddatku skóry. W ten sposób uzyskujemy 
prawidłowy, estetyczny wygląd klatki piersiowej. Rezultatem ta-
kiej operacji jest płaska klatka piersiowa, czyli posiadająca typo-
wo męski wygląd, co wpływa na przywrócenie właściwych pro-
porcji męskiej sylwetki. Nieocenioną zaletą takiego zabiegu jest 
również poprawa samooceny i większa pewność siebie pacjenta 
– wyjaśnia dr n. med. Andrzej Krajewski.

Ideałem męskiej sylwetki jest m.in. płaska, umięśniona klatka piersiowa. Niestety nie wszyscy mężczyźni 
mogą się cieszyć takim wyglądem. Niektórzy z nich borykają się z problemem ginekomastii, czyli prze-
rostu tkanki gruczołowej, włóknistej i tłuszczowej w okolicy piersi. Nie jest to schorzenie niebezpieczne 
dla zdrowia, ale często negatywnie wpływa na samoakceptację i zadowolenie z wyglądu u mężczyzny. 
Jak pozbyć się ginekomastii? - wyjaśnia dr n. med. Andrzej Krajewski z Klinik Krajewscy Chirurgia Pla-

styczna i Medycyna Estetyczna

jak pozbyć się ginekomastii? 

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

dr n. med. Andrzej Krajewski
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Kochają się i nienawidzą. Chcą się rozstać, a potem widowiskowo się godzą. Na pewno 
znacie takie pary. Czy zdarza się wam zastanawiać nad tego rodzaju związkami?  Zadajecie 

sobie pytanie: jak to się dzieje, że „oni” jeszcze są razem? 

Błędne koło 
toksycznych związków

W tego rodzaju związkach dynamika jest bardzo duża. 
Nagłe zwroty akcji, chaos powodują, że przebywanie 
z takimi parami wywołuje dysonans i zakłopotanie. Pełne 
sprzeczności zachowania wzbudzają nasz niepokój, cza-
sami dostrzegamy wyraźne sygnały przemocy domowej 
przeplatanej wielką miłością. Jednak kiedy próbujemy in-
gerować, natrafiamy na opór, atak, dochodzi nawet do ze-
rwania kontaktów. Finalnie spinamy to podsumowaniem 
– „ich relacja jest toksyczna.”

Toksyczny związek to taki, w którym jeden z parterów 
stale i z premedytacją przekracza funkcjonalne granice 
drugiej osoby, wpływa na obniżenie jej poczucia własnej 

wartości, zaburza postrzeganie rzeczywistości w sferze 
motywacyjnej, emocjonalnej i poznawczej. Poza tym po-
trzeby i pragnienia jednego z parterów są unieważniane 
i spychane na drugi plan. Pojawiają się emocje takie jak 
wstyd, lęk ból i gniew.

Często nasuwa się pytanie, jak to możliwe, że współ-
partner wcześniej nie zauważył wikłania się w relację 
z toksyczną osobą? Jak to jest, że nie wychwycił niepo-
kojących sygnałów? Ba, bywają osoby, które notorycz-
nie wchodzą w toksyczne związki. Otoczenie zachodzi 
w głowę, jak to jest możliwe, że kolejny partner jest kopią  
poprzedniego. 

autor: sylwia hille-jarząbek
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Błędne koło 
toksycznych związków

Analizując sytuację osób, które doświadczyły bądź też 
doświadczają toksycznej relacji, możemy zauważyć pew-
ne wspólne etapy występujące w tego rodzaju związkach. 

Na początku jest wielka miłość. Partner wręcz zalewa 
miłością, jest w stu procentach zaangażowany w zwią-
zek. Czuły, kochający, poświęcający uwagę, wręcz osacza 
z każdej strony tak długo, aż zaczyna być całym naszym 
światem. Wszystkie nasze działania stawiają naszego 
partnera w centrum uwagi. Jeśli partner jest zmęczo-
ny, chodzimy na paluszkach, jeśli się cieszy - cieszymy 
się jeszcze mocniej, wychwalamy i wielbimy. Kiedy jest 
niezadowolony, czujemy się źle, obniża nam się nastrój. 
Odsuwamy się od znajomych, a zwłaszcza od tych, którzy 
w delikatny sposób próbują nam powiedzieć, że coś z na-
szą relacją jest nie tak. 

Czy na tym etapie powinniśmy się martwić? Oczywiście 
że nie. Pierwotny wzajemny zachwyt to jest po prostu 
zakochanie, po którym przechodzimy do zdrowej relacji, 
w oparciu o miłość, partnerstwo i szacunek. 

Niestety toksyczny związek rządzi się innymi prawami, 
inaczej się przeobraża. Powoli między partnerami zaczyna 
rosnąć napięcie. Początkowo są to bardzo drobne rzeczy, 
drobne sprzeczki, drobne niezadowolenie, przekształca-
jące się w ataki, oskarżenia, obwinianie. Partner często 
wysnuwa absurdalne oskarżenia, zarzuca niewierność, 
nielojalność, celowe działanie na jego szkodę. Mamy po-
czucie odrealnienia, a także zachowań paranoicznych. 
Oskarżana osoba często nie rozumie sytuacji, nie wie, co 
się dzieje, jest zagubiona, nie wie co robić. W końcu part-
ner to „miłość życia”. Każda próba rozwiązania sytuacji 
konfliktowej powoduje eskalację negatywnych emocji 
oraz wzrost agresji partnera. Towarzyszy temu poczucie 
zagubienia, każda z wybranych dróg jest zła. 

Na tym etapie związek przechodzi do fazy eskalacji kon-
fliktów. Może pojawić się każdy rodzaj przemocy: emo-
cjonalna, materialna, a nawet fizyczna. Toksyczny partner 
często stosuje szantaż emocjonalny, wzbudza poczucie 
winy, kieruje pod naszym adresem oskarżenia. Odwołuje 
się do przeszłości, innych partnerów, rodziców itp. Burza 
jest często bardzo gwałtowna, o dramatycznym przebie-
gu. Czasami kłótniom toksycznych związków towarzyszy 
wręcz teatralność. Tłuką się naczynia, interweniują sąsie-
dzi, policja, znajomi. Do czasu…

Nagle nasz partner zamienia się w anioła, wyraża żal za 
grzechy, kaja się i przeprasza. Spełnia wszystkie nasze 
oczekiwania, jest kochający, szanujący, wielbiący… I tu 
możemy wstawić wszystkie pozytywne przymioty. 

Sielanka trwa do następnego razu, bo toksyczny związek 
kołem się toczy: napięcie, eskalacja, cud-miód. Uwikłani 
w toksyczną relację partnerzy, jak chomiki w kółku, cały 
czas biegnąc, stoją w tym samym miejscu. Powoli wszy-
scy się do nich przyzwyczajają, nikt nie reaguje, sąsiedzi 
nie wzywają już policji. Znajomi powoli się odsuwają, na-
wet rodzina przestaje reagować. I wszystko byłoby w po-
rządku, bo przecież każdy ma prawo do życia według wła-
snych zasad, gdyby nie fakt, że w toksycznej relacji jest 
zwycięzca i pokonany.

Zwycięzca bierze wszystko, ładuje baterie przed kolej-
nymi atakami, a pokonany powoli stacza się w poczuciu 
własnej wartości, samotności, braku sprawczości, czasa-
mi depresji. Nawet jeżeli na początku relacji startujemy 
z tego samego miejsca, proces wiktymizacji, trwający cza-
sami przez wiele lat doprowadza nas do sytuacji, kiedy 
stajemy się ofiarami, a wyuczona bezradność powoduje 
pozbawienie mocy sprawczej, niezbędnej do podjęcia 
działań, mających na celu zmianę sytuacji. Dlatego też 
często zdarza się, że pozostajemy w takich związkach aż 
do grobowej deski. 

