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Nie wydaje się Państwu, że w kontekście sytuacji za 
naszą wschodnią granicą wszyscy jesteśmy poddani 
działaniu syndromu gotującej się żaby?

Żaba wrzucona do wrzątku natychmiast z niego wy-
skoczy, jednak w wodzie stopniowo podgrzewanej za-
cznie się dostosowywać do zmieniających się warun-
ków, a kiedy zechce uciec, na ucieczkę będzie za późno. 

Niczym ta żaba jesteśmy każdego dnia poddani dzia-
łaniu informacji, które – każda z osobna – są druzgo-
czące. Na początku, zaraz po napaści Rosji na Ukrainę, 
wszystko wydawało się przerażające, chociaż działo 
się to na długo przed ujawnieniem rosyjskich zbrodni 
w Buczy i innych miejscach. Każdego dnia serwisy in-
formacyjne pełne są doniesień o kolejnych bombardo-
waniach, ofiarach wśród żołnierzy i cywilów, zabitych 
dzieciach. Odnoszę wrażenie, że stopniowo się do nich 
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przyzwyczajamy, a może nawet obojętniejemy na nie. 
Tymczasem nadchodzi czas, który znowu będzie wy-
magał szczególnej empatii wobec ofiar wojny – empatii 
nie mniejszej niż w lutym czy marcu. 

Jednym z gorących tematów ostatnich tygodni jest – 
nomen omen – ciepło, a właściwie jedno powracające 
pytanie: czy wystarczy węgla, bo przecież w Polsce jest 
on nadal głównym paliwem w energetyce. Martwimy 
się tym, martwimy wysoką inflacją – to zrozumiałe. Ale 
pomyślmy, czym są nasze obawy, wobec perspektywy 
zimy bez prądu, ogrzewania – czasami nawet świeżej 
wody, która staje się realnością dla milionów Ukraiń-
ców. 

Jak szacują niezależni obserwatorzy, już jedna czwar-
ta ukraińskiej infrastruktury energetycznej została 
zniszczona. Rosjanie świadomie i systematycznie ata-
kują elektrownie, elektrociepłownie, linie przesyłowe. 
Cel zbrodniczej taktyki jest czytelny: rzucić na kolana 
Ukraińców, wywołać ich bunt wobec polityki twardej 
obrony terytorium kraju. 

W powietrzu wisi katastrofa humanitarna na niespo-
tykaną dotychczas skalę. W związku z tym można się 
spodziewać kolejnej fali uciekinierów z Ukrainy. Miejmy 
tego świadomość i wzbudźmy w sobie na nowo goto-
wość niesienia pomocy. Ona znowu może być bardzo 
potrzebna.  

Na marginesie: w chwili, kiedy piszę te słowa, Rosjanie 
zaminowali, ale jeszcze nie wysadzili, zapory na Dnie-
prze. Jeśli to zrobią, powtórzy się tragedia z 1941 roku. 
Wtedy Stalin, chcąc spowolnić marsz wojsk niemiec-
kich w głąb ZSRR, kazał tamę zniszczyć. Nie uprze-
dzono oczywiście o tym ani ludności Zaporoża, ani 
własnych żołnierzy. Historycy podają różne liczby, jeśli 
chodzi o ofiary tego barbarzyństwa – mowa o 100 ty-
siącach a nawet 150 tysiącach utopionych osób. Niem-
ców zginęło 1500.  

Andrzej Mielcarek





Jednym z dwóch laureatów dwunastej edycji konkursu „Zachodniopomorskie 
Wydarzenie Muzealne Roku” zostało Muzeum w Koszalinie. 

Zapraszamy na wyjątkowy koncert zespołu Raz Dwa Trzy zatytułowany „Człowiek czasami serce otwo-
rzy” z piosenkami Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego. 

„Osiecki genius loci” z nagrodą

Pisali o miłości jak nikt inny 

W tegorocznej edycji konkursu przyznano dwie nagrody w jed-
nej tylko kategorii: działalność wystawiennicza. Nagroda dla „Mi-
sterium światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu Zachodnim”, 
autorstwa Ingi Krasnodębskiej z Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie, została przyznana za wybitne wyeksponowanie kolekcji 
zbiorów sztuki dawnej w nowej, efektownej aranżacji. Wystawa 
„Osiecki genius loci”, autorstwa Krystyny Rypniewskiej, prof. 
Eilo Hildebranda, dr hab. Ewy Miśkiewicz-Żebrowskiej i Ryszar-
da Ziarkiewicza, nagrodę otrzymała za wielowymiarowe ujęcie 
tematu i wskazanie na ciągłość historyczną miejsca, w którym 
artyści z Polski i Niemiec od dziesięcioleci znajdują przystań 
dla eksplorowania nowych obszarów sztuki. Zaprezentowano ją 
w Muzeum w Koszalinie.

Wyróżnienie otrzymała „Wyspa pamięci – stamtąd – tutaj”, autorstwa dr 
Ewy Grochowskiej i Karoliny Gołębiowskiej z Muzeum Regionalnego im. 
A. Kaubego w Wolinie za pomysłową aranżację efektów projektu „Wolin 
– wyspa pamięci” eksplorującego historie prywatne.

W kategorii działalność edukacyjno-popularyzatorska komisja kon-
kursowa postanowiła nie przyznać nagrody ze względu na mało 
przekonujące opracowanie tegorocznych wniosków konkursowych, 
niewiele mówiących o zgłoszonych projektach.

Agnieszka Osiecka i Wojciech Młynarski posiedli unikatową 
umiejętność obserwacji ludzkiej potrzeby bycia kochanym. 
Koncert złożony z piosenek ich autorstwa nie ma służyć po-
równaniu ich talentów.

To żywe, muzyczne zestawienie odmiennego podejścia do 
uczuciowych usiłowań podejmowanych przez poszczególne 
bohaterki i bohaterów tych małych dzieł sztuki. Często - jak 
to bywa w życiu - przypadkowych sytuacji prowokujących 
burzliwy wzrost napięcia emocjonalnego przeradzającego 
się w nagłe, zaskakujące, acz nieuniknione np. zakochanie. 
Postaci z piosenek potrafią zapaść na „chorobę” miłości tak 
samo szybko, jak mozolnie i z trudem się odkochiwać. 

Opisać ulotną wymianę spojrzeń, albo spór między zimnym in-
telektem a nagłym porywem serca. Czy to w ogóle możliwe? 
Agnieszka Osiecka i Wojciech Młynarski prawdopodobnie 
przypuszczali, że nie. Ale jako twórcy niemogący i nieumieją-
cy uwolnić się od wrodzonych talentów wiedzieli, że usiłować 
trzeba. Opowieść pozornie stara jak świat. „Człowiek czasami 
serce otworzy…” i dozgonna miłość, albo pasmo uczuciowych 
nieszczęść gotowe. Albo jedno i drugie.

Termin: 1 grudnia 2022 r., godz. 20.00,  
Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska 2 

Bilety do nabycia w kasie Filharmonii (tel. 94 342 62 20), biurze ogło-
szeń Głosu Koszalińskiego, ul. A. Mickiewicza 24 (tel. 94 347 35 12) 

oraz w serwisie www.kupbilecik.pl
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Michał Dżugan, żeglarz z niepełnosprawnością z Koszalina, zbiera fundusze na zakup żaglówki Han-
sa 303. Koszt to dziesięć tysięcy euro. Do tej pory udało się zebrać trzy tysiące, dlatego potrzebne jest 

wsparcie, dla Michała i dla innych niepełnosprawnych żeglarzy.

Hansa 303  
jako spełnienie marzeń

Michał jest członkiem Stowarzyszenia Yacht Clubu Politechniki Ko-
szalińskiej. Klub z blisko 50-letnią tradycją od lat wspiera żeglarzy, 
w tym także tych niepełnosprawnych. Korzystać mogą ze sprzę-
tu, hangarów, spotykają się na wspólnej przystani, jest tylko jedno  
„ale” – zakup żaglówki Hansa 303, która jest szansą dla Michała na 
trenowanie i profesjonalne przygotowanie do Pucharu Polski oraz Mi-
strzostw Europy i Świata. 

Produkowana w Australii Hansa to lekka łódka regatowa, która po-
zwala na przechyły, ale nie daje się przewrócić. Jest dopasowana do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Taki sprzęt to dla nich realna 
szansa na sportową aktywizację, a to jak wiemy najlepsza rehabilitacja. 

Michał Dżugan to sportowiec, który osiągnął znakomite wyniki. Jest 
członkiem kadry narodowej. W 2021 roku wywalczył pierwsze 
miejsce w kategorii Single i Double w klasie Hansa 303, w tym 
roku obronił tytuł w Single, w parze z Aleksandrą Dubkiewicz za-
jęli drugie miejsce w Double. Michał Dżugan jest także instrukto-
rem żeglarstwa. Z pasją uczy osoby niepełnosprawne żeglarstwa, 
a kiedy udaje im się zdobyć patent żeglarza jachtowego to dla niego 
ogromna satysfakcja. 

Prywatnie jest kochającym mężem i ojcem. Żeglarstwo, które zajmuje 
sporo miejsca w jego sercu, mobilizuje do treningów i pracy nad sobą 
każdego dnia. Zgrupowania kadry narodowej to raptem kilka wyjaz-
dów w ciągu roku. Najczęściej spotkać można Michała Dżugana na 
jeziorze Jamno, tam trenuje sam, bo nie ma w Koszalinie dla niego 
trenera. Jest szansa, że gdy nowa, dostosowana do potrzeb niepełno-
sprawnych, Hansa 303 pojawi się na jamneńskim akwenie, przyciągnie 
kolejnych żeglarzy i osoby chcące spróbować, jak smakuje ten sport. 

Wpłaty można dokonać:
Yacht Club Politechniki Koszalińskiej 

Konto: 12 8566 0003 0600 3124 2005 0001
Tytuł: Michał Dżugan Hansa 303

LUB
Przekazać 1% w rozliczeniu PIT 

Numer KRS: 0000442081      
Cel szczegółowy: Michał Dżugan H303

Autor: anna zawiślak
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Imprezy okolicznościowe 
w Małym spa

Planujesz spotkanie w gronie kobiecym, wieczór 
panieński lub romantyczne chwile tylko we dwoje? 
Oczekujesz, że to miejsce będzie wyjątkowe, 
a spędzone chwile niezapomniane?

Zapraszamy do spędzenia tego wyjątkowego czasu 
w Małym spa Parku Wodnego Koszalin. Wystarczy, 
że powiesz nam o swoich oczekiwaniach, a my 
wszystko zorganizujemy dla Ciebie i Twoich gości.

Wystrój ,  poczęstunek,  specjalną ceremonię 
zawierającą masaże lub rytuały relaksacyjne i zabiegi 
pielęgnacyjne. Pobyt w łaźni błotno-parowej wraz 
z zestawem peelingów i glinkami pielęgnacyjnymi, 
relaks w  jacuzzi, pobyt w grocie solnej, drobne 
upominki wraz z podziękowaniem za spotkanie. 
Dodatkowo możemy zaoferować pobyt w saunarium 
wraz ze specjalnym rytuałem saunowym. Na prośbę 
klienta przygotowujemy wino lub szampana.

Zadzwoń lub napisz a przygotujemy 
dla Ciebie scenariusz wieczoru.

Informacje pod nr telefonu: 732 878 106
Rezerwacja osobista w recepcji SPA lub telefoniczna:
tel. 609 249 111 lub 94 721 60 07

www.aquapark.koszalin.pl



„Mamy dziesięć par drzwi i trzeba wejść w odpowiednie” – mówi Wojciech Rogowski, aktor Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego o żywiole farsy, jednym z ulubionych gatunków teatralnych koszalińskiej pu-
bliczności. W jego reżyserii zobaczymy „Stosunki na szczycie” Edwarda Taylora. Premiera spektaklu o za-

planowana jest na 31 grudnia 2022 roku. 

W bTD na sylwestra farsa  
mało dyplomatyczna

„Stosunki na szczycie” miały już swoją premierę na deskach BTD. 
W 2007 roku spektakl wyreżyserował Jan Tomaszewski. Był to 
swego rodzaju prezent dla żegnającego się w dniu premiery ze 
stanowiskiem ówczesnego dyrektora, Romana Radziwonowicza 
i ostatnie przedstawienie grane na deskach BTD przed remontem 
obiektu. Co prawda przyjęte znakomicie, zarówno przez recen-
zentów, jak i publiczność, ale przez zbieg różnych okoliczności, 
rzadko wtedy grane, a dziś trochę zapomniane. 

Tym bardziej warto odświeżyć znakomitą farsę angielskiego dra-
maturga, Edwarda Taylora, o stosunkach polityczno-erotycznych 
na styku władzy i dyplomacji, od wielu lat graną z powodzeniem 
także na polskich scenach. Wojciech Rogowski w roli reżysera 
występuje nie pierwszy raz i jak podkreśla, wciąż jest ona dla nie-
go sporym wyzwaniem. – Reżyserowanie kolegów-aktorów nadal 
wydaje mi się specyficznym zajęciem – śmieje się. 

Zadanie jest o tyle nowe, że dotąd aktor wyreżyserował bajki dla 
dzieci: „Pippi Pończoszankę” (2011), „Cykora, bojącą duszę” (2015) 
i „Krainę śpiochów” (2018). Po czterech latach przerwy przyszedł 
czas na sztukę dla dorosłych. – „Stosunki na szczycie” to świetna, 
aktualna rzecz, dlatego sięgnąłem po ten tytuł – mówi. – Robimy 
ją „po bożemu”. Jeśli farsa jest dobrze napisana, to nie trzeba ni-
czego do niej dodawać, ani szukać dziesiątego dna. Mamy dziesięć 
par drzwi i trzeba wejść w odpowiednie. Farsa to rytm, tempo, 
śmieszne pointy, a naszym zadaniem jest trzeba zrobić wszystko, 
żeby to ze sceny wybrzmiało i publiczność po prostu dobrze się 
bawiła. Jesteśmy w fazie pierwszych prób. 

Jak czytamy w programie, „Stosunki na szczycie” zaczynają się 
niewinnie, od planowanego spotkania wysokich urzędników Unii 
Europejskiej w luksusowym apartamencie w Paryżu. Gra idzie 
o nie byle jaką stawkę: sir Clive Partridge, wysoki urzędnik Brytyj-
skiej Komisji Wspólnego Rynku czeka na Jaquesa Berri, komisarza 
ds. handlu, który ma zdecydować o ewentualnym poparciu kan-
dydatury Partridge’a na stanowisko przewodniczącego komisji… 
Ale jak to w życiu, a szczególnie w farsie, bywa wszystko zaczyna 
iść nie tak… Nieszczęścia sir Clive’a Partridge’a zaczynają się od 
zagubionej walizki i niespodziewanej wizyty kochanki, a dalej… 
Dalej jest tylko gorzej, czyli… śmieszniej! Grana w oszałamiającym 
tempie, z piętrzącymi się komicznymi sytuacjami i dialogami peł-
nymi angielskiego humoru farsa z życia wyższych sfer jest ideal-
ną propozycją, którzy szukają w teatrze rozrywki na najwyższym 
poziomie.

Wybór tekstu, jak mówi reżyser, poza walorami artystyczny-
mi miał też kontekst praktyczny – w spektaklu może zagrać po-
łowa zespołu aktorskiego BTD (druga przygotowuje bajkę „Królo-
wa Śniegu”) i trzeba było znaleźć tekst uwzględniający możliwości 

obsadowe. Na scenie pojawią się: Bernadetta Burszta, Żanetta 
Gruszczyńska-Ogonowska, Beata Niedziela  Marcin Borchardt, 
Adam Lisewski, Wojciech Kowalski, a także Wojciech Rogowski, 
który grał także w poprzedniej wersji: – Zagram sir Clive’a Partri-
ge’a, postać w którą wcielił się wtedy Piotr Krótki. Mam nadzieję, 
że podołam temu zadaniu (śmiech). Rolę, którą grałem kiedyś ja, 
czyli Simona Prouta, zagra natomiast Wojciech Kowalski.  

Efekt jako pierwsi zobaczą goście Sylwestra w BTD. Wejście 
w nowy rok w klimacie komediowym – bezcenne. 

„Stosunki na szczycie”/„A Rise in the Market”
Autor: Edward Taylor

Reżyseria: Wojciech Rogowski
Obsada: Bernadetta Burszta, Żanetta Gruszczyńska 

-Ogonowska, Beata Niedziela, Marcin Borchardt, Adam 
Lisewski, Wojciech Kowalski, Wojciech Rogowski

Inspicjent: Izabela Rogowska
Scenografia/kostiumy: Beata Jasionek

Dramaturgia/oprawa muzyczna: Tomasz Ogonowski
Przekład: Elżbieta Woźniak

Autor: anna makochonik  |  Fotografia: izabela rogowska
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NOWOCZESNA EKOLOGIA I EKONOMIA
Wiemy jak ważny jest dla naszych przyszłych mieszkańców dobór 
zdrowych, naturalnych materiałów (technologia STEICO) oraz 
niskie koszty utrzymania nieruchomości, to właśnie dlatego każdy 
z domów wyposażony został w instalację fotowoltaiczną i system 
rekuperacji. Zadbaliśmy o wysoką efektywność energetyczną 
budynków oraz zasilanie części wspólnych energią odnawialną.

PRZESTRZEŃ DOPASOWANA DO TWOICH POTRZEB
KU SŁOŃCU to niska i lekka architektura tworząca kameralną 
przestrzeń stworzoną z 22 domów (81–111 m2), każdy z ogrodzoną 
działką oraz dwoma miejscami parkingowymi. 
Starannie zaprojektowane zielone otoczenie zachęca do 
korzystania (m.in. piękny staw, plac zabaw, siłownia zewnętrzna). 
W najbliższej okolicy: morze, plaża, eskapady sportowe i konne, 
golf, tenis, kręgielnia i aquapark dostarczą przyjemności na co 
dzień i przez cały rok.

WYJĄTKOWA LOKALIZACJA 
Osiedle znajduje się w odległości 2,5 km od Bałtyku, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Ustronia Morskiego (0,5 km) i Kołobrzegu (15 km). Przy 
osiedlu znajduje się droga pieszo-rowerowa. W pobliżu przebiegają 
drogi – ekspresowa S6 i krajowa nr 11 oraz zlokalizowany jest 
dworzec PKP (przystanek Intercity), co zapewnia świetne 
skomunikowanie z całym wybrzeżem oraz resztą Polski.

KOMPLEKS
ENERGOOSZCZĘDNYCH
CAŁOROCZNYCH DOMÓW 
USTRONIE MORSKIE / KUKINKA

kusloncu.info

ZDROWY BUDYNEK
Do budowy domu użyto
naturalnych materiałów
zdrowych dla człowieka
w technologii STEICO

SPRZEDAŻ DOMÓW:

telefon: +48 607 079 041
                 +48 607 071 087
e-mail: kusloncu@ekomech.com.pl

K o m f o r t  ż y c i a  n a d  B a ł t y k i e m

KU SŁOŃCU







Mimo braku ministerialnego dofinansowania tegoroczne Koszalińskie Kon-
frontacje Młodych „m-teatr” można zaliczyć do udanych. Pecha nie przy-

niósł też trzynasty numer tej edycji festiwalu dla młodych reżyserów.

ucieczka od rzeczywistości 
wspólnym mianownikiem  

13. „m-teatru”
Autor: marcin napierała

Młody reżyser – zgodnie z regulaminem festiwalu – to taki, który ma 
w swoim dorobku nie więcej niż 10 realizacji na profesjonalnych sce-
nach. Dlatego metrykalnie to wcale nie muszą być świeżo upieczeni 
absolwenci szkół teatralnych, czego przykładem było przedstawienie 
„Bliżej chmur. Zaraz spadam” wyreżyserowane przez uznaną aktorkę, 
wykładowczynię Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warsza-
wie, Ewę Konstancję Bułhak.

Duży wybóR PRzeDStawień

Dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego ocenia, że tegoroczny 
festiwal był udany – zarówno pod względem frekwencji, jak i reper-
tuaru: – Udało nam się dobrać bardzo zróżnicowany repertuar – mówi 
Zdzisław Derebecki. – Przy tej finansowej biedzie mieliśmy siedem 
spektakli o różnym przekroju, temperamencie, estetyce i tematach. 
Pokazaliśmy przekrój tego, co w młodym polskim teatrze się dzieje. 
Ocena widzów jest też pozytywna. Trzynasty festiwal nie był feralny.

To już drugi rok, kiedy Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” 
nie otrzymały ministerialnego dofinansowania. Tym razem budżet 
imprezy zamknął się kwotą 247 tys. zł. Udało się ją zebrać dzięki od-
wołanej w czasie pandemii premierze Bałtyckiego Teatru Dramatycz-
nego, dodatkowym środkom przekazanym z miasta i wsparciu Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Od początku istnienia Koszalińskich Konfrontacji Młodych jego dy-
rektorem artystycznym jest Piotr Ratajczak. Do niego głównie na-
leży dobór konkursowych spektakli: – Wybierając spektakle, pod-
jąłem próbę przedstawienia różnorodnych form prezentowanych 
przez młodą reżyserię, żeby pokazać, że dzisiejszy teatr jest bardzo 
zróżnicowany – tłumaczy. – Reżyserzy idą w różnych kierunkach: 
form muzycznych, plastycznych, prób wypowiedzi o rzeczywistości 
nas otaczającej, zarówno globalnej, jak i polskiej. Trzeba też powie-
dzieć, że nasz festiwal jest mocno obostrzony finansowo. Przez brak 
dofinansowania z ministerstwa kultury bariera finansowa jest bar-
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dzo duża. Kilka przedstawień, które są większymi formami, są dla nas 
niedostępne z powodów finansowych.

wygRał teatR włączający

W tym roku z powodu ograniczonego budżetu festiwalu przewidzia-
no tylko jedną nagrodę – dla najlepszego reżysera. Siedem tysięcy 
złotych, ufundowane przez prezydenta Koszalina, jury zdecydowało 
się jednak podzielić pomiędzy dwie osoby. Główna nagroda – 6 tys. 
zł – trafiła do Olgi Ciężkowskiej, reżyserki przedstawienia „Wszyscy 
jesteśmy dziwni” z Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi. Jurorzy 
w uzasadnieniu napisali: „Za wykreowanie wieloznacznej scenicznej 
metafory współczesnego świata oraz oddanie głosu wykluczonym”.

– Ten spektakl to praca zbiorowa i każda osoba, która przy nim pra-
cowała, zostawiła w nim cząstkę swojego serca – powiedziała Olga 
Ciężkowska. – Dziękuję, że to nasze serce zostało w Koszalinie otu-
lone tak pozytywną energią. Spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przy-
jęciem ze strony publiczności. Czuliśmy otwartość i przestrzeń na 
naszą wypowiedź teatralną.

Przedstawienie Teatru Nowego z Łodzi to historia artystów wy-
kluczonych przez normatywne społeczeństwo. Na wyspie Coney 
Island, będącej dzielnicą Nowego Jorku, występują i spotykają się 
w tętniącym życiem parku rozrywki.

– „Wszyscy jesteśmy dziwni” jest spektaklem skończonym, który bu-
duje szkielet nie tylko na jakiejś opowieści, ale też przez różne działa-
nia sceniczne na stykach narracji buduje rzeczy, które w trakcie oglą-
dania nabierają nowych, nieoczywistych znaczeń i form – uzasadnia 
werdykt Tomasz Domagała, krytyk teatralny, członek jury. – Jeśli 
chodzi o tematykę, teatr dzisiaj daje głos ofiarom i wykluczonym. 
Złożenie tych dwóch czynników i przedstawienie ich za pomocą 
iluzji, nie wypowiedzi politycznej wprost, sprawia, że ten spektakl 
realizuje wspaniałą misję. Innego takiego, w moim przekonaniu, tutaj 
nie było.

Werdykt cieszy dyrektora koszalińskiego teatru. Choć nagrodą na 
festiwalu już od kilku lat nie jest gwarancja wyreżyserowania przed-
stawienia na deskach BTD, Zdzisław Derebecki jest otwarty na taką 
współpracę z Olgą Ciężkowską.

– Uważam, że był bardzo dobrze zagrany. Świetne przesłanie, po-
łączenie dowcipu z opowieścią o ludziach, którzy są wykluczeni 
- mówi. – Reżyserka korzystając z prostych środków, zbudowała 
świetną opowieść. Na sto procent będę mieć na uwadze tę re-
żyserkę, planując repertuar na kolejne sezony. Trochę przypo-
mina mi Ewelinę Marciniak, która kilka lat temu przyjechała tu 
z Witkacym.

wyRóżnienie Dla PRacy magiSteRSkiej

Jury w składzie: Elżbieta Malczewska-Giemza, Maciej Nowak i To-
masz Domagała przyznało wyróżnienie i tysiąc złotych Olkowi Tal-
kowskiemu za monodram „Rap magister feat. Tomasz Kot”. To wła-
ściwie godzinny koncert rapu na żywo w wykonaniu młodego aktora 
z towarzyszeniem perkusji i multimedialnych wizualizacji i praca magi-
sterska Olka Talkowskiego z krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, 
opowiadająca o aktorze Tomaszu Kocie i trzech jego rolach filmowych.

– To była jedna z największych osobowości tego festiwalu – mówi 
Tomasz Domagała. – Chłopak, który napisał sobie tekst, sam wyre-
żyserował, wyśpiewuje i zagarnia przestrzeń. Na różnych poziomach 
eksploruje różne przestrzenie teatru i chcieliśmy go zauważyć. W no-
wym pokoleniu aktorów i artystów taki rodzaj drapieżności i bezkom-
promisowości połączony z ciężką pracą jest rzadkością. To wszystko 
zapracowało na dobrą jakość artystyczną tego przedstawienia.

„Za śmiałe wprowadzenie języka rapu do nieoczywistej formy teatral-
nej i brawurowe sceniczne wykonanie” – napisali jurorzy w swoim 
werdykcie.

Koszalińska publiczność mogła już w czerwcu zobaczyć i usłyszeć 
fragmenty tego przedstawienia podczas gali zakończenia festiwalu 
„Młodzi i Film”, gdzie Olek Talkowski odpowiadał za część artystyczną 
podczas wręczenia nagród.

co jeSzcze zobaczyli wiDzowie na „m-teatRze”?

Tegoroczny festiwal otworzył „Instytut” w reżyserii Jędrzeja Wielec-
kiego (Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu). To sceniczna adaptacja 
książki Jakuba Żulczyka, opowiadająca o makabrycznych wydarze-
niach, jakie rozgrywają się w tytułowym Instytucie, czyli mieszkaniu 
głównej bohaterki powieści, Agnieszki. To jednak tylko szkielet tej 
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opowieści, a na pierwszy plan wychodzą: poczucie porzucenia, samot-
ność, brak pieniędzy, zdrada czy upadek młodzieńczych ideałów.

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku pokazał na festiwalu jedną ze 
swoich ostatnich premier – „Nasz mały PRL” w reżyserii Moniki Ja-
nik-Hussakowskiej, aktorki tegoż teatru. To kolejna adaptacja książki, 
w tym przypadku reportażu Izabeli Meyzy i Witolda Szabłowskiego 
„Nasz mały PRL. Pół roku w M-3 z trwałą, wąsami i maluchem”. Auto-
rzy oryginału przez pół roku postanowili żyć tak, jak żyło się w roku 
1981 – z ograniczonymi dostawami do sklepów, brakiem wody, prądu, 
współczesnych udogodnień, jak pralka, komputer czy różnorodne ko-
smetyki i chemia gospodarcza. Twórcy adaptacji przedstawili tę historię 
w formie groteski. Największe oklaski zebrał Wojciech Marcinkowski 
obsadzony w roli „kobiety pracującej”.

Dla wielu widzów zaskoczeniem było pominięcie w werdykcie jury mo-
nodramu Julii Wyszyńskiej „Fizyka kwantowa, czyli rozmowy nigdy nie-
przeprowadzone”. Aktorka, która sama napisała tekst i wyreżyserowała 
przedstawienie, rozlicza się z demonami przeszłości, które może mieć 
każdy z nas: własnym ojcem, kolegą z ławki czy opresyjną nauczycielką. 
Jako 8-letni Julek ma odwagę powiedzieć tym wszystkim osobom to, na 
co nigdy wcześniej się nie zdecydował.

„Bliżej chmur. Zaraz spadam” – spektakl dyplomowy studentek Aka-
demii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie w reżyserii Ewy 
Konstancji Bułhak – to przedstawienie o odarciu z młodzieńczych złu-
dzeń, gdy bohaterki – spotykamy je na dachu nowojorskiego wieżowca 
– chcą wznieść się ponad codzienność. Konkluzja spektaklu jest dość 
przygnębiająca: wszystkie ponoszą porażkę.

Ostatnie konkursowe przedstawienie to „Herstorie Różewicza” Akade-
mii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie filia we Wro-
cławiu w reżyserii Bartłomieja Kalinowskiego. Widzowie przyglądają 
się twórczości Tadeusza Różewicza z kobiecej perspektywy. Analiza nie 
ma jednak charakteru wykładu, ale porównuje wyobrażenia poety do 
współczesnej polskiej sytuacji, choćby politycznej. 

wiDzowie Doceniają „m-teatR”

Dla koszalińskiej publiczności „m-teatr” to okazja do obejrzenia w krót-
kim czasie (tym razem w pięć dni) kilku odważnych i nowatorskich 
przedstawień. Dlatego karnety na imprezę rozchodzą się zawsze bardzo 
szybko.

Kończąc tegoroczny festiwal, prezydent Koszalina Piotr Jedliński zapro-
sił na przyszłoroczną edycję. Widzowie i twórcy życzą sobie, by mimo 
trudności finansowych, udało się dotrzymać słowa i zorganizować 
czternaste konfrontacje.

Re
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Koszalin ul. Okulickiego 24a
tel. 94 340 70 83, kom. 602 661 651, 

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



Poradnia otolaryngologiczna
Poradnia audiologiczno-foniatryczna

Audiometria
Tympanometria
Badanie ABR
Badanie OAE
Stroboskopia
Videostroboskopia
Inhalacje wibroaerozolem - AMSA
Nebulizacje

Poradnia rehabilitacji osób z dysfunkcją 
narządu słuchu i mowy
Poradnia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami 
wieku rozwojowego
Poradnia logopedyczna

Jesteśmy placówką leczniczą działającą na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych od 1994 r.

Zajmujemy się diagnozą zaburzeń słuchu i mowy u noworodków, małych dzieci, młodzieży i dorosłych 
(również w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków). Uzupełnieniem 
kompleksowej diagnostyki jest prowadzona przez nas wielospecjalistyczna rehabilitacja słuchu, mowy oraz 

zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży.

Cały zespół Poradni (w tym terapeuci, lekarze, kadra pomocnicza) od kilkudziesięciu lat dba o prawidłowy 
rozwój naszych podopiecznych, sprawując specjalistyczną opiekę w taki sposób, aby dzieci po okresie 

wsparcia w Poradni samodzielnie rozpoczęły etap edukacji publicznej.

Wszystkie świadczenia realizowane są dla osób ubezpieczonych nieodpłatnie, w ramach umów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.

Jesteśmy jedyną placówką w regionie świadczącą tak kompleksową specjalistyczną opiekę nad Pacjentem.

Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 
z Wadą Słuchu w Koszalinie

ul. Jana z Kolna 24 B, 75-204 Koszalin
tel. 94 341 04 84  |  kontakt@poradnia-pzg-koszalin.pl

www.poradnia-pzg-koszalin.pl

KOMPLEKSOWE BADANIA SŁUCHU 
NOWORODKÓW, DZIECI I DOROSŁYCH

DIAGNOSTYKA I LECZENIE 
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA SŁUCHU, MOWY, 
ZABURZEŃ WIEKU ROZWOJOWEGO DLA DZIECI

Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski



Od 14 lat osoby i instytucje z terenu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej szczególnie zasłużone dla krzewienia 
postawy chrześcijańskiej w codziennym życiu są wyróżniane Nagrodą im. Ks. Kardynała Nominata Ignacego 
Jeża. W tym roku przypadła ona: konserwatorce zabytków Krystynie Bastowskiej, Domowi Miłosierdzia Boże-

go w Koszalinie oraz Zespołowi Caritasu przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku. 

To już tradycja, że na początku grudnia odbywa się świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym roku 
zmienia on nieco formę i odbędzie się w Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Pod dachem, przez weekend po-
między 9 a 11 grudnia będzie można nabyć niebanalne świąteczne prezenty, smakołyki oraz lokalne wyroby. 

na pamiątkę uśmiechniętego biskupa

Po prezenty na Jarmark bożonarodzeniowy

Nagroda im. Ks. Kard. Nom. Ignace-
go Jeża „Radość płynie z Nadziei” 
została ustanowiona przez kosza-
lińsko-kołobrzeską kurię biskupią, 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” oraz diecezjalną Ca-
ritas. Tegoroczna uroczysta gala 
wręczenia nagród odbyła się 16 
października br. w sali Filharmonii 
Koszalińskiej. Jak powiedział Ry-
szard Pilich, sekretarz kapituły, a jednocześnie przewodniczący 
zarządu oddziału okręgowego „Civitas Christiana”, w tym roku 
rozważano 12 nominacji: – Byliśmy zgodni w werdykcie. Cieszę 
się, że laureaci są bardzo wszechstronni i w pełni odpowiadają 
wszystkim kryteriom oceny wynikających z regulaminu nagrody.

Patron wyróżnienia, ksiądz kardynał Ignacy Jeż, był pierwszym 
ordynariuszem koszalińsko-kołobrzeskim (diecezja powstała 
w 1972 roku). W 1992 roku przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 

16 października 2007 w klinice Gemel-
li w Rzymie. Następnego dnia, na 
zakończenie audiencji generalnej, pa-
pież Benedykt XVI poinformował, że 
na konsystorzu 24 listopada 2007 r. 
chciał wynieść bpa Jeża do godności 
kardynalskiej. 

Ignacy Jeż pochodził ze Śląska, świę-
cenia kapłańskie przyjął w roku 1937.  

W roku 1942 został aresztowany przez gestapo i trafił na trzy lata 
do obozu koncentracyjnego w Dachau. 

W Koszalinie dał się zapamiętać jako człowiek niezwykle ser-
deczny, bezpośredni, zawsze uśmiechnięty. Bywało, że incognito, 
w świeckim stroju, spacerował uliczkami centrum miasta, wdając 
się w rozmowy z napotkanymi ludźmi. Obdarzony był bez wątpie-
nia wielką charyzmą i niekwestionowanym autorytetem wśród 
duchowieństwa i świeckich.

Wystawcy już zapowiedzieli wiele niespodzianek dla odwiedza-
jących Jarmark. Kupić będzie można autorską biżuterię, ręcznie 
uszyte pluszaki i tradycyjne zabawki. Pojawią się produkty z filcu 
i tworzone na szydełku. Będą torby i poduszki. Nie zabraknie też 
czegoś dla naszych pupili oraz stoisk z pierogami, serami góralski-
mi, kawą czy czekoladą. 

Centrum Kultury 105 również przygotowało na ten wyjątkowy 
weekend sporo atrakcji. Muzyka na żywo, koncerty i spotkanie 
z samym Świętym Mikołajem! Odwiedzający Jarmark będą mogli 
także wziąć udziałów warsztatach tworzenia wieńców bożona-
rodzeniowych, a dla relaksu udać się na wybrany seans filmowy.

Wystawcy i twórcy, którzy chcieliby wziąć udział w Jarmarku Bo-
żonarodzeniowym, mogą zgłaszać się do 30 listopada br. 

Zgłoszenia drogą mailową należy przesyłać pod  adres: karolina.
asanowicz@ck105.koszalin.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 
Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105, 75-001 
Koszalin.

Zgłoszenia można dokonać także osobiście w sekretariacie 
CK105 lub w dziale Upowszechniania i Rozwoju Kultury (p. 111). 
Szczegóły dotyczące uczestnictwa w jarmarku znajdują się w re-
gulaminie na stronie www.ck105.koszalin.pl.

Autor: agata drozd  |  Fotografie: kamil latuszek, centrum medialne civitas christiana

Autor: agata drozd  |  Fotografie: kamil latuszek, centrum medialne civitas christiana
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Krzysztof Sokołów to jeden z  najbardziej znanych koszalińskich fotografików. 26 października br. światło 
dzienne ujrzała publikacja poświęcona jego pracy, wydana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie. Album 

nosi tytuł „Fotograf mówi zdjęciami. Krzysztof Sokołów”.

Muzeum w Koszalinie zaprasza na jubileuszową wystawę prac Beaty Marii Orlikowskiej pt. „Z wody, ognia 
i kobaltu”, przygotowaną z okazji 30-lecia pracy twórczej artystki. 

Koszalin w fotografii Krzysztofa Sokołowa

Ceramiczne obrazy beaty Orlikowskiej 

Nad publikacją pod redakcją Katarzyny Królczyk pracował 
zespół redakcyjny w składzie: Dorota Cywińska, Robert Bo-
rucki, Piotr Pawłowski, Krzysztof Sokołów, Anna Zbroszczyk. 
Wykorzystano w niej zdjęcia, które od 2019 roku Krzysztof 
Sokołów regularnie przekazuje do zasobu Archiwum Pań-
stwowego w Koszalinie. Dokumentują one życie regionu ko-
szalińskiego od lat 70. XX wieku aż do dziś.

Fotografik od blisko pięciu dekad współpracuje z lokalnymi 
mediami, instytucjami kultury i przedsiębiorstwami. Podczas 
pracy zawodowej na dziesiątkach tysięcy fotografii uwiecznił 
wydarzenia, obiekty i osoby ważne dla życia społeczno-kul-
turalnego naszego regionu. Publikacja jest podsumowaniem 
jego 50-letniej aktywności jako fotografika.

Zapowiedzią książki była plenerowa wystawa zdjęć „Fotograf 
mówi zdjęciami. Krzysztof Sokołów”, która od lipca do września 
2022 roku gościła na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. Obec-
nie wystawę można oglądać na dziedzińcu Archiwum Państwo-
wego w Koszalinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2.

Promocja albumu odbyła się 26 października br. w sali kinowej 
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. W programie wydarzenia 

znalazła się prezentacja książki oraz spotkanie z Krzysztofem 
Sokołowem i Katarzyną Królczyk. Spotkanie prowadził red. 
Piotr Pawłowski, który na potrzeby książki przygotował nie-
zwykle interesujący wywiad z autorem zdjęć.

O albumie szerzej napiszemy w kolejnym wydaniu „Prestiżu”

Beata Maria Orlikowska urodziła się w 1964 roku w Koszalinie i zwią-
zana jest z nim, wyjąwszy okres studiów, przez całe życie. Studiowała 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dzisiejszej Akademii 
Sztuk Pięknych) we Wrocławiu, gdzie zrobiła dyplom z ceramiki uni-
katowej u prof. Krystyny Cybińskiej, dyplom z ceramiki przemysłowej 
u prof. Rufina Kominka oraz aneks do dyplomu w pracowni malarstwa 
prof. Stanisława Kortyki. 

W latach 90. XX wieku założyła grupę Od Dawna, skupiającą artystów 
zajmujących się ceramiką. Przez wiele lat związana z chodzieskimi fa-
brykami porcelany, organizowała Ogólnopolskie Plenery Ceramiczne 
w Chodzieży. Jest też uczestniczką wielu 
innych artystycznych spotkań, np. Mię-
dzynarodowych Plenerów Malarskich 
„Czas i miejsce dla sztuki” w Osiekach. 
Należy do Związku Artystów Plastyków 
Okręg Koszalin – Słupsk. Dotychczas za-
prezentowała swoje prace na kilkudziesię-
ciu wystawach indywidualnych i zbioro-
wych w całej Polsce i poza jej granicami. 
Zdobywa nagrody (np. w konkursie Polska 
Ceramika Współczesna oraz na Festiwalu 
Sztuki Otwartej w Luksemburgu) i nagro-
dy projektuje – jej autorstwa są statuetki 
Koszalińskiego Orła, Koszalińskiej Perły, 

Serce Kiwanis i wiele innych. Ma na koncie również projekty ceramiki 
użytkowej i unikatowej, w tym porcelanowe weduty Koszalina.

Przygotowując jubileuszową wystawę, artystka postanowiła nie sięgać 
do swojego bogatego dorobku, lecz stworzyć prace specjalnie na tę eks-
pozycję. Są to 32 porcelanowe obrazy malowane podszkliwnie tlenkiem 
kobaltu. Abstrakcyjne kompozycje świadczą o aktualnych zaintereso-
waniach artystycznych Beaty Orlikowskiej, natomiast biało-niebieska 
kolorystyka jest nawiązaniem do historycznych i historyczno-artystycz-
nych źródeł jej twórczości: dziejów rodzinnego miasta i bogatej historii 
chińskiej porcelany.

Na przygotowanie porcelanowych obrazów 
artystka otrzymała Stypendium Prezydenta 
Miasta Koszalina w dziedzinie kultury na rok 
2022.

Autorką aranżacji wystawy „Z wody, ognia 
i kobaltu” jest znana scenografka Beata Ja-
sionek, na co dzień związana z Bałtyckim Te-
atrem Dramatycznym w Koszalinie.

(tekst – na podstawie materiałów Muzeum 
w Koszalinie)
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W 2019 roku wydał autobiograficzną książkę, w której opisał swoje bizne-
sowe początki oraz potyczki z nigeryjskim wymiarem sprawiedliwości. Zy-
skała ona status bestselera, a autorowi zapewniła rozpoznawalność. Marek 
Zmysłowski potrafi z niej korzystać, promując start-upy, w które się angażu-
je. Z pochodzącym z Koszalina przedsiębiorcą rozmawiamy o tym, jak nowe 
pomysły biznesowe wpływają na otaczającą nas rzeczywistość w skali mi-

kro i makro. 

Marek Zmysłowski: interesują 
mnie start-upy, które zmieniają 

rzeczywistość 

- Przyznaje się Pan otwarcie, że szybko się 
nudzi. zmienia Pan biznesowe zaintereso-
wania i firmy. jedno pozostaje niezmienne: 
to ciągle są startupy.
- Fakt, start-upy (czyli firmy o wysokim 
ryzyku, ale i potencjale) przyciągają moją 
uwagę najsilniej, lecz już nie wszystkie. Sta-
wiam na takie, które mogą rzeczywiście coś 
zmienić. Takie, które zajmują się softwarem 
(w uproszczeniu – poszukują rozwiązań 
w obszarze programowania), a przekładają 
się na hardware, czyli czystą inżynierię, coś 
namacalnego, konkret.  

- Porozmawiajmy o kilku.
- Ciekawym projektem jest na przykład Se-
edsBot, start-up z Wrocławia, który rozwija 
aplikację łączącą się z urządzeniami IoT, dzię-
ki czemu użytkownik może zdalnie zmierzyć 
poziom materiałów sypkich w silosach pa-
szowych i przemysłowych. Firma produkuje 
również urządzenia do mierzenia stężenia 
różnych pierwiastków w powietrzu na fer-
mach po to, by zoptymalizować produkcję 
mięsa, a przy okazji ograniczyć ilość zuży-
wanych w hodowlach antybiotyków i hor-
monów, co jest problemem, bo ostatecznie 
wpływa na zdrowie ludzi. Mniej antybioty-
ków i chemii oznacza zdrowszą żywność. 
A chodzi o wielką skalę zjawiska, bo war-

to pamiętać, że Polska jest jednym  z naj-
większych producentów drobiu w Europie, 
a czwartym jeżeli chodzi o wieprzowinę. 

- kolejny start-up, w którym Pana „zastaje-
my”, to Payeye, również z wrocławia. czym 
on się zajmuje? 
- PayEye stworzył system przystosowany do 
wykonywania płatności okiem. To jest zdecy-
dowanie „deep tech”, czyli rozwiązanie prze-
łomowe, zbudowane wokół unikatowych, 
chronionych oraz trudnych do odtworzenia 
osiągnięć technologicznych. W kontekście 
biznesowym rozwiązania „deep tech” cha-
rakteryzują trzy kluczowe atrybuty: wysoki 
potencjał oddziaływania na otoczenie (tzw. 
impact), długi czas osiągania dojrzałości ryn-
kowej, czyli czas od pojawienia się koncepcji 
do jej wdrożenia i ogromne zapotrzebowanie 
na kapitał. 

- Spółka Payeye będzie musiała wydać jesz-
cze duże pieniądze, zanim nakłady zaczną 
się zwracać.
- Spożytkowała już 10 milionów euro, nad 
płatnościami przy użyciu odczytu siatkówki 
oka pracuje dla niej prawie 100 inżynierów 
i naukowców. To, że jest numerem jeden na 
świecie w dziedzinie procesowania płatności 
za pomocą siatkówki oka, nie oznacza, że już 

Rozmawiała: andrzej mielcarek  |  Fotografie: archiwum marka zmysłowskiego



na tym zarabia. Trzeba było najpierw zbudować odpowiedni 
terminal płatniczy, co było samo w sobie bardzo ciekawym 
wyzwaniem. Ta technologia już jest wykorzystywana na 
lotniskach, ale to są wciąż ogromne urządzenia, w których 
identyfikacja trwa za długo, żeby wykorzystywać je do ak-
ceptowania płatności. Wyzwanie polegało na potrzebie ab-
solutnej miniaturyzacji, bo trzeba było najpierw zbudować 
bardzo precyzyjną i kompaktową kamerę, która wykonuje 
swą pracę błyskawicznie. Ten start-up wchodzi w przyszłym 
roku agresywnie na rynek Dubaju oraz USA i to jest jego 
duża szansa, bo biometria w płatnościach ma przed sobą 
przyszłość.

- barierą dla jej szybkiego powszechnego wdrożenia może 
być świadomość użytkowników. młodsi pewnie będą mieli 
mniejsze opory, ale średnie pokolenie, nawet 30-latkowie, 
mogą mieć obawy. to przecież zupełnie nowa rzeczywi-
stość...
- Adaptacja nowych technologii najczęściej odbywa się po-
woli, małym kroczkami. Ludzki umysł reaguje na zbyt inno-
wacyjne pomysły tak jak żołądek na zbyt dziwne jedzenie. 
Wielu ludzi nadal używa wyłącznie gotówki, nie korzysta 
z kart lub płatności telefonem. Jednak  większość osób 
korzystających z płatności telefonem już ma do czynienia 
z biometrią, nawet o tym nie wiedząc. Odblokowanie te-
lefonu spojrzeniem to również biometria, choć w bardziej 
prymitywnej formie. Inkrementalne zmiany w technologii są 

napędzane większą wygodą.  Ale zawsze pojawia się dys-
kusja, jak to wszystko głęboko ingeruje w osobistą wolność 
i prywatność człowieka.

