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Z pewnością zauważyli Państwo, jak wraz z napaścią Rosji na 
Ukrainę zniknął z mediów COVID-19. Ministerstwo Zdrowia 
zniosło stan pandemii, zostawiło stan zagrożenia epidemicz-
nego, publikując dane o liczbie zakażeń koronawirusem raz 
w tygodniu. Ale cudów nie ma – ludzie wciąż się zakażają ze 
skutkiem wiadomym:  jedni przechodzą chorobę  łagodnie, 
inni ciężko, niektórzy umierają. Do mediów nie przebija się 
nawet informacja, że w Niemczech znowu wyraźnie zwięk-
sza się liczba zachorowań, co jest sygnałem, że i u nas może 
być wkrótce podobnie. 

Teraz w centrum zainteresowania jest wojna, to zrozumiałe. 
W czwartym  jej  miesiącu  wiadomości  z Ukrainy  przyjmu-
jemy już jednak inaczej niż na początku. Powiedzmy sobie 
szczerze  –  obrazy  widziane  na  ekranach  TV  i smartfonów 
działają zobojętniająco. Zresztą doniesień z frontu jest zdecy-
dowanie mniej, za to więcej niezrozumiałych dla większości 
z nas relacji z rozgrywek politycznych wokół zaangażowania 
albo niezaangażowania świata na rzecz krwawiącej Ukrainy. 

Zmonopolizowanie źródeł  informacji przez wielkie agencje 
medialne skutkuje tym, że w czasach teoretycznie dających 
człowiekowi  (dzięki  technologiom)  nieograniczony  dostęp 
do wiedzy o zdarzeniach na całym globie, wciąż oglądamy 
świat  wyrywkowo.  Trzeba  być  naprawdę  bardzo  dociekli-
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wym,  żeby  uzyskać  świadomość  nieoczywistych  kontek-
stów tego, co serwują mass media. 

Skupieni na tym, co blisko, zapominamy choćby o wciąż sil-
nej presji imigracyjnej płynącej z Afryki w kierunku północ-
nym. Nie wiemy więc na przykład o prawdziwej bitwie, która 
rozegrała się w połowie czerwca między migrantami a poli-
cją w hiszpańskiej, otoczonej murem zaporowym, enklawie 
Melilla.  Walki  trwały  dwie  godziny,  były  ofiary  śmiertelne 
i ranni po obu stronach. Około 200 mężczyzn przedarło się 
przez mur  i kordon policyjny. Na marginesie: można  sobie 
tylko wyobrazić, co by się działo, gdyby u nas policja zaczęła 
strzelać do nacierających na graniczne ogrodzenie ludzi…

Nie miejmy złudzeń: presja migracyjna nie zniknie, raczej bę-
dzie się nasilać wobec spodziewanego głodu w Afryce jako 
skutku  ograniczenia  dostaw  zbóż  z Ukrainy.  Jakoś  nie  sły-
chać, by Europa dyskutowała obecnie, jak się przygotować 
na napływ nie setek a setek tysięcy a może milionów zde-
sperowanych ludzi i jak im pomagać. 

Tak jak nie mówi się o tym, że nie paranoja Władimira Puti-
na może być jedyną praprzyczyną napaści na Ukrainę. Może 
być nią lit – najlżejszy z metali niezbędny do produkcji tele-
fonów,  laptopów  a przede wszystkim  baterii  do  pojazdów 
elektrycznych. Lit konieczny gospodarce rosyjskiej (jak każ-
dej innej współczesnej) występuje właśnie akurat w Donba-
sie, który Rosja próbuje za wszelką cenę zagarnąć. 

Lit  wskazuje  na  jeszcze  jedno  niebezpieczeństwo.  Otóż 
Europa uzależniona od  rosyjskiego gazu  i ropy,  nawet  jeśli 
zdoła znaleźć zamienne źródła surowców energetycznych, 
może wpaść w inną rosyjską pułapkę. Największe złoża litu 
na  świecie  ma  Boliwia,  a Putin  jest  z nią  w nieformalnym 
sojuszu,  który  może  spowodować,  że  kluczowy  surowiec 
popłynie  do  Rosji,  Chin,  Indii  ale  nie  do  UE.  Europejczycy 
narzucający sobie samoograniczenie, że od 2035 roku będą 
produkować wyłącznie  samochody elektryczne, mogą nie 
mieć skąd czerpać litu, bez którego baterii do swych aut nie 
zbudują. Gospodarce grozi jeśli nie paraliż, to co najmniej po-
rządna czkawka.  

A może lepiej nie myśleć o tych zagrożeniach i skupić się na 
tym co tu i teraz? 

Chyba jednak się nie da. Skutki konfliktów globalnych docie-
rają  i do nas, choćbyśmy  ich nie chcieli dostrzegać. Droży-
zna  i poczucie zagrożenia oddziałują  i na nas – one zresztą 
szybko nie  znikną.  Tak więc będą  to kolejne wakacje  inne 
niż dawniej, przynajmniej mniej beztroskie. Ale starajmy się 
odpocząć,  ładujmy „akumulatory” energią słońca i optymi-
zmem, bo będzie nam bardzo potrzebny. 

Andrzej Mielcarek



 
Kilkumetrowe postaci ze znanych filmów, a także dwa super szybkie

sportowe samochody, skonstruowane  w całości z metalu 
pochodzącego z recyklingu. 

Wstęp bezpłatny! 
Wystawa czynna 7 dni w tygodniu.

pn. – sob. 9.00 – 21.00
nd. 10.00 – 20.00

 
Eksponaty wywodzą się ze świata kreskówek, filmów akcji i science fiction.

Teraz możesz podziwiać je w Galerii Emka!







Prezydent RP Andrzej Duda,  na wniosek Rzecznika Małych  i  Średnich Przedsiębiorców, 
uhonorował Krzyżami Zasługi oraz Orderami Odrodzenia Polski osiemnastu przedstawi-
cieli świata biznesu. Uroczysta dekoracja odbyła się  25 czerwca br. podczas gali obchodów 
Dnia Przedsiębiorcy w Operze  i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wśród odznaczo-

nych Złotym Krzyżem Zasługi znalazł się koszalinianin - pan Kazimierz Mojsiuk. 

Prezydent RP odznaczył Kazimierza 
Mojsiuka za wkład w rozwój polskiej 

przedsiębiorczości 
Autorzy: andrzej mielcarek  |  Fotografie: artur radecki

Kazimierz Mojsiuk jest założycielem Grupy Mojsiuk, którą tworzą 
znane nie tylko w regionie firmy branży motoryzacyjnej zatrudnia-
jące obecnie już ponad 500 osób. Jest to wciąż przedsięwzięcie 
rodzinne, którego korzenie sięgają roku 1979, kiedy powstał Za-
kład Blacharstwa Samochodowego w Koszalinie. Ciężka, konse-
kwentna praca Kazimierza Mojsiuka i jego małżonki Ireny Mojsiuk 
powodowała systematyczny rozwój firmy. Jednym z kluczowych 
momentów w historii przedsiębiorstwa była odważna decyzja 
otwarcia oddziału firmy w Szczecinie. 

Obecnie Grupa Mojsiuk posiada autoryzację na sprzedaż i serwis 
samochodów marki Mercedes-Benz, Honda, Peugeot, Citroen, 
Opel i Fiat. Jej oddziały znajdują się w Starych Bielicach pod Ko-
szalinem, Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim. W salonach 
Grupy otrzymać można fachową pomoc i obsługę nie tylko do-
radców handlowych i serwisowych, ale również specjalistów ds. 
leasingów, finansowania i ubezpieczeń. W skład Grupy wchodzi 
również nowoczesne Centrum Blacharsko-Lakiernicze oraz pro-
fesjonalne studio Autodetailingu. 

Podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy nadane 
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę ordery 
i odznaczenia zasłużonym przedsiębiorcom wręczył minister An-
drzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W spe-
cjalnym liście prezydent Duda podziękował wyróżnionym osobom 
z wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości, stawiając je za wzór 
twórczej i odpowiedzialnej postawy służącej dobru wspólnemu. 

Redakcja „Prestiżu” przyłącza się do gratulacji dla pana Kazimierza 
Mojsiuka. Jednocześnie zapowiadamy obszerny wywiad z Nim 
w kolejnym numerze naszego miesięcznika. 
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Vacation Investments uruchomiło sprzedaż budynku B w III etapie inwestycji mieszkanio-
wej Wyspa Solna w Kołobrzegu. W nowej ofercie operatora znalazło się 87 lokali w budyn-
ku położonym w samym sercu osiedla. W odpowiedzi na potrzeby klientów uruchomiona 

została także usługa serwisowania apartamentów w ramach Vacation Rental.

Czwarty budynek na Wyspie Solnej 
w Kołobrzegu już w sprzedaży

Wyspa Solna to inwestycja mieszkaniowa w Kołobrzegu, któ-
rą charakteryzuje atrakcyjne położenie na wyspie o tej samej 
nazwie. Wyjątkowa lokalizacja pomiędzy Kanałem Drzewnym 
a rzeką Parsętą czyni nieruchomość niezwykłą i pożądaną przez 
inwestorów z całej Polski oraz z zagranicy. Lokalizacja w centrum 
miasta umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszystkich atrakcji 
i udogodnień Kołobrzegu, a jednocześnie zapewnia bliskość mo-
rza. Natomiast otoczenie zieleni gwarantuje mieszkańcom ciszę 
i spokój. 

Kompleks mieszkaniowy Wyspa Solna docelowo będzie składać 
się z pięciu budynków i 450 mieszkań, z których każde posiadać 
będzie przestronny balkon, taras lub prywatny ogródek. W ra-
mach pierwszego (budynek „F”) i drugiego (budynek „E”) etapu 
osiedla wybudowano i sprzedano 154 lokale oraz ponad 100 
miejsc garażowych i miejsc postojowych. W ramach obecnie re-
alizowanego, trzeciego etapu inwestycji powstaną trzy budynki. 

W ofercie znajdują się obecnie apartamenty liczące od 1 do 4 po-
koi, w metrażach między 28,7 m2 a 126,7 m2 oraz z balkonem, 
tarasem, ogródkiem lub antresolą. Ceny mieszkań w aktualnej 
ofercie zaczynają się od 9 700 zł za metr kwadratowy.

„Obserwujemy rosnące zainteresowanie inwestycją Wyspa Solna. 
Sprzedaż każdego kolejnego etapu cieszy się większą popularno-
ścią od poprzedniego. To doskonała informacja, szczególnie, że 
część nabywców, to osoby, które zakupiły mieszkania we wcze-
śniejszych etapach. Wielu naszych klientów dociera do nas także 
z polecenia. Bardzo nas to cieszy, ponieważ potwierdza wyjątko-
wość inwestycji i dopasowanie zarówno oferty, jak i standardu 
nieruchomości do oczekiwań klientów. Wystarczy powiedzieć, 
że mieszkania w budynku A w ponad połowie znalazły swoich na-
bywców już na etapie przedsprzedaży. Prace budowlane trzecie-
go etapu ruszyły w maju 2022, a już w czerwcu br. uruchomiliśmy 
sprzedaż budynku B” – mówi Marcin Liberski, dyrektor sprzedaży 
Vacation Investments. 

„W dobie bijącej rekordy inflacji popularność kupna mieszkań 
wakacyjnych pod wynajem rośnie. Mimo wzrastających stóp pro-
centowych nie odczuwamy spadku zainteresowania naszą ofertą. 
Ze względu na częste pytania klientów Wyspy Solnej o sposób 
prowadzenia najmu oraz możliwość przekazania nam zarządzania 
najmem została powołana  firma Vacation Rental, która oferuje 
pełną obsługę najmu krótkoterminowego w imieniu właściciela. 
Koncept Vacation Rental został stworzony z myślą o obsłudze 
mieszkań położonych na osiedlu Wyspa Solna w Kołobrzegu, 
a następnie w kolejnych lokalizacjach miejskich i turystycznych” - 
mówi Adrian Kornas, prezes zarządu spółki Wyspa Solna.

Wyspa Solna oferuje liczne udogodnienia dla przyszłych miesz-
kańców, w tym recepcję, strefę relaksu z basenem, sauną, salą 

fitness oraz siłownią wewnętrzną. Zewnętrzne części wspólne 
kompleksu obsadzone zostaną bujną roślinnością nadmorską, na-
tomiast pomiędzy budynkami zaprojektowano strefy wypoczyn-
ku i plac zabaw dla dzieci. 

Kołobrzeg jest największym i najchętniej odwiedzanym uzdro-
wiskiem w Polsce. Miasto jest wyjątkowo popularne wśród tury-
stów ze względu na swoje piękne plaże i lecznicze działania złóż 
borowiny. W pobliżu inwestycji Wyspa Solna mieszczą się m.in. 
szeroka, malownicza plaża i słynny Port Jachtowy. Ze względu na 
ograniczoną podaż działek w okolicy, Wyspa Solna jest jednym 
z ostatnich nowych obiektów powstających w tej części miasta.

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

Bieżąca oferta dostępna jest także na stronie:  
https://vacationinvestments.pl/. 
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22 czerwca podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę 
M Parku – obiektu, który połączony z Galerią Emka uzupełni jej ofertę o szeroki wa-

chlarz nowych usług.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod 
budowę parku handlowego M Park

Stało się to 20 lat po otwarciu Galerii Emka. Akt erekcyjny pod-
pisali: prezydent Koszalina Piotr Jedliński, Krystian Modrzejewski 
(Group Operations Director LCP Properties), ks. Paweł Wojtale-
wicz (proboszcz sąsiadującej z budową parafii pw. Ducha Święte-
go), Arkadiusz Burczyk (dyrektor techniczny MIRBUD S.A.) oraz 
Jacek Sikorski (dyrektor Galerii Emka). 

Pierwsze plany budowy zakładały, że w miejscu, w którym stoi 
teraz Galeria Emka, stanie replika paryskiej wieży Eiffla. Zawiro-
wania polityczne sprawiły jednak, że w 1999 roku zatwierdzono 
plany budowy Galerii Emka w jej obecnym kształcie. Dokładnie 
20 czerwca 2002 roku po raz pierwszy otwarto drzwi galerii han-
dlowej dla mieszkańców. 

Obiekt od dwóch dekad stanowi element koszalińskiego krajo-
brazu. Galeria Emka to ponad 70 salonów polskich i światowych 
marek, ponad 500 miejsc parkingowych, strefa restauracyjna, 
a także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

W 2006 roku właścicielem Galerii Emka został brytyjski fundusz 
inwestycyjny LCP Properties, który kilka lat później postanowił 
unowocześnić galerię i dostosować ją do obowiązujących na 
świecie standardów. 

W 2017 r. roku  Galerię Emka zmodernizowano i unowocześnio-
no. Mimo że z zewnątrz zostawiono tę samą bryłę, to wewnątrz 
Emka zyskała zupełnie nowe oblicze. Galeria została odnowiona  
i dostosowana do nowych, wysokich standardów obowiązujących 
na rynku. Pojawiły się dodatkowe schody ruchome i zmieniono 
położenie taśm ruchomych, które znacznie ułatwiają poruszanie 
się osobom niepełnosprawnym, czy rodzinom z malutkimi dzieć-
mi. Zostały zamontowane najnowsze instalacje przeciwpożaro-
we. Wyremontowano zdecydowaną większość lokali, pojawiły się 
wyjścia ewakuacyjne i dodatkowe klatki schodowe. Dzięki mak-
symalnie podniesionym sufitom, wysokim witrynom oraz staran-
nie dobranemu oświetleniu galeria zyskała więcej światła, a po-
szczególne salony nabrały elegancji. Pojawiła się też wyjątkowa 
strefa restauracyjna „food on the beach”. 

We wrześniu 2020 roku Galeria Emka uzyskała pozwolenie na 
budowę, którą ze względu na pandemię przesunięto na 2021 rok. 
Pierwsze prace na budowie M Parku rozpoczęto w październiku 
2021 roku. Głównym wykonawcą została firma MIRBUD S.A

Obok Galerii Emka stanie dwukondygnacyjny budynek parku 
handlowego o powierzchni prawie 10.000 m2, który będzie nosił 
nazwę M Park i który uzupełni ofertę galerii o funkcje rekreacyjno 
– handlowe. Już niebawem stanie nowy budynek połączony z Ga-
lerią Emka. Ponad 2.000 m2 zajmie w nim nowoczesny klub fitness 
Just Gym, największy w regionie sklep marki Sinsay, sklep między-
narodowej sieci handlowej JYSK, a także pojawi się kino Helios 
z kilkoma salami projekcyjnymi, w tym dwiema klasy premium. 

Otwarcie M Parku przewidziane jest wiosną 2023 roku.
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Krzysztof Wielicki i Festiwal podróżniczy TRAWERS 
zagoszczą w Koszaliniei Kołobrzegu!

Spotkajmy się poza szlakiem

„TRAWERS - spotkania poza szlakiem” to inicjatywa 
dwóch pilotek wycieczek, które postanowiły połączyć 
swoją podróżniczą pasję i doświadczenie, by stwo-
rzyć ciekawe wydarzenie w swoich rodzinnych stro-
nach. Za organizacją wydarzenia stoją Fundacja Nauka 
dla Środowiska oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna. 
Jednym z partnerów wydarzenia została firma North.
pl, której przyświeca motto: naprawiaj, nie wyrzucaj 
wpisując się tym samym w proekologiczne działania  
organizacji. 

Pierwsza edycja imprezy odbędzie się już w lipcu w Kosza-
linie! Do Kołobrzegu TRAWERS powędruje w październiku.

Na uczestników spotkań w Koszalinie w dniach 22-23 lipca 
br. czeka wiele atrakcji, m.in:

- Plac Polonii 1: warsztaty tańca afrykańskiego z AFROdan-
ce przy dźwiękach djembe
- taras Koszalińskiej Biblioteki Publicznej: spotkanie z 
Krzysztofem Wielickim, które poprowadzi znany koszaliński 
dziennikarz Piotr Polechoński 
- sala kinowa biblioteki: pokaz filmu Wirtualny Koszalin Bar-
tosza Warzechy 
- sala kinowa bibliotek: performance Mateusza Piesia-
ka z muzyką na żywo i pokazem fotografii zatytułowanym 
„Uchwycić nieuchwytne”
- zdobywanie Góry Chełmskiej wraz Krzysztofem Wielickim 
- atrakcje organizowane przez Partnerów wydarzenia

Nie może Was zabraknąć! Do zobaczenia!
Więcej informacji na FB wydarzenia Trawers – spotkania 
poza szlakiem

WARSZTATY  Z TAŃCA
AFRYKAŃSKIEGO

W AKOMPANIAMENCIE
BĘBNÓW

 
22.07.2022 

START  16.00
 

ZDOBYWANIE 
GÓRY CHEŁMSKIEJ 

Z KRZYSZTOFEM
WIELICKIM

 
23.07.2022 
START 11.00

 

SPOTKANIE Z LEGENDĄ
HIMALAIZMU

KRZYSZTOFEM
WIELICKIM

 
22.07.2022 
START 18.00

22-23.07.2022
MIEJSCE: 
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
Góra CHEŁMSKA

Wstęp: 
free

FESTIWAL
PODRÓŻNICZY

 
PERFORMANCE

MATEUSZA PIESIAKA 
Z MUZYKĄ NA ŻYWO

 I POKAZEM FOTOGRAFII
 

22.07.2022  
 START: 20.00

PARTNERZYORGANIZATORZY
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302  najlepsze  zdjęcia  prasowe  z  tegorocznej  edycji  konkursu  Grand  Press  Photo 
można oglądać od 4 do 23 lipca br. na placu Tadeusza Kościuszki w Darłowie.

Wystawa Grand Press Photo 2022 
w Darłowie

Wystawa prezentuje 48 zdjęć pojedynczych, 11 fotoreportaży, 
pięć projektów dokumentalnych oraz osiem zdjęć pojedynczych 
i trzy fotoreportaże w kategorii Young Poland. Prace te trafiły do 
finału konkursu, w którym jury przewodniczyła amerykańska fo-
toreporterka, sześciokrotna laureatka World Press Photo – Ami 
Vitale.

Tytuł Zdjęcia Roku otrzymała fotografia Wojciecha Grzędzińskie-
go (dla „The Washington Post”) przedstawiająca Irinę Maniukinę, 
która gra na fortepianie w swoim dopiero co zbombardowanym 
przez Rosjan domu. „Zostaliśmy dosłownie bez słów i to jest po-
tęga fotografii” – powiedziała o tym zdjęciu Ami Vitale, przewod-
nicząca jury.

Na wystawie można obejrzeć również kilka zdjęć (spośród kilku-
nastu nadesłanych) uhonorowanego przez Fundację Grand Press, 
Dmytra Kozackiego „Oresta” – autora zdjęć ze schronów Azo-
vstalu. Fotografie te obiegły cały świat po tym, gdy Dmytro na-
pisał w mediach społecznościowych: „Dziękuję ze schronu Azo-

vstalu – miejsca mojej śmierci i życia. (…) Zostawiam wam zdjęcia 
jak najlepszej jakości, wyślijcie je na wszystkie konkursy dzienni-
karskie i fotograficzne. Jeśli któryś wygram, to będzie mi bardzo 
miło dowiedzieć się o tym po uwolnieniu. Dziękuję wszystkim za 
wsparcie. Do zobaczenia”.

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Reporterskiej Grand Press Pho-
to organizowany jest od 2005 roku. To konkurs dla zawodowych 
fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, interneto-
wych, w agencjach fotograficznych oraz dla freelancerów. Trady-
cyjnie już jury przewodniczy światowej klasy fotoreporter, laureat 
World Press Photo. W tym roku była nim Ami Vitale. Oprócz niej 
w jury zasiadali: Antonio Bat, Anna Bedyńska, Weronika Mirow-
ska oraz Andrzej Zygmuntowicz.

Organizatorami konkursu są magazyn „Press” i Fundacja Grand 
Press. 

Więcej informacji na stronie: https://grandpressphoto.pl
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BIURO AVON
Hotel Gromada 
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

NOWOŚĆ I !

EAU SO LOVED

EAU SO FREE
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W Centrum Kultury 105, kinie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej i Amfiteatrze odby-
ła się tegoroczna edycja „najfajniejszego festiwalu na świecie”, jak nazywa Młodych 
i Film (MiF) Janusz Kijowski. Obejrzeliśmy 109 filmów, w trzech konkursach, a Kosza-
lin odwiedziło 450 gości. Od festiwalowych liczb bardziej cieszy, że po dwóch latach 

MiF wrócił do swojej normalnej formuły, a młode kino ma się świetnie. 

Młodzi i Film na dobre wracają do kina

41. KOSZAlIŃSKI FESTIWAl DEBIuTÓW FABulARnYCh MŁODZI I FIlM
6 – 11 CZERWCA

Świadczy o tym choćby bardzo wysoki poziom tegorocznego 
konkursu pełnometrażowych debiutów fabularnych. Znalazło się 
w nim trzynaście mocnych tytułów, m.in. „Piosenki o miłości” To-
masza Habowskiego, „Sonata” Bartosza Blashkego, „Najmro. Ko-
cha, kradnie, szanuje” Mateusza Rakowicza czy „Wiarołom” Piotra 
Złotorowicza. Wielkiego Jantara jury pod przewodnictwem Mar-
cina Koszałki przyznało „Innym ludziom” w reżyserii Aleksandry 
Terpińskiej, ale na szczęście nagrody powędrowały też do pozosta-
łych, świetnych propozycji. 

Konkurs krótkometrażowych debiutów fabularnych – w tym roku 
startowały w nim 43 filmy – to niezmiennie kopalnia talentów. Wielu 
z reżyserów „krótkich” fabuł, dokumentów czy animacji do Koszalina 
wraca z „dużymi” filmami, jak chociażby właśnie Aleksandra Terpiń-
ska, która kilka lat temu odebrała Jantara za najlepszy krótkometra-
żowy film fabularny „Najlepsze fajerwerki ever”, przy okazji poznając 
na festiwalu Dorotę Masłowską, autorkęksiążki „Inni ludzie”, którą  
z sukcesem zekranizowała. 

Świetną decyzją okazało się wprowadzenie do programu MiF trze-
ciego konkursu – dokumentalnych debiutów pełnometrażowych. 
Pokazanych zostało 11 propozycji. Ten gatunek filmowy zyskuje 
coraz większą popularność, uznanie i znaczenie, co słusznie do-
strzegło Koło Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ini-
cjując potrzebę powołania osobnego konkursu dla dokumentu. 
Również z Koła wyszła propozycja, by w selekcji konkursowej MiF 
uczestniczyła specjalnie powołana Rada Artystyczna, w znako-
mitym składzie: Piotr Domalewski, Katarzyna Klimkiewicz, Anna 
Zamecka oraz Michał Szcześniak. 

Poza bogatym programem filmowym, na który złożyły się konkur-
sy filmowe, pokazy specjalne oraz retrospektywy, organizatorzy 
zadbali o pakiet imprez towarzyszących, m.in. koncerty, wystawy, 
spotkania i panele branżowe. Wśród najciekawszych wydarzeń 
warto wymienić pokaz specjalny filmu z 2019 roku „U311 Czerka-
sy” w reżyserii Tymura Jaszczenki, nawiązujący do wojny w Ukra-
inie, uruchomienie nowego festiwalowego miejsca, czyli Amfite-
atru im. Jana Paderewskiego, przyznanie Medalu „Za Zasługi dla 
Koszalina” Januszowi Kijowskiemu, dyrektorowi programowemu 
MiF, obchody dwudziestolecia Szkoły Wajdy, przedpremierowy 
pokaz najnowszego filmu Marcina Bortkiewicza „Tonia” (reżyser 
przewodniczył jury krótkich metraży) oraz „Syndromu Hamleta” 
w reżyserii Elwiry Niewiery, jurorki konkursu dokumentów. 

Na koniec ogromne brawa należą się Patrykowi Hardziejowi za 
znakomity plakat oraz najlepszą od lat oprawę wizualną festiwalu!

KRÓTKOMETRAŻOWE DEBIuTY FIlMOWE

JAnTAR 2022 ZA ZDJĘCIA
Zuzanna Zachara-Hassairi za zdjęcia do filmu „Kiedy 
obróci się dom”
WYRÓŻnIEnIE W KATEGORII KRÓTKOMETRAŻOWY 
FILM ANIMOWANY
Zofia Strzelecka za film „Kot”
JAnTAR 2022 ZA KRÓTKOMETRAŻOWY FIlM 
ANIMOWANY
Piotr Kaźmierczak za film „Dziura”
WYRÓŻnIEnIE W KATEGORII KRÓTKOMETRAŻOWY 
FILM DOKUMENTALNY
Marcin Lesisz za film „Koniki na biegunach”
JAnTAR 2022 ZA KRÓTKOMETRAŻOWY FIlM 
DOKUMENTALNY
Daniel Le Hai za film „Czas na bunt”
WYRÓŻnIEnIE W KATEGORII KRÓTKOMETRAŻOWY 
FILM FABULARNY
Michał Toczek za film „Martwe małżeństwo”
WYRÓŻnIEnIE SPECJAlnE ZA 
KRÓTKOMETRAŻOWY FIlM FABulARnY
Maja Wolska za rolę w filmie „Gęś”
JAnTAR 2022 ZA KRÓTKOMETRAŻOWY FIlM 
FABULARNY
Adam Porębowicz za film „Szczerość”

PEŁnOMETRAŻOWE DEBIuTY DOKuMEnTAlnE

JAnTAR 2022 ZA ZDJĘCIA
Karol Pałka za zdjęcia do filmu „Bukolika”
WYRÓŻnIEnIE
Otrzymuje Bogna Kowalczyk za film „Boylesque”
JAnTAR 2022 ZA REŻYSERIĘ
Karol Pałka za film „Bukolika”
WIElKI JAnTAR 2022
Marek Kozakiewicz za film „Silent Love”
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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.

PEŁnOMETRAŻOWE DEBIuTY FABulARnE

JAnTAR 2022 ZA MuZYKĘ
Marek Aureliusz za muzykę do filmu „Inni ludzie” 
JAnTAR 2022 ZA ZDJĘCIA
Nicolás Villegas Hernández oraz Piotr Stasik za 
zdjęcia do filmu „Ćmy”
JAnTAR 2022 ZA ODKRYCIE AKTORSKIE - ROlA 
KOBIECA
Justyna Święs za rolę w filmie „Piosenki o miłości” 
JAnTAR 2022 ZA ODKRYCIE AKTORSKIE - ROlA 
MĘSKA
Michał Sikorski za rolę w filmie „Sonata”
JAnTAR 2022 ZA SCEnARIuSZ
Łukasz M. Maciejewski oraz Mateusz Rakowicz 
za scenariusz do filmu „Najmro. Kocha, kradnie, 
szanuje”
JAnTAR 2022 IM. STAnISŁAWA RÓŻEWICZA ZA 
REŻYSERIĘ
Tomasz Habowski za film „Piosenki o miłości”
WIElKI JAnTAR 2022
„Inni ludzie” w reż. Aleksandry Terpińskiej

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

JuRY MŁODZIEŻOWE DlA 
PEŁnOMETRAŻOWEGO FIlMu FABulARnEGO
Bartosz Blaschke za film „Sonata”
NAGRODA STOWARZYSZENIA KOBIET 
FIlMOWCÓW ORAZ FunDACJI ERA nOWYCh 
KOBIET ZA WKŁAD W ROZWÓJ KOBIECEJ 
PERSPEKTYWY W FIlMIE PEŁnOMETRAŻOWYM
Agnieszka Dąbrowska za scenariusz do filmu „Za 
duży na bajki”
nAGRODA SPECJAlnA STOWARZYSZEnIA KIn 
STuDYJnYCh
„Braty” w reż. Marcina Filipowicza
nAGRODA PuBlICZnOŚCI ZA 
PEŁnOMETRAŻOWY FIlM FABulARnY
„Sonata” w reż. Bartosza Blaschke
NAGRODA DZIENNIKARZY ZA 
KRÓTKOMETRAŻOWY DEBIuT FIlMOWY
„Martwe małżeństwo” w reż. Michała Toczka
NAGRODA DZIENNIKARZY ZA 
PEŁnOMETRAŻOWY FIlM DOKuMEnTAlnY
„Bóg i wojownicy lunaparków” w reż. Bartłomieja 
Żmudy
NAGRODA DZIENNIKARZY ZA 
PEŁnOMETRAŻOWY FIlM FABulARnY
„Chrzciny” w reż. Jakuba Skocznia
nAGRODA STuDIA FOnOGRAF ZA DŹWIĘK 
DlA DEBIuTuJĄCEGO REAlIZATORA DŹWIĘKu 
W KOnKuRSIE FIlMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCh
Piotr Madej za udźwiękowienie filmu „Męty”



Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu organizuje w dniach 8-10 lipca br. Światowe Dni Bursz-
tynu. Impreza adresowana jest zarówno do turystów, jak i mieszkańców miasta. Zabawa 

dla całej rodziny gwarantowana!