Przyjrzyjmy się zatem obu stronom toksycznej relacji. 
Kim jest toksyczny partner? Choć najchętniej widzieliby-
śmy tutaj psychopatę czy też narcyza, socjopatę itp. to 
należy zaznaczyć, że te zaburzenia osobowości stanowią 
około 3 do 5 procent światowej populacji, a toksycznych 
związków jest znacznie więcej. Toksycznym partnerem 
może być każda osoba, która wykazuje zachowania an-
tyspołeczne dążące do przejęcia kontroli nad życiem dru-
giego człowieka, bez względu na płeć.  Główne cechy ta-
kiego partnera to: egocentryzm, samolubność, nadmierny 
krytycyzm, skłonność do poniżania innych, nadmierna 
zazdrość, nieufność, umiejętność budowania destabilizu-
jącego środowiska, tendencja do obrażania się, lękliwość.

Toksycznymi partnerami są najczęściej osoby, które wy-
chowały się w rodzinach, gdzie potrzeby dzieci były po-
mijane, niezaspokajane, ignorowane. Ambiwalencja była 
tak duża, że dziecko wyrastało w poczuciu sprzeczności 
i niezrozumienia.  Bardzo często na początku relacji tok-
syczny partner dzieli się swoim smutnymi doświadczenia-
mi z dzieciństwa, wzbudzając w partnerze chęć ochrony 
czy zadośćuczynienia. 

Kto zatem najczęściej wchodzi w toksyczne relacje, przyj-
mując rolę pokonanego? W tym przypadku również nad-
użycia doznane w dzieciństwie są kluczowe. Niedostatki 
emocjonalne, traumy, zaburzone poczucie bezpieczeń-
stwa, współuzależnienie, niskie poczucie własnej war-
tości - to wszystko wpływa na to, że osoby te wchodzą 
szybciej w szkodliwe relacje, w których toksyczny part-
ner, w początkowej fazie związku, zaspokaja wszystkie 
emocjonalne braki. 

Wikłanie się w toksyczną relację jest szybkie, bardzo 
silne i uzależniające. Dlatego też nie są wychwytywane 
oczywiste sygnały, zauważalne dla zewnętrznych obser-
watorów. Mechanizm współuzależnienia powoduje, że 
pomimo świadomości iż nie jest dobrze, osoby wikłane 
starają się chronić swój związek wszystkimi możliwymi 
sposobami, traktując go jako jedyną pewną rzecz na świe-
cie. W związku z powyższym nie przyjmują oni pomocy 
od rodziny, znajomych czy obcych ludzi. 

Ofiara sama powoli izoluje się od innych. Osoby te bardzo 
potrzebują pomocy, wsparcia w odbudowaniu poczucia 
własnej wartości, przywrócenia motywacji do działania, 
a przede wszystkim zrozumienia co tak naprawdę się z nią 
dzieje. Zakrzywiona rzeczywistość, w której funkcjonują, 
doprowadza do wyuczonej bezradności. Ofiara toksycz-
nego partnera przestaje podejmować próby zmiany swo-
jej sytuacji, ponieważ nie widzi jej sensu, nie ma nadziei, 
że zmiana jest możliwa.

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

i   1 0 5   i



Naturalnie nasuwają się pytania: Czy toksyczny związek można 
naprawić? Czy można wyjść z toksycznego związku? Czy po-
dejmowanie takich prób ma w ogóle sens?  

Oczywiście, że tak. Co para z toksycznego związku powinna 
zrobić, ażeby zmienić trajektorię swojego wspólnego życia? 
Przede wszystkim wyrazić gotowość do działania, zrozumieć 
potrzebę zmiany, zrozumieć siebie oraz mechanizmy, które 
ustawiają nas w tej lub innej pozycji. Kiedy partnerzy przejmu-
ją odpowiedzialność za sytuację w związku, przestają się ob-
winiać i zaczynają działać, szansa na sukces rośnie. Terapeuta 
pomoże zrozumieć sytuację, w której się znaleźli, mechanizmy 
które wpływają na toksyczne zachowania. Wesprze w wypra-
cowaniu indywidualnego dla związku sposobu działania na 
rzecz poprawy relacji. 

Jednakże w życiu bywa i tak, że partnerzy (lub jeden z nich) nie 
chcą dalej pozostać w toksycznym związku, ale nie mają wy-
starczających zasobów emocjonalnych na to, żeby się rozstać. 
Należy pamiętać, że relacja toksyczna budowana jest przez 
długi czas i dla jednego z partnerów jest to jedyne bezpieczne 
miejsce, jedyne znane i pewne, dlatego podjęcie decyzji o roz-
staniu jest bardzo trudne. Często są to osoby, które przez wiele 
lat ulegały przemocy materialnej, nigdy w życiu nie pracowały, 
nie mają zawodu, nie potrafią samodzielnie podejmować decy-
zji. Czują jednak, że jest cień szansy na zmianę, ale nie wiedzą, 
jak tej zmiany dokonać. 

W tym przypadku bardzo pomocna jest indywidualna terapia 
oparta na budowaniu poczucia własnej wartości, zwiększeniu 
świadomości emocjonalnej, przywróceniu poczucia spraw-
czości, możliwości przywrócenia umiejętności oceny sytuacji. 
Zawsze należy pamiętać, że ekspertami od swojego życia je-
steśmy my sami. Psycholog, psychoterapeuta nie rozwiąże za 
nas naszych problemów, ale na pewno wskaże nam różne per-
spektywy, które pozwolą nam zobaczyć nowe możliwości. Bez 
krytyki, bez oceny i bez radzenia.
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w nowej odsłonie zapraszają....

• biżuteria z kamieni
• okazy minerałów
• łapacze snów
• kadzidełka
• olejki zapachowe
• orgonity
• wahadełka
• kominki  Back Flow efekt

dymnego wodospadu

Kołobrzeg,  
Unii Lubelskiej 12  

tel. 609 601 800

www.kamienieswiata.pl

i wiele innych....

28 lat  na rynku!
28 lat  na rynku!

autorka jest terapeutką pracującą w nurcie terapii 
skoncentrowanej na Rozwiązaniach, studentką 

ostatniego roku psychologii uniwersytetu sWPs. 
Prowadzi w koszalinie gabinet terapeutyczny.  

kontakt pod nr tel. 798 666 497  
lub e-mail sylwia.hillejarzabek@gmail.com



zaprasza
	 w	fascynującą	podróż

Od prehistorycznej przeszłości do współczesności, 
malowaną złocistą barwą bursztynowych odkryć, legend, właściwości.

•	 Bursztynowy	las
•	 Ciekawe	okazy	naturalne
•	 Bryłki	z	inkluzjami	owadów	i	roślin
•	 Współczesny	warsztat	szlifierski	z	pokazem	obróbki	
bursztynu

•	 Przesiewanie	bursztynu	z	piasku
•	 Lecznicze	i	kosmetyczne	zastosowanie	bursztynu
•	 Średniowieczny	warsztat	bursztynnika
•	 Wydobycie	bursztynu	dawniej	i	dziś
•	 Niezwykłe	eksponaty	historyczne	i	współczesne
•	 Projekcja	filmu	edukacyjnego	o	bursztynie	
•	 Zwiedzanie	miasta	Melexem

ul.	Waryńskiego	5,	Kołobrzeg
tel.	727	014	869
email:	mssunstone@gmail.com

godziny	otwarcia:	10:00	–	18:00

Skontaktuj się z nami:

www.muzeumbursztynu.kolobrzeg.pl

W programie zwiedzania oferujemy:

nowość



Jeszcze nie tak dawno byliśmy świadkami zażartych dyskusji na temat zmian klimatycznych - 
czy w ogóle są, czy też ich nie ma. Dzisiaj zmiany te są oczywiste i niezaprzeczalnie wywołane 
ręką człowieka. Obecnie to już nie jest temat na dyskusje przy kawie, lecz być albo nie być 
naszych dzieci, wnuków oraz planety, którą nieustająco i  bezrefleksyjnie eksploatujemy 
w poszukiwaniu własnego komfortu życiowego i finansowego. Bez wątpienia kluczem do zmian 
są globalne zmiany systemowe, ale codziennie każdy z nas może dokonywać lepszych wyborów,  
przyczyniając się do zmniejszenia śladu węglowego i chronienia zasobów Ziemi, za które wszyscy, 

bez wyjątku, jesteśmy odpowiedzialni.

zmień dietę, by chronić planetę 
– to nie slogan, to konieczność 

Według danych Międzynarodowej Agencji Ener-
getycznej w 2021 roku emisje gazów cieplarnia-
nych były najwyższe w historii. Koszt cieplarniany 
wyżywienia całej populacji ludzi stanowi około 
25% wszystkich gazów produkowanych przez 
człowieka i wynosi ok. 12,5 Gt CO2eq (gigaton 
ekwiwalentu dwutlenku węgla) rocznie, z czego 
połowa, 5,6 GtCO2eq pochodzi z produkcji zwie-
rzęcej i odpadów żywności (gnijącej, zmarnowa-
nej), a 6,9 GTCO2eq generowana jest przy uprawie 
ryżu i przemyśle rolniczym (stosowaniu nawozów, 
przekształcaniu gruntów, wylesianiu). Na zmiany 
klimatu ma wpływ nie tylko rolnictwo, ale cały łań-
cuch produkcji żywności.