- obawa przed inwigilacją wydaje się reakcją racjonalną. 
Przecież w chinach klasyfikuje się już setki milionów oby-
wateli poprzez nieustanne rozpoznawanie ich na każdym 
kroku i ocenę ich zachowania na podstawie arbitralnych 
kryteriów, wygodnych dla władzy.
- Ja jestem bardzo prowolnościowy. Dlaczego więc zainwe-
stowałem w taki projekt? Otóż nie jesteśmy w stanie zde-
finiować, gdzie stawiamy granicę takim przemianom. Czy 
aby zbytnią ingerencją w prywatność nie jest już posiada-
nie telefonu, który bada nasze parametry życiowe, słucha, 
co mówimy, śledzi naszą lokalizację? Czy pozwalać na coś 
więcej? Gdzie jest ta granica? Technologia idzie do przodu 
i tego nie zatrzymamy. Tak długo jak jesteśmy społeczeń-
stwem zbudowanym z różnych indywidualności, tak długo 
nie znajdziemy konsensusu, gdzie jest ta idealna granica 
między wolnością, wygodą a strachem przed utratą pry-
watności. Tak jak z energią atomową albo zwykłymi nożami 
kuchennymi, które mogą zabić – bardzo ważne jest to, jak 
każdą technologię  wykorzystamy i jak będziemy budować 
relacje, procesy, jak to ma działać. W USA i Europie też są 
już narzędzia pozwalające inwigilować ludzi nie gorzej niż 
w Chinach. Tylko z jakiegoś powodu się to nie dzieje, nie na 
taką skalę, nie tak łatwo. Są odpowiednie instytucje i me-
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chanizmy, które to regulują. Jeżeli rozwijającej się tech-
nologii towarzyszy rosnąca świadomość, zwiększają się 
szanse, że wykorzystamy ją w dobry sposób. Uczymy 
się na błędach. Dzięki Chinom mamy większą świado-
mość zagrożeń i prawdopodobnie, jako społeczeństwo, 
nie pozwolimy na praktyki totalnej inwigilacji. Gdyby 
nie było przypadku Chin, mielibyśmy z pewnością peł-
zającą powszechną inwigilację. 

- Podkreśla Pan, że interesują Pana start-upy, które 
realnie wpływają na rzeczywistość. technologią rewo-
lucyjnie zmieniającą nasze życie w skali globalnej jest 
wykorzystywanie energii słonecznej. zainteresował 
się Pan firmą SunRoof, która ma większe zaawanso-
wanie technologiczne niż większość w branży, bo nie 
montuje paneli na dachach, lecz produkuje dachy i in-
stalację fotowoltaiczną jako jedno. 
- Idea czerpania energii ze słońca fascynuje mnie dla-
tego, że niesie z sobą niezależność i wolność. Tech-
nologia generowania energii ze słońca pozwala od-
wrócić dotychczasowy układ zależności, który tworzą 
umowna elektrownia i milion odbiorców jej prądu. Przy 
powszechnie stosowanej fotowoltaice mamy milion 
producentów energii stanowiących wirtualną elektrow-
nię, przesyłających energię między sobą. Technologia 
fotowoltaiczna osiągnęła już taką skuteczność, że jest 
opłacalna dla zwykłego człowieka, a do tego łatwa 
w instalacji (czego nie można powiedzieć o energii ato-
mowej czy wiatrowej). Pierwszym etapem praktycznej 
adaptacji tej technologii są panele. My poszliśmy krok 
dalej i proponujemy dach „dwa w jednym”, zintegrowa-
ny, z 30-letnią gwarancją wydajności. 

- Dlaczego jest to lepsze rozwiązanie? 
- Co by nie mówić, montaż paneli na istniejących da-
chach to ingerencja w istniejącą strukturę. Zawsze do-
chodzi do jakichś, choćby minimalnych, uszkodzeń, nie-
dopasowań. W sytuacji, gdy potrzebny jest nowy dach, 
to „dwa w jednym” jest lepszym rozwiązaniem. Cena 
jest porównywalna do opcji dach plus panele na całej 
jego powierzchni, za to taki dach jest bardziej szczelny 
i bardziej estetyczny. Panel domontowany na dachu 
wygląda po prostu brzydko.
 
- w Polsce mamy obecnie przestój w upowszechnianiu 
indywidualnej fotowoltaiki, bo „zatkały się” możliwo-
ści przyłączania kolejnych małych instalacji do sieci. Po 
prostu było ich tyle, że infrastruktura energetyczna nie 
mogła stać się dla kolejnych setek tysięcy malutkich 
instalacji wirtualnym magazynem energii. 
- Sieć nie jest do tego przygotowana, więc decyzją poli-
tyczną ucięto dotacje dla mini elektrowni, a system za-
czął popierać większych producentów. Teraz widzimy, 
że rząd stawia na auta elektryczne. I tutaj pojawia się 
kluczowe, brakujące ogniwo w ewolucji energetycznej. 
Celem jest obniżenie kosztów magazynowania energii 
lokalnie, żeby nie trzeba było wysyłać jej do ogólnej sie-
ci, co sprawia problemy techniczne. Znowu jestem opty-
mistą, bo jeszcze 10 lat temu technologia solarna się nie 
opłacała, a jednak stała się opłacalna. Tak jak dekada 
badań naukowych zwiększyła efektywność produkcji 
energii ze Słońca, tak podobnych rezultatów możemy 
się spodziewać w temacie magazynowania energii. 

Czy da się połączyć błogie życie i pracę? Po-
mysłodawcy Samana Nomad City, powstają-
cego na półwyspie Samana w Dominikanie 
kompleksu mieszkalno-coworkingowego, 
przekonują, że tak. Firma pozyskuje kapitał 
w drodze crowfundingu inwestycyjnego. 
W trakcie emisji akcji każdy chętny może 
kupić akcje, stając się jednocześnie akcjona-
riuszem danej spółki i czerpiąc z tego tytułu 
określone korzyści (m.in. sprzedaż i wynajem 
apartamentów).

Samana Nomad City działa w ramach Sama-
na Group – grupy firm będącej jednym z naj-
większych deweloperów i właścicieli ziem-
skich na dominikańskim półwyspie Samana. 
Posiada ona ponad 4000 ha gruntów, budu-
je tam osiedla luksusowych willi, hotele, ho-
stele i apartamenty. Założyciele i partnerzy 
Samana Group rozwijają projekt od ponad  
15 lat, gromadząc grunty, tworząc plany urba-
nistyczne i uzyskując pozwolenia na budo-
wę. Założyciele Samana Group jako proof of 
concept zbudowali i otworzyli już w regionie 
sześć butikowych hoteli oraz zespół aparta-
mentów.

Dlaczego wybór padł na Dominikanę? Jest 
to największa gospodarka na Karaibach  
i w Ameryce Środkowej pod względem PKB 
(67 mld USD). Kraj stabilny politycznie, ob-
darzony przez naturę przyjemnym klimatem 
i wspaniałymi obszarami dzikiej przyrody, 
dysponujący pięcioma nowoczesnymi mię-
dzynarodowym portami lotniczym. Nic dziw-
nego, że wyspa coraz częściej wybierana jest 
przez ludzi zamożnych oraz przedstawicieli 
wolnych zawodów na tzw. second home. 

Szerzej: www.samana.group  
oraz www.nomadcity.emiteo.pl
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- Powszechnie dostępna energia solarna to rzeczywiście 
realizacja myśli wolnościowej. człowiek może się unie-
zależnić od sieci, od państwowego albo prywatnego do-
stawcy prądu, ale pod warunkiem, że ma wystarczająco 
dużą baterię, by wyprodukowaną za dnia energię zmaga-
zynować na noc... 
- Dlatego kluczowe obecnie jest poszukiwanie stosunko-
wo taniego sposobu „przechowywania” energii na czas, 
kiedy instalacja nie będzie działać, bo nie będzie słońca. 
To szczególnie ważne w naszej strefie klimatycznej. Nie 
mam wątpliwości, że coś w tej dziedzinie zostanie odkry-
te. Rodzą się rozmaite wizje. Na przykład koncepcja happy 
hours i happy locations. Będą zapewne lokalizacje w mie-
ście o określonych godzinach dnia, gdzie prądu będzie za 
dużo lub za mało. System miałby o tym informować i za-
chęcać użytkowników do naładowania baterii w danej 
godzinie, w danym miejscu, bo tam akurat jest nadwyż-
ka prądu. Korzyść to minimalizacja kosztów przesyłania 
prądu na duże odległości, a przede wszystkim minima-
lizacja strat podczas transferu energii, co obecnie jest 
ogromnym problemem, bo nawet 20-30 procent energii 
bezpowrotnie i bezużytecznie rozprasza się w drodze 
między elektrownią a użytkownikiem końcowym. Można 
więc wyobrazić sobie sytuację, kiedy ktoś jadąc autem 
elektrycznym z pełną baterią, dostaje powiadomienie, 
że znalazł się w miejscu, gdzie akurat jest chwilowy de-
ficyt prądu, więc może połowę swego zapasu korzystnie 
sprzedać… Na pewno znajdą się użytkownicy, którzy będą 
chcieli tanio kupić prąd albo drożej sprzedać. Prąd stanie 
się towarem do powszechnego handlowania. Czekam aż 
sieci będą tak zaawansowane, że będzie można w każdym 
miejscu naładować lub oddać energię. To jest możliwe, ale 
to wymaga projektowania miast od zera. 

- o mieście przyszłości jeszcze porozmawiamy. na razie 
wróćmy do firmy SunRoof. Prezentowany przez nią mo-
del biznesowy znajduje uznanie inwestorów. w trudnym 
momencie, zaraz po napaści Rosji na ukrainę, zyskali 
państwo od nich 70 mln zł na rozwijanie biznesu.
- Pozyskaliśmy pieniądze od dwóch funduszy inwesty-
cyjnych mających w swojej tezie inwestycyjnej inwesto-
wanie w odnawialne źródła energii. Środki zostaną prze-
znaczone na optymalizowanie procesu prowadzenia wielu 
budów na raz. Jest różnica między budowaniem jednego 
biurowca, nawet bardzo zaawansowanego technicznie, 
a budowaniem w tym samym czasie tysiąca domów  w ty-
siącu miejsc. Same dachy są proste, ale musimy je monto-
wać w wielu miejscach, w kilku krajach na raz. Stoi przed 
nami dylemat na podobieństwo tego, który kiedyś musiał 
rozwiązać Amazon, czyli jak rozprowadzić miliony paczek 
dziennie. Każdy nadmiarowy kilometr drogi może zade-
cydować o koszcie przekreślającym ekonomiczny sens 
przedsięwzięcia. To jest dla SunRoof bardzo ważny mo-
ment, bo musi pokazać, że ma wystarczająco dużo spraw-
nych ekip i że zwiększając liczbę wykonywanych dachów, 
może jednocześnie zwiększać dochodowość swej działal-
ności. Jedna wielka logistyczna łamigłówka.  

- wydawałoby się, że naturalną drogą rozwoju byłaby 
praca z budującymi wiele domów w jednej lokalizacji de-
weloperami. czy rozmawiają państwo z takimi firmami?
- Tak, ale na razie skupiamy się na oferowaniu produktów 
klientowi indywidualnemu, szczególnie w Polsce. Trochę 
inaczej jest w Szwecji lub Niemczech, gdzie też jesteśmy 

obecni. Proces decyzyjny u klienta indywidualnego jest 
szybszy, szybciej przekonuje się on do nowych techno-
logii niż deweloper, bo tam zawsze jest zachowawczość 
i opór przed nowościami. Deweloperzy rzadko decydu-
ją się budować coś drożej (bo dach solarny jest droższy 
niż zwykły) niż inni z obawy, czy znajdą na to nabywców. 
Jednak myślę, że kiedy klienci indywidualni w większej 
liczbie przekonają się do dachów solarnych, to dewelo-
perzy też będą bardziej przychylni temu rozwiązaniu. 
Tymczasem skupiamy się na odbiorcach indywidualnych, 
choć jest to skomplikowane. Każdy buduje po swojemu, 
trzeba technicznie dostosować się do każdego indywidu-
alnego projektu, dogadać estetykę i mnóstwo szczegó-
łów. Stwierdziliśmy, że bardzo nam po drodze z trendem 
prefabrykacji domów, która pozwala unifikować domy dla 
klienta indywidualnego, z tym że prefabrykacja ze swymi 
zaletami również dopiero się przebija do świadomości od-
biorców.  

- Są państwo obecni w Polsce, niemczech i Szwecji. we-
szli państwo również na rynek uSa, a to na pewno rodzi 
wiele wyzwań, począwszy od innego systemu miar i in-
nych norm budowlanych. warto było?
- Czas pokaże. To jest rzeczywiście rynek pełen wyzwań, 
bardzo konkurencyjny. Zresztą wchodząc na każdy inny 
rynek, musimy się do niego dostosować. To co w Polsce 
i Szwecji przeszło, w Niemczech już nie, więc musieliśmy 
wiele rzeczy pozmieniać. Tak samo jest w Teksasie, bo to 
takie państwo w państwie, niemal osobny kraj. 

- o teksasie mówi się, że to dziewiąta co do wielkości go-
spodarka świata…
- Nie tylko technologię trzeba było zmodyfikować, ale 
i listę dostawców. Wybraliśmy na początek Teksas bo 
to stan, który ma niezależną od reszty kraju sieć ener-
getyczną. Im bardzo zależy na niezależności, a pane-
le i dachy słoneczne to element niezależności. Inną 
ważną okolicznością jest fakt, że wiele kalifornijskich  
start-upów przeprowadza się do Austin w Teksasie, 
a wraz z nimi napływają proekologiczni ludzie, dla któ-
rych technologia solarna jest ważnym elementem eko-
logicznej układanki.  Kupują domy w Teksasie i inwe-
stują w dachy solarne. 

- wspomniał pan o przeprowadzce z Doliny krzemowej 
do teksasu tysięcy specjalistów. Pan zdaje się sam rów-
nież preferuje współczesny nomadyzm zgodnie z prze-
konaniem, że pracując zdalnie, można mieszkać w dowol-
nym miejscu na ziemi. można więc wyobrazić sobie całe 
miasta/miasteczka/osiedla ludzi, których narzędziem 
pracy jest komputer i internet.
- Takich ludzi są grube tysiące, jeśli już nie miliony, bo 
przedsiębiorstwa coraz częściej umożliwiają pracę hybry-
dową. Mamy więc coraz większą grupę osób, które stać 
na to, żeby mieszkać poza stałym domem przez parę mie-
sięcy w roku. I to mogą być miejsca bardzo egzotyczne, 
bo mamy Starlinka, który zapewnia dostęp do sieci inter-
netowej w każdym punkcie globu. Nie jest już istotne, czy 
mieszkamy na odludziu czy w centrum miasta. 

- Pan wybrał Dominikanę.
- Od pięciu-sześciu lat regularnie bywam w Dominikanie 
ze względu na partnerkę. A mieszkam tam od dwóch lat, 
kiedy przenieśliśmy się na Dominikanę, gdy w Hiszpa-
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nii, gdzie mieszkaliśmy, zaczął się lockdown. Sam na sobie 
przetestowałem, czy da się pracować zdalnie z Dominika-
ny. Doszedłem do wniosku, że chciałbym zaangażować się 
w projekt, który rozwiązywałby problemy ludzi podobnych 
do mnie. Koncepcja takiego „nowego miasta” w Europie jest 
bardziej abstrakcyjna niż w innych częściach świata, bo tutaj 
miasta funkcjonują najczęściej od wielu setek miast. Nato-
miast w Ameryce Północnej i Południowej miasta są „młode” 
i często budowane przez prywatne przedsiębiorstwa, lub 
partnerstwa publiczno-prywatne, bo to nadal są mało zalud-
nione kontynenty. 

- niektórzy już sobie tak urządzili życie, nawet w koszalinie. 
jest grupa osób, które spędzają jesień i zimę w Hiszpanii. 
wiodą wygodne życie, „omijając” przykre pory roku. Przy 
dzisiejszych rozbudowanych połączeniach lotniczych moż-
na wybrać sobie równie dobrze zupełnie inne, egzotyczniej-
sze miejsce do życia. 
- Hiszpania leży w odległości około trzech godzin lotu samo-
lotem od Polski, natomiast do Dominikany leci się stąd po-
nad dziesięć godzin. Trudno więc jej konkurować w temacie 
tygodniowych wypadów z Hiszpanią. Nasze miasto, które 
budujemy w Dominikanie, jest przeznaczone dla klienteli ze 
Stanów i z Kanady, bo z Miami, Nowego Jorku, Toronto czy 

Montrealu do Dominikany jest tak daleko, jak z Warszawy do 
Hiszpanii.  Wydaje mi się jednak, że takie miejsca jak Domini-
kana będą coraz ciekawszą opcją zamieszkania w przyszłych 
latach. Sytuacja Europy się niestety stale pogarsza i będzie 
się pogarszała: coraz większe problemy z imigracją bez asy-
milacji, rozwarstwieniem społecznym,  stabilnością klimatu, 
dostaw energetycznych i żywności. Jeżeli ktoś ma mieszka-
nie w Hiszpanii, Polsce czy w innym kraju europejskim, to 
odczuwana przez niego jakość życia jeszcze w ciągu kilku 
najbliższych lat może wydawać się wyższa niż gdzie indziej. 
Jednak w perspektywie dłuższej… Tu już bym polemizował. 

- koncepcja miasta/miasteczka/osiedla powstającego od 
zera dla ludzi, których łączą określone potrzeby wydaje 
się prowolnościowa. na zasadzie umowy społecznej mogą 
w takim miejscu obowiązywać odrębne zasady niż gdzie 
indziej – pod warunkiem, że państwo będzie tolerować tę 
odmienność.  
- „Prywatne miasto” czy „Nowoczesną wioskę” można bu-
dować na dwa sposoby. Po pierwsze może ono egzysto-
wać normalnie, w jurysdykcji danego kraju.  Jest ono wtedy  
de facto prywatnym osiedlem z własnymi sklepami, centrami 
rozrywki, infrastrukturą kanalizacyjną i tym wszystkim, co 
potrzebne, by zapewnić wysoką jakość życia. Po drugie: moż-

I   t e m a t  z  o k ł a d k I   I



na iść w stronę głębokich zmian prawnych, ale to zależy 
od państwa-gospodarza. Pierwszym krokiem ku temu są 
specjalne strefy ekonomiczne również dla rezydentów, 
czyli na przykład niższe podatki także dla napływowych 
mieszkańców, a nie tylko obywateli danego państwa. To 
nie wymaga nawet wielkich zmian legislacyjnych. Nato-
miast niektóre kraje Ameryki Łacińskiej i Afryki już po-
zwalają dużym deweloperom budować miasta – enklawy 
z odrębnym systemem prawnym. Takie miasta mogą iść 
w bardziej wolnościową stronę, gromadzić ludzi o okre-
ślonych przekonaniach i preferowanym stylu życia lub 
tworzyć swoiste wspólnoty religijne. Ludzie mogą so-
bie wybrać, gdzie chcą zamieszkać i na jakich zasadach.  
To zresztą dzieje się już bliżej niż w Ameryce, na przykład 
w Dubaju, gdzie zarówno firmy płacą mniejsze podatki, 
a rezydenci nie płacą podatku dochodowego wcale. Jest 
tylko jeden zasadniczy warunek: trzeba dostosować się 
do norm kulturowych narzuconych przez szejka. A to nie 
każdemu musi pasować. 

- ciekawe jest to, co Pan mówi o ameryce Południowej 
i afryce. wyobrażenie Polaków o tej części świata raczej 
skupia się wokół zamordyzmu, korupcji i krwawych junt. 
tymczasem rzeczywistość przeczy temu obrazowi, sko-
ro tamtejsze państwa pozwalają na eksperymenty.  
- Nasza edukacja publiczna mało skupia się na krajach 
spoza Europy, przez co wyobrażenie o Afryce, Ameryce 
Południowej jest zupełnie szczątkowe albo błędne. Je-
steśmy ofiarami podziału na kraje pierwszego i trzecie-
go świata. Wydaje się, że Europa i Stany Zjednoczone 
to pierwszy świat, a reszta to jakiś trzeci. Prawda jest 
inna. W każdym kraju żyją ludzie w warunkach opisują-
cych „pierwszy świat”, lecz również są skrajnie ubodzy, 
niewykształceni, wykluczeni ekonomicznie i społecznie, 
czyli „trzeci świat”. Nawet w centrach wielkich metropolii 
zaawansowanych ekonomicznie krajów. 

- obserwując Pana aktywność, jestem pełen podziwu 
dla Pana siły, by w tylu obszarach odnajdować się na 
raz. Praca w zupełnie w różnych tematach – biblia au-
dio, technologia słoneczna, budowa miasta przyszłości… 
Skąd Pan bierze na to siłę?
- Staram się przekształcić moją nudę w coś pożyteczne-
go. W sporcie się to nie sprawdziło, jednak w biznesie 
tak. Kiedy dotyka się wielu sektorów po trochu, to bycie 
takim generalistą jest wartością samą w sobie. Skumulo-
wana ludzka wiedza rozwinęła się już na tyle, że najczę-
ściej znajdujemy ekspertów w danych dziedzinach, którzy 
wchodzą w określoną specjalność tak mocno, że mają nie-
wiele wspólnego z ekspertami z innej dziedziny. Są  głę-
boko w lesie, a nie dostrzegają drzew. Potrzebni są więc 
ludzie, którzy zajmą się transferem wiedzy, relacji, tech-
nologii między różnymi obszarami. W biznesie ważny jest 
też networking i relacje. Bycie generalistą powoduje, że 
można się w tym wszystkim odnaleźć. Jestem być może 
takim łącznikiem. To wymaga obecności w wielu miej-
scach typu eventy, spotkania, konferencje. Jestem też 
osobą w kręgach biznesowych relatywnie rozpoznawalną 
i to w biznesie może też pomóc. Wszystko ma oczywiście 
swoje wady i zalety. Są osoby, które osiągnęły sto razy 
więcej ode mnie, a w Internecie nie znajdziemy ich jedne-
go zdjęcia.  Jeśli chodzi o mnie, to wybrałem taką drogę, 
a nie inną, bo taka sprawia mi największą frajdę. 

Marek Zmysłowski, rocznik 1986. Z Koszalina 
wyjechał zaraz po maturze. Karierę zawodową 
zaczynał jako sprzedawca produktów finanso-
wych. Jak sam przyznaje, szybko stracił poczu-
cie sensu tej pracy i się w niej wypalił. Szukając 
dla siebie miejsca w biznesie, próbował wpro-
wadzić do Internetu polską branżę pogrzebo-
wą. W 2013 roku zamieszkał w Nigerii i szybko 
zyskał status biznesowego celebryty. Jego 
kariera załamała się, kiedy został fałszywie 
oskarżony o nielegalne przejęcie firmy (znalazł 
się nawet na liście osób poszukiwanych przez 
Interpol). Walka o oczyszczenie wizerunku 
i obalenie absurdalnych zarzutów zajęła mu 
dwa lata. Swoje biznesowe przygody oraz boje 
z nigeryjskim wymiarem sprawiedliwości opi-
sał w książce „Goniąc czarne jednorożce. Jak 
polski Wilk z Wall Street został afrykańskim 
terrorystą”, która ukazała się w 2019 roku, sta-
jąc się czytelniczym bestselerem. Autorowi 
przyniosła rozgłos i rozpoznawalność. Marek 
Zmysłowski angażuje się w różne nowe przed-
sięwzięcia biznesowe, spośród których kilka 
przedstawiamy w naszym artykule. Prywatnie 
związany z Yaritzą Reyes, pochodzącą z Domi-
nikany aktorką i modelką. Obecnie mieszkają 
na zmianę w Dominikanie i Hiszpanii. 
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Jeden z najważniejszych koszalińskich festiwali zagrał w tym roku po raz dziesią-
ty. Jubileuszowa edycja Good Vibe Festival zafundowała słuchaczom fantastycz-
ne wrażenia muzyczne. Na trzech scenach – Filharmonii Koszalińskiej, Teatru 
Muzyczngo Adria i Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia – zagrało pięć for-
macji: londyńskie Ill Considered oraz międzynarodowe Seba Kaapstad, a także 
New Bone, Funky Bomba Trio Collective Project (z muzykami z Koszalina), The 
Overview Effect. Twórcą tego i poprzednich line upów dostarczających Kosza-
linowi porządną dawkę nowoczesnych i obiecujących jazzowych brzmień jest 

Mateusz Prus, pomysłodawca i organizator festiwalu.

Mateusz Prus:  
otwieram nowy rozdział

Rozmawiała: anna makochonik  |  Fotografie: materiały prasowe gVf/ gosia krupińska aka Wymierna
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- z jakimi wrażeniami zostałeś po jubileuszowej edycji good 
Vibe Festival? Publiczność była zachwycona.
- Bardzo mi miło, że publiczność chwali festiwal. Przyznam, że 
miałem trochę obaw, bo organizowałem go po raz pierwszy pod 
szyldem fundacji Good Vibe i miałem na głowie więcej formal-
ności niż zazwyczaj. Ostatecznie wszystko się udało. W mojej 
ocenie była to rewelacyjna edycja. W Filharmonii Koszalińskiej 
podczas jednego wieczoru wystąpiły dwa znaczące zagranicz-
ne zespoły i było to zestawienie, które mogłoby otwierać wielki 
ogólnopolski festiwal muzyczny. Koncerty były na niewiarygod-
nym poziomie. Zresztą późniejsze, w kolejnych dniach, również.

- jakie były najważniejsze momenty w dziesięcioletnim rozwo-
ju festiwalu?
- Festiwal miał kilka etapów, kilka trudnych momentów i nawet 
miewałem myśli, żeby to zostawić. Cieszy mnie to, że niezależnie 
od okoliczności wszystkie edycje były świetne. Dwie pierwsze 
były imprezami Centrum Kultury 105, odbywały się w Domku 
Kata. Trzeci i czwarty festiwal organizowałem sam, spontanicz-
nie, bez zaplecza formalnego z minimalnym budżetem. Były par-
tyzanckie, ale bardzo mi zależało, by festiwal był kontynuowany. 
Od piątej edycji w organizację zaangażowała się Fundacja Nauka 
dla Środowiska, dzięki czemu wszedłem na wyższy poziom i roz-
winąłem skrzydła. Ósma edycja odbyła się w apogeum pande-
mii. Jako jedni z niewielu w Polsce zrobiliśmy imprezę na żywo, 
na świeżym powietrzu, zgodnie z przepisami. Dziewiąta edycja 
była też specyficzna, bo po pandemiczna, wciąż z ograniczenia-
mi. Teraz otwieram nowy rozdział, jak wspomniałem, z własną 
fundacją.

- czym się będzie ona zajmowała?
- Głównym celem statutowym jest oczywiście organizacja Good 
Vibe, ale będę się starał robić także inne rzeczy. Już udało się 
z porozumieniu z Moniką Widocką, prezes Pracowni Pozarzą-
dowej i Koszalińską Biblioteką Publiczną zorganizować prze-
gląd filmowy dla uchodźców z Ukrainy. Chciałbym organizować 
warsztaty muzyczne dla seniorów, ubogiej młodzieży, grup wy-
kluczonych, zaprzyjaźniać ich z muzyką. Generalnie chcę rozwi-
jać działania w obszarze kultury.

- z czego w historii good Vibe jesteś najbardziej dumny?
- Największym sukcesem są dla mnie koncerty zagranicznych 
artystów. Niektóre były pionierskie, wyprzedzały czas w skali 
Polski.

- jak namawiasz tych artystów do przyjazdu do niewielkiego 
koszalina?
- W dzisiejszych czasach nie ma znaczenia, gdzie odbywa 
się koncert, jeśli możemy zapewnić muzykom odpowiednie 
warunki do występu. Pisząc do nich maile z zaproszeniem, 
oczywiście opowiadam o mieście, festiwalu, jego idei, a oni 
świetnie reagują na propozycję zagrania u nas. Potem do-
grywamy terminy, szczegóły itd. Myślę, że kluczowe jest to, 
by wyłuskiwać ich w odpowiednim czasie. Dziś grają u nas, 
a dwa lata później otwierają Jazz Jamboree – to się zdarza 
i zawsze jestem niesamowicie dumny, że wcześniej pojawili 
się w Koszalinie.

- gdzie ich szukasz i co jest kryterium tego wyboru? twoja in-
tuicja?
- Przede wszystkim szukam ich sam. W przeciwieństwie do in-
stytucji, które zapraszają artystów już będących w Polsce, na 
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przykład w trasie, do której dołącza Koszalin. Staram się śledzić 
muzyczne portale, czytam recenzje, robię notatki. Jeśli ktoś mi 
się spodoba i czuję, że ma potencjał, to go zapraszam, bo chcę, 
by poznali go słuchacze. Jest to w stu procentach mój osobisty 
wybór. Lubię się dzielić z innymi tym, co mnie interesuje.

- good Vibe jest jednym z najważniejszych festiwali koszaliń-
skich. nie trzeba go w naszym mieście reklamować, ale czy do-
stajesz też feedback z zewnątrz, że to ważna, muzyczna impre-
za w skali Polski?
- Dostaję w ciągu roku mnóstwo pytań o możliwość zagrania 
u nas od młodych zespołów, które nas znają, cenią, więc na pew-
no jest w tym środowisku znany. Jednak mam inną filozofię. Sam 
chcę wybierać.

- miałeś kiedyś pokusę, żeby robić festiwal gdzie indziej?
- Tak, co roku (śmiech). Wiem, jakiej rangi zespoły zapraszam do 
Koszalina, żeby wspomnieć Nubye Garcię czy tegoroczny Seba 

Kaapstad. Jestem pewien, że w większym mieście, gdzie więcej 
osób słucha jazzu, koncerty miałyby większą widownię. Bilety 
rozeszłyby się szybko. W Koszalinie niestety, mimo że bilety są 
tanie, trudno tak niesamowite koncerty sprzedać. Byłoby mi 
łatwiej, festiwal zyskałby rozmach, ale wracam jednak do Ko-
szalina, bo czuję misję, by tę muzykę jazzową dostarczać tutaj, 
edukować słuchaczy.

- w tym kontekście z obawą zapytam – good Vibe Festival za 
kolejne dziesięć lat?
- Chciałbym, żeby festiwal grał też w regionie, w okolicznych 
miastach: Kołobrzegu, Darłowie, Białogardzie, Sianowie. Kon-
certy mniejsze mogłyby odbywać się cyklicznie, w ciągu roku, 
obok „dużego” festiwalu. Chciałbym zapraszać jeszcze lepsze, 
ważniejsze zespoły, choć nie wiem, czy uda mi się przebić te-
goroczny line up (śmiech). I chciałbym też, jak wspomniałem, 
„wychować” jazzową publiczność. Wiele kroków do tego celu 
przede mną.
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PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE

MOJSIUK

Patronat honorowy

Organizator Sponsor Główny Sponsor Złoty Sponsor Srebny Patronat medialny

12.11.2022
godzina 18:00

Andrzej Piaseczny

VII Koncert Charytatywny
w Filharmonii Koszalińskiej
na rzecz podopiecznych Fundacji „Zdążyć z Miłością”

z zespołem

www.zdazyczmiloscia.org.pl

Partner

Cegiełki w cenie 120zł i 150zł do nabycia:

cegiełki w Filharmonii Koszalińskiej
ul. Piastowska 2
w godz. 11:00 - 15:00

biuro Fundacji "Zdążyć z Miłością",
ul. Niepodległości 7

kom. 605 268 151
(zamówione cegiełki dowieziemy)

Arcado Meble - Arkadiusz Dobrakowski





Prestiżowy 
Adres

SPECJALnY bLOK 
TEMATYCZnY

m a g a z y n  k o s z a l i ń s k i

strony 36-85



Na plac budowy Patio Apartments przy ulicy Hallera w Koszalinie zaglądamy systematycznie. 
Deweloper, rodzinna firma Urbaniak Inwestycje z Chojnic, oddał już klucze nabywcom ponad 
90 mieszkań w pierwszym z czterech planowanych budynków. Trwa wznoszenie drugiego. 
Jak się dowiadujemy, zawirowania makroekonomiczne nie mają wpływu na tempo prac ani 

plany dewelopera.   

urbaniak Inwestycje: wsłuchujemy się  
w opinie klientów, elastycznie reagujemy, 

przygotowujemy oferty promocyjne
Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: daniel frymark

Patio Apartments to inwestycja składająca się ze 181 aparta-
mentów o powierzchniach od 31 m2 do 128 m2 ulokowanych 
w dwóch budynkach liczących po siedem kondygnacji każdy 
(w tym jedna podziemna). Urozmaicone układy mieszkań po-
zwalają na różnorodną aranżację wnętrz. Stolarka okienna 
ma z zewnątrz kolor antracytowy, a od wewnątrz okna są 
białe. Wysokiej jakości są wszystkie materiały konstrukcyjne 
i wykończeniowe.

Świetna lokalizacja - w sąsiedztwie największego w mie-
ście centrum handlowego, kompleksu lokali gastrono-
micznych i wielosalowego kina - zapewnia niezbędną in-
frastrukturę oraz tereny rekreacyjne na wyciągnięcie ręki. 
Gwarantuje również doskonałe skomunikowanie z resztą 
miasta, a to dzięki pętli autobusowej przy ulicy Gnieźnień-
skiej (również na piechotę dociera stąd do centrum Kosza-
lina w 10-15 minut).
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Patio Apartments jest ofertą skierowaną do klientów szukają-
cych spokoju wśród istniejącej już zieleni, ale jednocześnie blisko 
wygód miejskiego życia. Komfort parkowania zapewnia hala ga-
rażowa z miejscami postojowymi oraz komórkami lokatorskimi. 
Dodatkowo na terenie inwestycji zaplanowanych jest 155 miejsc 
parkingowych.

Niekwestionowanym atutem Patio Apartaments (podobnie jak 
pozostałych inwestycji firmy) jest możliwość kreowania przestrze-
ni wybranego mieszkania według indywidualnych potrzeb - po 
przygotowaniu projektu wnętrz wykonywane są prace budowlane 
zgodnie z sugestią klienta.

Przemyślane rozplanowanie przestrzeni wspólnych, ciekawa ar-
chitektura budynków oraz terenu wokół  sprawiają, że oferta Pa-
tio Aprtments trafia w gusta zarówno rodzin z dziećmi, seniorów, 
singli czy osób szukających lokalu inwestycyjnego.

Październikowa pogoda jest w tym roku łaskawa dla ekip budow-
lanych. Joanna Urbaniak z zarządu firmy Urbaniak Inwestycje, ko-
mentuje: - Dzięki temu możemy nawet nieznacznie wyprzedzać 
harmonogram. Generalnie zawsze staramy się tak organizować 
prace, żeby w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatury 
uniemożliwiają działania na zewnątrz budynków, ekipy miały za-
pewniony front robót wewnątrz. Wtedy powstają instalacje elek-
tryczne, hydrauliczne, tynki i gładzie.
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Jak mówi pani Joanna, firma obserwuje ogólną sytuację w gospodarce i stara 
się na nią elastycznie reagować: - Wszyscy znaleźliśmy się w trudnym okresie 
ze względu na warunki makroekonomiczne. Klienci mają ograniczony dostęp 
do kredytów hipotecznych. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że ograniczenie 
o trzy czwarte liczby udzielanych kredytów istotnie wpływa na możliwość 
spełnienia przez wiele osób marzeń o własnym mieszkaniu. W związku z tym 
przygotowaliśmy szereg promocji, które będziemy sukcesywnie uruchamiać. 
Jesteśmy również elastyczni, jeśli chodzi o harmonogram wpłat przy zakupie 
lokalu, który nie został jeszcze zrealizowany. Mimo całej złożonej sytuacji na 
rynku nie zatrzymaliśmy się, realizujemy założone cele, robimy to rozważnie 
ale systematycznie.

Jak słyszymy, promocje będą wdrażane w kolejnych miesiącach: -dlatego za-
praszamy do śledzenia bieżącej oferty, którą nazwaliśmy „Mieszkanie miesią-
ca”, gdzie możemy zaproponować duży rabat na zakup konkretnego miesz-
kania. Jeżeli klienci myśleli o określonej powierzchni i układzie, będą mogli 
nabyć wskazany lokal w preferencyjnej cenie – informuje Joanna Urbaniak. 
-  Generalnie warto trzymać rękę na pulsie, bo co miesiąc będzie się pojawiać 
coś atrakcyjnego.

Pani Joanna dodaje: - Kryzysowa sytuacja wokół nas nie oznacza, że zrezy-
gnujemy z wysokiej jakości w trakcie realizacji budynków i otaczających je 
terenów. Wręcz odwrotnie – mobilizuje nas do jeszcze staranniejszego dzia-
łania o czym świadczy między innymi zaplanowane na koniec października 
przekazanie kluczy nowym nabywcom dwóch nowych budynków inwestycji 
Soft Loft w Szczecinku. W Koszalinie pierwszy zasiedlony apartamentowiec 
wielorodzinny daje wyobrażenie o tym, w jakim standardzie budujemy i jak 
myślimy o otoczeniu inwestycji. Mamy ambicję zawsze oddawać nabywcom 
nie tylko porządnie wykonane lokale i części wspólne budynków, ale również 
kompletnie zagospodarowaną przestrzeń wokół nich.

biuro sprzedaży mieszkań 
Patio apartments 
koszalin, ul. generała józefa Hallera

+48 730 740 667

sprzedaz@patioapartments.pl



Termin zakończenia budowy 
drugiego obiektu przy ulicy 
Hallera przewidziany jest na 
wrzesień przyszłego roku. 

W każdą środę na budowie 
dla Klientów dostępna jest 
pani Monika Mikołajczak, 

która służy wszelkimi 
informacjami.  

- Warto wcześniej 
zadzwonić, zarezerwować 

termin spotkania, aby 
komfortowo można było 

zapoznać się  
z ofertą dewelopera,  

a także zobaczyć postęp 
prac na budowie. Oczywiście 

wyczerpujących informacji 
udzielamy również drogą 

telefoniczną i mailową. Pani 
Monika jest dyspozycyjna 

również w inne dni, 
jeśli klientom zależy na 

określonym terminie 

I   p r e s t i ż o w y  a d r e s   I
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Nie 200 jak w bieżącym, lecz 120-130 mieszkań zamierza oddać do użytku w przyszłym roku 
Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer. To reakcja firmy na ograniczenie dostępności kredytów 
hipotecznych wywołane wysoką inflacją. Nie oznacza to jednak rezygnacji z zaplanowanych 

w dłuższym okresie inwestycji w ramach realizowanych już osiedli.  

Pb Kuncer ze spokojem  
podchodzi do kryzysu

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin Betliński

Wioletta Stelmach, dyrektor generalna PB Kuncer, komen-
tuje: - Wszystkie budowy, które mieliśmy zaplanowane 
do oddania w bieżącym roku, ukończyliśmy. Sprzedały 
się praktycznie wszystkie mieszkania. W przyszłym roku 
przewidujemy oddanie do użytku po jednym budynku 
na każdym z realizowanych osiedli: na Osiedlu Francisz-
kańska, Zwycięstwa i Hallera. Łącznie będzie to 120-130 
mieszkań. Mamy pozwolenia na kolejne budowy, wolimy 
jednak z nimi poczekać. Uważnie przyglądamy się sytuacji 
na rynku kredytów hipotecznych. Ograniczenie ich liczby 
o trzy czwarte musiało się przełożyć na wysokość sprze-
daży mieszkań. Nas to dotknęło w niedużym stopniu, ale 
nie decydujemy się na rozpoczynanie kolejnych inwestycji 
w normalnym tempie, żeby nie doprowadzić do sytuacji, 
że w świeżo ukończonym budynku z kilkudziesięcioma 
mieszkaniami zasiedlonych w tym momencie będzie kilka. 
Byłaby to dyskomfortowa sytuacja i dla klientów, i dla nas. 
Wolimy zmniejszyć przejściowo tempo i być gotowym do 
działania na sto procent, kiedy koniunktura się poprawi. 

Jak mówi Wioletta Stelmach, z rozmów z potencjalnymi 
klientami wynika, że pierwszy szok spowodowany skoko-
wym wzrostem oprocentowania kredytów już mija: - Lu-
dzie zdają sobie sprawę z faktu, że obniżek cen nowych 

mieszkań nie można się spodziewać. Wręcz przeciwnie, 
wstrzymanie wielu inwestycji spowoduje, że gdy znów 
kredyty staną się dostępniejsze, podaż mieszkań będzie 
mała a przez to ceny wzrosną. W Polsce wciąż panuje głód 
mieszkań. W obecnej sytuacji wiele osób zostało pozba-
wionych możliwości zrealizowania marzenia o własnych 
czterech kątach.

PB Kuncer należy do tych nielicznych deweloperów, któ-
rzy mają własne ekipy budowlane: - Od wykonawstwa za-
czynaliśmy i wciąż jest ono „drugą nogą”, na której opiera 
się firma. Zaplanowany zakres przyszłorocznych inwesty-
cji pozwoli nam utrzymać zatrudnienie i dodatkowo będzie 
wsparciem dla współpracujących z nami podwykonawców 
wyspecjalizowanych  w pracach instalacyjnych i wykoń-
czeniowych. Tym samym w momencie, kiedy pojawią się 
pierwsze symptomy poprawy koniunktury, będziemy go-
towi szybko zwiększyć liczbę prowadzonych inwestycji, by 
zaproponować klientom większą liczbą mieszkań - mówi 
Wioletta Stelmach i kwituje: - Doświadczenie nauczyło 
nas, że w okresie kryzysowym najgorszą strategią jest po-
dejmowanie nerwowych decyzji. Dlatego spokojnie obser-
wujemy rozwój wypadku w przekonaniu, że stagnacja nie 
potrwa długo.  

Pierwszy z trzech planowanych sześciopiętrowych budynków Osiedla Hallera został już oddany do użytku. 

I   4 0   I



O s i e d l e  H a l l e r a
Osiedle Hallera docelowo będzie się składało 
z trzech sześciokondygnacyjnych domów wie-
lorodzinnych. Ta część Koszalina okazała się 
mieszkaniowo atrakcyjna od czasu, kiedy w po-
bliżu ruszyło Centrum Handlowe Forum Ko-
szalin i kompleks rekreacyjny „Wodnej Doliny”. 
Jednak nie tylko zaplecze handlowe w zasięgu 
pięciu minut spacerem i tereny zielone stano-
wią o atrakcyjności tej lokalizacji. Tak samo 
ważne jest położenie komunikacyjne na wylo-
cie z miasta w kierunku Poznania i centrum Pol-
ski oraz bliskość pętli autobusowej przy ulicy 
Gnieźnieńskiej. 

W tym roku zasiedlony został pierwszy z trzech 
planowanych budynków. Drugi zostanie od-
dany do użytku w drugiej połowie przyszłego 
roku. Tu również „oddanie do użytku budynku 
mieszkalnego” oznacza, że równocześnie jego 
mieszkańcy otrzymują do dyspozycji w pełni 
zagospodarowane jego otoczenie. 

Wnętrze mieszkania pokazowego na Osiedlu Hallera
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O s i e d l e  F r a n c i s z k a ń s k a 

Osiedle Franciszkańska powstaje u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Krańcowej 
w Koszalinie. Teren, którym dysponuje PB Kuncer, ma powierzchnię niemal 
trzech hektarów. Deweloper podzielił ją na cztery strefy. W trzech z nich 
powstanie łącznie siedem budynków (ponad 300 mieszkań). Czwarta stanie 
się wspólną strefą rekreacyjną, niezależnie od tego, że przy poszczególnych 
domach przewidziane są elementy zieleni, ławeczki i urządzenia służące za-
bawom dzieci. 

Osiedle Franciszkańska to budownictwo wielorodzinne ze stosunkowo niską 
zabudową, przytulne, zapewniające lokatorom komfortowe warunki do życia. 
W tym roku zakończyła się budowa czwartego i piątego budynku kompleksu, 
z mieszkaniami o zróżnicowanej powierzchni. W połowie przyszłego roku zo-
stanie oddany do użytku szósty budynek. 

Osiedle Franciszkańska tworzy enklawę nowoczesnego, przyjaznego miesz-
kańcom budownictwa wielorodzinnego. Zakończenie realizacji kolejnego bu-
dynku oznacza zawsze kompletne zagospodarowanie jego otoczenia – wraz 
z zielenią, chodnikami, miejscami postojowymi. 

Klienci doceniają takie podejście firmy. Sprzedaż mieszkań w tym miejscu – 
tak jak wcześniej na Osiedlu Cypryjskim (w ramach Osiedla Unii Europejskiej) 
– nie nastręcza deweloperowi najmniejszych kłopotów. 

Wioletta Stelmach komentuje: – Zawsze przy projektowaniu wyobrażamy sobie 
naszego klienta i jego potrzeby. Mimo że nie ma takiego wymogu przy tej liczbie 
kondygnacji, na Osiedlu Franciszkańska zapewniamy windy z myślą o takich sy-
tuacjach jak małe dzieci w wózkach, czyjaś noga w gipsie, siatki pełne zakupów, 
osoby starsze wiekiem i po prostu zwykła wygoda i komfort. Windy zamonto-
wane w każdej klatce schodowej zjeżdżają bezpośrednio do garażu.

Cały teren będzie w przyszłości ogrodzony. Powstaje osiedle zamknięte, ale 
tylko w takim sensie, że wjazd na nie będą mieli wyłącznie mieszkańcy.

I   p r e s t I ż o w y  a d r e s   I
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O s i e d l e  Z w y c i ę s t w a 

Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer sp. z o.o.
Ulica Wąwozowa 15, 75-339 Koszalin

Telefon: 94 34 34 567; fax 94 34 34 498 
www.kuncer.pl

Ciąg charakterystycznych domów wielorodzinnych powstających 
na Rokosowie wzdłuż fragmentu ulicy Zwycięstwa to właśnie 
Osiedle Zwycięstwa. Początkowo miały to być tylko dwa budyn-
ki, ale zainteresowanie ze strony klientów skłoniło dewelopera do 
zakupu kolejnych działek i planowania kolejnych budynków. Dwa 
powstaną kiedyś od strony ulicy Morelowej, ale zapewne dopiero 
w momencie poprawy koniunktury. Tymczasem na przyszły rok 
przewidziane jest oddanie do użytku domu oznaczonego adresem 
Zwycięstwa 236. 

Warto podkreślić, że zainteresowanie mieszkaniami na Osiedlu 
Zwycięstwa nie słabnie. Podobnie zresztą jak lokalami użytkowy-
mi znajdującymi się na parterze. Kolejne realizacje również mają 
zaoferować powierzchnię handlowo-usługową, której w tej czę-
ści miasta nie ma w nadmiarze.
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Pierwsza w  Koszalinie dwupoziomowa podziemna hala garażowa, sześć kondygnacji nad-
ziemnych i aż 202 mieszkania w jednym budynku to nie wszystkie z wyróżników inwestycji 
prowadzonej przez firmę Figura Development przy ulicy Staszica w  Koszalinie. Kolejne to 
znakomita lokalizacja, niebanalny projekt architektoniczny do maksimum wyzyskujący atut 
zielonego otoczenia budynku, najwyższa jakość wykonawstwa oraz wykorzystywanych ma-
teriałów. Roboty przebiegają bardzo sprawnie i o dwa miesiące wyprzedzają harmonogram. 
Apartamentowiec ma być gotowy do połowy 2024 roku, a do końca 2024 roku klucze odbiorą 

wszyscy nabywcy lokali.

Oferta dla poszukujących 
wygodnego mieszkania 

w bliskości natury
Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: nikola moskal oraz materiały własne firmy
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Figura Development działa na koszalińskim rynku nieru-
chomości od kilku lat. Jest to firma rodzinna, którą tworzą 
Zdzisław Figura wraz z synami Maciejem i Arkadiuszem 
oraz ich żonami Eweliną i Ewą. Domeną panów są sprawy 
strategiczne i techniczne, panie zajmują się głównie finan-
sami i marketingiem. Biuro sprzedaży prowadzi Agnieszka 
Orminska i to z nią jako pierwszą kontakt mają osoby zain-
teresowane zakupem mieszkań.

Wizytówką możliwości firmy stał się pięciokondygnacyjny, 
komfortowy apartamentowiec w sercu Koszalina – przy 
ulicy Grunwaldzkiej 14. Jego realizacja zakończyła się 
jesienią 2021 roku. Budynek utrzymany jest w nowocze-
snym, minimalistycznym stylu. Wykonany został z wyko-
rzystaniem najnowszych, sprawdzonych  technologii i ele-
ganckich materiałów wykończeniowych.    