W poszukiwaniu 
„złota Bałtyku”

A oto program wydarzenia: 

PIĄTEK 8.07

12.00 – Przejazd Meleksem Muzeum Bursztynu i Maluchami 
z gangu Maluchów Kołobrzeg trasą od Muzeum Bursztynu w Ko-
łobrzegu (ul. Waryńskiego 5) do plaży przy Kamiennym Szańcu.

12.30 – Przywitanie gości, otwarcie Światowych Dni Bursztynu.

13.00- Rozpoczęcie zawodów:

• Poławianie bursztynu

• Przesiewanie bursztynu

• Animacje taneczne z Klubem Tańca Sportowego Amber

• Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów

• Konkurs wiedzy o bursztynie – ochotnicy otrzymują materiały do 
zapoznania się, następnie odpowiadają na pytania odnoszące się do 
treści materiałów. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymują punkt.

Przez cały czas trwania imprezy wystawiona będzie fotościanka 
– monidło z poławiaczem bursztynu.

SOBOTA 9.07.

12.00 – Rozpoczęcie zawodów „Bursztynowy tor przeszkód”( 
pokonują jednocześnie trzy osoby na czas):

• rzut woderami za wyznaczoną linię

• przenoszenie nalewki bursztynowej: bieg do morza po wodę, 
wsypanie bursztynków, przeniesienie na desce do koła hula hop,

• napełnianie wiaderka piaskiem za pomocą śmiesznej łopatki,

• wykopanie bryłki bursztynu z piasku (obszar 50x50 cm) 

• nawlekanie korali bursztynowych na sznurek

• powrót na start

• Animacje taneczne z Klubem Tańca Sportowego Amber

• Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów

• Konkurs wiedzy o bursztynie – ochotnicy otrzymują materiały 
do zapoznania się, następnie odpowiadają na pytania odnoszące 
się do treści materiałów. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymują 
punkt.

NIEDZIELA 10.07.

12.00 – Konkurs w tworzeniu ozdób z bursztynu.

• Animacje taneczne z Klubem Tańca Sportowego Amber

• Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów

• Konkurs wiedzy o bursztynie – ochotnicy otrzymują materiały 
do zapoznania się, następnie odpowiadają na pytania odnoszące 
się do treści materiałów. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymują 
punkt.

• Koncert MEZO
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Wanda Stypułkowska, prezes zarządu koszalińskiej firmy MPS International, zasiada w Ra-
dzie Głównej Konfederacji Lewiatan od 2019. Jako prezes Polskiego Związku Przemysłu Ko-
smetycznego reprezentuje tam firmy działające w polskiej branży kosmetycznej. W czwar-
tek, 9 czerwca br., w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan. 
Zatwierdziło ono sprawozdanie z działalności organizacji w 2021 roku i raport roczny. Wy-
łoniło  też, na  trzyletnią kadencję, nową 37-osobową Radę Główną, która  z kolei wybrała 

19-osobowy zarząd.

Wanda Stypułkowska wybrana na drugą 
kadencję do Rady Głównej Konfederacji lewiatan

Prezydentem Lewiatana na drugą kadencję wybrany został 
Maciej Witucki. Przestrzegał, że czeka nas kryzys. Spowol-
nienie gospodarcze, wysoka inflacja,  problemy związane 
z zerwanymi łańcuchami dostaw będą miały wpływ na dzia-
łalność przedsiębiorstw.

– Będziemy chcieli, żeby jak najwięcej pieniędzy z Krajowego 
Planu Odbudowy trafiło do firm – mówił Maciej Witucki. – 
Będziemy dbali o relacje z administracją i wszystkimi siłami 
politycznymi. Będziemy bronili prywatnego biznesu, zdrowe-
go rozsądku. Jesteśmy i pozostaniemy głosem tysięcy pol-
skich przedsiębiorców.

Przewodniczącą Rady Głównej Lewiatana ponownie została 
Henryka Bochniarz, wieloletnia prezydent tej organizacji.

– Polski Ład, pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie odci-
snęły piętno na działalności firm – mówi. – W tym trudnym 
czasie sprawdziliśmy się. To był wielki egzamin z naszej od-
powiedzialności, profesjonalizmu. Ale przed nami stoją nowe 
wyzwania związane z realizacją Krajowego Planu Odbudowy, 
wyborami parlamentarnymi, działalnością Unii Europejskiej, 
odbudową Ukrainy czy wzmacnianiem roli kobiet w biznesie. 
W najbliższych trzech latach czeka nas dużo niepewności, 
która szybko nas nie opuści.

W Radzie Głównej Lewiatana ponownie zasiadła Wanda 
Stypułkowska, prezes MPS International i prezes Polskiego 
Związku Przemysłu Kosmetycznego („Kosmetyczni”).

– Cieszę się, że branża kosmetyczna jest silnie reprezentowa-
na we władzach Konfederacji Lewiatan – mówi. – W zarządzie 
organizacji zasiada Henryk Orfinger, prezes firmy Dr Irena 
Eris i członek „Kosmetycznych”, ja pracuję w Radzie Głównej. 
Przed nami wiele wyzwań – zarówno tych, o których mówią 
Henryka Bochniarz i Maciej Witucki, jak i tych, które dotkną 
bezpośrednio branżę kosmetyczną i opakowaniową. Musimy 
zmierzyć się nie tylko ze zmieniającymi się oczekiwaniami 
konsumentów, ale także z koniecznością dostosowywania 
naszego sektora do europejskich regulacji związanych z eko-
logią. Obecność reprezentantów „Kosmetycznych” w Konfe-
deracji Lewiatan wzmocni nasz głos.

Lewiatan to wpływowa polska organizacja biznesowa. Dzięki 
jej działaniom, firmy uzyskują wpływ  na kształt prawa, pro-
wadzą dialog z administracją i otrzymują narzędzia do roz-

woju. Konfederacja Lewiatan reprezentuje swoich członków 
w Polsce i w Unii Europejskiej, ma stałe przedstawicielstwo 
w Brukseli i jako jedyna organizacja z Polski należy do Busi-
ness Europe – największej europejskiej organizacji biznesu. 
Lewiatan skupia ponad 4100 firm, zatrudniających ponad mi-
lion pracowników.

Wanda Stypułkowska, prezes MPS International
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– Szybko się nudzę, potrzebuję endorfin, wyzwań, emocji –  tak o  tym, co 
napędza ją w pracy mówi Patrycja Białek, właścicielka Vip Beauty Estetic. 
Nic  dziwnego,  że  zaledwie  dwa  lata  po  otwarciu  salonu  startuje  z  no-
wym biznesem i marką – Better Beauty. Przedsięwzięcie łączące sprzedaż 
produktów  do  stylizacji  rzęs  oraz  działalność  szkoleniową,  współtworzy  
z Jagodą Jankowską, właścicielką Lash Roomu w Pile. Z niezachwianą wia-
rą, że to kolejny krok na ścieżce rozwoju, którą obie tak lubią podążać.

Zawsze może 
być lepiej i...

Autor: malwina maj |  Fotografie: Katarzyna bartnik

 piękniej





Patrycja Białek w branży beauty działa od ośmiu lat. 
Z wykształcenia jest fizjoterapeutką i kosmetologiem, 
a także instruktorką kosmetologii estetycznej oraz in-
struktorką stylizacji rzęs i brwi. Odbyła kilkadziesiąt 
szkoleń polskich i zagranicznych z zakresu kosme-
tologii i medycyny estetycznej. Vip Beauty Estetic 
otworzyła w 2020 roku, na przekór pandemii i innym 
życiowym przeszkodom, które pojawiły się wtedy 
jej na drodze. Wielu zniechęciłyby one do działania, 
ale nie ją. W realizacji celu pomogła ambicja, odwaga 
i wiara w siebie. Opłaciło się. Salon od początku dzia-
ła prężnie, wspaniale się rozwija i jest niewątpliwym 
sukcesem, czego dowodem jest zapełniony kalendarz 
wizyt i znakomite opinie wychodzące poza lokalna 
przestrzeń. 

Za tym sukcesem stoi oczywiście ciężka praca, peł-
ne zaangażowanie czasu i sił, ale Patrycja Białek za 
bardzo – jak sama mówi – lubi wyzwania, zdobywa-
nie wiedzy i rozwój, żeby poprzestać na pracy salonie 
i szkoleniach. 

Biznes w duecie

Szansa na stworzenie czegoś nowego, wykorzystu-
jącego bogate doświadczenie zawodowe, także to 
przed gabinetowe, przyszła przypadkiem, a w zasa-
dzie jest konsekwencją bardzo cennej, jak się okaza-
ło, znajomości. Jagoda Jankowska jest założycielką 
pierwszego Lash Roomu w Pile, instruktorką stylizacji 
rzęs i brwi oraz autorką programów szkoleniowych 
(sama ukończyła ponad 120 szkoleń, jest wielokrot-
ną mistrzynią stylizacji rzęs). – Kiedy Jagoda rozpo-
czynała swoją działalność, kierowała do mnie pytania 
eksperckie – mówi właścicielka Vip Beauty Estetic. 
– Zaczęłyśmy ze sobą pisać, wymieniać się opiniami 
i bardzo się polubiłyśmy. Dwa lata temu, kiedy otwie-
rałam firmę, szukałam salonów partnerskich, w któ-
rych mogłabym promować swoją markę i wykonywać 
zabiegi. Trafiłam do Jagody i jej Lash Roomu. Jakiś 
czas później nasza wspólna klientka zaproponowa-
ła nam udział w projekcie polegającym na sprzedaży 
szkoleń online, które miałyśmy poprowadzić. Osta-
tecznie nie doszło do realizacji tego przedsięwzięcia, 
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ale pomyślałyśmy, że możemy taki projekt stworzyć 
i poprowadzić samodzielnie, bez pośredników, wyko-
rzystując naszą wiedzę i pomysły. 

Panie połączyło nie tylko to, że obie stworzyły swo-
je firmy biznes od zera, są liderkami branży w swoich 
miastach oraz wieloletnimi instruktorkami stylizacji 
rzęs i brwi, ale też podobieństwo charakterów: chary-
zma, empatia, pewność siebie, podobne cele, wartości 
i silne przekonanie, że marzenia się spełnia i warto do 
rozwoju motywować innych. Obie od dawna myślały 
o poszerzeniu swojego biznesu, ale brakowało czasu, 
a może właściwego partnera, z którym i zawodowo, 
i charakterologicznie rozumiałyby się bez słów?

LEPIEj, cZyLI wIęcEj

Tak narodziło się Better Beauty, czyli hurtownia onli-
ne dla branży kosmetologicznej. – Nazwa nie powsta-

ła przypadkowo: każdy chce być lepszy w pracy, lepiej 
wyglądać, lepiej zarabiać, lepiej się ubierać, mieć lep-
szą kondycję, a my chcemy mieć coraz lepszy biznes 
– mówią właścicielki Better Beauty. – Chcemy, aby 
nasz sklep kojarzył się z pięknem i wysoką jakością. 
W identyfikacji wizualnej postawiłyśmy na fuksję, zło-
to i ecru, kolory, które są efektowne i eleganckie, a my 
właśnie taką chcemy mieć firmę i wizerunek. 

Pierwszym etapem rozwoju Better Beauty jest wpro-
wadzenie na rynek linii skierowanej do stylistek i styli-
stów rzęs. Pomysł na asortyment wynika z codziennej 
pracy właścicielek, jako odpowiedź na słabości i wą-
skie gardła rynku stylizacji, jego luki, niedociągnięcia 
albo brak konsekwencji w rozwijaniu marek. – Zauwa-
żyłyśmy, że wielu rzeczy brakowało nam we własnej 
praktyce, ale mamy też wiele pytań od naszych kur-
santek – gdzie mogą kupić produkty, jaki sklep czy ak-
cesoria polecamy itd. – tłumaczy Jagoda Jankowska. 
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– Chciałyśmy stworzyć miejsce, w jakim same chcia-
łybyśmy robić zakupy. 

Wspomniana linia kosmetyków nazywa się Pretty Lashes 
i obejmuje rzęsy, pęsety, kleje i wszelkie akcesoria nie-
zbędne do profesjonalnej pracy w stylizacji rzęs. – Chce-
my też stworzyć linię do brwi, w dalszym planie produkty 
dla wizażystów, a w przyszłości w ofercie być może znaj-
dą się produkty do przedłużania włosów i dla fryzjerów, 
a także kosmetyki – dodają Patrycja Białek i Jagoda Jan-
kowska. – Wszystko zależy oczywiście od tempa rozwoju 
sklepu i zapotrzebowania, które wskaże rynek. Nie wy-
kluczamy, że jeśli rozwiniemy się na dużą skalę, pomyśli-
my o sklepie stacjonarnym. Póki co, zależy nam, by nasze 
produkty wprowadzać do salonów kosmetologicznych. 

Warto wspomnieć, że ambasadorką Better Beauty bę-
dzie Justyna Gradek, modelka, influencerka, właści-
cielka marki Justyna Gradek.  

SZKOLENIA I rOZwój OSOBISTy

Better Beauty to nie tylko sklep. Projekt będzie roz-
wijał się kilku kierunkach. Poza sprzedażą to szeroko 
zakrojona działalność szkoleniowa dla początkujących 
kosmetyczek i kosmetologów z zakresu stylizacji rzęs 
i brwi, rozwoju marki osobistej albo osób chcących 
doskonalić umiejętności. Kursy będą stacjonarnie od-
bywać się w Koszalinie i Pile oraz w innych miastach, 
a także online. Poprowadzą je wykwalifikowani in-
struktorzy. 

Ponadto właścicielki chcą dzielić się swoim doświad-
czeniem z zakresu tworzenia i prowadzenia biznesu 
z osobami, które chciałyby tę przygodę rozpocząć. 
– Zamierzamy organizować tzw. live’y zarówno dla 
naszych kursantek, które często pytają nas o rady 
w tym zakresie podczas szkoleń, ale też dla nowych 
obserwatorów, klientów i użytkowników sklepu onli-
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ne – tłumaczy Patrycja Białek. – Podpowiemy, od 
czego trzeba zacząć, jak się przygotować, z czym 
trzeba się mierzyć i liczyć, jakie trudności i wy-
zwania napotkamy. Bazą będzie historia naszych 
salonów, ale myślimy o organizowaniu spotkań 
z motywatorami, także z obszaru rozwoju oso-
bistego, którzy podsycą pragnienia o posiadaniu 
własnej firmy i pomogą uwierzyć, że warto.   

STArT: LIPIEc

– Jesteśmy w trakcie tworzenia platformy inter-
netowej dedykowanej szkoleniom – mówi Pa-
trycja Białek. – Kończymy też pracę nad stroną 

internetową sklepu. Produkty są skompletowane, 
sfotografowane. Sprzedaż ruszy w lipcu. Promo-
cja Better Beauty będzie się odbywać głównie po-
przez profil na Instagramie oraz Facebook, warto 
nas obserwować.

Na pytanie, jak właścicielki Beauty Better, mające 
już teraz mnóstwo pracy, zamierzają prowadzić 
raczkującą, a więc wymagającą ogromnego za-
angażowania firmę, w dodatku przy dzielącej je 
kilkaset kilometrów odległości, Patrycja reaguje 
uśmiechem. Jako urodzona optymistka, człowiek 
pracy i energiczna kobieta biznesu odpowiada: – 
Łatwo nie będzie, ale niemożliwe nie istnieje! 
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Klinika Vip Beauty Estetic powstała w 2020 roku. Specjalizuje się w medycynie estetycznej 
oraz zaawansowanych zabiegach kosmetologicznych. Poza właścicielką w salonie pracują 
cztery osoby: Sandra Rudzińska – stylistka rzęs i brwi; pielęgniarka Ewa Chudziak i Izabela 
Poczobut – zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej – stymulatory tkankowe, lipoliza 

iniekcyjna, osocze bogatopłytkowe i fibryna, mezoterapia igłowa i mikroigłowa, Dermapen 
oraz Justyna Łumianek –  asystentka salonu. 

Patrycja Białek zajmuje się wypełnianiem i modelowania ust, wolumetrią twarzy 
(modelowanie owalu), zabiegi z zastosowaniem stymulatorów tkankowych Profhilo oraz 
Ejal40 jak i wiele innych, nici PDO oraz PLLA oraz mezoterapia skóry twarzy, szyi, dekoltu, 
dłoni i głowy. W pracy wykorzystuje najwyższej jakości preparaty i wypełniacze, które 
posiadają certyfikacje i liczne badania. Bezpieczeństwo podczas pracy to priorytet.

Opisy i efekty zabiegów, ciekawostki, informacje na temat różnych metod zabiegowych, 
a także zdjęcia prac Patrycji Białek można obejrzeć na fan page’u FB oraz Instagramie. 

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



Nigdy nie dowiemy się, jak smakowały renomowane przedwojenne koszalińskie potrawy. 
Wędzone  łososie Waldemanna,  serki  „Ludzik  z góry Chełmskiej”  (Gollennmänchen),  „ko-
szalińskie orzechy pieprzowe” (Kösliner Pfeffernüsse) i pamele (Pameln) przetrwały jedynie 
na starych zdjęciach, reklamach i w dziecięcych wspomnieniach dawnych mieszkańców.

Pamele i inne zapomniane 
smaki Koszalina

Autor: Krzysztof urbanowicz

W wydanym w 1925 r. przewodniku turystycznym po Kosza-
linie i okolicach, jego autorka Marie Luise Bartz napomknęła 
o piekarni mieszczącej się przy Böttcherstraße (obecnie ul. 
Wyszyńskiego), skąd pochodziło wyjątkowe pieczywo o na-
zwie „koszaliński pamel” (Kösliner Pamel). „Posmarowany 
świeżym masłem albo  pomorskim gęsim smalcem świeżo 
upieczony pamel był przepyszny, a za 10 fenigów dostawało 
się wówczas 8 sztuk” wspominała z rozrzewnieniem autorka, 
zauważając: „Pamele wciąż można dostać w Koszalinie, ale są 
wypierane przez bułki.” 

Czym były tajemnicze pamele, tego nie wie nawet większość 
współczesnych Niemców. W 2008 r. na jednym z niemiec-
kich internetowych forów potomkowie dawnych koszalinian 
poszukiwali przepisów na ten wypiek znany im z dzieciństwa 
i opowieści dziadków. Receptura została odnaleziona i opubli-
kowana, a tajemnicze pamele okazały się żytnio-pszennymi 
(pół na pół), podłużnymi bułkami. We wspomnieniach opubli-
kowanych w czasopiśmie „Köslin Kurier” można przeczytać, że 
przed drugą wojną światową koszalińscy mistrzowie piekar-
stwa organizowali nawet konkursy na najlepsze pamele. 

Tu dawni koszalinianie kupowali przepyszne pamele: piekarnia Paula Sommerfeldta 
znajdująca się w nieistniejącym dziś budynku przy  Böttcherstraße  

(obecnie ul. Wyszyńskiego). Źródło: aukcje internetowe.
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Jak bardzo popularne było to pieczywo może świadczyć przypa-
dek jednego z koszalińskich piekarzy i jednocześnie radnego miej-
skiego nazwiskiem Fritsch, który w latach 70. XIX w. znany był 
jako „Pamelpastor”. Przezwisko to łączyło jego zawód piekarza 
z nowo powstałą wówczas funkcją  przedstawiciela magistratu, 
który po wprowadzeniu przez rząd Bismarcka prawa nakazu-
jącego zastąpić śluby kościelne cywilnymi, przejął dawne obo-
wiązki pastora udzielającego ślubów. W koszalińskim Archiwum 
Państwowym zachowały się świadectwa ślubu podpisane jego 
nazwiskiem, a we wspomnieniach utrwalonych w miesięczniku 
„Unser Pommerland” z 1931 r. można przeczytać opowieść o tym, 
jak narzeczeni zjawiali się w jego piekarni przy Rynku (Markt 22). 
Mistrz piekarski Fritsch zdejmował wówczas osypany mąką far-
tuch, przebierał się w uroczysty strój magistrackiego urzędnika 
i po poczęstowaniu przybyłych szczyptą tabaki, w obecności 
świadków udzielał im ślubu. 

20 lat później w tym samym miejscu znajdowała się piekarnia 
i cukiernia  mistrza piekarskiego oraz prezesa koszalińskiego ce-
chu piekarzy Franza Richnowa. Markowym produktem jego firmy 
działającej jako fabryka ciast miodowych (Honigkuchen-Fabrik) 
były piernikopodobne ciasteczka znane pod nazwą „orzechów 
pieprzowych” („Kösliner Pfeffernüsse”). Reklamowane jako „aro-
matyczne i światowej sławy” były sprzedawane, również wysył-
kowo, głównie w okresie adwentu.

MIASTO SErów I węDZONych łOSOSI

Niemiecki Köslin szczycił się przed wojną również serkiem Kosza-
lińskim („Kösliner Käschen”) produkowanym początkowo przez 
koszalińską firmę Carla Waldemanna, a później przez Spółdziel-
nię Mleczarską (Molkerei Genossenschaft Köslin), która odkupiła 
prawa do jego produkcji. Umieszczona na etykietach wszystkich 
wyrobów serowarskich postać przypominającego krasnala „Lu-
dzika z Góry Chełmskiej” (Gollennmänchen) została opatentowa-
na w 1930 r. Serek ten był równie słynny jak jego konkurent ze 
Słupska: „Słupski Chłopiec” (Stolper Jungschen) i pojawił się wraz 
z nim w jednym z przedwojennych niemieckich filmów dokumen-
talnych o Pomorzu.

Najbardziej znanym koszalińskim produktem gastronomicznym 
były jednak produkowane przez firmę Carla Waldemanna prze-
twory rybne: śledzie, sardynki, węgorze oraz przede wszystkim 
wędzone łososie, dzięki którym pocztowe stemple z rysunkiem 
tej ryby i napisem „Miasto wędzonych łososi” rozsławiały miasto 
w całym świecie i przetrwały do dziś w zbiorach filatelistycznych 
i kolekcjonerskich. Oprócz nich w zasobie koszalińskiego Archi-

wum Państwowego znajdują się podarowane przez koszalińskiego 
kolekcjonera Zbigniewa Wojtkiewicza reklamowe gadżety tej fir-
my: niewielka, zamknięta, ale pusta w środku puszka z charaktery-
styczną etykietą przedstawiającą łososia oraz firmowy otwieracz. 

Kilka lat temu jedna z koszalińskich restauracji próbowała nawią-
zać do dawnej marki „miasta wędzonych łososi”. Oprócz dań z tej 
ryby w ofercie miały pojawić się również koszulki oraz kubki ze 
wzorami nawiązującymi do symboliki związanej z przedwojen-
nym, koszalińskim produktem, a także kartki pocztowe z dawną 
panoramą Koszalina i ozdobione  stemplem z koszalińskim łoso-
siem. Pomysł jednak nie odniósł sukcesu i rozdział dawnych ko-
szalińskich kulinarnych tradycji i smaków wydaje się być defini-
tywnie zamknięty.

Cukiernia Franza Richnowa  znajdująca się w nieistniejącym dziś budynku przy dzisiejszym 
Rynku Staromiejskim.  Źródło: przewodnik turystyczny po Koszalinie i okolicach, 1912 r.

Puszka wędzonych łososi 
oraz firmowy kluczyk do 

jej otwierania. Gadżet 
reklamowy z zasobu Archiwum 

Państwowego w Koszalinie, 
zbiór Zbigniewa Wojtkiewicza.

Reklama serków produkowanych w koszalińskiej spółdzielni mleczarskiej.  
Ze zbiorów Roberta Kasprowiaka.

Reklama firmy Carla Waldemanna. Ze zbiorów Roberta Kasprowiaka.
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Wszystko zaczęło się blisko jedenaście lat temu od strony eKaba-
ret.pl, która była na samym początku serwisem poświęconym stric-
te polskiemu kabaretowi. Zapowiedzi, relacje, fotogalerie, a wkrót-
ce internetowa sprzedaż biletów. Pomysł, innowacyjne rozwiązania 
i stworzenie tego serwisu de facto rozpoczęło to, co dziś znamy 
jako KupBilecik.pl

Internetowa sprzedaż biletów była odpowiedzią na potrzeby cza-
sów. Z większą ochotą zaczęliśmy podróżować i wypoczywać, 
a trasy naszych wypadów układać pod ulubione wydarzenia arty-
styczne i kulturalne. Serwis KupBilecik.pl od samego początku za-
sięgiem obejmował całą Polskę, a intuicyjnie prosta strona interne-
towa pomagała w szybkim zorientowaniu się, gdzie i kiedy odbywa 
się coś, na co mamy ochotę.

Dziś na stronach bileterii są tysiące wydarzeń. Od festiwali i kon-
certów, po bardzo niszowe i lokalne biletowane wydarzenia. Kiedy 
ktoś chciałby na głos powiedzieć: „u nas nic się nie dzieje” warto 
wówczas zajrzeć na KupBilecik.pl i miło się zaskoczyć jak wiele 
dzieje się w regionie. Sam serwis, po uprzedniej naszej zgodzie na 
subskrypcję podsyłać nam będzie mailowy czy w formie SMS spis 
wszystkich regionalnych imprez, może nas również informować 
o trasie koncertowej naszego idola w formie fan-alertu.

O początkach opowiedział nam Łukasz Sztoldo, szef KupBilecik.pl:
Przygoda z branżą rozpoczęła się na studiach, kiedy to na fali po-
pularnych wtedy kabaretów powstała strona eKabaret. Po jakimś 
czasie zaczęliśmy odwiedzać różne festiwale, gdzie nagrywaliśmy 
wywiady, zakulisowe relacje i występy a przede wszystkim po-
znawaliśmy ciekawych ludzi i artystów. Gdy studia się skończyły 
i nadszedł czas na podjęcie decyzji co dalej, miałem do wyboru 
dwie opcje: albo zatrudnić się jako świeżo upieczony programista, 
albo podjąć wyzwanie i stworzyć coś samemu od zera. Padło na 
to drugie. Początki dla bileterii nie były łatwe, pierwsze lata to 
głównie ciężka praca przez prawie całą dobę oraz nauka dosłow-
nie wszystkiego: od używanych technologii po to, jak prowadzić 
i rozwijać firmę. Nie obyło się bez kryzysów, pułapek i trudnych 
chwil, ale ostatecznie po tych kilkunastu latach, możemy pokusić 
się o stwierdzenie, że udało się z KupBilecikiem dotrzeć do więk-
szości aktywnych kulturalnie Polaków. Wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy, że KupBilecik jest w 100% projektem nie tylko polskim, 
ale i koszalińskim. Za większością naszej bezpośredniej konkuren-
cji stoją ogromne korporacje z zagranicznym kapitałem albo duże 
agencje zrzeszające popularnych artystów. Tymczasem my, zro-
biliśmy coś, co teoretycznie nie mogło się udać - bez wielkiego 

Codziennie  sprzedają  tysiące  biletów  na  najróżniejsze  wydarzenia  w  całej  Polsce. 
Koncerty, kabarety, stand-up, spektakle, spotkania autorskie i festiwale. KupBilecik.pl to 
jedna z najpopularniejszych i największych bileterii w Polsce. Mało kto wie, że jej siedziba 
znajduje  się  Koszalinie,  a  za  całym  konceptem  stoi  właściciel  serwisu,  programista 

Łukasz Sztoldo.

Kupbilecik.pl na najlepsze 
imprezy w Polsce 

Autor: anna zawiślak
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kapitału, układów i żadnych znajomości zbudowaliśmy całkowicie 
od zera i to w pełni z Koszalina, drugą aktualnie co do wielkości 
bileterię w kraju.
Przede wszystkim mamy największą na rynku ofertę dostępnych 
wydarzeń w regionie w postaci koncertów, spektakli, kabaretów 
czy najlepszego standupu. Jeżeli ktoś szuka pomysłu jak spędzić 
udany wieczór, to na pewno znajdzie na KupBilecik coś co będzie 
go interesować. Jesteśmy też bezpieczną formą zakupu biletów, 
ponieważ jeżeli zdarzy się, że jakiś organizator odwoła swoje wy-
darzenie, to jako bileteria jesteśmy gwarantem zwrotu środków. 
Nasi klienci kupując bilety z wyprzedzeniem, nigdy nie muszą się 
martwić o to, czy wydarzenie nie zostanie w przyszłości anulo-
wane.

KupBilecik.pl to nie tylko działania czysto biznesowe. Choć za-
częło się zupełnie niewinnie, dziś serwis bardzo mocno i konkret-
nie pomaga zwierzętom w potrzebie. Jak mówi Łukasz Sztoldo 
- Pomagamy nie tylko czworonogom, ale wszystkim zwierzakom 
;-) Do pomocy ludziom powołanych jest wiele fundacji i zrzutek 
w Internecie. Natomiast o zwierzętach najczęściej się zapomina. 
Gdy w KupBilecik sprzedaliśmy już miliony biletów, pomyśleliśmy, 
że świetnie byłoby wspólnie z naszymi klientami zrobić coś do-
brego dla bezdomnych zwierząt. Zaczęliśmy od schroniska w Ko-
szalinie, ale zbiórka przerosła nasze oczekiwania. Dzięki temu 
postanowiliśmy pomagać także innym lokalizacjom z całej Polski. 
Uruchamiając zbiórkę, liczyliśmy na uzbieranie kilku tysięcy, tym-
czasem przekroczyliśmy już ponad pół miliona złotych! Wszystko 
udaje się dzięki naszym wspaniałym klientom.

Pracowniczki serwisu Ewelina Tujaka i Martyna Sołonowicz, 
które opiekują się tymi działaniami, nie ukrywają zdziwienia, jak 
wiele osób chce pomóc niewinnym czworonogom. – W naszym 
serwisie jest specjalny „przycisk” jeśli ktoś ma ochotę wpłacić 
kilka złotych przy okazji zakupu biletu, wspomóc może potrze-
bujące stworzenia. Uzbierana kwota całkowicie nas oszołomi-
ła- dodaje Ewelina. – Pierwsze działania były na rzecz koszaliń-
skiego schroniska, a dziś pomagamy, schroniskom, domom opieki 
tymczasowej i azylom w całej Polsce. Koty, psy i dzikie zwierzęta 
liczyć mogą na nasze wsparcia. W pomoc zaangażowali się rów-
nież artyści, szczególnie aktywni są stand-uperzy, za co jesteśmy 
ogromnie wdzięczni. Za zebraną kwotę, przekazujemy, karmy, le-
karstwa, środki pielęgnacyjne, ale też budujemy wybiegi, klatki, 
doposażamy schroniska.

Martyna podkreśla: nasze ostatnie działanie związane jest po-
nownie z Koszalinem i bardzo lubianą kawiarnią Koci Miętka. Po 
rozmowie z Kamilem Szewczykiem, właścicielem kociej kawiarni 
zdecydowaliśmy, że 20 tysięcy złotych przeznaczamy na stery-
lizację kotów, które trafią do Koci Miętki. Kwota ta starczy dla 
około 80 kociaków. Ponadto przygotowaliśmy paczkę z darami: 
karmą, środkami higienicznymi i smaczkami.