To co jemy i co kupujemy, wpływa bezpośred-
nio na nasze życie i przyszłość planety.  Aż 40% 
wszystkich gruntów nadających się do zamieszka-
nia jest wykorzystywanych do wyżywienia ludzi, 
71% z tych obszarów przeznaczone jest do wypa-
su zwierząt gospodarskich, 29% na uprawę roślin, 
z czego około 38% wykorzystuje się do uprawy 
paszy dla zwierząt, w tym (w znacznej części) plan-
tacji soi, przyczyniającej się do wylesiania lasów 
deszczowych. 

Dlaczego spośród sektorów działalności człowie-
ka żywność jest tak istotna? Jeśli nie zmienimy 
swoich nawyków żywieniowych do 2050 roku, 
wraz z produkcją żywności będziemy emitować 
do atmosfery aż 9.8 GtCO2Eq (!), zniszczymy śro-
dowisko do cna. Prognozy są pesymistyczne. Aby 
temu zapobiec, naukowcy mając na względzie ko-
nieczność przeciwdziałaniu zmian klimatycznych, 
wyznaczyli poziom „celu węglowego” związanego 
z produkcją żywności na 5Gt CO2eq.

Jak to zrobić? Dane podane przez naukowców są 
bardzo konkretne: żeby zbliżyć się do założonego 
celu, 75% ludności zamieszkującej kraje G20 (19 

największych gospodarczo krajów świata oraz kra-
je należące do Unii Europejskiej) musi zacząć prze-
strzegać tzw. diety planetarnej oraz zmniejszyć 
straty i marnotrawstwo żywności o połowę.  

Model diety planetarnej przygotowała Komisja 
EAT-Lancet złożona z 37 czołowych naukowców 
z całego świata. Przez trzy lata analizowali oni 
żywieniowe praktyki z całego świata, aby odpo-
wiedzieć na pytanie, jak zapewnić Ziemi zrówno-
ważoną przyszłość. Ich celem było wymyślenie 

autor: agnieszka kobalczyk-rohde
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zmień dietę, by chronić planetę 
– to nie slogan, to konieczność 

planu, który będzie w stanie wyżywić populację 10 miliardów ludzi  
w 2050 r., ograniczy liczbę zgonów spowodowanych dietą cywili-
zacyjną i zredukuje degradację środowiska naturalnego związaną 
z produkcją żywności.

FLeKSITARIANIN POTRZebNy Od ZARAZ

Dieta referencyjna zalecana przez Komisję EAT-Lancet rekomenduje 
niewielkie lub zerowe spożycie czerwonego mięsa, niską lub umiar-
kowaną ilość owoców morza i drobiu oraz oparcie modelu żywie-
niowego przede wszystkim na roślinach: warzywach, ziarnach zbóż, 
kaszach, roślinach strączkowych, orzechach, z opcją uzupełnienia 
wartości odżywczej o 2 porcje ryb tygodniowo, niewielkie ilości jajek 
i nabiału oraz wybieranie tłuszczów roślinnych. 

Przeważającym źródłem białka powinny być rośliny strączkowe 
i orzechy.  Istotne jest także unikanie produktów wysoko przetwo-
rzonych, planowanie zakupów i posiłków, by jak najmniej marnować. 

Zatrważające, że w skali globalnej wyrzucamy aż 30% wyprodukowa-
nej żywności! Polak (statystyczny) wyrzuca 235 kg żywności rocznie, 
co plasuje nas w niechlubnej światowej czołówce. Trudno nie wspo-
mnieć, że w ten sposób wyrzucamy także pieniądze w błoto. Musimy 
zdać sobie sprawę, że produkcja żywności pochłania ogromne zasoby 
energii i wody, którymi nie możemy beztrosko szastać. 

Dieta planetarna ma znacznie mniej negatywny wpływ na środowi-
sko, a zarazem oferuje duże korzyści zdrowotne. Łączy zdrowie pla-
nety ze zdrowiem ludzi. Komisja EAT wyliczyła, że zmiana modelu 
żywienia z typowo cywilizacyjnego na zdrowszy, oparty na modelu 
diety planetarnej, mogłaby zapobiec przedwczesnym zgonom 11 mi-
lionów ludzi rocznie. 

Dieta ta obfituje w produkty pochodzenia roślinnego, dostarcza 
błonnika pokarmowego, polifenoli, karotenoidów oraz witamin an-
tyoksydacyjnych, których wpływ na zmniejszenie ryzyka wielu cho-
rób (m.in. cukrzycy, otyłości, chorób neurodegeneracyjnych) został 
wielokrotnie udokumentowany. 

Kupowanie produktów lokalnych często ma znaczenie w ogranicza-
niu śladu węglowego, lecz nie zawsze jest to oczywiste. Jak się oka-
zuje, z punktu widzenia kosztów dla planety, lepiej zjeść pomidory 
importowane z Europy (gdzie jest na nie sezon i panują sprzyjające 
warunki klimatyczne) niż kupować od lokalnego producenta, który 
uprawiając je w szklarniach zużyje znacznie więcej wody i energii. 

Lokalność w wielu przypadkach jest ważna, ale ważniejsze jest to co 
jemy, niż skąd to pochodzi, czy jest to produkt sezonowy, czy nie. 
Co ważne, model żywienia oparty na diecie planetarnej może tak-
że pomóc w ograniczeniu nadmiernej konsumpcji żywności, otyło-
ści i jej powikłań w krajach wysoko rozwiniętych, a z drugiej strony  
- pozwoli na walkę z niedożywieniem w krajach uboższych. 

Zmiany na talerzu to w gruncie rzeczy zmiany świadomości, myślenia 
i postępowania, czyli nawyków. Do tych zmian powinni się dołączyć 
nie tylko rodzice, ale także nauczyciele i placówki oświatowe, wpro-
wadzając do swoich programów edukacyjnych kwestie poświęcone 
zasadom diety planetarnej, włączając w to placówki żywienia zbio-
rowego, zajmujące się bezpośrednim przygotowywaniem posiłków. 
Niesamowitym wzorem godnym naśladowania (zresztą nie tylko w tej 
kwestii) jest Kopenhaga, która uczestniczyła w trzyletnim programie 
„Shifting Urban Diets”, którego celem było wdrożenie ustaleń komisji 
EAT-Lancet w codzienne funkcjonowanie mieszkańców i stworzenie 
modelu, który można by powielać w innych miastach na świecie. 