Inwestycja przy ulicy Staszica ruszyła w ubiegłym roku. 
Jest ona dwukrotnie większa od pierwszej, bo zaplano-
wano w niej aż 202 mieszkania. Realizacji tak dużej liczby 
mieszkań w jednym budynku nie prowadził w ostatnich 
latach żaden z lokalnych deweloperów. Inne istotne wy-
zwanie to dwupoziomowy podziemny garaż, dzięki które-
mu wszyscy nabywcy apartamentów będą mieli możliwość 

zakupu co najmniej jednego miejsca postojowego. To bar-
dzo ważny atut inwestycji, zważywszy na fakt ogromnego 
deficytu miejsc do parkowania w tej części miasta.

Budynek frontem stoi wzdłuż ulicy Staszica. Z tej per-
spektywy nie wydaje się bardzo duży. Powstaje jednak na 
planie litery E, co powoduje, że dopiero widok od drugiej 
strony daje wyobrażenie o jego kształcie i rzeczywistej 
wielkości. Co ważniejsze - pozwala sobie uświadomić, że 
okna większości mieszkań będą wychodziły na unikalny 
obszar zieleni, którym jest Zespół Krajobrazowo-Przy-
rodniczy Wąwozy Grabowe, czyli enklawa starodrzewia 
w kwadracie ulic Staszica-Gajowa-Wąwozowa-Wyki. Jest 
to obszar objęty ochroną konserwatora przyrody.  

Wykonawcą stanu surowego jest koszalińskie przedsię-
biorstwo budowlane Reichbau, z którą Figura Develop-
ment współpracowała wcześniej przy apartamentowcu 
Grunwaldzka 14. Instalacje wewnętrzne wykona koszaliń-
ski EkoWodrol. Stolarka okienna pochodzić będzie z koło-
brzeskiej fabryki Amberline. Ewelina Figura mówi: - Sta-
wiamy na jakość, stąd taki a nie inny wybór wykonawców 
i dostawców. Dlatego też nie nazywamy tego obiektu blo-
kiem mieszkalnym, lecz apartamentowcem. Przy wyborze 

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



materiałów kierujemy się interesem przyszłych użyt-
kowników. Muszą to być materiały trwałe, dobrej ja-
kości, łatwe w eksploatacji.

Podwyższony standard dotyczy również wszystkich 
części wspólnych. Inne niż zazwyczaj w podobnych 
obiektach będzie oświetlenie, kamienne parapety, 
a także szklane balustrady w ramach ze stali lub alu-
minium. Wszystko z myślą o komforcie użytkowni-
ków.

Autorką projektu jest architekt Katarzyna Koła-
czek-Krawiecka, prowadząca w Sianowie autorską 
pracownię Archiko. Projekt przewiduje lokale o po-
wierzchni od 26 do 82 m kw. z dużym wyborem ukła-
dów wewnętrznych, dzięki czemu każdy znajdzie ten 
najwłaściwszy dla niego.

Budowa ma w tym momencie dwumiesięczne wy-
przedzenie względem harmonogramu, niewykluczo-
ne więc, że w ogóle zakończy się wcześniej. - Zakła-
damy, że klienci odbiorą klucze najpóźniej do końca 
2024 roku. Drugie półrocze 2024 roku przewidujemy 
na ostateczne odbiory techniczne – mówi Ewelina 
Figura.

Klientami zainteresowanymi inwestycją przy ulicy Sta-
szica są nie tylko koszalinianie. Sporo osób zakup trak-
tuje jak inwestycję z zamiarem wynajmowania w przy-
szłości zakupionego mieszkania bądź kilku mieszkań. 
Osobną grupą potencjalnych nabywców są osoby 
z głębi Polski i zagranicy, które mieszkanie w Koszali-
nie uznają za swój second home. Wychodzą ze słusz-
nego skądinąd założenia, że za taką bazę wypadową 
nad morze zapłacą nawet o połowę mniej niż za apar-
tament w miejscowościach nadmorskich. Agnieszka 
Orminska komentuje: - Kiedy rozmawiamy z przyszły-
mi nabywcami, podkreślają oni zalety lokalizacji, czy-
li to, że wszystko co potrzebne do wygodnego życia 
miejskiego jest w zasięgu ręki: szkoła podstawowa, Od lewej: Ewelina Figura, Agnieszka Orminska
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biuro Sprzedaży 
+ 48 787 126 566  |  biuro@figura-development.pl  |  figura-development.pl

przedszkola, przychodnie lekarskie, apteki, pętla ko-
munikacji miejskiej i wjazd na trasę S6. Dodatkowym 
atutem staje się zbliżająca się do finału rozbudowa 
Galerii Emka.

W przyszłości nieruchomość będzie zarządzana 
przez wspólnotę mieszkaniową. To ona ustali wyso-
kość opłat na bieżące utrzymanie budynku. Lokato-
rzy będą ponosić koszt ogrzewania (ciepło popłynie 
z sieci miejskiej), wody i prądu (w budynku nie bę-
dzie gazu). W każdej z sześciu klatek schodowych 
zainstalowana zostanie winda renomowanej firmy 
umożliwiająca dotarcie z poszczególnych kondygnacji 
wprost na pierwszy lub drugi poziom garażowy.

Ewelina Figura kwituje: - Spotykamy się z pytaniami, 
czy obecne problemy inflacyjne nie zaszkodzą budo-
wie. Jak widać, wszystko toczy się właściwym ryt-
mem, a nawet z pewnym wyprzedzeniem. Jesteśmy 
dobrej myśli i wierzymy, że sytuacja makroekono-
miczna szybko się ustabilizuje. Agnieszka Orminska
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Dobrze zaprojektowane wnętrze to nie tylko ładne meble czy modne kolory. To przede 
wszystkim funkcjonalność i estetyka. „Dobry Układ”, który prowadzi Sandra Białkow-
ska to biuro projektowania wnętrz, które komponuje od podstaw przestrzeń, nadając 
kształt, otulając fakturą i strukturą. To wnętrza z pazurem, w których dobrze się miesz-

ka i przebywa. 

Piękne wnętrze  
- dobry układ 

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: studio Wymierna-  gosia krupińska
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Na początku trzeba się poznać – opowiada nam o etapach projektowa-
nia właścicielka „Dobrego Układu” Sandra Białkowska. - Przed każdym 
projektem długo rozmawiam z moimi klientami o tym jak wygląda ich 
życie, dzień, czym się zajmują i co lubią. Tych pytań jest całkiem sporo 
i dotyczą nie tylko tego co moi klienci chcieliby mieć w swoim nowym 
wnętrzu, ale także tego, jakie mają przyzwyczajenia i schematy, do cze-
go są przywiązani, a czego chcieliby spróbować na nowo. W naszym 
biurze projektowym stworzyliśmy naprawdę solidną ankietę, która jest 
w dużej mierze podstawą dalszej pracy. Opierając się o nią tworzymy 
cały projekt, dlatego tak ważne jest to, aby solidnie ją przepracować. 

Wszystko zaczyna się od układu funkcjonalnego. Są to zwymiarowa-
ne bryły wyposażenia wnętrza, które „zagospodarowują” przestrzeń. 
Nie byle jak. Tak aby było wygodnie i ergonomicznie. Zupełnie inaczej 
przecież myśli się o wielkiej przestrzeni, a zupełnie inaczej o niewielkich 
rozmiarów wnętrzu. I tu i tu postawić trzeba na coś innego, i w obu 
przypadkach nie jest to prosta sprawa. 

W projektowaniu – jak podkreśla Sandra Białkowska – pośpiech nie 
jest wskazany. - Dobrze wykonany projekt, potrzebuje czasu, a nie 
schematu. Każdy z nas ma inne potrzeby i każda przestrzeń jest nie-
co inna. Naszym zadaniem jest zaproponować najlepsze rozwiązanie 
funkcjonalne, tak aby to miejsce było wygodne i wykorzystywane każ-
dego dania z przyjemnością. Owszem estetyka jest bardzo ważna, ale 
punktem wyjścia jest funkcja pomieszczenia. Czasem oczywista, ale 
często można ją ugryźć w nieoczywisty sposób. 

Czymś na co klienci najbardziej czekają, są oczywiście wizualizacje 3D. 
– Tworzymy je w naszym biurze. W „Dobrym Układzie” pracuje w su-
mie 9 osób, a 5 z nich zajmuje się właśnie tym. Sandra, Weronika, Ewa, 
Karolina i Daria modelują graficznie przestrzeń. Dosłownie na chwilę 
wcielają się w rolę naszych klientów i „zamieszkują” w projektowa-
nych wnętrzach. Musi być wygodnie i komfortowo. A z drugiej strony 
bardzo ważny jest design – podkreśla Sandra Białkowska. – Chcemy 
mieszkać w pięknych wnętrzach. Z roku na rok, jesteśmy coraz bardziej 
świadomi tego co chcemy i co nam się podoba. W ostatnich latach kró-
lują wnętrza w klimacie nowoczesnym, soft loft, japandi czy modern 
classic. Kolory przeważnie jasne: beże, kremy, jasne szarości. Niektó-
rzy lubią postawić na mocny kolorystyczny akcent lub niestandardo-
we kontrasty którymi osobiście lubimy się posługiwać. Przy bazowym 
wykończeniu często klienci pytają o tę wisienkę na torcie - i my zawsze 
o nią dbamy, aby wnętrze nie było wnętrzem standardowym, aby 
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wnętrze było zaprojektowane w sposób wychodzący poza schematy. 
Możliwości jest nieskończenie wiele od oryginalnych drobiazgów, po 
grę świateł. Bardzo istotne dla nas jest, aby wizualizacje 3D faktycznie 
pokazywały wnętrze po jego zrealizowaniu. Wszystko to właśnie ujmu-
jemy w naszych wizualizacjach 3D, tak aby klient mógł „poczuć” swoje 
wnętrze – dodaje. 

- Najistotniejsze jest to, żeby tak wykonać projekt, aby został on w 100% 
zrealizowany. Każdy element łączy się z drugim, jedno wynika z drugiego. 
Zmiana ustawienia, koloru, wpływa na wszystko, a nam chodzi o to, aby 
w projektowanej przez nas przestrzeni dobrze się przebywało w pełni 
harmonii i wypływającego z niej poczucia bezpieczeństwa. 

Coś co czyni nasze projekty wyjątkowe i kompletne to także dokumen-
tacja wykonawcza.

Klienci „Dobrego Układu” oprócz wizualizacji i listy zakupowej specjal-
nie pod nich wybranych sprzętów, mebli, tkanin i dodatków otrzymują, 
niemały plik dokumentacji technicznej.

Instrukcja dla elektryków, hydraulików, stolarzy – stworzona tak, aby 
wszystko do siebie pasowało, nie było półśrodków. Coś co ma być wy-
eksponowane – żeby było, coś co powinno być ukryte, aby było ukryte. 

- Współpracujemy z wykonawcami, mamy swoich zaufanych stolarzy, 
elektryków, płytkarzy czy hydraulików. Przy naszych lokalnych projek-
tach polecamy ich usługi, ale oczywiście nic nie narzucamy. W naszej 
ofercie są dwie opcje – dodaje Sandra Białkowska. – Pierwsza to pro-
jekt kompleksowy. Dostajemy plany nieruchomości lub wykonujemy 
jej inwentaryzację, rozmawiamy o potrzebach posiłkując się stworzo-
ną przez nas szczegółową ankietą i projektujemy wnętrze wraz z listą 
zakupową oraz kompletną dokumentacją. Drugą opcją jest nadzór 
autorski. W tym przypadku realizujemy projekt wraz z naszymi spraw-
dzonymi wykonawcami, wszelkie zakupy, wykonanie „pod klucz”. Z tej 
oferty najczęściej korzystają właściciele apartamentów nad morzem, 
którzy zwyczajnie nie mają tyle czasu, aby poświecić go na przepro-
wadzenie remontu. Z nami nie muszą martwić się nawet o sprzątanie 
po wykończeniu.

Mówi Sandra Białkowska: Wśród naszych klientów są różne osoby, 
o różnych potrzebach. Zawsze tak aranżujemy przestrzeń, żeby pa-
sowała do tych osób. Szukamy specjalnie dla nich takich elementów 
wystroju wnętrza, aby otaczając się nimi mogli oni wypocząć i nabrać 
energii na kolejny dzień. W swoim portfolio mamy zarówno projekty 
mieszkań, domów, jak i kancelarii prawniczych, czy salonów kosme-
tycznych. Zaufało nam wiele osób z całego kraju, jak i z zagranicy. 
Chciałabym podkreślić – mówi właścicielka – że nieustannie się szkoli-
my, podnosząc zarówno swoje umiejętności techniczne, ale też poświę-
camy mnóstwo czasu na „trzymaniu ręki na pulsie” tego co modne, co 
nowe, jakie fasony i tkaniny królują, czy jakie nowinki techniczne i tech-
nologiczne dostępne są na rynku. Jesteśmy obecni na targach w kraju, 
ale jeździmy również na specjalne pokazy do firm zagranicznych. Naszą 
intencją jest dać klientom jak największy wachlarz możliwości wybo-
ru pod każdym względem. A, że w naszym regionie oferta sklepów 
z wyposażeniem wnętrz jest raczej uboga, nasze szafy wypełnione są 
po brzegi próbkami, katalogami firm z całego świata z którymi współ-
pracujemy. Chciałoby się powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych, 
ale też nie o to chodzi, aby zaprojektowana przez nas przestrzeń była 
zbitką gadżetów, ma się w niej po prostu dobrze przebywać i pięknie 
mieszkać. 

biuRo PRojektowe DobRy ukłaD
75-029 Koszalin  |  Zwycięstwa 40/72  |  II piętro
dobryuklad.koszalin@gmail.com
tel. +48 791 861 394

     /dobry.uklad
     /DobryUkladSandraBialkowska
www.studiodobryuklad.pl

Porównanie wizualizacji 3D oraz zdjęcia gotowego wnętrza
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ul. Morska 4a, 75-218 Koszalin
tel. 94 300 00 14
domstyl.koszalin@op.pl
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Salon czynny:
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sob: 9-13

Twój Dom 
Twój Styl

największy salon 
sprzedaży w regionie
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Twoja nieruchomość zbyt długo „wisi” w agencji pośrednictwa sprzedaży? 
A może twoje mieszkanie wymaga uporządkowania i systemowych rozwią-
zań, abyś nie marnował zbyt wiele czasu na sprzątanie? Zdaje się, że mamy 
na to radę. Homestaging i decluttering – brzmi obco, ale to co czynią te dwa 

słowa – odmienia życie. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. 

Wszystko na miejscu 
Autor: anna zawiślak   |  Fotografie: nikola moskal 
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„Wszystko Na Miejscu” Dagmary Jaśkiewicz ma w ofercie różne 
rodzaje zagospodarowania i uporządkowania przestrzeni. Hasła: 
homestaging czy decluttering stały się dostępne również dla nas. 
Chcemy wyjaśnić, na czym polegają i dlaczego tak bardzo ułatwiają 
życie, podnosząc jego standardy.

Dagmara Jaśkiewicz to od jakiegoś czasu certyfikowana home 
stagerka i członkini European Associate of Home Staging Profes-
sionals (EAHSP), choć jej pasja do uporządkowywania przestrzeni 
jest o wiele dłuższa. Jak sama mówi, jej naturalne predyspozycje 
do aranżacji i stylizacji realizowała w swoich poprzednich działal-
nościach biznesowych, ale też we własnym domu, wśród potrzeb 
rodziny i znajomych. Teraz z jej porad mogą skorzystać koszalinianie 
i mieszkańcy regionu, a ich życie może nabrać zupełnie innego wy-
miaru. Jakiego? Już tłumaczymy.

Homestaging, choć nie ma na to określenie idealnej polskiej nazwy, 
oznacza profesjonalne przygotowanie domu lub mieszkania do zy-
skownej i szybkiej sprzedaży lub wynajmu. Nie ma co ukrywać, że 
jest to jedno z głównych narzędzi marketingowych na rynku nieru-
chomości, choć często dość zaniedbywane. 

W Polsce branża ta zadebiutowała raptem kilka lat temu i tak na-
prawdę dopiero się rozkręca. Na dziś mamy raptem 30 akredytowa-
nych przez EAHSP home stagerów, jedną z tych osób jest właśnie 
Dagmara Jaśkiewicz. 

Zacznijmy jednak od początku. Twórczynią idei homestagingu i jej 
propagatorką na całym świecie jest Barb Schwarz. 78-letnia Ame-
rykanka nadal jest nieustającą inspiratorką i czynnie działającą men-
torką adeptów tej, nie bójmy się tego powiedzieć, sztuki działania. 
Barb dorastała w Kansas. Ukończyła The University of Washington. 
Zdobyła dyplom z edukacji, muzyki i designu. Kilka lat uczyła w szko-
le, potem, zupełnie zmieniła branżę i została agentką nieruchomości. 

Codzienne spotkania z klientami, bardzo wymagający amerykański 
rynek i niewykorzystany potencjał domów, które miała w swoim 
portfelu zmusiły ją do działania. Wykorzystując swoje umiejętności, 
postanowiła wprowadzić zmiany we wnętrzach tak, aby były one 
atrakcyjne dla potencjalnych kupujących, ale też, żeby prezentowały 
przed nimi potencjał i możliwości oferowanej nieruchomości. 

Domy i mieszkania potraktowała jak scenę (stage), którą widzowie – 
potencjalni nabywcy – mają się zafascynować i znaleźć coś dla siebie. 

Pomysł zadział znakomicie i zdecydowanie wyróżniał nieruchomo-
ści, jakimi jako agent opiekowała się Barb. Niejednokrotnie sprzeda-
jący sami z zadziwieniem odkrywali możliwości swojego domu, któ-
rego chcieli się pozbyć. Na początku do zastosowania homestagingu 
Barb Schwarz musiała namawiać swoich klientów. Czasem twierdzili 
oni, że nie po to chcą sprzedać swoją nieruchomość, aby w nią inwe-
stować. Jednak efekty i co najważniejsze wyższa cena, jaką uzyski-
wali ze sprzedaży ostatecznie przełamywały opory. 

Obecnie w zasadzie bez usługi homestagingu domów, mieszkań, 
powierzchni biurowych czy lokali użytkowych w Stanach Zjed-
noczonych się nie sprzedaje. Homestaging stał się orężem agencji 
nieruchomości, które prześcigają się w pomysłach, jak „uwieść” ku-
pującego. 

W swojej zawodowej karierze Barb Schwarz sprzedała ponad 7000 
mieszkań i domów. Wiedzy nie zatrzymała jednak tylko dla sie-
bie i zajęła się szkoleniem homestagerów z całego świata. Spod jej 

skrzydeł wyszło już blisko 1 mln 300 tys. profesjonalistów, którzy 
każdego dnia zmieniają rynek nieruchomości na całym świecie. Barb 
jest także założycielką Międzynarodowego Stowarzyszenia Profe-
sjonalistów Home Stagingu IAHSP, które ma także swój europejski 
oddział. Od stycznia 2023 r. powstanie również oddział EAHSP Po-
land, który Dagmara Jaśkiewicz będzie miała przyjemność tworzyć 
od podstaw. 

Czym zatem jest homestaging w praktyce? To przede wszystkim 
wydobycie potencjału z pomieszczeń w domu, w mieszkaniu czy 
lokalu użytkowym. Pokazanie funkcji, ładu, nowych możliwości, ale 
stricte skierowanych do potencjalnego nabywcy. 

Przykład: nasza sypialnia może stać się czyimś domowym biurem 
lub garderobą. Nasz dzienny pokój może mieć wydzieloną strefę na 
homeworking albo mini siłownię. Kanapa w innym ustawieniu może 
pokazać większe możliwości salonu albo uwidocznić jego atuty. 

Homestaging to nie tylko „poduchy na sofach”, to przede wszystkim 
pokazanie jak wiele możliwości daje nieruchomość i jak bardzo może 
wpasować się w potrzeby kupującego. 

Takie działanie wymaga inwestycji. Jednak bez obaw, to nie muszą 
być wcale duże nakłady. Czasem wystarczy przearanżowanie wnę-
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trza, czasem depersonalizacja, a czasem dodatki podkreślające walo-
ry. Poniesione jednak koszty zwracają się w wyższej cenie sprzedaży 
lub wynajmu nieruchomości, więc zwrot poniesionych wydatków jest 
gwarantowany. 

Homestaging w Polsce dopiero raczkuje, ale ci, którzy zdecydowali się 
na tego rodzaju usługę, widzą różnicę! Homestaging działa tak świet-
nie, ponieważ kupujący widzą tylko to co jest w mieszkaniu w danej 
chwili, nie zawsze potrafią sobie wyobrazić co mogłoby tam być. 
Dzięki profesjonalnym działaniom właśnie te możliwości pokazujemy. 
Koszt homestagingu jest zawsze mniejszy niż pierwsza obniżka ceny 
nieruchomości. 

Dla kogo homestaging? Najlepiej, aby był zawsze przy sprzedaży 
domu, mieszkania lub przy wynajmie. Na pewno wtedy, kiedy ce-
lujemy w konkretną grupę klientów, chcemy rozbudzić ich cieka-
wość i pokazać możliwości wnętrza. Kiedy chcemy nadać prestiżu 
i pokazać gamę rozwiązań, jakie można zastosować w nierucho-
mości. 

Homestaging powinien być nieodzownym narzędziem agencji pośred-
nictwa sprzedaży nieruchomości, bo to po prostu podwyższa ich ryn-
kową wartość. Jak mówi Dagmara Jaśkiewicz, dzięki odpowiedniemu 
wyeksponowaniu atutów mieszkania, można zrobić wspaniałe foto-
grafie, a przecież to właśnie nimi w dużej mierze kierujemy się, uma-
wiając na oglądanie lokalu. Kupujemy oczami – to fakt.

Homestagingowi często, choć niekoniecznie, towarzyszy decluttering. 
To tajemnicze pojęcie oznacza oczyszczanie, porządkowanie, a można 
też śmiało powiedzieć, odgruzowywanie pomieszczeń, szaf, domów, 
mieszkań, strychów, piwnic itd. Z pewnością, nawet przez przypa-
dek, trafiliście na programy telewizyjne, w których sprzątano czyjeś 

zagracone, zabałaganione mieszkanie czy dom. Decluttering poza 
sprzątaniem jest przede wszystkim wprowadzeniem zasad, układania, 
segregowania i przechowywania rzeczy, tak, aby żyło się wygodnie, 
w ładzie i porządku. 

Z pewnością nie jest to ścieranie kurzu czy przekładanie rzeczy z kąta 
w kąt. Często natomiast jest to eliminacja i pozbywanie się nadmia-
ru otaczających nas przedmiotów. Choć decluttering jest znany od 
dawna, trzeba stwierdzić, że miesiące zamknięcia w domach i miesz-
kaniach na czas pandemi jeszcze bardziej uwidoczniły, jak wielki pro-
blem mamy z gromadzeniem rzeczy i jak wielki wpływ ma to na nasze 
samopoczucie. 

Sposobów na zarządzanie przestrzenią jest wiele, ale jest kilka za-
sad, które wprowadzone w życie otwierają nową przestrzeń. Przede 
wszystkim oszczędzamy czas przy codziennym sprzątaniu, bo niezwy-
kle się ono minimalizuje. Zyskujemy nowe terytoria w postaci wolnych 
lub luźniejszych półek czy szaf. 

Decluttering zmienia życie! Śmiała teza, ale to dzieje się naprawdę. 
Niesamowita siła sprawcza, która dzięki kilku zasadom czyni nas wol-
nymi ludźmi. A zapanowanie nad wiecznym chaosem w postaci bała-
ganu niektórym daje wiatr w skrzydła, że mogą więcej, że to dopiero 
początek wielkich zmian w ich życiu. 

Odgruzowywanie ma też zdecydowanie więcej zastosowań niż tylko 
uporządkowanie przestrzeni szaf czy całych wnętrz. Wykorzystać je 
można wraz z przeprowadzką do nowego domu lub mieszkania, bo 
czy jest sens zabierać w nowe miejsce rzeczy, które znów zagracać 
będą dno szafy? Z pewnością nie! Zmiana adresu to przeważnie nowy 
życiowy rozdział, warto chyba zacząć go z czystą kartą i z dobrymi za-
sadami. 
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Przy okazji declutteringu, można wyłuskać z całej masy najróżniejszych 
przedmiotów, jakimi się otaczamy, te, którym można podarować nowe 
życie. Sprzedać, oddać lub przerobić. 

Z declutteringu skorzystać też można przy porządkowaniu mieszkania 
po zmarłej osobie. To bardzo emocjonalne wydarzenie, podczas którego 
trzeba podjąć masę ważnych decyzji. Rzeczy pamiątkowe, dokumenty, 
czasem nawet małe kolekcje – zawsze działa czynnik sentymentalny. Nie-
raz po prostu ciężko ocenić, co chcemy zostawić, co oddać i tu właśnie 
najlepiej sprawdzi się osoba postronna, która z pełną empatią i zrozu-
mieniem nie tylko będzie towarzyszyć nam w trakcie porządkowania, ale 
pomoże podjąć dobre decyzje. 

Możliwości zarządzania przestrzenią jest wiele, ale w uporządkowanej 
jest po prostu przyjemniej. Przebywanie w „poukładanych” wnętrzach 
tworzy harmonię i spójność, której tak bardzo potrzeba w wolnym cza-
sie. Sprzątanie jest udręką, kiedy staje się niekończącym się działaniem. 
A przecież można inaczej. 

– Takie firmy jak moja – mówi Dagmara Jaśkiewicz – dopiero zaczyna-
ją w Polsce działania. Tego rodzaju usługi nie są czymś ekskluzywnym, 
a raczej czymś co z jednej strony dba o nasz dobrostan, tu myślę o dec-
lutteringu, a homestaging z biegiem czasu stanie się „must have” każdej 
transakcji na rynku nieruchomości. W mojej ofercie jest wiele możliwości. 
Wśród nich szereg konsultacji i drogowskazów. Liczbę zastosowań i in-
dywidualnych przypadków można by mnożyć, bo tak naprawdę każdą 
sprawę traktuję indywidualnie; nie ma sztampowych rozwiązań. Mówią, 
że ład w domu to także spokój w głowie. Zdecydowanie mogę się pod 
tym podpisać. Nie ma co tylko oglądać programy telewizyjne o tym, jak 
inni zmieniają swoje życie. Warto podjąć wyzwanie i tym z pozoru małym 
krokiem odmienić coś u siebie i mieć z tego absolutną satysfakcję. wnm Dagmara jaśkiewicz

tel. +48 662 223 177
www.wszystkonamiejscu.pl

/Wszystko Na Miejscu 
/dagmara_wszystkonamiejscu



Dobry sen to dobry dzień. Zdrowy sen pomaga w realizowaniu celów, regeneracji orga-
nizmu, w odpoczynku psychicznym. Ważne też, by przestrzegać zasad higieny snu: dbać 
o aktywność fizyczną, pamiętać o właściwej temperaturze oraz wywietrzeniu sypialni, a co 

najważniejsze –  o odpowiednim posłaniu, które wspiera nasz nocny wypoczynek. 

Sypialnia zaczyna 
się od materaca 

Autor: anna zawiślak   |  Fotografie: studio Prototypownia alla Boroń 

Urządzanie sypialni dobrze zacząć od materaca. Aż 1/3 życia po-
święcamy na sen. To naprawdę bardzo dużo czasu, dlatego komfort 
i zdrowy wypoczynek powinien być podstawą. Dopiero w kolej-
nym etapie powinniśmy pomyśleć nad stelażem, łóżkiem, zagłów-
kiem oraz co oczywiste – wyglądem całej sypialni. Wydawać by się 
mogło, że to zupełnie odwrócona kolejność, ale prawda jest taka, 
że nawet w najpiękniejszej sypialni na niewygodnym materacu nie 
odpoczniemy. 

Na co więc zwrócić uwagę, aby dobrze wybrać materac, łóżko, 
kołdrę, poduszki, pościel? Najlepiej przyjść do salonu Fabryka Snu 

w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy 2a/H (dawne Nomi) i po 
prostu wypróbować, dotknąć wszystko na miejscu.  Na materacu 
trzeba się położyć, inaczej się nie da. Kupno materaca przez Internet, 
nie ma najmniejszego sensu.

Możliwości wyboru jest bardzo wiele i nie zawsze cena decyduje 
o tym co właśnie dla nas będzie najlepsze. Materac powinien być 
elastyczny, wygodny, otulać nas, tak samo jak dobry fotel czy krze-
sło. Kiedyś mówiono, że najlepiej, aby był twardy, choć prawda jest 
taka, że każdy ma swój indywidualny próg twardości. Dziś też wie-
my, że od materacy możemy wymagać nieco więcej.
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Fabryka Snu to sklep firmowy marki M&K Foam Koło, która od 
1992 roku nieprzerwanie produkuje materace na rynek polski i eu-
ropejski. Produkty M&K Foam Koło tworzone są dzięki nowocze-
snym technologiom z najlepszych tworzyw. 

Gama i możliwości kombinacji są przeogromne, co pozwala na 
dokonanie wyboru idealnie dopasowanego do naszych potrzeb. 
W ofercie: materace piankowe, termoplastyczne (termoelastyczne), 
lateksowe, kieszonkowe - multipocket, a także materace z natural-
nego lateksu Talalay…

Odrębne kategorie stanowią materace dwuosobowe dla niej i dla 
niego, materace dziecięce, hotelowe oraz szpitalne, a także mate-
race na stelażu.

Na decyzję o tym, na który materac zdecydujemy się ostatecznie, 
wpływa wiele czynników, najważniejszym z nich jest to, aby stano-
wił miejsce codziennego, dobrego wypoczynku. 

Materace z Koła będą idealnym wyborem dla osób ceniących 
naturalne ułożenia kręgosłupa, które nie tylko pozwala na rozluź-
nienie napiętych mięśni, lecz także pozytywnie wpływa na naszą  
postawę. 

Pamiętać trzeba też o tym, że materace co kilka lat należy wymie-
niać, niestety żywot nawet najlepszego produktu jest ograniczony, 
ale możemy o nie dbać. Materace trzeba odkurzać, wietrzyć, obra-
cać i nie pozbawiać dostępu powietrza – choć czasem o tym zapo-
minamy. Lepiej też po nich nie skakać i nie przykrywać kapą tuż po 
nocy, tylko pozwolić wilgoci naturalnie odparować. 

Fabryka Snu to nie tylko materace. Tu można również zaopatrzyć 
się w stelaże i łóżka. W tym temacie możliwości mogą zaskoczyć 
klientów. Absolutnie wszystko można dopasować pod wymiar 
i upodobania. W showroomie salonu na odwiedzających czeka kilka 
przykładowych realizacji. Pod swoje potrzeby można wybrać, nie 
tylko rozmiar, ale fason, kolor, rodzaj tapicerki, zagłówka i wykoń-
czenia. 

Inwestując w porządny materac i łóżko, na miejscu w salo-
nie Fabryka Snu zdecydować się można na syntetyczne lub 
wypełnione naturalnym, polskim, gęsim piórem poduszki 
i kołdy marki AMZ i Piórex. Szczególną uwagę zwrócić warto  
na kołdry antyalergiczne, które skutecznie ograniczają rozwój 
bakterii i roztoczy, gromadzące się nie tylko w samej pościeli,  
ale i pod nią. 

Zwieńczeniem oferty jest spory wybór poszew i bielizny pościelo-
wej marki Estella. Bogate wzornictwo, a co najważniejsze znakomi-
ty skład, który zachwyca. 

Od niedawna w salonie Fabryki Snów dostępne są również me-
ble z litego drewna: sosnowego, bukowego i dębowego. Szafy, 
komody, nocne stoliki, stoły, krzesła, witryny, półki, toaletki czy 
szafki RTV. Meble nie tylko do sypialni, ale również do salonu, ja-
dalni czy kuchni. Dominuje klasyczne wzornictwo, które podkre-
śli walory stylu nowoczesnego, skandynawskiego czy loftowego. 
Dla kochających design od najlepszych projektantów do nabycia 
są sofy znakomitej polskiej marki Nobonobo. Kolekcja Doka tej 
marki, to miękkie, mięsiste, modułowe kanapy w nowoczesnym 
wydaniu. 

I   p r e s t i ż o w y  a d r e s   I
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Fabryka Snu kamil Frankowski 
ul. Bohaterów Warszawy 2A/H 

www.fabryka-snu.pl
/Salon łóżek i materacy Fabryka Snu 

Z Fabryką Snu można wygodnie „pościelić” sobie życie. Wybór każ-
dego elementu wymarzonej sypialni powinien sprawiać przyjemność. 
Tu pośpiech jest nie wskazany. Nie zapominajmy, ile czasu spędzamy 
w łóżku, a w zdrowym, wypoczętym ciele – zdrowy duch! 

Świadomość konsumentów jest coraz większa i coraz śmielej sięgają 
oni po ciekawe rozwiązania. Nie bójmy się pytać, dociekać. Wybór 
materaca czy łóżka to wybór na kilka lat. Od tego wyboru oczeku-
jemy wygody i przyjemności, więc trafna – dopasowana do naszych 
potrzeb – decyzja jest konieczna. 

Idealnie się składa, że materace, łóżka i meble dostępne są w krótkich 
terminach dostaw, więc kiedy zapadnie już odpowiednia decyzja, do-
brym snem możemy cieszyć się bez zbędnej zwłoki. 

Naukowcy podkreślają, jak ważna jest rola wypoczynku, a ten podsta-
wowy zaczyna się wieczorem i kończy każdego ranka. Niestety, nie 
da się „odespać” straconego czasu, więc jeśli zastanawiacie się, czemu 
doskwiera wam ból w kręgosłupie, czujecie się spięci, a może cierpicie 
na alergie lub po prostu zbyt często wstajecie „lewą” nogą, zajrzyjcie 
do Fabryki Snu. 

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

I   5 8   I



BHP

ELEMENTY ZŁĄCZNE

ELEKTRONARZĘDZIA

ARTYKUŁY 
BUDOWLANE

PPUH MIXSTAL TERESA STANGRET 
mixstal@wp.pl

ul. Mieszka I 18b, 75-129 Koszalin
tel.: 504 628 527  |  513 099 866  |  512 495 448  |  94 341 80 74



Kunert Group ma już na koncie ponad 1000 domów mobilnych. Tysięczny powstał w ko-
szalińskiej wytwórni kilka tygodni temu. Firma inwestuje w zaplecze produkcyjne. Nowa 
hala budowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej pozwoli unowocześnić park maszyno-

wy i zwiększyć produkcję. Obiekt ma być gotowy  za rok – na jubileusz 25-lecia firmy.

nowa hala produkcyjna  
na 25-lecie Kunert Group

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: nikola moskal 

Rok 2015 oznaczał dla Kunert Group początek 
produkcji domów mobilnych w dużej skali, choć 
na dobre rozkręciła się ona trzy lata temu. Ko-
szalińska część firmy wyprodukowała już po-
nad 1000 domów mobilnych, częstochowska  
zaś – 300.

Jednak ten rachunek jest nieprecyzyjny, bo jak 
mówi Roman Kunert, założyciel firmy i jej prezes, 

część wykonanych wcześniej domów nie jest do 
niego zaliczana: – Ich produkcja nie odbywała się 
w sposób wystandaryzowany. Obecnie powstanie 
każdego jest precyzyjnie rejestrowane, z doku-
mentacją każdej użytej części na wypadek ewen-
tualnych reklamacji. Musimy po prostu wiedzieć, 
od jakiego dostawcy pochodzi zakwestionowana 
rzecz. Można powiedzieć, że każdy nasz dom ma 
swoisty paszport.
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Roman Kunert tak wspomina początki swego biznesu: – Za-
czynałem od sprzedaży używanych samochodów, później 
również przyczep kempingowych i domków mobilnych po-
chodzących z Holandii. Moi partnerzy stamtąd namawia-
li mnie, żebym zbudował kemping. Warto podkreślić, że 
w Holandii, Belgii czy Niemczech powstają całe osiedla do-
mów mobilnych w pięknych przyrodniczo miejscach, z całą 
infrastrukturą towarzyszącą, wyglądające jak małe mia-
steczka. Pobyt w nich nie jest traktowany wyłącznie jak ty-
powe wakacje, ale raczej chodzi o koncepcję second home, 
czyli drugiego domu, który pozwala uciec z zatłoczonego 
miasta gdzieś bliżej natury i czystego powietrza. Początko-
wo chciałem pójść w tę stronę, jednak u nas takie podejście 
do funkcji domów mobilnych jeszcze się nie przyjęło, cho-
ciaż są to domy wykonane w takiej technologii i  w takim 
standardzie, że spokojnie mogą służyć za domy całoroczne, 
w których można komfortowo mieszkać nawet zimą. Z cza-
sem sprowadzałem już 500-600 domków rocznie. O wła-
snej produkcji zacząłem myśleć od momentu, kiedy w 2008 
roku pojawił się na Zachodzie kryzys gospodarczy. Wy-
przedawała się wówczas znana mi manufaktura takich mo-
bilnych domków, więc postanowiłem kupić  dwie gotowe 
ramy pod domy. Wykorzystując je, uczyliśmy się produkcji. 
Dodatkowo moi współpracownicy szkolili się w Holandii.  
Dom nr 1 stoi wciąż na terenie firmy i pokazuje, jaki postęp 
zrobiliśmy od czasu jego powstania – podkreśla właściciel 
Roman Kunert.

Można śmiało pokusić  się o stwierdzenie, że firma Kunert 
Group na czele z jej właścicielem jest uważna za prekurso-
ra w budowie domków mobilnych w Polsce. Ilość wyprodu-
kowanych domków, ich jakość i design jest wielkim atutem 
marki, która cieszy się ogromnym uznaniem u odbiorców 
w całej Europie m.in. w Holandii, Francji, Chorwacji i we 
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Włoszech. Wśród nich jest rzesza firm, która współ-
pracuje i kupuje domki od samego początku istnienia 
firmy Kunert Group – co jest najlepszym dowodem po-
twierdzającym jakość produktów i zaufaniem do marki.

Obecnie firma ma w Koszalinie trzy hale produk-
cyjne, około 70 ludzi na produkcji, własne biuro 
projektowe i dział serwisowy, do tego magazyn 
i zaopatrzenie. Załoga zakładu ulokowanego 
pod Częstochową (Kunert Mobilheime) to rów-
nież około 70 osób i również produkcja około 
20-25 kompletnych domów miesięcznie.

Domki produkowane są metodą seryjną, ale 
duża część powstaje na konkretne zamówienia, 
kiedy klient wskazuje, na czym mu zależy, więc 
powstają – o ile jest to wykonalne technologicz-
nie – projekty zindywidualizowane. Domy mają 
różną powierzchnię. Największe standardowe to 
75 metrów kwadratowych (15/5m).

Główna część produkcji trafia do Holandii, 
Francji, Chorwacji i Włoch gdzie najczęstszymi 
odbiorcami są duże kempingi sukcesywnie uno-
wocześniające swą bazę oraz do Niemiec, skąd 
zamówienia składają zazwyczaj osoby prywatne. 
Podobnie jest z polskimi klientami – są wśród 
nich kempingi, ale również coraz częściej osoby, 
które traktują postawiony w atrakcyjnej tury-
stycznie okolicy dom jako swój drugi dom, czyli 
rodzinną bazę wakacyjną.

I   p r e s t I ż o w y  a d r e s   I
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ul. Piwonii 41,Nowe Bielice
76-039 Biesiekierz

tel. +48 608 306 400
tel. +48 608 306 500

office@kunertgroup.eu
orders@kunertgroup.eu

kunert group

Roman Kunert i Robert Wójcik, wspólnicy w firmie Mobilheime, przed zakładem w Garnku pod Częstochową

Przemysław Piotrowski, dyrektor produkcji, 
komentuje: – Przy dzisiejszym stanie rozwoju 
odnawialnych źródeł energii taki dom może 
stać się zupełnie niezależny, o ile wywiercimy 
w jego pobliżu studnię. Może więc stanąć prak-
tycznie w każdym miejscu.

Przemysław Piotrowski dodaje: – Jest to rynek 
rozwojowy, ale również coraz bardziej wyma-
gający i konkurencyjny. Jeśli komuś się wydaje, 
że wytrzyma na nim, produkując metodą cha-
łupniczą kilka domków rocznie, to się srodze 
zawiedzie. Trzeba coraz bardziej profesjonali-
zować produkcję, inwestować w technologię, 
narzędzia i wiedzę ludzi.

Stąd decyzja o zainwestowaniu w halę produk-
cyjną na terenie koszalińskiej podstrefy Słup-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Znajdą 
się w niej specjalne stoły montażowe, ułatwia-
jące produkcję oraz nowe maszyny. Tam rów-
nież łatwiej będzie budować własne meble na 
potrzeby domów mobilnych (sprzęt AGD po-
chodzi od markowych producentów). Zamówić 
można domy z klimatyzacją i ogrzewaniem – na 
przykład podłogowym lub gazowym. Od pew-
nego czasu możliwe jest również ogrzewanie za 
pomocą mat grzewczych w technologii promie-
niowania podczerwonego.

W październiku 2023 roku wraz z 25-leciem 
firmy nastąpi uruchomienie produkcji w nowej 
lokalizacji.

Dyrektor Piotrowski podkreśla, że domki po-
wstają w zgodzie ze sztuką budowlaną, z po-
szanowaniem wszelkich norm budowlanych 
i bezpieczeństwa. Produkcja jest certyfikowa-
na przez TÜV Rheinland Group, która kontro-
luje i certyfikuje nie tylko procesy zarządzania, 
ale także produkty i technologie, sprawdzając 
ich zgodność z krajowymi i międzynarodowymi 
standardami. Jej poświadczenia są honorowa-
ne na całym świecie.

Wyprodukowane w Koszalinie lub pod Często-
chową domy mobilne Kunert Group dostarcza 
pod wskazany przez klienta adres własnym 
transportem. Zapewnia również profesjonalną 
pomoc przy ich ustawianiu. Podłączenie me-
diów odbiorcy wykonują we własnym zakresie.
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Aldom Technika Osłonowa działa od sześciu lat, choć właścicielka, Zofia Rudzka, z branżą rolet 
związana jest od dziesięciu lat, a z produkcyjną dwadzieścia. Doświadczenie pozwala jej działać 
sprawnie nie tylko wtedy, gdy na rynku usług jest spokojnie, ale i w czasach kryzysów,  a tych rze-

czywistość nam w ostatnich latach nie szczędzi.

Rozwój mimo kryzysów
ALDOM TECHnIKA OSŁOnOWA

Określenie „mała – wielka firma” do Aldom Technika Osłono-
wa pasuje idealnie. Mała, bo w pięcioosobowym zespole są: 
właścicielka, która zarządza, odpowiada za sprzedaż, logisty-
kę i realizację zamówień, oraz technicy produkcji, montażyści 
oraz serwisanci. Wielka, bo firma nie tylko sprzedaje towar, 
ale w hali sąsiadującej z biurem produkuje rolety zewnętrzne, 
moskitiery oraz bramy rolowane. Zaopatruje rynek lokalny, 
polski, eksportuje swoje produkty za granicę, m.in. do Belgii 
i Francji, a niedawno otworzyła filię w niemieckim Bremen. 
– Nasze produkty sprzedajemy w Niemczech z sukcesem 
od dawna, teraz postanowiliśmy również świadczyć usługi 
montażu – mówi Zofia Rudzka. – Mamy na miejscu zespół 
specjalistów, którzy zajmują się całym procesem od pomiaru 
do montażu. Wykonaliśmy już pierwsze zlecenia, spokojnie 
czekamy na więcej. Chcemy, aby tak jak to zadziałało na ryn-
ku koszalińskim, również za granicą klienci nas sobie polecali. 
Takie zlecenia cieszą nas najbardziej i są najlepszą reklamą. 
Pracuję w branży produkcyjnej dwadzieścia lat i wiem, że 
polscy pracownicy są bardzo cenieni w Europie za kwalifi-

kacje i pracowitość. Ponadto nasze usługi są nadal o wiele 
tańsze niż świadczone przez firmy niemieckie.

Zarówno jakość usług, jak i ceny oferowane przez Aldom, są 
konkurencyjne. W półprodukty zaopatruje firmę Aluprof, 
uznany w branży okiennej i rolet polski producent. W ofercie 
firmy są rolety adaptacyjne (z blachy), podtynkowe (kompo-
nujące się z elewacją), nadstawne (montowane do stolarki 
okiennej). Ponadto żaluzje fasadowe przeznaczone zwłasz-
cza do dużych powierzchni przeszklonych, różnego rodzaju 
moskitiery, także dla wielkoformatowych okien przesuw-
nych typu HST, markizy chroniące przed słońcem i pełniące 
podobną funkcję screeny. Są one przeznaczone zarówno 
dla dużych obiektów, domów, jak i mieszkań w blokach, 
choć w tym przypadku wymagane może być pozwolenie na 
montaż (tam gdzie przewidziana jest ingerencja w budynek). 
Drugą specjalnością Aldom Technika Osłonowa są bramy 
segmentowe i rolowane. Tu poza funkcjonalnością możemy 
wybierać w bogatej gamie kolorystycznej. Uzupełnieniem 
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asortymentu są siłowniki do rolet i bram, zatem na miejscu można za-
mówić komplet materiałów i czekać na montaż.

Coraz bardziej popularne stają się rolety z silnikami solarnymi, czyli 
wykorzystujące światło dzienne. – Widzimy na ulicach coraz więcej 
samochodów elektrycznych, paneli fotowoltaicznych przy domach 
i myślę, że temat odnawialnych źródeł energii nie ominie także mojej 
branży – mówi Zofia Rudzka. – Silniki solarne są w ofercie czołowych 
producentów od dawna, jednak nie cieszyły się popularnością, ze 
względu na cenę i mity o tym, że nie są wydajne. To myślenie się zmie-
nia. Zastosowana technologia pozwala na efektywne wykorzystanie 
światła dziennego i kumulowanie energii, dzięki czemu urządzenie bę-
dzie działać poprawnie w pochmurną pogodę, w dzień i w nocy. Jedno 
doładowanie akumulatora wystarcza aż na 45 dni użytkowania bez 
dostępu do słońca przy standardowym cyklu otwierania i zamykania 
rolet dwa razy dziennie. Dodatkowym atutem jest fakt, że do montażu 
rolet z silnikami solarnymi nie potrzebujemy żadnego dodatkowego 
okablowania – są bezprzewodowe. Mamy takie rolety w swojej ofer-
cie już od dawna.

Przez trudy doboru odpowiednich dla nas i naszych domów produk-
tów przeprowadzi nas właścicielka. Montażem i serwisem zajmują 
się pracownicy Aldom Technika Osłonowa, fachowcy z wieloletnim 
doświadczeniem, wyszkoleni w zakresie nowoczesnych technologii. 
Przez zakupem dokonują oni dwukrotnych pomiarów – wstępnego 
i ostatecznego, po przygotowaniu szczegółowej oferty. Proces realiza-
cji zamówień w Aldom Technika Osłonowa standardowo trwa około 
dwóch-trzech tygodni. W ramach gwarancji dokonywane są naprawy 
czy wymiany wadliwych produktów.