KupBilecik.pl to niezwykle sympatyczne miejsce, z zespołem nie 
tylko bardzo sprawnym marketingowo, organizacyjnie z najwyż-
szymi standardami pracy i nowych technologii, ale także z ogrom-
nym sercem i gotowością do pomocy tym, którzy sami sobie nie 
są w stanie pomóc. To, co do tej pory zrobili dla zwierząt, można 
zobaczyć w ich serwisie, ale przede wszystkim odsyłamy pod ten 
dobry adres, aby być porządnie zorientowanym o tym, co dzieje 
się w mieście, kto nas odwiedzi, jakich wydarzeń można się spo-
dziewać, jakie opinie o nich pozostawiali inni i gdzie wybrać się 
w pierwszej kolejności.

https://www.kupbilecik.pl/zwierzaki/

Harmonia 
Cafe

czynna codziennie
 w godzinach 9-20
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Spółka E-Link Koszalin jest w Grupie EGE Gmbh, drugie-
go największego producenta stolarki budowlanej w Niem-
czech. Kierują nią niezmiennie Andrzej Hondo i Ireneusz 
Gabryś, którzy są jednocześnie jej współwłaścicielami.

W ciągu pięciu lat oprócz stale wzrastających przychodów 
firma dopracowała się dwóch zakładów (drugi, znajdujący 
się w podbydgoskiej Kcyni, pozwolił na podwojenie pro-
dukcji) oraz m.in. nieruchomości na terenie po d. „Prze-
mysłówce” przy ulicy BoWiD. Trwają przygotowania do 
adaptacji nowego obiektu pod kolejny zakład produkcyjny 
stolarki , gdzie hala zapewni więcej miejsca na potrzeby 
produkcji . Jednocześnie odbywa się konfigurowanie za-
mówienia na nowy park maszynowy umożliwiający rozwój 
produkcji okien oraz drzwi wejściowych, na które wzrasta 
zapotrzebowanie wśród klientów E-Linka.

Rozwój firmy śledzimy od momentu jej powstania. Każda 
rozmowa z jej szefami zahacza o sprawy kadrowe. Andrzej 
Hondo mówi: - Mamy kilkudziesięcioosobowy zespół, 
a więc taki, gdzie wszystko opiera się na bezpośrednich 
relacjach, czyli inaczej niż w firmach molochach. Cenimy 
sobie pracowników, którzy wykazują się samodzielnością, 
odpowiedzialnością i zaangażowaniem. W sytuacjach roz-
maitych problemów, z którymi się do nas zwracają, stara-

Niedawno  minęło  pięć  lat  od  powstania  spółki  E_Link  zajmującej  się  produkcją 
plastikowej  stolarki  budowlanej. Działająca przy  ulicy Połczyńskiej w Koszalinie  firma 
szybko  odnalazła  swe miejsce  na  rynku,  z  roku  na  rok  zwiększając  przychody,  czego 
efektem stało się m.in. umieszczenie jej wśród Gazel Biznesu, czyli na prestiżowej liście 
najszybciej rozwijających się firm w Polsce corocznie publikowanej przez „Puls Biznesu”. 
Szefowie E_Link przywiązują dużą wagę nie  tylko do wzrostu produkcji  i  zdobywania 
nowych klientów. Jak podkreślają, równie ważna jest dla nich dobra atmosfera w zespole 

i satysfakcja z pracy członków załogi.

nie tylko pracą E_link żyje…
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my się im indywidualnie pomagać. To buduje szczególną więź. 
Stale poszukujemy nowych ludzi do produkcji, ale trzeba so-
bie szczerze powiedzieć, że zgłaszają się czasami osoby, które 
nie chcą się uczyć i uchylają się od odpowiedzialnego podej-
ścia do pracy. Tym bardziej doceniamy tych, z którymi jeste-
śmy od lat, bo to oni tak naprawdę tworzą firmę.

Jubileusz pięciolecia powstania E_Link został najpierw for-
malnie uczczony na terenie firmy, a później nieformalnie pod-
czas plenerowej imprezy integracyjnej w podkoszalińskim 
Kędzierzynie (prezentujemy fotograficzne migawki z tego 
spotkania).

Warto dodać, że firma wspiera rozmaite wartościowe ini-
cjatywy lokalne – charytatywne, kulturalne i sportowe.  
Od września br została sponsorem strategicznym drużyny pił-
karzy ręcznych KSPR Gwardia Koszalin.

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

I   3 5   I



W pierwszej części drugiej edycji Regat Turystycznych „Trzy Perły” na trasie Kołobrzeg 
– Darłowo – Kołobrzeg udział wzięło  15  jachtów. Dopełnienie  regat  (10-11 września br.) 

odbędzie się na trasie Ustka – Darłowo. Jeszcze można zgłaszać swój udział.

Regaty dla integracji środowiska 
żeglarskiego Środkowego Wybrzeża

Autor: adam różański  |  Fotografie: waldemar śmigielski/Paweł Krakowiak

Imprezę organizuje Jacht Klub Królewskiego Miasta Dar-
łowo. Jego komandor, Waldemar Śmigielski, informu-
je: - Postanowiliśmy coś zrobić dla integracji środowiska 
żeglarzy z naszego regionu. Większość polskich morskich 
imprez żeglarskich odbywa się na dwóch biegunach, czy-
li w Gdańsku albo Szczecinie, a Środkowe Wybrzeże jest 
nieco na uboczu. Mamy ambicję zmienić to. Udział w tym 
roku większej liczby jednostek niż przed rokiem jest do-
brym znakiem. Regaty mają na razie charakter bardziej 
promocyjno-turystyczno-integracyjny niż sportowy, ale 

w miarę rozwoju imprezy, czyli w kolejnych latach, nie wy-
kluczamy nadania jej już czysto sportowego wyrazu. 

Trzy „perły” z nazwy regat to Kołobrzeg, Darłowo i Ustka, 
czyli ośrodki posiadające mariny żeglarskie. 

Drugie tegoroczne zawody zostaną rozegrane na trasie Ustka 
– Darłowo. Zapisać można się przez facebookowy profil  Jacht 
Klub Królewskiego Miasta Darłowo lub jego stronę interneto-
wą. Tam również należy szukać szczegółowszych informacji. 
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Oficjalne wyniki Regat 
Turystycznych „Trzy Perły” na trasie 
Kołobrzeg-Darłowo-Kołobrzeg  
w dniach 4-5.06.2022r.:

Klasa poniżej 10 m długości:
1. "Marcinek 2" (Kołobrzeg)
2. "Beau 4" (Kołobrzeg)
3. "Difur" (Kołobrzeg)

Klasa 10-12 m długości:
1. "Fujimo 4" (Kołobrzeg)
2. "Passadenia" (Ustka)
3. "Maxi Honey" (Kołobrzeg)

Klasa powyżej 12 m długości:
1. "Barbara F" (Ustka)
2. "Dunajec" (Darłowo)



20
W miejscu, gdzie stoi Emka, w 1991 roku odbyła się 
msza celebrowana przez Jana Pawła II. Pomysłów na 
zagospodarowanie placu po tym niezwykłym wyda-
rzeniu było wiele, także osobliwych, ale ostatecznie 
powołana w 2000 roku spółka Emka zdecydowała się 
na zbudowanie pierwszej w Koszalinie galerii handlo-
wej.

Kamień węgielny pod budowę Emki wmurował 24 
kwietnia 2001 roku nieżyjący już prezydent Hen-
ryk Sobolewski. Rok później, 20 czerwca 2002 roku 
drzwi do pierwszej w Koszalinie galerii handlowej 

zostały otwarte. Pierwszego dnia przekroczyło je 
20 tysięcy osób, a we wrześniu tego samego roku 
w Emce pojawił się milionowy klient. Nietrudno 
zrozumieć ten frekwencyjny sukces i entuzjazm ko-
szalinian – miasto w końcu miało centrum handlo-
we z prawdziwego zdarzenia, w świetnej lokalizacji, 
w którym można było nie tylko zrobić zakupy, ale 
przyjemnie spędzić czas. Na trzech kondygnacjach 
powstały sklepy, restauracje, punkty usługowe, krę-
gielnia, pub karaoke, dyskoteka i skałki wspinaczko-
we. Galeria oferowała atrakcje od rana do późnego  
wieczora.

Galeria Emka hucznie świętuje wszystkie swoje jubileusze, ale trudno wyobrazić sobie 
lepszy prezent na dwudzieste urodziny niż rozpoczęcie długo oczekiwanej, kolejnej fazy 
projektu! W końcu, po wielu latach, na niewykorzystanej części tzw. placu papieskiego 
stanie park handlowy z nowymi sklepami, klubem fitness  i kinem Helios. W sumie 10 
tysięcy m2 nowej przestrzeni handlowo-rekreacyjnej. 22 czerwca 2022 roku odbyła się 
uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod 

budowę obiektu. Otwarcie M Parku przewidziane jest na wiosnę 2023 roku.

lat z Galerią Emka
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Sfera rozrywkowa – codzienna i okazjonalna 
– od początku była wpisana w koncepcję jej 
działalności. Przez dwadzieścia lat na terenie 
kompleksu odbywały się koncerty, konkursy 
i loterie, wystawy, spotkania, imprezy charyta-
tywne, pokazy mody, wybory miss i inne – do-
stosowane do czasów i oczekiwań – wydarze-
nia. Zarówno dawniej, jak i teraz, z tych dóbr 
korzystają nie tylko koszalinianie, ale mieszkań-
cy regionu, a w lecie turyści. Emka leży na dro-
dze dojazdowej do Mielna; od morza dzieli ją kil-
ka kilometrów i wciąż jest pierwszym wyborem 
przyjeżdżających do miasta plażowiczów.  

Nie tylko dla koszalinian Emka była nowością. 
Spółka musiała od podstaw zbudować mar-
kę galerii, opracować model i procedury dzia-
łania, kierując się intuicją, wyczuciem rynku 
i potrzebami mieszkańców. Dla zarządzających, 
inwestorów i pracowników centrum było bizne-
sowym i marketingowym eksperymentem, ale 
dzięki zespołowemu zaangażowaniu okazał się 
on bardzo udany. W dodatku – w 100%  kosza-
liński. Z Koszalina pochodzili inwestorzy, pro-
jektanci (autorem bryły jest pracownia architek-
toniczna HS99) i najemcy lokali – do 2008 roku 

były to głównie koszalińskie firmy bądź sklepy 
franczyzowe koszalińskich przedsiębiorców, 
lokalne marki i handlowcy. Emka dała miejsca 
pracy całej rzeszy koszalinian: sprzedawcom, 
ochroniarzom, sprzątającym, dostawcom, hur-
townikom.

Koszalińskość Emki przylgnęła do niej na dobre. 
Mimo że w ciągu lat zmieniła się przestrzeń spo-
łeczna, gospodarcza i biznesowa miasta, a ona 
sama musiała przejść zmiany i dostosować się 
do realiów rynkowych, wciąż jest wymieniana 
jako jeden z najbardziej charakterystycznych 
koszalińskich obiektów nie tylko handlowych, 
ale miejskich. Dwa pokolenia nie pamiętają już 
miejskiego krajobrazu bez Emki. 

Najważniejsze daty w kalendarium rozwoju ga-
lerii dotyczą przekształceń własnościowych, 
niosących poważne zmiany w funkcjonowa-
niu obiektu. W 2004 roku współwłaściciel 
Emki, Marek Kwaśnicki wykupił udziały gale-
rii od miasta, a dwa lata później, w 2006 roku 
od spółki Sano. Również w 2006 roku spółka 
Emka została sprzedana brytyjskiemu fundu-
szowi inwestycyjnemu LCP Properties. Jeden 
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z najtrudniejszych momentów przyszedł dwa lata 
później, w 2008 roku: w epicentrum kryzysu eko-
nomicznego, w Koszalinie powstało nowe centrum 
handlowe. Zastój handlowy i konkurent, który 
sprowadził do Koszalina marki sieciowe stanowiły 
poważne wyzwanie, wymagające stworzenia no-
wej strategii działania, znalezienia dla siebie miej-
sca w biznesowej rzeczywistości. Kryzys galeria 
pokonała i przetrwała. Pojawili się nowi najemcy, 
sklepy, także sieciowe. Piętnastolecie istnienia, 
w 2017 roku, Emka świętowała, przechodząc to-
talna metamorfozę. Zmodernizowany został jej 
budynek i wnętrze, wyremontowano wiele salo-
nów, powstały dodatkowe klatki schodowe, ta-
śmy ruchome, odnowiono toalety. W górnej części 
powstał spory food court w morskim stylu. Uno-
wocześnione zostały systemy odpowiadające za 
wygodę i bezpieczeństwo klientów (nowoczesne 
instalacje przeciwpożarowe, wyjścia ewakuacyj-
ne).Dzięki podniesionym sufitom, wysokim witry-
nom i starannie dobranemu oświetleniu, galeria 
stała się bardziej przestrzenna i elegancka Pojawili 
się też nowi najemcy, w tym sieciowi, jak H&M czy 
Carry. Aktualnie w Emce działa ponad 70 sklepów 
i punktów usługowych, kawiarnia, lodziarnia, fry-
zjer oraz liczne punkty gastronomiczne z między-
narodową kuchnią, a także supermarket Stokrot-
ka.



24 kwietnia 2001 – wmurowanie kamienia 
węgielnego i rozpoczęcie budowy

19 czerwca 2002 – otwarcie Galerii Emka 
tylko dla osób z niepełnosprawnością

20 czerwca 2002 – otwarcie Galerii Emka 
dla wszystkich gości

2004 – pierwszy finał konkursu Miss 
Galerii Emka, Mistrzostwa Polski Karaoke 
z udziałem w Jury m.in. Adama Sztaby, 
koncert zespołu Tesco Value Czesława 
Mozila

2004 – wykupienie udziałów Miasta i Sano 
przez Marka Kwaśnickiego

2006 – nowym właścicielem Galerii Emka 
zostaje brytyjski fundusz inwestycyjny LCP 
Properties 

2007 – 5. urodziny Galerii Emka

2009 – letnie kino samochodowe Galerii 
Emka

2012 – huczne 10 urodziny Galerii Emka

2016 – początek wielkiej metamorfozy Emki

20 maja 2017 – uroczyste otwarcie Emki 
w nowoczesnym wydaniu 

2018 – Craftmania w Galerii Emka

2019 – rusza Klub Emki

2020 – Galeria Emka wchodzi w dorosłość

2021 – rozpoczęcie rozbudowy Galerii Emka

22 czerwca 2022 – wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę M Parku

kalendarium ważnych  
dat i wydarZeń
Z życia emki



Mimo wszystko da się nauczyć języka obcego! Trzeba się tylko mądrze 
(z ang. smartly) do tego zabrać więc… Zacznijmy od błędów, których 
musisz się pozbyć. I to natychmiast!

Po pierwsze…
…nie stawiaj sobie zbyt ogólnych celów, czyli od dzisiaj wyrzuć z głowy 
tekst „Chcę nauczyć się angielskiego”. To tak jakbyś powiedziała „Chcę 
nauczyć się szydełkować.”, „Chcę nauczyć się gotować.”, „Chcę na-
uczyć się jeździć na łyżwach”. Każda z tych czynności, to proces, który 
jest złożony z mniejszych kroków. Aby osiągnąć cel, należy go rozebrać 
na mniejsze części i krok po kroku je realizować.

Po drugie…
…nie porównuj się z innymi! Jakże często ten grzeszek popełniamy. 
Jak często demotywuje on nas do realizacji naszych planów. Ten zły 

doradca cały czas potrafi szeptać nam do ucha: „Zobacz, Twoja kole-
żanka świetnie potrafi rozmawiać po angielsku, a Ty nawet nie potra-
fisz zamówić kawy.”, albo „Nie wiedziałaś co znaczy ten phrasal z give. 
Obciach!”. I tak dalej…

To tylko kilka przykładów, ale zapewne teraz w Twojej głowie mnożą 
się inne z Twojego życia, kiedy porównujesz się z siostrą, koleżanką, 
sąsiadką, kolegami z pracy, mężem, chłopakiem itp.
Więc powiem tak „PRZESTAŃ! SKOŃCZ Z TYM! Dlaczego?

Bo każdy z nas ma inny cel w życiu. To samo dotyczy nauki języka 
obcego. Twoja sąsiadka „wymiata w speakingu” – najwyraźniej taki 
był cel jej nauki i maksymalnie skupiła się na szlifowaniu umiejętność 
komunikacji. Podobnie z phrasalami czy umowami (zauważ, że przy-
toczony powyżej przykład dotyczy tylko jednej grupy phrasal verbs, 

Czy  nie  jest  tak,  że  gdy  planujesz  naukę  języka  lub  powrót  do  nauki,  mówisz  sobie 
„Chcę  nauczyć  się  angielskiego”?  Jestem  przekonana  na milion  procent,  że  tak  jest 
sformułowany  Twój  cel!  I  tu  popełniasz  pierwszy  błąd,  który  niestety  nie  wróży  nic 

dobrego, bo… to nie jest CEL!

S.M.A.R.T. – mądry sposób na naukę języka!
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a umowy zostały zawężone tylko do umów o zatrudnienie). To kon-
kretne cele, które te osoby sobie wyznaczyły. I osiągnęły sukces, bo… 
wiedziały, co chcą osiągnąć.

Jak zabrać się za wyznaczanie celu w nauce języka?
Proces, którym jest nauczenie się języka angielskiego (lub jakiegokol-
wiek innego), należy zawsze rozłożyć na mniejsze elementy. Najłatwiej 
za pomocą techniki, czyli S.M.A.R.T (z ang. mądry).

S.M.A.r.T. to akronim od angielskich słów:

S – specific
M – measurable
A – achievable
R – relevant
T – timescaled

Brzmi przerażająco? Niepotrzebnie! 
Twój CEL językowy powinien być:
– specific, czyli sprecyzowany, konkretny, a nie zbyt ogólny.
– measurable, czyli mierzalny. Innymi słowy taki, abyś mogła oce-
nić, w jakim stopniu udało Ci się go zrealizować czy nie.
– achievable, czyli osiągalny, niezbyt ambitny, bo się zniechęcisz. 
Musisz wierzyć, że osiągniesz swój cel, że go zrealizujesz.
– relevant, czyli istotny… tylko dla Ciebie. Twój cel musi stano-
wić wartość dla Ciebie. Jego realizacja musi dawać Ci poczucie, 
że zrobiłaś istotny krok na przód. Musisz widzieć efekty swojej 
pracy!
– timescaled, czyli określony w czasie. Każdy cel musi mieć swój 
termin realizacji, czyli tzw. deadline, który będzie Cię motywował 
do jego realizacji.

Zobacz:
sPeciFic
„Chcę nauczyć się kilku nowych słówek” – ALE JAKICH? Bądź 
bardziej „specific”. Wal konkretami! Zastanów się, jakiej dziedziny 
mają te słówka dotyczyć: idiomy, phrasal verbs, czasowniki niere-
gularne, akcesoria kuchenne, środki transportu itp.

MeAsurABle
„Kilku, jakiś, coś, trochę” – wszystkie takie określenia nie wpły-
wają na mierzalność Twojego celu! Doprecyzuj: „Chcę nauczyć się 
10 idiomów dotyczących pogody”; „Chcę nauczyć się 20 phrasal 
verbs z „give”; „Chcę nauczyć się pisać list nieformalny składający 
się z 20 zdań”; „Chcę odważyć się zapytać nieznajomego o godzi-
nę, czyli powiedzieć tylko jedno zdanie”.

AchIEVABLE
Zastanów się, czy tak sformułowane cele „Chcę umieć pisać po 
angielsku”, „Chcę rozmawiać po angielsku” nie są zbyt ambitne?

Tak sformułowane zadania wymagają OGROMU pracy, czasu 
i poświęcenia. Jeśli ich nie zawęzisz, jak w punkcie powyżej, to 
gwarantuję, że nie tylko będziesz się czuć jak dziecko we mgle, nie 
będziesz widzieć efektów swojej pracy, ale także zniechęcisz się 
wcześniej niż myślisz. Dlatego tak istotne jest, aby założenia nie 
były zbyt ambitne. Jeśli za wysoko zawiesisz poprzeczkę, Twój cel 
stanie się zbyt odległy do osiągnięcia. Kluczem jest to, abyś wi-
działa i czuła, że robisz postępy. To niezwykle ważne, szczególnie 
na samym początku nauki.

rELEVANT
Czy założenie „Chcę nauczyć się kilku NOWYCH słówek” jest dla 
Ciebie istotne? Zastanów się, jakiego słownictwa najbardziej Ci 
brakuje, w jakich sytuacjach będziesz mogła je szybko wykorzy-
stać, ile ich ma być i zamień wyraz NOWYCH na KONKRETNĄ 
tematykę.

TIMEScALED
Czy wszystkie przykładowe cele umieściłeś w ramach czaso-
wych? Oczywiście, że nie! Jeśli nie określisz deadlinów, będzie 
tak, jak z moją nauką pływania! Obudzisz się mając X lat i dalej nie 
będziesz znać 10 idiomów o pogodzie, 20 phrasal verbs z „give” 
albo potrafić napisać 20 zdań w formie nieformalnego listu czy 
zapytać przechodnia o godzinę.

Wyznaczając sobie CEL w nauce języka, zastanów się nad:
– jednym, konkretnym celem
– jak będziesz mierzyć efekty swojej pracy, np. w skali od 1 do 5
– planem działania (małe kroki, potrzebne materiały, pomoc na 
przykład w postaci lektora)
– dlaczego ten cel jest dla Ciebie ważny, w czym pomoże Ci jego 
realizacja
– datą osiągnięcia celu

Arena Centrum Języków Obcych
ul. Zwycięstwa 126, Koszalin

e-mail: arena.edunet@gmail.com
Tel.: +48 576 714 207  |  Tel.: +48 782 114 917
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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





Oddziałów Bricks 4 Kidz (dosł. klocki dla dzieci) jest czterdzieści. Ko-
szaliński jest jedynym na Środkowym Pomorzu. Działa pół roku i jest 
w przededniu zmiany lokalizacji. Metodologia zajęć łącząca zabawę 
z nauką powstała w Ameryce i podbiła świat. Trudno się temu dziwić, 
bo jest niezwykle prodziecięca, nie ma nic wspólnego z siedzeniem 
w ławce i pozwala zdobywać wiedzę w sposób, który dzieci lubią naj-
bardziej, czyli przy okazji.

Zajęcia odbywają się w niewielkich, liczących maksymalnie 12 osób, 
grupach i trwają od 40 do 60 minut. Prowadzone są̨ przez przeszko-
lonych i instruktorów, a często pasjonatów Lego, w oparciu o autor-
skie programy zawierające kilkaset modeli klocków, podzielonych na 
kilkadziesiąt tematów. Oczywiście dostosowane są do poszczegól-
nych grup wiekowych i ich możliwości poznawczych. „Przedszkolaki 
– Legolaki” (3 – 5 lat) poznają litery, cyfry, kolory, kształty, przedmioty 

codziennego użytku itp. Grupa „Buduję i wiem” (5 – 6 lat) konstruuje 
m.in. pierwsze środki lokomocji, budowle, zwierzęta. Uczestnicy zajęć 
„Robotyka dla juniora” nabywają umiejętności kryjące się za skrótem 
STEM, oznaczającym jednoczesne wykorzystywanie elementów nauk 
przyrodniczych (Science), technologii (Technology), inżynierii (Engine-
ering) i matematyki (Mathematics). Zamiast uczyć się tych dyscyplin 
osobno, STEM integruje je w spójną całość i odnosi do rzeczywistych 
zastosowań, np. w budowie maszyn czy obiektów architektonicznych. 
Ostatnia grupa, „Młody robotyk”, buduje bardziej zaawansowane mo-
dele, wykorzystując zestawy klocków wymagające programowania 
komputerowego, a więc poza inżynierią, szlifuje informatykę.

Jak wyglądają zajęcia w praktyce? Dla przykładu: jeśli dzieci budują 
pojazd, muszą skonstruować jego silnik, dokonać pomiarów, obliczeń 
i sprawić, by był mobilny. Tak poznają podstawy mechaniki. Jeśli pro-

Kto z nas nie bawił się Lego? Fascynacja najsłynniejszymi klockami świata przechodzi 
z  pokolenia  na  pokolenie,  a  w  wielu  przypadkach  wcale  nie  kończy  się  na  okresie 
dzieciństwa.  Bricks 4 Kidz to kolejna odsłona zastosowania Lego, tym razem do celów 
edukacyjnych, choć  jak zawsze w centrum aktywności  jest dobra zabawa. Z zajęć  już 

można korzystać w Koszalinie, a w wakacje ruszają półkolonie.

Bricks 4 Kidz; buduj i baw się!

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

I   4 6   I



ul. 1 Maja 22A/2 (I piętro)  |  75-800 Koszalin
tel. +48 666 013 034

koszalin@bricks4kidz.com
www.bricks4kidz.com.pl

jektują miasto, poza ulicami i budynkami, powinny uwzględnić stwo-
rzenie komunikacji, sklepów czy służb miejskich i ich zadań. Dowiadu-
ją się wówczas, jak działa system miejski. Jeśli celem jest odtworzenie 
słynnej budowli, dowiadują się, kto ją zaprojektował, kiedy, i w jakim 
kraju się mieści. – Zaczynamy od poznania tematu – mówi o prze-
biegu zajęć Maciej Szymański, instruktor Bricks 4 Kidz w Koszalinie. 
– Wspólnie omawiamy, co jest potrzebne do realizacji, jak dany przed-
miot czy obiekt działa, do czego służy. Zajęcia prowadzimy w tempie 
narzucanym przez dzieci, więc scenariusz nie jest sztywny, ale zmie-
nia się w trakcie. Tym bardziej, że umiejętności konstrukcyjne czasem 
przekraczają właściwy wiek dzieci i są zaskakujące.

Korzyści z udziału w zajęciach Bricks 4 Kidz jest mnóstwo. Pozwalają 
wykorzystywać lub uzupełniać edukację szkolną czy przedszkolną. 
Pobudzają wyobraźnię, zachęcają do samodzielnego i krytycznego 
myślenia, poszukiwania i wymiany informacji, uczą logicznego ro-
zumowania czy kreatywnego rozwiązywania problemów. Dzieciom 
mającym kłopot z pracą w grupie czy nieśmiałym pomagają w nawią-
zywaniu relacji, bo w zabawie bariery padają szybko. Uczy współpra-
cy, funkcjonowania w zespole, a także organizacji i porządku. Praca 
zazwyczaj przebiega w parach, co uczy dzielenia się, negocjowania, 
kompromisów. A poza tym to po prostu świetna zabawa.
 

– Cykl zajęć jest całoroczny, co miesiąc zmienia się jego temat, wokół 
którego budujemy program – tłumaczy Maciej Szymański. – Organi-
zujemy także okazjonalne eventy związane z ważnymi wydarzeniami, 
jak święta Bożego Narodzenia, Dzień Dziecka, wakacje, początek roku 
szkolnego. Można zapisać się na zajęcia prywatnie, choć zamierzamy 
też współpracować z placówkami edukacyjnymi i prowadzić zajęcia 
na miejscu.

Na nadchodzące wakacje Bricks 4 Kidz proponuje półkolonie z kloc-
kami Lego. Turnusów w lipcu i sierpniu będzie kilka, każdy trwa pięć 
dni. Dzieci są objęte opieką od godz. 8 do 17, główna część trwa od 
8.30 do 15.30, koszt obejmuje pełne wyżywienie. W programie są 
zajęcia z robotyki i programowania, a także eksperymenty inżynie-
ryjno-naukowe. Do dyspozycji uczestników będą wszystkie systemy 
klocków Lego, a tematy codziennie inne: od morskich przygód, przez 
kosmiczne podróże po świat Minecrafta. Koszt turnusu to 670 zł. Za-
pisy trwają pod nr tel. 666 013 034.

Na koniec dobra wiadomość dla dorosłych. – Organizujemy spotkania 
integracyjne dla firm – mówi Maciej Szymański. – Z doświadczenia 
wiem, że powstają podczas nich niezwykłe projekty, dochodzi też do 
ciekawych i często zagorzałych dyskusji.
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rAjSKI wIDOK MuSI KOSZTOwAć

Jak wygląda najdroższy apartament w Kołobrzegu? To frontowy 
penthouse o powierzchni 84 metrów kwadratowych, znajdujący się 
na najwyższym piętrze kompleksu Seaside Park. Apartament składa 
się z przestronnego salonu z aneksem kuchennym, sypialni i łazien-
ki. Do lokalu przynależy balkon o powierzchni 30 metrów kwadra-
towych oraz dodatkowo taras dachowy o powierzchni 140 metrów 
kwadratowych. Co najważniejsze, z całego apartamentu rozciąga się 
bezpośredni, niczym nie zmącony, widok na morze. - Pamiętam, kie-
dy weszłam tutaj po raz pierwszy: takiego obrazu po prostu się nie 
zapomina – mówi Barbara Witkowska, specjalistka do spraw sprze-
daży BalticPort.

Widok zarówno spokojnej tafli morza, jak i wzburzonych sztormo-
wych fal z takiej perspektywy jest bezcenny, jednak czy warty wy-
dania kilku milionów złotych? - To apartament o podwyższonym 
standardzie, w cenionym obiekcie, dla wymagających klientów szu-
kających najlepszych rozwiązań. Znajduje się w najbardziej prestiżo-
wej dzielnicy miasta, w pobliżu plaży, a jednocześnie na skraju Parku 
Nadmorskiego, tuż obok obszarów chronionych Natura 2000. Tego 
typu apartamenty bardzo rzadko trafiają do sprzedaży, ponieważ do-
brze się wynajmują i wciąż zyskują na wartości oraz są spełnieniem 

marzeń obecnych właścicieli. Jest to też bardzo dobra inwestycja – 
podkreśla Barbara Witkowska.

Polskie Morze? nAjlePszy kierunek

Aby zrozumieć, że inwestowanie nad morzem ma sens, trzeba znać 
statystyki i trendy, które kształtują rozwój turystyki. Już od kilku 
lat liderem wakacyjnych wyjazdów jest Kołobrzeg; według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego więcej noclegów jest udzielanych 
jedynie w Warszawie i Krakowie. Nawet w czasach pandemii, na 
przykład w roku 2021, obiekty położone w Kołobrzegu zapewniły, 
w lipcu i sierpniu, 876,3 tys. noclegów. To więcej niż w Gdańsku, 
gdzie liczba ta wynosi o ponad 70 tys. noclegów mniej. W czołówce, 
i to warto zaznaczyć, są również Rewal (683 tys.) i Mielno (664 tys.).

- Ogromny potencjał mają mniejsze miejscowości, takie jak Rogowo, 
które z jednej strony znajduje się blisko większego Kołobrzegu, 
a z drugiej strony jest bardziej kameralne, stanowi więc dosko-
nałe miejsce dla tych osób, które cenią sobie spokój – wyjaśnia 
Barbara Witkowska i podkreśla, że BalticPort w swojej ofercie 
ma inwestycje również w takich miejscach jak Shellter Hotel & 
Apartments w Rogowie, Natural Solaris w Darłówku czy Willa La 
Maddalena w Mielnie.