NIe bóJ SIę ZOSTAć SUPeRbOHATeReM

Zmiana systemu czy sposobu żywienia zawsze budzi stres, frustra-
cję, bo z natury nie lubimy zmian. Przed kilkoma tygodniami przeczy-
tałam bardzo ciekawy, długi, i kontrowersyjny wywiad z europosłan-
ką Sylwią Spurek, prawniczką, weganką, która chce do 2040 roku 
zakazać prawnie hodowli zwierząt, motywując to zarówno stanem 
planety, jak i bardzo mocno podkreślając względy etyczne. Czy to 
realne? Nie wiem. Jej głos, choć może wzbudzać emocje wśród „mię-
sożerców”, jest ważny. W moim odczuciu nie jesteśmy w stanie jed-
nym przepisem prawnym zmienić całego systemu żywnościowego 
świata. Wierzę jednak w metodę małych kroków i stopniową zmianę 
świadomości społecznej. Każdy z nas, zaczynając od siebie, może 
zmienić na lepszy swój system żywieniowy i zmniejszyć indywidu-
alny „odcisk węglowy”. By chronić przyszłość swoich potomków, 
zapewnić im dostęp do zasobów wody i żywności, wcale nie trze-
ba z dnia na dzień stać się wegetarianinem. Osiągnęlibyśmy spory 
sukces zarówno w kwestii poprawy stanu planety, jak i własnej wi-
talności, jeśli każdy z nas zacząłby częściej zapraszać na swój talerz 
produkty strączkowe i stopniowo ograniczał spożycie mięsa i jego 
przetworów. Większość wegetarian, czy fleksitarian dochodziła do 
swojego obecnego modelu żywieniowego stopniowo. I nie chodzi 
tutaj o spory filozoficzne, religijne, światopoglądowe i udowadnia-
nie wyższości wegetarian nad mięsożercami, ale o zwykły rozsądek 
i możliwość przetrwania kolejnych pokoleń. Zacznij po prostu od je-
dzenia 2-3 roślinnych obiadów w tygodniu. Im więcej w Twoim menu 
produktów roślinnych, tym bliżej Ci do superbohatera! 

aGnieSzka koBalczyk-rohde
dietetyk kliniczny, psychodietetyk

prowadzi Gabinet Dietetyczny w Koszalinie 

(Przychodnia Specjalistyczna PulsMed, ul. Stoczniowców 11-13)

tel. 791 208 330, koszalin.dietetyk@gmail.com, 

facebook.com/koszalin.dietetyk
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Jeśli nie radzisz sobie ze stresem, zastanów się, co jest jego przyczyną i jakie 
emocje wywołuje: lęk czy raczej złość? Rozpoznanie ich jest podstawą, by 
umieć sobie ze stresem poradzić. Nadmiar stresu może być destrukcyjny, 
więc warto umieć go ograniczać - radzi psycholog Anna Maria DiGregorio  

z Centrum Terapii Dialog. Na wyczerpujący stres są sposoby.

autor: Monika wysocka (PaP) |  Fotografie: Pexels

jak radzić sobie ze  
stresem w domu i w pracy
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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 -

- Czy stres to samo zło?

- Niekoniecznie. Stres kojarzy nam się negatywnie, ale 
nie unikniemy go w życiu. Jest niemiły głównie dlate-
go, że zaskakuje nas, ale w związku z tym, że motywuje 
do działania - może też mieć pozytywny wydźwięk. Źle 
działa na nas, gdy jest go za dużo, gdy kończą nam się 
możliwości adaptacyjne.

- Ale przed egzaminem czy ważną rozmową może nam 
pomóc. W jaki sposób?

- Fakt, że stresujemy się egzaminem czy jakąś rozmo-
wą, świadczy o tym, że nam zależy. Dzięki temu może-
my się przygotować do rozmowy, zmotywować do na-
uki, podejść odpowiedzialnie do tej sytuacji. Stres jest 
informacją, że to, czego chcemy, jest dla nas ważne. 

Stres pobudza nasz organizm do tego, żeby był czujny, 
a więc gdy się stresujemy, mięśnie są spięte, pocą nam 
się ręce, serce zaczyna szybciej bić. Nasz organizm wy-
dziela adrenalinę – dzięki temu jesteśmy przygotowani 
do działania. To pierwsza faza reakcji na bodziec stre-
sowy. Później przychodzi moment adaptacji - przyzwy-
czajamy się do działania stresora. Negatywne działa-
nie zaczyna się później, gdy dochodzi do wyczerpania 
zasobów pomagających radzić sobie z czymś trudnym. 
Gdy trwa to zbyt długo, bądź jest zbyt wiele stresorów 
działających jednocześnie, dochodzi do wyczerpania 
organizmu - stres zdecydowanie nie jest już motywują-
cy, lecz destrukcyjny.

- Kiedy powinniśmy zacząć wspomagać się farmako-
terapią?

- To ważne pytanie, które należy skonsultować z le-
karzem psychiatrą lub choćby z lekarzem pierwszego 
kontaktu. Warto zacząć od profilaktyki stresu, czegoś, 
co pozwoli zadbać o siebie tak, by stres nie przekraczał 
bariery wyczerpania. Na poziomie biologicznym to jest 
dobre odżywianie, wysypianie się, relaks, aktywność 
fizyczna. Wbrew pozorom to bardzo ważne czynniki. 
Zanim sięgniemy po leki pamiętajmy, że mogą one po-
wodować skutki uboczne i w żadnym wypadku nie na-
leży dobierać ich sobie samemu.

- W dzisiejszych czasach, kiedy musieliśmy przebudo-
wać swój model funkcjonowania i to zarówno w pracy, 
jak i w rodzinie, wielu osobom trudno zadbać o spo-
kój... Permanentny stres może zwiększać ryzyko za-
wału i udaru.

- Niestety tak. Dlatego tak istotne jest samopoznanie 
siebie, rozpoznanie co nas stresuje i co ten stres po-
woduje, jakie emocje w nas wywołuje. Czy na przykład 
boję się, czy raczej się złoszczę - to informacja po-
trzebna do tego, żeby wiedzieć w jaki sposób zadziałać 
na ten stresor, w jaki sposób go ograniczać, jak sobie 
radzić z trudnymi sytuacjami, żeby nie dochodziło do 
przeładowania stresem. Żyjemy w sytuacji, która jest 



wyjątkowo trudna, zaskoczyła cały świat. Biorąc pod uwagę, 
że spędzamy tak dużo czasu w domu, często na małej prze-
strzeni, stres i nadmierne emocje są zupełnie normalną reak-
cją na to, że coś się w naszym życiu się zmieniło i że nie jest to 
zmiana zależna od nas.

To, co możemy zrobić, to przystanąć, zastanowić się, na co 
mamy wpływ, jak możemy sobie tę pracę w domu zorganizo-
wać i co nam jest do tego potrzebne. Warto przemyśleć swój 
plan dnia, pochylić się nad nim i poważnie podejść do tego za-
dania, bo często wymaga on przeorganizowania naszego życia 
i dostosowania się do nowych zasad.

- Jak nauczyć się nie stresować w pracy, gdy dzieje się tam 
coś niedobrego?

- To bardzo ogólne pytanie i żeby na nie odpowiedzieć, trze-
ba przyjrzeć się temu, co nas w pracy tak stresuje: czy to za 
duża ilość obowiązków, sam rodzaj wykonywanej pracy, może 
nakładają się na to inne czynniki poza pracą? Co takiego się 
w tej pracy dzieje, że ma na nas taki wpływ? Trzeba sobie 

odpowiedzieć na pytanie, co jest powodem stresu i skupić 
na tym, na co mamy wpływ. Jeżeli to jest za duża ilość obo-
wiązków, być może efekt przyniesie rozmowa z przełożonym. 
Czasami pomaga więc zmiana. Ale to nie zawsze jest możliwe. 

Jeśli dochodzi do tego, że po pracy nie mam już na nic siły 
i na nic ochoty, warto poradzić się specjalisty, co z tym zrobić. 
Może to jest wypalenie zawodowe? Zawsze, gdy dochodzi do 
dużego wyczerpania, nasze osobiste możliwości poradzenia 
sobie maleją. To sygnał mówiący o tym, że trzeba skonsulto-
wać się ze specjalistą.

- W pracy źle, ale bez pracy jeszcze gorzej. Pandemia dla 
wielu osób oznacza utratę pracy. Jak sobie poradzić z takim 
stresem?

- Ten temat nie jest mi obcy w gabinecie terapeutycznym, bo 
wraz z pandemią świat się przeorganizowuje i mam wielu pa-
cjentów, którzy stracili pracę i mają trudności ze znalezieniem 
nowej. Warto w takiej sytuacji zadać sobie pytanie, czy szuka 
się pracy w dobrych obszarach? Czy możliwe jest poszerzenie 
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obszaru poszukiwania? Dobrze jest przyjrzeć się temu, 
na co mamy wpływ, jak duże jest zapotrzebowanie na 
osoby w obszarze, w którym szukamy pracy. Może 
byłaby możliwość skorzystania z dodatkowych kur-
sów czy szkoleń? Czasem warto umówić się na sesję 
z doradztwa zawodowego, podczas której specjalista 
doradzi nam, jak napisać CV, gdzie szukać pracy, jak 
przedstawiać swoje mocne strony.  