Ostatnie trzy lata, jak wszystkich przedsiębiorców, również dla Al-
dom były wyzwaniem. Najpierw pandemia, a raczej jej skutki, czyli 
ogromne opóźnienia w łańcuchach dostaw wynikające z braków pół-
produktów i elementów montażowych. Kiedy sytuacja zaczęła się sta-
bilizować, wybuchła wojna na Ukrainie, co znów mocno wstrząsnęło 
branżą produkcyjną poprzez wzrost cen surowców oraz, znowu, braki 
magazynowe. – Osłabienie złotówki i silny jak nigdy dolar, powodu-
ją wzrost cen nie tylko paliw, ale również podzespołów do produkcji 
rolet, które często są importowane z Chin – mówi Zofia Rudzka. – 
Z jednej strony odczuwamy więc wyhamowanie nowych inwestycji, 
ale z drugiej strony wzrost kosztów ogrzewania powoduje większe 
zainteresowanie klientów montażem rolet zewnętrznych, które – 
o czym warto wiedzieć – obniżają koszty ogrzewania w domu. Naj-
większe straty ciepła w domu następują przez okna. Dzięki roletom 
zmniejszamy straty ciepła zimą nawet o 40 procent, a latem obniżamy 
temperaturę w pomieszczeniach od 3 do 5 stopni. Aluminiowe lamele 
są wypełnione pianką poliuretanową, dzięki czemu tworzy się „po-

duszka powietrzna” między oknem a roletą i wewnątrz jest po prostu  
cieplej.  

Rolety warto kupić jeszcze przed zimą, żeby jak najszybciej je zamon-
tować i przetestować. – W przypadku jakiegokolwiek problemu, re-
agujemy natychmiast – podkreśla Zofia Rudzka. – Mamy na miejscu 
wszelkie elementy niezbędne do serwisu, czyli elementy do produk-
cji, silniki, piloty, narzędzia serwisowe. Przy montażu nie bawimy się 
w półśrodki – robimy to albo dobrze, albo wcale. Zdarzają się sytuacje, 
że aby zamontować klientowi roletę elektryczną, trzeba wykuć w wy-
kończonym salonie bruzdy pod instalację. Robimy to i nie zostawimy 
klienta z bałaganem – zaszpachlujemy ubytki. Czasami się śmiejemy, 
że jesteśmy firmą produkcyjno-montażowo-budowlaną. Również nasi 
odbiorcy hurtowi mogą liczyć na takie ustawienie rolet i zaprogramo-
wanie pilotów, że będą mieli jak najmniej pracy przy montażu. To wy-
różnia nas od konkurencji. 

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

+48 790-341-458
www.bramy-rolety.com
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– „Goście przebywający na urlopie czy podczas podróży 
służbowej szukają we wnętrzach hotelowych przytulnej, 
a nawet domowej atmosfery oraz dobrego designu, który 
im to zapewni – podkreśla Adam Wysocki, właściciel dzia-
łającego od ponad dekady w Kołobrzegu Showroomu Pufa 
Design z duńskim i europejskim designem. 

Dziś wysokiej jakości wnętrza i ich wyposażenie jak deko-
racyjne lampy, wygodne krzesła, sofy, fotele, stoliki i stoły 
są strategią sukcesu dla najpopularniejszych obiektów na 
rynku. Dobre wnętrze nie jest już egotycznym pomysłem, 
a standardem wyposażenia nowoczesnego, rozwijającego 
się obiektu. Metamorfoza wnętrz hoteli to sygnał dla rynku, 
że obiekt się rozwija oraz inwestuje w komfort swoich gości. 

oD czego waRto zacząć metamoRFozę wnętRz 
Hotelu? 

Ciepłą atmosferę daje wnętrzom hotelu nastrojowe światło. 
Warto wykorzystać do projektu dekoracyjne lampy. – Jak 
operować oświetleniem, aby nadać przestrzeni przytulnego 
charakteru świetnie wiedzą Duńczycy. Wywodząca się z ich 
filozofii szczęśliwego życia hygge szkoła projektowania wnętrz 
hoteli, kawiarni, restauracji nawiązuje do tradycji, w której lam-
py stanowią bardzo ważny element dekoracyjny i funkcjonalny 
– podkreśla Adam Wysocki. Lampy to „kropka nad i” dobrze 
zaprojektowanego wnętrza. Zgodnie z aktualnymi trendami 
aranżacji wnętrz hotelowych, lampy wiszące dobrze prezen-
tują się zawieszone nisko nad stołami, stolikami kawowymi 

Jak wyróżnić hotel na tle konkurencji? Z pewnością jednym z nowoczesnych czynników decy-
dujących o popularności obiektu jest standard wyposażenia i aranżacji wnętrz hotelu. Świado-
mość estetyczna Polaków wciąż rośnie i stała się ważną kartą przetargową również w turystyce 
i rozwoju branży HoReCa. Do ładnych, przytulnie oświetlonych wnętrz chętniej wracają świado-
mi klienci. Dlaczego? Oto kilka przemyśleń Adama Wysockiego, który doświadczenie w hotelar-

stwie zamienił na rozwój swojej pasji, jaką jest design. 

Design dla hoteli. Metamorfoza wnętrz  
zaczyna się od oświetlenia 

Lampa wisząca Hill 
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i szafkami nocnymi. Natomiast kinkiety o charakterze deko-
racyjnym nie tylko dają światło, ale też oryginalne wrażenia 
wizualne. Lampy stołowe natomiast odgrywają ważną rolę 
ustawione na stolikach w lobby, częściach gastronomicznych 
i w pokojach hotelowych. 

kilka lamP, któRe całkowicie mogą zmienić wnę-
tRze Hotelu

Planując przearanżowanie wnętrz hotelu, warto zwrócić uwa-
gę na dedykowane projekty lamp marki Umage, ich wizytów-
ką jest innowacyjne i przyjemne wzornictwo, elegancki styl 
i inwestycyjne bezpieczeństwo poparte 10-letnią gwarancją. 
Projektanci oświetlenia rozpoznawalnej również na polskim 
rynku duńskiej marki sięgają w swoich projektach po cieka-
we zestawienia materiałów i przykuwające uwagę formy. Do 
modeli lamp, które sprawdzą się do wnętrz hotelowych nale-
ży kolekcja niewielkich inspirowanych naturą lamp Acorn. Ten 
model jest chętnie wybierany do oświetlenia wnętrz pokoi 
hotelowych, podobnie jak kolekcja minimalistycznych lamp 
Chimes, która została zrobiona z naturalnego drewna. Nie-
wielka, świecąca punktowo lampa wnosi do wnętrza atmosfe-
rę lasu, spokoju i harmonii poprzez zastosowanie litej dębiny. 
Nowoczesna, dekoracyjna kolekcja lamp Cornet nawiązuje do 
stylu glamour. 

DeSign na wymagające czaSy 

– Silną markę hotelu buduje inwestowanie w wyróżniające się, 
wygodne i funkcjonalne wnętrza pokoi, gabinetów SPA, lob-
by i restauracji. Priorytetem dla Pufa Design jest oferowanie 
jak najlepszego stosunku jakości do ceny – zapewnia Adam 
Wysocki. – Dlatego staramy się myśląc o rynku lokalnym ofe-
rować piękne kolekcje lamp w skandynawskim stylu w bardzo 
atrakcyjnym przedziane cenowym. Od samego początku waż-
na jest selekcja i dopasowanie konkretnych modeli lamp do 
ich przeznaczenia i do budżetu, jakim dysponuje nasz klient 
z rynku HoReCa – zauważa. 

Warto poznać dedykowane do hoteli kolekcje lamp duńskiej 
marki Nordlux, która swoim doświadczeniem z klientami 
dzieli się od 1977 roku. W Pufa Design przygotowaliśmy kil-
ka nowości oświetleniowych w stylu japandi, które świetnie 
sprawdzą się we wnętrzach hotelowych. Lampa wisząca Hill 
zrobiona jest z organicznego tyveku. Kolekcja Dial ma szeroki 
wybór lamp wiszących, kinkietów i lamp stołowych nie tylko 
w podstawowych, ale i neonowych odcieniach. Podobnie jak 
model Freya osłoniętą żarówką w oryginalny sposób. Wygod-
ny, bardzo futurystyczna lampa stołowa Align wyposażona 
jest w ruchomy klosz, który pozwala kierować natężeniem 
i strumieniem światła gościom hotelowym, którzy zasypiają 
z dobrą lekturą w ręku. 

Pufa Design
Zakupy online: www.pufadesign.pl

Sklep stacjonarny: Pufa Design Showroom
Bałtycka 31 w Kołobrzegu

Z A D B A J  O  S W O J ą  P R Z E S T R Z E ń

@pufadesign 

Kinkiet Freya

Lampa stołowa Align
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Rynek budowlany przez ostatnie lata przeżywa boom. 
Każdego miesiąca oddawane są pod użytkowanie kolej-
ne apartamenty i mieszkania. Powstają całe osiedla. Jak 
grzyby po deszczu rosną też nowe domy wolnostojące 
i szeregowe zabudowy. To jak mieszkamy, stało się dla 
nas ważne, a zagospodarowanie przestrzeni nie zawsze 
takie oczywiste – dlatego dobry projekt wnętrza stał się 
poszukiwany i doceniany, szczególnie kiedy od A do Z pro-
wadzi do komfortowego i wygodnego standardu życia. 

Justyna Barczewska w swoim biurze projektowym two-
rzy aranże dla najróżniejszych przestrzeni, począwszy 
od drobnych liftingów wnętrz, kończąc na komplekso-
wym projekcie z autorskim nadzorem. Choć na początku 
rozmawia się przeważnie o formach, strukturach i kolo-
rach, każdy projekt skierowany ostatecznie do klientów 
poparty jest analizą możliwości, rozmową o potrzebach 
i marzeniach. Składa się on ze wstępnych projektów, wi-
zualizacji, konkretnych modeli mebli, tapet, obić, okła-
dziny, czyli wszystkiego co znajdzie się w nowym lokum. 
Do całości dołączona jest także dokumentacja budowla-
na dla branżystów: elektryka, hydraulika, stolarza. 

Jak mówi Justyna Barczewska – O  ile klienci wiedzą 
czego chcą, jeśli chodzi o styl, a tu króluje ocieplony 
minimalizm, jasne kolory, naturalne materiał: drewno, 
kamień i mięsiste tkaniny, to coś z czym mają problem 
to połączenie tego w całość. Często zdarza się, że to co 
piękne w katalogu, nie zawsze pasuje do naszej prze-
strzeni. Jest za małe, za duże, zbyt agresywne albo za 
mdłe. Łączenie w całość wszystkich klocków nie jest 
proste, to główny dylemat moich klientów. Razem mo-
żemy wyjść z tego zwycięsko. 

Czasem małe zmiany, dosłownie kilka detali potrafi zu-
pełnie odmienić opatrzone wnętrze. Gra świateł, nowe 
lampy, nowa tapicerka, kolory i wzory modelują dobrze 
znaną przestrzeń na nowo. Do biura Prosty Projekt przy-
chodzą również właściciele apartamentów na wynajem, 
którzy chcą, aby ich przyszli najemcy czuli komfort, 
spokój i ład podczas na przykład wakacyjnego pobytu. 
A przecież udany pobyt nad morzem, to szansa na do-
bre rekomendacje. Prosty Projekt ma w swoim portfolio 
wiele takich realizacji, które wczasowiczów wprowadza-
ją w dobry nastrój. 

Zmiany są dobre, a jeszcze lepsze jest to, że można sko-
rzystać z porad specjalisty. Zastosować nowoczesne roz-
wiązania. Dzięki projektom i wizualizacjom podjąć dobre 
decyzje. Możliwości jest tak wiele, warto brać je pod uwa-
gę szczególnie kiedy tworzy się dom, mieszkanie na lata.

Proste formy, gama kolorów, ciepłe odcienie. O tym na początku myślą osoby kierujące swoje 
kroki do pracowni Prosty Projekt Justyny Barczewskiej. Okazuje się, że to raptem początek wiel-
kich zmian. Coraz częściej i chętniej sięgamy po rady specjalistów z zakresu aranżacji i projekto-

wania wnętrz. To jak mieszkamy i czym się otaczamy nabrało znaczenia. 

Ocieplony minimalizm

www.prosty-projekt.pl
email:prosty-projekt@wp.pl  

adres: sienkiewicza 28B, kołobrzeg

Autor: anna zawiślak  |  Fotografia: katarzyna Bartnik
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r a p o r t  m i e s Z k a n i o w y 

M i e s z k a n i a :

Prestiżowy Adres

nazwa dewelopera: Daryacht Sp. z o.o. / biuro sprzedaży ankam nieRucHomoŚci 
Lokalizacja obiektu: Darłowo, ul. Tynieckiego 21
Liczba mieszkań ogółem: 11
Liczba mieszkań w sprzedaży: 2
Powierzchnia: od 42 m kw. do 69 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do zamieszkania / stan deweloperski
Dodatkowe informacje: mieszkania w stanie deweloperskim, w spokojnej i kameralnej części Darłowa, niedaleko Starówki. 
Cena: od 290.000 zł brutto
Kontakt: tel. 690 017 041

nazwa dewelopera: Figura Development 
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Staszica 10, 10a, 12, 14, 16, 16a
Liczba mieszkań ogółem: 202
Liczba mieszkań w sprzedaży: 180
Powierzchnia: od 25 m kw. do 82 m kw.
Data oddania do użytku: IV kwartał 2024
Dodatkowe informacje: pięciopiętrowy apartamentowiec z nowoczesnymi windami, dwukondygnacyjną podziemną 
halą garażową i komórkami lokatorskimi. Każde z mieszkań posiada balkon, loggie, taras lub ogródek. W pobliżu pełna 
infrastruktura: szkoła, przedszkole, żłobek, obiekty handlowe, Galeria Emka, Politechnika Koszalińska. 
Cena: od 7.500 zł/m kw.
Kontakt: Biuro Figura Development, 75-339 Koszalin, ul. Grunwaldzka 14, tel. 787 126 566 
www.figura-development.pl

nazwa dewelopera: Figura Development 
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Grunwaldzka 14a, 14b
Liczba mieszkań ogółem: 100 mieszkań, 4 lokale usługowe
Liczba lokali w sprzedaży: 3 lokale usługowe
Powierzchnia: od 88 m kw. do 200 m kw.
Data oddania do użytku: ukończone
Dodatkowe informacje: lokale usługowe na parterze nowoczesnego apartamentowca w centrum miasta, z dużymi, dobrze 
wyeksponowanymi witrynami od strony ulicy Grunwaldzkiej. Frontowa elewacja wykonana z kamienia naturalnego. Dwa 
osobne wejścia, które dają możliwość podziału na mniejsze pomieszczenia. Ogrzewanie miejskie.
Cena: od 7.500 zł/m kw.
Kontakt: Biuro Figura Development, 75-339 Koszalin, ul. Grunwaldzka 14, tel. 787 126 566 
www.figura-development.pl

nazwa dewelopera: eko House sp. z o.o. sp.k./ grupa Firm urbaniak inwestycje
Lokalizacja obiektu: Chojnice, ul. Żeglarska 2
Liczba mieszkań ogółem: 53
Liczba mieszkań w sprzedaży: 2
Powierzchnia: 80,0 m kw. i 80,3 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do odbioru
Dodatkowe informacje: budynek z bloczków silikatowych, sześciokondygnacyjny, winda, komórki lokatorskie, przestronne 
tarasy. Możliwość zakupu miejsca postojowego w podziemnym garażu. Ogrzewanie miejskie.
Cena: 6.150 zł/m kw.
Kontakt: tel. 605 90 60 20
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Zbuduj z nami zdrowy i ekologiczny dom
z prefabrykatów keramzytobetonowych

OFERUJEMY:
Stropy gęstożebrowe typu Teriva • Stropy gęstożebrowe typu BX-20/24

Bloczki ścienne • Bloczki fundamentowe • Pustaki szalunkowe • Nadproża L-19

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

BETOMEX
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

P.P.U. „BETOMEX” Spółka z o.o .
75-738 Koszal in , u l . St rażacka 6

te l . +94 346-79-31
kom. +48 570 554 377



r a p o r t  m i e s Z k a n i o w y Prestiżowy Adres

nazwa dewelopera: eko House sp. z o.o. sp.k./ grupa Firm urbaniak inwestycje
Lokalizacja obiektu: Chojnice, ul. Żeglarska 8
Liczba mieszkań ogółem: 55
Liczba mieszkań w sprzedaży: 1
Powierzchnia: 79,7 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do odbioru 
Dodatkowe informacje: budynek z bloczków silikatowych, sześciokondygnacyjny, winda, komórki lokatorskie, przestronne 
tarasy. Możliwość zakupu miejsca postojowego w podziemnym garażu. Ogrzewanie miejskie.
Cena: 6.150 zł./m kw.

nazwa dewelopera: urbaniak chojnice sp. z o.o
Lokalizacja obiektu: Chojnice, ul. Żeglarska 10
Liczba mieszkań ogółem: 50
Liczba mieszkań w sprzedaży: 1
Powierzchnia: 73,73 m kw.
Data oddania do użytku: 31.12.2022 rok
Dodatkowe informacje: budynek z bloczków silikatowych, sześciokondygnacyjny, winda, komórki lokatorskie, przestronne 
tarasy. Możliwość zakupu miejsca postojowego w podziemnym garażu. Ogrzewanie miejskie.
Cena: 6.150 zł./m kw.
Kontakt: tel. 605 90 60 20

nazwa dewelopera: gdańska 95 sp. z o.o./ grupa Firm urbaniak inwestycje
Lokalizacja obiektu: Chojnice, ul. Gdańska 95
Liczba mieszkań ogółem: 148
Liczba mieszkań w sprzedaży: 103
Powierzchnia: od 24,95 m kw. do 161,73 m kw.
Data oddania do użytku: 30.06.2024 
Dodatkowe informacje: budynek z bloczków silikatowych, sześciokondygnacyjny, ogródki, winda, komórki lokatorskie, 
przestronne tarasy. Możliwość zakupu miejsca postojowego w podziemnym garażu oraz zewnętrznego miejsca postojowego. 
Ogrzewanie miejskie.
Cena: od 5.300 zł/m kw. do 7.000 zł/m kw.
Kontakt: tel. 605 90 60 20

nazwa dewelopera: nowe Pogodne sp. z o.o. sp.k./ grupa Firm urbaniak inwestycje
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Hallera 40-34, Blok A
Liczba mieszkań ogółem: 97
Liczba mieszkań w sprzedaży: 1*
Powierzchnia: 71,85 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do odbioru
Dodatkowe informacje: budynek z bloczków silikatowych, siedmiokondygnacyjny, winda, komórki lokatorskie, przestronne 
tarasy. Możliwość zakupu miejsca postojowego zewnętrznego.  Ogrzewanie miejskie.
Cena: 7.200 zł/m kw.
*dodatkowo oferta specjalna: 
Apartament pokazowy wykończony w wysokim standardzie o powierzchni 97,08 m kw.
Cena: 1.150.000 zł
Cena: 11.846 zł/m kw. 
Kontakt: tel. 730 740 667

nazwa dewelopera: eko House sp. z o.o. sp.k./ grupa Firm urbaniak inwestycje
Lokalizacja obiektu: Chojnice, ul. Żeglarska 6
Liczba mieszkań ogółem: 55
Liczba mieszkań w sprzedaży: 4
Powierzchnia: od 79,70 m kw. do 80,1 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do odbioru
Dodatkowe informacje: budynek z bloczków silikatowych, sześciokondygnacyjny, winda, komórki lokatorskie, przestronne 
tarasy. Możliwość zakupu miejsca postojowego w podziemnym garażu. Ogrzewanie miejskie.
Cena: od 6.150 zł/m kw. 
Kontakt: tel. 605 90 60 20
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NowoczesNe i kameralNe osiedle  
w TaTowie k. koszalina

www.lesNe-tarasy.comklaudia skrzypczak   |  Tel +48 537 021 225, +48 517 015 330

BIURO SPRZEDAŻY



r a p o r t  m i e s Z k a n i o w y Prestiżowy Adres

nazwa dewelopera: Soft loft i sp. z o.o/ grupa Firm urbaniak inwestycje
Lokalizacja obiektu: Szczecinek, ul. Narutowicza 25
Liczba mieszkań ogółem: 58
Liczba mieszkań w sprzedaży: 34
Powierzchnia: od 56,95 m kw. do 120,99 m kw.
Data oddania do użytku: 31.12.2023 
Dodatkowe informacje: budynek z bloczków silikatowych, czterokondygnacyjny, winda, komórki lokatorskie, przestronne 
tarasy. Możliwość zakupu miejsca postojowego w podziemnym garażu. Ogrzewanie miejskie.
Cena: od 5.000 zł/m kw. do 6.550 zł/m kw.
Kontakt: tel. 607 654 388

nazwa dewelopera: Soft loft ii sp. z o.o/ grupa Firm urbaniak inwestycje
Lokalizacja obiektu: Szczecinek, ul. Narutowicza 23
Liczba mieszkań ogółem: 24
Liczba mieszkań w sprzedaży: 13
Powierzchnia: od 40,61 m kw. do 96,34 m kw.
Data oddania do użytku: 30.11.2022 
Dodatkowe informacje: budynek z bloczków silikatowych, czterokondygnacyjny, winda, komórki lokatorskie, przestronne 
tarasy. Możliwość zakupu miejsca postojowego w podziemnym garażu. Ogrzewanie miejskie.
Cena: od 6.200 zł./m kw. do 6.700 zł./m kw.
Kontakt: tel. 607 654 388

nazwa dewelopera: urbaniak inwestycje Szczecinek sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Soft Loft III, Szczecinek, ul. Narutowicza 21
Liczba mieszkań ogółem: 68
Liczba mieszkań w sprzedaży: 17
Powierzchnia: od 67 m kw. do 159,12 m kw.
Data oddania do użytku: 30.10.2022 
Dodatkowe informacje: budynek z bloczków silikatowych, czterokondygnacyjny, winda, komórki lokatorskie, przestronne 
tarasy. Możliwość zakupu miejsca postojowego w podziemnym garażu. Ogrzewanie miejskie.
Cena: od 4.850 zł/m kw. do 6.500 zł/m kw.
Kontakt: tel. 607 654 388

nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo budowlane kunceR Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Zwycięstwa 234 A/15 
Liczba mieszkań ogółem: 49
Liczba mieszkań w sprzedaży: 1
Powierzchnia: 90,0 m kw.
Data oddania do użytkowania: 08.2019 r.
Dodatkowe informacje: budynek dwupiętrowy, trzyklatkowy, z garażem podziemnym, windy osobowe, komórki lokatorskie, 
ogrzewanie: kotłownia gazowa, https://osiedlezwyciestwa.pl/budynek-234-2-pietro/
Cena A15: 930.000 zł. (w cenie dwa miejsca postojowe w hali garażowej oraz dwie komórki lokatorskie), mieszkanie 
wykończone „pod klucz”, gotowe do zamieszkania, dwupoziomowe z balkonem i tarasem na dachu budynku.
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765

nazwa dewelopera: Patio ii sp. z o.o/ grupa Firm urbaniak inwestycje
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Hallera, Blok C
Liczba mieszkań ogółem: 84
Liczba mieszkań w sprzedaży: 39
Powierzchnia: od 35,92 m kw. do 128,68 m kw.
Data oddania do użytku: 30.09.2023
Dodatkowe informacje: budynek z bloczków silikatowych, siedmiokondygnacyjny, winda, komórki lokatorskie, przestronne 
tarasy. Możliwość zakupu miejsca postojowego zewnętrznego lub miejsca postojowego w hali garażowej. Ogrzewanie 
miejskie.
Cena: od 7.300 zł./m kw. do 7.400 zł./m kw.
Kontakt: tel. 730 740 667
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Autoryzowany Dealer Volkswagena
Grupa Cichy - Zasada
Gnieźnieńska 24b, 75-736 Koszalin



r a p o r t  m i e s Z k a n i o w y Prestiżowy Adres

nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo budowlane kunceR Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Zwycięstwa 238, 238A, 238B, 238C 
Liczba mieszkań ogółem: 54
Liczba mieszkań w sprzedaży: 5
Powierzchnia: od 55,9 m kw. do 58,36 m kw.
Data oddania do użytkowania: 07.2022
Dodatkowe informacje: budynek dwupiętrowy, trzyklatkowy, z garażem podziemnym, windy osobowe, komórki lokatorskie, 
ogrzewanie: kotłownia gazowa, lokale usługowe (dostępny lokal usługowy o pow. 80,0 m kw.)
https://osiedlezwyciestwa.pl/parter/
Cena: parter: 7.800 zł/m kw. brutto, piętro I i II: 8.000 zł/m kw. brutto, lokal usługowy: 8.500 zł/m kw. brutto
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765

nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo budowlane kunceR Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin ul. Franciszkańska 144E oraz Franciszkańska 144F i 144G, Budynki 4 i 5 
Liczba mieszkań ogółem: budynek nr 4 - 33, budynek nr 5 - 39
Liczba mieszkań w sprzedaży: 1 lokal - budynek nr 5
Powierzchnia: 78,0 m kw.
Data oddania do użytkowania: 10.2022
Dodatkowe informacje: budynki dwupiętrowe, jedno- i dwuklatkowe, z garażami podziemnymi, miejsca postojowe 
zewnętrzne, windy osobowe, komórki lokatorskie, ogrzewanie: kotłownia gazowa 
https://osiedlefranciszkanska.pl/budynek-5ab-parter/
Cena: 7.600 zł/m kw. brutto
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765

nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo budowlane kunceR Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin ul. Franciszkańska, Budynek nr 6 
Liczba mieszkań ogółem: 69
Liczba mieszkań w sprzedaży: 46
Powierzchnia: od 31 m kw. do 78 m kw.
Data oddania do użytkowania: 09.2023 
Dodatkowe informacje: budynek dwupiętrowy, trzyklatkowy, z garażem podziemnym, miejsca postojowe zewnętrzne, windy 
osobowe, komórki lokatorskie, ogrzewanie: kotłownia gazowa, 
Cena: 8 000 zł/m kw. brutto
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765

nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo budowlane kunceR Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Zwycięstwa 236, 236A, 236B, 236C 
Liczba mieszkań ogółem: 45
Liczba lokali usługowych ogółem: 6
Liczba mieszkań w sprzedaży: 33
Powierzchnia: od 35,39 m kw. do 87,65 m kw.
Data oddania do użytkowania: 07.2023 
Dodatkowe informacje: budynek dwupiętrowy, trzyklatkowy, z garażem podziemnym, windy osobowe, komórki lokatorskie, 
ogrzewanie: kotłownia gazowa, lokale usługowe w parterze klatki A
Cena: parter: 8.400 zł/m kw. brutto, piętro I i II: 8.600 zł/m kw. brutto, lokale usługowe: 9.600 zł/m kw. brutto
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765, https://osiedlezwyciestwa.pl/

nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo budowlane kunceR Sp. z o.o..
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Gen. Hallera 30, 30A, 30B; Budynek nr 1
Liczba mieszkań ogółem: 64
Liczba mieszkań w sprzedaży: 9
Powierzchnia: od 44,50 m kw. do 70,0 m kw.
Data oddania do użytkowania: 07.2022 
Dodatkowe informacje: budynek pięciopiętrowy, trzyklatkowy, z garażem podziemnym, windy osobowe, komórki lokatorskie, 
ogrzewanie: MEC, cztery mieszkania z oferty wykonane „pod klucz”. https://osiedlehallera.eu/
Cena: 7.200 zł/m kw. brutto
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765

I   8 0   I



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!



r a p o r t  m i e s Z k a n i o w y Prestiżowy Adres

nazwa dewelopera: ankra Plus Sp. z o.o. / biuro sprzedaży ankam nieRucHomoŚci
Lokalizacja obiektu: Sarbinowo, ul. Południowa
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 45
Liczba mieszkań/ apartamentów/ w sprzedaży: 29
Powierzchnia: od 24 m kw. do 41 m kw.
Data oddania do użytku: II kwartał 2023
Dodatkowe informacje: apartamenty z widokiem na morze zlokalizowane w Sarbinowie 300 m od morza 
Cena: od 318.000 zł brutto
Kontakt: tel. 690 017 041

nazwa dewelopera: biuro sprzedaży ankam nieRucHomoŚci
Lokalizacja obiektu: Chłopy, ul. Lawendowe Pole
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 13
Liczba mieszkań/ apartamentów/ w sprzedaży: 10
Powierzchnia: 25 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do zamieszkania 
Dodatkowe informacje: apartamenty zlokalizowane w Chłopach 400 m od morza, wykończone, gotowe do zamieszkania.
Cena: od 350.000 zł brutto
Kontakt: tel. 605 405 744

nazwa dewelopera: biuro sprzedaży ankam nieRucHomoŚci
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. Lechitów
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 16
Liczba mieszkań/ apartamentów/ w sprzedaży: 15
Powierzchnia: 29 m kw. do 56 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do zamieszkania 
Dodatkowe informacje: apartamenty w Mielnie zlokalizowane między jeziorem Jamnem a morzem
Cena: od 189.000 zł brutto
Kontakt: tel. 605 405 744

a p a r t a m e n t y

nazwa Dewelopera: Przedsiębiorstwo budowlane kunceR Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Gen. Hallera, Budynek nr 2
Liczba mieszkań ogółem: 48
Liczba mieszkań w sprzedaży: 41
Powierzchnia: od 35,50 m kw. do 98,73 m kw.
Data oddania do użytkowania: 10.2023 
Dodatkowe informacje: budynek pięciopiętrowy, jednoklatkowy, z garażem podziemnym, winda osobowa, komórki 
lokatorskie, ogrzewanie: MEC 
https://osiedlehallera.eu/
Cena: 7.500 zł/m kw. brutto
Kontakt: tel. 94 343 45 67, 601 639 055, 607 701 765

nazwa dewelopera: błękitne tarasy Sp. z o.o. / biuro sprzedaży ankam nieRucHomoŚci
Lokalizacja obiektu: Sianożęty, ul. Lotnicza 2
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 160
Liczba mieszkań/ apartamentów/ w sprzedaży: 10
Powierzchnia: od 29 m kw. do 61 m kw.
Data oddania do użytku: II kwartał 2023
Dodatkowe informacje: apartamenty wykończone „pod klucz”, 250 metrów od morza
Cena: od 275.000 zł brutto
Kontakt: tel. 690 017 041



Agnes Orłowska po wielu latach mieszkania na warszawskim Żo-
liborzu wróciła do rodzinnego Koszalina. W swoim portfolio ma 
m.in. projekt renomowanej restauracji Dyspensa z ul. Mokotowskiej, 
aranżacje wnętrz domów i mieszkań, projekty zabudowy wieloro-
dzinnej i udziały w licznych konkursach. Jako architekt Agnes doce-
nia formę i bryłę, ale jej pasją jest design i sztuka, którą stara się prze-
mycać w projektach wnętrz. Ulubiony styl to skandynawski lagom. 
Lagom oznacza „w sam raz” – ani za dużo ani za mało. Filozofia lagom 
dotyczy zarówno sposobu życia, jak i dekorowania wnętrz. W po-
mieszczeniach urządzonych zgodnie z wyznacznikami stylu lagom 
dużą rolę odgrywają motywy naturalne, recykling, życie w zgodzie 
z otoczeniem. To piękny styl i bardzo praktyczny. Agnes Orłowska 
nie ogranicza się tylko do skandynawskiego designu. Wnętrza kla-
syczne, proste, ale z twistem to coś, co czuje najlepiej.

Jak mówi, jest mobilnym architektem. Być może gdzieś na ulicy 
widzieliście ją jak mknie na kolejny projekt swoim różowym ro-
werem. Inspiracją jej prac jest otoczenie, natura i sztuka. Z licz-
nych podróży przywozi moodboardy pomysłów, które wykorzy-
stuje w praktyce. 

– Przed stworzeniem osobistego i indywidualnego projektu, muszę 
poznać mojego klienta. Co lubi, czym się otacza, jak wygląda jego 
dzień, praca, przyzwyczajenia. Czy lubi grać w kolory, czy szuka 
oazy. Z tych pierwszych chwil wiele można wyczytać, co stano-
wi podstawę do stworzenia koncepcji. Architektura jest bardzo 
wszechstronnym zjawiskiem, które można realizować na najróż-
niejszych polach. Nie stronię od dużych projektów, ale też z chę-
cią lubię pracować nad „wskrzeszaniem starych-nowych miejsc”. 
Dobudówki, strychy, zaadaptowane wnętrza, liftingi pomieszczeń 
to z pozoru niewielkie projekty, ale dają dużą satysfakcję. W ta-
kich przypadkach stawiam na funkcjonalność, ale zawsze popartą 
estetyką i pięknem zaklętym w znakomitych designerskich dodat-
kach – mówi Agnes Orłowska. – Wyzwaniem, ale i zupełnie innym 
rodzajem myślenia o wnętrzu był projekt aranżacji restauracji. Tak 
wiele czynników sprawia, że w danym miejscu czujemy się dobrze 
i chcemy do niego wracać. Współczesne lokale, muszą być zarów-
no kameralne, jak i otwarte, przytulne, ale mogące gościć kilkadzie-
siąt osób na raz. 

– Przebywanie w dobrze zaprojektowanych, pięknych przestrze-
niach daje harmonię, a młodym pokoleniom wzrastającym w takim 
otoczeniu – inspirację. W zasadzie każda otaczająca nas przestrzeń 
powinna być zaprojektowana, mieć jakiś plan i funkcję, nie łamiąc 
jednak tego, co najważniejsze, czyli naszego samopoczucia w da-
nym miejscu. Nie raz mówi się o wnętrzach – tu czuję się dobrze, 
odpoczywam, jest tak naturalnie, to moje klimaty. – Zdarza się 
to – jak podkreśla Agnes Orłowska – wszędzie tam, gdzie zajdzie 
dobra współpraca pomiędzy klientem, a projektantem, pomiędzy 
potrzebami a otoczeniem. Równowaga i motyw „w sam raz” zdaje 
się być idealnym rozwiązaniem. Wierzę, że architekt ponosi głębo-
ką odpowiedzialność za tworzenie długoterminowych rozwiązań 
poprawiających życie – miast, budynków i krajobrazów, które prze-
trwają nasze pokolenie.

Przestrzeń biurowa, restauracja, zaadaptowany strych, dom, mieszkanie, przybudówka – dobrze 
zaprojektowane poza funkcjonalnością może stać się estetyczną perełką. Wnętrza kochają do-

bry design, muszą jednak dać swoim właścicielom ukojenie, ciepło i spokój. 

Sztuka projektowania. 
Orłowska Design & Architecture 

www.orlowskadesignandarchitecture.com  |  tel. 888 281 010  |       /orlowskadesign  |       /orlowskaadesign
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nazwa dewelopera: Hexo Sp. z o.o. / biuro sprzedaży ankam nieRucHomoŚci
Lokalizacja obiektu: Grzybowo, ul. Zielona 8
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 42
Liczba mieszkań/ apartamentów/ w sprzedaży: 4
Powierzchnia: od 13 m kw. do 39 m kw.
Data oddania do użytku: gotowe do zamieszkania /stan deweloperski
Dodatkowe informacje: apartamenty w zlokalizowane w Grzybowie, 800 m od morza, gotowe do zamieszkania.
Cena: od 320.000 zł netto
Kontakt: tel. 605 405 744

nazwa dewelopera: Sea Real estate Sp. z o.o. / biuro sprzedaży ankam nieRucHomoŚci
Lokalizacja obiektu: Darłowo, ul. Słowiańska 15, Darłówko Wschodnie
Liczba mieszkań/apartamentów ogółem: 55
Liczba mieszkań/ apartamentów/ w sprzedaży: 50
Powierzchnia: od 35,80 m kw. do 92 m kw.
Data oddania do użytku: III kwartał 2023 /stan deweloperski
Dodatkowe informacje: apartamenty zlokalizowane przy samej plaży
Cena: od 716.000 zł brutto
Kontakt: tel. 605 405 744

nazwa dewelopera: c&c małgorzata laskowska
Lokalizacja obiektu: 76-039 Tatów 15 
Liczba domów ogółem: 16
Liczba domów w sprzedaży: 2
Powierzchnia: od 123,5 m kw. do 138,5 m kw.
Data oddania do użytku: III kwartał 2022
Dodatkowe informacje: nowoczesne domy w zabudowie szeregowej na dużej działce w Tatowie niedaleko Koszalina, 
składające się z kuchni otwartej na jadalnię i salon, spiżarni, korytarza, WC, wiatrołapu, garażu jednostanowiskowego, 
korytarza na piętrze, kotłowni/pralni, 3 sypialni, garderoby, łazienki oraz dwóch tarasów. Dodatkowym udogodnieniem jest 
ogrodzony teren, furtka, brama wjazdowa, wideofon oraz bliskość lasu. 
Cena: od 5587 zł/m kw.
Kontakt: tel. 517 015 330 lub 537 021 225, email: biuro@lesne-tarasy.com, www.lesne-tarasy.com

nazwa dewelopera: Patio iii sp. z o.o./ grupa Firm urbaniak inwestycje
Lokalizacja obiektu: Charzykowy, pomiędzy ul. Podleśną a trasą prowadzącą do ulicy Bytowskiej
Liczba domów ogółem: 10
Liczba domów w sprzedaży: 7
Powierzchnia: od 168 m kw. do 199 m kw.
Data oddania do użytku: 30.06.2023 
Dodatkowe informacje: budynek dwukondygnacyjny, garaż ze zdalnie sterowaną bramą, duże ogrody. Pompa ciepła oraz 
panele fotowoltaiczne.
Cena: od 950.000 zł do 1.350.000 zł.
Kontakt: tel. 605 90 60 20

r a p o r t  m i e s Z k a n i o w y Prestiżowy Adres

D o m y
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PIERZEMY Z PASJĄ 
OD WIELU POKOLEŃ

Jesteśmy f irmą rodzinną, która od trzech pokoleń 
specjalizuje się w usługach pralniczych. Wyróżnia 
nas: doświadczenie, pionierskie urządzenia oraz 

wysoka jakość usług.

Stworzyliśmy nowoczesną i innowacyjną 
technologicznie pralnię, dzięki czemu PRALNIA 

PERFEKT PLUS jest bezkonkurencyjnie efektywna 
i jednocześnie spełnia wszystkie wymogi 

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Realizując usługi prania, dbamy o ekologię 
i bezpieczeństwo. W trosce o środowisko 

i zrównoważony rozwój, stosujemy wysokiej klasy, 
ekologiczne preparaty i korzystamy z innowacyjnych 

technologii prania pozwalających odzyskiwać 
energię i wodę oraz minimalizujących emisję 

zanieczyszczeń.

Pralnia Perfekt Plus
Koszalin ul. Ekonomiczna 2

tel. +48 513 004 777

www.pralniaperfektplus.pl

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim 
do hoteli, apartamentów, ośrodków 

wypoczynkowych, pensjonatów, sanatoriów, 
domków letniskowych oraz zakładów 

produkcyjnych.

Zapraszamy do kontaktu z nami:



Dobiegająca końca modernizacja mieleńskiego hotelu Unitral nie jest zwykłą przebudową. 
W tym przypadku można mówić raczej o głębokiej przemianie, która oznacza nie tylko więk-
szą liczbę oferowanych gościom pokoi i ich pięciogwiazdkowy standard. Unitral nie do pozna-

nia zmienia się również od strony gastronomicznej. 

Hotel Medical SPA unitral: pierwsza 
odsłona wielkiej przemiany 

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografia: jan Potentas

Wkrótce hotelowa kuchnia będzie zdolna obsłużyć 700 
gości. Marcin Latkowski, dyrektor ds. gastronomii Ho-
telu Medical SPA Unitral w Mielnie, opisuje: – To wiel-
kie przedsięwzięcie gastronomiczne. Restauracja będzie 
miała nowocześnie zorganizowaną kuchnię. Prace nad jej 
urządzeniem rozpoczną się jeszcze w tym roku. W opty-
mistycznym wariancie będzie ona gotowa na Wielkanoc 
2023, w mniej optymistycznym – do początku przyszło-
rocznego sezonu letniego. To będzie restauracja hote-
lowa, nieprzystosowana do wynajmowania na imprezy. 
Z myślą o konferencjach i innych tego typu wydarzeniach 
na poziomie minus 1 w dobudowanej części hotelu  po-
wstaje sala konferencyjna z własnym zapleczem kuchen-
nym, sceną i wyposażeniem multimedialnym. Tak więc 
w przyszłości niezależnie od szczytu pory obiadowej 
w restauracji hotelowej, poziom niżej może się odbywać 
konferencja, której uczestnicy zjedzą w tym samym czasie 

lunch. Warto dodać, że na poziomie minus 2 ulokowane zo-
stało zaplecze magazynowe z odrębną częścią chłodniczą. 

Dostępny dla gości długi bufet nowej restauracji hote-
lowej będzie zawierał trzy stacje do gotowania na żywo: 
dla dzieci (m.in. gofry naleśniki), dania śniadaniowe plus 
kuchnia włoska, czyli możliwość zamówienia samodziel-
nie skomponowanej pizzy albo zapiekanki. Tak samo prze-
widziane są trzy stacje napojów gorących. 

Przebudowa dobiega końca. Przestrzeń gastronomicz-
na będzie udostępniana gościom etapami. Pierwszym 
krokiem jest uruchomiony 10 września br. nowy lobby 
bar. Poprzednio mógł on pomieścić 80 osób, w nowym 
są obecnie 152 miejsca, a docelowo będzie ich 200. Po-
jawił się piękny bar i przestronna sala z częścią obsługi 
à la carte, typową strefą kawiarnianą i strefą recepcyj-

Wygląd lobby baru daje wyobrażenie, w jakim stylu urządzona zostanie cała część restauracyjna.

I   8 6   I



Lobby bar oferuje ciekawą kartę win oraz coctaili i drinków
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ną, gdzie przyjezdni będą mogli zaczekać na zameldowanie  
w hotelu. 

Załoga działu gastronomicznego liczy w tym momencie oko-
ło 30 osób pod wodzą Mateusza Potocznika, głównego sze-
fa kuchni, Kamila Kozaka i Adama Świderskiego, czyli szefów 
zmianowych oraz Marcina i Macieja Pomorskich – szefów 
kuchni à la carte. – Zespół jeszcze nie jest kompletny – mówi 
dyrektor Marcin Latkowski. – Myślę, że niedługo nadejdzie 
moment, kiedy z radością stwierdzimy, że jesteśmy już kom-
pletnym teamem złożonym z ludzi pełnych kulinarnej i gastro-
nomicznej pasji. Kieruje nami motto: „Pokochaj człowieka, któ-
remu gotujesz i serwujesz jedzenie. Kiedy to poczujesz, kiedy 
to zdobędziesz – wygrasz!”

Na co można liczyć już teraz w lobby barze? Marcin Latkowski 
wyjaśnia: – Na gości czekają znakomita kawa, herbata, ciasta 
własnego wypieku, paleta doskonałych win oraz duży wybór 

alkoholi, z których można wyczarować koktajle marzeń. Karta 
dań zawiera zaś potrawy tradycyjne, te które były dostępne 
dotąd i miały swych fanów, ale lada moment zacznie się ona 
systematycznie zmieniać. Generalnie wprowadzamy nowe 
techniki gotowania i nowe, dopracowane smaki. Opieramy się 
na produktach lokalnych z akcentem na produkty dostępne 
sezonowo. To tłumaczy, dlaczego zakładamy systematyczne 
zmiany karty – będzie ona pulsowała w rytm pór roku, ale za-
wsze w klimacie, który goście hotelu znają i cenią. 

Nowe oblicze gastronomii w Unitralu to również różne elemen-
ty anturażu: zastawa stołowa, sztućce, nie mówiąc o stołach, 
krzesłach, wystroju sali: - Każdy szczegół jest dobrze przemy-
ślany zarówno od strony użytkowej, ergonomicznej, jak i es-
tetycznej – podkreśla dyrektor Latkowski. – Jeśli dodamy do 
tego profesjonalną, sprawną obsługę oraz oczywiście smaczne 
dania, otrzymujemy przepis na odczucie komfortu osób, korzy-
stających z lokalu. 

Kinga Wabik, barmanka Agata Legięć, barmanka i baristka

Szefowie kuchni. Od lewej Kamil Kozak, Mateusz Potocznik i  Marcin Pomorski
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Skompletowana jest już załoga kuchni

Sałatka cesarska

Klasyczne carpaccio wołowe Zupa rybna przygotowywana z wykorzystaniem mięsa kilku gatunków ryb i owoców morza





Przekaz rodzicielski podtrzymują dietetycy: 
zdrowe, zrównoważone śniadanie jest najważ-
niejszym posiłkiem dnia. Co do kolacji więk-
szość z Polaków dorasta raczej w przekonaniu, 
że wystarczy coś prostego, na przykład kanap-
ka z żółtym serem. Zupełnie inaczej niż w kul-
turze śródziemnomorskiej, gdzie wieczorny 
posiłek szczególnie się celebruje. Autorka po-
lecanej przez nas książki pokazuje, że przygo-
towanie oryginalnej i wyszukanej kolacji wcale 
nie musi być czymś trudnym, a może przynieść 

mnóstwo przyjemności i radości. 

najprzyjemniejszy 
posiłek dnia 

Autor: agata kubrys  |  Fotografie: © małgorzata minta, jessica nadziejko

„Kolacje” Małgosi Minty to 93 proste przepisy na przekąski, sałaty, 
makarony i desery, z których skomponujesz smakowitą wieczor-
ną ucztę. Do zjedzenia w pojedynkę w wygodnym dresie, jako 
romantyczny posiłek we dwójkę albo podczas spotkania w więk-
szym gronie? W tej książce czytelnicy znajdą przepisy na absolut-
nie każdą okazję. Dowiedzą się, jak samodzielnie upiec focaccię lub 
sprytnie wykorzystać składniki dostępne w zwykłych sklepach. 
A gdy najdzie kogoś ochota na jakiś słodki drobiazg? Chałka z ko-
glem-moglem i jagodami albo Eton mess z owocami to tylko nie-
które ze smakołyków, które z pewnością docenią znajomi, a któ-
rych przygotowanie zajmie jedynie kilka minut! Bo w kolacjach nie 
chodzi o długie godziny spędzone na gotowaniu; najważniejszy 
jest czas na jedzenie i – ewentualnie – kieliszek wina. Choć Małgo-
sia Minta nie urodziła się we Włoszech ani we Francji, z prawdziwą 
pasją opowiada o winach. Przekona cię, że wybranie butelki do-
brego trunku w supermarkecie nie wymaga ogromnej sommelier-
skiej wiedzy i może być sporą frajdą.

Autorka w dzieciństwie chciała być wielką odkrywczynią, jednak 
została dziennikarką kulinarną i autorką bloga Minta Eats. Skrupu-
latnie kolekcjonuje wspomnienia określonych smaków i zapachów 
– nie wierzy, że można nie lubić jedzenia.Inicjatorka pierwszej pol-
skiej konferencji blogerów kulinarnych „Food Blogger Fest”.
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Jeżeli lubisz wino, coś już o nim wiesz i chcesz wiedzieć więcej, sięgnij po tę książkę. Nie odbie-
rze ci poczucia własnej wartości, jak wiele przemądrzałych publikacji eksperckich, które zdają 
się być napisane po to, by ci udowodnić, że nic nie wiesz… Za to uporządkuje wiedzę, niejedno 
podpowie i na pewno zachęci do eksplorowania winnego świata, bo wino to temat jak morze 

– fascynujący i nie do ogarnięcia, choć starać się warto.