Są grupą doświadczonych specjalistów, którzy prowadzili sprzedaż wielu renomowanych 
inwestycji, a od niedawna działają wspólnie. Prestiżową perłą w katalogu sprzedaży ich 
kameralnego biura nieruchomości BalticPort  jest najdroższy kołobrzeski penthouse  - 
wyceniony na ponad 4 mln zł. To dobra  inwestycja czy spełnienie marzeń?  -  Intencje 
naszych klientów co do nabywanych nieruchomości są różne, ale jedno jest pewne: nad 

morzem zawsze warto inwestować – mówi Dawid Pulchny, właściciel BalticPort.  

BalticPort 
– tutaj warto zainwestować

APARTAMENTY NAD MORZEM? 
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Sam Kołobrzeg od wielu lat przestał być natomiast miejscowością 
stricte wakacyjną. - Sezon trwa tutaj cały rok. To największe uzdro-
wisko w Polsce, chętnie odwiedzane po wakacjach nie tylko przez 
kuracjuszy, ale również rodziny z dziećmi – mówi pani Barbara. 
- Miasto dużo inwestuje w rozwój infrastruktury – w najbliższym 
czasie planowana jest modernizacja głównej arterii dzielnicy uzdro-
wiskowej, trwa ostatni etap remontu promenady, pozyskano rów-
nież pieniądze na buforowy parking, dzięki czemu Kołobrzeg będzie 
przyjazny komunikacyjnie. To ważne informacje dla inwestorów, 
którzy zastanawiają się, gdzie ulokować swoje pieniądze. Na polskim 
wybrzeżu warto inwestować.

chcESZ KuPIć LuB SPrZEDAć? ZAufAj SPEcjALISTOM

Zakup nieruchomości nie jest prosty - wymaga dużej wiedzy oraz 
orientacji w przepisach i procedurach. Aby zmniejszyć ryzyko nie-
udanej inwestycji warto zaufać specjalistom w tej dziedzinie i nawią-
zać współpracę z biurem wyspecjalizowanym w konkretnym typie 
nieruchomości. To podstawa, aby zadbać o własne pieniądze i in-
teresy, tym bardziej że wiele osób nabywających apartamenty nad 
morzem mieszka w innej części Polski. 

 - Każda nieruchomość, która trafia do naszego biura jest dokładnie 
sprawdzana, nie ma więc możliwości, aby kupić apartament na przy-

kład z nieuregulowanym stanem prawnym, a takie sytuacje niestety 
czasami mogą się zdarzyć w przypadku samodzielnego kupna lub  
sprzedaży. Zaufanie klienta jest w tej branży największą wartością. 
Kierując się nią wyznaczamy standardy pracy w BalticPort – wyja-
śnia Dawid Pulchny.

Na co zwracać uwagę? Podstawą zaufania są kompetentni sprzedaw-
cy, którzy przeprowadzą klienta przez cały proces transakcji – tacy 
jak sprzedawcy BalticPort, którzy swoje zawodowe doświadczenie 
zdobywali przy sprzedaży renomowanych nadmorskich inwestycji. 
Biuro współpracuje ze sprawdzonymi kancelariami notarialnymi, 
lokalnymi operatorami najmu, a także firmami marketingowymi i fo-
tografami wyspecjalizowanymi w tego typu nieruchomościach, co 
także usprawnia sprzedaż i wpływa na profesjonalność oferty. 

Firma prowadzi obecnie sprzedaż apartamentów na rynku wtórnym 
wielu prestiżowych inwestycji na wybrzeżu jak Shellter Hotel & 
Apartments w Rogowie, a także w znanych kołobrzeskich komplek-
sach jak: Seaside Park, Polanki, Mazowiecka Park, Arka Medical Spa 
czy Radisson Resort.   - Cieszy nas każda udana transakcja, bo ozna-
cza kolejnego zadowolonego klienta – podkreśla Dawid Pulchny.

Więcej na temat biura i oferty BalticPort można znaleźć na stronie: 
www.balticport.pl

Barbara Witkowska Dawid Pulchny



Duńscy producenci, zgodnie ze swoją filozofią szczę-
śliwego życia oferują wiele funkcjonalnych form 
oświetlenia bezprzewodowego. Lampa przenośna 
będzie świetną alternatywą do salonu i sypialni. Re-
komendujemy też modele lamp bezprzewodowych 
do użytku zewnętrznego, które w wyjątkowy sposób 
oświetlą balkony, tarasy i ogrody. 

ZIELONE śwIATłO w OgrODZIE 

Nowością w kołobrzeskim showroomie Pufa Design 
są kolekcje lamp bezprzewodowych marki Eva Solo. 
Prym wiedzie tu nowoczesny wygląd i pro ekologicz-
ne rozwiązania. Model Solar Lantern jest całkowicie 
zasilany energią słoneczną. Posiada też praktyczne 
funkcje ustawienia światła, czujnik zmierzchu i świ-
tu oraz automatyczne wyłączanie po 6 godzinach 
pracy. Bezprzewodowy model Radiant wprowadza 

nas w świat wyrafinowanego designu i szlachetnych 
materiałów, bowiem został wykonany z dębowego 
drewna. Unikatowym rozwiązaniem i pomysłową no-
wością będzie lampa wisząca SunLight również zasi-
lana energią słoneczną!

STyL BOhO, KLASyKA cZy rETrO?

Delikatna w wyrazie, romantyczna lampa bezprzewo-
dowa Orbit to tegoroczna propozycja duńskiej marki 
Umage. Miedziany uchwyt dodaje minimalistycznej 
formie uroku. Orbit pięknie rozświetli wieczorne spo-
tkania na plaży, w ogrodzie, a także będzie idealną 
dekoracją parapetu. Dla szukających bardziej klasycz-
nych form oświetlenia przygotowaliśmy kolekcję nie-
wielkich, poręcznych lamp Torso (Menu). Na zgrab-
nej ceramicznej podstawie osadzony jest tkaninowy 

Lampy bezprzewodowe stały się modnym sposobem oświetlenia wnętrz. Ich najwięk-
szym  atutem  jest  mobilność,  co  jest  przewagą  nad  zwykłymi  lampami  stołowymi.  
Do takiej urodziwej wygody można przyzwyczaić się szybko. W końcu jest to lampa, któ-
ra nie ma ograniczeń w postaci ściennego kontaktu czy niezbyt ładnie wijącego się po 
podłodze przewodu. Budowanie przytulnego nastroju w domu od teraz  jest prostsze, 

bardziej estetyczne i efektowne.

Ten trend zabierzesz ze sobą 
dosłownie wszędzie

Lampa zewnętrzna Orbit, Umage
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kosz z jasnego lnu, tam też znajduje się mosiężny, 
elegancki włącznik. Styl vintage nie tylko zagościł 
w modzie na dobre, ale stał się też inspiracją dla 
projektantów oświetlenia. W ten nurt wpisuje się 
model lampy JWDA o industrialnym, unikatowym 
wyglądzie. Natomiast urocze lampy Eclipse i Em-
ber od Spring Copenhagen nawiązują swoją styli-
styką do kolorowych lat 70-tych. 

W sklepie internetowym Pufa Design przygoto-
waliśmy największą w Polsce ofertę sprzedaży 
lamp bezprzewodowych światowych marek de-
dykowaną klientom indywidualnym oraz inwesty-
cjom gastronomicznym i hotelowym. 

Pufa Design
Zakupy online: www.pufadesign.pl

Sklep stacjonarny: Pufa Design Showroom
Bałtycka 31 w Kołobrzegu

Z ADBA J   O   SWOJą   PR ZE S TR ZEń

@pufadesign 

Lampy bezprzewodowe Torso, Menu

Lampa bezprzewodowa 
Eclipse, Spring Copenhagen

Lampa zasilana 
energią słoneczną Sunlight,  
Eva Solo

Lampa bezprzewodowa
Radiant, Eva Solo

Lampa bezprzewodowa
JWDA, Menu 
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Nie ma pomieszczenia w domu, w którym ergonomia byłaby 
tak istotna, jak w kuchni. Ze względu na użytkowy charakter, 
w urządzaniu tej przestrzeni najistotniejsza jest funkcjonal-
ność: sprawny przepływ ruchu, optymalne wykorzystanie 
przestrzeni, logiczny rozkład i rozsądny wybór mebli. Niewy-
godna kuchnia to koszmar i odwrotnie – w dobrze urządzonej 
świetnie się gotuje, je, przechowuje żywność i łatwo utrzymać 
ją w czystości. Warto dodać – latami, bo o ile w pokoju da się 

bezboleśnie zmieniać wnętrze, o tyle w kuchni jest to proble-
matyczne bądź niemożliwe, zwłaszcza, jeśli projektowana jest 
pod wymiar. Kuchnia to kosztowna inwestycja i warto dobrze 
przemyśleć jej urządzanie, zanim wydamy na to – zazwyczaj 
niemałe – pieniądze. 

Jazda próbna kuchni polega na testowaniu różnych ustawień 
mebli w skali 1:1. Do dyspozycji jest kilkanaście mobilnych 

Na  jazdy próbne kuchni Kosmaz zaprasza od 2015  roku. Przez  siedem  lat odbyło  się  ich 
kilkaset. Usługa cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród koszalinian, klienci przyjeżdżają 
też ze Słupska, Szczecina czy Piły. W Polsce można z niej skorzystać jedynie w jedenastu 
miastach.  Od  28  czerwca  jazdy  próbne  będą  się  odbywać  w  nowym,  przestronnym 
showroomie usytuowanym na parterze firmy Kosmaz przy ul. Lnianej 8 w Koszalinie. 

Test kuchni doskonałej 
w nowej przestrzeni

KOSMAZ 
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modułów w standardowych rozmiarach (45, 60,90 cm szero-
kości): szafki wysokie, niskie, z półkami, szufladami, ale też 
nietypowe rozwiązania jak szafki narożne, spiżarnie czy szafki 
do zabudowy np. piekarnika, plus meble imitujące sprzęt AGD: 
lodówka, zmywarki (w dwóch wymiarach), kuchenka, płyta 
grzewcza. Wystarczy na umówioną wizytę przyjść z planem 
pomieszczenia uwzględniającym wymiary ścian, podłogi, poło-
żenie okien i drzwi, a także przyłączy wodnych, elektrycznych, 
gazowych czy oświetlenia. Nie musi być profesjonalny, nie mu-
simy mieć też konkretnej wizji wnętrza. W ciągu dwóch godzin 
spotkania z przeszkolonym doradcą przetestujemy różne usta-
wienia mebli i znajdziemy wersję optymalną, odpowiadającą 
naszej estetyce i potrzebom. Możemy skonsultować własne 
pomysły i przekonać się, jak sprawdzą się w rzeczywistości, 
a więc na przykład czy dobrze zaplanowaliśmy odległości mię-
dzy meblami, czy szafki nie kolidują ze sobą, czy możemy się po 
kuchni swobodnie poruszać i wystarczy nam miejsca na prze-
chowywanie. Możemy też zdać się na kreatywność konsultanta, 
który „wymyśli” nam ustawienie od a do z.

Przeprowadzenie jazdy próbnej to znakomity wstęp do plano-
wania każdej kuchni, ale szczególnie sprawdzi się w przypadku 
zadań specjalnych. – Kuchnie nietypowe, małe, tzw. nieustaw-
ne, w dziwnym kształcie, z nietypowymi podłączeniami – wy-
mienia trudne przypadki Magdalena Bosek, doradca klienta Ko-
smaz. – Często trafiają też klienci nie mający żadnego pomysłu 
na wnętrze. Lubię takie wyzwania. Klienci są często zaskoczeni, 
jak wiele jest możliwości i jak oryginalnie można kuchnię zago-
spodarować, ale też zdziwieni ilością czynników, jakie trzeba 
wziąć pod uwagę przy projektowaniu. Wiele rzeczy w ogóle nie 
przychodzi im do głowy, a są w użytkowaniu kluczowe. 

Niezależnie od powierzchni, bazą do pracy jest koncepcja trój-
kąta roboczego, zaadaptowana przez pomysłodawcę jazdy 
próbnej, firmę Blum, producenta zawiasów i okuć do mebli (Ko-
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smaz jest jej przedstawicielem). Według niej, kuchnię dzielimy 
na strefę zapasów, przechowywania, zmywania, przygotowy-
wania oraz gotowania i pieczenia, w różnych układach (lite-
ra U, G, L, I lub dwóch rzędach), z wyspą lub bez, w oddziel-
nej kuchni bądź aneksie kuchennym. Nie chodzi wyłącznie 
o ustawienie mebli, ważna jest też organizacja wewnętrzna: 
szuflady, półki, przegrody, uchwyty na talerze, wkłady na 
sztućce, garnki i patelnie, a przede wszystkim zastosowane 
w meblach okucia, prowadnice czy zawiasy. Meble do jazdy 
próbnej są nawet wyposażone w prawdziwe artykuły spo-
żywcze i wszelkie akcesoria kuchenne, co pobudza wyobraź-
nię i pozwala na symboliczne odtworzenie np. przygotowania 
posiłku od momentu wyjęcia produktu z lodówki, przez jego 
umycie, obróbkę, po ugotowanie.

Dysponujemy specjalnym urządzeniem, ergonometrem, 
którym precyzyjnie mierzymy, na jakiej wysokości powinny 
znaleźć się blaty, by korzystanie z kuchni było komfortowe 

– dodaje Magdalena Bosek. – Dla osób często gotujących to 
bardzo ważne. Przy źle dobranych wymiarach obciążamy krę-
gosłup i jest po prostu niewygodnie. 

Wśród prezentowanych podczas jazdy próbnej kuchni roz-
wiązań znajdziemy mnóstwo oryginalnych pomysłów, jak 
szafki pod zlew z miejscem na kosze do segregowania odpa-
dów, sprytne przegródki na środki czystości czy akcesoria do 
sprzątania, wąskie szafki ze specjalnymi przegrodami na przy-
prawy, butelki, deski, patelnie, demontrujemy rozwiązania 
o których istnieniu  inwestor często nie ma pojęcia.

Nowy showroom do jazdy próbnej mieści się na parterze, jest 
przeszklony i sąsiaduje z ekspozycją firmy Kosmaz. Na miejscu 
możemy więc nie tylko zaplanować kuchnię, ale  też czerpać 
inspiracje z ogromnej ekspozycji elementów do wykonania 
mebli, a są to płyty, blaty kuchenne, fronty meblowe, ramki 
aluminiowe, systemy drzwi przesuwnych. Bliskość ekspozy-
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cji paneli podłogowych, dekoracji ściennych, stołów, stolików, 
czy rozwiązań do garderoby ułatwia zaplanowanie spójnego de-
signu niemal całego mieszkania, w jednym miejscu. Zaopatrzenie  
w KOSMAZ jest ogromne i kompleksowe. 

Z jazdy próbnej mogą skorzystać nie tylko osoby urządzające 
wnętrze na własną rękę, ale też stolarze, architekci czy projek-
tanci. Od samego początku istnienia showroomu Kosmaz współ-
pracuje z Wydziałem Architektury i Wzornictwa Politechniki 
Koszalińskiej, organizując w nim warszaty dla adeptów sztuki pro-
jektowania wnętrz, podczas których mogą do woli testować er-
gonomiczne i optymalne układy funkcjonalne tworzonych kuchni, 
dobierać odpowiednie rozwiązania meblowe do różnych symulo-
wanych potrzeb klientów. 

Jazda próbna jest bezpłatna. Ma charakter konsultacji i nie zo-
bowiązuje do zakupów. Na spotkanie można umówić się w firmie 
bądź online, przez panel https://jazdaprobnakuchni.pl/salony/
salon-kosmaz-w-koszalinie/ – Warto zaglądać na nasz facebooko-
wy fan page „Kosmaz Jazda próbna kuchni” – zachęca Magdalena 
Bosek. – Umieszczamy na nim relacje z przeprowadzonych jazd 
próbnych, przykładowe układy kuchni, a także gotowe realizacje 
z mieszkań klientów, aktualności i inspiracje dotyczące usługi. 

Koszalin ul. Lniana 8
tel. 663 746 468

jazdaprobnakuchni@kosmaz.pl
www.kosmaz.pl
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Baumal istnieje od 26 lat – firma powstała w 1998 roku. Przez 
pierwsze lata specjalizowała się w systemach dociepleń. 
W 2002 roku rozszerzyła działalność o produkcję parapetów 
MDF, a w 2005 roku o sprzedaż materiałów budowlanych, pa-
rapetów z pcv, postformingu, blachy powlekanej, aluminium, 
konglomeratu itp. Kierunek rozwoju wyznaczały zmiany na ryn-
ku. – Na początku nie zajmowaliśmy się handlem, ale usługami 
budowlanymi – wspomina właściciel Baumalu, Mirosław Malina. 
– Z czasem te proporcje się zmieniły. Dziś skupiamy się głównie 
na sprzedaży hurtowej i detalicznej, a wśród usług, które pro-
wadzimy obecnie, jest montaż drzwi, okien,  podłóg, tarasów. 
Oczywiście można je u nas kupić wraz z montażem. 

Wśród  firm, z którymi Baumal współpracuje, są wszyscy liczący 
się producenci, jak Pol-Skone, DRE, Erkado, Asilo, Porta, Voster 
(drzwi wewnętrzne); Wikęd, Setto, Mikea, KMT, Doorsy (drzwi 
zewnętrzne), Pergo, Meister, Krono, Classen, Vox (panele podło-

Hurtownia Budowlana i Parapetów Baumal obsługuje ponad 800 firm z branży okiennej 
i budowlanej,  a  także  szerokie grono klientów detalicznych. Zasięgiem obejmuje Polskę 
oraz część Europy. W ofercie są m.in. innymi drzwi, podłogi i okna wraz z akcesoriami do 
ich montażu. Wszystko to można kupić stacjonarnie lub zamówić wygodnie, przez internet. 

Drzwi, okna, podłogi i nie tylko
BAuMAl MAJSTER PluS
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gowe). Firma zajmuje się także dystrybucją materiałów budowlanych czy 
wykończeniowych. Jest też jedną z większych hurtowni zajmujących się 
sprzedażą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. – Jako jedyni w Ko-
szalinie mamy ich skład – zaznacza Mirosław Malina. – Parapety wyko-
nujemy na miejscu, od ręki i na wymiar. Dla firm okiennych, prywatnych, 
budowlanych czy deweloperów. Mamy też dwa salony największej sieci 
sprzedaży drzwi i podłóg w Polsce należącej do marki Vox, pod marką 
Majster Plus – jeden w Koszalinie, drugi w Kołobrzegu. 

Poza wspomnianymi oknami (pcv i drewnianymi), drzwiami, podłogami 
(panele, panele winylowe, drewniane, podłogi drewnopodobne), pa-
rapetami i tarasami kompozytowymi oraz wszystkim, co służy do ich 
montażu, w ofercie Baumalu znajdziemy bramy garażowe, elementy sto-
larki budowlanej, akcesoria ogrodowe, fronty meblowe, klamki i szyldy 
drzwiowe, systemy wentylacyjne, materiały budowlane i montażowe 
(pianki i silikony, dyble i wkręty, taśmy samorozprężne, folie do ciepłego 
montażu paroszczelne oraz paroprzepuszczalne itp.), posadzki przemy-
słowe, chemię samochodową, odzież roboczą i wiele innych. Oferta jest 
ogromna i kompleksowa. 

Siedziba Baumal niezmiennie mieści się przy ulicy Szczecińskiej 4b. Na 
miejscu można zaopatrzyć się w podłogi, drzwi, okna itd., skorzystać 
z doradztwa oraz zamówić towar wraz z montażem. Baumal oferuje też 
pomiarowanie pomieszczeń przez zakupem oraz wycenę. Od dziesięciu 
lat prężnie działa też sklep internetowy e-hurtowniabudowlana.pl. Jest 
on odpowiednikiem asortymentu stacjonarnego, oferuje pięć tysięcy 
produktów, które oprócz Polski wysyła też zagranicę, m.in. do Czech czy 
Niemiec. – Myślę, że rynek idzie w kierunku sprzedaży internetowej – 
mówi Mirosław Malina. – W ostatnich latach jest coraz intensywniejsza, 
korzysta z niej coraz więcej firm i klientów detalicznych, bo przesyłki są 
tańsze, dostawy wygodniejsze, szybsze. Zdarza się, że nawet koszalinia-
nie zamawiają u nas towar online. Oczywiście drzwi czy podłogi lepiej 
zobaczyć na żywo, resztę z powodzeniem można kupić przez e-sklep.

Cały asortyment można obejrzeć na stronach
www.baumal.pl, www.koszalin.majsterplus.com oraz www.kolobrzeg.majsterplus.com

Koszalin ul.szczecińska 4b  |  biuro: +48 094 348 16 81  |  biuro@baumal.koszalin.pl
drzwi i podłogi: 785 550 907  |  koszalin@majsterplus.com
Kołobrzeg ul. świętego macieja 15  |  kolobrzeg@majsterplus.pl  |  tel. +48 570 990 864



Mazda CX-5 pierwszej generacji (debiutowała w 2012 roku) 
mocno przypadła kierowcom do gustu, podobnie jak druga 
(2017) – bardziej luksusowa i elegancka, jakby z segmentu 
premium. Obecnie w skali świata CX-5 jest najpopularniej-
szym modelem Mazdy. Na drogi 130 krajów trafiło ponad 3,6 
mln sztuk obu generacji. Japończycy są jednak świadomi, że 
dobra passa nie może trwać wiecznie, stąd poddali CX-5 ko-
lejnej modernizacji, głębszej niż poprzednio. Zmienił się wy-
gląd, technika i wyposażenie. Na warsztat trafił układ napę-
dowy oraz zawieszenie. Doszły dwie wersje specjalne. 

Zacznijmy od wyglądu. Powiększona osłona chłodnicy z trój-
wymiarowym wzorem zastąpiła siatkową powierzchnię. Nowe 
są także matrycowe reflektory LED z drapieżnym spojrze-
niem. System składa się z 20 segmentów pod każdym kloszem 
zamiast dotychczasowych 12. Zaawansowane lampy znacznie 
skuteczniej rozpraszają ciemność: potrafią mocniej doświe-

tlić kierunek skrętu i niezależnie wycinać snop światła, tak 
by nie oślepiać kierowców innych aut czy pieszych idących 
poboczem. Reflektory łączy przeprojektowane skrzydło, któ-
re w zależności od wersji może lśnić chromem lub połyskiwać 
czernią. Tylne ledowe światła także zmieniły układ. 

Pojawił się nowy metaliczny kolor lakieru Zircon Sand, który 
powstał z inspiracji piaskiem krzemionkowym z formy odlew-
niczej. 

Aranżacją, ergonomią, poziomem wykonania i gatunkiem 
zastosowanych tworzyw Mazda CX-5 już w chwili debiutu 
wysoko zawiesiła poprzeczkę, nawet dla aut z najwyższej 
półki. Kokpit prezentuje wzorową proporcję między liczbą 
przycisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo. 
Po zmianach na 2022 rok konsekwentnie aspiruje do grona 
motoryzacyjnej arystokracji. Za drzwiami wita solidnie zmon-

Dostępna od niedawna najnowsza generacja Mazdy CX-5 odmłodniała. W stosunku do poprzedniej 
zmieniła wygląd  i  stawia  na modyfikacje w  zawieszeniu, wyższy  komfort,  lepsze wyciszenie  kabiny, 

większy bagażnik, nowe wersje wyposażenia. Jeździ się nią znakomicie.

Mazda CX-5 po subtelnej 
kuracji odświeżającej
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Mazda CX-5 po subtelnej 
kuracji odświeżającej

towane wnętrze, w którym człowiek czuje się dobrze przyjęty. 
Do wcześniejszych argumentów dołączył wyraźny nacisk na 
podniesienie komfortu.

Dają o sobie znać zmodyfikowane fotele: lepiej podpierają 
i trzymają za boki, przy tym sprawiają wrażenie wygodniej-
szych niż w poprzedniku. Sekret kryje się pod tapicerką - 
zmieniona konstrukcja dba o utrzymanie miednicy w pozycji 
pionowej i zachowanie naturalnej krzywizny kręgosłupa. Do 
tego sztywniejsze mocowanie ich szkieletu do nadwozia ina-
czej rozkłada siły działające na kierowcę i w efekcie zmniejsza 
zmęczenie podróżą.

Bagażnik ma regulowaną wysokość podłogi podzielonej na 
dwie wyjmowane części. Zyskał na tym 16 litrów przestrzeni, 
zapewniając 522 l pojemności albo nawet 1638 l po rozłożeniu 
tylnych siedzeń. Wprowadzenie dwupoziomowego dna przeło-
żyło się też na całkowicie płaską powierzchnię kufra czy moż-
liwość obniżenia jednej z części. W nowej wersji Newground 
(taką testowaliśmy) przydatnym gadżetem jest dwustronna 
podłoga pokryta od spodu łatwym w czyszczeniu materiałem 
odpornym na zarysowania i wilgoć.

Na słowa uznania zasłużyli inżynierowie od podwozia i wyci-
szenia. Dopieszczone zawieszenie wykorzystuje nowe amor-
tyzatory. Układ kierowniczy reaguje bezpośrednio. Nadwozie 
zyskało na sztywności. Stąd CX-5 potrafi, jak mało który SUV, 
utrzymywać kontakt z kierowcą, angażować i dawać frajdę 
z lekkiego prowadzenia. Przez łuki – mimo nieznacznego wy-
chylenia karoserii – przemyka zwinnie, posłusznie, przewidy-
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walnie. Przy większej prędkości (na przykład na zmodernizo-
wanej S6 z Koszalina do Szczecina) toczy się gładko, stabilnie, 
gwarantując poczucie pełnej kontroli nad autem. Komfort 
akustyczny przy wyższych prędkościach to kolejny plus pły-
nący z modyfikacji. 

Zestaw systemów bezpieczeństwa i-Activsense wzbogacił 
się system wspierający jazdę w korku CTA (Cruising & Traf-
fic Assist). Układ pomaga ograniczyć zmęczenie kierowcy, 
wspomagając operowanie pedałem gazu, hamulca i kierowni-
cą podczas jazdy w korku. CTA automatycznie dostosowuje 
prędkość i odległość od poprzedzającego auta. Potrafi też 
utrzymać CX-5 na swoim pasie podczas pokonywania zakrę-
tów (do prędkości 55 km/h wspomaga kierowanie).

Jeśli chodzi o silniki, Mazda trzyma się tradycji z odrobiną 
innowacji. Stąd w wolnossących jednostkach benzynowych 
rodziny Skyactiv-G 2.0/165 KM i 2.5/194 KM znajdziemy 
system dezaktywacji dwóch z czterech cylindrów, który za-
czyna działać przy małych obciążeniach, np. podczas jazdy 
ze stałą prędkością na niskich obrotach. Wtedy też oszczę-
dza paliwo i redukuje emisję dwutlenku węgla. Rozwiązanie 
pracuje niezauważalnie. O jego aktywności kierowca dowia-
duje się dopiero z wyświetlacza, który pokazuje aktualny  
stan układu.

Linia Newground charakteryzuje się srebrnym wykończeniem 
zderzaka przedniego i tylnego oraz listew drzwiowych, czarny-
mi obudowami lusterek, zielonymi akcentami kolorystycznymi 
w przednim grillu oraz 19-calowymi felgami. We wnętrzu czeka 
zamszowo-skórzana (eko skóra) tapicerka wykończona zieloną 
nicią i obudowami kratek wentylacji w tym samym kolorze. 

Podsumowując: trafnie poprawione detale robią ogromną 
różnicę. Mazda CX-5 w nowej odsłonie na drodze rozpieszcza 
komfortem, wyciszeniem, świetnym prowadzeniem i jakością. 
Dotychczasowi użytkownicy CX-5 natychmiast odczują zmia-
ny, a nowi nie pożałują decyzji o zakupie.

MAZDA CX-5 - WYMIARY
Długość: 4575 mm
Szerokość: 1900 mm
Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi: 2115 mm
Wysokość całkowita (bez obciążenia):  
1680 mm lub 1685 mm (zależnie od rodzaju opon)
Rozstaw osi: 2700 mm
Bagażnik: 506/1620 litrów

BMG Goworowski  |  Autoryzowany Dealer Mazda
76-251 Kobylnica, Bolesławice | ul. Słupska 6
Tel +48 59 848 70 80 | Mobile +48 668 163 577
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MAZDA CX-5 - WYMIARY
Długość: 4575 mm
Szerokość: 1900 mm
Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi: 2115 mm
Wysokość całkowita (bez obciążenia):  
1680 mm lub 1685 mm (zależnie od rodzaju opon)
Rozstaw osi: 2700 mm
Bagażnik: 506/1620 litrów

Koszalin (Pasaż Czerwona Torebka), ul .  Poprzeczna 1a |  tel. :  735 008 009
Sianów (PoloMarket) ,  ul .  Morska 2 |  tel. :  606 500 142
Bobolice ,  ul .  Plac Zwycięstwa 9 |  tel. :  736 605 606

KOSZALIN  |  SIANÓW  |  BOBOLICE

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

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

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

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

ZAPRASZAMY NA PROFESJONALNE 
BADANIE WZROKU!



Kilka miesięcy temu prezentowaliśmy na łamach „Prestiżu” model EQS, pierwszą w pełni 
elektryczną limuzynę marki Mercedes-Benz. Przyszedł czas na kolejną - nieco mniejszą, ale 
równie luksusową, czyli EQE. Tym razem w roli recenzentki występuje pani Edyta Słupczew-
ska, właścicielka koszalińskiej renomowanej Kliniki Medycyny Estetycznej Dermalogica. 

„Mercedes-Benz EQE 
jest niczym wehikuł przyszłości”

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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Pani Edyta Słupczewska zna z własnej praktyki markę 
Mercedes-Benz, bo używa takiego auta (w wersji spa-
linowej) na co dzień. Ma więc punkt odniesienia przy 
opisie wrażeń z jazdy nowym „elektrykiem” z charakte-
rystyczną gwiazdą na masce. 

„Zachwyt” – tak można skwitować jej opinię: - EQE jest 
wspaniały pod każdym względem. Fantastyczna jest jego 
estetyka. Ma on to, co najbardziej podoba mi się w sa-
mochodach, a mianowicie opływową linię. Jeśli chodzi 
o wygląd zewnętrzny, zawsze zwracam uwagę na modele, 
które charakteryzuje taka sylwetka. Dlatego również mo-
dele GLC oraz GLE w wersji coupé prezentują się pięknie. 
W przypadku EQE zachwyt wzbudza także nowoczesne, 
komfortowe wnętrze z pięknym dużym ekranem. Jazda 
tym autem jest prawdziwą przyjemnością. Miałam wra-
żenie, że on wręcz płynie po drogach. W kabinie nie było 
nie słychać kompletnie niczego. Żartowałam nawet, że 
jest to niemalże wehikuł przyszłości, bo ma niesamowite, 
„kosmiczne” przyspieszenie. Dla osób lubiących szybką 
i do tego bezpieczną jazdę jest idealnym wyborem. Uży-
wając manetek przy kierownicy w celu skorzystania z in-
teligentnej rekuperacji uzyskujemy efekt, że samochód 
sam zwalnia, uwzględniając aktualną sytuację na drodze 
– na przykład w czasie dojeżdżania do skrzyżowania. 