Jeśli oprócz stresu pojawia się lęk czy zaburzenia de-
presyjne – co częste przy stresie przewlekłym - warto 
skonsultować się z lekarzem, może sięgnąć po  meto-
dy relaksacyjne, np. techniki oddechowe, ale też zna-
leźć swój sposób na relaks, który sprawi, że organizm 
przestanie być w nieustającej gotowości do działania, 
uciekania, walki. Trzeba nauczyć się odprężać,  zrege-
nerować siły by  napięcie mięśniowe odpuściło. Jeśli 
sami nie umiemy sobie z tym poradzić, warto skorzy-
stać z psychoterapii.

- Kiedy trzeba pomyśleć o zmianie pracy, bo stres 
związany z obecną pracą jest zbyt duży?

- Najpierw warto na chłodno przyjrzeć się swojej pra-
cy, obowiązkom z nią związanym, bo może to, co nas 
tak stresuje, można jakoś rozwiązać, wyjaśnić. Czasem 
pomaga zmiana stanowiska. Można spróbować przyj-
rzeć się z psychologiem, jak reagujemy na daną sytu-
ację, jakie emocje się pojawiają. Jeśli praca jest już nie 
do wytrzymania, jeśli nie chcemy już do niej chodzić, to 
sygnał alarmowy, bo za chwilę może to mieć poważne 
skutki dla naszego życia. Oczywiście jeżeli mamy taką 
możliwość i możemy zrezygnować z pracy, zmienić ją 
na inną, to warto taką opcję rozważyć, jest to jakieś 
rozwiązanie. Ale namawiam,  zanim to zostanie wpro-
wadzone w życie, przyjrzeć się temu, na ile kieruje 
nami stresor związany z pracą, bo nie zawsze tak jest.

- Co zrobić, gdy nasze plany ciągle biorą w łeb i już 
samo planowanie, które miało nam pomóc w uporząd-
kowaniu życia, jest stresujące?

- Są sytuacje, na które nie mamy wpływu i trzeba się 
z tym pogodzić.  Musimy dać sobie przyzwolenie na to, 
że nie wszystko możemy przewidzieć: korek, wypadek, 
spóźniony autobus – mogą nam pokrzyżować plany. 
Możemy więc planować tylko do pewnego momentu, 
sytuacje nieprzewidziane po prostu się zdarzają. To 
może frustrować, jednak najważniejsze to odpowie-
dzieć sobie na pytanie, co dalej się z tym dzieje. Czy ta 
złość osłabia nas i przechodzi w myślenie, że nic nam 
nie wychodzi, że nie warto planować, że nic nie ma 
sensu? Jeśli tak, trzeba się nad tym zatrzymać i prze-
analizować, dlaczego  jesteśmy wobec siebie tak bez-
względni.

- Zdarza się też, że niby wszystko się układa, a mimo 
wszystko jesteśmy zestresowani. dlaczego? 

- To wymaga wglądu w siebie, rozpoznania, co tak 
naprawdę wywołuje stres. Warto monitorować, kie-
dy pojawia się stres, w jakich sytuacjach i z czym jest 
związany, być może wtedy uda się dostrzec jakieś pra-
widłowości. Może pojawiają się jakieś myśli albo zwią-



zane to jest z jakąś złością? Może czegoś się obawiamy? 
Często wydaje nam się, że nic się nie dzieje, a jednak 
organizm wysyła nam jakieś sygnały, pojawia się jakaś 
reakcja ciała, która jest na końcu tej informacji, czasem 
trudno ją złapać, ale ta myśl jest w naszej głowie. Kiedy 
się nad tym zatrzymamy, być może to w końcu zauwa-
żymy. 

Emocje są wpisane w naszą naturę, ich blokowanie 
działa na naszą niekorzyść, ponieważ najczęściej one 
w końcu i tak wybuchną, ale z większą siłą. Są takim 
naszym garniturem, czymś, coś co dostajemy od natury 
i mimo że wydaje nam się, że one czasem przeszkadzają, 
to tak naprawdę są po to, by nam pomóc. Lęk, złość to 
emocje, które dają nam bardzo ważne informacje. Lęk 
jest po to, żeby siebie ochronić, złość pokazuje nam, że 
nasze granice zostały przekroczone.   

- Jak radzić sobie ze stresem, gdy przeszkadza nam za-
snąć?

- Stres powoduje, że ciało jest napięte. Warto więc 
zadbać o to, by w momencie, gdy go odczuwamy, zre-
laksować się. Trzeba znaleźć na to swój sposób: zrobić 
sobie jakąś przyjemność, wziąć ciepłą kąpiel, zadbać 
o aktywność fizyczną. Przed snem warto się wyciszyć: 
iść na spacer,  posłuchać ulubionej muzyki.

Można poszukać w Internecie treningów relaksacyj-
nych, pozwalają one poznać, kiedy ciało jest napięte, 
kiedy się rozluźnia. Nie każdy trening może nam od-
powiadać, ale warto poszukać czegoś dla siebie. Np. 
trening Jacobsona, który polega na nauce świadomego 
odczuwania napięć własnych mięśni, albo wizualizacja, 
podczas której myślimy o jakimś przyjemnym, miłym, 
bezpiecznym miejscu.

- Co robić, gdy mimo podjętych działań we własnym 
zakresie przestajemy sobie radzić ze stresem?

- W takiej sytuacji warto jednak udać się do specjalisty, który 
pomoże nam zrozumieć, co się z nami dzieje i dlaczego tak jest.
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Opel poddał niedawno swego dużego SUV-a  gruntownej modernizacji. Obecnie  
Grandland produkowany jest w  tradycyjnej wersji spalinowej oraz hybrydowej plug-in. 
Można nim po mieście jeździć w trybie zeroemisyjnym, czyli na samym prądzie, a w tra-
sie na benzynie, przy niższym spalaniu i lepszych przyspieszeniach, bo napęd hybrydowy 
łagodzi „skoki” w zapotrzebowaniu na energię i zwiększa moc. Dużo zmieniło się w wyglą-
dzie auta i w jego wyposażeniu. Taki właśnie samochód przetestowała nasza czytelniczka,  

pani Marta Żebrowska. 

opel Grandland hybrid 
rodzinny SuV na „szóstkę” 

 w   S z p i l k a c h  z a  k i e r o w n i c ą

autor: andrzej Mielcarek  |  Fotografie: Marcin betliński 
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Marta Żebrowska znana jest - nie tylko w Koszalinie - jako 
właścicielka Pracowni Artystycznej Lukrecja. Spod jej ręki 
wychodzą przepięknie zdobione pierniki, które stają się 
często upominkami prywatnymi, jak również biznesowymi. 

Oto co usłyszeliśmy od naszej czytelniczki na temat modelu 
Opel Grandland Hybrid: „Do testu przystąpiłam z pewną 
obawą. Po pierwsze: nigdy wcześniej nie prowadziłam auta 
z automatyczną skrzynią biegów. Po drugie: spodziewałam 
się mnóstwa onieśmielającej elektroniki, którą trudno po-
znać przy krótkim kontakcie. 

Ale od razu muszę podkreślić, że jest to auto bardzo in-
tuicyjne. Nie zastałam w nim nic, co by mnie stresowało. 
Wszystko było pod ręką, wszystko zostało zaprojektowane 
maksymalnie ergonomicznie. Opel Grandland to samochód 
bardzo przyjazny w użytkowaniu i jak się później przeko-
nałam - idealny dla rodziny, która korzysta z auta przede 
wszystkim w mieście. 