Winny przewodnik bez zadęcia
Autor: andrzej mielcarek 

„Wino. Przelane na papier” to praca zbiorowa. 
Czwórka przyjaciół, ludzi różnych zawodów, 
którzy od niedawna prowadzą w Krakowie 
niewielki wine bar pod uroczą nazwą Chabry 
z Poligonu, zdecydowała się napisać przystępny 
przewodnik po świecie wina. Jeśli ktoś miałby 
obawę, czy można w pełni zaufać ich wiedzy, 
od razu zapewniamy, że tak: ich tekst przeszedł 
weryfikację merytoryczną Sławomira Chrzczo-
nowicza, eksperta i autorytetu w świecie win, 
weterana polskiej winomanii.

Autorzy pokazują, jak czerpać radość z eksplo-
racji świata win i odkrywania nowych smaków. 
Robią to z poczuciem humoru, przytaczają mnó-
stwo anegdot. Ich książka została znakomicie 
przygotowana od strony graficznej, zawiera cie-
kawe fotografie i infografiki. Sama w sobie jest 
po prostu pięknym przedmiotem - śmiało może 
stać się świetnym prezentem pod choinkę.

Autorzy zwracają się do czytelników: „Odkry-
wajcie, eksperymentujcie, dzielcie się wraże-
niami i mówcie głośno o swoich doznaniach, 

niech inni usłyszą. A przede wszystkim i ponad 
wszystko – bawcie się winem, dajcie się po-
nieść dzikiej i niepohamowanej radości zmy-
słów, wypełniając kolorami białe plamy na 
swojej mapie smaków. Wielu winiarzy otwarcie 
przyznaje się do tego, że sami często wybierają 
właśnie tę butelkę, która uwiedzie ich pięknem 
i oryginalnością etykiety… Więc śmiało! Daj-
cie się prowadzić ciekawości, podążajcie za ich 
przykładem i zdecydujcie się na zakup chociaż 
jednego wina pod wpływem wzrokowego zau-
roczenia. Szerzmy kulturę picia wina w naszym 
kraju, namawiajmy znajomych do zamówienia 
butelki dobrego chenin blanc w restauracji. 
Zacznijcie pytać, męczyć swoich sommelierów, 
niech dzielą się wiedzą! Wino służy do ekspe-
rymentowania i odkrywania, znajdujcie własne 
upodobania i podążajcie za nimi. I bez stresu, 
wiedza winiarska jest tak obszerna, że nikt nie 
ogarnia jej w całości. A gdybyście wiedzieli, ile 
jeszcze nie wiedzą ci, o których myślicie, że 
wiedzą prawie wszystko… To nigdy nie baliby-
ście się zapytać, czy wina pomarańczowe robi 
się z pomarańczy.”

Kuba Janicki, Tomek Kosiński, 
Magdalena Kubiaczyk, Joanna 

Plichta: „Wino. Przelane na 
papier”, Wydawnictwo ZNAK 

Litera Nova, Kraków 2022
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Stary Koszalin Hostel & Hotel Services
Koszalin, ul. Szczecińska 32 | +48 734 423 443

recepcja@starykoszalin.pl | www.starykoszalin.pl

WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH (SZKOLENIA, EVENTY, KONFERENCJE)

SALA BALOWA W STYLU PRL

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
(WESELA, KOMUNIE, CHRZCINY, IMIENINY, URODZINY...)

KOMFORTOWE POKOJE HOTELOWE I HOSTELOWE

MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WIGILII FIRMOWEJ

„Stary Koszalin” wspiera 

i jest sponsorem 

KSPR Kospel 

Gwardia Koszalin



Niezależnie od tego, czy wybierasz się na bal andrzejkowy, impre-
zę w klubie czy domówkę w gronie najbliższych, będziesz musia-
ła dobrać odpowiedni strój i makijaż. Oto kilka propozycji stylizacji 
okazjonalnych, które powstały podczas realizacji projektu #por-
tretdoskonaly. Przestrzenią dla tej sesji zdjęciowej jest Aparta-
ment Prezydencki Hotelu Intercontinental, z którego okien roz-

ciąga się przepiękny widok na panoramę Warszawy.

Andrzejki, 
sylwester, 
karnawał 
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Modelka: Urszula Święcicka
Stylizacje: Stylistka Marta Waluk
Zdjęcia: Wojciech Gruszczyński
Makijaż: Karolina Maciejewska 

Stylizacje pochodzą z  e-garderobe - wypożyczalni ubrań światowych marek 
www.egarderobe.com 

Więcej informacji można znaleźć na Instagramie @portretdoskonaly,  
a także śledząc www.portretdoskonaly.pl
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Zobacz nasze samochody dostępne od ręki >>

Autoryzowany Dealer Volkswagena 
Grupa Cichy - Zasada

Gnieźnieńska 24b, 75-736 Koszalin

gcz-vw-koszalin.otomoto.pl



Joga w hamaku? Taniec na szarfie? A może na kole cyrkowym? Piękno połączo-
ne z gracją, lekkością i odrobiną adrenaliny. To wszystko jest możliwe w My Gym-
nastics Koszalin – jedynej w Koszalinie Szkole Gimnastyki Artystycznej i Akroba-
tyki Powietrznej. Na zajęcia na ziemi i w powietrzu zaprasza Maja Majerowska, 

założycielka szkoły.

My Gymnastics 
Koszalin zaprasza  

na wyżyny możliwości  
Autor: anna cichocka  |  Fotografie: studio Prototypownia alla Boroń
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Maja Majerowska to wielokrotna złota medalistka Mistrzostw 
Polski, była członkini Kadry Narodowej Polski w Gimnastyce Ar-
tystycznej, wielokrotna reprezentantka Polski na mistrzostwach 
świata i Europy oraz w Pucharach Świata. W 2016 roku przepro-
wadziła się z Wrocławia do Koszalina i założyła My Gymnastics 
Koszalin – ośrodek gimnastyczny dla dziewczynek i kobiet.

– Gimnastykę artystyczną trenowałam od czwartego roku ży-
cia. Moje dzieciństwo, pełne treningów i wyrzeczeń, to był na-
prawdę bardzo ciężki okres, ale gimnastyka jest tym, co kocham. 
Teraz jestem trenerem, prowadzę zajęcia rekreacyjno-sporto-
we dla dziewczynek z gimnastyki artystycznej i akrobatyki po-
wietrznej. Dziewczęta uczą się na treningach nie tylko elemen-
tów gimnastycznych, ale także dyscypliny, prawidłowej postawy 
ciała, gracji i koordynacji ruchowej. Rozwijają poczucie rytmu, 
ponieważ zajęcia prowadzone są do muzyki – mówi założycielka 
My Gymnastics Koszalin.

Maja pracuje z dziećmi i dorosłymi kobietami nad skocznością, 
gibkością, rozciągnięciem mięśni. Wykorzystuje do tego mu-
zykę i przybory. Wspólnie tworzą choreografię na aerialach 
(w uproszczeniu: elementach zawieszonych w powietrzu) oraz 

układy gimnastyczne z przyborami, które prezentowane są ro-
dzicom. 

W prowadzeniu zajęć naszej rozmówczyni pomaga Dominika 
Śmigielska - trenerka gimnastyki artystycznej i akrobatyki po-
wietrznej, również wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski 
i członkini Kadry Narodowej. 

– W 2015 r. Dominika wywalczyła złoty medal w Aerial Hoop 
oraz srebrny w Aerial Silks w kategorii Solo Profesional na Mi-
strzostwach Europy w Pradze. To także utalentowana solistka  
z Akrobatycznego Teatru Tańca Mira Art w Gdyni. Mam pew-
ność, że osoby, które do nas przychodzą, są prowadzone przez 
profesjonalistów – podkreśla Maja Majerowska.

gimnaStyka z PRzyboRami

Oferta My Gymnastics Koszalin jest bardzo bogata. Zajęcia 
z gimnastyki artystycznej zaadresowane są do dziewcząt w wie-
ku 5 do 15 lat. To sport olimpijski, który daje możliwość harmo-
nijnego rozwoju ciała i uzyskania lepszej sprawności. Pozwala 
na wyrażanie siebie za pomocą tańca i ćwiczeń różnych części 

I   s t y l  ż y c I a   I



ciała. Łączy więc wychowanie fizyczne z wychowaniem muzycz-
nym i estetycznym. Dziewczęta oprócz elementów gimnastycz-
no-akrobatycznych trenują równowagę, skoczność oraz gibkość. 
Ćwiczenia są dzielone na zajęcia bez przyboru oraz z wykorzy-
staniem pięciu przyborów: skakanki, obręczy, wstążki, piłki oraz 
maczug. 

– To właśnie dzięki przyborom spotkania są bardzo atrakcyj-
ne dla dzieci. To nie tylko zajęcia sportowe, które zwiększają 
sprawność ruchową, ale również wspaniały sposób na rozwój 
kreatywności oraz forma wyrazu artystycznego – zauważa Maja 
Majerowska.

koła cyRkowe nie tylko Dla cyRkowców

Aerial Hoop, które znajduje się w ofercie My Gymnastics Kosza-
lin, to połączenie tańca i akrobatyki w powietrzu z wykorzysta-
niem koła cyrkowego. Zajęcia prowadzone są w sali wysokiej na 
9 metrów, koła zaś podwieszone na długich linach, co pozwala 
na więcej możliwości i kombinacji w treningu. Główną zaletą 
tańca na kole jest bardzo szybkie wzmocnienie całego ciała oraz 
ogromna frajda, ponieważ... można poczuć się jak na huśtawce. 

– Na kole ćwiczymy solo, jak i w duecie. Na zajęciach wykorzystu-
jemy hand loop’y, czyli elastyczne pętle, w które wkładamy dłoń 
lub stopę. To urozmaica treningi, dziewczynki uwielbiają kombino-
wać z nowymi przejściami – podkreśla ekspertka. – Uczymy figur 
oraz płynnych przejść na kole. Tworzymy choreografie taneczne, 

które wyglądają zjawiskowo i doskonale wzmacniają wszystkie par-
tie mięśni.  Treningi mają pozytywny wpływ na układ oddechowy 
i krążeniowy. Dodatkowo możemy zauważyć, jak w szybkim tem-
pie poprawia się koordynacja ruchowa, poruszamy się z większą 
gracją i lekkością. Nasze dzieci zawsze wychodzą z zajęć z uśmie-
chem. Ponieważ jest to sport na wysokościach, czasami trzeba 
przezwyciężyć strach przed wykonaniem trudniejszej figury. Dzieci 
często podkreślają, że na zajęciach przekraczają swoje granice lęku 
i osiągają wyżyny możliwości – dodaje trenerka.

SPektakl w PowietRzu

W sali przy ul. Bohaterów Warszawy 22 w Koszalinie, gdzie mie-
ści się siedziba szkoły, wiszą także szarfy, profesjonalnie nazwa-
ne Aerial Silks. Jest to 18-metrowy materiał o szerokości 180 
cm podwieszony u sufitu. Taniec na szarfie, który jest dyscypli-
ną sportową wchodzącą w skład akrobatyki powietrznej, łączy 
w sobie taniec, gimnastykę i akrobatykę. To technika plątania 
rąk, nóg i korpusu, która daje możliwość wykonywania w powie-
trzu widowiskowych elementów akrobatycznych.

– Jest to najbardziej zjawiskowa, zapierająca dech w piersiach 
forma tańca w powietrzu, którą rozpocząć można już od ósmego 
roku życia – zaznacza Maja Majerowska. – Na zajęciach uczymy 
podstawowych plątań i figur, a na wyższym poziomie zaawan-
sowania także układów i dropów, czyli kontrolowanego spada-
nia z wysokości 8 metrów. Są to najtrudniejsze zajęcia w naszej 
ofercie, jednak dzieci bardzo szybko przechodzą od nauki pod-

I   1 0 6   I



staw do trudniejszych figur, a spadanie z dużej wyso-
kości sprawia im niesamowitą radość. Często opisują 
to jako latanie oraz wyjątkowe przeżycie. Przykłada-
my dużą wagę do bezpieczeństwa na treningach, jest 
to nasz priorytet przy zajęciach na wysokości, zatem 
wszelkie obawy rodziców są szybko rozwiewane. Jak 
opanować szarfę i wykorzystać jej atuty? Jak bez nad-
miernego obciążania stawów i kręgosłupa wykonywać 
elementy akrobatyczne? Jak łączyć figury we wspólną 
całość, a przy tym cudownie się bawić? To trzeba zoba-
czyć i poczuć – podkreśla trenerka.

w kwiatowym Hamaku 

Łatwiejszą alternatywą dla szarf jest Aerial Hamak. Za-
jęcia można rozpocząć od siódmego roku życia.  

– Mamy hamaki ombre i kwiatowe, które bardzo podo-
bają się dziewczynkom. Świetnie sprawdzają się do ćwi-
czeń wzmacniających, rozciągania, ale też relaksu. Na 
hamakach również uczymy się podstawowych figur oraz 
małych dropów. Na koniec semestru zawsze tworzymy 
pełne choreografie do muzyki, które dzieci prezentują 
rodzicom. Hamaki podwieszone są na wysokości 3,5 m, 
mają szerokość 280 cm, można je rozłożyć i swobodnie 
poruszać się w przestrzeni wewnątrz materiału. Dzieci 
często mówią na hamaki „kokony”, uwielbiają się zawijać 
w środek materiału i odpoczywać – opisuje trenerka.

Na hamakach prowadzona jest również Aerial Joga dla do-
rosłych: – Jest to połączenie stretchingu oraz jogi na chu-
ście. Materiał odciąża zmęczone stawy, a my – lewitując 
nad ziemią – czujemy pozytywny przypływ energii i odpo-
czywamy od codziennych zmartwień. Jest to niestandar-
dowa forma aktywności fizycznej, którą polecamy osobom 
zmęczonym zwykłym treningiem na siłowni. Gwarantuje-
my pot na czole, spalone kalorie oraz niezmierną satysfak-
cję z aerialowego treningu – zapewnia pani Maja.

Zajęcia prowadzone są po polsku i ukraińsku przez 
Innę Kolesnik, certyfikowanego instruktora Aerial Jogi. 
Wszystkie grupy są początkujące. 

niezaPomniane wRażenia

My Gymnastics Koszalin organizuje również cykliczne 
warsztaty oraz wakacyjne obozy sportowe.

– Treningi – zarówno te na miejscu, jak i wyjazdowe – 
prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. 
W tym roku udało nam się zrealizować czwarty Sum-
mer Camp w Łebie. W zajęciach z gimnastyki artystycz-
nej, akrobatyki powietrznej i tańca współczesnego 
wzięło udział ponad pięćdziesiąt dziewczynek. Do Łeby 
wrócimy za rok – zaznacza Maja Majerowska.

My Gymnastics Koszalin zaprasza na zajęcia każdego, 
kto chce spróbować swoich sił w sportach artystycz-
nych, które pobudzają kreatywność i świetnie wpły-
wają na rozwój całego ciała. – Na zajęcia z Gimnastyki 
Artystycznej przyjmujemy dziewczynki od piątego roku 
życia, ale Aeriale (Koła, Szarfy i Hamaki) są również dla 
chłopców – przekonuje właścicielka szkoły. – Każdemu 
zapewniamy niezapomniane wrażenia. maja majerowska - tel. 511 921 517 

 /mygymnasticskoszalin
/mygymkoszalin

www.mygymnasticskoszalin.com
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W 1985 roku październik uznaliśmy za miesiąc walki z rakiem piersi, a jego 
symbolem stała się różowa wstążka. Obecnie co roku, 15. października ob-
chodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. To czas, by przypo-
mnieć sobie, że warto zatroszczyć się o swoje zdrowie, bo nikt za nas tego 
nie zrobi. Liczba zachorowań na nowotwór piersi jest rekordowo wysoka. 
Przed pandemią chorobę wykrywano u ok. 17 tys. Polek rocznie, a w 2020 

roku zdiagnozowano ją aż u 25 tys. kobiet. 

Świadoma dieta  
– zdrowsza kobieta

Autor: agnieszka kobalczyk-rohde

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

I   1 0 8   I



Światowa Organizacja Zdrowia na początku 2021 roku ogłosiła, 
że nowotwór piersi wyprzedził w statystykach nowotwór płuc 
i jest aktualnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na 
świecie. Niestety, w Polsce umiera więcej kobiet w porównaniu 
z innymi krajami europejskimi. Przyczyniła się do tego pandemia, 
ale także ciągle niska świadomość dotycząca profilaktyki i wcze-
snej diagnostyki.  Większość nowotworów piersi diagnozuje się 
po 50. roku życia, jednak specjaliści alarmują, że kobiety zaczyna-
ją chorować wcześniej, a do bezpłatnych badań profilaktycznych 
warto byłoby włączyć młodsze kobiety. 

baDania PRoFilaktyczne to PoDStawa!  

Ponieważ profilaktyka pierwotna większości nowotworów jest 
ograniczona, kluczową kwestią są badania profilaktyczne: mam-
mografia, USG, rezonans magnetyczny oraz badania genetyczne, 
dzięki którym możemy „wyłapać” te panie, które mają zwiększo-
ne predyspozycje do zachorowania na nowotwory (najważniejsze 
mutacje to: BRCA1, BRCA2, CHECK2, PALB2). 

Szacuje się, że kilka procent nowotworów piersi jest wynikiem 
odziedziczenia mutacji genetycznej, głównie w genie BRCA1 
i BRCA2, z którą związane jest niebezpieczeństwo aż 80-procen-
towego zwiększenia zachorowania na raka piersi. Większość wią-
że się jednak z wpływem naszego stylu życia, żywienia na nasze 
geny i ich modyfikację przez inne czynniki środowiskowe. 

jak zaDbać o Siebie  

Ryzyko zachorowania na raka piersi jest wyższe u kobiet z nad-
mierną masą ciała (nadwagą lub otyłością), związaną ze skumulo-
waną ilością tkanki tłuszczowej, szczególnie z otyłością brzuszną. 
Istnieją niezaprzeczalne dowody na zwiększone ryzyko raka pier-
si po menopauzie u kobiet z nadwagą lub otyłością występującą 
w okresie dorosłości. 

Ryzyko to jest skorelowane z BMI, zawartością tkanki tłusz-
czowej, obwodem talii. Podstawowym mechanizmem przyczy-
niającym się do kancerogenezy, czyli tworzenia nowotworu, są 
przewlekłe zapalenia, zaburzenia w syntezie tzw. czynników 
wzrostu, insulinooporność, wysoki poziom insuliny i zaburzenia 
hormonalne. Otyłość zmniejsza także szanse na skuteczne lecze-
nie u pacjentek chorujących, a normalizacja masy ciała poprawia 
skuteczność terapii.  

RuSzaj Się! 

Zbyt niska aktywność lub jej brak jest uznawana za drugi, a więc 
bardzo istotny czynnik ryzyka chorób nowotworowych. Podczas 
wysiłku fizycznego mobilizujemy układ odpornościowy, popra-
wiamy odpowiedź komórek na wydzielaną insulinę, zmniejszamy 
produkcję naszej wewnętrznej amunicji, czyli cząstek prozapal-
nych. 

Ile ćwiczyć? Ile możesz, a najlepiej (wg aktualnych rekomendacji 
WHO), umiarkowanie 150-300 minut tygodniowo lub intensyw-
nie: 75-150 minut tygodniowo. Aktywność fizyczna jest także za-
lecana pacjentkom już chorującym, oczywiście w ilości dostoso-
wanej do stanu zdrowia, stanu odżywienia i prowadzonej terapii.  

czy iStnieje Dieta antynowotwoRowa? 

Nie ma jednego modelu żywienia, który zapobiegłby lub zwal-
czył nowotwór. Istnieje jednak wiele składników diety zmniejsza-

jących ryzyko mutacji genetycznych, mogących być zaczątkiem 
potencjalnego przyszłego nowotworu. 

Czego unikać? Wszystkiego, co zwiększa stan zapalny i osłabia 
nasz układ immunologiczny. Po pierwsze: ogranicz spożycie mię-
sa (szczególnie czerwonego: wołowiny i wieprzowiny) do nie wię-
cej niż 500 g tygodniowo, zwłaszcza jego wersji przetworzonej, 
czyli smażonego, grillowanego, peklowanego, wędzonego, solo-
nego, z dodatkiem konserwantów. 

Ważną kwestią jest opieranie menu na produktach o niskim 
indeksie i ładunku glikemicznym, sprzyjającym zachowaniu 
prawidłowych wartości poziomu glukozy i insuliny we krwi. 
Występowanie insulinooporności w znaczącym stopniu zależy 
od zachowań żywieniowych, a najważniejszym czynnikiem jej 
sprzyjającym jest dodatki bilans energetyczny i jakość spożywa-
nych węglowodanów.  Wysoki poziom insuliny może przyczyniać 
się do rozwoju nowotworu i sprzyjać jego przetrwaniu. 

Insulina ma również wpływ na gospodarkę hormonalną zmniej-
szając poziom SHBG – globuliny wiążącej hormony płciowe, co 
powoduje wzrost biodostępności estrogenów, testosteronu 
i progesteronu. Może to sprzyjać powstawaniu nowotworu pier-
si. Częste spożycie fast foodów, żywności i napojów o wysokiej 
kaloryczności, dużej zawartości cukru dodanego, konserwantów 

Świadoma dieta  
– zdrowsza kobieta
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i dodatków do żywności, małej zawartości błonnika może prowoko-
wać zmiany DNA i załamać mechanizmy jego naprawy. Alkohol też 
jest kancerogenem i nie ma „bezpiecznej” dawki, każda jego ilość może 
zwiększać ryzyko raka piersi. 

tęczowy zDRowy taleRz 

Istnieje bardzo wiele dowodów naukowych na istotną rolę roślin-
nych składników żywności w prewencji nowotworów ze względu na 
zawarte w nich substancje biologicznie aktywne, głównie polifenole 
i fitosterole. 

Zasada jest prosta: ma być kolorowo. Zielone warzywa: kapusta, jar-
muż, brokuł zwierają glukozynolany o dużym potencjale przeciwza-
palnym, czerwone warzywa i owoce zawierają likopen, który poddany 
takim procesom termicznym jak podgrzewanie, duszenie, pieczenie 
czy smażenie, zwiększa swoją bioprzyswajalność w organizmie. 

Likopen charakteryzuje się wielokierunkowym działaniem przeciw-
nowotworowym, zapoczątkowuje śmierć komórek nowotworowych, 
ma właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, immunomodulują-
ce, konkuruje z estrogenem o miejsca na receptorach komórek piersi. 
Najwięcej likopenu znajdziemy w koncentratach, passatach pomido-
rowych, ale i w świeżych pomidorach, czerwonej papryce, różowych 
grejpfrutach. 

Wśród produktów o zdolnościach redukcji potencjału nowotwo-
rzenia, hamowaniu wzrostów guza i ograniczenia tworzenia naczyń 
krwionośnych w tkance nowotworu można wymienić: czosnek, ce-
bulę, winogrona, owoce jagodowe, cytrusy, warzywa kapustne, kur-
kumę, zieloną herbatę czy kawę. 

Badanie francuskich badaczy dotyczące 65 tys. kobiet obserwo-
wanych przez ponad 20 lat wskazały na korzystne działanie diety 
roślinnej w prewencji różnych typów raka piersi. Ważne jest jednak, 
aby była to nie tylko roślinna, lecz także zbilansowana i zdrowa dieta, 
a więc bogata w pełnoziarniste węglowodany, białko o wysokiej war-
tości odżywczej, strączki, tłuszcze roślinne oraz omega-3.  

a co z Soją? 

Genisteina, daidzeina, glicyteina, to izoflawony zaliczane do fitoestro-
genów, ze względu na podobieństwo budowy chemicznej do żeń-
skich hormonów płciowych. Ponieważ większość nowotworów piersi 
wzrasta z powodu podwyższonego stężenia estrogenu, fitoestrogeny, 
o znacznie mniejszej aktywności biologicznej konkurują z naturalnym 
estrogenem, uniemożliwiając pobudzanie komórek tkanki piersi do 
wzrostu. 

Większość badań wskazuje na pozytywny efekt włączenia produk-
tów sojowych o niskim stopniu przetworzenia (tofu, natto, tempeh) do 
codziennej diety, w szczególności jako element profilaktyki u kobiet 
przed menopauzą. Z drugiej strony, budzą kontrowersje co do zaleceń 
dla kobiet, które zachorowały na hormonozależny nowotwór piersi 
w okresie pomenopauzalnym. Wydaje się, że izoflawony pochodzące 
ze strączków przyjmowanych z dietą są bezpieczne w przeciwień-
stwie do suplementów zawierających ich znacznie większe i skoncen-
trowane ilości. 

DySbioza jelitowa a Rak PieRSi

Istnieje hipoteza, która mówi, że dysbioza jelitowa może być przy-
czynkiem dla wzrostu nowotworów piersi. Estrogeny są rozkładane 
w wątrobie i po wstępnej „obróbce” wydalane do światła jelita dalej 

modyfikowane przez mikroorganizmy do wolnych estrogenów, a na-
stępnie ponownie wchłaniane przez tkanki i do krwioobiegu. Skład 
diety ma wpływ na mikrobiotę jelit i jej zdolność do zmniejszania ilości 
estrogenów powracających do organizmu w ramach biochemicznego 
recyclingu, a tym samym obniżania ryzyka wystąpienia raka piersi. 

aRSen, Selen i cynk

Jak wynika z badań zespołu prof. Jana Lubińskiego, są to mikropier-
wiastki, których stężenie może być prognostykiem zachorowania 
i przeżycia w różnych typach nowotworów. Ich poziomy w organizmie 
są konsekwencją tego, co zjadamy i wchłaniamy. Arsen jest pierwiast-
kiem niebezpiecznym. Z kolei niedobory, jak i zbyt duże stężenia sele-
nu i cynku, korelują ze zwiększoną zachorowalnością na nowotwory. 
W kontekście masowej suplementacji tymi mikroelementami, warto 
przypomnieć, że przed podjęciem decyzji o konieczności ewentualnej 
suplementacji, warto oznaczyć poziomy tych pierwiastków w organi-
zmie i niczego nie przyjmować „na wszelki” wypadek.  

AGnIESZKA KObALCZYK-ROHDE
dietetyk kliniczny, psychodietetyk

prowadzi Gabinet Dietetyczny w Koszalinie 

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

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

facebook.com/koszalin.dietetyk
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Autoryzowany Dealer Volkswagena
Grupa Cichy - Zasada
Gnieźnieńska 24b, 75-736 Koszalin



Kiedy zmarł mój dziadek mieszkający na wsi, trumna stanęła w pokoju stołowym (daw-
ne określenie salonu na wsiach). Przez dwa dni do domu dziadków przychodzili sąsiedzi.  
Za dnia pili kawę, rozmawiali, pomagali przy piecu, gdzie gotowano potrawy na stypę, 
wspominali. Wieczorami, w pokoju zapalano gromnice. Modlono się, płakano, czuwano 
przy trumnie. Miałam wtedy pięć lat, pamiętam jak wraz z kuzynostwem biegaliśmy wo-
kół stołu z trumną dziadka. Bawiliśmy się w chowanego. Śmierć była normalnym ele-
mentem cyklu wiejskiego życia. Jak pory roku wiosna, lato, jesień, zima. Człowiek się ro-

dzi, człowiek umiera. 

Masz prawo do smutku, 
masz prawo do żałoby 

– nie wstydź się jej i jej nie tłum
Autor: sylwia Hille-jarząbek
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Byłam nastolatką, kiedy zmarł mój „miastowy” dziadek. Dziad-
kowie mieszkali w centralnej Polsce. W przepięknej kaplicy, na 
katafalku leżała trumna. Po mszy wyruszał na cmentarz orszak 
pogrzebowy. Szedł przez całe miasto. Orszak był zorganizowany, 
a ustawienie żałobników nieprzypadkowe. Za trumną szła naj-
starsza wnuczka, potem młodsze, babcia z najstarszym synem, 
potem córki, ciotki, pociotki i znajomi. Żałobnicy szli na cmen-
tarz główną ulicą. Samochody nie jeździły. Po prawej i po lewej 
na chodnikach stali mieszkańcy miasta, którzy przyszli pożegnać 
dziadka, albo po prostu popatrzeć. Śmierć miastowa była inna, 
ale widoczna. Prawdziwa. Babcia po śmierci na płaszczu nosiła 
aksamitną naszywkę. Oznaczała ona: jestem w żałobie; może być 
mi źle, przykro, smutno. To była informacja dla otoczenia. Żałoba 
trwała umownie rok. Czas przejścia. Pogodzenia się. Zorganizo-
wania życia na nowo.

Obecnie śmierć jest schowana bardzo głęboko. Stała się tema-
tem tabu. Cicha, zamknięta w czterech ścianach. Nie odwiedza 
się rodziny po stracie. Jakoś tak nie wypada. Sprawa rodzinna. 
Kiedy spotykamy ludzi w żałobie – milczymy. Co tu mówić? Nikt 
tak naprawdę instrukcji nam nie dał. W Google szczątkowe infor-
macje, na Instagramie cisza, na fejsie trochę więcej, można zapalić 
wirtualną świeczkę. Koniec. Spoczywaj w pokoju.

Covidowa żałoba była szczególnie straszna. Umarł? O! Zaszczepił 
się? Nie? Ma co chciał. Koniec, kropka. Ciało zamknięte w po-
dwójnym worku, plomba, trumna zabita gwoździami. Na cmen-
tarz szło pięć osób, potem więcej. Cztery ściany. Cisza. 

Żałoba po polsku jest samotna. Nie ma ludzi wokół nas, nikt nie 
przychodzi na kawę, nie wspomina zmarłego, nie czuwa przy 
trumnie w świetle gromnic. Zostajemy sami, zamknięci w czte-
rech ścianach. Czasami ktoś jakby ze strachem zapyta: jak się 
czujesz?  Mijają miesiące, zaczynają padać pytania – a ty jeszcze 
na czarno? Przecież nie trzeba, mówili w telewizji...

Zostajemy w ciszy, pustce, często w niezałatwionych sprawach, 
niedopowiedzeniach. O zmarłym w Polsce mówimy tylko dobrze. 
A co, jeśli wcale dobrze nie było? Czy to źle tak myśleć? Chodzi-
my na cmentarz. Codziennie. Kwiaty więdną, trzeba posprzątać, 
zamówić mszę. Niby nikt nic nie pyta, ale wiemy, że inni mówią. 
„Nie dbają, nie chodzą, znicze stare”. Z jednej strony czujemy się 
samotni, a z drugiej poddawani społecznej ocenie.

Żałobę opisywano już wielokrotnie, klasyfikowano, katalogowa-
no. Najpopularniejsza jest klasyfikacja Elisabeth Kubler-Ross, któ-
ra wyodrębniła pięć etapów przeżywania żałoby: zaprzeczenie, 
gniew, targowanie się, depresja, akceptacja. Czy musimy przejść 
wszystkie etapy? Czy każdy ją przechodzi tak samo?  Czy czas 
trwania jest taki sam? Nie. 

Zastanówmy się przez chwilę co dokładnie oznaczają etapy ża-
łoby. Zaprzeczanie: w chwili, w której dowiadujemy się o śmierci 
bliskiej osoby, na moment zatrzymuje się czas. Nagle dociera do 
nas, że coś co było głęboko powiązane ze zmarłym, na zawsze 
odchodzi z naszego życia. Nie wierzymy, wypieramy, jesteśmy 
w szoku. 

Potem przychodzi złość, frustracja: był taki młody, może za mało 
zrobiono, może szpital nie ten, złe leki, gdyby zrobił inaczej… Je-
steśmy wściekli na sprawy codzienne.

Chcemy, ale nie potrafimy zrozumieć. Za wcześnie. Śmierć prze-
raża, zaczynamy poniekąd targować się z Bogiem/losem. Niech 

mnie to ominie, niech śmierć ominie naszych bliskich. Przysięgam, 
będę lepszym człowiekiem… 

Następnie przychodzi smutek. Głęboki, czarny, pochłaniający 
nas całych. Czasami ma kształt depresji. Nie chce nam się wstać, 
wyjść z domu, pójść do pracy. Jesteśmy bardziej drażliwi, czasami 
nawet mocniej niż zaraz po pogrzebie.

Na końcu jest akceptacja, pogodzenie się ze stratą. 

Przez większość czasu jesteśmy sami albo z najbliższymi osoba-
mi. Komunikaty, które do nas docierają brzmią okrutnie: „czas 
leczy rany”, „bądź silna ze względu na dzieci”, „weź się do pracy, 
szybciej zapomnisz”. A żałoba to proces. Celem żałoby jest przy-
znanie się przed samym sobą do straty, przeżycie emocji z tym 
związanych po to, żeby można było w przyszłości otworzyć się 
na nowe emocje w życiu. Im bliższa i lepsza relacja ze zmarłym, 
tym trudniej. Dlatego też tak istotne jest w tym okresie wsparcie 
innych, polegające na rozmowie, w której dotkniemy emocji zwią-
zanych ze zmarłym. Tych dobrych i tych złych. 

Współczesność zabrała nam rytuał przejścia, jakim było że-
gnanie zmarłego w domu, wśród rodziny, sąsiadów. Nie ma już 
procesji blokujących przejazd wiecznie spieszących się ludzi. 
Jest tylko pogrzeb, modlitwa i do domu. Bardzo trafnie współ-
czesny pochówek opisała Wiesława Szymborska w wierszu 
„Pogrzeb”:

„tak nagle, kto by sie tego spodziewał” 
„nerwy i papierosy, ostrzegałem go” 

„jako tako, dziękuje” 
„rozpakuj te kwiatki” 

„brat też poszedł na serce, to pewnie rodzinne” 
„z tą brodą to bym pana nigdy nie poznała” 

„sam sobie winien, zawsze się w coś mieszał” 
„miał przemawiać ten nowy, jakoś go nie widzę” 

„Kazek w Warszawie, Tadek za granicą” 
„ty jedna byłaś mądra, że wzięłaś parasol” 

„cóż z tego, że był najzdolniejszy z nich” 
„pokój przechodni, Baśka się nie zgodzi” 

„owszem, miał rację, ale to jeszcze nie powód” 
„z lakierowaniem drzwiczek, zgadnij ile” 

„dwa żółtka, łyżka cukru” 
„nie jego sprawa, po co mu to było” 

„same niebieskie i tylko małe numery” 
„pięć razy, nigdy żadnej odpowiedzi” 

„niech ci będzie, że mogłem, ale i ty mogłeś” 
„dobrze, że chociaż ona miała tę posadkę” 

„no, nie wiem, chyba krewni” 
„ksiądz istny Belmondo” 

„nie byłam jeszcze w tej części cmentarza” 
„śnił mi się tydzień temu, coś mnie tknęło” 

„niebrzydka ta córeczka” 
„wszystkich nas to czeka” 

„złóżcie wdowie ode mnie, muszę zdążyć na” 
„a jednak po łacinie brzmiało uroczyściej” 

„było, minęło” 
„do widzenia pani” 

„może by gdzieś na piwo” 
„zadzwoń, pogadamy” 

„czwórka albo dwunastka” 
„ja tędy” 

„my tam” 

Masz prawo do smutku, 
masz prawo do żałoby 

– nie wstydź się jej i jej nie tłum
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Autorka jest psychologiem, certyfikowanym 
konsultantem terapii skoncentrowanej na 
rozwiązaniach 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

Czy tak musi być? Osoby w żałobie zgłaszające się do gabinetu psycho-
loga są zaskoczone, że o zmarłym się rozmawia, porusza się wszystkie 
tematy z nim związane: o tym jak wyobrażają sobie swoich zmarłych 
po śmierci, o dobrych chwilach, o przyjemnościach, ważnych wydarze-
niach. Poruszane są też tematy trudne, związane z przykrymi wspo-
mnieniami, nierozwiązanymi problemami, czy też niewypowiedziany-
mi słowami. Pacjenci najczęściej zgłaszają się do psychologa zaraz po 
stracie albo kiedy już nie mogą sobie poradzić. Czy potrzebują aż tak 
wiele? Chcą jedynie, żeby ich nikt nie uciszał, żeby pozwolił powiedzieć, 
co czują i przede wszystkim, dlaczego tak czują. 

Ciekawą rzecz zaproponował Michael Hebb, autor książki „Porozma-
wiajmy o śmierci przy kolacji”. Zapoczątkował inicjatywę, gdzie obcy 
sobie ludzie spotykają się na kolacji. Najpierw przygotowują posiłek, 
gotują, nakrywają do stołu, serwują. Kolacja zaczyna się toastem za 
osoby, które odeszły. Rozmowy zaczynają się całkiem naturalnie. Mó-
wimy o tym, za co ceniliśmy tych, których już nie ma. Co takiego było 
w nich niesamowitego, o czym moglibyśmy powiedzieć innym. Czasa-
mi kolacje trwają do rana. Wydawać by się mogło, że jedyne co można 
na takich spotkaniach robić, to płakać, a jednak dzieje się inaczej. Po 
spotkaniach ludzie czują niesamowitą ulgę. Jak pisze autor we wstępie 
książki „W nocy ciężko jest usnąć od nadmiaru emocji. Ranek przynosi 
coś w rodzaju zadziwionego oczyszczenia (…) jest w tym ulga (…) zosta-
jemy z tym na dobre i na złe”.

Ciekawą propozycją są też grupy wsparcia dla osób w żałobie. Celem ich 
jest poznanie, zrozumienie i akceptacja emocji, ażeby na końcu dojść do 
punktu, w którym możemy zaakceptować fakt, że bliskiego już fizycznie 
z nami nie ma, ale na zawsze jest z nami w naszym sercu. 

pacjenci, zgłaszając się do 
psychologa zaraz po stracie albo 

kiedy już nie mogą sobie poradzić, 
chcą jedynie, żeby ich nikt nie 

uciszał, żeby pozwolił powiedzieć,  
co czują i przede wszystkim, 

dlaczego tak czują.
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Pierwsze urzadzenie na swiecie
w technologii HTP, które w sposób

bezwinazyjny, bez koniecznosci 
nakłuc daje takie same efekty 

jak nici PDO.

Bezbolesne i bezinwazyjne
nici liftingujące INNARI

Wieloetapowa technologia 
oczyszczania i odmładzania skóry 

umozliwiajaca dostosowanie terapii 
do indywidualnych 

potrzeb skóry.

Oczyszczanie twarzy
aktywnym wodorem

Redukcja cellulitu, ujedrnianie
i modelowanie ciała pakiet 

10 zabiegów w promocyjnej cenie
1399 zł zamiast 1800 zł
Kombinezon GRATIS!

Ulubiony zabieg gwiazd
Endermologia LPG

Poprawa jakosci skóry, spłycenie
zmarszczek, leczenie blizn i 

rozstepów, ujednolicenie kolorytu 
skóry, głebokie przenikanie 

substancji aktywnych.

Must have w pielęgnacji 
skóry Dermapen

Marka stworzona przez znanego
dermatologa, którego priorytetem 
jest przywracanie zdrowia skórze. 
Rozwiąż problem tradziku, suchej 

skóry, czy zmarszczek.

Świadoma i skuteczna
pielęgnacja ZO SKIN

ul. Leśna 16, 
76-002 Łazy

I piętro
(teren Holiday 
Golden Resort)

Kontakt: +48 698 72 71 71  |  spa@holidaygoldenresort.pl  |  www.goldenspa.com.pl

S K O R Z Y S T A J  Z  B E Z P Ł A T N E J  K O N S U LT A C J I !

K O S M E T O L O G I A  N A  N A J W Y Ż S Z Y M  P O Z I O M I E , 
I N N O W A C Y J N E  U R Z Ą D Z E N I A ,

W Y K W A L I F I K O W A N I  K O S M E T O L O D Z Y

G A B I N E T  P I Ę K N A 
W  A T R A K C Y J N O Ś C I  S P A  W  Ł A Z A C H , 

W  P O B L I Ż U  K O S Z A L I N A



Skóra w  okolicy powiek jest niezwykle cienka i  delikatna. To sprawia, że obszar ten szybko się 
starzeje. Jednym z  największych problemów w  okolicy oka jest opadanie powiek – problem, 
który możesz rozwiązać za pomocą zabiegu blefaroplastyki. Kiedy czujesz, że zmiany w okolicy 
oka cię postarzają i nie podoba ci się twoje odbicie w  lustrze zdecyduj się na zabieg w klinice.  
Dr n. med. Andrzej Krajewski z Klinik Krajewscy Chirurgia Plastyczna i Medycyna Estetyczna w Ko-

łobrzegu i Rzęskowie wyjaśnia, jakie zalety ma zabieg korekcji powiek. 

Otwórz oczy! 
blefaroplastyka powiek 

– zabieg, który odejmie ci lat!  

tRuDne okolice oka

Skóra w okolicy oczu starzeje się na kilku poziomach – pojawiają 
się zmarszczki i wiotkości, z biegiem lat obszar ten bardzo zdradza 
upływający czas. Dlaczego tak się dzieje? – Musimy pamiętać, że 
skóra w okolicy oczu jest szczególnie narażona na pojawianie się 
widocznych oznak starzenia. Nie tylko wskutek naszej mimiki twa-
rzy, ale z powodu określonej budowy tej okolicy. Na powiekach (gór-
nych i dolnych) skóra jest najcieńsza, pozbawiona tkanki tłuszczowej. 
Wraz z pogłębianiem się efektów starzenia zaczyna brakować w niej 
kolagenu, który odpowiedzialny jest za napięcie i elastyczność.  
Do tego z biegiem lat zauważamy pogorszenie funkcji mięśni od-
powiedzialnych za unoszenie brwi i powodujących opadanie po-
wiek górnych. Wszystko to sprawia, że stają się one wiotkie, a po-
wieka górna zaczyna zasłaniać coraz bardziej oko – tłumaczy  
dr n. med. Andrzej Krajewski. Kiedy pojawiają się te problemy, 
w konsekwencji twarz wydaje się bardziej smutna i zmęczona niż 
jest w rzeczywistości. Opadanie powiek może być również proble-
matyczne w codziennym funkcjonowaniu. Od utrudnienia wykona-
nia makijażu, aż po ograniczenie pola widzenia. Wiotkość skóry po-
wiek to problem, który dotyczy głównie osób starszych, ale również 
te młode mogą borykać się z nadmiarem skóry na powiekach – czę-
sto wynika to po prostu z ich anatomicznej budowy okolic oka. 

jak PRzygotować Się Do zabiegu?

Blefaroplastyka to operacja, która poprzedzona jest konsultacją 
z lekarzem. Podczas spotkania chirurg plastyk wyklucza ewentu-
alne przeciwwskazania do zabiegu i omawia przewidywane efekty. 
Przed procedurą należy wykonać podstawowe badania laborato-
ryjne oraz pod kontrolą lekarza odstawić niektóre leki (np. rozrze-
dzające krew). Względnym przeciwwskazaniem do zabiegu będzie 
np. cukrzyca, niedokrwistość, nieuregulowane nadciśnienie oraz 
aktualne ropne stany zapalne na skórze twarzy.

na czym Polega zabieg PlaStyki Powiek?

Rozwiązaniem na odmłodzenie okolicy oka jest plastyka powiek, czyli 
blefaroplastyka. Zabieg, który daje spektakularne efekty polepszenia 
wyglądu oczu. Operację tę w większości wykonuje się w znieczuleniu 
miejscowym. Zabieg polega na wykonaniu nacięcia (w naturalnym 
załamaniu powieki) i usunięciu nadmiaru skóry. – Wycinamy nadmiar dr n. med. Andrzej Krajewski
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wiotkiej skóry z powieki górnej oraz wykonujemy plastykę miejscową. 
Przez co oko staje się bardziej otwarte. Następnie delikatnie zszywa-
my ranę i oklejamy specjalnymi plastrami.  Mimo tego, iż jest to ope-
racja, która może się wydawać skomplikowana i uciążliwa, to zabieg 
nie wymaga hospitalizacji. Jeszcze tego samego dnia pacjent może 
wrócić do domu – tłumaczy chirurg.  
Sam zabieg trwa ok. godziny. 

RekonwaleScencja Po Pla-
Styce Powiek

Na co musi się przygotować pa-
cjent po zabiegu blefaroplastyki?  
– Przede wszystkim będzie wi-
doczny obrzęk i zasinienie w oko-
licy oczu. Ból pozabiegowy 
niwelujemy środkami farmako-
logicznymi. Aby łagodzić obrzęki 
i zasinienia, zalecam stosowanie 
zimnych okładów i specjalistycz-
nych preparatów. Dolegliwości 
te powinny zniknąć do około 1-2 
tygodni po zabiegu. W czasie 
rekonwalescencji należy zrezy-
gnować z aktywności fizycznej,  
a z uwagi na nadwrażliwość spojó-
wek zaleca się noszenie okularów 
przeciwsłonecznych. Szwy zdejmu-
jemy zazwyczaj w 5-7 dobie po za-
biegu – tłumaczy dr Krajewski.  Jeśli 
na co dzień nosisz soczewki, musisz 
zrezygnować z ich zakładania przez 
ok. tydzień. Pacjenci z reguły wraca-
ją do normalnych aktywności w cią-
gu 7-10 dni od wykonania zabiegu. 

eFekty, któRe oDejmą ci lat

Efekty plastyki powiek górnych to 
przede wszystkim młodszy, świeższy 
i bardziej promienny wygląd, ale 
także polepszenie pola widzenia 
na co dzień.  – Blefaroplastyka 
umożliwia pacjentom osiągnięcie 
bardziej wypoczętego wyglądu na 
długi czas. Jest to zabieg chirur-
giczny, dlatego musimy pamiętać, 
że konieczne po nim jest przejście 
określonego czasu rekonwalescen-
cji. Jednak efekty, które uzyskujemy, są tego warte. Oko staje się 
bardziej otwarte, przez co w widoczny sposób odmładza się cała 
twarz. Dla niektórych pacjentów lub pacjentek jest to tak napraw-
dę jedyne rozwiązanie dające tego typu rezultaty, gdyż w ich przy-
padku inne zabiegi nie byłyby tak skuteczne – tłumaczy chirurg. Po 
wygojeniu się powiek mamy wrażenie, że twarz odmłodniała i stała 
się bardziej pogodna – jednym słowem wyglądamy bardziej atrak-
cyjnie. Wielką zaletą zabiegu jest fakt, iż daje on efekty na bardzo 
długi czas. Ewentualne powtórzenie zabiegu możliwe jest, gdy zno-
wu proces starzenia nadmiernie wpłynie na wiotkość skóry (np. po 
kilku latach). – Pacjenci decydujący się na zabieg blefaroplastyki 
przede wszystkim podkreślają, że polubili swoje odbicie w lustrze. 

