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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku życzymy wszystkim naszym Klientom,

szczęścia, spokoju, wielu chwil radości oraz wszelkiej pomyślności

w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.
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Czas z tym skończyć i świadomie wybrać to, co najlepsze! 
Zadbaj o siebie. Podaruj sobie i swoim bliskim inwestycję 
w zdrową skórę, piękną cerę i młodzieńczy wygląd. 
Wiemy jak to zrobić, byście stali się najbardziej 
promiennymi wersjami samych siebie. 

Przedstawiamy totalne TOP 5 najlepszych zabiegów 
z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii, 
które należy wykonać właśnie teraz, gdy słońca 
jest trochę mniej i nie doskwierają nam upały.

Wiemy, co czujesz... 
Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż, 
a Ty nadal nie wiesz, o co poprosić 
w liście do Świętego Mikołaja.

1.
2.

3.
4.

Mezoterapia mikroigłowa Dermapen4R   
To propozycja niemal dla każdego i dla osób w każdym wieku. 
Krótka rekonwalescencja po zabiegu i świetne efekty pozycjonują 
zabieg Dermapen4 na podium w świecie medycyny estetycznej 
i kosmetologii. Dzięki mezoterapii mikroigłowej zagęszczamy skórę, 
pozbywamy się przebarwień i blizn, redukujemy widoczność 
tzw. rozszerzonych porów, oczyszczamy skórę z zaskórników. 

Laserowe zamykanie naczynek 
Wciąż towarzyszy Ci zaczerwienienie na twarzy? Widzisz siateczkę 
czerwonych nitek? Na ciele masz naczyniaki rubinowe (małe czerwone 
kropki wielkości łebka od szpilki)? Czas zamknąć naczynka, by zredukować 
stan zapalny w Twojej skórze i ją rozjaśnić. Zabieg polega na wykorzystaniu 
energii lasera wiązkowego Fotona Nd:Yag lub  intensywnego światła 
pulsacyjnego (IPL) Alma Harmony, dzięki której poszerzone naczynka 
ulegają zamknięciu.

Laser Frakcyjny Fotona – Resurfacing skóry
Ten zabieg przeznaczony jest dla osób dojrzałych, z widocznymi 
zmarszczkami lub borykających się z bliznami potrądzikowymi. 
Jego fantastyczne działanie opiera się na przebudowie skóry, 
stymulowanej energią lasera. Pierwsze efekty w postaci poprawy 
kolorytu, redukcji przebarwień widać tuż po wygojeniu się skóry. 
Znacząca poprawa gęstości widoczna jest po około 6 tygodniach 
od wykonania zabiegu.

Depilacja laserowa
Jeśli chcesz raz na zawsze uporać się 
z uporczywym owłosieniem, ten zabieg jest 
właśnie dla Ciebie. Energia lasera powoduje 
obumarcie mieszków włosowych, z których 

już nigdy nie wyrośnie włosek. Depilacja laserowa jest 
zabiegiem seryjnym i nie działa w przypadku włosów 
blond, rudych i siwych. Wszelkie zabiegi laserowe 
nie lubią opalonej skóry, dlatego należy je wykonywać 
właśnie zimą i wiosną, kiedy jeszcze nie musnęło 
Cię słońce.

Peelingi chemiczne
Kolejna propozycja dla każdego. Dzięki indywidualnie dobranym 
przez kosmetologa peelingom możesz liczyć na: poprawę kolorytu 
skóry, redukcję wyprysków i zaskórników, wyregulowanie wydzielania 
sebum, rozjaśnienie skóry naczyniowej, wyrównanie faktury skóry, 
zmniejszenie widoczności tzw. rozszerzonych porów, zwiększenie 
jędrności i napięcia skóry.

Skorzystaj z powyższej listy wybierając upominek w postaci 
zabiegu dla siebie lub kogoś bliskiego Twojemu sercu i bądź 
wśród 40% osób, które nie zostawiają organizowania prezentu 
na ostatnią chwilę. A jeśli nadal masz wątpliwości, który zabieg 
jest właśnie TYM, zostaw to nam. Wybierz kwotowy voucher 
podarunkowy, a my indywidualnie dobierzemy plan zabiegów 
dla osoby, która z nim przyjdzie. 