Kiedy ruszyłam, miałam wrażenie, że to auto płynie. Wspo-
mniałam o braku doświadczenia w jeździe samochodami 
z automatyczną skrzynią biegów. Dlatego pierwsze kilo-
metry pokonałam w asyście doradcy z salonu Opla, ale 
szybko zrozumiałam, że nie było się czego bać. Później, 
jeżdżąc już samodzielnie, odczułam, jaką wygodą jest „au-
tomat”. Na przykład taka funkcja auto hold, która zwalnia 
kierowcę w samochodach z automatyczną skrzynią biegów 
z konieczności trzymania nogi na pedale hamulca podczas 

postoju albo zaciągania hamulca ręcznego, nawet jeśli za-
trzymujemy się nie na płaskim terenie, a na podjeździe. Do-
danie gazu powoduje zwolnienie blokady i spokojnie rusza-
my pod górkę. Fenomenalna rzecz. 

Sporo pojeździłam Grandlandem po mieście i stwierdzam, 
że jest on bardzo wygodny i bezpieczny. 

System kamer, który pokazuje kierowcy otoczenie samo-
chodu, znakomicie ułatwia parkowanie. Pozycja za kie-
rownicą jest w pełni komfortowa. A że mamy do czynienia 
z SUV-em, siedzi się wysoko, co przekłada się na dobrą 
widoczność. A to przekłada się z kolei na poczucie bezpie-
czeństwa.

Wspomniałam już o tym, że według mnie auto płynęło, 
a nie jechało. To była dla mnie duża niespodzianka, bo nie 
było w czasie jazdy tych momentów, kiedy przy ręcznej  
zmianie biegów samochód nieco szarpie. Tutaj wszystko 
odbywało się niezwykle płynnie, a o kolejnych przełoże-
niach informował tylko wyświetlacz przed moimi oczyma. 
Duży komfort.

To bardzo rodzinne auto, ma sympatycznie opływowe 
kształty. Okna są spore i dużo przestrzeni wewnątrz. Jed-
nakowo komfortowo jedzie się z przodu, jak i na tylnej 
kanapie. Spokojnie można zamontować foteliki dla dzieci. 
Bagażnik jest duży, co pozwala pomieścić duże zakupy albo 
bagaż na rodzinny wyjazd. 

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

i   1 1 7   i



Przykładowo – model Opel Grandland można 
nabyć w leasingu już od 1781 PLN netto 

miesięcznie (okres leasingu 60 miesięcy, wkład 
własny 30% i 20% wykupu).

Zapraszamy do Autoryzowanego salonu i serwisu - Opel Mojsiuk Motor w Starych Bielicach k/Koszalina,  
ul. Koszalińska 89 lub pod nr telefonu: 94/71 00 444

www.opel.koszalin.pl
Szukaj nas na Facebooku: Opel Mojsiuk Motor i Instagramie: opelmojsiuk

To, co zwróciło moją uwagę, to doskonałe wyciszenie kabiny, 
co docenia się podczas jazdy z wyższymi prędkościami gdzieś 
poza miastem. Auto jest również bardzo stabilne na zakrę-
tach i ma bardzo komfortowe zawieszenie, które przydaje się 
szczególnie, kiedy zjedziemy z asfaltowej drogi na jakieś nie-
równości. W mojej ocenie Grandland zasługuje na „szóstkę”. 
Jestem pewna, że jest w stanie pozytywnie zaskoczyć każde-
go kierowcę.”

Dodajmy, że pani Marta korzystała z wersji GS Line HYBRID 
SUV 1.6 PHEV 300 KM (AT8) AWD 4X4, w kolorze ciemno-
niebieski – kobalt. 

Po liftingu przedni pas samochodu zwraca na siebie uwa-
gę, wygląda nowocześnie i imponująco. Linia boczna nadal 
jest ładnie narysowana, ale lakierowane w kolorze nadwozia 
nakładki prezentują się doskonale, dodając autu sportowego 
sznytu. Najwięcej zmian znajdujemy we wnętrzu, gdzie zawi-
tało mnóstwo nowych technologii i dodatków, co jednak – 
jak zauważyła pani Marta – nie wprowadza nieobeznanego 
z marką kierowcy w konsternację, a raczej od pierwszej chwi-
li buduje odczucie komfortu: - Jest to pojazd, który spełnia 
moje oczekiwania - kwituje Marta Żebrowska.
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Zbliża się święto wszystkich fanów motoryzacji, a  szczególnie miłośników brytyjskiej 
klasy i stylu. Do autoryzowanego salonu Jaguara Bońkowscy British Auto 28 czerwca 
wjadą modele sportowego F-Type. Do przetestowania przez klientów salonu będzie 
dziewięć pięknych i  drapieżnych samochodów. To ten rodzaj przyjemności, której  

nie należy sobie odmawiać, gdyż f-type to auto, które warto poznać bliżej.

autor: aneta dolega  |  Fotografie: Materiały promocyjne

Nie bez powodu, kilka lat temu, ten model Jaguara reklamowano ha-
słem „Good to be Bad”. W spotach reklamowych w jeżdżących tym 
właśnie modelem pojawili się wybitni brytyjscy aktorzy, m.in. Tom 
Hiddleston i Ben Kingsley. Spoty mają hollywoodzki rozmach, klimat 
jak z filmów o Bondzie i są hołdem dla brytyjskiej motoryzacji. 

Dystynkcja, styl, brytyjski charakter, błyskawiczne przyśpieszenie, do-
skonałe detale. Kiedy poznamy bliżej F-Type, zgodzimy się ze słowami 
jednego z bohaterów reklamowych spotów. Jaguar F-Type to luksuso-
we, sportowe coupe lub cabrio produkowane przez brytyjską markę. 
Auto zaprezentowano w 2013 roku i od razu poruszyło motoryzacyj-
nym światem. Od samego początku i taki też był zamysł szefów marki, 
miał nawiązywać do legendarnego E-Type z lat 60. i 70. To był strzał 
w dziesiątkę. Na początku przedstawiono wersję coupe, która swoim 
charakterystycznym „garbem” przypominała kultowego poprzednika. 
Poza tym sylwetka była bardzo zgrabna i zdradzała, iż auto w odpo-
wiednich rękach nie będzie grzeczne. Niedługo później pojawił się tak-

że roadster ze składanym dachem. W Szczecinie pojawią się modele 
Coupe i Cabrio, w tym najmocniejsze modele 5.0 o mocy 575 KM.

F-Type jest szybki, zwrotny i wystarczy mu tylko 3,7 sekundy, by osią-
gnąć prędkość 100 km/h, a rozpędzić się nim można do 300 km/h. 
Niezawodnie działa na zmysły, przyjemnie wbija w fotel i daje kierow-
cy sporo radości. Widać go i słychać, bo jak na prawdziwego twardzie-
la przystało, wyposażony jest w silnik V8. Wszystkie modele F-Type, 
które będzie można wkrótce przetestować, od czterocylindrowego 
o mocy 300 KM do wspomnianego 575-konnego V8, wyposażono 
w aktywny sportowy układ wydechowy. Po wybraniu odpowiednie-
go ustawienia można uwolnić budzący dreszczyk gang silnika przy 
wszystkich prędkościach obrotowych. Napęd na wszystkie koła wraz 
z układem Intelligent Driveline Dynamics (IDD) zapewniają temu mo-
delowi doskonałe osiągi i pewność prowadzenia na drodze. Dzięki 
temu, że układ hamulcowy indywidualnie przykłada siłę hamowania 
do kół znajdujących się po wewnętrznej stronie łuku drogi, można pod-

jaguar F-Type – brytyjska klasa i styl 
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nieść zdolność pokonywania nawet ciasnych zakrętów. Zmniejszając 
podsterowność, zapewnia on sportową zwinność i zwiększa pewność 
kierowcy. System Configurable Dynamics pozwala zmieniać czułość 
przepustnicy, punkt zmiany biegów i opór układu kierowniczego, 
a System Adaptive Dynamics, szybko analizujący dane wejściowe 
dotyczące stylu i warunków jazdy, wyostrza reakcje samochodu, aby 
zapewnić poczucie kontroli i pozytywne wrażenia z jazdy.