Nie wyglądają już na wiecznie smutnych i zmęczonych. Zwraca-
ją uwagę, że nie tylko czują się bardziej atrakcyjnie, ale również 
poprawił się ich komfort widzenia. Operacja ta (jak wiele innych 
również) ma więc znaczenie nie tylko z uwagi na to, że wyglądają 
młodziej, ale po prostu czują się lepiej ze sobą. Nierzadko po za-

biegu znikają kompleksy, z którymi 
długo się borykali się. Kiedy giną 
blokady, które latami sprawiały, że 
czuli się źle, odkrywają że na nowo 
mogą się cieszyć swoim młodszym 
wizerunkiem. To największy plus. 
– wyjaśnia dr Andrzej Krajewski. 
Podczas planowania zabiegu waż-
ny jest wybór sprawdzonej kliniki 
oraz wykwalifikowanego lekarza 
specjalisty z odpowiednim do-
świadczeniem – dodaje dr Andrzej 
Krajewski. 

blizny Po bleFaRoPlaStyce

Wiele osób przed zabiegiem za-
stanawia się, czy blizny po zabiegu 
będą bardzo widoczne. – pojawie-
nie się blizny jest oczywistym na-
stępstwem operacji. Cięcie skóry 
wykonujemy w naturalnym zała-
maniu powieki, czyli tam, gdzie po 
prostu będzie ono jak najmniej wi-
doczne. Ostateczny efekt widocz-
ności blizny zawsze będzie zależał 
od indywidualnych cech pacjenta, 
ale staramy się operować tak, aby 
była ona jak najmniej uciążliwa. 
Dla uzyskania polepszenia wyglą-
du blizn należy przez kilka tygodni 
smarować je specjalnymi prepa-
ratami. Będą one powodować ich 
spłaszczenie i rozjaśnienie – tłu-
maczy dr Krajewski.

oDmłoDzenie oka z DoDat-
kowym eFektem

W naszej klinice oferujemy terapię 
kompleksową i chirurgię plastycz-
ną wspieramy zabiegami medycy-
ny estetycznej tak, aby efekt był 
jeszcze bardziej spektakularny. Aby 

dodatkowo stymulować, odświeżyć i zregenerować skórę w okolicy 
oka polecamy zabieg iniekcyjny preparatem Sunekos. Podając go do 
skóry, wpływamy na jej głęboką odnowę i nawilżenie – w wyraźny 
sposób polepszamy jej kondycję. Produkty z gamy Sunekos to po-
łączenie kwasu hialuronowego i aminokwasów stymulujących re-
generację macierzy pozakomórkowej, a konkretniej – wytwarzanie 
elastyny oraz kolagenu. Stosując je na okolice oka, działamy wielo-
kierunkowo na poprawę jej jakości i odmłodzenie. – Z zabiegu tego 
chętnie korzystają pacjenci, którzy myślą całościowo o polepszeniu 
wyglądu skóry teraz i na przyszłość. Dbając o tę okolicę będziemy 
wpływać na długotrwale zachowanie dobrej kondycji skóry poprzez 
wsparcie jej od wewnątrz – wyjaśnia dr Elżbieta Młyńska-Krajewska.

kołobrzeg ul. Fredry 15 a  
tel.: 94 353 81 65

Rzęskowo k.gryfic  ul. topolowa 1 
tel.: 787 503 008

     / chirurgiaplastycznakrajewski 
     / klinikikrajewscy 

www.chirurgiaplastycznakrajewski.pl
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Od początku swego istnienia marka Mercedes-Benz jest prekursorem rozwiązań technicznych 
i stylistycznych rewolucjonizujących rynek motoryzacyjny, a jej śladami podążają inni producen-
ci aut. Oryginalność w zakresie designu dotyczy przy tym nie tylko samochodów, lecz również 
wyznacza standardy wyglądu oraz urządzenia miejsc, w których samochody są prezentowane 
i sprzedawane. Świeżym dowodem na to, że mowa o designie wysokiej próby jest ukończony 

niedawno nowy salon firmy Mojsiuk Mercedes-Benz w podkoszalińskich Starych Bielicach. 

Mojsiuk Mercedes-benz:  
warto było poczekać na taki salon 

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografia: marcin Betliński 

Używamy słowa „nowy”, bo choć powstał on w miejscu 
istniejącego wcześniej obiektu, w niczym nie przypomina 
poprzednika. Agnieszka Mojsiuk, członek zarządu, dyrek-
tor działu samochodów osobowych i dostawczych  Mojsiuk 
Mercedes-Benz, komentuje: - To nie była zwykła moderni-
zacja, lecz praktycznie budowa od podstaw, uwzględniająca 
standardy marki, wśród których kluczowe są obecnie digita-
lizacja i wykorzystanie narzędzi multimedialnych w procesie 
sprzedaży oraz obsługi. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w któ-
rym klienci będą czuć się komfortowo, a nasz zespół dostanie 
do dyspozycji najnowsze narzędzia pracy zarówno w zakresie 
sprzedażowym jak i serwisowym. 

W sieci dealerskiej Mercedes-Benz na całym świecie obo-
wiązują określone standardy. Te wyznaczone odgórnie, a od-
noszące się do estetyki, definiują wygląd zewnętrzny salonu, 
jego wystrój i kolorystykę, podział przestrzeni na określone 
strefy takie jak strefa klienta, konsultacji czy ekspozycji pojaz-
dów. Jednak szczegóły dopełniające te główne założenia są 
już zależne od decyzji inwestora, czyli konkretnego dealera. 

Łukasz Hormański, również członek zarządu firmy Mojsiuk 
i jednocześnie odpowiedzialny za realizacje projektu zgod-
nie z wytycznymi marki Mercedes-Benz, który bezpośrednio 
nadzorował proces inwestycyjny, relacjonuje: - Opracowali-
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śmy wytyczne do  rozwiązań oświetleniowych,  wymiany powietrza, 
klimatyzacji  i sposobu ogrzewania. Projektując obiekt, staraliśmy się 
maksymalnie wziąć pod uwagę warunki zarządzania tym systemem 
przez naszych pracowników w przyszłości. Wykorzystaliśmy dużo 
automatyki przemysłowej, przy czym na ile to było możliwe, stosowa-
liśmy rodzime rozwiązania i urządzenia polskich producentów. Obec-
nie jesteśmy na etapie finalnego konfigurowania ostatnich elementów 
i ich testowania. 

Nowy salon jest nie tylko pięknym obiektem, ale również bardzo no-
woczesnym i zbudowanym zgodnie z trendami ekologicznymi, czyli 
z wykorzystaniem energooszczędnych technologii i odnawialnych źró-
deł energii. Budynek został wyposażony w instalację fotowoltaiczną 
o mocy 50 kilowatów, co znaczy, że częściowo sam produkuje prąd 
na swoje potrzeby. Ogrzewanie to nowoczesny system hybrydowy 
oparty na pompach ciepła typu powietrze-powietrze i sześciu kotłach 
gazowych. Ogrzane powietrze dociera do salonu kanałami nadmucho-
wymi umieszczonymi dyskretnie w posadzkach, co powoduje że roz-
prowadzanie ciepła (a w lecie chłodu) jest o wiele bardziej efektywne 
energetycznie. Każda strefa i każde pomieszczenie posiadają odrębny 
system kontroli temperatury oraz możliwość elektronicznego stero-
wania nią. Całym tym ekologicznym i oszczędnym systemem, spiętym 
w całość, można zarządzać za pomocą tabletu. Co warto podkreślić, 
firma zaprojektowała go na długo zanim zaczęło się obecne szaleń-
stwo cen na rynku energetycznym a oszczędzanie energii stało się 
ekonomiczną koniecznością. 

Osobę, która po raz pierwszy odwiedza nowy salon, pozytywnie za-
skakuje jego przestronność. W strefie konsultacji spotyka się ona 
z doradcą handlowym, który korzystając z multimediów odpowiada 
na wszelkie pytania. Imponujących rozmiarów wyświetlacze działające 
metodą Digital Signage umożliwiają, bez kontaktu z realnym samocho-
dem, omówienie najmniejszych szczegółów jego wyglądu, budowy, 
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działania różnych elementów. Tak więc jeszcze w salonie klient ma 
możliwość zapoznania się z rozmaitymi rozwiązaniami, które za-
stanie w aucie. Może również skorzystać z zaawansowanej wiedzy 
osób pracujących na stanowisku określanym jako Product Expert 
Mercedes-Benz. Eksperci ci w sposób przystępny potrafią wyja-
śnić klientom najbardziej zawiłe aspekty rozwiązań technologicz-
nych wykorzystywanych przez naszą markę – dodaje Agnieszka 
Mojsiuk.    

Bogdan Kruk, długoletni pracownik firmy Mojsiuk, nowo powo-
łany szef działu sprzedaży samochodów osobowych, komentuje: 
– W ten sposób digitalizacja i narzędzia multimedialne wspierają 
ekspozycję samochodów fizycznie dostępnych wewnątrz salonu 
i przed nim. Warto podkreślić, że generalnie poprawia się sytuacja, 
jeśli chodzi o dostępność pojazdów. Marka Mercedes-Benz jako 
jedna z pierwszych uporała się z problemami z półprzewodnikami, 
dzięki czemu czas oczekiwania na zamówione auto stopniowo się 
skraca. 

Tradycyjnie marka stwarza możliwość bardzo zindywidualizowane-
go konfigurowania konkretnych zamawianych aut, oferując różne 
warianty silnikowe i wyposażeniowe oraz opcje dodatkowe. - Już 
sama bieżąca ekspozycja aut ustawionych w salonie i przed nim 
pozwala stwierdzić, że wybór jest ogromny, włącznie z takimi to-
powymi modelami jak w pełni elektryczna limuzyna EQS – mówi 
Bogdan Kruk. - Podobnie w zakresie finansowania zakupu samo-
chodu istnieje możliwość dobrania sposobu finansowania do sy-
tuacji i preferencji różnych klientów. Marka tworzy promocyjne 
produkty finansowe pozwalające zminimalizować niedogodności  
związane z rosnącą inflacją i kosztem kredytu na rynku. Ponadto 
współpracujemy z rządowym programem „Mój elektryk” wspie-
rającymi zakup samochodów elektrycznych. Zgodnie z zasadami 
programu nabycie niektórych modeli elektrycznych dofinansowa-
ne jest dotacją rządową. 

Jak informuje Piotr Dzienniak, szef sprzedaży samochodów do-
stawczych, poprawiającą się dostępność aut widać również w seg-

mencie aut dostawczych: – Obecnie jest dobry czas na ich zakup. 
Z jednej strony mamy stosunkowo dużą liczbę aut do kupienia do-
słownie od ręki, oczywiście do momentu wyczerpania się zasobów. 
Z drugiej strony – są one wciąż oferowane w cenach z czasu zanim 
ostro w górę ruszyła inflacja. Można się niestety spodziewać, że 
ceny kolejnych partii pojazdów, z rocznika 2023, będą już uwzględ-
niały skutki inflacji, więc mogą być nawet o kilkanaście procent 
wyższe niż obecnie. Mowa o autach, które są przeznaczone do 
każdego rodzaju zadań, bo są to Mercedes-Benz Vito, Citan, V Kla-
sa. Każdy klient, który potrzebuje samochodu służącego do pracy, 
dobierze auto według własnych potrzeb w bardzo dobrej cenie. 

Piotr Dzienniak zwraca uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz: - 
Ciekawą opcją zakupu jest program Lease & Drive, nazywany 
również wynajmem długookresowym. Dzięki niemu można jeź-
dzić wybranym samochodem już po wpłaceniu 1 procenta jego 
wartości brutto miesięcznie. Dla przykładu korzystanie z samo-
chodu o wartości 130 tysięcy złotych oznacza miesięczne raty 
wysokości 1300 zł, które stanowią koszt działalności gospo-
darczej, a więc obniżają podstawę opodatkowania przychodów 
przedsiębiorcy. Limit przebiegu przy takiej umowie wynosi rocz-
nie  20 000 km. Do tego dochodzą w pakiecie bardzo atrakcyj-
ne warunki ubezpieczenia ze stawką roczną 2,5 proc. wartości 
pojazdu oraz opcja przedłużenia pakietu gwarancyjnego o 24 
miesiące. W efekcie przez na przykład 4 lata możemy korzystać 
z nowoczesnego samochodu, a po upływie okresu umowy zdać 
go i zawrzeć kolejną podobną umowę. Mamy przy tym gwaran-
cję, że stawka najmu się nie zmieni w okresie obowiązywania 
umowy. To bardzo wygodne rozwiązanie nieangażujące nad-
miernie środków własnych klienta. Ważne jest to, że formalno-
ści załatwia nasza firma leasingowa, tak więc klient podejmuje 
decyzję a dalej sprawy toczą się swoim torem. 

Nowy obiekt firmy Mojsiuk Mercedes-Benz to również nowa część 
serwisowa. Leszek Mierzejewski, szef serwisu samochodów osobo-
wych, mówi: – Mercedes-Benz jest marką prestiżową, co obligowa-
ło nas do podążania za jej standardami również w zakresie obsłu-

Leszek Mierzejewski, szef serwisu 
samochodów osobowych 

Piotr Dzienniak, szef sprzedaży 
samochodów dostawczych 

Bogdan Kruk, wieloletni pracownik firmy Mojsiuk, nowo 
powołany szef sprzedaży samochodów osobowych 
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Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89;  
kontakt telefoniczny:  94/34 77 372 lub 94/34 77 376 –

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Na Facebooku jesteśmy obecni jako: Mercedes-Benz Mojsiuk

gi serwisowej. Obecnie serwis samochodów osobowych spełnia 
wszystkie najnowsze wymagania. Mamy w tej chwili do dyspozycji 
dwukrotnie większą liczbę stanowisk naprawczych, co pozwala 
na znaczne zwiększenie efektywności obsługi przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiego jej poziomu oraz komfortu pracy. Dopiero 
w takim obiekcie możliwe staje się wykorzystanie w pełni najnow-
szych technologii, jakimi dysponuje nasz serwis. Jest to między in-
nymi detekcja widma drgań w trakcie jazdy samochodem, badania 
boroskopem trudno dostępnych miejsc bez potrzeby demontowa-
nia wielu elementów, dynamicznego badania kół oraz wielu innych 
innowacji dających nieocenione możliwości diagnostyczne. W sa-
mym serwisie każde stanowisko wyposażone zostało w podnośnik 
właściwy dla przeznaczenia danego miejsca naprawczego. Wiele 
z tych stanowisk przystosowane zostało również do obsługi samo-
chodów elektrycznych. 

Wpisanie się serwisu Mojsiuk Mercedes-Benz w trend cyfryzacji 
i innowacyjności przynosi korzyść nie tylko klientom i pracowni-
kom. Korzystają na nim również uczniowie koszalińskiego Techni-
kum Samochodowego, z którym firma od lat współpracuje. Uczą się 
oni pod okiem doświadczonych pracowników serwisu obsługi tech-
nicznie zaawansowanych samochodów przy użyciu najnowszych 

dostępnych urządzeń i narzędzi. Najlepsi z uczniów otrzymują do-
datkowo możliwość odbycia praktyk w okresach wakacyjnych a po 
ukończeniu szkoły znalezienia interesującej pracy.

Agnieszka Mojsiuk, członek zarządu i  dyrektor działu samochodów 
osobowych i dostawczych  Mojsiuk Mercedes-Benz, podsumowuje: 
- Jak widać, wraz z otwarciem nowego salonu nasza firma wchodzi na 
zupełnie nowy poziom pod wieloma względami, czyli warunków eks-
pozycji aut, obsługi klientów – zainteresowanych zakupem aut, jak  
i  usług serwisowych,  standardu usług diagnostycznych i napraw-
czych oraz co bardzo istotne pozwoli nam to również na skrócenie 
terminu umawiania się na wizytę klienta w serwisie. Wszystkie osoby 
zainteresowane nowoczesnymi trendami zapraszamy do nas, by na-
ocznie przekonały się, czym ostatnie zmiany zaowocowały. Szczegól-
ną okazją do spotkania będzie planowany na 19-20 listopada br. event 
pod nazwą Dream Cars. Podczas eventu odbędą się  jazdy testowe 
topowymi modelami Mercedesa, w tym najnowszym modelem SL-a, 
czy AMG G63, jak również Mercedes-Benz MAYBACH oraz autami 
w pełni elektrycznymi, które będą stanowiły szczególną atrakcję 
tego wydarzenia. Już cieszymy się na spotkanie z Państwem. Z przy-
jemnością zaprezentujemy Państwu bezpośrednio na czym polega 
technologiczna rewolucja w naszym salonie.
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Mazda CX-60: 
projektanci zasłużyli 
na rzęsiste oklaski 



Producenci samochodów, wprowadzając do sprzedaży nowe modele, zawsze przekonują, że 
oferują coś wyjątkowego. Później niejednokrotnie rzeczywistość srogo weryfikuje te zapew-
nienia. Mazda, która chyba od zawsze w projektowaniu aut podąża własną drogą, nie musi się 
obawiać zarzutu, że udostępniając klientom model CX-60 jako nową jakość deklaruje coś na 
wyrost. To naprawdę jest samochód znakomity i nowatorski, zarówno w gamie aut tej mar-
ki, jak i w kategorii SUV-ów w ogóle. Stwierdzi to każdy, kto będzie miał okazję wypróbować 

pierwszą hybrydę typu plug-in spod znaku Mazdy.

Mazda CX-60: 
projektanci zasłużyli 
na rzęsiste oklaski 

Autor: andrzej mielcarek

Dotychczas Mazda stosowała technologię hybrydową wstrze-
mięźliwie – w wersji „miękkiej hybrydy”, czyli bez możliwości 
zewnętrznego ładowania, gdzie niewielki silnik elektryczny 
momentami tylko wspomaga działanie napędu spalinowego 
jako głównego. Model CX-60 to jednak hybryda plug-in dają-
ca możliwość ładowania z gniazdka i jazdy albo na prądzie, albo 
na benzynie. Napęd opierający się na silniku benzynowym 2,5 
Skyactiv-G o mocy 192 KM oraz silniku elektrycznym o mocy 
175 KM czyni z tego auta najmocniejszą seryjnie produkowa-
ną Mazdę w historii. Jest to również najlepiej przyspieszający 
model w obecnej ofercie producenta – sprint od zera do setki 
zajmuje mu zaledwie 5,8 sekundy. Na pełnym ładowaniu aku-
mulatora trakcyjnego (o pojemności 17,8 kWh) można pokonać 
do 63 km. 

Ale zacznijmy od początku, czyli momentu, kiedy siadamy za 
kierownicą. Kabina CX-60 z przodu oferuje 1504 mm rozpięto-
ści na wysokości ramion (to o 44 mm więcej niż w dużym prze-
cież modelu CX-5) i 1441 mm z tyłu (o 50 mm szerzej). Nawet 
kierowca o wzroście 190 cm szybko znajdzie właściwą pozycję 
do prowadzenia auta. Z tyłu wygoda jest nawet większa. Mimo 
delikatnie opadającej linii dachu nie brakuje przestrzeni, także 
w wersji z dużym szklanym dachem nad głową (taką testowa-
liśmy). Rozsiadamy się prawie jak w kinie – na stopy, nogi i nad 
głową mamy dużo miejsca. Pasażerowi siedzącemu z tyłu od 
kolan do oparcia fotela zostaje co najmniej 15 cm zapasu. Drzwi 
otwierają się szeroko - tylne niemal pod kątem prostym, co do-
cenią zapewne rodzice mocujący się na co dzień z dziecięcymi 
fotelikami.

Prawdziwym hitem jest oryginalny system indywidualizacji 
miejsca kierowcy Driver Personalization System. Otóż kamera 
zamontowana przy ekranie środkowym wykrywa lokalizację 
oczu kierowcy, a komputer na podstawie zebranych informacji 
wczytuje jego wzrost i ocenia typ sylwetki, po czym automa-
tycznie ustawia fotel, kierownicę (zakres regulacji 45 mm na 
linii góra-dół i 70 mm na linii przód-tył), wysokość wyświetla-

cza przeziernego (head-up) i położenie lusterek zewnętrznych. 
Funkcja automatycznego przywracania ustawień wykorzystuje 
rozpoznawanie twarzy również w zakresie wybranych funkcji 
audio oraz klimatyzacji. System jest w stanie zgromadzić dane 
nawet sześciu osób i przywracać ustawienia zarówno wtedy, 
gdy za kierownicą zmieniają się „zapamiętane” osoby, jak i po 
regulacjach jednorazowych (w trybie „gość”).

Długo szukaliśmy dobrego słowa na określenie wnętrza CX-60 
pod względem estetycznym. Właściwym chyba będzie słowo 
„salonik”. Biała skóra Nappa i naturalne drewno klonowe da-
jące poczucie dotykania przedmiotów wykonanych ręcznie to 
wyróżnik najbogatszej odmiany Takumi. Tu różnorodne faktury 
czy szwy reagują na zmiany oświetlenia, a japońska technika 
nakładania ściegów zwana Kakenui tworzy „szwy zawieszone” 
z odstępem pomiędzy fragmentami tkaniny, tak by można było 
zobaczyć materiał znajdujący się pod spodem. Białe oświetle-
nie rozproszone na bokach przednich i tylnych drzwi delikatnie 
podkreśla elegancję dopieszczonego jasnego wnętrza. 

Kokpit charakteryzuje wzorowa proporcja między liczbą przy-
cisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo. Górnej 
części projektanci powierzyli funkcje informacyjne, a dolnej 
operacyjne. Wystarczy krótki kontakt z 12,3-calowym ekra-
nem do obsługi multimediów i pokrętłem Commander Control 
na konsoli między fotelami (działa jak swoisty joystick), by zo-
rientować się w logice pokładowego systemu zawiadującego 
autem. Dodatkowo kierowca ma przed oczami przezierny wy-
świetlacz (tzw. head-up; standardowy w każdej wersji), który 
jest trzy razy większy niż w pełni elektrycznej CX-30, o której 
pisaliśmy w poprzednim wydaniu naszego magazynu. 

Mazda CX-60 jest naszpikowana najnowszymi systemami, któ-
re ułatwiają życie kierowcy. Wymienić tu można m.in. cztery 
kamery z funkcją obrazu 360 stopni, które zapewniają nieogra-
niczoną widoczność (See-Through View). W praktyce wygląda 
to tak, że na ekranie wyświetlacza elementy karoserii stają się 
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„przezroczyste” i widać przez nie położenie kół w czasie rzeczywistym, 
co ułatwia orientację w przestrzeni względem krawędzi nadwozia. Z ko-
lei kontrola zjazdu ze wzniesień (HDC) pomaga w pokonywaniu stro-
mych zjazdów o śliskiej lub nierównej nawierzchni; adaptacyjny tem-
pomat (i-ACC) może uwzględniać ograniczenia prędkości na podstawie 
informacji uzyskanych z systemu rozpoznawania znaków drogowych, 
czyli działać automatycznie. 

Kierowca ma do wyboru cztery tryby jazdy: Sport, Normal, EV i Of-
f-road oraz opcjonalny Towing, związany z możliwością ciągnięcia za 
pojazdem przyczepki o nośności do 2,5 tony (np. łodzi). W przypadku 
hybrydy ładowanej z gniazdka kluczowe znaczenie mają parametry 
jazdy w trybie elektrycznym (EV). Producent zapewnia o możliwości 
przejechania w nim 63 km. Dużo oczywiście zależy od stylu jazdy. My 
przekonaliśmy się, że w pełni naładowana bateria daje możliwość poko-
nania niemal całego dystansu Koszalin-Słupsk; tryb Normal włączyliśmy 
dopiero w Reblinku – jakieś 3 km przed słupskim salonem Mazdy. 

Powie ktoś, że 60 km to mało. Jednak z badań przeprowadzonych 
wśród kierowców w Polsce wynika, że średnio dziennie pokonują oni 50 
km. Zaletę zasięgu docenią osoby, które na co dzień mają gdzie ładować 
baterie, bo wtedy hybrydowa Mazda z wtyczką może być wykorzysty-
wana jako samochód elektryczny.

Na koniec kilka zdań o wrażeniach z jazdy. Układ napędowy działa 
świetnie. Przy szybkiej jeździe wyraźnie wyczuwa się, jak silnik elek-
tryczny niweluje opóźnienie wynikające ze zmiany biegów i wejścia na 
wyższe obroty. Ten elektryczny „kop” nie jest nieprzyjemny - raczej daje 
poczucie, że cały czas mamy do dyspozycji zapas mocy. Mazda CX-60 
naprawdę potrafi być szybka i elastyczna. Przy stałych, nawet wyso-
kich, prędkościach jest zadziwiająco cicha. To kolejna jej cecha wspólna 
z markami premium.
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bMG Goworowski  |  Autoryzowany Dealer Mazda
76-251 Kobylnica, Bolesławice | ul. Słupska 6

Tel +48 59 848 70 80 | Mobile +48 668 163 577

Silnik spalinowy: czterocylindrowy, benzynowy, 
o pojemności 2488 cm3, mocy maksymalnej  
191 KM i maksymalnym momencie obrotowym 
261 Nm.  

Silnik elektryczny: moc maksymalna 175 KM, 
maksymalny moment obrotowy 270 Nm, bateria 
o pojemności 11,6 kWh brutto gwarantująca 
zasięg 63 km. 

Łącznie napęd hybrydowy: moc maksymalna 
327 KM, maksymalny moment obrotowy 500 Nm, 
zużycie prądu 23,0 kWh/100 km.

Skrzynia biegów: automatyczna, ośmiobiegowa.

Przyspieszenie 0-100km/h: około 6 sekund 

Wymiary: długość 4745 mm, szerokość 1890 
mm, wysokość 1675 mm, rozstaw osi 2870 mm, 
prześwit 170 mm

Pojemność bagażnika: 570 litrów

Masa własna: 1980 kg 

MAZDA CX-60 2,5 PHEV  
parametry techniczne
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KTO CZYTA, nIE bŁąDZI

Mykoła Riabczuk: „czternasta od końca. Opo-
wieści o współczesnej ukrainie.” 

Dariusz Kaliński:  „twierdza Warszawa”

Richard bradford: „Orwell. człowiek naszych 
czasów”

Anne Sebba: „ta kobieta. Biografia Wallis 
simpson”

nowości Wydawnictwa Znak

Skąd taki tytuł? W filmie Michaela Win-
terbottoma zatytułowanym „Aleja snaj-
perów” dygnitarze ONZ odwiedzają 
oblężone miasto terroryzowane przez 
obstrzał artyleryjski i snajperów. „Kiedy 
zaczniecie działać? – pyta sfrustrowany 
dziennikarz. – Kiedy uratujecie przynaj-
mniej dzieci?” „Cóż – odpowiada wysoko 
postawiony urzędnik – mamy pewne pla-
ny. Proszę mi wierzyć, jest przynajmniej 
13 miejsc na świecie, gdzie sytuacja jest 
jeszcze gorsza niż tutaj... Autor, jeden 
z najlepszych współczesnych pisarzy 

ukraińskich, chce, by ta książka pomogła zrozumieć tym, którzy nie mają 
takiej wiedzy, czym jest Ukraina, z czym się utożsamiają Ukraińcy i ja-
kich wartości bronią. Pozwoli zrozumieć też, dlaczego ten kraj, ponoć 
fatalnie podzielony na „wschód” i „zachód”, na ludność „rosyjskojęzycz-
ną” i „ukraińskojęzyczną” – o czym pisało już tysiące mędrców – bezna-
dziejnie skorumpowany, dysfunkcjonalny i już prawie upadły, nie rozpadł 
się jednak pod naciskiem „drugiej najlepszej armii na świecie”, a trzyma 
się dzielnie, broni swojej wolności i godności i wierzy uparcie, że mimo 
wszystko zwycięży. Mądra lektura. 

Walcząca Warszawa to nie tylko powsta-
nie. Warszawa postawiła się hitlerow-
com już w 1939 roku i choć padła, zro-
biła olbrzymie wrażenie na najeźdźcach. 
Nie bronił jej naczelny wódz ani najwyżsi 
dowódcy Wojska Polskiego. Nie bronił 
jej prezydent Rzeczpospolitej ani polski 
rząd. Oni uciekli.
Nie wspierali jej zachodni alianci, którzy 
choć wiedzieli o tajnym protokole paktu 
Ribbentrop-Mołotow, nie poinformowali 
o nim strony polskiej, a ich naciski dyplo-
matyczne nie pozwoliły na powszechną 

mobilizację polskiego wojska. Wyglądało to tak, jakby ktoś z wyrachowa-
niem składał Polskę w ofierze na ołtarzu własnych interesów.
A jednak Warszawa się broniła, choć poza honorem nie było już czego 
bronić. Warszawa płonęła, ginęła i pozostawała wielka. Warszawa nie 
przegrała z Niemcami żadnej potyczki. Skapitulowała z braku żywności 
i amunicji. Nie wolno nam o tym zapomnieć.
Znakomita książka Dariusza Kalińskiego ukazuje się w cyklu monografii 
historycznych poświęconych ważnym wydarzeniom II wojny światowej. 
Napisana w stylu „anglosaskim”, dostarcza czytelnikowi dużo nowej wie-
dzy, choć wydaje się, że o kataklizmie IIWŚ powiedziano już wszystko. 

Minęło 70 lat od śmierci pisarza, 
a jego twórczość – odbierana długo 
instrumentalnie jako miecz przeciw 
XX-wiecznym totalitaryzmom – nie 
traci aktualności, a wręcz ujawnia 
cechy profetyczne wobec naszej 
współczesności. Orwell był uczest-
nikiem wojny domowej w Hiszpanii 
po stronie republikańskiej, lecz szyb-
ko zrozumiał istotę realnego socjali-
zmu w jego bolszewickim, zbrodni-
czym wcieleniu i przenikliwie o nim 
pisał. W swojej twórczości zacierał 

granice między literaturą piękną, dziennikarstwem i komentarzem po-
litycznym. Przepowiadał autorytarne rządy w Europie oraz Ameryce 
Północnej i prognozował powolną korozję wszelkich unii między pań-
stwami. Richard Bradford maluje kompletny portret George’a Orwella 
jako twórcy o barwnym życiorysie, skandalisty z ogromnym poczuciem 
humoru, włóczęgi i fana wypraw motocyklowych. Człowieka z krwi 
i kości, nie postaci z piedestału. Według brytyjskich recenzentów jego 
biografia należy do tych pozycji, które koniecznie trzeba przeczytać. 
Polska premiera książki zaplanowana została na 28 września br. 

Autorka – znana brytyjska dziennikarka – na 
podstawie wywiadów, listów, a nawet pry-
watnych notatek króla Jerzego VI przybliża 
biografię Wallis Simpson i przedstawia ku-
lisy największego skandalu obyczajowego 
XX wieku. Ten romans sprawił, że nazwisko 
tajemniczej „femme fatale” było na ustach 
wszystkich, gazety żyły newsami o zakaza-
nej miłości króla. Oskarżano Wallis, że jest 
„harpią”. W rzeczywistości w życie księcia 
Edwarda wniosła powiew świeżości i ener-
gię, której nie znały przywiązana do tradycji 

brytyjska monarchia i ród Windsorów. Królowa nie mówiła o niej inaczej 
niż „ta kobieta”. Król nie chciał widzieć jej na swoim dworze i nalegał, by 
syn zerwał z nią wszelkie kontakty. Książę tymczasem zabierał ją w zagra-
niczne podróże i obsypywał najdroższą biżuterią. Lubiła dobrze wyglądać, 
do historii przeszła jej garderoba i kolekcja biżuterii. Na zdjęciu ślubnym 
książę i księżna Windsoru pozują w Chateau de Cande we Francji 3 czerw-
ca 1937 roku. Wallis ma na sobie dopasowaną suknię Mainbochera w od-
cieniu niebieskiego znanym odtąd jako „błękit Wallis”. Ta suknia stała się 
najczęściej kopiowaną kreacją XX wieku. Faktem jest, że najgłośniejszy ro-
mans XX wieku zatrząsnął podstawami monarchii brytyjskiej. Abdykacja 
Edwarda, wtedy już króla, zapobiegła jej upadkowi.  
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Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin: „życie 
patyczaków ubranych w czarne rurki.”

Leszek balcerowicz: „Odkrywając wolność 2. 
W obronie rozumu” 

Krystyna Romanowska, Zbigniew  
Lew-Starowicz: „czego pragnie kobieta”

Monika Sobień-Górska:  „jak porzucić 
miliardera i przeżyć”

Podtutuł książki „Za kulisami pracy mo-
delek. Jak marzenia nastolatek zderza-
ją się z rzeczywistością” syntetycznie 
streszcza jej treść. Przeciętna nastolatka, 
która zaczyna karierę modelki w agencji, 
jedzie do obcego miasta w innym kra-
ju i zostaje tam tydzień, dwa albo kilka 
miesięcy. Mieszka w obcym mieszkaniu, 
z obcymi dziewczynami, jak na obozie, 
tylko że tam nie ma wychowawców, 
którzy podstawią jej talerz z obiadem na 
stołówce, zorganizują atrakcje i dowio-
zą autokarem na wycieczkę. Nikt jej nie 

pyta, jak się czuje, czy dobrze sypia, tylko komunikuje, gdzie ma dziś iść 
na casting i znika. Przeciętna nastolatka, która została modelką i wyje-
chała za granicę, chodzi sama po dużym, nieznanym mieście, które może 
być Nowym Jorkiem (pół biedy) albo Kioto (gorzej, bo nawet rozkład jaz-
dy w metrze jest zbiorem nierozpoznawalnych znaków), szuka adresów, 
pod którymi ma mieć castingi. Sama robi sobie zakupy, gotuje obiady, 
robi pranie. Rodzice są tysiące kilometrów od niej, na telefon albo na ko-
munikator internetowy. Przeciętna nastolatka sama za granicą jest prze-
straszona, niepewna siebie, zdezorientowana i żeby dać sobie radę z tymi 
emocjami, musi jak najszybciej wydorośleć.

Do rąk czytelników trafia kontynuacja 
zbioru tekstów o wolności („Odkry-
wając wolność. Przeciw zniewoleniu 
umysłów”) wydanego 10 lat temu. Wy-
boru dokonał i wstępem opatrzył prof. 
Leszek Balcerowicz. Redaktorem wy-
dania jest Marcin Zieliński, ekonomista 
Forum Obywatelskiego Rozwoju. Książ-
ka zawiera teksty liberalnych myślicieli 
poruszających fundamentalne kwestie 
indywidualnej wolności i jej wpływu 
na rozwój społeczeństw. Jakiego ro-
dzaju ustroje w największym stopniu 

gwarantują wolność mieszkańcom? Jaki jest związek między wolnością 
gospodarczą i demokracją? Jak wolnorynkowy kapitalizm przyczynia się 
do rozwoju gospodarczego? Dlaczego mimo empirycznych dowodów na 
efektywność kapitalistycznego ustroju gospodarczego wciąż odżywa jego 
krytyka? Jak wprowadzać przemiany gospodarcze w kierunku kapitalizmu 
i jak kapitalizm zmienił świat? Odpowiedzią na antywolnościowe  presje, 
które występują w demokracji, nie jest oczywiście odejście od demokracji 
i związanych z nią obywatelskich swobód, lecz obrona zagrożonych wol-
ności w ramach demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wymaga to 
stałych systematycznych i profesjonalnych działań, bo antywolnościowe 
presje nigdy nie ustaną. A zatem walka o wolność nigdy się nie skończy. 
Chyba że pozwolimy jej zginąć – przekonuje Leszek Balcerowicz.

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz mówi: 
- Kobiece pragnienia kojarzą mi się 
z nieokreślonością.  A jednocześnie 
z konkretem. Mężczyzna powinien 
się tych pragnień domyślić. Czyli 
ma wiedzieć, że ona wcale nie chce 
analizować wierszy Herberta, tylko 
uprawiać z nim seks. Mężczyzna, 
zdaniem kobiety, powinien wiedzieć, 
co ona teraz chce, jakie są jej pra-
gnienia. Oczywiste jest, że on się 
nie domyśla. I na tym polega bycie 
w związku: na ciągłym odgadywaniu 

lub nieodgadywaniu wzajemnych pragnień. Gama kobiecych pragnień 
zmienia się w ciągu życia. Czym innym bowiem są pragnienia młodej 
matki, a czym innym dojrzałej pani na emeryturze. Reasumując, świat 
kobiety jest zróżnicowanym światem pragnień. Dla mężczyzn jest to 
świat generalnie nieogarniony.

Rozmowa Krystyny Romanowskiej z Profesorem, chyba najbardziej 
obecnie znanym polskim seksuologiem, trochę w zrozumieniu tego 
świata pomaga. Polecamy. 

Kontynuacja bestsellera „Polscy miliarderzy. 
Ich żony, dzieci, pieniądze”. Autorka zapo-
wiada: „Opowiem wam o tym, co się dzieje 
z Kopciuszkiem, gdy wyrzucają go z pałacu. 
Co dzieje się z królewiczem, gdy ma tak dużo, 
że już żadna bajka go nie podnieca. Nie po to, 
byśmy litowali się nad tymi, którzy ocierają 
łzy studolarówkami, ale po to, byśmy my – 
kobiety, przejrzały się w tych schematach 
zachowań i zobaczyły, że walka o niezależ-
ność finansową, zawodową, walka o dzieci, 

o swoją godność i własną drogę życiową dotyczy każdej z nas, bez wzglę-
du na świat, z którego pochodzi i z którego właśnie wychodzi. A tam, gdzie 
są wielkie pieniądze, amunicji na rozwodowej wojnie wystarcza na dłużej 
i można pastwić się nad innym człowiekiem w bardziej wyrafinowany spo-
sób. Historie, które opisuję, to też świetne lustro dla mężczyzn, nie tylko 
milionerów. Zobaczycie w nim, do czego prowadzi chęć zemsty przy roz-
wodzie, gdzie na ołtarzu odwetu kładzie się bezbronne dzieci.”

KTO CZYTA, nIE bŁąDZI
nowości Wydawnictwa Czerwone i Czarne 
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Najstarszy metrykalnie, ale najmłodszy duchem polski festiwal literacki prze-
niósł się w tym roku z Dolnego Śląska na Pomorze Zachodnie i zacumował 
w Kołobrzegu. Jego 27. edycja pod nazwą „TransPort Literacki” na cztery dni 

zmieniła nadmorski kurort w miasto literatury. 

27. edycja TransPortu Literackiego 
„Stateczek dobra na wielkim morzu zła”

Autor: kasia madey  |  Fotografie: filip Bartkiewicz

W ostatni weekend września do Kołobrzegu przyjechało 350 uczestni-
ków 21 festiwalowych Pracowni – czytelniczych, księgarskich, literac-
kich i przekładowych oraz ponad 70 gości z 11 krajów, autorów książek 
publikowanych nakładem Biura Literackiego, kołobrzeskiego wydaw-
nictwa, które jest organizatorem Festiwalu. 

W mieście zaroiło się od ludzi, którzy bez literatury nie wyobrażają 
sobie życia. Którzy czytają, piszą i o literaturze rozmawiać mogą bez 
końca. Dla nich oraz dla mieszkańców miasta i turystów przygotowano 
ponad 100 punktów programu. Cztery dni festiwalu od rana do wie-
czora wypełnione były literaturą: poezją, prozą, opowiadaniami dla 
dzieci, debiutami, przekładami znanych na świecie książek. Można się 
w niej było dosłownie zanurzyć.

Nowy adres festiwalu to nowe cele i wiatr w żagle, który przyniósł 
zmianę nazwy wydarzenia do tej pory znanego jako Fort, Port i Sta-
cja Literatura. Festiwal w Kołobrzegu odbył się pod nazwą „TransPort 
Literacki”. Transport jest słowem uniwersalnym, międzynarodowym, 
a festiwal w Kołobrzegu taki miał i mieć będzie zawsze charakter 

Po prawej Artur Burszta, dyrektor festiwalu i wydawnictwa Biuro Literackie
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„Trans” nie stanowi tu jednak tylko dodatku do słowa „port”, „Trans-
Port” zaś nie jest jednym wyrazem. Słowa klucze tegorocznej edycji 
to: transformacja, transmisja, transfuzja, transfer, transkrypcja, trans-
graniczność. Przejście festiwalu w kolejny etap akcentowało też nowe 
hasło. Dotychczasowe, pochodzące z piosenki Boba Dylana „Czasy 
nadchodzą nowe”, zastąpiło: „Myśl bez granic”.

FeStiwal inny niż wSzyStkie

- Nasz festiwal nie uzdrawia świata, ale zmienia tych, którzy w nim 
uczestniczą – twierdzi Artur Burszta, dyrektor festiwalu i Biura Lite-
rackiego. 

„TransPort Literacki” to festiwal inny niż wszystkie. Jego wyjąt-
kowość polega przede wszystkim na tym, że program czterodnio-
wego wydarzenia w całości opiera się na premierach książkowych 
przygotowywanych specjalnie na tę okazję. A tych było w tym 
roku aż 30. Ponad połowa to książki przekładowe, w tym 7 pozycji 
z „Nowego europejskiego kanonu literackiego” współtworzone-
go przez wydawców i instytucje literackie z 21 krajów. Wszyst-
kie można było kupić w księgarni zorganizowanej w Regionalnym 
Centrum Kultury, w którym odbywały się festiwalowe wydarzenia.  
- To jednak nie jest kolejne święto książki czy zwykłe spotkanie 
czytelników z autorami – mówi Artur Burszta. – Książka nie jest tu 
pretekstem do rozmowy – każda publikacja, jej autorka lub autor są 
sednem każdego z wydarzeń. 

Wydarzeń, zaplanowanych w najdrobniejszych szczegółach – ze sce-
nografią, oprawą wideo, muzyką graną na żywo, za którą odpowiadał 
Hubert Zemler, z dokładnym scenariuszem. Widownia sali kinowej 
kołobrzeskiego RCK-u wypełniona była do ostatniego miejsca. A to 
bardzo dobry znak w czasach, w których przeciętny Polak rezygnuje 
z czytania książek czy prasy, a jego jedyny kontakt ze słowem pisanym 
stanowi jedynie pismo przysłane z urzędu. 

„Słowo nie jest ścianą, Słowo nie jest murem, Słowo nie jest płotem./ 
Słowa bez mądrości są ścianą, murem i płotem./ A słowu, o które nam 
chodzi, chodzi o mądrość./ 

Trans-port. Trans-misja. Trans-fuzja. Trans-lacja./ Kontrabanda namy-
słu. Stateczek dobra na wielkim morzu zła”. 

Tak profesor Tadeusz Sławek otworzył 27. edycję festiwalu, pierwszą 
kołobrzeską.

Lista festiwalowych wydarzeń liczyła sto pozycji. Jednym z najważ-
niejszych, zwłaszcza dziś w czasach wojny za naszą wschodnią grani-
cą, była prezentacja antologii „100 wierszy wolnych z Ukrainy” oraz 
książek: „Piszą, więc żyją. Sto pierwszych dni wojny” i „Historia kultury 
początku stulecia i inne wiersze”. 

Trzy przygotowane na tę okazję tytuły zaprezentowano z udziałem 
Ołeksandra Irwancia, Hałyny Kruk, Bohdana Zadury oraz Serhija Żadana.  
– Od ponad 20 lat gościmy na festiwalu i wydajemy książki autorów 
z Ukrainy. Od dawna myśleliśmy z Bohdanem Zadurą o antologii „100 
wierszy wolnych”. Gdy wybuchła wojna, postanowiliśmy również przy-
gotować książkę eseistyczną „Piszą, więc żyją”, by spróbować „współod-
czuwać to, przez co przechodzą nasi najbliżsi sąsiedzi”. Oczywistym stało 
się, że wydarzenie wokół tych publikacji musi zainaugurować pierwszą 
kołobrzeską edycję imprezy – mówi Artur Burszta. Tak też się stało, choć 
za sprawą słabego połączenia internetowego przebywający w Charkowie 
Serhij Żadan zdążył się tylko uśmiechnąć do festiwalowych gości.

Równie interesującym wydarzeniem była światowa premiera książ-
ki Nicka Cave’a i Seana O’Hagana „Wiara, nadzieja i krwawa łaźnia” 
w przekładzie Tadeusza Sławka. Historię dramatycznej przemiany, 
jaka dokonała się na skutek osobistej tragedii jednego z najbardziej 
oryginalnych artystów naszych czasów, polscy czytelnicy poznali tego 
samego dnia, co Amerykanie, Australijczycy i Anglicy.
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Kołobrzeg odwiedziła jedna z najważniejszych koreańskich auto-
rek Kim Yideum. Poetka, wykładowczyni akademicka i feministka 
przyjechała na festiwal w związku z premierą „Histerii” w tłuma-
czeniu Lynn Suh, Ewy Suh i Katarzyny Szuster-Tardi. Poezja Kim 
Yideum jest doceniana zarówno w Korei, jak i na Zachodzie. Teraz 
jej twórczość będą mogli poznać również polscy czytelnicy.

Kim Yideum to nie jedyna zagraniczna autorka, która pojawiła 
się na festiwalu. Do Kołobrzegu przyjechali również twórcy ksią-
żek Nowego Kanonu Literatury Europejskiej: Berengere Cournut 
(Francja), Najat El Hachmi (Hiszpania), Claudiu Komartin (Rumu-
nia), Hałyna Kruk (Ukraina), Ales Steger (Słowenia), Maja Urban 
(Chorwacja) i Marek Vadas (Słowacja).

Swoją nagrodę „Koło brzegu poezji i prozy” przyznawaną za naj-
lepszy wiersz lub opowiadanie z festiwalowej książki przyznała 
kołobrzeska młodzież. Statuetka zaprojektowana przez Darka 
Jakubowskiego, nawiązująca do słynnych kołobrzeskich Maria-
nów, tym razem przedstawiająca  zaczytanego Mariana z filiżanką 
kawy, powędrowała w ręce Marii Krzywdy. Swoją nagrodę przy-
znała też publiczność festiwalu – w ten sposób wyróżniono trzech 
uczestników konkursu na „Wiersze i opowiadania doraźne”.

Na scenie Kołobrzeskiego RCK pojawili się laureaci projektu 
„Romantyczność 2022”, czyli autorzy współczesnych ballad i ro-
mansów nawiązujących do twórczości Adama Mickiewicza, oraz 
poeci i prozaicy, debiutanckie wiersze i opowiadania zostały wy-
dane przez Biuro Literackie w ramach projektu „Połów”. Dla wielu 
z nich możliwość zaprezentowania siebie i swojej twórczości na 
żywo i przed tak dużą publicznością była ogromnie stresującym 
przeżyciem. Poradzili sobie z tym jednak, głównie dzięki życzli-
wemu przyjęciu płynącemu z widowni, która gorącymi oklaska-
mi nagradzała każdy występ. Świetnych czytań było wiele, ale 
w pamięć zapadł przede wszystkim występ Bartka Horyzy, który 
w brawurowy sposób przedstawił swój utwór „Young Ptaku x Go-
łąb Grahamka”.

DLACZEGO WŁAŚnIE KOŁObRZEG?
- Pomorze Zachodnie staje się stolicą kultury. To tu odby-
wa się wiele ważnych wydarzeń, jak choćby Fryderyki czy 
Pol’and’Rock – powiedział na przedfestiwalowej konferencji 
Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopo-
morskiego. - Pierwszym znakiem tego, że mamy aspiracje, 
było powstanie Akademii Sztuki w Szczecinie i nagrody Pro 
Arte, które przyznajemy artystom za osiągnięcia o istotnym 
znaczeniu dla regionu. Teraz za sprawą „TransPortu Literac-
kiego” otwieramy się na polską i zagraniczną literaturę. Mam 
nadzieję, że ten wspaniały festiwal, z tak ogromną tradycją za-
cumuje tu na stałe. 

Zorganizowanie festiwalu nie byłoby możliwe, gdyby nie 
wsparcie ze strony władz województwa i władz miejskich, 
którym pomysł festiwalu literackiego bardzo się spodobał. – 
A szczególnie idea spotkań czytających z piszącymi, bo one 
zawsze obfitują we wzruszające i inspirujące momenty – mówi 
Ilona Grędas-Wójtowicz, zastępca prezydenta Kołobrzegu do 
spraw społecznych. 