5.życzymy Ci 
zatrzymania się na 
chwilę, uśmiechu 
i ciepła w sercu. 
Zespół CLINIQ Koszalin
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Przyznam się do czegoś: mimo siwej głowy, na Boże 
Narodzenie czekam każdego roku niecierpliwie jak 
dziecko. Dla mnie to najpiękniejsze święta. Tej atmos-
fery nie da się z niczym porównać. Budzi się we mnie 
jakaś tkliwość, której korzeni trzeba by pewnie szukać 
w domu rodzinnym, w którym wigilijne tradycje były 
bardzo szanowane. Nawet nieśmiertelny spór „barszcz 
z uszkami czy grzybowa” miał kompromisowe rozwią-
zanie. Najpierw siadaliśmy do wieczerzy z mamą, tatą 
i braćmi, między innymi nad talerzem maminej zupy 
grzybowej, żeby później w domu mieszkających obok 
dziadków delektować się kwaśnym wywarem z czer-
wonych buraków. Dwie były również choinki, dwa ze-
stawy ciast… Ale ta sama w obu domach była radość 
ze spotkania (zawsze na wigilii byli jacyś przyjezdni go-
ście), życzliwość i serdeczność. Wywiało mnie z Wiel-
kopolski nad morze, do wigilijnego stołu siadam od 
dawna z własną rodziną, ale z Bożego Narodzenia cie-
szę się jak wtedy, kiedy wierzyłem jeszcze w potajem-
ne wizyty Świętego Mikołaja. 
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„Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” – głosi przysło-
wie. „Nie czyń”, a więc również „nie życz mu tego, czego 
nie życzyłbyś sobie”. Składając Państwu życzenia świą-
teczne i noworoczne, pójdę tą drogą – napiszę je dla 
siebie, lecz z myślą o wszystkich czytających te słowa. 

Życzę sobie zdrowia, bo bez niego wszelkie plany i za-
miary idą w niwecz. 

Życzę sobie pokoju, w każdym tego słowa znaczeniu. 
Wydarzenia za naszą wschodnią granicą pokazują, jaką 
pokój ma wartość i jak jest kruchy. Ale myślę również 
o pokoju w znaczeniu dobrych relacji z ludźmi i o spo-
kojnym sumieniu. 

Bardzo bym chciał, żeby nadchodzący rok 2023 był 
zwyczajny i nudny. Życia w „ciekawych czasach” mam 
już dość.

Niech dobrze się wiedzie moim bliskim, wszystkim 
przyjaciołom i znajomym.

Niech mnie otacza życzliwość ludzi i szacunek. 

Niech praca przynosi satysfakcję i godziwy zarobek. 

A przede wszystkim - niech nie brakuje miłości, bo to 
sól życia. 

Do siego roku! 

Andrzej Mielcarek



Biblioteka powstała z inicjatywy osadników-społeczników i darowizn 
książkowych, w gmachu dzielonym z Muzeum Miejskim. Uroczy-
ste otwarcie nastąpiło 15 czerwca 1947 r. Księgozbiór liczył wtedy 
zaledwie 200 woluminów. Dziś KBP ma zbiór 444,855 tys. książek, 
czasopism, płyt, audiobooków i innych nośników treści oraz 15,5 tys. 
czytelników, dziesięć filii i 75 pracowników. 

Do 1999 r. biblioteka wielokrotnie zmieniała adresy. W 1948 r. pla-
cówkę z Muzeum przeniesiono do budynku przy pl. Stalina (obecnie 
pl. Wolności). W 1949 r. znaleziono dla niej miejsce w Domu Kultu-
ry, by w 1954 r. wróciła ze zbiorem i pracownikami... na pl. Stalina. 
W 1953 r. powstał pierwszy punkt biblioteczny przy ul. Świerczew-
skiego 4 (obecnie ul. Dworcowa) a następnie na osiedlu Karola Marksa, 
w domu państwa Hoffmanów. Punkty te stały się pierwszymi filiami 
bibliotecznymi. Po utworzeniu województwa koszalińskiego w 1950 
r., ze względu na brak odpowiedniego budynku w Koszalinie, Woje-
wódzka Biblioteka Publiczna tymczasowo mieściła się w Białogardzie, 
aż do roku 1955, kiedy powstała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Koszalinie z siedzibą przy pl. Wolności.

W 1963 r. czytelnia naukowa, magazyn książek i działy administrujące 
biblioteką przeniosły się do budynku u zbiegu ulic Zwycięstwa i Świer-
czewskiego (obecnie Dworcowa). Pod koniec lat 60., dzięki staraniom 
dyrektorów Aleksandra Majorka i Marii Hudymowej, rozpoczęto bu-
dowę gmachu biblioteki, a liczba filii wzrosła do 9. Uroczyste otwarcie 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie w obecnej 
lokalizacji nastąpiło 12 września 1973 r. Była to pierwsza w powojen-
nej Polsce nowoczesna biblioteka zbudowana od podstaw. W nowych 
pomieszczeniach znalazły miejsce zbiory biblioteczne, czytelnie, wy-
pożyczalnia naukowa oraz Oddział dla Dzieci z wypożyczalnią, dwie-
ma czytelniami i salą bajek. Pod koniec lat 80. w mieście działało 16 
filii. W wypożyczalni otwarto wówczas fonotekę.

Po reformie ustrojowej Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 
podzielono. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną połączono z Woje-
wódzkim Domem Kultury, a bibliotekę miejską z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury. Po reformie administracyjnej i likwidacji województwa kosza-
lińskiego biblioteki znów zostały połączone i tak 1 lipca 1999 r. po-
wstała Koszalińska Biblioteka Publiczna. 