Opcja ta zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo podró-
żowania. Z tego auta nie chce się wysiadać.”

Dodajmy, że w porównaniu z modelem EQS, który można 
nazwać nowych „flagowcem” marki, EQE wygląda nieco 
inaczej: ma nieco krótszy rozstaw osi, krótsze zwisy i bar-
dziej wgłębione boczne profile. Śmiało można stwierdzić, 
że jego design przenosi koncepcję biznesowej limuzyny 
w przyszłość. Styl projektowania Mercedes-Benz, za-
wsze skoncentrowany na zmysłowej przejrzystości, znaj-
duje odzwierciedlenie w charakterystycznie wymode-
lowanych płaszczyznach, zredukowanych krawędziach 
i harmonijnych łączeniach. Tył z wyrazistym spojlerem, 
płaszczyzny obręczy o średnicy od 19 do 21 cali na rów-
ni z nadkolami oraz mocno zaakcentowane tylne błotniki 
nadają EQE nieco atletyczny ale równocześnie bardzo 
elegancki charakter.

Jeśli chodzi o wymiary nadwozia (długość/szerokość/
wysokość: 4946/1961/1512 mm), EQE jest porówny-
walny z modelem CLS i również jest sedanem. Wnętrze 
wyraźnie „wyrasta” wymiarami ponad dzisiejszą Klasę E 
(seria 213), m.in. jeśli chodzi o szerokość na wysokości 
ramion z przodu (dodatkowe 27 mm) czy długość kabiny 
(dodatkowe aż 80 mm).

„Mercedes-Benz EQE 
jest niczym wehikuł przyszłości”
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Przykładowo – model 
Mercedes-Benz 

EQE można nabyć 
w programie Flexi 

leasing już od 3 122,56 
Pln netto miesięcznie 
(45% wstępnej wpłaty 

leasingowej, okres 
leasingu 60 miesięcy, 
wykup pojazdu 25%).

Napęd EQE charakteryzują wysokie osiągi i możliwość 
odbywania wielokrotnych przyspieszeń bez spadków 
mocy. To między innymi zasługa wyrafinowanej koncepcji 
termicznej i kilku trybów odzyskiwania energii za pomo-
cą rekuperacji. W procesie tym wysokonapięciowy aku-
mulator jest ładowany poprzez zamianę mechanicznego 
ruchu obrotowego na energię elektryczną – w trybie wy-
biegu ( jazda z odpuszczonym pedałem gazu) lub podczas 
hamowania. Korzystając ze wspomnianych przez panią 
Edytę Słupczewską manetek przy kierownicy, można 
ręcznie wybrać jeden z trzech stopni rekuperacji (D+, D, 
D-), a także funkcję „żeglowania”. Ponadto do dyspozycji 
jest program automatyczny – DAuto – oraz ECO Assist, 
czyli rekuperacja zoptymalizowana pod kątem aktualnej 
sytuacji (w tym monitorowanie zachowania poprzedzają-
cych pojazdów aż do ich zatrzymania się, na przykład na 
skrzyżowaniu). W rezultacie kierowca nie musi w ogóle 
naciskać pedału hamulca – dosłownie jeździ przy użyciu 
jednego pedału.

Inteligentna nawigacja dla aut elektrycznych planuje naj-
szybszą i najwygodniejszą trasę, biorąc pod uwagę po-
stoje na ładowanie. Uwzględnia przy tym wiele czynni-
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Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Kosza-
lińska 12 (z uwagi na trwającą przebudowę dotychczasowego obiektu salonu Mercedes-Benz Mojsiuk zapra-
szamy do obiektu tymczasowego zlokalizowanego po prawej stronie dawnej krajowej „szóstki” po minięciu 

zjazdu do Starych Bielic, jadąc od strony Koszalina) lub pod nr telefonu: 94/34 77 372

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl

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

ków i dynamicznie reaguje np. na korki czy zmianę 
stylu jazdy. Na ekranie systemu informacyjno-roz-
rywkowego MBUX pojawia się wizualizacja wska-
zująca, czy dostępna pojemność akumulatora jest 
wystarczająca, aby dojechać do celu bez ładowania.

Na pokładzie EQE nie zabrakło najnowszej generacji 
systemu MBUX, niedawno wprowadzonej w EQS-ie. 
Adaptacyjne oprogramowanie sprawia, że sposób 
sterowania i wyświetlania informacji całkowicie 
dostosowuje się do użytkownika i przedstawia mu 
spersonalizowane sugestie korzystania z licznych 
funkcji z zakresu informacji, rozrywki, komfortu czy 

obsługi samochodu. Dzięki tzw. warstwie zerowej 
użytkownik nie musi przewijać żadnych zagnieżdżo-
nych menu ani wydawać poleceń głosowych – naj-
ważniejsze aplikacje są sytuacyjnie i kontekstowo 
prezentowane na głównym ekranie, w polu widze-
nia, zwalniając kierowcę EQE z niektórych czynno-
ści.

Dodajmy jeszcze, że EQE ma zakodowaną prędkość 
maksymalną 210 km/h i imponujące przyspieszenie: 
100 km/h osiąga w 4,2 sekundy. Elektryczna moc 
znamionowa wynosi 350 kW, czyli inaczej aż 476 
koni mechanicznych. 
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Hyundai Motor Company to działający od 1967 roku po-
łudniowokoreański producent samochodów z siedzibą 
w Seulu. Bogate portfolio firmy obejmuje modele osobo-
we, sportowe, dostawcze i ciężarowe, a także hybrydo-
we i elektryczne. 

Kierownikiem koszalińskiego salonu Hyundaia został do-
świadczony handlowiec - pan Paweł Napieraj, który mówi: 
- Sygnały o tym, że marki Hyundai bardzo brakuje w na-
szym regionie docierały do nas od wielu lat. Obserwując 
rosnącą z każdym rokiem jej popularność, zdecydowaliśmy 
się otworzyć salon, który uzupełni tę lukę i wzbogaci wa-
chlarz możliwości zakupowych o wiele bardzo ciekawych 
i cieszących się dużym zainteresowaniem modeli. Marka 
ma w naszym mieście i w regionie swoich wiernych zwo-
lenników, o czym świadczy coraz większa liczba tych aut na 
koszalińskich ulicach. 

Budująca salon firma Auto Club należy do Grupy Bemo, 
która w zeszłym roku była czwartą grupą dilerską w Pol-

sce a od wielu lat jest w ścisłej czołówce pod względem 
liczby sprzedawanych samochodów w naszym kraju. 
W swojej ofercie ma aż osiem marek w tym właśnie mar-
kę Hyundai. Grupa Bemo jest również producentem za-
budów do samochodów dostawczych oraz, co ciekawe, 
importerem i dystrybutorem marki LEVC – producenta 
między innymi charakterystycznych londyńskich taksó-
wek. Stały, dynamiczny rozwój, dbałość o swoich klientów 
i profesjonalne podejście do procesu sprzedaży to cha-
rakterystyczne cechy tej grupy, która od początku swe-
go istnienia, mimo swojej wielkości, zachowała rodzinny  
charakter.

Paweł Napieraj dodaje: - Nasz salon od początku swego 
działania zapewni swoim klientom pełną opiekę związa-
ną z posiadaniem samochodu, począwszy od doradzenia 
wyboru modelu z bogatej oferty Hyundai poprzez za-
pewnienie dowolnej formy finansowania i ubezpieczenia 
po profesjonalny serwis. Nasz zespół już nie może się do-
czekać by przywitać pierwszych klientów.

Siedziba koszalińskiego salonu samochodowego marki Hyundai jest już na ukończeniu (po-
wstaje w Starych Bielicach obok salonu Forda). Już niedługo będzie tam można zarówno 
kupić nowe auto, jak i skorzystać z usług serwisowych. Wiadomość ta z pewnością ucieszy 
fanów marki, a innym kierowcom pozwoli z pierwszej ręki poznać ofertę koreańskiego pro-
ducenta, który ubiegłym roku sprzedał na całym świecie blisko cztery miliony samochodów, 

z czego ponad 500 tysięcy w Europie. 

Wkrótce w Koszalinie ruszy sprzedaż
oraz serwis samochodów marki hyundai

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin betliński
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W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano 26 383 nowych 
aut południowokoreańskiej marki, która zanotowała najwyż-
szych wzrost sprzedaży spośród wszystkich marek obecnych 
na naszym rynku (wzrost o 46 procent, ponad 10-krotnie 
wyższy niż samego  rynku, który urósł jedynie o 4,3 procent). 
Hyundai zakończył ubiegły rok na 5. miejscu pod względem 
rejestracji samochodów osobowych, awansując o cztery po-
zycje. Natomiast licząc jedynie rejestracje dokonywane przez 
klientów indywidualnych, Hyundai osiągnął jeszcze wyższą, 
bo czwartą lokatę. Najchętniej wybierane przez klientów mo-
dele Tucson oraz i30 trafiły do TOP10 najchętniej wybiera-
nych modeli w Polsce



Już w lipcu odbędzie się kolejna edycja projektu #portretdoskonaly, czyli cy-
klicznie organizowanych sesji zdjęciowych przez wizażystkę Karolinę Macie-

jewską i fotografa Wojciecha Gruszczyńskiego. 

Jesteś piękna!

Jak wygląda #portretdoskonaly? Receptura jest 
bardzo prosta. Zdjęcia, makijaż, stylizacje oraz 
starannie wyselekcjonowane lokalizacje przez 
wspomniany duet. Wszystko to połączone jest 
w luźnej atmosferze, bez pośpiechu, w towarzy-
stwie filiżanki pysznej kawy lub kieliszka prosecco. 
Taki plan powstał głowach Karoliny i Wojciecha 
w 2020 roku, a szereg zakończonych sukcesem 
edycji, utwierdził ich w przekonaniu, że był to naj-
lepszy plan, jaki mogli sobie wymarzyć na fotogra-
ficzne spotkania.

Miejsc i pomysłów nie zabraknie. Tym razem prze-
strzenią dla sesji będzie przepiękna, znajdująca się 
pod Koszalinem, willa o powierzchni 300 m kw. 
z ogrodem i basenem, otoczona lasem. 

#portretdoskonaly to projekt skierowany do każ-
dego. W jego ramach można umówić się na sesje 
kobiecą, biznesową, rodzinną czy ciążową. Indywi-
dualne podejście i limitowana liczba sesji wykony-
wanych w ramach każdej edycji sprawiają, że każdy 
kto trafi na zdjęcia, może czuć się komfortowo, ma-
jąc do swojej dyspozycji cały obiekt, a także wspar-
cie duetu, posiadającego wieloletnie doświadcze-
nie, zdobyte na planach zdjęciowych. 

Wszystkie informacje o projekcie oraz zapisach 
znajdują się na stronie www.portretdoskonaly.pl 

Sesja została wykonana w lokalizacji lipcowej 
edycji projektu #portretdoskonaly

Zdjęcia: Wojciech Gruszczyński

Makijaż: Karolina Maciejewska

Modelka: Kinga Buczkowska

Asysta: Julia Podgórska
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Kolorowe pasmo, podbity skręt, kalifornijskie fale – oto zaledwie kilka propozy-
cji Pracowni Fryzjerskiej Moniki Dudy na lato 2022. Pracownia zaprosiłam mło-
dzież, której zostały wykonane koloryzacje i fryzury, podkreślające osobowość 
i charakter, z dbałością o strukturę włosów, ale przede wszystkim pokazujące, 

że nie warto bać się kolorowych akcentów na głowie. 

Akcent na kolor 

Słoneczne dni i wakacje sprawiają, że mamy ochotę na coś 
więcej niż grzeczne fryzury, ale jak tu poszaleć, aby nie znisz-
czyć włosów i po prostu nie przesadzić. Pracownia Fryzjerska 
Moniki Dudy jakiś czas temu poprzez ogłoszenie w mediach 
społecznościowych wybrała kilkoro nastolatków na wakacyj-
ną metamorfozę. W ten oto sposób młodzi ludzi mieli okazję 
skorzystać z profesjonalnej i indywidualnie dobranej pod ich 
typ urody i włosów fryzurę, koloryzację oraz stylizację. Kró-
lował róż, w wielu odsłonach. Pasma, skręty, delikatnie tono-
wanie i cięcia zupełnie odmieniły młodych klientów. Dziew-
częce fryzury nabrały pazura i określonej formy. Inspiracją był 
tu niewątpliwie styl punkowy, a także modowe ulice Berlina. 
Fryzury chłopców nabrały świeżości, odbicia. Lekkości nadały 
im rozjaśnienia w naturalnych barwach i zgrabne cięcia. Dzięki 
takim zabiegom twarz odzyskuje blask, włos staje się zdrowszy 
i zadbany, a nowa fryzura, aż zachęca do wakacyjnych stylizacji 
i zabawy. 

Jak podkreśla Monika Duda, wszystkie koloryzacje zosta-
ły wykonane w bezpieczny dla włosów sposób, tak aby nie 
zniszczyć ich struktury, a wręcz przeciwnie dodatkowo zadbać 
i odżywić. Przedstawione propozycje bardzo przypadły do gu-
stu młodym ludziom. Koloryzacje wykonane profesjonalnymi 
produktami, w fachowy sposób to gwarancja udanej fryzury, 
oczekiwanego efektu i zadbanego, zdrowego wyglądu. Choć 
w tym sezonie zdecydowanie króluje róż, to tak naprawdę 
włosy pofarbować można na każdy kolor. Ten odpowiedni od-
cień często wymaga kompilacji wielu barw i składników, a to 
uzyskać można jedynie w salonie fryzjerskim. – Młodzi, któ-
rzy zgłosili się, aby wziąć udział w naszej akcji, otrzymali swoją 
nową „drugą twarz”. Czasem komuś wystarczył jeden mocny 
akcent, czasem komuś romantyczne, delikatne, pastelowe ko-
lory. Chcieliśmy bardzo zachować młodzieńczy look i pokazać, 
że nie przesadzając z kolorem, ale uwydatniając go w odpo-
wiedni sposób można naprawdę uzyskać efekt „wow”. Bardzo 
ciekawie prezentują się fryzury młodych mężczyzn. Odrobina 
blasku i jasnych refleksów zupełnie odmienia twarz, dodając 
świeżości i kalifornijskiego stylu.

Naszym projektem – przyznaje Monika Duda – chcieliśmy za-
chęcić młodych do zabawy kolorem, do poszukiwań i odkry-
wania siebie, ale także pokazać im jak można to zrobić w bez-
pieczny i fachowy sposób. 

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: Karolina magnowska

Koloryzacje: 
Pracownia Fryzjerska Moniki Dudy

Portrety: 
Karolina Magnowska

Modelki: 
Aleksandra, Nadia 

Adres: 
ul. Staszica 20a – Zielony Zakątek  

/ Pracownia Fryzjerska Monika Duda
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Dune Beach Restaurant działa już od ośmiu lat na parterze 
apartamentowca, który jako pierwszy został oddany do 
użytku pośród trzech tworzących kompleks Dune Beach 
Resort. Jej jasne wnętrze, utrzymane w pastelowej tonacji, 
podkreśla bliskość i łączność z otaczającą naturą - okna re-
stauracji wychodzą na morze, które goście obserwują rów-
nież z rozległego tarasu oraz zieleń nadmorskiej wydmy. 

Magdalena Ziętek, dyrektor zarządzająca Dune Beach 
Resort, mówi: - Doszliśmy do wniosku, że po ośmiu latach 

czas na wyraziste zmiany, które zaciekawią gości. Zasta-
nawialiśmy się, w jakim kierunku pójść. Nie chcieliśmy, 
by karta była przewidywalna. Z pomocą przyszedł nam 
Maciej Żukowski, doświadczony szef kuchni, który wziął 
odpowiedzialność za najstarszą naszą restaurację i oraz 
za najmłodsze gastronomiczne „dziecko”, czyli cukiernię 
Dune Café. To, co obecnie proponujemy, określić można 
jako polską kuchnię w nowoczesnym wydaniu. Z obser-
wacji pierwszych reakcji gości wiemy, że poszliśmy w do-
brym kierunku.  

Już pierwszy rzut oka na obowiązujące od połowy czerwca menu mieleńskiej Dune Beach 
Restaurant nie pozostawia wątpliwości: tu zaszła głęboka zmiana. Ciekawie skonstruowana 
karta  wynika  zaś  z  przemyślanej  koncepcji  kuchni  opartej  w  większości  na  polskich 
smakach, ale poddawanych oryginalnej interpretacji. Jej autorzy postawili na regionalne, 
sprawdzone produkty, z których tworzą dania zdolne zadowolić najbardziej wymagające 

podniebienia. 

Kuchenna rewolucja w Dune 
Beach Restaurant zaskakuje i budzi 

zaciekawienie klientów 
Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: edward trzeciakiewicz
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Kiedy siadamy z Maciejem Żukowskim do rozmowy o zmia-
nach zachodzących w Dune Beach Restaurant, od razu za-
znacza, że nowe menu jest dziełem wspólnym – jego i trzech 
kolegów, z którymi kilka lat przepracował w innej renomo-
wanej restauracji na wybrzeżu: - Ja koordynuję pracę całości, 
a koledzy jako kreatywni szefowie kuchni rotacyjnie kierują 
pracą reszty zespołu. Wspólnie poszukujemy nowych roz-
wiązań.

Karta dań, którą bierzemy do ręki, zaskakuje. Jest podzielona 
na sekcje, a nie - jak to dzieje się zazwyczaj - według grup dań 
(przystawki, zupy, dania główne itd.), spośród których gość 
zestawia swój posiłek. Tutaj pierwszy krok to „Spécialité de 
la maison”, czyli specjalności kuchni. 

Maciej Żukowski mówi: - Są to dania, które szczególnie pole-
camy i te, które znajdują niesłabnące uznanie naszych gości. 
To jednocześnie jednoznaczny sygnał, na co stawiamy, a są to 
dania tradycyjne, polskie, z regionalnych produktów. 

Co znajdujemy wśród „specjalności domu”? Po pierwsze: 
tatar z polędwicy wołowej rasy hereford, do którego przy-
gotowania użyte są cynamon, oliwa wędzona i lubczykowa, 
chipsy, żółtko sous vide, trufla, cebula i marynowane kurki. 
Do tego pieczywo własnego wypieku z masłem. 

Nasz rozmówca komentuje: - Mięso pochodzi z renomowa-
nej hodowli Agrofirma w Witkowie pod Szczecinem, która 
oferuje wołowinę najwyższej jakości. Taką, po którą przy-
jeżdżają nawet restauratorzy z Włoch. Generalnie stawiamy 
na dostawców sprawdzonych, co do których mamy pewność, 
że produkują żywność wysokiej jakości. Tak jest również 
w przypadku naszej zupy rybnej, którą przygotowujemy z je-
siotra wędzonego i pstrąga wędzonego pochodzących z eko-
logicznego gospodarstwa rybackiego Anny Skowrońskiej 
w Zielenicy, które istnieje od 2001 roku, a założone zostało 
na bazie długiej, rodzinnej tradycji chowu ryb. W Zielenicy 
stawy zasila w wodę czyste źródło, a to znajduje odbicie 
w smaku rybiego mięsa. 

Krótką listę polecanych specjalności kuchni dopełnia kotlet 
schabowy, smażony na wołowym tłuszczu, podawany z wę-
dzonymi w sianie ziemniakami, kwaśną wędzoną śmietaną, 
młodym koperkiem, oliwą z dymki, sałatą i majonezem lub-
czykowym oraz polskim owczym serem. 

Warto podkreślić jeszcze jeden wyróżnik karty dań Dune Be-
ach Restaurant. Proponowanym daniom towarzyszy sugestia 
odpowiednich dla nich napojów – win lub cydrów, piw albo 
destylatów oraz napojów bezalkoholowych. One również są 
starannie dobrane i o ile to możliwe - regionalnego pocho-
dzenia. Stąd na przykład wśród win znajdujemy marki Kojder 
i Turnau, czyli winnice zachodniopomorskie (z podszczeciń-
skich Bielic i Baniewic). 

Idźmy dalej w głąb karty dań. Kolejna sekcja nosi nazwę „Se-
lekcja kontynentalna” i zawiera trzy klasyki: makaron (oczywi-
ście ręcznie robiony) z krewetkami i bottargą di tonno, burger 
wołowy z wołowiny rasy red angus oraz brytyjskie fish & 
chips. Maciej Żukowski mówi: - Jesteśmy uczciwi wobec gości, 
bo gdy nie ma dobrych produktów w określonej porze roku 
pochodzących z regionu, sięgamy po inne. Na tej zasadzie, 
kiedy na Bałtyku obowiązuje zakaz połowu dorsza, używamy 
dorsza atlantyckiego i umieszczamy tę informację w menu. 

I   K U L I N A R I A   I

I   7 9   I



Następna sekcja to „Ogród”. - Doceniamy to, co daje matka natu-
ra – podkreśla pan Maciej. – Pokazujemy, co można wyczarować 
z sezonowych warzyw i owoców. Naszym popisowym daniem 
jest zupa szczawiowa z jajkiem poche i wędzoną ricottą od pań-
stwa Bryckich, którzy prowadzą w okolicach Świdwina malut-
kie gospodarstwo Ecokolonia, oddalone od nas o 40 km. Mają 
w swojej zagrodzie owce, których mleko jest podstawą znako-
mitych serów. Robią je bardzo rzetelnie, na wysokim poziomie, 
szkolą się na bieżąco. Wspólnie byliśmy we Francji i Włoszech, 
by podpatrywać tamtejszych serowarów. Warto wspierać takich 
lokalnych wytwórców - pasjonatów. Chcemy pokazać naszym 
gościom, że obok, dosłownie na wyciągnięcie ręki, są dostępne 
produkty nie gorsze od zagranicznych. 

Jak zapewnia Maciej Żukowski, zanim nawiąże współpracę 
z którymś dostawcą, jedzie na miejsce i sprawdza, czy dobry 
wizerunek ma pokrycie w faktach, a nie jest tylko efektem pu-
blic relations. Chodzi nie tylko o jakość produktów, ale również 

o pewność systematycznych dostaw: - Tylko wtedy można za-
pewnić sobie idealną powtarzalność smaków, co wyróżnia po-
rządne restauracje. Wyszukiwanie wyjątkowych dostawców to 
poza wszystkim również ciekawa przygoda, bo można poznać 
ludzi bez reszty oddanych temu, co robią. Na takiej zasadzie po-
znałem na przykład państwa Jager, którzy w swoim  gospodar-
stwie warzywnym produkują pyszne i ożywiające talerz prze-
twory dodawane przez nas do dań. Podobnie jest z państwem 
Żakami z okolic Wałbrzycha, hodującymi dwa stada owiec i do-
starczającymi nam wyjątkowe sery. 

Intrygująco brzmi nazwa kolejnej sekcji menu Dune Beach 
Restaurant. – Dlaczego „Ogień”? Nic tak nie kojarzy się z pol-
ską kuchnią jak smak wędzony. Można więc u nas znaleźć stek 
z polędwicy wołowej rasy limousine ze wspomnianej hodowli 
w Witkowie. Do tego frytki robione na tłuszczu wołowym, sos 
demi-glace na kościach cielęcych, gotowany trzy dni, stopniowo 
redukowany. To jest prawdziwa magia smaku! Do tego sałata 
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rzymska z sosem z owocami nasturcji, anchois z polskim serem 
zagrodowym z mleka owczego oraz majonez lubczykowy na 
infuzji oliwy z lubczykiem. A kolejna propozycja to pierś z kur-
czaka z kury kukurydzianej gotowana w sous vide, czyli w niskiej 
temperaturze. Do tego podawany jest gotowany pasternak, pi-
klowana cebula, pigwowiec japoński od Leszka Muzolfa, który 
ma swoje przetwórstwo grzybów i warzyw w Pomorskiem. Pan 
Leszek to nasz kolejny regionalny dostawca. Skupuje zapomnia-
ne produkty, takie jak choćby czeremcha, a potem robi z nich 
cudowne rzeczy. Dzięki temu możemy cieszyć się szeroką gamą 
produktów, wśród których są na przykład piklowane pędy sosny 
dodawane do sałatek. To są niesamowite rzeczy, obecnie rzadko 
już spotykane smaki. Syrop z mniszka, kwiaty bzu czarnego… To 
wszystko można znaleźć w naszej ofercie, bo my również przy-
gotowujemy własne przetwory, które niedługo będzie można już 
u nas zakupić – relacjonuje Maciej Żukowski. 

Nasz przewodnik po karcie Dune Beach Restaurant mówi dalej: 
- Od zawsze morze, rzeki i jeziora są  źródłem niesamowitych 

dóbr, wykorzystywanych w kuchni. Nie mogło więc zabrak-
nąć dla nich specjalnego miejsca w naszym menu. Stąd sekcja 
„Woda”. Numer jeden tutaj to tatar z regionalnego łososia juraj-
skiego z hodowli Jurassic Salmon Dreżewo. To pierwsza na 
świecie w pełni organiczna ferma łososia atlantyckiego, wyko-
rzystująca wodę termalną sprzed 150 milionów lat, która jest 
wydobywana na głębokości 1224,5 m p.p.m. W efekcie ryba 
smakuje zupełnie inaczej niż łosoś komercyjny - trzeba przyjść 
i spróbować. A druga propozycja z „Wody” to swojska flądra, 
przez niektórych niesłusznie lekceważona. Rybę dostarcza nam 
zaprzyjaźniony rybak z Unieścia. Jeśli nie złowi wystarczająco 
okazałych ryb, flądrę zastępujemy turbotem, również pochodzą-
cym z Bałtyku. 

W sekcji deserów znajdujemy zakładkę „Mocno schłodzone”, 
a w niej dwa regionalne jogurty od państwa Bryckich – z mleka 
owczego i krowiego. Oba podawane są z owocami, watą cukro-
wą, ciastkiem i kremem chantilly. Ciekawa opcja na letnie upały, 
kiedy niekoniecznie chcemy zjeść coś ciężkiego. Każdy, kto ich 
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popróbuje, przyzna, że te jogurty są niesamowite. Porównując do 
komercyjnego produktu otrzymujemy zupełnie inną konsystencję 
i smak. Powstają z mleka pełnego, nieodtłuszczonego.

Inną propozycją deseru, którą obecnie znajdziemy w Dune Beach 
Restaurant są – jakżeby inaczej - truskawki ze świeżą, polską śmie-
taną, ricottą i cukrem fiołkowym. Pan Maciej komentuje: - Pobawi-
liśmy się formą podania. Cukier nie jest zwykły, a fiołkowy, śmieta-
na bita, dochodzi do tego ricotta. Pojawia się ona w różnych innych 
pozycjach menu. Ricotta jest serem zwarowym, który powstaje 
po produkcji serów podpuszczkowych i co ciekawe, jest to jeden 
z najdroższych serów, bo ma dużą zawartość cennych dla organi-
zmu człowieka białek serwatkowych. Ser ricotta charakteryzuje się 
niską zawartością tłuszczu i wysoką zawartością białek. 

Dla porządku odnotujmy jeszcze wśród deserów tartaletkę z ak-
samitnym kremem chantilly (na bazie śmietany, z białą czekoladą 
i wanilią), makaroniki w różnych smakach, sernik New York (lekki, 
z białą czekoladą), oraz brownie (z belgijską czekoladą - deserową 
i mleczną). 

Maciej Żukowski, 
executive chef
Od 15 lat zgłębia tajniki polskiej kuchni. Wspól-
nie  z kolegami  z zespołu  zdobył  Hermesa 
Kulinarnego  (najwyższe  coroczne  polskie  wy-
różnienie  kulinarne)  w roku  2021  w katego-
rii  najlepsza  restauracja  hotelowa.  Członek 
Dziedzictwa  Kulinarnego  oraz  Stowarzyszenia 
Produktu  Regionalnego  i Lokalnego.  Miłośnik 
kuchni  regionalnej  w nowoczesnej  odsłonie. 
W wolnych  chwilach  doskonali  swój  warsztat 
serowarski.

Dawid Owedyk, 
creative chef
Pasjonat kuchni polskiej, skandynawskiej, we-
getariańskiej oraz trendów i nowinek gastrono-
micznych. Kucharz dążący do perfekcji w każ-
dym  wydawanym  daniu.  Jak  o sobie  mówi 
- piekarz amator.

Jan Kosmowski, 
creative chef
Kulinarny  zapaleniec,  zawsze  uśmiechnięty, 
dobra dusza kuchni Dune. Ma głowę pełną po-
mysłów,  którymi wzbogaca menu  restauracji. 
Doświadczenie  zdobywał  w renomowanych 
nadmorskich  lokalach  gastronomicznych, 
gdzie piastował kierownicze stanowiska.

Aleksander Puzio, 
creative chef
Kuchenny  entuzjasta,  czerpie  inspiracje  z ota-
czającej  natury.  Serwując  dania,  dba  o każdy 
nawet najmniejszy detal. Nieustannie podnosi 
kwalifikacje i stawia sobie nowe wyzwania ku-
linarne.

Zespół kucharZy 
dune beach  
restaurant
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Autorzy karty nie zapomnieli o osobach z różnorakimi 
nietolerancjami pokarmowymi i zaproponowali ciasta 
wegańskie, bez orzechów, bez cukru, bez laktozy. - 
Z racji technologii nie możemy wykonywać tego w na-
szej kuchni ze względu na tzw. skażenia krzyżowe, bo 
jeżeli używamy w naszej kuchni orzechów, to niestety 
istnieje możliwość „skażenia” innych pokarmów tymi 
orzechami. Podjęliśmy więc współpracę z lokalną 
manufakturą, która zajmuje się pieczeniem ciast bez 
alergenów. 

Jeżeli chodzi o napoje, oprócz starannie wyselekcjo-
nowanych klasycznych propozycji, znajdziemy na li-
ście również takie, które mają charakter wyjątkowy 
i regionalny - i to zarówno alkoholowe, jak i bezalko-
holowe. Jest to na przykład cydr rzemieślniczy z wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego, który powstaje 
z ręcznie zbieranych jabłek dawnych, niemal zapo-
mnianych odmian o wyrazistych smakach. Nie brakuje 
również wspomnianych już win regionalnych (włącz-
nie z musującymi), piw oraz okowit. Ale są również 
rzemieślnicze napitki bezalkoholowe: sok gruszkowy, 
sok jabłkowy z różnych gatunków owoców (nie mie-
szany, porównując do whisky, można by o nich powie-
dzieć „soki malt”), lemoniady z pokrzywy, kwiatów 

czarnego bzu... Każdy odnajdzie wśród propozycji coś 
dla siebie. 