Zdaniem Artura Burszty, dyrektora Biura Literackiego i festi-
walu, Kołobrzegowi przydałoby się większe otwarcie na ludzi 
z zewnątrz. - Jeśli chcemy aspirować do bycia atrakcyjną eu-
ropejską nadmorską enklawą, to musimy stwarzać warunki 
do osiadania tutaj nie tylko dla osób, które zajmują się bizne-
sem, ale również kulturą. Myślę, że Kołobrzeg sam lub przy 
współpracy z innymi miastami z regionu mógłby włączyć się 
do walki o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Taka aplika-
cja stałaby się impulsem do rzeczywistych zmian i pozwoliła 
nadać wizerunkowi i polityce kulturalnej miasta nowy wymiar.  
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nike Dla kSiążki kołobRzeSkiego wyDawnictwa

– Jedna z najważniejszych postaci w polskiej kulturze, Beata Stasińska, 
zaraz po festiwalu napisała do mnie: „Jak się robi coś dobrze, to zawsze 
coś z tego zostanie” – mówi Artur Burszta. – Włożyliśmy z Olą Olszewską 
i Asią Mueller – najważniejszymi osobami w Biurze Literackim, niebotyczną 
ilość pracy, by ten festiwal wypadł tak a nie inaczej już podczas pierwszej 
kołobrzeskiej imprezy. Bez nich nie byłoby tych czterech literackich dni nad 
morzem, ale też wydawanych przez cały rok w Kołobrzegu książek, które 
tak niesamowicie radzą sobie także poza festiwalem, zdobywając najważ-
niejsze literackie wyróżnienia. Gdyby porównać skalę tych wydarzeń, to 
ten festiwal niewiele się różnił od najbardziej rozbudowanych dolnoślą-
skich edycji. We Wrocławiu już 12 lat temu mieliśmy sześć razy większy 
budżet i cztery razy większy zespół stałych pracowników. Można więc so-
bie wyobrazić, czym okupione jest to „dobrze” – dodał.

Według Artura Burszty przed  TransPortem Literackim otworzyły się teraz 
bardzo ciekawe perspektywy. – Już nie tylko jesteśmy wymieniani jako je-
den z ważniejszych europejskich festiwali, ale niektóry widzą w kołobrze-
skiej imprezie także źródło inspiracji i odnowy formuły innych tego typu 
wydarzeń, które w pogoni za publicznością niebezpiecznie zaczęły oddać 
się od sedna – od literatury.  Aby wykorzystać szanse, jakie otwierają się 
przez wydarzeniem, a także przed Kołobrzegiem i Pomorzem Zachodnim, 
potrzebujemy oczywiście odpowiednich środków, ale też kolejnych osób 
pracujących bezpośrednio na miejscu przez cały rok przy książkach i fe-
stiwalu. 

Artur Burszta i jego Biuro Literackie ma kolejny powód do dumy. Kilka dni 
po zakończeniu festiwalu odbyło się rozdanie literackich nagród NIKE. Naj-
lepszą książką minionego roku został tomik poezji „Mondo cane” Jerzego 
Jarniewicza wydany nakładem Biura Literackiego. To już trzecia wyróżnio-
na nagrodą Nike pozycja, którą może się pochwalić kołobrzeskie wydaw-
nictwo (wcześniej: „Piosenka o zależnościach i uzależnieniach” Eugeniusza 
Tkaczyszyna-Dyckiego oraz „Nakarmić kamień” Bronki Nowickiej). Kto 
wie, może w przyszłym roku przypadnie ono któremuś z tegorocznych de-
biutantów, których mogliśmy posłuchać na scenie TransPortu Literackiego?
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Czy z III Koszalińskiego Kongresu Kultury (KKK) wypączkują nowe idee i pomysły na ożywienie koszaliń-
skiej sfery artystycznej? To się okaże. Poprzednie edycje z 2016 i 2018 roku udowodniły, że otwarty dialog 
o kulturze może być początkiem konkretnych działań. Tematem tegorocznego dwudniowego spotkania 
(14-15 października) była „Kultura w przestrzeni. Przestrzeń dla kultury” i wokół niego ogniskowały się pa-

nele dyskusyjne, prezentacje, rozmowy kongresowe i kuluarowe.

III Koszaliński Kongres Kultury
Kultura to również działania wzmacniające 

lokalną tożsamość
Autor: anna makochonik  |  Fotografie: tomasz majewski (materialy prasowe um)

– Długo czekaliśmy na tę edycję – wspomniał Przemysław Krzyża-
nowski, zastępca prezydenta Koszalina, rozpoczynając oficjalnie KKK. 
- To bardzo ważne, że rozmawiamy o kulturze. Najgorszą strategią 
samorządów jest obieranie jakiegoś kierunku, zaszywanie się w ga-
binetach z poczuciem, że jest super. Nie tędy droga. Podczas takiego 
spotkania jak to nasze ścierają się różne opinie – pochwalne, ale także 
krytyczne, a „urobek” pokongresowy, co pokazały poprzednie edycje, 
jest dobrze wykorzystywany.

DobRy Początek

„Nie ma miejsca w mieście niegodnego by być przestrzenią dla sztuki” 
– twierdzi Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miej-
skiej z Gdańska (IKM), której wykład w Galerii Amfiteatru zainaugu-
rował III Kongres Koszalińskiej Kultury. Wśród działań tej organizacji 
(samorządowej) są m.in. spacery i akcje miejskie, działania artystyczne 
w dzielnicach czy na osiedlach, wykłady i spotkania poświęcone mia-
stu, w końcu Narracje – festiwal sztuki współczesnej prezentowanej 
w przestrzeni publicznej Gdańska, którego najbliższa edycja odbędzie 
się w listopadzie br.

Właściwie już podczas tego, pierwszego, spotkania z uczestnikami 
Kongresu, padły stwierdzenia i wnioski kluczowe dla całego wydarze-
nia: konieczność wyjścia poza instytucjonalne mury, sale i schematy 
w kontekście organizowania imprez, aktywne poszukiwanie alterna-
tywnych i oryginalnych form promowania kultury, a przede wszystkim 

wsłuchiwanie się w rzeczywiste potrzeby mieszkańców, współdziała-
nie z nimi i wspólne odkrywanie potencjału miasta.

Namacalnym przykładem tego, co może z takiej współpracy wynik-
nąć, była ustawiona w holu Centrum Kultury 105 Mapa Miejsc Przyja-
znych Kulturze. Znalazły się na niej punkty mniej lub bardziej oczywi-
ste, obiekty i plenery; w sumie kilkadziesiąt miejsc rozproszonych się 
we wszystkich kierunkach Koszalina. Swoje propozycje można było 
zgłaszać już na etapie rejestracji na Kongres lub przesyłać do organi-
zatorów mailowo, ale wiele nalepek na planszy pojawiło się w czasie 
trwania imprezy.

DobRe PRzykłaDy

Poza IKM na Kongresie pojawili się między innymi przedstawiciele 
Fundacji Palma z Gdańska działającej na terenie Gdańska-Wrzeszcza 
oraz Fundacja Otwarta Strefa Kultury z Poznania rewitalizująca trud-
ną, ale okazuje się inspirującą, dzielnicę Łazarz. Do Koszalina przywieź-
li prezentacje i swój głos w panelach dyskusyjnych, poprowadzili także 
warsztaty towarzyszące Kongresowi. 

Zetknięcie z tymi twórczymi i prężnie działającymi organizacjami, ich 
doświadczeniami, wiedzą, pomysłowością poza mnóstwem inspiracji 
merytorycznych, przyniosło kolejny wniosek, mniej optymistyczny 
– w Koszalinie brakuje fundacji, stowarzyszeń i grup, które mogłyby 
miasto ożywiać oddolnie. Kulturalnie, ale w szerszym wymiarze także 
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społecznie, bo wpuszczanie przedsięwzięć artystycznych w tkankę 
miejską angażuje jej użytkowników na różnych polach. Jak wspomnia-
ła Aleksandra Szymańska „Kultura w przestrzeni to nie tylko sztuka”, 
ale też działania, które pobudzają i integrują mieszkańców z otocze-
niem, miastem, wzmacniają tożsamość lokalną.

Poza wspomnianymi fundacjami w dyskusjach wzięli też udział: Mar-
cin Gręźlikowski aka Andrzej Poprostu (Toruń), Artur Celiński (Maga-
zyn Miasta) i Bartosz Warzecha (Stowarzyszenie Architektów Polskich 
w Koszalinie/Warzecha Studio). 

O konkretnych koszalińskich inicjatywach w przestrzeni miejskiej 
mówili natomiast uczestnicy paneli „Miasto-Akcja”, podzielonego na 
trzy części. W pierwszej odsłonie byli to: Mateusz Prus – pomysło-
dawca Good Vibe Festivalu, który przypomniał plenerowe edycje 
pandemiczne; Karolina Tomaszewska i Paulina Świnka – organizatorki 
Martwego Sezonu, cyklu letnich imprez muzycznych na zapleczu klu-
bu bilardowego; Zygmunt Kalinowski prezentujący koszalińską edycję 
akcji artystycznej Janusza Byszewskiego „Muzeum w drodze”; Małgo-
rzata Piłaszewicz z Pałacu Młodzieży organizującego od dekad galerię 
malarstwa ściennego oraz Klaudia Ogulewicz z prezentacją projektu 
„Romantycznie, w sercu miasta”. 

W drugiej części pt. „Szanse na sukces: wykorzystane czy stracone?” 
o bardziej i mniej udanych przedsięwzięciach miejskich opowiadali 
przedstawiciele instytucji miejskich: Centrum Kultury 105, Filharmonii 
Koszalińskiej, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Koszalińskiej Bi-
blioteki Publicznej i Archiwum Państwowego. Trzecia część cyklu do-
tyczyła nowych miejsc na mapie kulturalnej miasta: Centrum Kultury 
Studenckiej Kreślarnia oraz Amfiteatru.

DobRa eneRgia

W Kongresie wzięło udział ok. 160 osób. Wśród uczestników znaleźli 
się pracownicy miejskich instytucji kultury i instytucji edukacyjnych, 
członkowie organizacji pozarządowych, animatorzy kultury, dzienni-
karze, osoby w różny sposób związani ze środowiskami artystycznymi 
i zaangażowani w życie kulturalne miasta. Okazją do ich wypowiedzi 
były dyskusje w czasie paneli, moderowane przez dziennikarza, Pawła 
Wiśniewskiego.

Równolegle z panelami odbywały się warsztaty: sitodruku (Pracownia 
Druklin), rękodzieła (Aleksandra Lejewska), muzyczne (Dj Zaju), stre-
et art (Cukin) i rzeźby społecznej (Fundacja Otwarta Strefa Kultury). 
W holu CK 105 swoje stanowiska miały m.in. Pałac Młodzieży i Po-
litechnika Koszalińska. Wydarzeniami towarzyszącymi Kongresowi 
były: wystawa fantastycznych plakatów związanych z historią i archi-
tekturą Koszalina koszalińskich stypendystów w dziedzinie kultury: 
Łukasza Waberskiego, Macieja Mazurkiewicza i Martyny Pazery oraz 
koncerty koszalińskich zespołów Lady Extasy, Kaboom!, przezwyczaj-
ność i WHOISWHO w Clubie 105. 

- Cieszymy się, że dopisali uczestnicy – podsumowuje Natalia Sulima 
z Wydziały Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 
organizatora Kongresu. – Udało się w jednym miejscu zaprezentować 
różne instytucjonalne i poza instytucjonalne inicjatywy, a przede wszyst-
kim pokazać, że przestrzeń Koszalina ma ogromny potencjał do organizo-
wania wydarzeń kulturalnych. Najcenniejsza jest energia, która wyzwoliła 
się podczas paneli, spotkań, ale też w rozmowach kuluarowych. Mamy 
nadzieję, że wszystko to zaprocentuje konkretnymi działaniami i pomy-
słami, jak miało to miejsce po poprzednich edycjach Kongresu.

 III KKK zorganizowany został przez Urząd Miejski w Koszalinie i Cen-
trum Kultury 105. Autorem identyfikacji wizualnej jest Łukasz Waber-
ski, koszaliński grafik.
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Po każdym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni najważniejsze pytanie brzmi: jaki to był rok 
i jaki festiwal dla polskiego widza i kina? W tym roku odpowiedź nie jest łatwa, chociaż na plan pierwszy 
wysuwa się przekorna opinia, że mogło być gorzej. Bo wojna, pandemia, drożyzna, nastroje, niepokoje 

i ogólny kryzys wartości. Może jednak z kinem polskim jest tak, że im gorzej, tym lepiej?

nasza „Gdynia”, czyli dziesięć godzin 
dziennie w kinie

Autor: anna makochonik, Piotr Pawłowski  |  fotografie: materiały prasowe fPff

Jeździmy na festiwal od wielu lat, ale chyba po raz pierwszy byliśmy 
świadkami tak małej liczby jego uczestników. Pamiętamy lata, gdy na-
wet kilkanaście większych sal kinowych w dwóch obiektach nie mogło 
pomieścić gości FPFF. Organizatorzy wynajmowali więc salki w róż-
nych instytucjach, niekiedy oddalonych od Teatru Muzycznego (TM) 
o kilka kilometrów, podstawiali autobusy, czuło się atmosferę święta 
kina.

Pięć Dni w waRSzawie

Teraz też, ale inaczej. Flagi powiewają, plakaty zdobią śródmieście, ale 
na przykład na projekcjach dla dziennikarzy w sali, nomen omen, War-
szawa, Gdyńskiego Centrum Filmowego (GCF), które zastąpiło wy-
burzone Multikino na skraju Skweru Kościuszki, było zdecydowanie 
mniej. Co innego w TM, tam tłumy, ale to i branża, i zagranica, i goście 
specjalni, a co za tym idzie: koterie środowiskowe, błyski fleszy i szept 
luźnych rozmów. My na pięć dni zamykamy się w Warszawie.

Co z tej izolacji wynika? Oficjalnie: udział w przeglądzie filmów konkur-
sowych, w tym roku 20 oraz konferencjach prasowych po pokazach, 
a także dostęp do twórców. Nieoficjalnie: udręka porannego wstawa-
nia, gdy za oknem klimat rodem z urlopu po sezonie, ustawiczne po-
szukiwanie czasu na posiłek w jednej z okolicznych knajpek i kłopoty 
z kręgosłupem po 10 godzinach siedzenia w pozycji skupionego widza. 
Jednak nie ma co narzekać, ludzie we wrześniu zwykle czas spędzają 
w pracy, porządkując zdjęcia z wakacji.

bilanS wycHoDzi DoDatni

Dlatego my też nie narzekamy, przynajmniej nie na Gdynię. Co do kina, 
każda edycja festiwalu jest inna. Żadnej tak naprawdę nie da się stre-
ścić w kilku słowach, chociaż co roku próbujemy to uczynić. W tym 
roku najbliższa rzeczywistości jest opinia, że FPFF wywołał w nas nie-
dosyt treści i przesyt formą obrazów zakwalifikowanych do konkursu. 
Kilka filmów nie powinno się w nim znaleźć, a kilka innych z tegorocz-
nej produkcji zabrakło. Bilans na szczęście wychodzi dodatni, ale po-
ziom ma tendencję spadkową.

Zabrakło nam w Gdyni atmosfery, która towarzyszy festiwalowi. Za to 
pojawiło się przytłumienie, odosobnienie, zawieszenie, co oczywiście 
należy tłumaczyć sytuacją geopolityczną, ale nie wyłącznie. Widać 
wyraźnie, że po soczystych latach, w naszym filmowym ogrodzie po-
jawiły się cienie, które mają fatalny wpływ na dojrzewanie pomysłów 
i ostatecznie na wielkość i jakość rocznych zbiorów. Chcemy wierzyć, 
że to tylko faza przejściowa, ale z doświadczenia wiemy, że polskie 
kino miewa długoletnie kryzysy.

kino PolSkie to kobieta

Na co jeszcze zwróciliśmy uwagę? Widoczna jest zmiana pokolenio-
wa, również wśród dziennikarzy. Zniknęli gdzieś, mamy nadzieję, że 

na dobre, autorzy rozmaitych filmowych quasi mediów elektronicz-
nych, którzy w Gdyni skupiali się na zdjęciach i nagraniach. Na kon-
ferencjach pytania zwykle zadawali prowadzący spotkania, w tym od 
kilku lat związany z Europejskim Festiwalem Filmowym Integracja Ty 
i Ja Łukasz Maciejewski, co nikogo już nie dziwi. Taka tradycja, takie 
obyczaje.

Wiele spośród filmów konkursowych od dawna pokazywanych jest 
w kinach, stąd mniejsze nimi zainteresowanie dziennikarzy. Niektóre 
po premierze gdyńskiej trafiły na streaming, co jest nowym zjawi-
skiem. Wszak FPFF to festiwal kina, a nie telewizji, ale świat się zmie-
nia i to chyba dobrze. Po latach ogłuszającej dominacji mężczyzn, 
wyraźnie widać, że kino polskie to kobieta, choć w niektórych jego 
dziedzinach panie muszą przepychać się łokciami. Co ważne, w pro-
dukcji filmowej kobiety stanowią już pierwszy szereg. Coraz więcej 
pań reżyseruje.

lot naD mRocznym laSem

Filmowcy żyją w swoim, osobnym świecie, chętnie podkreślając, że 
robienie filmów o prowincji i peryferiach, o problemach ludzi z małych 
miejscowości, to z jednej strony ich powinność, a z drugiej przejaw 
oryginalności, a nawet poświęcenia. Jakby chcieli przez to powiedzieć, 
że przecież ktoś musi mówić w imieniu i językiem „tych ludzi”. Gdy-
by na powagę i ciężar gatunkowy tematów poruszanych w tegorocz-
nych filmach spojrzeć z lotu ptaka, okazałoby się, że przelatujemy nad 
mrocznym lasem pełnym ścieżek donikąd i łamliwego drzewostanu.

Na każdym kroku natykaliśmy się na oszczędności, czasami trudne do 
wytłumaczenia, jak w przypadku braku katalogów festiwalowych dla 
wszystkich dziennikarzy. Zresztą druk staje się passe, co nas dziwi, tym 
bardziej że w Europie wraca do łask, a wręcz wyznacznikiem prestiżu 
i rangi jest jakość towarzyszącego wydarzeniu wydawnictwa. Zresz-
tą wysoki koszt akredytacji medialnej także wskazuje na to, że coraz 
większego znaczenia nabierają koszty organizacyjne FPFF.

Sen, kawa i kolejny PoRanek

Wyjątkowo odbiór kilku filmów nas podzielił, co odebraliśmy z za-
dowoleniem, bo oznacza, że poruszane w nich problemy dotknęły 
pokładów naszej wrażliwości. Inna sprawa, że różnice zdań były i są 
tak znaczne, że wykluczają możliwość dyskusji merytorycznej, czy-
li z uwzględnieniem argumentów. Jednak, co ciekawe, największe 
skrajności ujawniły się w werdykcie środowiska dziennikarskiego. 
Większość z nas nagrodziła właśnie ten film, który w nas wzbudził tak 
skrajnie odmienne odczucia, co tylko... przemawia na jego korzyść!

Poniżej – rekomendacje filmów w naszym subiektywnym wyborze. 
To dziesiątka, o której rozmawialiśmy najwięcej, z zapałem i które – jak 
mówi pokolenie płatków śniegu – coś w nas zostawiły. Szukajcie ich 
w kinach i na platformach streamingowych.
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Wszyscy jesteśmy emigrantami

Zauważ mnie

Delikatne w wyrazie, mocne w przekazie kino 
polskie zrealizowane we Włoszech w między-
narodowej koprodukcji. Najwidoczniej ojczyzna 
okazała się dla reżyserki terenem zbyt ryzykow-
nym, przypominającym pole gęsto usiane mina-
mi kontekstów i znaczeń, żeby historię przypad-
kowej, ale jednak zawinionej śmierci emigranta 
pozostawić w realiach Polski AD 2022.  

Małe, leniwe, prowincjonalne miasteczko nad-
morskie. Para Polaków przyjeżdża na wakacyjny 

odpoczynek wynajmując domek nad brzegiem. 
Pechowo trafiają na zepsuty basen. Do naprawy 
odpływu właściciel najmuje młodego czarno-
skórego robotnika. Wypadek sprawi, że urlop 
stanie się dla Polaków testem człowieczeństwa.

Włoskie peryferia, jakich są pewnie tysiące, 
stają się nagle, a może zawsze tym są, areną 
wydarzeń niemal niewidocznych, komentowa-
nych w kątach knajp i wyłożonych kamieniem 
uliczek. Kontakty Polaków z miejscową policją 

przynoszą z jednej strony poczucie zagrożenia, 
a z drugiej rozczarowania, ponieważ nikomu na 
nikim nie zależy. Jak wszędzie w Europie, dzisiaj 
w cenie jest tylko święty spokój.

„Cicha ziemia” dotyka uniwersalnego tematu 
kulturowego i etnicznego wyobcowania, sa-
motności i niezrozumienia, które w połącze-
niu ze źle pojętą uczciwością wobec siebie, 
a nie wobec innych, zaczynają ludzi prze-
mieniać w bestie. Gloryfikowane poczucie 
solidarności staje się życzeniem, a nie prak-
tyką stosowaną. Film Agnieszki Woszczyń-
skiej oglądamy jak przypowieść aż do czasu, 
gdy uzmysławiamy sobie, że właśnie stoimy 
w centrum owego pola minowego, bez kie-
runku wyjścia i powodu wejścia.

Warto zwrócić uwagę na znakomite aktorstwo 
Agnieszki Żulewskiej i Dobromira Dymeckiego, 
niewidoczne, tym doskonalsze zdjęcia Bartosza 
Świniarskiego i podsycaną pozorami sielskości 
atmosferę narastającego niepokoju i dezorien-
tacji, która eksploduje nieoczywistym, prowo-
kującym do wielu interpretacji, finałem. Perełka, 
po którą warto sięgnąć.

Film kompletny. Z wybitną rolą Doroty Pomy-
kały, poruszający aktualny i ważny społeczny 
problem, ze świetnym scenariuszem i dialogami. 
Bezpretensjonalne kino, bliskie ziemi i życia to 
rzadki okaz w rodzimej kinematografii, zwłasz-
cza w ostatnich latach. Film Anny Jadowskiej, 
choć kameralny i delikatny, ma ciężar takich 
obrazów jak „Plac Zbawiciela” i udowadnia, że 
nie trzeba ekranowych wymysłów i formalnych 
wygibasów, żeby poruszyć do głębi.

W historii głównej bohaterki, opartej na praw-
dziwych wydarzeniach, mogą przejrzeć się rze-
sze polskich kobiet. Zmęczonych, stłamszonych 
akrobatek dnia codziennego łączących pracę 
zawodową z bezszelestną obsługą domowego 
ogniska, mężów i dzieci. Wyblakłych jak pomy-
słowe filmowe kadry Ity Zbroniec-Zajt.

Mirka osiągnęła stan przezroczystości. Chodzi 
na palcach, żeby nie obudzić chrapiącego przed 
telewizorem męża i zaniepokoić bezrobotnego 
syna. Cichutko zamyka za sobą drzwi, gdy idzie 
do pracy i przede wszystkim nie dzieli z nikim 
spektakularnych finansowych kłopotów, bo 
dom po prostu jest – sam się utrzymuje, opłaca, 
sprząta i serwuje obiady. A jak coś w tym syste-
mie nie działa, to problem ma Mirka i sama musi 
go rozwiązać.

Postanawia więc napaść na bank. Uzbrojona 
w scyzoryk grozi pani z okienka, po czym ucieka 
przerażona konsekwencjami wezwania policji. 
Brzmi zabawnie, scena zresztą jest zresztą dość 
komiczna, ale wszystko co poza tym tragiczne. 
Stoi za nią desperacja i bezsilność przeżywane 
w dojmującej samotności, co ujawnia rozdzie-
rająca serce scena przesłuchania czy próby na-
wiązania bliskości z małżonkiem i podzielenia się 
dźwiganym ciężarem. Mirka na chwilę trafi też do 
szpitala psychiatrycznego, a groteskowe sceny  
z jej pobytu mogłyby być osobną etiudą na temat 
poziomu opieki nad pacjentami wymagającymi 
pomocy w kryzysie psychicznym. Finalnie będzie 

to opowieść o kobiecie, która zyskuje głos. Prze-
staje mamrotać pod nosem i usprawiedliwiać się 
z niemożności bycia siłaczką, a zacznie stawiać 
warunki. Oczywiście najpierw przełamując opór 
odklejonego od rozumu męża i reszty rodziny 
zszokowanej tym, że Mirka potrafi powiedzieć 
coś więcej niż „przepraszam, proszę, dziękuję”, 
w dodatku głośno i wyraźnie. W filmie nie ma 
sarkazmu, to ogromny walor. Podobnie jak mą-
drość opowieści nie biorącej na litość tylko mó-
wiącej o potrzebie szacunku, dostrzeżenia, zmia-
ny reguł. Najlepszy film tegorocznego festiwalu, 
na szczęście z nagrodą za główną rolę kobiecą 
i jeden z najlepszych filmów ostatnich lat.

Cicha ziemia, reż. Agnieszka Woszczyńska, wyst. Agnieszka Żulewska, Dobromir Dymecki, Jean-Marc Barr.   Premiera: 26 sierpnia 2022

Kobieta na dachu, reż. Anna Jadowska, wyst. Dorota Pomykała, Bogdan Koca. Premiera: 11 czerwca 2022
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Chleb, sól i kebab

Eros, Tanatos i co dalej?

Film, który niesie tajemnicę. Kłopot w tym, że po 
jego obejrzeniu już nie chcemy poznać jej istoty. 
Tajemnicą pozostanie dla nas również uznanie, 
jakie „Chleb i sól” zdobywa na festiwalach. Jak 
dotąd, film otrzymał cztery nagrody i dwie nomi-
nacje, w tym Nagrodę Specjalną Jury dla reżyse-
ra na festiwalu w Wenecji i nagrodę dziennikarzy 
dla filmu w Gdyni. Nie oddalibyśmy głosu na 
„Chleb i sól” nawet, gdyby nie było innego kandy-
data. Tym bardziej zachodzimy w głowę, co w ob-
razie, w którym szwankuje niemal wszystko, jest 
tak cenne, że skłoniło nasze koleżanki i naszych 
kolegów na przyznania tej prestiżowej nagrody. 
Cytując klasyków: nic nie jest tym, za co uchodzi.

Prowincjonalne miasteczko, a w nim osiedle 
z jedyną atrakcją – małym barem z kebabem, 
prowadzonym przez dwóch Turków. Kilkoro 
młodych ludzi, wśród nich nagrodzony stypen-
dium zagranicznym student warszawskiej Akade-
mii Muzycznej, który wakacje spędza w rodzinnej 

miejscowości, jego brat, dziewczyna, kumple. Ci 
sami, którzy żywią się kebabem i nienawiścią do 
tych, którzy go sprzedają. Z tej mieszanki skraj-
nych emocji nie może wyniknąć nic dobrego. Nic 
więc dziwnego, że widzowie spodziewają się tra-
gicznego finału, a gdy dramat nadciąga, pozostają 
obojętni na jego znaczenie. Nawet zło powszed-
nieje, gdy pozostaje na widoku za długo.

Damian Kocur to uznany i wielokrotnie na-
gradzany reżyser filmów krótkometrażowych, 

który swój debiut pełnometrażowy postano-
wił zrealizować zgodnie ze znaną receptą na 
sukces: sięgnij po temat, który znasz, zaproś 
do współpracy przyjaciół i jedź do domu, 
żeby we wnętrzach ze wspomnień opowie-
dzieć coś, czym chcesz podzielić się z innymi. 
Otóż w przypadku tego reżysera ten przepis 
nie zadziałał z prostych powodów. Jego na-
turszczycy są niewiarygodni w tym, co mówią 
i robią, na dodatek tego, co mówią nie słychać, 
a w tym, co robię, pobrzmiewa nuta przeste-
rowania.

Fama o obrazie wyjątkowym, oryginalnym, 
dotykającym mięsa rzeczywistości, będzie za 
„Chlebem i solą” szła długo, a może nawet po-
prowadzi reżysera do drugiego filmu. Problem 
w tym, że wtedy już będzie musiał bez udziw-
nień pokazać to, co w kinie najważniejsze, czyli 
umiejętność sprawnego opowiadania o waż-
nych rzeczach.

Czwarty film długometrażowy Tomasza Wa-
silewskiego, reżysera konsekwentnie eksplo-
rującego zawiłości cielesnych i emocjonalnych 
namiętności – im bardziej nieoczywistych i po-
plątanych, tym lepiej. 

W „Głupcach” wciąż podąża tą drogą, ale koń-
czy ją w ślepej uliczce. Widza wystawia na próby 
wytrzymałości, w tym percepcyjną, bo film jest 
niemiłosiernie rozciągnięty, utkany z długich 
ujęć bezruchu, bezdźwięku i niestety również 
bezsensu. Świetnie zagrany, wysmakowany 
wizualnie, na czele ze scenografią w zamyśle 
dystansującą od wyzwaniowej fabuły i dosłow-
ności, ale też wybitnie irytujący. Co najgorsze 
po seansie tego mrocznego, gęstego jak smoła 
widowiska właściwie pozostaje pytanie – po co 
to wszystko obejrzeliśmy?

Trudno recenzować „Głupców”, nie zdradzając 
suspensu – dla jednych pojawi się szybciej, dla 
innych dopiero na końcu (podobno wtedy od-
biór jest inny). Powiedzmy, że to historia 60-let-
niej Marleny i 40-letniego Tomasza, pary ewi-
dentnie niestandardowej, ukrywającej zakazany 
związek przed światem w domu na plaży po-
środku niczego. Sprawę komplikuje konieczność 
zaopiekowania się umierającym synem kobiety. 
Jego obecność zaburza przestrzeń i obnaża 
rozliczne rodzinne anomalie, tajemnice oraz im-
pas, w którym tkwi para, choć fakty pozostaną 
do końca niejasne. Tomasza Wasilewskiego 

fascynuje cielesność, filmuje ją zawsze bardzo 
dosłownie. W „Głupcach” w naturalistycznej 
sekwencji umierania. Trud opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi z pewnością wart jest fil-
mu, nawet w brutalnej formie, ale wtłaczanie 
go w opowieść o skomplikowanym związku 
erotycznym to tylko kolejny powód, dla którego 
„Głupców” ogląda się z niechęcią i poczuciem, 
że reżyserowi bardziej zależy na przekraczaniu 
granic niż uzasadnieniu tego działania. Nieste-
ty, reżyser ciekawych „Płonących wieżowców” 
czy „Zjednoczonych stanów miłości” tym razem 
przeszarżował na rzecz artystycznego ego.

Mało tego, podkreśla, że film opowiada 
o różnych obliczach macierzyńskiej miło-
ści i jest to wypowiedź pogrążająca. Gdyby 
nie padła, można by uznać, że w granicach 
sztuki pochylił się nad tematem tabu. Pró-
ba relatywizowania ekranowych patologii 
i wtłaczanie ich w rozszerzoną definicję mi-
łości jest nie do przyjęcia i nie świadczy to 
o niedojrzałości do dialogu, ale raczej po-
trzebie zakończenia rozmowy, która prowa-
dzi w moralnie wątpliwe rejony. Wystarczy 
zamienić głównych bohaterów płciami, by to  
zrozumieć.

Chleb i sól, reż. Damian Kocur, wyst. Tymoteusz Bies, Jacek Bies, Nikola Raczko. Premiera: 9 września 2022

Głupcy, reż. Tomasz Wasilewski, wyst. Dorota Kolak, Łukasz Simlat. Premiera: 12 sierpnia 2022
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Wycieczka, która staje się ucieczką

Surowa przyroda górska, lodowaty wiatr 
i dwoje ludzi zmagających się z przeciwno-
ściami losu. Dobrze przygotowana do trudów 
wspinaczki ratowniczka wyrusza w samotną 
wyprawę rytualną na Górę Waszyngtona. Ze 
świadomością, że może nastąpić ostre załama-
nie pogody, licząc, że wysiłek wyzwoli ją z pa-
mięci o matczynym dramacie, kobieta reaguje 
na nieoczekiwane odkrycie i schodzi ze szlaku 
po śladach butów sportowych.

Powołanie i poczucie misji nie pozwalają jej 
odpuścić, chociaż śnieżyca przybiera na sile. 
Czeka ją spotkanie, którego przebiegu nie 
może przewidzieć i prawdopodobnie wolałaby 
uniknąć jego konsekwencji, ale też będzie to 
nowa runda walki z własnymi słabościami. Tym 
razem jednak chodzi nie o zachowanie równo-
wagi emocjonalnej, lecz o przetrwanie.  

Niby są do siebie podobni: oboje kogoś i coś 
stracili, nie potrafią podnieść się z traumy, na 
swój sposób szukają ukojenia. Opowieść ma 
kilka intrygujących punktów wspólnych, któ-
re łączy przewidywalny, ale nierozczarowują-
cy finał. Piękny to film, przy którym widzom 
dosłownie i w przenośni robi się zimno. Przy 
czym dla lepszego odbioru historii, znaczenie 
ma nastrojowa muzyka Lorne Balfe, znanego 

z kompozycji do netflixowego serialu „Mar-
cella”.

Międzynarodowa ekipa filmowa, australij-
sko-angielska produkcja z Trudie Styler, żoną 
Stinga na czele, wyważony scenariusz Joshuy 
Rollinsa i znakomita Naomi Watts w roli Pam 
Bales, amerykańskiej ratowniczki z Gór Białych 
w New Hampshire. „Infinite Storm” to film Mał-
gorzaty Szumowskiej, który reżyserka nazywa 
pracą na zlecenie, ale w tym przypadku okazuje 
się dobrym przykładem na wzorowe odrobie-
nie lekcji zadanej przez mądrego nauczyciela.

Wysmakowane zdjęcia Michała Englerta, 
oszczędne dialogi, sprawnie naszkicowana 
atmosfera grozy wywołanej dramatycznymi 
okolicznościami, w których dwoje ludzi musi na 
siebie liczyć, ale tylko jedno z nich ma tego świa-
domość. „Infinite Storm” to jeden z najlepszych 
filmów sezonu. Co ciekawe, przy powtórnym 
obejrzeniu zyskuje, zwłaszcza, że nie wszyscy 
widzowie w pozbawionej makijażu, zmęczonej, 
dojrzałej i poznaczonej zmarszczkami twarzy 
ratowniczki od razu odkrywają piękne oblicze  
Naomi Watts.

Infinite Storm, reż. Małgorzata Szumowska, wyst. Naomi Watts, Billy Howle, Denis O’Hare. Premiera: 27 maja 2022

Powidoki rodzinne

W tegorocznym konkursie, ale też w ostat-
nich latach, rodzina stała się jednym z ulu-
bionych tematów polskich filmowców. Naj-
częściej dysfunkcyjna, połamana, z jakąś 
wyrwą, problemem, patologią. Film debiu-
tującej w fabule  dokumentalistki Beaty 
Dzianowicz to opowieść o rodzinie posta-
wionej przed życiowym zakrętem, ale też 
takiej, w której każdy pozostaje jednakowo 
ważny.

Na tytułowe strzępy rodzinę Pateroków i umysł 
rozdziera choroba Gerarda – ojca, dziadka, teścia.

Alzheimer osuwa go w rejony coraz bardziej nie-
dostępne dla otoczenia.

Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jakimi 
ścieżkami podążają myśli i emocje osoby z chorobą 
neurodegeneracyjną, reżyserka też tego nie robi. 
Po prostu uczciwie portretuje postęp, z jakim jesz-
cze chwilę temu błyskotliwy wykładowca, ener-

giczny dziadek i serdeczny ojciec staje się daleki dla 
bliskich. Bez znieczulenia obrazuje, co właściwie 
oznacza całodobowa opieka i jakim wyzwaniem 
staje się miłość do człowieka, który nie tylko zapo-
mina imion, ale bywa agresywny i niebezpieczny dla 
siebie i innych. Na jaką próbę choroba może wysta-
wić najbardziej kochającą się rodzinę i rozsadzić ją 
od środka. Poza główną relacją ojciec-syn, jest też 
układ żona-mąż, wnuczka-dziadek oraz cały wa-
chlarz ich emocji i dylematów. Są poświęcenia, odej-
ścia, krzyk, płacz, dramatyczne wybory, rezygnacja. 
Finał, który nie pozostawia obojętnym.

Prawdziwość całej opowieści uderza w trzewia, 
co być może jest zasługą dokumentalnego za-
plecza reżyserki: zmysłu obserwacji, umiejętno-
ści opowiadania detalem, celnym zdaniem. Na 
ekranie widzimy nie interpretacje, ale postacie 
z krwi i kości – ani męczenników, ani bohaterów. 
A przede wszystkim swoją teraźniejszość, prze-
szłość lub przyszłość, bo każdy z nas zetknął się 
chorobą i śmiercią bliskich, ma taki przypadek 
w rodzinie, słyszał o nim z ust przyjaciół lub się 
z tym wyzwaniem kiedyś zmierzy. Film o tym bo-
leśnie przypomina.

Strzępy, reż. Beata Dzianowicz; wyst. Michał Żurawski, Grzegorz Przybył, Agnieszka Radzikowska. Premiera: 14 września 2022
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Zombies są wszędzie

Osiem tysięcy wątpliwości

Nieporozumienie – to słowo właściwe dla odbio-
ru najnowszego filmu Xawerego Żuławskiego, 
reżysera, który przyzwyczaił nas do ekstrawa-
gancji w opowiadaniu historii z pogranicza snu 
i jawy. W przeciwieństwie do jego ojca, wybitne-
go, lecz sięgającego po proste opowieści twórcy, 
Andrzeja Żuławskiego, syn właściwie od debiutu 
eksploruje obszary wyobraźni niedostępne dla 
większości widzów. Czasami ów dostęp tajemny 
przeszkadza i reżyserowi, i publiczności.

W rezultacie, jak w przypadku jego poprzedniej 
„Mowy ptaków”, czy teraz „Apokawixy”, po-
wstają filmy hybrydowe, sprawnie zrealizowa-
ne, ale na pograniczu eksperymentu twórcze-
go, szkolnej wprawki czy wariacji na niezadany 
temat. Trudno powiedzieć, do kogo Ksawery 
Żuławski adresuje swoje produkcje, bo na przy-
kład „Apokawixa” miała korespondować z mło-
dymi widzami, tymczasem w pierwszy weekend 
wyświetlania film obejrzało zaledwie kilkadzie-
siąt tysięcy widzów w całej Polsce, co jest wyni-
kiem znacznie poniżej oczekiwań.

To oczywiście nic jeszcze nie znaczy, bo filmy 
Andrzeja Żuławskiego widzowie i krytycy od-
krywali dopiero po latach, a dzisiaj „Szamanka”, 

zrugana przez recenzentów, ma wierne grono 
fanów, którzy uważają obraz za kultowy. Czy 
tak będzie z pomysłami młodego Żuławskiego? 
Oby, tego mu życzymy, bo prywatnie jest czło-
wiekiem, z którym można przegadać, nie tylko 
o kinie, niejedną noc, natomiast z dzisiejszego 
punktu widzenia dwie godziny spędzone w kinie 
z „Apokawixą” wydają się czasem co najmniej 
źle spożytkowanym.

Udało się Ksaweremu Żuławskiego powołać 
do życia fabularny zamęt wydarzeń, w których 

odnajdujemy wszystkie stereotypy współcze-
snego kina młodzieżowego, ale też tak nieocze-
kiwane zdarzenia, jak spotkanie z Tomaszem 
Kotem i Cezarym Pazurą w roli zombie. Oto 
młodzież wielkomiejska, po zdanych egzami-
nach maturalnych, ma okazję zrekompensować 
sobie stratę w kontaktach wywołaną przez 
pandemię. Grupa znajomych wyjeżdża do pa-
łacu nowobogackiego ojca jednego z chłopców. 
Uznać, że to, co wydarzy się nad morzem będzie 
początkiem końca świata, jaki znamy, to jakby 
nic nie powiedzieć.

To była naprawdę niezwykła historia: wypraw 
górskich Macieja Berbeki i powstania filmu 
Leszka Dawida. O tym drugim aspekcie dzi-
siaj już twórcy nie chcą mówić za wiele, ale 
kilkuletni okres realizacji zdjęć z pewnością 
odbił się na jakości efektu końcowego. „Broad 
Peak” to film kinowy, który stał się telewi-
zyjnym, bo zaraz po premierze na festiwalu 
w Gdyni wszedł w ofertę Nefliksu. Teraz do-
stępny jest w pięćdziesięciu krajach, ale miał 
być hitem kinowym. Co zaszwankowało w tak 
dobrze zaprojektowanym pomyśle?

Chyba sposób jego opowiedzenia. Bo o ile 
dramat osobisty Macieja Berbeki, himalaisty, 
który dopiero po powrocie z gór i odebraniu 
laurów dowiedział się, że w istocie na Broad 
Peak nie wszedł, jest przejmujący, z co za tym 
idzie fascynujący, o tyle historia jego powrotu 
na 12. co do wielkości górę świata po 25-la-
tach od klęski, wydaje się w filmie właściwie 
tylko zarysowana. A mogła, ba! powinna stać 
kanwą, bo w życiu chodzi o to, żeby budować 
mosty między porażkami i sukcesami, a nie 
skakać w przepaść.

Nim o widocznej na ekranie staranności 
technicznej, z jaką realizatorzy potrakto-
wali wyprawy górskie, prawdziwych zdjęć 
ośmiotysięcznika i ludzi wędrujących na jego 
szczyt, a nawet wielotygodniowego poby-
tu ekipy filmowej w Karakorum na granicy 
Chin i Pakistranu, w „Broad Peak” brakuje 
ciężkiej atmosfery zmagania się człowie-
ka z nieubłaganą naturą. Grozy samotności 
wobec ogromu przestrzeni. Himalaje przy-
pominają widok z filmowej pocztówki, a nie 
miejsce, w którym zginęło jak dotąd niemal  
300 osób.

Przeszkadza w filmie, który chwilami przypo-
mina fragment wycięty z całości przygoto-
wanej z myślą o serialu, również brak konse-
kwencji w prowadzeniu niektórych wątków. 
Jeden z najciekawszych, związany z historią 
Aleksandra Lwowa, dosłownie ginie w no-
wych faktach. Postać niezwykle dla wydarzeń 
ważnego Krzysztofa Wielickiego jest zaled-
wie naszkicowana. Pozostaje piękno monu-
mentalnych gór, ale dla widzów to może być 
za mało nawet, żeby w poszukiwaniu „Broad 
Peak” włączyć Netflix.  

Apokawixa, reż. Xawery Żuławski, wyst. Mikołaj Kubacki, Alicja Wieniawa-Narkiewicz, Natalia Pitry. Premiera: 7 października 2022

Broad Peak, reż. Leszek Dawid, wyst. Ireneusz Czop, Maja Ostaszewska, Piotr Głowacki. Premiera: 9 września 2022
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Ani razem, ani osobno
Nieprawdopodobna historia walijskich bliźnia-
czek Jennifer i June Gibbons mogłaby narodzić 
się w głowach twórców „Twin Peaks”, a jednak 
wydarzyła się naprawdę. Została już zdokumen-
towana i opisana w kilku publikacjach, a teraz 
sfilmowała ją Agnieszka Smoczyńska, jedna z naj-
ciekawszych polskich reżyserek. Jej anglojęzycz-
ny debiut miał premierę podczas tegorocznego 
festiwalu w Cannes (sekcja Un Certain Regard), 
zagrały w nim aktorki znane ze światowych ekra-
nów, a podczas 47. FPFF otrzymał Złote Lwy.  

Film niesie przede wszystkim fascynacja postacia-
mi, którym reżyserka przygląda się bez uprzedzeń 
jak niezwykłemu zjawisku, a nie parze dziwolągów, 
których miejsce jest w szpitalu psychiatrycznym. 
Siostry spędziły w nim zresztą kilkanaście lat, 
odizolowane od świata, dla którego postanowiły 
zamilknąć w wieku dziecięcym i konsekwentnie 
w tym wyborze trwały w dorosłości. Za zamknię-
tymi drzwiami wspólnego pokoju tworzyły słu-
chowiska radiowe, pisały makabryczno-zabawne 
opowiadania, rozmawiały w specyficznym me-
tajęzyku. Wykreowały dla siebie osobliwą prze-
strzeń pełną bezwzględnej miłości, bliskości, ale 
też przemocy i toksyczną. Tragedia zaczyna się, 
gdy pękają szwy tego pudełka, a fantazja podlana 
nastoletnimi hormonami i narkotykami poprowa-
dziła je do przestępstwa.

Zrozumieć naturę relacji sióstr Gibbons nie 
sposób. Agnieszka Smoczyńska nie stara się 
robić tego na siłę. Raczej próbuje, nadając 
tajemniczej opowieści ekscentryczną for-
mułę wizualną. Świat bliźniaczek jest baśnią 
z elementami horroru, musicalu i gęstością 
thrillera, przeplataną animacją poklatkową 
z upiornymi kukiełkami autorstwa Barbary 
Rupik. Reszta to wyprana z emocji rzeczywi-
stość, bezradna rodzina, instytucje usiłujące 
bezskutecznie zdiagnozować przypadek i go 
wyleczyć, próby rozdzielania sióstr skutkują-
cy zaburzeniami psychicznymi, w końcu mury 
psychiatryka z jego bezdusznością, będącego 

ponurą metaforą relacji będącej dla bliźnia-
czek więzieniem z wyboru.

„The Silent Twins” znajdziemy pochwałę indywi-
dualności, nieskrępowanej wyobraźni, opowieść 
o wykluczeniu, niezrozumieniu dla „innego” – te 
tematy reżyserka poruszała w poprzednich fil-
mach, jednak są to interpretacje wciąż zbyt po-
wierzchowne dla tajemniczych losów i twórczo-
ści bliźniaczek, w tym ich wręcz metafizycznego 
rozstania. Zanurzenie się w niesamowitej, świet-
nie opowiedzianej i sprawnie zrealizowanej po-
dwójnej biografii jest przeżyciem intensywnym, 
oryginalnym i pobudzającym.

The Silent Twins, reż. Agnieszka Smoczyńska, wyst. Letitia Wright i Tamara Lawrance. Premiera: 21 października 2022

Co może matka

Jacek Lusiński jest reżyserem bardzo po-
pularnego obecnie serialu „Minuta ciszy”. 
Wcześniej zrealizował „Carte Blanche”, 
film o tracącym wzrok nauczycielu, in-
spirowany prawdziwymi wydarzeniami. 
Także „Śubuk” jest historią z życia wzię-
tą i zahacza o temat niepełnoprawności, 
ale w centrum stawia co innego: matkę 
walczącą o dostęp syna z autyzmem do 
dóbr społecznych, których państwo mu 
odmawia.

Rzecz dzieje się w latach 90. XX wieku i choć 
przez trzy dekady w sferze integracji zmieniło się 
dużo, to nie mamy poczucia, że oglądamy świat 
z kompletnie innej epoki. System państwowy 
wciąż jest niewydolny, dziurawy i dysfunkcyjny 
wobec osób – nomen omen – z dysfunkcjami. 
Jeśli coś się w nim zmienia, to także dzięki takim 
osobom, jak główna bohaterka, Marysia, która 
na ekranie przechodzi przemianę z rozhiste-
ryzowanej nastolatki niegotowej na dorosłość 
i macierzyństwo w dojrzałą, sprawczą kobietę, 

doprowadzającą do zmiany w sferze edukacji, 
by takie osoby jak Śubuk, czyli utalentowane, ale 
z odmiennym sposobem myślenia i komunikacji 
ze światem, mogły się uczyć, zdawać egzaminy 
i studiować. Pracować i stanowić o sobie.

Maria jest pyskata, zdeterminowana i odważna. 
Nie ma w sobie nic z męczennicy, choć życie sa-
motnej matki niestandardowego dziecka z tru-
dem wiążącej koniec z końcem, odmalowane 
jest bez upiększeń.