Poza radością z samej jazdy, na kierowców F-Type czekają jeszcze 
inne atrakcje. Standardowy, 10-calowy wyświetlacz dotykowy, reagu-
jący bezpośrednio na gesty powiększania i przesuwania, pozwoli nam 
w trakcie jazdy utrzymać nieprzerwaną komunikację ze światem. Zinte-
growana z samochodem aplikacja Jaguar Remote pozwoli nam spraw-
dzać poziom paliwa, wskazać lokalizację pojazdu oraz zamknąć i otwo-
rzyć samochód, a także zdalnie kontrolować temperaturę wnętrza. 
Otrzymamy również bardziej poręczny i bezpieczniejszy sposób korzy-
stania ze smartfona w samochodzie. Apple CarPlay i Android Audio po-
zwoli na swobodne wybieranie z biblioteki i odtwarzanie muzyki, a dzię-
ki nagłośnieniu Meridian będzie to niezapomniane doświadczenie. Jako 
że jest to wyjątkowe auto i przez to też bardzo wartościowe, wymaga 
odpowiedniego zabezpieczenia. W przypadku kradzieży opcjonalny 

system Secure Tracker sygnalizuje lokalizację naszego F-Type’a i natych-
miast powiadamia odpowiednie służby, aby odzyskać pojazd.

Jaguar F-Type to absolutnie sportowy samochód. Nie wypada więc 
nie wykorzystać jego wszystkich możliwości. Ale warto też pamiętać, 
że szybka jazda to jazda bezpieczna i F-Type nam to zagwarantuje. 
Oczywiście dzięki pakietowi systemów i asystentów bezpieczeństwa, 
a także dzięki inteligentnemu systemowi Pixel LED. Pixel LED nie 
oślepia innych kierowców, a także dostosowuje szerokość i głębokość 
strumienia światła do prędkości, z którą jedziemy. Ponadto podczas 
pokonywania zakrętów, będzie podążać za krzywizną drogi, zapew-
niając lepszą widoczność w każdej sytuacji.

F-Type, zarówno coupe, jak i cabrio, to auto niezawodne, stylowe, 
szybkie i bardzo atrakcyjne. Można bardzo wiele o nim mówić i pisać, 
ale nic nie odda tego klimatu, tego dreszczyku emocji, kiedy się do nie-
go po prostu wsiądzie. To trzeba poczuć na własnej skórze.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na jazdy testowe Jagu-
arem F-TYPE podczas eventu Roadshow, który odbędzie się 
28.06.2022 roku.

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

www.british-auto.landrover.pl/contact-us  |          / JLRBonkowscy
Zapraszamy do naszego salonu i serwisu
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Nasz modowo-fotograficzny team wziął tym razem 
na warsztat relację mama - córka. Przenośnie i do-
słownie, bo naszymi modelkami są Angelika Kara-
bin i jej córeczka Nela. Sesja to kolejna część projek-
tu, który ma pokazywać ciekawe miejsca i zjawiska 

związane z Koszalinem. 

Bliski Dzień Matki (26 maja) to i po trosze święto có-
rek, bo przecież „matka córki jest córką matki”, jak 

zauważa stare arabskie powiedzenie. 

Ta szczególna więź wielokrotnie pojawia się w sztu-
ce i literaturze. Dlatego czytamy: „Nie pytajcie mnie, 
jak wyglądała moja matka: czy można opisać słoń-
ce? Z mamy promieniowało ciepło, siła, radość. Bar-
dziej pamiętam te odczucia niż rysy jej twarzy. Przy 
niej śmiałam się i nic złego nie mogło mi się przytra-
fić.” Albo: „Mama to miękkie ręce. Mama to melodyj-
ny głos, to chuchanie na uderzone miejsce. Mama 
to samo dobro i sama przyjemność. Coś, co dobrze 
jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła 

siebie, gdzieś na horyzoncie.” 

pierwsze 
wspólne lody 
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Fotografia/koncept:  
Natalia Snoch 

modelki:  
Angelika Karabin/Nela Czernicka

makijaż:  
Karolina Maciejewska

Stylizacje:  
Odessa_stylists

manager sesji:  
Dawid Promiński

dziękujemy za pomoc: 
Green Sharing Style Restaurant 

Lodziarnia Petrykowska

dziękujemy za akcesoria: 
Optyka  Optometria Lewińscy

za wypożyczenie samochodu dziękujemy: 
Rs Cars Ford Mustang

Szczególne podziękowania za pomoc  
przy realizacji projektu dla Macieja Czernickiego
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Zajadając lokalne beef jerky, czyli suszoną wołowinę w  miodzie, przemieszczałam się 
z  tłumem Chińczyków w  stronę portugalskiej katedry. Nie byłam jednak uczestniczką 
chińskiej wycieczki do Lizbony. Błękitne azulejos, falowane calçada i  suszony dorsz 
balcalhau jakby wprost znad Douro czy Tagu, to obrazy i smaki także z Makau. Jest ono 
jedną z  najdłużej istniejących europejskich kolonii na terenie Chin. Stanowi unikalną 
mieszankę portugalskiej architektury i  sztuki z  dalekowschodnią kulturą, a  zarazem 

jeden z najbogatszych regionów świata i największe centrum hazardu.

lizbona dalekiego wschodu
autor: ewa karolina cichocka

chiny – makau
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lizbona dalekiego wschodu

Makau to drugi - obok Hongkongu, specjalny region 
administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Poło-
żony na półwyspie i dwóch wyspach wschodniego 
wybrzeża Chin, otoczony jest wodami Morza Połu-
dniowochińskiego w pobliżu ujścia Rzeki Perłowej. 
Stąd jego lokalna nazwa - Bramy Zatoki. Początki 
Makau sięgają czasów przed naszą erą, ale do mo-
mentu przybycia portugalskich kupców w XVI wie-
ku, było mało znaczącą osadą. Obszar zarządzany 
był przez Portugalczyków aż do 1999 roku, dziś na-
leży do Chin, ale posiada szeroką autonomię, która 
ma obowiązywać jeszcze przez prawie ćwierć wieku. 

FOTKA Z bLONdyNeM beZ żONy

Makau oddalone jest zaledwie 60 km od Hong-
kongu. Gości przyciąga sprzyjającym, łagodnym  
klimatem i egzotyczną przyrodą, ale przede 
wszystkim jest rajem dla amatorów hazardu. Do 
Makau można dotrzeć samochodem przez most 
i tunel, promem albo helikopterem. Godzinny 
rejs z Hongkongu jest okazją bliskiego spotkania 
z morskimi kolosami, a trasa przecina kursy wielu 
statków wpływających do jednego z najbardziej 
ruchliwych portów na świecie. 

Dziś Makau należy do najgęściej zaludnionych 
obszarów. Jego gośćmi i mieszkańcami są w więk-
szości Chińczycy. Portugalczycy zaś, po czterech 
wiekach działalności, stanowią tam obecnie je-
dynie dwa procent mieszkańców, choć ich język 
jest obok chińskiego także językiem urzędowym. 
W Makau przekonałam się o tym, jaką atrakcją 
w Chinach jest nadal spotkanie Europejczyka. 
Poproszeni przez młodych ludzi o zrobienie zdję-
cia, byliśmy przekonani, że chcą zostać przez nas 
sfotografowani na tle miasta. Okazało się jednak, 
że większą atrakcją dla nich był mój mąż o ja-
snych włosach i niebieskich oczach… I to z nim 
chcieli mieć fotkę, ale beze mnie, bo mam czarne 
włosy i ciemne oczy. 

Makau jest stolicą świata hazardu, generującą 
o wiele większe zyski, niż kasyna w Europie czy 
w Stanach Zjednoczonych. To stąd pochodzi 
znana w licznych odmianach gra w karty makao.  
To tu znajduje się kilkadziesiąt kasyn, w tym po-
łowa największych „jaskiń hazardu” na świecie. 
Nic dziwnego, że co czwarty mieszkaniec Makau 
zatrudniony jest w branżach związanych z hazar-
dem. 
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PARTyJKA W MAKAO 

Kasyna skupione są w nowoczesnych, kolorowych i wy-
myślnych budynkach, połączonych często z hotelami, re-
stauracjami, centrami handlowymi i salonami rozrywki, jak 
np. The Venetian Macao, czy najbardziej chyba charaktery-
styczny obiekt - Grand Lisboa. Pięćdziesięciopiętrowy bu-
dynek wyrasta spośród innych wieżowców jak przedziwny 
kwiat lotosu ze stali i szkła. Jest dowodem, że dla dalekow-
schodnich projektantów i architektów nie ma ograniczeń. 
Ich zamysłem było zbudowanie obiektu niepowtarzalnego 
i wyjątkowego, wyrażającego entuzjazm współczesnego 
Makau. I chyba im się to udało, bo z pewnością 250-metro-
wy gigant jest dla przybyszów sporym zaskoczeniem.