To wszystko karta letnia. A co z planami restauracji 
na okres powakacyjny? Maciej Żukowski odpowiada: 
- Rzeczywiście, czas dzielimy na dwa okresy: waka-
cyjny i powakacyjny. Chcemy się po sezonie skupić na 
imprezach degustacyjnych. Karta będzie zmieniana co 
miesiąc, bo zawsze będą dodawane dania z produk-
tów sezonowych. Mamy już przygotowany zestaw na 
cały rok. Zrobiliśmy to w ten sposób: przygotowaliśmy 
kalendarz sezonowości produktów oraz kalendarz 
terminów specjalnych i połączyliśmy jedno z drugim, 
dodając jeszcze nasze pomysły. Wyszło nam dziewięć  
propozycji w zależności od sezonu. Z nami smakosze 
nie będą się nudzić. Warto tak podchodzić do sprawy, 
bo z jednej strony goście szukają nowości, a kucharze 
potrzebują zmian. Mam nadzieję, że trafimy w gusta 
klientów i przyciągniemy tym samym wielu gości z Ko-
szalina. Przykładowe nazwy kolacji degustacyjnych 
dużo już sygnalizują: „Babie lato”, „Nadeszła jesień”, 
„Święto plonów”, „Przedwiośnie”. Taka kolacja będzie 
zawsze zwieńczeniem comiesięcznej zmiany karty, 
a dodatkową atrakcją - obecność zaprzyjaźnionych 
szefów kuchni z całej Polski. 
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KTO CZYTA, nIE BŁĄDZI

Tom Shone:  „tarantino. nieprzewidywalny 
geniusz”

Christopher Ives: „zen wędrowny. jak odna-
leźć spokój w czasie życiowych burz”

Peter Brannen: „Końce świata” Wojciech Bonowicz: „historie na każdą go-
dzinę” 

W młodości Quentin Tarantino był nierzu-
cającym się w oczy pracownikiem wypoży-
czalni DVD. Nic nie wskazywało na to, że 
stanie się ikoną amerykańskiej popkultury. 
Dziś lubi szokować przemocą na ekranie, 
ma bzika na punkcie wizualnej precyzji, 
a także kocha igrać z przyzwyczajeniami 
widzów, dzięki czemu przyciąga do kin za-
równo tłumy zapalonych fanów, jak i grono 
zagorzałych krytyków. Swoim ciętym ję-
zykiem od lat wzbudza kontrowersje. Jaką 
piosenkę śpiewali do białego rana John 
Travolta i Quentin Tarantino w mieszkaniu 

reżysera, zanim zaczęli kręcić „Pulp Fiction”? Które dzieła musiał obejrzeć 
Brad Pitt podczas filmowych czwartków organizowanych na planie „Bękar-
tów wojny”? Dlaczego twórca „Wściekłych psów” uwielbia podglądać pu-
bliczność w kinie? „Tarantino. Nieprzewidywalny geniusz” przybliża sylwetkę 
najbardziej ekscentrycznego obecnie twórcy w Hollywood! „Gdybym miał 
stworzyć postać opartą na Quentinie, powstałby facet głośny, uroczy, wraż-
liwy i tak słodki, że aż niewiarygodny – ale przede wszystkim szalony byłby 
z niego skur…” – powiedział w jednym z wywiadów Paul Thomas Anderson. 
Oto przed państwem the one and only – Quentin Tarantino!

Uspokój umysł. wyostrz zmysły, poczuj 
więź z naturą. Bez względu na to, czy 
wychodzisz rano na balkon, wracasz po 
pracy do domu, spacerujesz po parku, 
czy wybierasz się na wielodniową wę-
drówkę po górach, liczy się świadomość, 
że droga, którą masz do pokonania, może 
być istotniejsza niż je cel. Ważne, by 
doceniać każdy krok. Christopher Ives 
zabiera czytelnika w niezapomnianą po-
dróż, która pomoże poczuć wewnętrzny 
spokój, a także dostrzec i docenić niepo-

wtarzalne piękno otaczającego świata. Czerpiąc z wielowiekowej tradycji 
buddyzmu zen i własnego doświadczenia, autor pokazuje nam, jak bardzo 
koncentracja na tu i teraz – każdym geście, kroku i spojrzeniu, pozwala 
pozbyć się niepotrzebnych napięć, spowolnić gonitwę myśli i odkryć zna-
czenie przynależności do natury, poczuć się jej integralną częścią. Chri-
stopher Ives jest profesorem religioznawstwa na uniwersytecie Stonehill. 
Zajmuje się etyką w buddyzmie zen i buddyjskim stosunkiem do natury 
i środowiska naturalnego. Zwolennik teorii, że wędrówka górska jest ro-
dzajem duchowego pielgrzymowania.

Fascynująca opowieść o tym, jak 
przez miliony lat wymierała nasza pla-
neta. Napisana przez wielokrotnie na-
gradzanego dziennikarza naukowego 
i badacza. To również wnikliwe spoj-
rzenie w przyszłość. A co, jeśli histo-
ria rzeczywiście lubi się powtarzać? 
Jak wyobrażasz sobie koniec świata? 
Jako zabójczą asteroidę? Potężną falę 
upałów, która zaleje cały świat, uni-
cestwi życie zwierząt i roślin? A może 
jako wielki wybuch wulkanu, które-
go lawa pokryje kontynenty? Każdy 

z tych scenariuszy jest prawdopodobny. A to dlatego, że wszystko już 
było. Peter Brannen opisuje pięć największych masowych wymierań, do 
których w ciągu milionów lat doszło na Ziemi. Bada analogie pomiędzy 
zmianami klimatycznymi XXI wieku a tymi, które doprowadziły do naj-
większych kataklizmów w dziejach świata. Analizuje możliwe scenariu-
sze. Spotyka się z naukowcami – paleontologiami, geologami, paleokli-
matologami – którzy nie tylko badają historię naszej planety, ale również 
przyglądają się jej obecnej kondycji. Wszystko po to, aby udowodnić, że 
tak naprawdę niewiele trzeba, aby Ziemia przestała żyć. 

Książka będzie miała swoją premierę 
w połowie lipca, ale już ją anonsujemy, 
bo warto. Składa się z 24 mądrych i peł-
nych znaczeń mikroopowiadań. Woj-
ciech Bonowicz zachęca do refleksyjnej 
podróży w głąb siebie. Pisze obrazki 
z życia, które pod wpływem wspomnień 
i doświadczeń przenoszą nas w bajko-
wy świat – do czasów dzieciństwa, gdy 
wszystko było prostsze i bardziej intry-
gujące. Ta niewielka książeczka staje się 

bezpieczną przystanią, dzięki której życie na chwilę zwalnia. „Hi-
storie na każdą godzinę” opowiadają o prawdziwych wydarzeniach. 
Zawierają wątki autobiograficzne, historie zasłyszane i zaobser-
wowane, w których czytelnik odnajduje siebie. Wojciech Bono-
wicz zachęca do patrzenia na świat oczami dziecka. Do uważnego 
kontemplowania rzeczywistości, obserwacji z nutką zachwytu. 
Pokazuje, jak ważne są szczegóły, które w dorosłym życiu często 
umykają, a w których zaklęte jest piękno. Najnowszy zbiór prozy 
poetyckiej Bonowicza jest na to dowodem.
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Muzyczne lato w Mielnie zapowiada się na wysokim poziomie. Podczas drugiej edycji Hip-
pieza Mielno Festival wystąpi Kayah, Katarzyna Nosowska, Tymek, Ralph Kamiński, Igo, Fisz 
Emade Tworzywo i wielu innych twórców. Hippieza to nie tylko dwa dni wypełnione koncer-

tami, ale również cała masa atrakcji, wydarzeń i warsztatów. 

hippieza jakiej nie było
Autor: anna zawiślak 

MuZYCZnE lATO Z GWIAZDAMI W MIElnIE 

To już kolejny raz, kiedy Centrum Kultury w Mielnie zaprasza 
na najbarwniejszy festiwal na Pomorzu. Hippieza to jeden 
z najmłodszych festiwali muzycznych w naszym rejonie, ale 
od pierwszej edycji budzi ciekawość i intryguje. Ci co rok temu 
kołysali się w rytmie utworów najpopularniejszych muzyków 
w Polsce, już zapowiedzieli, że lato w Mielnie bez Hippiezy jest 
niezaliczone. Czym jest festiwal i dla kogo jest przeznaczony 
pytaliśmy jego twórców. Zdradzili nam powody powstania tej 
imprezy, smaczki i kilka niespodzianek. Jeśli jeszcze nie wiecie, 
czy tam impreza jest dla was, zapraszamy na małą podróż do 
Mielna. 

Pomysł na festiwal powstał w głowie Julii Piotrowskiej i Mi-
chała Czaplińskiego z Centrum Kultury w Mielnie i jak to bywa 
z dobrymi pomysłami, zaczęło się zupełnie banalnie od roz-
mowy o muzyce. Mielno kojarzy się dość imprezowo, ale nie 
koniecznie muzycznie. Niektórzy trochę może złośliwie nazy-
wają to miasto polską Ibizą. Sam pomysł na styl i charakter fe-
stiwalu jest jednak nieco głębszy i sięga już całkiem odległego 
okresu.

Mało kto zdaje sobie dziś sprawę, że w Polsce mieliśmy swoje 
małe Woodstock i to właśnie w Mielnie. W 1968 roku na mie-
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leńskich plażach w otoczeniu złotego piasku i fal Bałty-
ku odbył się pierwszy w naszym kraju zlot hippisów. To 
była absolutna, zjawiskowa historia. Dziś możemy sobie 
jedynie wyobrażać, barwne kolorowe stroje, stworzone 
od początku do końca przez samych hippisów, wówczas 
w sklepach królowała szarzyzna. Na ich nadgarstkach 
i szyjach wisiały kolorowe rzemyki i koraliki, a we wło-
sach mieli wplecione rumianki, maki i stokrotki. Postacią 
tego zlotu była niewątpliwie Olga Jackowska, później 
znana wszystkim jako Kora. Z biegiem lat stała się ona 
najpopularniejszą polską wokalistką, a jej przeboje z gru-
pą Mannam nadal są kultowymi songami, z wiecznie ak-
tualną muzyką i słowami tekstów. 

Mieleński zlot z upływem czasu rozmył się, ale stał się 
inspiracją i muzycznym odniesieniem do Hippiezy Mielno 
Festivalu. Do roku 68’ nawiązań będzie całkiem sporo, 
ale po kolei. 

Hippieza Mielno Festival rozpocznie się 4 i potrwa do 6 
sierpnia. Na scenie mieleńskiego stadionu Saturn wystą-
pi blisko 20 artystów, z najróżniejszych nurtów muzycz-
nych. 

Michał Czapliński: Niebywała okazja zdarza się tego 
lata w Mielnie. Na muzycznej scenie spotkają się giganci 
i nagrodzeni wieloma nagrodami muzycy. Znani i lubiani, 

jednak z różnych muzycznych wysp. Naszym marzeniem 
było, tak skomponować festiwalowy lineup, aby płynnie 
przechodzić przez dźwiękowe fale nadawane przez ar-
tystów. Być może niektórzy odkryją dla siebie nowych 
twórców i ich repertuar. Jesteśmy pewni, że ścieżka 
muzyczna, która wybrzmi na mieleńskiej scenie jeszcze 
długo będzie pobrzmiewać w naszych głowach i sercach. 

Julia Piotrowska: Bardzo cieszy nas to, jak artyści reagują 
na festiwal, którego bezpośrednią inspiracją jest zlot hip-
pisów w 68’. Niektórzy, to możemy powiedzieć już dziś, 
specjalnie na to wydarzenie zagrają materiał w klimacie 
tego okresu, co będzie nie lada gratką dla wszystkich bio-
rących udział w naszym festiwalu. Chcemy kontynuować 
to co udało nam się zacząć rok temu, czyli bardzo luźną, 
przyjacielską i otwartą imprezę. Festiwalowi towarzy-
szyć będzie wiele wydarzeń, podczas których rozluźnimy 
się, poznamy nowe rzeczy i wyżyjemy się twórczo. Cały 
festiwal będzie odbywał się w różnych częściach Mielna 
i mamy nadzieję, że jak rok temu będzie mocno nas wi-
dać. Tu tylko dopowiem, że uczestnicy z przyjemnością 
przebierają się w stroje hippisowskie z epoki lub po pro-
stu nawiązują swoim wyglądem do tego okresu. 

Michał Czapliński: Na jednej scenie wystąpią w tym roku 
Kayah, Katarzyna Nosowska, Ralph Kamiński, Bokka, 
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Sidney Polak, Wanda i Banda, Mery Spolsky, Tymek, Fisz Emade 
Tworzywo, Pro8b3m, Igo, Vellow, Zalia. 

Zaczynamy 4 sierpnia od beforparty, na którym wystąpi Kuba 
Karaś (znany również z formacji The Dumpling). 5 i 6 sierpnia są 
już dniami całkowicie wypełnionymi artystycznie. Zaczynamy 
od samego południa serią warsztatów. Uczestnicy będą mogli 
poznać magiczne działanie gongów, nauczyć się alternatywnego 
sposobu parzenia kawy. Będą również warsztaty artystyczne oraz 
strefa chilloutu. Następnie około godziny 17.00 przenosimy się 
pod scenę na mieleńskim stadionie Saturn. Pierwszego dnia wy-
stąpią: Szymi Szym nasz rodzimy raper, który będzie miał okazję 
wystąpić u siebie, a sympatyków jego utworów jest naprawdę 
wielu. Następnie IGO, czyli Igor Walaszek, do tej pory wystę-
pujący w składzie elektronicznym Bass Astral. Jego niedawno 
wydana płyta została przyjęta z entuzjazmem, a utwór „Helena” 
grają największe stacje muzyczne. Na scenie pojawi się niezwykle 
energetyczna i barwna Mery Spolsky oraz Sidney Polak, które-
go jakże letni kawałek „Otwieram wino” jest już evergreenem. 
Na finał - Ralph Kamiński, zdobywca tegorocznych Fryderyków, 
artysta nieoczywisty. U nas ze swoim najnowszym repertuarem, 
jaki powstał na cześć najbardziej znanej hippiski Mielna 68’ czyli 
Kory. Zwieńczenie wieczoru na stadionie Saturn  będzie występ 
formacji raperskiej Pro8bl3m. 

W sobotę 6 sierpnia, podobnie jak dzień wcześniej zaczynamy od 
warsztatów strefy chillout. Gorąco namawiamy, aby festiwal po-
traktować jako całość i po prostu dać się ponieść pozytywnym 
wibracjom, tym muzycznym, ale też tym związanym z całym wy-
darzeniem oraz oczywiście mieleńskim, upalnym klimatem. 

Od 17 na scenie pojawi się zespół Bokka. Artyści- niezwykle ta-
jemniczy, tworzący muzykę elektroniczną, bardzo obrazową wręcz 
idealną do filmowych ścieżek dźwiękowych. Vellow to z kolei duet 
z Ukrainy, który swoim energetycznym charakterem i ciekawymi 
dźwiękami pnie się na listach przebojów w górę. Fisz Emade Two-
rzywo w zasadzie nie trzeba przedstawiać, ten band ma swoich 
wiernych fanów, którzy cenią sobie dźwięk i tekst ponad wszystko. 
Na scenie tego wieczoru również dwie kobiety, które ukształto-
wały polską scenę muzyczną, czyli Kayah i Katarzyna Nosowska. 
W nowym projekcie usłyszymy również Tymka. Zupełnie nowe 
aranże już teraz rozpalają fanów tego artysty. Oba wieczory, za-
równo piątkowy i sobotni nie skończą się wraz z ostatnim utwo-
rem, który wybrzmi na mieleńskim Saturnie. Festiwalowych gości 
zapraszamy na silent disco, a tu zagrają Zeppy Zep, Flirtini, Młody 
Klakson, więc będzie to nadzwyczajne wydarzenie.

Udział w Hippiezie to nie tylko gratka dla fanów, ale także dla tych, 
którzy lubią festiwalowy klimat, którzy cenią sobie możliwość 
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poznawania nowych artystów, łączenia pokoleń i konwencji. 
Hippieza to także impreza, na której dosłownie na wyciągnię-
cie ręki można zobaczyć swoich ulubionych artystów. To także 
niezwykła okazja, ponieważ festiwal jest tu u nas na miejscu, 
a my koszalinianie, poczuć się możemy jak na wakacjach. Orga-
nizatorzy przewidzieli też różne modele zakupu biletów: bilety 
jednodniowe oraz dwudniowy karnet. Bilet umożliwia skorzy-
stanie ze wszystkich atrakcji zarówno w strefie chilloutu, jak 
upoważnia do wstępu na wszystkie występy danego dnia. 

Zainteresowanie festiwalem jest ogromne. Zarówno po stronie 
artystów, jak i fanów dobrej muzyki. W pierwszej edycji Hip-
piezy na scenie stanęło siedmiu artystów, m.in. Organek czy 
Kwiat Jabłoni. W tym roku będzie ich dwudziestu. Połączenie 
wspomnień o dawnych mieleńskich hippisach i współczesnej 
polskiej Ibizy daje właśnie skrót Hippieza. Nieczęsto zdarza się, 
aby w naszym najbliższym regionie na jednej scenie spotka-
li się artyści takiego formatu. Organizatorzy pragną rozwijać 
muzycznie mieleńską scenę i z każdym rokiem rozbudowywać 
festiwal. Trzy dni pod znakiem kolorowej i radosnej atmosfery 
zapowiadają się znakomicie. Z kim widzimy się pod sceną?

Więcej informacji znajdziecie tu:
FB: Hippieza Mielno Festival 

Bilety do kupienia na Kupbilecik.pl, goingapp.pl 
oraz w salonach sieci Empik
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Dlaczego wciąż wierzymy w rewolucję, skoro żadna się nie udała? To pytanie stawiają twór-
cy najnowszego przedstawienia Bałtyckiego Teatru Dramatycznego „Jędrek, czyli urządzi-

my wam dożynki”, inspirowanego życiem Andrzeja Leppera.

Polityczne dożynki 
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym

Autor: marcin napierała  |  Fotografie: izabela rogowska

Przedstawienie, którego premiera odbyła się 25 czerw-
ca, stworzyli reżyserka Aneta Groszyńska i dziennikarz 
Marcin Kącki. Reżyserka znana jest koszalińskiej publicz-
ności z jurorowania podczas festiwalu „m-teatr” w 2019 
roku. Marcin Kącki jest zdobywcą Grand Press 2007 za 
ujawnienie afery pedofilskiej w Poznańskich Słowikach. 
Później przez ponad 10 lat pisał o Andrzeju Lepperze 
i Samoobronie. W głośnym tekście „Praca za seks” opisał 
przypadki molestowania seksualnego w partii. W 2013 
wydał książkę zatytułowaną „Lepperiada” o kulisach do-
chodzenia Samoobrony do władzy, która w latach 2005-
2007 współtworzyła rząd z Prawem i Sprawiedliwością 

oraz Ligą Polskich Rodzin. Właśnie ta publikacja stała się 
przyczynkiem do napisania przedstawienia, które teraz 
może oglądać koszalińska publiczność. 

To zresztą kolejne przedstawienie tworzone wspólnie 
przez Anetę Groszyńską i Marcina Kąckiego. Wcześniej 
na scenie Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu wy-
stawili spektakl „Wróg się rodzi” inspirowany postacią 
redemptorysty Tadeusza Rydzyka, a w Teatrze Nowym 
w Poznaniu – „Krzycz. Byle ciszej” o losach pisarzy z po-
łowy XX wieku, ale z ponadczasowym przesłaniem na 
temat politycznego koniunkturalizmu.

I   9 2   I



Tytułowego Jędrka, granego – to największe zaskoczenie – 
przez Katarzynę Ulicką-Pydę, poznajemy wraz z jego rodziną, 
żyjących w chacie i ubranych w stroje niczym z Reymontow-
skich „Chłopów”. Posługują się zresztą podobnym językiem. 
Nękani przez banki, komornika i miejscowego księdza chcą 
odmienić swój los. Jędrek podpatruje w telewizji  górników, 
pielęgniarki i nauczycieli, walczących o swoje interesy przed 
Sejmem. Zastanawia się, jak poprawić los rolników i zmienić 
Polskę na lepsze. Wierzy w swoją ideę. Jednak zamiast zmie-
niać Polskę, zmienia najpierw siebie. Przechodzi intensywny 
kurs ze specem od wizerunku: wyciągnięte spodnie zamienia 
na garnitur, gumiaki na lakierki, chłopską czuprynę na ułożoną 
fryzurę, a zniszczoną od pracy na roli cerę naprawia warstwą 
pudru i opalenizną. Uczy się gestów dodających powagi i wia-
rygodności. Nauki pobiera od samego Adolfa Hitlera, Marylin 
Monroe i Dalajlamy. Co z tego wychodzi?

To, czego można się spodziewać. „Tamtych” zastępują „swoi”. 
Zaczyna się rozdawanie pieniędzy, stanowisk, spółek. W fi-
nałowej piosence padają słowa: „Gdy kosę szykujesz i hasła 
malujesz, / nim głowy pościnasz swych wrogów, / upewnij się 
najpierw, / że dla przyjaciół masz dosyć posad”. Czy Samo-
obrona albo jakakolwiek inna partia, obiecująca nowe otwar-
cie, poprawę losu Polski i Polaków osiągnęła pierwotne cele? 
Czy jakakolwiek rewolucja była udana? Nie, ale wciąż wierzy-
my, że któraś następna się uda.

Jesteśmy współwinni temu, kto nami rządzi. Idąc na wybory 
lub tego nie robiąc. Tak, współwinni. Widownia w Bałtyckim 
Teatrze Dramatycznym to partyjny aktyw. Nie tylko obserwu-
je karierę Jędrka, ale też sama może wybrać sobie publiczną 
funkcję, jaką chce pełnić. Bierze aktywny udział w szkoleniach 
z wystąpień publicznych. Wszak lider sam nie udźwignie cię-
żaru reprezentowania partii. Aneta Groszyńska i Marcin Kącki 
pokazują, że politycy są lustrzanym odbiciem wyborcy.

„Jędrek, czyli urządzimy wam dożynki” to spektakl o ludzkich 
namiętnościach, marzeniu o władzy, o potrzebie bycia powa-
żanym i docenionym. Jest też o koniunkturalizmie, manipulacji 
i szybkim awansie społecznym i zawodowym, jaki daje polity-
ka. O promowaniu „miernych, biernych, ale wiernych”. O kup-
czeniu stanowiskami i o tym, że zarządzanie partiami nie ma 
nic wspólnego z demokracją. Czy to coś odkrywczego? Nie. 
My, wyborcy, o tym wiemy, dzięki istnieniu wolnych mediów 
i pracy dziennikarzy takich, jak Marcin Kącki. Niby wiemy, ale 
zapominamy albo przechodzimy nad kolejnymi występkami 
przedstawicieli władzy do porządku dziennego.

Ten spektakl pokazuje też, że my, Polacy, nie jesteśmy wyjąt-
kowi, jeśli chodzi o wybór swoich politycznych przedstawicie-
li. W postaci odmienionego Jędrka dostrzec można i Donalda 
Trumpa, i Borisa Johnsona, może nawet Emanuela Macrona. 
To typ polityka, który staje się swego rodzaju gwiazdą, cele-
brytą. Dzięki pieniądzom szybko dochodzi do władzy. Opo-
wiada historię, na którą ludzie dają się nabrać. I – jak pokazuje 
historia – społeczeństwa nie uczą się na swoich błędach od 
czasów rzymskich.

W przedstawieniu aktorzy nie wcielają się w prawdziwe po-
staci. Cała historia, co Aneta Groszyńska i Marcin Kącki wielo-
krotnie podkreślali, jest inspirowana Andrzejem Lepperem i Sa-
moobroną. Widz ogląda pewne polityczne mechanizmy, cechy 
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charakteru i zachowania, dostrzegalne na całej scenie politycz-
nej. Dlatego świetnym zabiegiem było obsadzenie w głównej 
roli kobiety. Katarzyna Ulicka-Pyda nie zmienia głosu, nie po-
rusza się bardziej „męsko”. Trudno doszukiwać się w jej postaci 
prawdziwego Leppera. Kto liczy na znalezienie w tym przed-
stawieniu Renaty Beger, Danuty Hojarskiej czy Jana Łącznego 
– będzie rozczarowany. Ich tam po prostu nie ma.

W przedstawieniu, poza grającą tytułową rolę, występują 
także: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Beata Niedziela, 
Marcin Borchardt, Wojciech Kowalski, Piotr Krótki, Wojciech 
Rogowski, Adam Lisewski i Jacek Zdrojewski. Wszyscy wcie-
lają się w kilka ról. Dzięki temu przedstawienie jest dynamicz-
ne, zachowuje rytm i mimo swej długości nie jest nudne. Efekt 
ten osiągnięty jest także przez zastosowane przez reżyserkę 
zabiegi – częste zmiany scen, otwieranie i zamykanie kurtyny, 
a nawet przeniesienie akcji na balkon na widowni.

Katarzyna Ulicka-Pyda jako jedyna przez całe przedstawie-
nie gra jedną postać. I robi to brawurowo. Bywa zabawna, ale 
nie karykaturalna. Bywa zawzięta i bezwzględna, gdy wyma-
ga tego od jej bohatera sytuacja. W końcu bywa przejmująco 
nieszczęśliwa, płacząc prawdziwymi łzami. Niemal trzy godzi-
ny nieustannego bycia na scenie – to wielki sprawdzian dla 
aktorskiego warsztatu. Zdany na najwyższą ocenę.
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Co prawda dopiero wchodzimy w okres wakacyjny, ale jak wiadomo beztroski czas szybko mija. Dlatego 
już teraz polecamy uwadze Czytelników „Prestiżu” i odwiedzających nasze wybrzeże gości ważne wydarze-
nie kulturalne września. Warto je sobie zapisać w kalendarzu i skorzystać z okazji obejrzenia w Koszalinie 
ciekawych spektakli przygotowanych przez reżyserów młodego pokolenia na co dzień pracujących w róż-
nych polskich teatrach.  Od początku swojego istnienia Festiwal „m-teatr” wzbogacał kalendarz kulturalny 
Koszalina, a także kraju. Przegląd został pozytywnie przyjęty przez twórców teatralnych, środowisko arty-

styczne oraz krytyków. Oto co obejrzymy w jego ramach w obecnej, trzynastej edycji:

Esencja młodego teatru 
13. KOSZAlIŃSKIE KOnFROnTACJE MŁODYCh „M-TEATR” 

W środku dużego miasta w Polsce, w środku jego środka, w centrum jego centrum, 
stoi stara przedwojenna kamienica. Na domofonie widnieje napis Instytut. Na pią-
tym piętrze, w mieszkaniu określanym tą nazwą, mieszka Agnieszka – od niedaw-
na właścicielka mieszkania – wraz z czwórką innych osób. Pewnej leniwej niedzieli 
ktoś zamyka mieszkanie, nie zostawiając lokatorom możliwości wyjścia. Nikt ich 
nie słyszy, nie mają jak uciec ani jak wezwać pomocy. Kto ich zamknął? Lokatorzy 
mówią na nich Oni. Doszukują się w nich swoich osobistych wrogów. Jednak kim 
są i czego chcą Oni? Prawda może okazać się mroczniejsza niż się wydaje. Bohate-
rowie spektaklu na podstawie powieści Jakuba Żulczyka poznali się w barze i choć 
pochodzą z różnych środowisk, zamieszkali razem. Mają zawieszone życiorysy, żyją 
w międzyczasie – od jednej zakrapianej nocy do drugiej. Teraz jednak muszą wydo-
stać się z Instytutu, własnych czterech kątów, jedynej spokojnej przystani w nie-
pewnych czasach. Atmosfera gęstnieje, psują się układy nerwowe, wewnątrz grupy 
rośnie napięcie. Na domiar złego, zaczyna dawać znać o sobie przeszłość. Być może 
zawsze chodziło o coś więcej.

Cytujemy jedną z recenzji: „Olek Talkowski swoimi „rymami ze szkolnej ławki” po-
kazuje, że nie wszystko w kwestii przedstawień „mówionych” zostało jeszcze po-
wiedziane. Za formę mając mikrofon i własnego autorstwa bity, zabiera nas w świat 
swój i Tomasza Kota, którego role filmowe i praca aktorska są głównym tematem 
„RAP MAGISTRA”. Gdzie kończy się teatr a zaczyna koncert? Nie wiem, chyba na 
siedziskach widowni, chociaż ta zdawała się bawić, jakby tej granicy nie było pomi-
mo moich początkowych obaw, że spektakl „nie siądzie”, bo typowa publika teatral-
na różna jest raczej od tej rapowej. Na swój sposób miałem jednak rację, bo były to 
pierwsze tej edycji owacje na stojąco…

INSTYTUT

RAP MAGISTER FEAT. TOMASZ KOT

21.09, godz. 21:30  |  Monodram Olka Talkowskiego   
Reżyseria - Olek Talkowski  |  Spektakl konkursowy

21.09, godz. 19:00 – Gala Otwarcia Festiwalu  |  Reżyseria - Jędrzej Wielecki
Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu  |  Spektakl konkursowy
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A gdyby tak stworzyć sobie dzisiaj swój mały PRL-u na własny użytek? Tego wyzwania 
podejmują się Iza i Witek, którzy postanawiają przez pół roku udawać, że dalej mamy orła bez 
korony i zapis o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim w konstytucji, a Ludwik Waryński wciąż 
patrzy na nas ze stuzłotowego banknotu. Zamieszkują więc w wielkiej płycie, zamieniają lap-
topy na maszynę do pisania, GPS-a na starą mapę, a komórkę na telefon z tarczą. Przestawia-
ją się z Ikei na meble z Zakładów Produkcji Mebli w Wyszkowie, z opla astry na FIATA 126p, 
z oliwy z oliwek na smalec, a z sushi – na bitki wołowe. Próbują zrealizować kartkę na wołowe 
z kością, wymienić  dziesięć kilo gazet na papier toaletowy i regularnie wyłączają sobie wodę 
i prąd. Słowem – przenoszą się do PRL-u. Chcą przyjrzeć się współczesnej Polsce przez pry-
zmat PRL-u i zastanowić się, ile z dawnego systemu zostało w nas do dziś.

nASZ MAŁY PRl 

22.09, godz. 19:00  |  Reżyseria: Monika Janik-Hussakowska
Nowy teatr im. Witkacego w Słupsku  |  Spektakl konkursowy

Twórcy i twórczynie spektaklu, przywołując historię Coney Island, zadają pytania o moż-
liwość wyrażania własnej odmienności; o trud poszukiwania przestrzeni i akceptacji dla 
wszystkiego, co nie mieści się w normie. Opowieści performerów i performerek ze współ-
czesnego Coney Island odsłaniają tematy boleśnie uderzające również w naszą rzeczywi-
stość. Stopniowa utrata przestrzeni na wypowiedź i działanie; deweloperka pożerająca 
rdzenną tkankę miasta; realia późnego kapitalizmu, które nie sprzyjają indywidualności: od-
gradzanie się i zamiatanie z przestrzeni widoczności wszystkiego, co zbędne i nieprzyno-
szące korzyści; traktowanie coraz większych grup osób, miejsc i idei na równi z zepsutymi 
przedmiotami. To jest ciemna strona liberalnej demokracji. I o tym jest ta opowieść! Twórcy 
przedstawienia piszą: „A zatem, drogie Osoby, Panie, Panowie i wszyscy Inni, zapraszamy 
na seans wspólnego śnienia na jawie! Pomarzymy sobie o miejscu, które akceptuje każde 
„dziwactwo” i nie zadaje pytań; które nie wymaga i przygarnia wszystkich odrzuconych 
przez świat. Zatęsknijmy i przyśnijmy sobie razem takie miejsce! I zadajmy sobie pytanie, 
czy w opowieści o Coney Island więcej jest tęsknoty za światem, który odchodzi, czy spo-
glądania z nadzieją w przyszłość? Zapraszamy!”