„Śubuk” przede wszystkim nie jest dramatem. 
Ma tempo i energię filmu przygodowego. Bo-
haterka nie chodzi, a biega – kamera za nią i my 
za nią, trzymając kciuki lub klnąc pod nosem na 
urzędnicze i systemowe nonsensy lub po prostu 
głupich ludzi, od których wiele zależy. Na szczę-
ście – choć są i komiczne wątki, a całość ma wy-
dźwięk optymistyczny – nie jest to przesłodzony 
obraz krzepiący serce, bo temat jest zbyt ważny 
na ekranowe sentymenty. W Polsce dziećmi 
z niepełnosprawnościami wciąż zajmują się głów-
nie samotne matki, które pieniądze, świadczenia 
i dostępy do systemu wyrywają zębami, a wspar-
cie takich rodzin jest, delikatnie mówiąc, niewy-
starczające. „Śubuk” to porządne kino społeczne 
o zmianie, o którą warto walczyć.

Śubuk, reż. Jacek Lusiński; wyst. Małgorzata Gorgol, Andrzej Seweryn. Premiera: 2 grudnia 2022
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Gdy w sierpniu 1914 roku wyruszających na front żołnierzy koszalińskiego garnizonu 
żegnały rozentuzjazmowane tłumy mieszkańców, większość społeczeństwa niemiec-
kiego oczekiwała rychłego zwycięstwa w wojnie błyskawicznej, tak jak to miało miej-
sce podczas dwóch poprzednich konfliktów zbrojnych: w 1866 r. z Austrią i w 1870 r. 
z Francją. Rok później było wiadomo, że wojna potrwa dłużej, a słabnący entuzjazm 
starano się podtrzymać niezwykłą i bardzo wówczas popularną w całych Niemczech 
akcją, dziś niemal całkowicie zapomnianą. Jedną z  nich przeprowadzono również 

w Koszalinie.

Köslin 1915 –  gwoździe  
dla zwycięstwa

Autor: krzysztof urbanowicz 

Napoleonowi przypisuje się powiedzenie: „Żeby prowadzić wojnę, 
potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy.” Jeszcze 
w 1913 roku zbrojące się na potęgę Niemcy wprowadziły daninę 
majątkową oraz tzw. podatek od przyrostu majątku, które mia-
ły pokryć koszty powiększenia armii aż o 1/5. Po wybuchu wojny 
państwo zadłużało się również w bankach oraz wypuszczając tzw. 
pożyczki narodowe, które miały być łatwo spłacone przez pokona-
nych wrogów po szybkim zwycięstwie. Jednak w odróżnieniu od 
wojny francusko-pruskiej z 1870 roku, tym razem Francja nie zosta-
ła rozgromiona. Po bitwie pod Marną we wrześniu 1914 roku front 
ustabilizował się, rozpoczynając kilkuletni okres wyniszczającej 
wojny pozycyjnej. W wojenny wysiłek włączyła się również cywilna 

część społeczeństwa, organizując pomoc dla rannych oraz publiczne 
zbiórki dla wdów i sierot.

żelazny obRońca

Najbardziej niezwykła akcja charytatywna w Niemczech narodzi-
ła się w stolicy sojuszniczych Austro-Węgier. 6 marca 1915 roku 
w Wiedniu na placu Schwarzenberga ustawiono figurę średnio-
wiecznego rycerza - „Żelaznego Obrońcy” („Wehrmann in Eisen”) 
wykonaną z drewna lipowego przez rzeźbiarza Josefa Müllnera. 
Pomysł akcji był dość prosty: każdy mógł zakupić dowolną ilość spe-
cjalnie wyprodukowanych gwoździ, a właściwie ozdobnych ćwie-

Inauguracja akcji wbijania gwoździ na koszalińskim rynku, 24.10.1915 r. Ze zbiorów Roberta Kasprowiaka.
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ków w kilku kolorach i cenach (były ćwieki złote, srebrne, czarne i żela-
zne) i uroczyście wbić je w wyznaczone miejsce na drewnianej figurze. 
Imię i nazwisko darczyńcy zapisywano w specjalnej księdze, pieniądze 
zaś były przekazywane na fundusz pomocy ofiarom wojny. Ogółem fi-
gurę „Żelaznego Obrońcy”, którą do dziś można oglądać w Wiedniu, 
całkowicie pokryło ok. 500 tys. gwoździ. W ciągu dwóch pierwszych dni 
w akcji wzięło udział 1400 osób, a w półtora roku zebrano ponad 700 
tys. koron, czego zresztą nie uważano za sukces w liczącym milion miesz-
kańców Wiedniu. Wynikało to jednak m.in. z nadzwyczajnej popularno-
ści pomysłu, który błyskawicznie rozszerzył się na całą Austrię i Niemcy 
– w samym Wiedniu konkurencją np. stał się drewniany model okrętu 
podwodnego, również przeznaczony do pokrycia gwoździami.

gwoźDzie Dla zwycięStwa

W krótkim czasie gorączka pokrywania gwoździami (die Nagelung) drew-
nianych figur ogarnęła cały obszar obu niemieckojęzycznych państw, 
obejmujących wówczas tereny części dzisiejszych Węgier, Czech, Słowa-
cji, Ukrainy, Rosji, Polski, Danii, Włoch, Francji, Belgii. Akcje organizowano 
również w sojuszniczej Bułgarii i w Imperium Osmańskim, a nawet wśród 
mniejszości niemieckiej w neutralnej Argentynie i do 1917 roku w USA. 

Pierwsze pomniki miały na ogół postać figuralną: były to statuy świętych 
Jerzego i Michała Archanioła, bohaterów historycznych (Henryk Lew, 
Karol Wielki) i mitycznych (Zygfryd), rycerzy średniowiecznych i współ-
czesnych żołnierzy. Rzeźbiono również figury lwów, niedźwiedzi, orłów 
i gryfów, a nawet samolotów i łodzi podwodnych. 

Były „kolumny wojenne” (Kriegssäule), Żelazne Krzyże, herby miast i tar-
cze z rozmaitymi emblematami, np. okrętów, samolotów, popiersi żołnie-
rzy w hełmie. Zwykle mierzyły ok. 2-2,5 m wysokości; poznańska figura 
Żelaznego Obrońcy była wielkości człowieka. Podobną wysokość miała 
ustawiona w Grudziądzu postać rycerza Zakonu Krzyżackiego, któremu 
rzeźbiarz nadał twarz marszałka Paula von Hindenburga, bohatera wo-
jennego i zwycięzcy spod Tannebergu. Bitwa ta przyniosła przełom na 
wschodniopruskim odcinku frontu wschodniego, toteż osoba marszałka 
nazywanego powszechnie wyzwolicielem Wschodu stała się tematem 
licznych pomników tego rodzaju. Największa figura: „Żelaznego Hinden-
burga” wykonana z drewna olchowego stanęła w 1915 roku w Berlinie 
na Königsplatz obok kolumny Zwycięstwa i naprzeciw pomnika Bismarc-
ka. Zaprojektowana przez niemieckiego rzeźbiarza George Marshalla 
liczyła aż 13 metrów wysokości (ok. 4 pięter) i wraz z metalowym szkiele-
tem ważyła 26 ton. Do jej wykonania zatrudniono ośmiu rzeźbiarzy, a do  
pokrycia przygotowano 14 ton żelaznych, srebrnych i złotych gwoździ.

Pomniki stawiano w najbardziej reprezentacyjnych miejscach, na otwar-
tych placach miejskich, nie tylko ze względów prestiżowych, ale również 
dlatego, że ceremonie „Nagelung” adresowane do licznych rzesz uczest-
ników, widzów i gości honorowych, wymagały przestrzeni. Osobne akcje 
prowadzono w szkołach – firma produkująca tablice szkolne wydała spe-
cjalny wzornik emblematów, wg którego ponad 30 tysięcy niemieckich 
szkół i gimnazjów zamówiło płaskie drewniane tarcze do pokrywania 
gwoździami. 

Przedsięwzięcia były na ogół organizowane przez Czerwony Krzyż oraz 
stowarzyszenia kobiece i młodzieżowe. Przy cenach gwoździ od 50 feni-
gów do 100 marek w złocie (!) za sztukę (w akcjach szkół gwoździe kosz-
towały od 2 do 5 fenigów), „gwoździowanie” okazało się w skali państwa 
wielkim sukcesem finansowym. Prócz zbierania funduszy było to również 
wyrażenie przez obywateli patriotyzmu i poczucia narodowej solidarności 
ludzi na „froncie domowym”. Uroczystość stawała się wydarzeniem dla 
całej wspólnoty, dowodziła patriotyzmu i wzmagała entuzjazm dla wojny, 
z upływem czasu nie zawsze tak powszechny, jak było to w jej początku. 

„Żelazny Hindenburg” w Berlinie. Fot. domena publiczna

Kolumna Legionów w Krakowie. Mal. Stanisław Tondos
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Rytuał wspólnego tworzenia żelaznych pancerzy na figurach rycerzy 
miał w sobie coś z pogańskiej magii, a „żelazne pomniki” stawały się 
swoistymi fetyszami. Było to widoczne zwłaszcza w roku 1916, gdy po 
bitwach pod Verdun i nad Sommą osłabła w Niemczech wiara w zwy-
cięstwo i akcja stawiania żelaznych figur nasiliła się. Miała ona jednak 
przede wszystkim umożliwić zgromadzenie środków dla wszystkich 
kategorii poszkodowanych przez wojnę; obowiązujące w tym czasie 
przepisy pomocy dla bliskich ofiar wojskowych pochodzące jeszcze 
z 1907 roku nie gwarantowały, wobec skali potrzeb, pomocy finanso-
wej w odpowiedniej wysokości.

Pomoc Dla legunów

Akcja patriotycznego wbijania gwoździ miała też polski epizod: 16 sierp-
nia 1915 roku, w pierwszą rocznicę powstania Naczelnego Komitetu 
Narodowego, składającego się z przedstawicieli  wszystkich polskich 
środowisk politycznych zaboru austriackiego i uznanego przez władze 
austriackie za najwyższą instancję w zakresie wojskowej i politycznej 
organizacji zbrojnych sił polskich, na krakowskim Rynku odsłonięto ko-
lumnę Legionów. 

Miała ona ok. 5,5 m wysokości i była ustawiona na czworobocznym 
postumencie ozdobionym herbami Krakowa, Podgórza, Kazimierza 
i Kleparza. Jej trzon opasywała wstęga z napisem „Legiony Polskie”, 
na szczycie znajdował się legionowy orzeł siedzący na ziemskim 
globie. Jak pisał dziennikarz „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”: 
„Wymownym dowodem uświadomienia narodowego naszego ludu 
był nadzwyczaj liczny udział w dzisiejszej uroczystości włościaństwa 
z okolic Krakowa i dalszych stron kraju. Chłopi przybyli licznie do ko-

ścioła na mszę świętą, a następnie jako jedni z pierwszych pośpieszyli 
do wbijania gwoździ i to nie tylko sami, ale wraz z żonami i dziećmi. 
Wbijanie gwoździ odbywać się będzie przez dłuższy przeciąg czasu 
codziennie za opłatą 1 korony.” W pierwszym dniu zebrano 4455 ko-
ron. Dochód ze sprzedaży gwoździ przeznaczony był dla zwolnionych 
ze służby z powodów zdrowotnych legionistów i ich rodzin. Podobną 
funkcję spełniały tarcze legionowe, na których przedstawiano legio-
nowego orła oraz herb i nazwę miejscowości fundującej tarczę. W su-
mie legionowe tarcze lub kolumny ufundowało niemal 80 galicyjskich 
miast i miasteczek, m.in. Lwów, Drohobycz, Wadowice, Oświęcim, 
Żywiec, Wieliczka i Sucha Beskidzka. Część z nich zachowała się i jest 
eksponowana w Muzeum Krakowa.

żelazny kRzyż w koSzalinie

21 października 1915 roku w dzienniku „Kösliner Zeitung” ukazało 
się całostronicowe patetyczne wezwanie podpisane przez kilkudzie-
sięciu najwybitniejszych obywateli miasta, m. in. prezydenta rejencji 
i jednocześnie przewodniczącego lokalnego Czerwonego Krzyża 
z małżonką, koszalińskiego landrata (starostę), sędziów, lekarzy, 
przewodniczących lokalnych stowarzyszeń, radców i okolicznych 
właścicieli ziemskich. Odezwa wzywała mieszkańców miasta i po-
wiatu do przybycia na koszaliński rynek w niedzielę, 24 październi-
ka, aby patriotycznie wspomóc wysiłek niemieckich żołnierzy po-
przez akcję kupna i wbicia gwoździ w drewniany krzyż nawiązujący 
kształtem do wojskowego odznaczenia, ustanowionego ponad 100 
lat wcześniej przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III podczas wo-
jen napoleońskich, zwanych przez Niemców wojną wyzwoleńczą 
(Befreiungskriege).

„Wiedeński Obrońca”. Fot. domena publiczna

Inauguracja akcji wbijania gwoździ na koszalińskim rynku, 24.10.1915 r. Ze zbiorów autora

Demontaż figury „Żelaznego Hindenburga, 1919 r. 
Źródło: temposenzatempo.blogspot.com
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Uroczystość została uwieczniona przez koszalińskiego fotografa 
Emila Ziemera z okna jego pracowni przy rynku, a jej przebieg znamy 
dzięki zachowanym egzemplarzom gazety „Kösliner Zeitung”, prze-
chowywanym w koszalińskim Archiwum Państwowym. 

Rozpoczęła się zgodnie z programem punktualnie o godz. 14:00 
przy pomniku Fryderyka Wilhelma I, gdzie wcześniej ustawiono 
altanę wspartą na przystrojonych girlandami czterech kolumnach. 
Wewnątrz niej stanął liczący ok. 80 cm średnicy drewniany i po-
malowany krzyż z napisem „Naszym bohaterom”. Pośród udeko-
rowanych girlandami i flagami masztów i latarni, na zdjęciu widać 
odświętnie ubranych koszalinian: kobiety w wielkich kapeluszach, 
mężczyzn w surdutach i cylindrach oraz żołnierzy w pikielhaubach. 
Po odegraniu przez orkiestrę batalionu rezerwy piechoty luterań-
skiej pieśni uznawanej za hymn reformacji „Warownym grodem jest 
nasz Bóg”,  głos zabrał prezydent rejencji, kończąc krótką przemowę 
trzykrotnym okrzykiem „Hurra”. Odśpiewanie przez kobiecy chór 
nieoficjalnego hymnu Cesarstwa „Chwała Ci, w wieńcu zwycięzcy” 
oraz patriotycznej pieśni „Niemcy, Niemcy ponad wszystko” zakoń-
czyło część oficjalną, po której mieszkańcy przystąpili do ceremo-
nii wbijania w krzyż gwoździ. Ceny nie były wysokie, złoty gwóźdź 
kosztował 3 marki, srebrny: 1 markę, czarny: 50 fenigów, żelazny: 
10 fenigów. Można je było kupować w miejskiej i powiatowej kasie 
oszczędnościowej, a także w siedzibie rejencji. Nazwisko każdego 
kupującego zapisywane było w specjalnej, oprawionej w skórę księ-
dze honorowej. „Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko powinni wbić 
choć jeden gwóźdź” – wzywała odezwa. 

Pierwszego dnia zebrano 2300 marek. W ciągu następnych dwóch 
tygodni podczas organizowanych  kilku uroczystości „gwoździowa-
nia”, m.in. z udziałem młodzieży szkolnej, pokryto złotymi, srebrny-
mi, czarnymi i żelaznymi gwoździami ok. połowy powierzchni Że-
laznego Krzyża. Ostatnia uroczystość z udziałem orkiestry odbyła 
się w niedzielę, 21 listopada 1915 roku. Nie udało się pokryć całej 
powierzchni krzyża: mimo iż wbito weń w sumie 14 tys. gwoździ. 
Z przygotowanych 3300  najdroższych złotych gwoździ, udało się 
sprzedać nieco ponad 2400 sztuk.

gDy wygaSł PożaR wojny 

Koszalin był jednym z około 750 niemieckich miast, w których zor-
ganizowano akcje wbijania gwoździ. Choć ostatnie tego typu wyda-
rzenie miało miejsce  w Marbach w Wirtembergii jeszcze pod koniec 
wojny w lipcu 1918 roku, to pruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych ogłosiło o formalnym zaprzestaniu akcji w grudniu 1916 roku. 
Ocenia się, że Niemczech zebrano w ten sposób łącznie około 10-12 
mln marek. Najprawdopodobniej najwyższą sumę ok. 1,5 mln marek 
zgromadzono w Kolonii. Olbrzymia statua Hindenburga w Berlinie 
nie została w pełni  pokryta gwoździami (wbito ich ok. 800 tys.), 
ale dzięki temu i tak zebrano ok. 1 mln marek. Jej dalszy los był po 
trosze symbolem cesarskich Niemiec: będąca organizatorem tego 
przedsięwzięcia fundacja Luftfahrerdank zbankrutowała, a figurę 
zdemontowano, podzielono na 21 części i składowano w szopie na 
przedmieściach Berlina, a po zakończeniu wojny wykorzystano na 
opał. Ocalała jedynie drewniana głowa „żelaznego marszałka” o wy-
sokości 1,35 m., która jednak spłonęła podczas II wojny światowej. 

Do czasów współczesnych zachowała się znikoma liczba obiektów 
wykorzystanych do patriotycznego pokrywania gwoździami. Po 
zakończeniu wojny na ogół zniknęły z miejsc publicznych, przeka-
zywane do szkół, zdeponowane w miejscach pamięci wojskowej 
i w muzeach. Nie wiadomo co stało się z koszalińskim krzyżem. 
Jedynym znanym śladem pozostały dwa zdjęcia i kilka prasowych 
informacji z tamtego czasu.
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BIURO AVON
Hotel Gromada 
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962
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Archipelag Wysp Owczych, położony w północnej części Oceanu Atlantyckiego 
(w połowie drogi między Norwegią a Islandią), składa się z 30 mniejszych i więk-
szych wysp. Na 17 z nich mieszkają ludzie. Na Wyspy wyprawił się z ojcem oraz 
dwojgiem znajomych nasz kolega, fotograf Bogusz Kluz. Środkiem lokomocji 

stały się dla nich dwie Toyoty Land Cruiser.

Owce, maskonury  
i port Thora

Podróż rozpoczęła się w Szczecnie skąd samo-
chodami ekipa pojechała do Danii, by stamtąd 
z portu Hirsthals wyruszyć promem w kierun-
ku Islandii. Po ponad 30 godzinach dotarła do 
Faroe Islands, czyli Wysp Owczych. Bogusz 
Kluz mówi: – Z góry wiedzieliśmy, co chcemy 
w ciągu tych trzech dni zobaczyć. Na pierw-
szy ogień wybraliśmy wyspę Mykines, na któ-
rą przedostaliśmy się łodzią.

To urokliwe miejsce, z poszarpaną linią brze-
gową, wysokimi wulkanicznymi górami i bez-
kresem otaczającego je oceanu. Królują tam 
maskonury, czyli niezwykłej urody ptaki: – 
Występuję ich tam ogromna ilość. Populacja 
liczy około pół miliona osobników – mówi 
Bogusz. – Można je spotkać dosłownie wszę-
dzie. Spacerując ścieżką wzdłuż klifu, trafia 
się na nie co kilka kroków. Nie boją się ludzi 
i zbytnio się też nimi nie przejmują. Mają małe 
skrzydła, przez co nie potrafią szybko latać 
i większość czasu spędzają na skałach. Do 
latania wykorzystują podmuchy wiatru. Roz-
pędzone zeskakują z klifu, a następnie nurkują 
do wody. Potem z wiatrem unoszą się do góry 
i lądują w wybranym przez siebie miejscu. Jest 
to uroczy, a momentami komiczny widok. 

Oprócz maskonurów na Mykines można 
oczywiście spotkać owce, dla których wy-
budowano nawet służące za schronienie 
kamienne domki. Zresztą owiec, tak jak ma-
skonurów, jest tutaj zdecydowanie więcej niż 
ludzi. – Na owce trzeba szczególnie uważać 

– przestrzega Bogusz. – Na Wyspach jest ta-
kie prawo, że jak się którąś potrąci, nawet nie 
ze swojej winy, trzeba jej właścicielowi za nią 
zapłacić. W przeliczeniu na złotówki to może 
być nawet tysiąc złotych. Spacerując po wy-
spie, natknąłem się jeszcze na jedno zwierzę, 
a mianowicie na konia. Z trzech przywiezio-
nych na wyspę koni, tylko ten jeden się tu 
zaaklimatyzował i żyje sobie wolno wśród 
rzeczek i wodospadów. Co do mieszkańców 
Mykines, to cztery lata temu było ich tylko 
dziesięcioro. 

Wyspy Owcze żyją głównie z turystyki i z ry-
bołówstwa. Duża część ryb idzie na rynek 
chiński i rosyjski. Łosoś z tej części Europy 
jest pod względem jakościowym zdecydowa-
nie lepszy od norweskiego, stąd też zaintere-
sowanie tym miejscem wielu mocarstw. - Na 
archipelagu zamieszkanych jest tylko kilka-
naście wysp, z czego sześć jest połączonych 
ze sobą mostami i tunelami – mówi Bogusz. – 
W jednym z tuneli znajduje się nawet rondo 
łączące jeden z drugim. 

Na Faraoe Islands mieszka ponad 50 tysięcy 
ludzi. Stolicą jest Thorshavn, co po duńsku 
oznacza Port Thora. Thorshavn znajduje się 
na Streymoy – największej wyspie archipela-
gu. – To chyba najmniejsza stolica na świe-
cie – śmieje się Bogusz. – Z niską zabudową, 
gdzie dachy kolorowych domów są poro-
śnięte darnią, przez co wyglądają jak domki 
z bajek.

Autor: aneta dolega  |  Fotografie: foto: Bogusz kluz

I    P O D R Ó Ż E   I

I    1 4 6   I





Życie miasteczka toczy się wokół mariny. Tutejszy port jest szcze-
gólnie urokliwy, nie brakuje w nim kawiarenek i restauracji. Nie 
jest ich co prawda dużo, za to jedzenie, kawa oraz rabarbarowe 
piwo smakują wybornie. W Thorshavn można odwiedzić m.in. dom 
pisarza Wiliama Heinesena, jedyny katolicki kościół na Wyspach 
Owczych, Dom Nordycki, będący najnowocześniejszym budyn-
kiem w kraju, a także Muzeum Historii Naturalnej. Warto też wdra-
pać się na broniący kiedyś przed atakiem piratów fort Skansin.

Wyspy Owcze to przede wszystkim dzika przyroda i zapierające 
dech widoki. Jest tu tylko 80 ha drzew, w dodatku zasadzonych 
przez człowieka. – I jedyne w swoim rodzaju jezioro na klifie, któ-
rego ujście kończy się wodospadem nad oceanem – dodaje Bo-
gusz. – Sørvágsvatn znajdujące się na wyspie Vágar jest najwięk-
szym zbiornikiem wodnym archipelagu. Poprzez swoje położenie, 
szczególnie z góry, prezentuje się oszałamiająco.

Wybierając się na Wyspy Owcze, trzeba przygotować się na pew-
no na dwie rzeczy: wysokie ceny oraz nieprzewidywalną pogo-
dę. – Kiedy byliśmy tam latem, temperatura powietrza wynosiła 
12-13 stopni Celsjusza. Rzadko wychodziło słońce i czasem padał 
deszcz – wymienia Bogusz. – Warto więc zabrać ze sobą płaszcz 
przeciwdeszczowy bądź nieprzemakającą kurtkę i buty trekkin-
gowe. Mimo to, kiedy słońce wychodzi zza chmur, widok staje się 
wręcz nieziemski. 
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Dopiero wakacje za nami, a już myślami jesteśmy przy feriach i zimowym wypoczynku. Dobrze zaplanowany, 
aktywnie spędzony czas pozwala naładować nasze energetyczne baterie na kilka miesięcy do przodu. A jeśli 
zdecydujecie się połączyć aktywny wypoczynek, piękne krajobrazy, wzorową organizację i masę przyjemnych 

chwil to zachęcamy do skorzystania z oferty Biura Podróży DEPKA Travel.

narciarskie  
szaleństwo tuż tuż 

Miłośnikom pływania DEPKA kojarzy się z pewnością ze Szkółką 
Pływacką działającą w Koszalinie i Kołobrzegu. Od 17 lat instruk-
torzy pływania szkolą małych i dużych, grupy zorganizowane, jak 
i podczas indywidualnych sesji. Z Depką technikę pływania ćwi-
czyło do tej pory przeszło sześć tysiące osób, a wielu z podopiecz-
nych zdobywało całkiem niezłe lokaty na zawodach pływackich, 
niektórzy nawet z tą dyscypliną sportową związali swoje zawodo-
we życie. 

DEPKA to nie tylko Szkółka Pływacka, to także aktywna spo-
łeczność. Właśnie ta chęć dobrze spędzonego czasu, wyko-
rzystanie wolnych dni do wspólnego treningu, a także do nauki 
nowych sportowych umiejętności skłoniła właściciela Depki, 
Karola Torcza, do założenia Biura Podróży, tak aby zgodnie z do-
brą praktyką i wszelkimi prawidłowymi zasadami organizować 
wyjazdy sportowe i turystyczne, nie tylko dla adeptów Szkółki 
Pływackiej. 

Dziś z Biurem Podróży DEPKA Travel można spędzić wakacje i zi-
mowe ferie. Można rozsmakować się w nowych sportach, pojechać 
na szkolną wycieczkę, nauczyć się jazdy na nartach, snowboardzie, 
pochodzić po górach i zobaczyć całą masę ciekawych miejsc. 

Skoro chłodne miesiące przed nami, warto już teraz zaplanować 
aktywny wypoczynek wraz z DEPKĄ. 

Już na początku grudnia organizowane są dwa wyjazdy rozpoczy-
nające sezon narciarski do włoskiego Livigno. To jeden z najpopu-
larniejszych ośrodków narciarskich w całych Alpach. Skorzystać tu 
można ze 115 km tras dla narciarzy i snowboardzistów o różnym 
stopniu trudności oraz 40 km tras biegowych.

Atutem miasteczka jest bardzo długi sezon narciarski – trwający 
od późnej jesieni aż do majówki. Rozbudowana baza świetnych 
restauracji, barów z włoską kawą, pizzerii, pubów i dyskotek z mu-

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: Biuro Podroży dePka travel
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zyką graną na żywo zapewnia rozrywkę. Strefa wolnocłowa 
natomiast przyciąga koneserów markowych towarów. Prócz 
tego, na dwóch zaproponowanych turnusach można zarówno 
nauczyć się jazdy na nartach lub snowboardzie albo samodziel-
nie rozkoszować jazdą po wspaniałych trasach. 

Dla tych co rozpoczynają swoją przygodę ze sportem istnieje 
możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego, zarówno w ko-
łobrzeskiej wypożyczalni, jak i na miejscu we Włoszech.

DEPKA Travel przygotowało również ofertę na zimowe ferie. 
Atrakcje dla dzieci I młodzieży, ale również dla całych rodzin. 
Dwa terminy i jeden kierunek, czyli włoskie miasteczko w Do-
lomitach Dimaro, położone nieopodal stacji narciarskiej w obrę-
bie Doliny Słońca – Val di Sole. Dolina Słońca to blisko 380 km 
zróżnicowanych pod względem trudności tras i 140 wyciągów. 
Region wspaniały szczególnie dla rodzin. Plusem rodzinnego 
podróżowania z DEPKA Travel jest choćby to, że rodzice mogą 
sami szusować po narciarskich trasach, a dzieci uczyć się i zjeż-
dżać pod opieką profesjonalnych i wykwalifikowanych instruk-
torów Polskiego Związku Narciarskiego.

Włoskie zimowe ferie to oprócz narciarskiej frajdy czas spę-
dzony w przepięknych okolicznościach przyrody, którą po pro-
stu warto zobaczyć i zachwycić się jej różnorodnością. Pyszne 
jedzenie, wieczorne animacje, wspólne kręgle to tylko kilka 
atrakcji, które dodatkowo czekają na uczestników zimowego 
wyjazdu. 

Do Livignio i Dimaro po prostu się wraca. Długie i szerokie, zna-
komicie zaśnieżone trasy to nieco inny krajobraz niż ten znany 
z polskich stoków. Początek oficjalnego sezonu przypada na 
grudzień, ostatnie zjazdy w tym regionie zaliczyć można jesz-
cze podczas majówki. Cała infrastruktura przygotowana pod 
zimowe wyjazdy sprzyja intuicyjnemu poruszaniu się, wygodzie 
i swobodzie. Ten turystyczny region cieszy się ogromną popu-
larnością. Kto raz zaznał tego klimatu, z przyjemnością tu wra-
ca. Podobnie jest z uczestnikami wypraw Biura Podróży DEPKA 
Travel. Jak mówi Karol Torcz – właściciel – wiele osób każde-
go roku, zapisuje siebie lub całe rodziny na wspólny wypad na 
narty. Atmosfera i opieka rezydentów sprawiają, że skupić się 
można tylko na przyjemnościach – dodaje. 

Warto zarezerwować miejsce dla siebie już dziś, nawet jeśli 
pierwszy raz na nartach ma się jeszcze przed sobą. Zdobywanie 
nowych umiejętności to wspaniała sprawa, a nauka w tak ide-
alnie stworzonym do tego miejscu nie dość, że sprawia przy-
jemność, to także jest bardzo skuteczna. A tu już do załapania 
bakcyla na całe życie w zasadzie mały kroczek. 

Jeśli nie jeździsz i nie masz na to ochoty, wyjazd we włoskie 
Alpy i Dolomity jest również dla ciebie. Na miejscu urocze trasy 
spacerowe, fantastyczna górska atmosfera, specjały najbardziej 
ulubionej kuchni świata, baseny i sauny. Jednym słowem relaks 
gwarantowany. 

Aktualną ofertę biura znajdziecie na stronie Biura Podróży DEP-
KA Travel. Już pojawiły się propozycję związane z początkiem 
sezonu narciarskiego oraz z feriami zimowymi. W przygoto-
waniu oferty wyjazdów w marcu i kwietniu. W międzyczasie 
indywidualne wyjazdy, które DEPKA Travel także pomaga or-
ganizować. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.depka.pl 

+48 730 55 61 61 
www.depka.pl

/bpdepka
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Do połowy listopada br. w Bałtyckiej Galerii Sztuki (Centrum Kultury CK 105) 
przy ulicy Zwycięstwa 105 można oglądać wystawę prac Mariusza Króla.  

Autor nadał jej tytuł „Życie składa się z drobiazgów”. 

„Życie składa się z drobiazgów” 
Autor: maja górska  |  Fotografie: tomasz majewski 

Ekspozycję tworzą instalacje przestrzenne, fotografie, obrazy olej-
ne, grafiki. Wszystkie pokazują jakiś okruch życia. Jak mówi Mariusz 
Król: „prace przygotowane, zebrane na wystawę, to swoisty zbiór 
różnorodności, które składają się na immanentną treść życia. A nie 
da się w tej różnorodności uciec od wojny w Ukrainie.” Stąd jednym 
z najważniejszych elementów prezentacji jest stara lodówka marki 
Moskwa, z kawałkami cegieł i rozbitego betonu wewnątrz – metafora 
pojęcia „Gruz 200”, które w rosyjskim żargonie wojskowym oznacza 
metalową trumnę zawierającą ciało poległego żołnierza. 

Mariusz Król jest bardzo wszechstronnym twórcą: projektuje wnę-
trza, ale również reklamy i znaki użytkowe, składa i ilustruje książki, 
fotografuje, maluje… Zaangażowany jest również w działalność grupy 
rekonstrukcji historycznej. 

Prywatnie – człowiek bardzo skromny, o pogodnym i życzliwym 
usposobieniu. I jak się okazało podczas wernisażu w piątek 21 paź-
dziernika, otoczony sympatią wielu osób. Dawno na wernisażu w Bał-
tyckiej Galerii Sztuki nie było takiego tłumu. 
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Ulokowany w Unieściu hotel Blue Marine z dorocznych dożynek chmielowych (nazywanych z nie-

miecka Oktoberfestem) uczynił jedną ze swych sztandarowych imprez. Nie inaczej było i w tym 

roku. Goście bawili się przy bawarskich melodiach, uczestniczyli w konkursach, wspólnie śpiewali. 

Jak zwykle silną reprezentację na imprezie mieli przedsiębiorcy skupieni w koszalińskim oddzia-

le Północnej Izby Gospodarczej. Znakomite recenzje zebrała hotelowa kuchnia, która zapewniła 

pyszne zimne i gorące przekąski do chmielowego napoju. 

Święto piwa na bawarską nutę 
Autor: maja górska  |  Fotografie: marcin Betliński
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Wielki tort i zabawa do rana
Autor: maja górska  |  Fotografie:marcin torbiński 

Każda okazja do zabawy jest dobra, a już na pew-
no wykonanie i sprzedaż tysięcznego domu mo-
bilnego. Taką szczególną okoliczność firmowym 
balem uczcili właściciele i pracownicy Kunert 
Group. O biznesowym aspekcie wydarzenia pi-
szemy odrębnie, tutaj odnotujmy, że atmosfe-
ra imprezy była znakomita. W grach i quizach 
uczestniczyli na równi szefowie i pracownicy. 
Kulminacyjnym momentem było pojawienie się 

okolicznościowego tortu w kształcie – jakżeby 
inaczej – drewnianego domku. 

Zabawa w Holiday Resort w Łazach trwała niemal do 
rana. Roman Kunert, założyciel i prezes Kunert Group, 
zapowiedział za rok podobne wydarzenie, a okazją do 
niego będzie jubileusz ćwierćwiecza istnienia firmy oraz 
jej przeprowadzka do nowej hali produkcyjnej, której bu-
dowa rozpoczęła się w specjalnej strefie ekonomicznej. 
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Jak co roku w Sianowie, tym razem na przełomie września i października, odbył 
się Folk Film Festiwal. Była to już dziewiąta edycja interdyscyplinarnego święta 
kina, która przyciąga miłośników polskich filmów oraz jednominutówek, które 
rywalizowały o nagrodę KOKOFÓW i osoby, które przedkładają slow life ponad 
wysokie tempo życia, a kulturę rozumieją, jako wspólny udział w wydarzeniach 
przynoszących pozytywne emocje i budujących dobre relacje międzyludzkie. 

Nie zabrakło gości specjalnych i znanych twórców. 

W Sianowie kultura  
oddycha folkiem

Folk Film Festiwal (FFF) realizowany jest od 2014 r. według pro-
stej zasady: zróbmy to, co lubimy, ale dla innych, którzy też to 
lubią, lecz mają mniej okazji do udziału w wydarzeniach kultural-
nych. Stąd każdego roku na bogaty program wydarzenia składa 
się kilkanaście prezentacji z różnych dziecin sztuki: kina, plastyki, 
fotografii, muzyki, literatury etc. Dokładnie tak samo było i tym 
razem - od 26 września do 2 października br. 

takie Rzeczy tylko na FFF

– W ramach festiwalu Sianów widział już różne rzeczy – żartu-
je Aleksandra Kowalczyk, dyrektor FFF, a na co dzień dyrektor 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów. 
– Sylwester Maciejewski zamienił ławeczkę serialową w „Ran-
czu” na ławeczkę kinową pod „Zorzą”, Janek Kuroń gotował dla 

stu osób, Artur Barciś oceniał pierogi przygotowane przez nasze 
gospodynie, Sylwester Chęciński spacerował najstarszymi ulica-
mi miasta i opowiadał o „Samych swoich”, popryskani białą farbą 
przemaszerowaliśmy przez centrum, a jedną z tradycji jest foto-
grafowanie naszych uczestników z oryginalną tabliczką z napisem 
„Folk Film Festiwal”. Fotograf sianowski Waldek Kosowski takich 
zdjęć zrobił jak dotąd ponad dwieście. Na dziesiątą edycję, która 
przypada na przyszły rok, chcemy z tych fotografii zrobić ogrom-
ną planszę ścienną. 

otwaRcie Po zamknięciu

Z FFF od pierwszej edycji związany jest dziennikarz Piotr Paw-
łowski, który pełni funkcję dyrektora programowego. – Po-
dobnie, jak wiele innych w tym samym czasie, impreza przeszła 

Rozmawiała: magdalena grzybowska  |  Fotografie: Waldemar kosowski/fff w sianowie
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kryzys spowodowany pandemią, lockdownem i obostrzeniami – 
tłumaczy. – Siódma edycja odbyła się w październiku, zamiast jak 
wszystkie poprzednie w lipcu. Tymczasowo termin pozostał, ale 
myślimy o powrocie do kalendarza letniego. Myślę, że stanie się tak 
za rok. Ubiegłoroczny festiwal też zorganizowaliśmy w ograniczonej 
formule, ponieważ znowu napłynęła wysoka fala zakażeń. Dopiero 
teraz mogliśmy do Sianowa zaprosić wszystkich stacjonarnie. 

FFF powstał z potrzeby promocji kultury polskiej w mniejszych 
ośrodkach miejskich i na wsiach oraz promocji realizowanych w Sia-
nowie i gminie projektów kulturalnych. Głównie jest przestrzenią do 
prezentacji tego, co w kinie aktualne i ważne. Stąd tak duża liczba 
premier filmowych. W ciągu ośmiu lat, podczas dotychczasowych 
edycji FFF, widzowie mogli zobaczyć ponad 100 produkcji polskich. 

wolnoŚć jeSt najważniejSza!

W tym roku festiwal był połączony z konferencją Cittaslow – Mię-
dzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Do Sianowa przyjechali 
samorządowcy z miejscowości Polski północno-wschodniej, którzy 
dyskutowali między innymi o funkcjonowaniu Polskiej Krajowej Sieci 
Miast Cittaslow (PKSMC), rozwoju miast w zgodzie z najważniejszym 
przesłaniem włoskiego projektu, czyli zwolnieniu, o korzystaniu 
z dofinansowania na rozwój gmin, konkretnych przykładach inwe-
stycji i zyskach dla Sianowa, płynących z udziału w PKSMC. 

Jednym z najważniejszych elementów FFF jest Konkurs Krótkich Fil-
mów KOKOFY, który od czterech lat ma corocznie zmieniane hasło 
przewodnie. Zgodnie z sugestią przewodniczącego ubiegłoroczne-
go jury konkursowego Sławomira Fabickiego, w tym roku była nim 
„wolność”. Reżyser, co ciekawe, dokonał tego wyboru wiele miesięcy 
przed 24 lutego 2022 r. 

konceRt, kSiążka i Filmy

W tym roku na czele jury stanęła reżyserka Magdalena Piekorz, któ-
ra z powodów rodzinnych nie mogła przyjechać do Sianowa, a w ob-
radach wzięła udział online. Gościem festiwalu był Marcin Meller, 
dziennikarz, pisarz i podróżnik, który wydał świetnie przyjętą przez 
czytelników i recenzentów powieść „Czerwona ziemia”. To pierwszy 
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thriller w dorobku autora książkowych zbiorów felietonów i prze-
wodnika po Gruzji, napisanego wspólnie z żoną Anną Dziewitt
-Meller. Marcin Meller spotkał się z publicznością w kinie Zorza. 
Opowiadał o kulisach powstania „Czerwonej ziemi”, o wyprawach 
do Afryki i planach wydawniczych. 

W ciągu kilku dni trwania FFF widzowie mogli obejrzeć kilkana-
ście filmów polskich, w większości wyprodukowanych w latach 
2021-2022. Rzadka to okazja, kino polskie nie jest stale obecne 
w repertuarach kin premierowych i wiele obrazów umyka nawet 
wytrwanym poszukiwaczom rodzinnych produkcji. 

z waRSztatów na wyStawę

W bardzo dobry nastrój wprowadził słuchaczy koncert przebo-
jów i nowości Varius Manx i Kasi Stankiewicz. Spotkanie z pu-
blicznością festiwalową miało zakończyć kilka bisów, tymczasem 
finał przeszedł w dogrywkę, która pod scenę przyciągnęła gro-
madkę rozkołysanych muzyką maluchów. Wokalistka, znana z do-
brych relacji w fanami, przyznała, że popularność utworów Varius 
Manx, ku zaskoczeniu samych artystów, przechodzi z pokolenia 
na pokolenie. 

Na osoby, które lubią twórczo i aktywnie spędzać czas, cze-
kały zajęcia i warsztaty: plastyczne dla dzieci „Dlaczego kura 
jest mniejsza od koguta?”, które poprowadził Waldemar Jarosz 

i rękodzielnicze „Magnes z Sianowa” z Beatą Piwar-Borowską 
z Pracowni Działań Twórczych oraz „Spacer fotograficzny po 
Sianowie” z fotografem Wojtkiem Szwejem. Każda z propozycji 
przyciągnęła komplet uczestników. Rezultaty prac artystycznych 
zostaną jesienią zaprezentowane w formie wystawy w sianow-
skiej Galerii Zorza. 

Sianów w obiektywie

Wydarzeniem tegorocznej edycji festiwalu był wernisaż wystawy 
fotograficznej pod tytułem „Sianów obiektywem fotoreportera” 
Krzysztofa Sokołowa. Dokumentalista nie mógł przyjechać do 
Sianowa, przekazał list, w którym czytamy: „Zdjęcia, które oglą-
dacie, powstawały w różnych okresach mojej pracy w gazetach. 
Większość miała wtedy i ma do dzisiaj charakter ilustracyjny, a to 
oznacza, że nie są dokumentacją wydarzeń, ani nie odnoszą się 
do ściśle określonych tematów prasowych. Powstały z potrzeby 
chwili, sytuacji, okoliczności. Wśród fotografii są obrazy prezen-
tujące pracę dawnej fabryki zapałek i wizytę w Sianowie filmow-
ców uczestniczących w festiwalu „Młodzi i Film”. Do zestawu do-
robiłem kilkanaście zdjęć nowych Sianowa, co całość ekspozycji 
spina klamrą”. 

Wystawa dostępna jest w godzinach otwarcia kina Zorza. Jej fini-
saż, już z udziałem fotografa, odbędzie się na początku listopada 
br. 
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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



Nie jeden raz na naszych łamach gościli liderzy organizacji pozarządowych, sto-
warzyszeń i fundacji, które 7 października br. miały swoje święto – Koszaliński 
Festiwal Organizacji Pozarządowych. Podczas gali nagrodzono liderów NGO 

w trzech kategoriach: debiut, lider NGO i honorowy lider NGO.

Zwyczajni – nadzwyczajni 

Działają, choć nie muszą. To właśnie wyróżnia organizacje poza-
rządowe. Ich wolontariusze chcą być wszędzie tam, gdzie czują, 
że są potrzebni. Zagospodarowują niezagospodarowaną dotąd 
przestrzeń społeczną, pomagają, wspierają. To wspólny mianow-
nik wszystkich uczestników Festiwalu Organizacji Pozarządo-
wych, a jednak każdy z nich jest nieco inny. 

W Koszalinie i okolicy działa blisko 300 zarejestrowanych funda-
cji, stowarzyszeń, organizacji, towarzystw i kół. Działają w naj-

różniejszych obszarach, a ich aktywność jest zaadresowana do 
konkretnych odbiorców. Niektóre stawiają na edukację, inne na 
sport, jeszcze inne niosą wymierną pomoc potrzebującym, a są 
i takie, które wypełniają lukę wspólnotową. 

Ich działanie nie byłoby możliwe, gdyby nie liderzy, którzy tworzą 
zapalnik dobrych działań oraz oczywiście wolontariusze.  Ostat-
nie wydarzenia, zarówno pandemia, jak i wojna u naszych sąsia-
dów Ukraińców, w sposób nadzwyczajny aktywowały organiza-

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: marcin golik/Pracownia Pozarządowa
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cje pozarządowe. Bezpośrednia pomoc materialna, organizacyjna, 
ale także wsparcie mentalne – to tylko część zadań, jakie wzięły 
na siebie organizacje pozarządowe. Ogromna solidarność, wspól-
ne działania przyniosły wymierne efekty. Po pandemii wróciliśmy 
choć częściowo do dawnych przyzwyczajeń i spotkań uwalniają-
cych z czterech ścian, a nasi ukraińscy sąsiedzi znaleźli u nas bez-
pieczny dom. 

Jednak nie tylko za to wyróżnieni zostali liderzy NGO. Na scenie 
liczne reprezentacje fundacji i stowarzyszeń odebrały wyróżnie-
nia i dyplomy uznania. 

W kategorii „debiut” wyróżnienie odebrał Aktywny Koszalin, 
a nagrodę główną fundacja BassFest. 

W kategorii „honorowy lider NGO”, wyróżnienie otrzymał Zwią-
zek Podnoszenia Ciężarów, a nagroda główna powędrowała do 
OSP ORW Klub Płetwonurków Mares.

W kategorii „lider NGO” dyplom uznania otrzymali: Klub Brydża 
Sportowego Wziątka, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Hi-
storii Perun, SOS Wioski Dziecięce, Stowarzyszenie Śpiewacze 
Śródmieście, Fundacja Zastopuj, Stowarzyszenie SPARK, Sto-

warzyszenie Przyjaciół Koszalina. Wyróżnienie odebrało Stowa-
rzyszenie VivaMy, a nagrodę główną oraz pamiątkową statuetkę 
otrzymała Fundacja Zdążyć z Miłością. 

Wzruszające spotkanie swoją energią okrasiła Urszula Dudziak. 
Energetyczne dźwięki i anegdoty, jakie wybrzmiewały ze sceny, 
rozbawiły publiczność, która po gali nie mogła jeszcze długo roz-
stać się z podpisującą swoje książki piosenkarką. 

Organizacje pozarządowe mają jeszcze jeden powód do radości. 
Kilka tygodni temu Pracowania Pozarządowa koordynująca ich 
aktywność w Koszalinie, otrzymała klucze do budynku przy ulicy 
Podgórnej 16, który ma się stać domem dla wszystkich chcących 
pomagać innym. 
Monika Widocka, prezeska Pracowni Pozarządowej, mówi: - Two-
rzymy przestrzeń, która ma być gościnnym miejscem dla wszyst-
kich, którzy działają charytatywnie - realizują pasje, pomagają 
innym. Remontujemy ten zapomniany budynek, żeby wypełnić 
go salami warsztatowymi, miejscami spotkań, pracy, szkoleń, kon-
certów i innych wydarzeń. To miejsce będzie ważnym punktem 
na mapie miasta, dzięki któremu w Koszalinie będą rozwijały się 
wolontariat, aktywność i dobroczynność. Zachęcamy do współ-
pracy przy tej inicjatywie!
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tutaj nas ZnajdZiecie
- Dom Deweloper, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 20/5
- Firmus Group, ul. Dworcowa 29, Mścice
- Twój Dom - Nieruchomości ul. Kołłątaja 1B/F, Koszalin
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Figura Development, ul. Grunwaldzka 14
- 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, ulica Koszalińska 89,  Stare Bielice,      
   samochody osobowe i dostawcze; multi dealer marek:    
   Mercedes-Benz, Honda, Peugeot, Citroen, Opel i Fiat. 
- Grupa Mojsiuk, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice,   
   Centrum Blacharsko-Lakiernicze  Mojsiuk Koszalin 
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2
- Auto Club, ulica Koszalińska 28, Stare Bielice,  
   salon marki Hyundai 

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
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MIKRO-INSTALACJE
SYSTEMY KOMERCYJNE
FARMY FOTOWOLTAICZNE

SOLIDNOŚĆ 
- JAKOŚĆ - TRWAŁOŚĆ 

- BEZPIECZEŃSTWO

ZAXON Smart Energy Management
Koszalin ul. Zwycięstwa 137-139

tel. 607 280 947 www.zaxonsem.pl/ fotowoltaika.zaxonsem
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BRAMY - OKNA - ROLETY

projekt - sprzedaż - montaż - serwis