Szczęścia i pieniędzy w kasynach Makau szukają głów-
nie Chińczycy, stanowiący większość klientów. Kiedy 
zapada zmierzch, zwiększa się na ulicach ruch, a szklane 
i stalowe fasady wielkich kasyn i hoteli zaczynają jarzyć 
się kolorowymi światłami, które powielają swoje odbicia 
w okalających wodach. Każdy może spróbować szczęścia 
przy stoliku lub automacie. Samo foyer obiektów, stanowi 
już zapowiedź spotkania z luksusem i fortuną. Obszerne, 
kunsztownie wyposażone, pełne eksponowanych arcy-
dzieł chińskiego rzemiosła, same w sobie stanowią atrak-
cję i spotkanie ze sztuką Wschodu. Tylko tu można użyć 
aparatu fotograficznego i uwiecznić się na zdjęciach, cze-
go nie wolno absolutnie robić w kasynie. 

MIędZy CHINAMI, A PORTUGALIą

Dotarłam do Makau w wiosenny i tropikalny dzień. Wjeż-
dżając do centrum miasta zobaczyłam pośród innych 
drapaczy chmur ogromny Grand Lisboa, wyłaniający się 
z jak zjawa z podnoszących się tropikalnych mgieł. Zwie-
dzanie miasta zaczęłam od starej części i wąskich uliczek, 
podobnych do wszystkich chińskich dzielnic na świecie. 
Piętra niewysokich domów najczęściej pokrywały cha-
otyczne, ogromne reklamy i neony, a partery zajmowały 
głównie knajpki i sklepiki, z których większość propono-
wała miejscowy przysmak - suszoną wieprzowinę i wo-
łowinę (pork jerky, beef jerky) z różnymi przyprawami. 
Krojone nożyczkami czerwone plastry suszonego mięsa 
w chilli albo w miodzie zachwalali głośno sprzedawcy, na-
mawiając przechodniów do degustacji i zakupów.

Momentami wydawało się, że jestem w Chinach, kiedy tłum 
głośnych i podekscytowanych Chińczyków płynął nieprze-
rwanie jak rzeka przez ulice Makau. Tym bardziej zaskakująca 
podczas wędrówki była zmiana China Town we fragment… 
Lizbony. Kolejne place i ulice wypełniły kolonialne, neokla-
sycystyczne fasady budynków w europejskim i portugalskim 
stylu. Czasem wydawało się, że zza zakrętu uliczki wyjedzie 
stary, żółty tramwaj - remodelado. Złudzenie przeniesienia 
się na chwilę do Lizbony potęgowały ulice wyłożone portu-
galskim brukiem w faliste wzory - calçada, a także zdobiące 
ściany budynków błękitno-białe kafle azulejos. 

Zabytkowe centrum Makau stanowi zespół ponad dwu-
dziestu obiektów sakralnych i użyteczności publicznej 
w stylu dawnej kolonii. Wśród nich takie perełki, jak ko-
ścioły św. Augustyna i św. Józefa oraz Święty Dom Miło-
sierdzia (Santa Casa da Misericórdia), dawny przytułek dla 
dzieci i żon marynarzy, którzy zginęli na morzu. 
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Przy placu imienia św. Augustyna (Largo de Santo Agostinho), 
zachwyca XIX-wieczny gmach Teatru Dom Pedro V, stworzo-
ny przez Portugalczyków w Chinach, jako pierwszy w stylu 
europejskim.

Z racji swojej unikalności, zabytkowe centrum Makau wraz 
z katedrą św. Pawła trafiło na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO jako świadectwo i ślad jednego z najdłużej trwają-
cych spotkań Chin ze światem Zachodu. Symbolicznie sma-
ku i klimatu tego związku doświadczyłam podczas koncertu 
chińskich artystów, grających na tradycyjnych instrumen-
tach w kolonialnym wnętrzu, wyłożonym błękitnymi kaflami 
wprost z Lizbony. 

ZOSTAłA TyLKO FASAdA

Przeciskając się w tłumie uliczkami pełnymi kramów, dotar-
łam do monumentalnych, kamiennych schodów prowadzą-
cych wprost pod barokową katedrę św. Pawła, z której po-
została jedynie fasada. Do tego miejsca podążają wszyscy, 
którzy odwiedzają Makau. Kilkukondygnacyjna, barokowa 
świątynia z granitu powstała w XVII wieku na jednym ze 

wzgórz, górujących nad miastem. Katedra była wiele razy 
przebudowywana, głównie z powodu nawiedzających ją ka-
taklizmów. Wspinanie się po schodach pod fasadę, za któ-
rą nie ma śladu po świątyni, robi wrażenie i budzi refleksje 
o klęskach pożarów i tsunami, które nawiedziły i zniszczyły 
Lizbonę w XVIII wieku. Wśród zdobiących samotną fasadę fi-
gur świętych i aniołów dostrzegłam także orientalne elemen-
ty dekoracyjne, ale również postaci diabłów,  smoków i szkie-
letów, które trudno znaleźć na murach europejskich świątyń.

Niedaleko od katedry, na wzgórzu znajduje się Górska Forte-
ca (Fortaleza do Monte), która powstała jako miejsce schro-
nienia dla jezuitów. Grube mury i działa chroniły ją przed 
najeźdźcami, dzięki czemu oparła się siłom holenderskim 
podczas inwazji w XVI wieku. Swoją funkcję obronną pełniła 
nadal przez trzy wieki, a z czasem stała się siedzibą guberna-
tora Makau i policji kolonialnej. Żółte, kamienne mury z flan-
kami i basztami pokryte są dziś czarnymi liszajami wilgoci, 
które dodają im klimatu grozy i nieco patyny. Obecnie fort 
stanowi popularne miejsce spotkań, siedzibę muzeum i tury-
styczną atrakcję z najlepszą panoramą na chińskie, portugal-
skie, stare i nowoczesne miasto.
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niezwykle smaczny wieczór
Już po raz ósmy allfood, koszaliński dystrybutor żywności i mrożonek, zaprosił do kołobrzeskiego hotelu aquarius 
swoich dostawców i klientów na spotkanie gastronomiczne. impreza zawsze ma formułę mini targów połączonych 
z pokazami kulinarnymi. stąd pierwsze skrzypce grają na niej szefowie kuchni reprezentujący dostawców produktów, 
którzy na oczach publiczności dowodzą, że z oferowanych przez allfood produktów można wyczarować nieskończoną 
liczbę smakowitości. tym razem goście spotkań mogli skosztować dań przygotowanych przez Przemysława kaczmar-
ka, emila dziubaka, andrzeja Wiesławskiego, Łukasza lisowskiego, tomasza szlegela, Pawła Biskupskiego, Roberta 

kopacza, zbigniewa Bartza, Pawła kołodzieja oraz gwiazdy wieczoru – Mikołaja Reya i Mateusza gesslera.
tegoroczne spotkanie gastronomiczne prowadziła dorota gardias (tVn).  
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tutaj naS znajdzIecIe
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Figura Development, ul. Grunwaldzka 14
- 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
- Pracownia Fryzjerska Monika Duda ul. Staszica 20a 
(Zielony Zakątek)

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
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Obszary 
wykOnywania:

Koszalin, ul. Zwycięstwa 15/1
tel. 572 109 711

/Vip-Beauty-Estetic-Patrycja-Białek

Ewa Chudziak, pielęgniarka

Osocze 
Bogatopłytkowe 
i Fibryna

Twarz

szyja

DekOlT

Dłonie

Ciało 

Skóra głowy



BRAMY - OKNA - ROLETY

projekt - sprzedaż - montaż - serwis