Ośmioletni Julek zaprasza eidza do swojego niezwykłego świata, gdzie wszystko jest moż-
liwe. Gdzie niczego, ani nikogo się nie boi, nie wstydzi, nie czuje żadnych ograniczeń, nie 
wie co to kompleksy, widzi Duchy, rozmawia z Roślinami, a MTV kreuje Jego rzeczywistość. 
Po drodze spotykamy Tatę, Mateusza z ławki obok, przedszkolankę Panią Czesię i innych, 
którym Julek nareszcie ma szansę powiedzieć to, na co nigdy wcześniej nie miał odwagi.
Śmiertelnie poważny temat jakim są demony przeszłości, przyglądanie się systemowym 
nadużyciom i do czego mogą Nas doprowadzić podjęte decyzje, które bardziej są podyk-
towane pokoleniową traumą niż wolną wolą Serca i Duszy, potraktowany w nieco mniej 
śmiertelnie poważny sposób.

WSZYSCY JESTEŚMY DZIWnI

FIZYKA KWAnTOWA. CZYlI ROZMOWY 
NIGDY NIEPRZEPROWADZONE

23.09 godz. 19:00  |  Reżyseria: Olga Ciężkowska
Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi  |  Spektakl konkursowy

23.09, godz. 21:30  |  Reżyseria: Julia Wyszyńska
Monodram Julii Wyszyńskiej  |  Spektakl konkursowy
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„Herstorie Różewicza” w reżyserii Bartłomieja Kalinowskiego to przyglądanie się 
z kobiecej perspektywy twórczości jednego z najważniejszych polskich poetów 
i dramatopisarzy. Tropiąc w jego tekstach wizerunki kobiet oraz sytuacje, z jakimi 
się one mierzą, spektakl stawia pytanie o sposoby obecności ich ciała — biologicz-
nego, zwierzęcego, kulturowego, wreszcie wyzwolonego. Reinterpretacja współ-
czesnych mitów poprzez ruch słowo i improwizacje, a także szukanie wspólnych 
doświadczeń z Różewiczowskimi bohaterkami, pozwala opowiedzieć o własnych 
lękach oraz marzeniach.

Gąszcz różnych wątków, które splatają się w wyśmienitą sztukę – to właśnie „Nie-
spodziewany powrót”. Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie to doskonała rozrywka 
dla wymagającej widowni. W „Niespodziewanym powrocie” Daniel Olbrychski 
wciela się w postać aktora, który ma zagrać króla Leara. Szczególna trema i wielkie 
nadzieje związane z podjęciem tak dużego aktorskiego wyzwania nie są Olbrych-
skiemu obce. W końcu sam mierzył się z nimi, kiedy grał główne role w spektaklach 
Szekspira. Ważną postacią jest zwłaszcza syn głównego bohatera – w tej roli do-
skonale znany publiczności z wielu produkcji telewizyjnych i kinowych Tomasz Ka-
rolak. Aktor o dużym talencie z wejściem w postać też nie będzie miał problemu 
– w końcu synem jest od urodzenia! Dokąd zabrną te wszystkie wątki? Jak będzie 
się układać relacja ojca z synem? Jest tylko jeden sposób, by przekonać się o tym 
wszystkim – trzeba się wybrać do teatru! 

hERSTORIE RÓŻEWICZA

NIESPODZIEWANY POWRÓT

24.09, godz. 21:30  |  Reżyseria: Bartłomiej Kalinowski 
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego 
w Krakowie Filia we Wrocławiu  |  Spektakl konkursowy

25.09, godz. 16:00, 19:00 (Gala finałowa)  |  Teatr Gudejko w Warszawie
Spektakl pozakonkursowy

Gdyby tak… gdyby tak…
Być bliżej chmur, móc więcej, uwierzyć w siebie, bo nikt dotąd w ciebie nie wierzył. Zary-
zykować i na moment przystanąć, zastanowić się co dalej. Czy to, co mam, to już wszyst-
ko? Czy może jeszcze coś można tu znaleźć?
To historia chwili, która zostaje nam dana. Czy coś odmieni? Czy coś za sobą niesie?
Rzecz dzieje się na dachu nowoczesnego wieżowca. Bohaterki spektaklu trafiają tam, po-
nieważ ich życie wydaje im się zbyt skomplikowane, pragnęłyby czegoś innego, kogoś 
innego, być nie taką, jaką się jest. Być bardziej, mocniej, czulej, dotkliwiej… 

BlIŻEJ ChMuR, ZARAZ SPADAM

24.09 godz. 19:00  |  Reżyseria: Ewa Konstancja Bułhak  
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie  |  Spektakl konkursowy
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Adam Ostaszewski, prawnik, samorządowiec, autor zbioru opowiadań science fiction 
„Odbicie”, w rozmowie z Piotrem Pawłowskim. 

„Pandemia zainspirowała mnie do 
napisania opowiadania”

Autor: Piotr Pawłowski  |  Fotografie: nikola moskal 
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- czy Twoje pisanie to element fascynacji czytelniczej? 
– W dzieciństwie i młodości konstruowałem różne opowieści. 
Od najmłodszych lat byłem zafascynowany literaturą science 
fiction. Wychowałem się na Stanisławie Lemie, Isaacu Asimo-
vie, Philipie K. Dicku i innych klasykach i autorach uznanych. 
Nieco później zdecydowałem się swoje pomysły przelać na 
papier. Piszę teksty spod znaku sf, bo lubię sf, najpewniej nie 
czułbym się dobrze w innym gatunku, choć zainteresowania li-
terackie mam bardzo szerokie. Staram się w tym, co piszę odbić 
rzeczywistość, w której żyję. 

- Dlaczego tak późno zdecydowałeś się na debiut?
– Pisałem wcześniej, dużo wcześniej, zacząłem kilkanaście lat 
temu jako dorosły człowiek, już pracując zawodowo. Wtedy 
odezwał się we mnie zew pisania. Pisałem do szuflady, brako-
wało mi pewności, czy to jest na tyle dobre, że mogę pokazać 
czytelnikom. 

- co zmieniło Twoje nastawienie?
– Dwa opowiadania zostały wy-
różnione na międzynarodowych 
konkursach literackich: „Misja 
Ares” na 1st The Clarke – Bradbu-
ry Science Fiction Competition, 
a „Odbicie” na 2nd The Clarke 
– Bradbury Science Fiction Com-
petition. Ponadto zostały opubli-
kowane po angielsku w zbiorach 
nagrodzonych prac. Poczułem 
wiatr w żagle.

- Spodziewałeś się tych wyróż-
nień?
– Absolutnie nie! Przetłumaczy-
łem opowiadania w nadziei, że 
wspólny z kulturą zachodnią język 
ułatwi mi przekazanie treści. 

- Opowiadania powstały specjal-
nie z myślą o konkursach?
– Tak. Musiałem spełnić wymaga-
nia dotyczące długości tekstu i te-
matyki. Inspiracją w pierwszym 
konkursie była „winda kosmiczna” 
– w ten sposób powstało „Odbi-
cie”, a w pierwszy roku „misja na Marsa”, czyli w moim wyda-
niu: „Misja Ares”. Ułożyłem fabułę, napisałem, przetłumaczy-
łem i wysłałem, tak po prostu. Organizatorem przedsięwzięcia 
jest Europejska Agencja Kosmiczna, która nagradza i wyróżnia 
prace z całego świata. 

- czyli przełomem w Twoim pisaniu były konkursy?
– Nie miałbym odwagi niczego wydać bez publicznego uzna-
nia, że warto to zrobić. Chyba trochę obawiałem się, a nawet 
wstydziłem, oceny. Czujemy dyskomfort wobec krytyki tego, 
co robimy. Bezinteresowne sito zainteresowania czytelników 
uważam za cenne, o ile nie najważniejsze. 

- w ubiegłym roku ukazał się zbiór Twoich opowiadań – „Od-
bicie”. co stanowiło dla ciebie inspirację do napisania tych 
sześciu tekstów?
– Pandemia – bezpośrednio. Ważne było, żeby znaleźć w so-
bie odwagę. Wcześniej może też nie miałem dość czasu, żeby 
przygotować ostateczne wersje tekstów. Byłem zaangażowany 

w różne projekty, w pracę zawodową. Tak, czy inaczej, opo-
wiadania ukazały się jako pierwsze. Do nagrodzonych dwóch 
dodałem cztery inne, w tym „Wirusa”, który stał się zalążkiem 
powieści pod tym samym tytułem. To opowiadanie jest pierw-
szym rozdziałem książki, która ukaże się na rynku jesienią tego 
roku. Trwają prace redakcyjne, wydawnicze. 

- czy masz wrażenie, że coraz trudniej w science fiction wy-
myślić coś nowego, nowatorskiego?
– Masz na myśli, że wszystko już napisano, tak? Hm. To zależy, 
jak na to spojrzeć. Odkrywam w sf wciąż coś nowego. Jeżeli 
na ten gatunek spojrzy się wyłącznie z perspektywy literatu-
ry rozrywkowej, weźmy „Gwiezdne wojny”, które zresztą też 
mają głębszy sens, to rzeczywiście mamy do czynienia z proce-
sem powtarzalności. Jeżeli chodzi o formę, trudno cokolwiek 
wymyślić. Jednak dla mnie liczy się treść. Szukam w sf czegoś 
innego. 

- czego?
– Właśnie tego tytułowego „Odbi-
cia”. Lubię i chcę odbijać rzeczywi-
stość w swojej wyobraźni i kierować 
myślenie czytelnika na rozważania 
„Co może lub mogłoby z tego wynik-
nąć?”. To ciekawsze, silniej inspiru-
jące. Polega na głębszym przekazie, 
a sens tkwi w analizie tego, czego 
doświadczamy. Wszystko polega na 
opisywaniu świata pod przykrywką 
literatury fantastyczno-naukowej. 

- Twoje opowieści mają też charak-
ter społeczny, jak „wirus”, który 
w istocie jest rozwinięciem wątku 
pod hasłem: „Pandemia uruchamia 
niedemokratyczne metody rządze-
nia państwem”. Sądzisz, że to zagro-
żenie realne?
– Każda sytuacja ekstremalna, zarzą-
dzana przez ludzi nieodpowiednich, 
czytaj: nieodpowiedzialnych, stano-
wi zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego. Nie mam co do tego 
wątpliwości. W „Wirusie” ten wątek 
postanowiłem rozwinąć, na co miały 

wpływ moje doświadczenia zawodowe i wyniesione z działalno-
ści publicznej. Dlatego od przygodowego sf, w którym czytamy 
o stworach, obcych i superbohaterach, bardziej lubię opowieści 
wręcz opisujące naszą rzeczywistość i zmuszające do refleksji. 

- Dwa lata pandemii były dla ciebie jako twórcy, obciążeniem 
czy inspiracją?
– Zdecydowanie inspiracją. Opowiadanie „Wirus” napisałem 
podczas pierwszej fali zachorowań. Na pomysł wpadłem zaraz 
po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń. Kiedy wszyscy dys-
kutowali, jakie będą kolejne ograniczenia, jak zmieni się świat, 
a ja usiadłem do pisania.

- czy w przypadku „Odbicia” miałeś więcej opowiadań i mu-
siałeś dokonać ich wyboru?
– Opowiadań powstało dużo więcej. Doszedłem do wniosku, 
że sześć na początek wystarczy. Planuję wydać kolejny tom, 
z opowiadaniami wcześniejszymi z dodatkiem nowych. Być 
może stanie się to w następnym roku. 
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- Myślisz o wejściu w inny gatunek literacki?
– Nie. Jak wspomniałem, w sf czuję się dobrze. Nie wiem, czy tak 
samo czułbym się w innym gatunku. Lepiej czuję się w wymyślaniu niż 
opisywaniu. 

- jakie elementy literatury sf są ci najbliższe?
– Kreowanie świata przyszłości, a więc co nas lub nasze dzieci, cze-
ka. Interesuje mnie, jak technologie i rozwój społeczny mogą wpłynąć 
na życie człowieka. Z drugiej strony ciekawi mnie kontakt z obcym. 
W „Odbiciu” jedno z opowiadań wprost dotyczy tego tematu. Piszę 
kolejną książkę w całości poświęconą relacji z obcą cywilizacją. Po-
wieść jest na ukończeniu.
 
- jak dzisiaj postrzegasz swoje pisanie?
– Jako wyzwanie. Trzeba pisać, pisać i pisać (uśmiech). Jak już wejdzie 
się w ten literacki świat, trzeba po prostu pisać. Na rynku wydawni-
czym jest dużo poradników, którym można nadać wspólny tytuł: 
„Jak pisać?”. Wszystkie należałoby zastąpić zwięzłym: „Piszcie jak 
najwięcej!”. Rozsmakowanie się w pisaniu jest najlepszą drogą do 
czytelnika. 

- czy to oznacza, że najważniejszy jest talent?
– Talent, warsztat i doświadczenie – tak ująłbym to. Pomysł to pod-
stawa, a później są te trzy elementy. Przypuszczam, że nie można „na-
uczyć się, jak pisać książki”. Pewnie są dobre wskazania, pożyteczne 
warsztaty, zajęcia dla osób przed debiutem, ale każdy pisarz, obojętnie 
z jaką wiedzą i z jakim dorobkiem, w końcu zostaje sam na sam z kart-
ką, czystą kartką, którą chce zapełnić swoimi pomysłami. 

- co dzieje się wtedy?

– Właśnie to jest kluczowe dla pisania. Nie „Jak pisać?”, lecz „Jak prze-
kazać historię, coś opowiedzieć?”. 

- wydzielasz sobie czas na pisanie?
– Nie mam systemu. Czasami przez miesiąc lub dwa nie mogę zabrać 
się do pisania. Wiadomo: rodzina, życie, praca. Innym razem po prostu 
siadam wieczorem i piszę. Kiedy mam w głowie nagromadzony mate-
riał, czuję, że muszę to z siebie wyrzucić. Za każdym razem staram się, 
odnosząc to do filmu, opisać sekwencję, pewną małą całość. Czasami 
trwa to godzinę, innym razem trzy godziny.

- Mógłbyś dla literatury porzucić zawód?
– Gdyby pisanie – w moim przypadku – stało się dochodowe, to oczy-
wiście, że tak (uśmiech). Tymczasem to, co robię wymaga skrupulatne-
go podziału czasu. 

- wielu pisarzy polskich żyje wyłącznie z pisania, sprzedaży książek 
i spotkań z czytelnikami.
– Tak, ale to wciąż bardzo wąska grupa autorów, którzy osiągnęli sukces 
i znaleźli swoje miejsce na rynku wydawniczym. Jestem radcą prawnym, 
to też jest rodzaj misji i powołania, ale pisanie coraz bardziej mi się podoba.

O co chciałbyś zapytać najważniejszego dla ciebie pisarza?
– (po dłuższym namyśle) Ponieważ zawsze byłem i jestem wielkim fa-
nem Isaaca Asimova i jego „Fundacji”, chciałbym dowiedzieć się, jakie 
procesy społeczne i jakie wydarzenia zaobserwował przed wymyśle-
niem świata ze swojego cyklu opowieści? „Fundacja” to książka, którą 
powinien przeczytać każdy polityk i każdy kandydat na polityka. Waż-
na jest świadomość, że pewne wydarzenia nieuchronnie prowadzą do 
kolejnych, na które już nikt nie ma wpływu. 
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Toksyna botulinowa, czyli substancja wytwarzana przez bak-
terie jadu kiełbasianego, jest powszechnie używana w wielu 
gałęziach medycyny, m.in. do leczenia przykurczów mięśni, 
zeza czy tików. W medycynie estetycznej botoks zaczął być 
używany w latach 80. XX wieku (w Polsce w latach 90.) i od 
tej pory jego kariera nie traci impetu. Najczęściej stosuje się 
go w celu wygładzania zmarszczek. 

MITy NA TEMAT BOTOKSu 

Przeciwnicy botoksu często twierdzą, że po podaniu toksy-
ny botulinowej twarz traci swoją naturalną mimikę i wygląda 
sztucznie. W rzeczywistości osoby, które skorzystają z do-
brodziejstwa ostrzykiwania botoksem, są z reguły na tyle 
zadowolone, że chcą ten zabieg powtarzać. Toksyna botu-
linowa w rękach doświadczonego specjalisty jest bowiem 
w pełni bezpieczna – wyjaśnia dr Elżbieta Młyńska-Kra-
jewska. Efekty działania botoksu nie utrzymują się niestety 
do końca życia. Najczęściej zabiegi powtarza się co około 6 
miesięcy, bowiem działanie toksyny botulinowej stopniowo 
ustępuje. Nie jest jednak prawdą, że... botoks uzależnia. Nie 
ma żadnego przymusu regularnego ostrzykiwania wybra-
nych obszarów twarzy. Co więcej – skóra po zastosowaniu 
preparatu, mimo braku powtórzenia zabiegu, i tak wygląda 
młodziej i jest bardziej jędrna. Przez kilka miesięcy nie pra-
cuje bowiem tak intensywnie, dlatego też jej kondycja jest 
lepsza. 

Wbrew często powtarzanym opiniom, za-
bieg nie jest bolesny. Niewielką ilość tok-
syny wstrzykuje się za pomocą cienkiej igły 
w określone miejsce. W wyniku tego może 
pojawić się co najwyżej niewielkie zasinienie, 
które znika po kilku dniach 

NIE TyLKO ZMArSZcZKI, cZyLI jAK DZIA-
łA BOTOKS 

Wstrzyknięcie toksyny botulinowej powo-
duje blokowanie połączeń między zakończe-
niami nerwowymi a unerwianym przez nie 
mięśniami. Unieruchomione zostają niewielkie fragmenty 
skóry, a mięśnie w danym rejonie twarzy mają mniejszą zdol-
ność kurczenia się, czego efektem jest wygładzenie zmarsz-
czek. Skóra zyskuje naturalny, młodszy i wypoczęty wygląd. 
Najczęściej botoks stosuje się w ten sposób w okolicach ust, 
oczu (wokół tzw. „kurzych łapek”), pomiędzy brwiami i na 
czole. – Stosowanie botoksu to jednak nie tylko redukcja 
zmarszczek, ale również prewencja przed ich powstawaniem 

lub pogłębianiem się. Dlatego zdecydowanie 
warto wykonać taki zabieg przed urlopem, 
szczególnie na okolicę oczu, aby uniknąć 
tworzenia się lub utrwalania zmarszczek 
powstających w wyniku mrużenia oczu od 
słońca. – mówi dr Krajewska. 

Toksyna botulinowa jest także często używa-
na w celu usunięcia efektu opadających kąci-
ków ust, walki z bruksizmem, czyli schorze-
niem objawiającym się zgrzytaniem zębami, 

a także leczenia nadpotliwości (botoks zostaje wstrzyknięty 
bezpośrednio w obszar pach lub w inne wybrane miejsce, 
dzięki czemu powstrzymuje działanie nerwów, połączonych 
gruczołami wydzielania zewnętrznego). – Należy jedno-
cześnie pamiętać, że toksyna botulinowa – wbrew temu, co 
często można usłyszeć w mediach – nie służy do powiększa-
nia ust. W tym celu stosuje się kwas hialuronowy – dodaje  
dr Krajewska. 

Zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej, potocznie zwanej botoksem, cieszą się w Polsce nie-
ustanną popularnością. Wciąż jednak wiele osób twierdzi, że mają one negatywny wpływ na zdrowie, 
a niekiedy również na wygląd. Jak jest w rzeczywistości? Wraz z dr Elżbietą Młyńską-Krajewską z Klinik 
Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzej Krajewski rozprawiamy się z mitami na temat 

botoksu i opisujemy jego zastosowanie. 

nie taki botoks straszny... 
jak go malują 

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

stosowanie botoksu to jednak nie 
tylko redukcja zmarszczek, ale rów-
nież prewencja przed ich powstawa-
niem lub pogłębianiem się. Dlatego 
zdecydowanie warto wykonać taki 

zabieg przed urlopem [..]
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W czasie pandemii powszechnie zmieniliśmy swe nawyki żywie-
niowe, niestety, na gorsze: 34% osób jadło więcej, a 19% zwięk-
szyło spożycie przetworzonego mięsa, fast food-ów, ciast oraz 
alkoholu. Badania z początków pandemii wskazały, że większość 
z nas robiło zakupy rzadziej, ale za to ponad połowa kupowała 
znacznie więcej i na zapas. 

ByłO źLE, jEST gOrZEj 

Wzrósł odsetek osób planujących zakupy z wyprzedzeniem, ale 
i tak znacznie więcej osób robiło za duże zakupy w stosunku do 

czasów sprzed pandemii, co wiązało się zarówno ze spożywa-
niem, ale i z wyrzucaniem większych ilości żywności, szczególne 
tej mniej trwałej: warzyw, owoców i pieczywa.

Ofiarami lockdownu zostały także dzieci i młodzież. Badania 
konsumenckie oraz dotyczące aktywności fizycznej pokazują, że 
było źle, ale po pandemii jest jeszcze gorzej. Sytuacja jest bar-
dzo poważna. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Z kon-
sekwencjami tego trendu będziemy się boleśnie mierzyć przez 
lata, znacznie dłużej niż z COVID-em, a tymczasem w walce 
z pandemią otyłości globalnie przegrywamy. 

W czasie pandemii COVID-19 przeciętny Europejczyk przytył  średnio 6 kg. Nic dziwnego. Pandemia 
zmieniła absolutnie wszystko: nasz system pracy, nauki, rekreacji, relacje społeczne i zachowania konsu-

menckie, w tym te związane z zakupem i konsumpcją żywności. 

Pandemia kontra pandemia 
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BrAK śwIADOMOścI KOSZTów OTyłOścI

Doświadczenia pediatrów, dietetyków, specjalistów endokryno-
logii dziecięcej pokazują, że 30% rodziców dzieci z nieprawidło-
wą masą ciała w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że z dzieckiem 
dzieje się coś niepokojącego. 

Zdarza się i tak, że rodzice nie wiedzą, ile dziecko waży i ile po-
winno ważyć. Niemal połowa rodziców błędnie postrzega masę 
ciała swoich dzieci, zwykle zaniżając jej wartość. Rodzice nie 
wiedzą, jakie porcje jedzenia są adekwatne do wieku dziecka 
i często zawyżają porcje posiłków. 

W naszej kulturze mocno zakorzenione jest przekonanie, że 
pulchniutkie dziecko, to dziecko zdrowe, „zaopiekowane”, wy-
karmione i szczęśliwe. Pokutuje pogląd, że dziecko „się wycią-
gnie” i z tego „wyrośnie”. Nic bardziej błędnego.  

Co może zrobić dorosły, by pomóc dziecku? Po pierwsze zdia-
gnozować i zacząć działać. Szukać przyczyn problemu, ale nie 
szukać winnych. Jeśli chcą Państwo mieć pewność, że wasze 
dziecko rozwija się prawidłowo lub niepokoi was masa ciała 
dziecka, zweryfikujcie to w gabinecie lekarza i dietetyka. Spe-
cjaliści ocenią stan odżywienia, proporcje w budowie ciała, 
sprawdzą, czy ewentualne problemy z nadmiernym przyrostem 

tkanki tłuszczowej są wtórne wobec innych problemów zdro-
wotnych, czy też wynikają ze stylu życia dziecka i rodziny. 

Zbyt duża masa ciała u dzieci związana z nagromadzeniem tkanki 
tłuszczowej, spowodowana jest wieloma czynnikami: nieprawi-
dłowym żywieniem, brakiem ruchu, czynnikami genetycznymi, 
hormonalnymi i społecznymi. Ponieważ dziecko rośnie, a zapo-
trzebowanie na składniki odżywcze jest zmienne, redukcja tkan-
ki tłuszczowej musi być bezpieczna. Choroba otyłościowa po-
czątkowo nie daje objawów, ale dzisiaj nie są rzadkością nawet 
kilkuletnie dzieci z zaburzeniami metabolicznymi, podwyższoną 
glikemią czy już cukrzycą typu 2, nadciśnieniem, zaburzeniami 
lipidowymi, czy stłuszczeniem wątroby. Zbyt wysokie poziomy 
markerów stanu zapalnego stwierdza się u otyłych dzieci już 
w wieku 2-3 lat. To przerażające, ale co czwarte dziecko choru-
jące na otyłość ma najbardziej zaawansowaną postać choroby 
- otyłość trzeciego stopnia. Skraca ona życie nawet o 17 lat - 
w zależności od tego, w jakim wieku nastąpi jej rozwój. Szanse, 
że takie dzieci dożyją 70 lat, wynoszą maksymalnie 60 procent. 

OD cIEBIE ZALEży ZDrOwIE DZIEcKA 

Dawaj przykład i zmieniaj nawyki razem z dzieckiem. Od naj-
młodszych lat życia dziecka kształtują się jego rutynowe i nawy-
kowe zachowania żywieniowe, które będą ujawniały się także 
w dorosłym życiu. Doświadczenia nabyte w dzieciństwie deter-
minują także nasze preferencje żywieniowe, uczą co jest dla nas 
smaczne lub mało atrakcyjne.  

Psychologiczne uwarunkowania naszych relacji z jedzeniem są 
bardzo skomplikowane i wielowymiarowe. Choć tak wiele ener-
gii wkładamy w pozyskanie informacji na temat zdrowego od-
żywiania, koncentrowanie się wyłącznie na zdobywaniu wiedzy 
o jedzeniu wcale nie powoduje, że dokonujemy automatycznie 
właściwych wyborów żywieniowych. Wszyscy przecież wiemy, 
że należy jeść zdrowo i unikać kalorycznych i mniej zdrowych 
produktów, jednak to za mało by zmienić swoje przyzwyczaje-
nia, prawda? 

Wykłady, pogadanki w przedszkolach, szkołach są ważne 
z punktu widzenia poznania, jednak niewystarczające w kwe-
stii zmiany nawyków. Dlaczego? Dlatego, że większość zacho-
wań związanych z jedzeniem bazuje nie na racjonalnej analizie, 
lecz na rutynie i nawykach opartych o emocje i sygnały. Dzieci 
kształtują swoje nawyki żywieniowe głównie w oparciu o ob-
serwację najbliższego otoczenia. 

Młodzi ludzie uważają zdrowe odżywianie za ważne, jednak 
mimo posiadania tej wiedzy, nie potrafią radzić sobie z pokusami. 
Otaczają ich półki pełne niezdrowych przekąsek, bombardują 
oddziałujące podprogowo reklamy wysokokalorycznych, prze-
tworzonych smakołyków. Mama zabrania jeść słodyczy, a sama 
ukrywa, że też podjada. Jak dziecko ma się w tym wszystkim od-
naleźć? Jak uczyć dzieci by nie ulegały pokusom, kiedy są poza 
zasięgiem dorosłych? 

Im starsze dziecko, tym kontrola rodzicielska staje się ograniczo-
na, a rośnie wpływ i autorytet grup rówieśniczych. Ważne więc, 
by od malucha uczyć dziecko także mechanizmów samoregulacji 
jedzenia. W przypadku małych dzieci będzie to wymagało ak-
tywności rodzica i wskazywania alternatyw oraz modelowania 
zachowania dziecka poprzez odzwierciedlenie zachowań rodzi-
ców zgodnie z zasadą „czym skorupka za młodu nasiąknie”.  

I   1 0 7   I



re
kl

AM
A

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 -

TO NIEłATwE, ALE wAżNE

Strategie zmiany nawyków żywieniowych oparte na samore-
gulacji są bardzo trudne nawet dla wielu dorosłych. Wymagają 
zdolności do refleksji i umiejętności dostrzeżenia długotermino-
wych konsekwencji konkretnego zachowania. Nie jesteśmy jed-
nak całkiem bezradni. 

Istnieje kilka metod, by nauczyć dziecko unikania, kontroli po-
kus, odwracania uwagi od przekąsek, ich ignorowania, ustala-
nia celów i priorytetów. Wymaga to jednak cierpliwości i czasu, 
a także nierzadko zmiany organizacji życia rodzinnego i zmiany 
zasad dla wszystkich. 

Nastolatki, choć z pozoru zbuntowane i negujące autorytet ro-
dziców, wskazują właśnie ich jako osoby, od których oczekują 
wsparcia w zakresie zdrowego odżywiania. Doceńmy to! Nawet 
jeśli starania rodziców wydają się „rzucaniem grochem o ścianę” 
i budzą poczucie bezskuteczności, a nawet bezradności, rodzice 
powinni w dalszym ciągu, konsekwentnie podtrzymywać proz-
drowotne zachowania żywieniowe w domu. 

Nie przekarmiaj latorośli. Dzieci z natury rzeczy mają dobrze 
wykształcone mechanizmy regulacji głodu i sytości (dopóki ich 
nie popsujemy poprzez zaburzenie rytmu posiłków, wielkości 
porcji, kaloryczności). Bieganie za dzieckiem z łyżką, podtykanie 
co rusz nowych smakołyków, prośby, namawianie i negocjacje, 
nie wspominając o próbach przekupstwa by tylko cokolwiek zja-
dło, wynika oczywiście z troski i obaw by miało siłę, było do-
żywione i nic mu nie brakowało, jednak jest to strategia, która 
przyniesie więcej strat niż pożytku. 

Okazuj miłość i troskę w inny sposób niż poprzez jedzenie. We 
współczesnym świecie słodycze są komunikatem społecznym, 
symbolizują wdzięczność, miłość, szczęście, wzmacniając pod-
stępnie związek emocji z jedzeniem poprzez chwilową poprawę 
nastroju. Jeśli obserwujesz, że to popularny trend w rodzinie 
i otoczeniu dziecka, włącz w zmiany rodzinę: babcie, ciocie, 
dziadków, bo to oni, obok rodziców mają największy wpływ na 
dziecko. 

ZAKAZywAć cZy NAgrADZAć? 

Restrykcje żywieniowe, tworzenie list produktów „zakazanych” 
czyli etykietowanie jedzenia, dzielenie na dobre i złe, nadmierna 
kontrola, presja czy krytyka wyglądu może przynieść opłakane 
skutki, z rozwojem zaburzeń odżywania włącznie. 

Codziennie każdy z nas podejmuje kilkanaście mniej lub bardziej 
świadomych decyzji związanych z jedzeniem, trudno więc ocze-
kiwać, że wszystkie będą właściwe i zgodne z zaleceniami. Na-
gradzanie jedzeniem preferowanego z punktu widzenia rodzica 
zachowania dziecka będzie wprawdzie wzmacniać je pozytyw-
nie, jednak w perspektywie lat zbuduje nawyk nagradzania się 
jedzeniem i zwiększy siłę jedzenia jako przyjemnego motywa-
tora w późniejszym życiu, zwiększając ryzyko rozwoju otyłości. 

Z drugiej strony, obserwowany przeze mnie dość często zbyt 
duży liberalizm ze strony rodziców, niewtrącanie się w to co 
dziecko je, pozostawianie mu zbyt dużego obszaru wolnego 
wyboru czy oddelegowanie dziecka do baru czy babci także 
nie daje dobrych rezultatów. Dzieci, zwłaszcza starsze, mimo że 
nie chcą by mówić im co mają zrobić, wyraźnie oczekują uwagi 
i chcą, by rodzice byli ich drogowskazem. Chcą się od nas uczyć. 
Nie zostawiajmy ich z tym problemem.
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Wszyscy znamy trzy magiczne słowa, których uczy się dzieci. Nie trzeba się zastanawiać, aby je wymie-
nić: przepraszam, proszę, dziękuję. Uniwersalność tych słów potwierdza istnienie ich niemal w każdym 
języku. Są obecne w mowie i gestach. Zastanówmy się nad tym, czy za każdym razem po użyciu tych 
słów osiągnęliśmy spodziewany efekt? Czy rzeczywiście, jak pisał Stanisław Karaszewski, otwierały się 
wtedy przed nami „drzwi”? A może mamy takie doświadczenia, że pomimo użycia któregoś z nich, nie 

zadziała się magia, a rezultat był odwrotny do oczekiwanego?

Proszę, przepraszam, dziękuję
Autor: sylwia hille-jarząbek
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Słowo pierwsze „proszę”. „Słownik język polskiego” de-
finiuje je jako zwrot grzecznościowy używany, kiedy kie-
rujemy do kogoś wypowiedź, ale też, jeśli chcemy wydać 
polecenie i nadać mu uprzejmy charakter. Używamy go 
również, kiedy dajemy coś komuś lub chcemy, żeby nam 
zostało podane. 

Co w takim razie idzie nie tak, że po słowie, które z defi-
nicji grzeczność ma wpisane w swój obraz, dochodzi do 
eskalacji negatywnych emocji? Pomocne w wytłuma-
czeniu tego zjawiska jest poznanie modelu perswazji. Za-
znaczę tu, że w psychologii perswazja nie oznacza zjawi-
ska negatywnego, jak to jest w potocznym odbiorze tego 
słowa. Jest komunikatem mającym na celu uzyskanie 
uwagi, zrozumienia treści, uleganiu jego argumentom, 
utrzymaniu tej zmienionej postawy i wykorzystaniu jej 
w zachowaniu odbiorcy komunikatu. Jeśli zwracamy 
się do dziecka: „Proszę, posprzątaj pokój” oczekujemy, 
że wykona naszą prośbę. Posprząta pokój, nawet jeśli 
pierwotnie nie zamierzało tego zrobić. Słowo proszę ma 
za zadanie wpłynąć na odbiorcę, pokazując pokojowe 
intencje. Nie rozkazujemy, tylko prosimy. Stwarzamy 
przestrzeń, ażeby druga osoba miała poczucie, że spraw-
czość jest po jej stronie. Kiedy dziecko chce w sklepie 
zabawkę, mówiąc słodkim głosem: „Proszę, kup mi”, pra-
gnie wpłynąć na naszą decyzję zakupu zabawki dla nie-
go, przecież grzecznie nas poprosiło. 

Istotą skutecznej perswazji są przychylne reakcje po-
znawcze odbiorcy. To co on słyszy, to co on widzi i to 
co on czuje powinno być 
pozytywne. Im bardziej 
nasz przekaz jest spój-
ny, tym bardziej możemy 
liczyć na przychylność 
odbiorcy. Słowo proszę 
powinno kojarzyć się 
z grzecznością, zatem 
jego brzmienie zmienia 
kontekst. Kierując wy-
powiedzi podniesionym 
głosem, konstruując je 
w sposób agresywny, 
czy też używając proszę, 
jako dodatku do informacji negatywnych, możemy mieć 
pewność, że cel jaki chcielibyśmy osiągnąć, czyli zmiana 
zachowania drugiej strony, nie zostanie osiągnięty. Kie-
dy chcemy mieć wpływ na zmianę czyjegoś zachowania, 
musimy pamiętać, że słuchający jest wyposażony w me-
chanizmy obronne, uruchamiane zawsze w sytuacjach, 
kiedy dochodzi do niespójności pomiędzy tym co widzi, 
słyszy i czuje. 

Słowo proszę jest także skuteczniejsze, kiedy odbiorca 
przekazu ma motywację do jej przetworzenia, a za sło-
wem proszę, kryje się pozytywny skutek. Ważną funkcją 
jest też „lubienie” lub neutralność. Inaczej będziemy od-
bierać przekaz od osób, które lubimy, a inaczej od tych, 
których nie lubimy. Jeśli mamy tzw. „niezałatwione spra-
wy”, słowo proszę, przekazane w najbardziej pokojowy 
sposób nie zostanie przez odbiorcę prawidłowo odebra-
ne. W skutecznej komunikacji, ważne jest też to, co dzie-
je się „za zamkniętymi drzwiami”.

Po to właśnie istnieje słowo przepraszam. Drugie ma-
giczne słowo.  Jego celem jest wyrażenie żalu, za wy-
rządzoną krzywdę oraz chęć zażegnania konfliktu. Ma 
przywrócić równowagę pomiędzy dwiema osobami. 
Wydawać by się mogło, że jest to bardzo klarowne. 
Akcja-reakcja i po sprawie. A tymczasem, latami, funk-
cjonujemy w niezałatwionych konfliktach, nie możemy 
wybaczyć, chociaż przepraszano nas wiele razy. Wra-
camy do przykrych wydarzeń odtwarzając je bez końca. 
Dlaczego, choć zostaliśmy przeproszeni, nadal tkwimy 
w tym samym miejscu, z poczuciem, że coś tu nie gra. 

Z jednej strony, tak jak przy słowie „proszę” pozytywny 
efekt poznawczy musi być zachowany, ale w przypadku 
krzywdy jest to po prostu za mało.  Najczęstszą postawą 
sprawcy przykrości jest taktyka obronna, polegająca na 
usprawiedliwianiu się. Jako ludzie dążymy do przedsta-
wiania siebie w pozytywnym świetle. Zaakceptowanie 
własnej odpowiedzialności za popełnione czyny zderza 
się z próbą redefiniowania wydarzenia jako mniej szko-
dliwego, niż było w rzeczywistości. 

Najczęściej sprawca przykrości zaprzecza, że zrobił nam 
przykrość. Przekonuje, że w zasadzie „to nam wyjdzie 
na dobre”. Stosuje taktykę przerzucenia odpowiedzial-
ności. Przekonuje siebie i otoczenie, że druga strona 
jest „sama sobie winna”. Zasłużyła na przykrości, któ-
re ją spotkały. Dewaluuje, argumentując, że jest to po-
wszechne, a przez to nieszkodliwe: „wszyscy tak robią”. 
Częstą taktyką jest też zrzucenie winy na osoby trzecie 

„inni są winni”. Zatem 
jak przywracać równo-
wagę, skoro sprawca 
przykrości robi wszyst-
ko, żeby do niej nie do-
prowadzić? 

Przede wszystkim prze-
praszający musi uznać, 
że wyrządził krzywdę 
– to krok pierwszy. Po 
drugie, środek ciężko-
ści przeprosin musi być 
przeniesiony na ofiarę. 

To skrzywdzony jest przepraszany, a nie odwrotnie. Jeśli 
zalewamy w przeprosinach potokiem słów i łez, podkre-
ślając jak nam jest przykro, musimy wiedzieć, że para-
doksalnie unieważniamy emocje osoby przepraszanej. 
Używanie sformułowań: „czuję się strasznie, jest mi tak 
bardzo źle, nie mogę spać po nocach – to dalej historia 
o naszych emocjach”. 

Uznanie krzywdy to wyróżnienie emocji, które dana 
osoba czuła. Intencją przeprosin jest wzięcie  odpowie-
dzialności za swoje słowa lub zachowania. „Przepraszam 
ciebie bardzo, zdaję sobie sprawę, jak źle postąpiłam/em 
w stosunku do ciebie” albo „mam świadomość, że mój 
czyn spowodował u ciebie „takie” emocje.” 

Czy to już wystarczy? Nie, ponieważ z zasady przepro-
siny powinny zawierać komponent zadośćuczynienia.  
Najlepszym zadośćuczynieniem jest poszukanie rozwią-
zań na przyszłość. „Co mogę zrobić, ażeby w przyszłości 
nie dochodziło pomiędzy nami do tego rodzaju sytuacji?”.  

oto słowo pierwsze: „proszę”, sprzedam ci je za dwa grosze.
Drugie słowo to „przepraszam”, żal i skruchę nim ogłaszasz.
trzecie słowo to „dziękuję”, którym wdzięczność okazujesz.

Gdy wypowiesz słowa trzy, każde się otworzą drzwi(…)
 

Stanisław Karaszewski
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Takie zakończenie przeprosin daje szansę, na to, 
żeby skrzywdzona przez na osoba wypowiedziała 
się i podzieliła z nami tym, co przeżyła w związku 
z przykrą sytuacją. Dała wskazówki, jak na przy-
szłość poradzić sobie w analogicznych sytuacjach. 
W tym miejscu mała uwaga dla osób, które są prze-
praszane. 

Jeśli przyjmujemy przeprosiny warto pamiętać, że 
uporczywe wracanie do sytuacji, za którą zostali-
śmy przeproszeni, może spowodować kolejny kon-
flikt. Więcej uzyskamy wyrażeniem swoich emocji 
poprzez krótki opis niż poprzez wielogodzinną ty-
radę. „Kiedy zrobiłaś/eś mi (opisujemy krótko sytu-
ację) przykrość, poczułam się (opisujemy konkretną 
emocję) nieważna/y, nieistotna/y, skrzywdzona/y, 
wolałabym, na przyszłość, żeby w takich sytuacjach 
(opisujemy, co byśmy chcieli, ażby było zamiast). Na-
leży pamiętać, że wybaczanie też ma swoje granice. 

A co, jeśli przeprosiny nie zostaną przyjęte? Cóż, 
czasami tak jest, że krzywdy są tak duże (obiektyw-
nie lub subiektywnie), że osoba przepraszana nie 
jest w stanie nam wybaczyć, a żadne zadośćuczy-
nienie ich nie naprawi. Musimy przyjąć to z pokorą. 
To jest sytuacja, gdzie piłka jest po drugiej stronie. 
Najważniejsze, że zrobiliśmy wszystko, żeby napra-
wić wyrządzone zło.  

Ostatnie, trzecie magiczne słowo, to dziękuję. Mówi 
się o nim „słowo, które czyni cuda”. Buduje i wzmac-
nia relacje. Wspiera nasze poczucie wartości, ale też 
daje siłę do dalszego działania. Skuteczne podzię-
kowanie otwiera na nas osoby, którym dziękujemy. 
Buduje relację wzajemną, gdyż skuteczne podzięko-
wania, przychylnie nastawiają na przyszłość. Warto 
używać tego słowa w życiu codziennym, gdyż każdy 
człowiek lubi być doceniany.  Do skutecznego po-
dziękowania niezbędna jest spójność poznawcza, jak 
w powyżej opisywanych słowach proszę i przepra-
szam.
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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 psychologiem, certyfikowanym 
konsultantem terapii skoncentrowanej na 
rozwiązanych oraz terapeutą w procesie 

certyfikacji. W swojej pracy łączy pasję, jaką jest 
psychologia, z wieloletnim doświadczeniem 
pracy z ludźmi w organizacji. Prowadzi 
w Koszalinie gabinet terapeutyczny.  

Kontakt pod nr telefonu 798666497 lub 
e-mail:sylwia.hillejarzabek@gmail.com



SZEROKI WYBÓR DODATKÓW 

DO TORTÓW I CIAST

barwniki, ranty cukiernicze, 

masy cukrowe, ozdoby, 

podkłady, toppery, 

opakowania cukiernicze.

Tor t weselny
jedna z najsłodszych

 i najchętniej fotografowanych 
przez gości chwil przyjęcia 

weselnego.

pracowniatortowmonikarudnicka            732 55 88 44

pracownia_tortow_rudnicka www.monikarudnicka.pl/rzecz.tortowa

rzecz_tortowa_koszalin Rzecz Tortowa

Koszalin, ul. Sikorskiego 4A 

tel. 884 32 33 44



Od 10 lat tworzymy biznes w branży edukacyjnej, z którego jesteśmy bardzo zado-
woleni. Ale nie tylko pracą człowiek przecież żyje! Dlatego wpadliśmy na pomysł 
aby przekierować nasz  entuzjazm  i  kreatywność na nowy projekt,  który  nazwa-
liśmy „Kamperem w nieznane”. Projekt bardzo osobisty, w założeniu mający nas 

uskrzydlić i dać poczucie swobody i relaksu. 

Kamperem w nieznane. 
Etap pierwszy – hiszpania 

Autorzy: nell i Przemysław chojnowscy
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Zawsze lubiliśmy podróże, poznawanie nowych ludzi,  miejsc, 
smaków, doświadczanie lokalnej kultury i historii. Od kilku lat or-
ganizowaliśmy samodzielnie, bez pomocy biur podróży, nasze wa-
kacje. Określaliśmy cele naszych wycieczek, program zwiedzania 
itp. Jednak ograniczeniem stawała się rezerwacja lokali, bo wy-
muszała na nas trzymanie się ustalonej wcześniej trasy. Dlatego, 
podążając za własnym instynktem, kupiliśmy pojazd, który miał 
nam te ograniczenie zniwelować. I tak staliśmy się właścicielami 
„kawalerki na kółkach”. Teraz ograniczeniem stał się tylko czas!

Może ktoś zapytać, skąd taka nazwa „kamperem w nieznane”, 
skoro wiemy, dokąd jedziemy? No tak, jednak tu chodzi nie 
tyle o cel podroży, ale o przeżywanie tego, co po drodze a to, 
mimo planowania, może być niespodzianką!

W maju rozpoczęliśmy naszą drugą wakacyjną podróż kam-
perem. W poprzednim roku zwiedziliśmy grecki Peloponez, 
zaś na ten rok wybraliśmy Półwysep Iberyjski.  Tegoroczną 
podróż zapanowaliśmy na okres maj-lipiec. Niektórzy powie-
dzieliby – „tak długo!” No tak, bo kierunek który obraliśmy, 
pokonanie trasy, harmonogram podroży, odkrywanie niezna-
nego - niestety wymaga czasu. 

Przyznamy się, że laptopy też znalazły się w naszym baga-
żu, bo „praca” pojechała z nami… Chociaż dzięki wspaniałym 
i zaufanym współpracownikom mogliśmy spokojne większość 
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działań zawodowych im powierzyć i dzięki temu więcej energii 
poświęcić na poznawanie i doświadczanie w podróży.

Przejechaliśmy już ponad 4  tysiące kilometrów. Po miesiącu po-
dróżowania po południowym wybrzeżu Hiszpanii zobaczyliśmy 
wiele miast i miasteczek, plaż i zatoczek, przeżyliśmy nawet po-
kaz flamenco u jego źródeł. Nie spodziewaliśmy się, że oprócz 
radości z odkrywania nowych miejsc, smakowania lokalnych po-
traw, doznamy euforii z powodu wielości zapachów jakie towa-
rzyszą wiośnie. Burza kwitnącej roślinności, która ozdabia mia-
sta, dodaje im obłędnego uroku, robiąc niesamowite wrażenie! 
W maju królowała tu pachnąca jakaranda – dekoracyjne drzewo 
o fioletowych kwiatostanach.

Jednym z naszym nieplanowanych punktów podróży była Bar-
celona. Chcieliśmy z racji jej wielkości, to miasto ominąć i po-
leniuchować na plaży, ale pogoda niestety nam pokrzyżowała 
plany i… bardzo dobrze, bo Barcelona nas urzekła. Po Barcelonie 
„oprowadził” nas głównie Gaudi. Odwiedziliśmy jego ogrody, 
czyli Park Güell, La Pedrera czyli Casa Mila i niesamowitą kate-
drę Sagrada Família, ale też nie mogło zabraknąć starówki oraz 
La Rambli. Poza tym, po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią, uruchomiono pokaz światła i dźwięku przy magicz-
nych fontannach obok Placu Espania, który wśród zebranego 
tłumu ludzi wywołał eksplozję wrażeń. Uświadomiliśmy sobie, 
że jeszcze jest wiele miejsc, dla których warto wrócić do Barce-
lony. Były to dla nas bardzo intensywne trzy dni.
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Podróżowanie kamperem daje sporo swobody, nie tylko dlatego, 
że „dom” masz ze sobą ale też dlatego, że w każdej chwili mo-
żesz zmienić swój plan wycieczki, dlatego ta forma podróżowa-
nia nam bardzo odpowiada. W języku hiszpańskim dom to casa 
więc stwierdziliśmy, że roboczo naszego kampera tak właśnie 
nazwiemy - „Casa”.

Podróżując po Hiszpani,i zafundowaliśmy sobie zastrzyk mega 
emocji dzięki wycieczce po jednej z najbardziej niebezpiecznych 
tras pieszych, czyli Cominito del Rey (ścieżka króla). Cominito 
del Rey liczy około 8 km długości i biegnie między wąwozami, 
dolinami i kanionami w dużej części po kładkach zawieszonych 
w wapiennym wąwozie głębokim na 100 metrów. Widoki za-
pierają dech w piersi a emocje są gwarantowane. Szlak przecina 
krajobrazy parku naturalnego Desfiladero de los Gaitanes, wą-
wozu wyrzeźbionego przez rzekę Guadalhorce, którego ściany 
sięgają 700 metrów głębokości. Przejście tego wąwozu zajęło 
nam pięć godzin ale było to tego warte!

Z zachwycającego wąwozu udaliśmy się do niedaleko leżącego 
miasta – Ronda słynącego z mostu, który jest na każdej pocztów-
ce. I zobaczyliśmy, że rzeczywiście jest niesamowity, ale i stare 
miasto w Rondzie jest urocze, dlatego warto poświęcić dużo wię-
cej czasu niż tylko tyle, aby zobaczyć most. My tam spędziliśmy 
dwa dni i pozostał jeszcze niedosyt. Ronda leży po dwóch stro-
nach wąwozu rzeki Guadalevín. Wąwóz zwany Tajo de Ronda, 
który jest głęboki na około 160 metrów. W połączeniu z zabudo-
wą, „wiszącymi” domami, zapewnia spektakularne widoki. Trud-
no znaleźć drugie takie miasto a dokładając do tego jego historię 
i zabytki trudno nasycić się Rondą tylko przejazdem.

U nas jednym z elementów podróży w nieznane jest wyłapy-
wanie okazji na coś czego nie ma w przewodnikach i trudno to 
świadomie zaplanować. Jak wyszukiwać takie okazję? 

Mamy kilka metod. Taką najprostszą jest zwykła ciekawość oko-
licy, czytanie plakatów, rozmowy z mieszkańcami. Często jak 
jesteśmy w nowym miejscu pierwsze co robimy, to w Google 
wpisujemy nazwę miejscowości oraz datę kiedy tam jesteśmy 
i czasem wyskakują ciekawe wydarzenia i imprezy (w taki spo-
sób w swoich podróżach byliśmy np. na corridzie, dużym mię-
dzynarodowym festiwalu zespołów  folklorystycznym ale także 
na wielu lokalnych imprezach – często całkowicie za darmo). 
Poza tym, bardzo pomocny jest nasz prywatny profil na Face-
booku, gdzie czasem w komentarzach ludzie się dzielą tym, co 
warto zobaczyć, gdzie się zatrzymać, itp.  I tak podróżując po 
Hiszpanii, trafiliśmy  na lokalne festyny. Były one w miejscach, 
które miały być tylko punktem na trasie, bez znaczenia i nawet 
bez planu postoju. Stało się inaczej i początkowe plany zostały 
zmienione. Uwielbiamy takie imprezy, szczególnie przed sezo-
nem, bo wtedy one są robione dla i przez społeczności lokalne. 
Zawsze można spróbować tego co lokalne i doświadczyć tego, 
jak mieszkańcy celebrują tradycję i historię. Byliśmy pod ogrom-
nym wrażeniem barwnych strojów hiszpańskich, ozdób, pięk-
nych koni i radości, która towarzyszyła imprezie.

Ważnym punktem naszej podróży po Hiszpanii był udział w pro-
fesjonalnym pokazie flamenco i tak też się stało! Flamenco... my 
doświadczyliśmy tego w Kadyksie w Tablo La Cava. Sam lokal już 
robi wrażenie, znajduje się w centrum starego miasta i nawiązuje 
do tradycyjnej tawerny z wyraźnym stylem flamenco w wystroju 
i meblach. Na ścianach znajdziemy ponad 150 oryginalnych zdjęć 
osób, które zaistniały w ostatnich 50 latach w historii flamenco. 
Niektóre z fotografii mają dużą wartość historyczną. 

I   P O D R Ó Ż E   I

I   1 1 7   I



Pokaz flamenco trwał około 90 minut, ale było to 90 minut ma-
gii. Zostaliśmy porwani do świata dźwięków, śpiewu, tańca ale 
też emocji, fascynacji i niezapomnianych wrażeń. Żadne słowa 
nie oddają emocji przekazanych przez tancerzy, śpiewaka i gita-
rzystę - to trzeba zobaczyć!

Zwiedziliśmy kilka tzw. uroczych białych miasteczek: Vejer de 
la Frontera, Zahara de los Atunes i  Medina-Sidonia, charakte-
rystycznych dla regionu Andaluzja, które zachwycają finezją, 
wąskimi uliczkami, sklepikami, barami i barwnymi kwiatami.  Aż 
pewnego dnia, bez planu, tak przy okazji, wjechaliśmy do El Ro-
cio. Miejscowość prawie jak wiele w Hiszpanii - trochę senna, 
białe domki, niby nic a jednak jakaś inna. To co się rzuca w oczy 
to... brak dróg - jest jedynie przestrzeń pomiędzy budynkami 
wypełniona piachem. Skoro nie ma dróg to i ruch drogowy jest 
całkiem inny - ludzie mieszają się z samochodami, samochody 
jeżdżą jak chcą, ale wszyscy muszą uważać na konie! 

Nie ma asfaltowych dróg i chodników ale są przed barami 
„parkingi” dla koni, ponieważ do miejscowości przybywa wiele 
pielgrzymek właśnie konno. Należy dodać, że odbywa się tutaj 
Pielgrzymka El Rocío i jest ona jedną z najbardziej znanych i ma-
sowych pielgrzymek, jakie istnieją. Celem maryjnej peregrynacji 
jest Virgen del Rocío, znana również jako „Blanca Paloma” lub La 
Reina de las Marismas. 

Jeżeli do tego jeszcze dodamy, że miejscowość leży na skraju Par-
ku Narodowego Doñana, to otrzymujemy jej cała wyjątkowość. 

To dzięki naszemu „przywiązaniu” do planów podróży trafia-
my do takich miejsc, wyjątkowych miejsc, które są po prostu 
warte odwiedzenia. Ta lekkość podróżowania jest możliwa 
właśnie dzięki łatwości przemieszczania się i podążania za 
ciekawością i nieznanym. To jest sposób podróżowania, który 
pokochaliśmy. 

Do życia w kamperze trzeba się przyzwyczaić (mała prze-
strzeń), ale wszystko co niezbędne do życia jest pod ręką 
(kuchnia z jadalnią, łazienka, duże łóżko, TV). Trzeba na-
uczyć się organizacji, funkcjonowania i współpracy, bo kam-
per też wymaga obsługi jako pojazd, bo to nie tylko dom. 
My się podzieliliśmy obowiązkami, męska część ekipy zaj-
muje się obsługą techniczną kampera i jest także głównym 
kierowcą, natomiast strona kobieca  - to zarządzanie „Casą” 
– czyt. Kasą. 

Nie dla każdego taka forma podróżowania jest odpowiednia ale 
nam się sprawdza i będziemy nią kontynuować 

Rozpoczynamy drugi miesiąc naszej podróży, kierując się do 
Portugalii. Przed nami urokliwy rejon Algarve z klifowym wy-
brzeżem Oceanu, Lizbona i Porto oraz prowincja Alentejo, ale 
o tym następnym razem. 

A jeśli chcecie być na bieżąco i razem z nami „podróżować” to 
obserwujecie nasz profil na FB nazwany „Kamperem w niezna-
ne”. 
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Wernisaż wystawy 
poplenerowej Dune Art

Właściciele pensjonatu Villa Dune w Sarbinowie po raz dziesiąty gościli znakomitych plastyków na 
dorocznym plenerze malarskim. W efekcie powstały prace, które zostały pokazane podczas wystawy 
wieńczącej twórcze spotkanie. Skąd pomysł na plenery w Sarbinowie? Piotr Ginda, współwłaściciel 
pensjonatu, wyjaśnia: - Korzenie pomysłu to przyjaźń moich rodziców z Jadwigą i Leonardem Kabaciń-
skimi, którzy założyli swego czasu w Koszalinie, działającą do dzisiaj, Galerię na Piętrze. Już jako dzieci 
chłonęliśmy artystyczną atmosferę. Kiedy zyskaliśmy możliwość podejmowania każdego maja grupy 
malarzy, zaproponowaliśmy im nasze plenery. Co roku do tego grona dołączają kolejni, a są to wszystko 

liczące się nie tylko w polskiej sztuce nazwiska.

W tegorocznym plenerze Dune Art uczestniczyli: Mikołaj Malesza, Sabina Maria Grzyb, Agma,  
Karol Bąk, Zofia Błażko, Sylwester Chłodziński, Majid Jammoul, Bogna Jarzemska-Misztalska, Franci-
szek Ledóchowski, Bogusław Lustyk, Malena (Magdalena Jankowska), Jan Bonawentura Ostrowski, 
Paulina Ostrowska, Daniel Pielucha, David Schab, Anna Wątróbska-Wdowiarska, Jacek Maślankiewicz, 
Lech Maślankiewicz, Carla Viparelli  (Neapol, Włochy) i Edem Elesh  (Los Angeles, USA). Z koncertem 

podczas wernisażu wystąpił Michał Sołtan.

Fotografie: tomasz majewski 
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Zmiany u rotarian 
Tegoroczna zmiana na stanowisku prezydenta koszalińskiego klubu rotariańskiego miała szczególny 
charakter, bo towarzyszyła jej również uroczystość objęcia funkcji gubernatora dystryktu 2231 (obej-
muje wszystkie kluby w Polsce) przez koszalinianina Piotra Jankowskiego (zastąpił Wojciecha Wrze-
cionkowskiego). Przewodnictwo Rotary Club Koszalin objął Sławomir Nowosadko (zastąpił Alinę Anton). 

Gala odbyła się w ogrodach Bursztynowego Pałacu w Strzekęcinie 25 czerwca br.  

Fotografie: marcin betliński 
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Izbowa noc Świętojańska 
nad Wodną Doliną 

Członkowie koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej witali lato podczas wspólnej zabawy 
w piątek, 24 czerwca br. Był mecz siatkówki panie kontra panowie, poszukiwanie kwiatu paproci, taniec 
wiedźm i puszczanie wianków o północy. Zgodnie z tradycją były również życzenia dla czerwcowo-lip-
cowych solenizantek i jubilatek należących do Klubu Kobiet Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.

Fotografie: tomasz majewski 
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Finisaż wystawy Grety Grabowskiej 
Z okazji 756. urodzin Koszalina Greta Grabowska, znana i ceniona koszalińska malarka, przygotowała szczegól-
ną prezentację. Wśród tworzących ją prac znalazły się m.in. kopie (w formie wydruków) czterech kolaży poka-
zujących najważniejsze dla artystki miejsca rodzinnego miasta. Składały się one na wystawę „Koszalin-Köslin

-teraz”, która powstała w ramach stypendium prezydenta Koszalina za rok 2020. 
Styl prac Grety Grabowskiej jest bardzo charakterystyczny. Artystka tworzy barwne, papierowe kompozycje. 
Niezmiennie fascynuje ją struktura tego materiału, delikatność, przejrzystość, czasem jego siermiężna mięsi-
stość. Papiery preparuje, barwi, poddaje wymyślnym torturom, aż nabierają w jej dłoniach niebywałej szlachet-

ności, aby – pozornie niedbale przyklejone do płaszczyzny – rozpocząć drugie życie jako dzieła sztuki.
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35-lecie Zespołu Tańca ludowego „Bałtyk”
Występem w koszalińskim amfiteatrze obecni i byli członkowie Zespołu Tańca Ludowego „Bałtyk” uczcili 35. 
jubileusz jego powstania. Zespół  powołano do życia w 1987 roku w ówczesnym Miejskim Ośrodku Kultury 
w Koszalinie jako Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mały Bałtyk”. Jego założycielem i choreografem do dnia dzi-
siejszego jest Bernadetta Durbacz. W 2007 roku grupa przyjęła obecną nazwę. W ciągu 35 lat istnienia ze-
społu swoją przygodę z tańcem przeżywały w nim setki uzdolnionych dzieci i młodzieży. Miały one możliwość 
prezentować piękno polskiego folkloru na scenach Europy i Azji. Polskie tańce narodowe i regionalne w ich 
wykonaniu podziwiali widzowie z Austrii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Łotwy, 

Macedonii, Niemiec, Turcji, Włoch i byłej Jugosławii.

Zespół Tańca Ludowego „Bałtyk” jest laureatem krajowych i międzynarodowych festiwali folklorystycznych. 
W 2002 roku otrzymał Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upo-
wszechnianiu kultury ludowej. Wielokrotnie też został nagradzany przez Prezydenta Koszalina za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Aktualni tancerze Zespołu Tańca Lu-
dowego „Bałtyk” to osoby w różnym wieku, połączone wspólną pasją propagowania polskiej kultury w folklo-

rystycznym wydaniu.

Fotografie: tomasz majewski 

I   1 2 8   I



I   k r o n I k I   I

I   1 2 9   I



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

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

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

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

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

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

Pomorskie składy drewna oferują:



No. 1 Premium Real Estate

Biuro sprzedaży 
Tel.: +48 500 116 600 assethome.pl

UNIKATOWY
APARTAMENTOWIEC
W kształcie jachtu nad brzegiem morza w Ustroniu Morskim

balticjetustronie.pl