Dziś to nowoczesna, zinformatyzowana placówka, która poza swo-
ją podstawową działalnością, pełni funkcję centrum kulturalnego. 
W pięknej Mediatece organizuje koncerty, w Galerii Region wysta-
wy, a w sali kinowej m.in. spotkania autorskie i seanse filmowe. Jest 
współorganizatorem oraz siedzibą Europejskiego Festiwalu Filmo-
wego Integracja Ty i Ja, wydawcą „Almanachu Kultury Koszalińskiej”, 
„Koszalińskiego Grafiku Kultury” oraz „Rocznika Koszalińskiego”. 
Ogromną popularnością cieszy się cykliczna Noc w Bibliotece, a także 
rozliczne imprezy dla dzieci i młodzieży. Od 2021 roku do dyspozycji 
czytelników i mieszkańców jest taras Pod Bookiem.

W części oficjalnej uroczystości jubileuszowej wręczono odznaczenia 
państwowe, resortowe, miejskie i powiatowe. Medale Złote za Dłu-
goletnią Służbę otrzymały: Dorota Adamczyk, Marzena Błażejewicz, 
Marianna Giedo, Ewa Rybak, Małgorzata Trulka, Mariola Wiedro, Gra-
żyna Wójcik. Brązowy Medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis” otrzy-
mała Barbara Bielińska-Jaroszyk. Medale pamiątkowe „Za zasługi dla 
Koszalina” otrzymały: Beata Sawa-Jovanoska i Wioletta Nyc, a medal 
pamiątkowy „Za zasługi dla powiatu koszalińskiego” – Małgorzata Zy-
chowicz. W honorowej Księdze Pamiątkowej podpisy złożyły emery-
towane bibliotekarki: Grażyna Chłodnicka i Teresa Miękus. Wpisano 
też do księgi Andrzeja Ziemińskiego, wieloletniego dyrektora KBP, 
który zmarł w październiku br. 

Wspomnienia, odznaczenia, medale, tort, goście i koncert – tak Koszalińska Biblioteka Publiczna oficjal-
nie świętowała jubileusz swego 75-lecia. Uroczystość miała miejsce 2 grudnia br. w budynku głównym 
przy placu Polonii, zaś 8 grudnia br. odbyło się odsłonięcie tablic ku czci szczególnie zasłużonych dyrek-
torów związanych z KBP: Marii Pileckiej, Aleksandra Majorka, Marii Hudymowej, Andrzeja Ziemińskiego. 

Koszalińska Biblioteka Publiczna 
świętowała 75. urodziny 

Złotego blasku

i Nowy 2023 Rok
na święta

życzy Zespół Mennica Mazovia

ul. Krucza 16/22
+48 22 602 22 48

ul. Króla Jana III Sobieskiego 2
+48 32 323 51 00

ul. Jagiellońska 85/8
+48 91 425 80 20

ul. Wólczańska 66 lok. A111
+48 42 620 03 00

ul. Grunwaldzka 56 lok. 214
+48 58 585 90 90

ul. Libelta 27 lok. A 5.2
+48 61 649 20 60

ul. ks. S. Stojałowskiego 14
+48 33 44 36 888

ul. Królowej Jadwigi 18 lok 310
+48 52 33 5 30 30

MENNICA MAZOVIA AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW
METALOR W POLSCE WWW.MENNICAMAZOVIA.PL
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Kramy staną na dziedzińcu Zagrody Jamneńskiej – będzie można tu ude-
korować choinki tradycyjnymi ozdobami: cebulą, jabłkami i orzechami. 
W sąsiedztwie stroików, bombek i innych świątecznych dekoracji znajdą 
się szydełkowe serwetki, drewniane rzeźby i patery, wyroby ceramiczne, 
kosmetyki naturalne, świece, koce z włóczki i ręcznie wykonane zabaw-
ki. Nie zabraknie również ciast, pierogów, ryb, serów, wyrobów z konopi, 
przetworów z warzyw i owoców oraz innych smakołyków. Grudniowe po-
południe osłodzić będzie sobie można miodem, pysznymi piernikami i bez-
alkoholowym grzańcem. 

Na scenie plenerowej wystąpią podopieczni świetlicy TPD Zacisze: zespół 
ludowy Zaciszaki i grupa Kadamafia. Pierwsza formacja przedstawi świą-
teczne utwory w stylu folk, druga – kolędy w aranżacji jazzowej.

Stała wystawa, prezentująca życie dawnych mieszkańców Jamna, zostanie 
wzbogacona o przepiękne drewniane szopki ze zbiorów Działu Etnogra-
fii Muzeum w Koszalinie. Na miejscu, w salach edukacyjnych, odbędą się 
warsztaty zdobienia pierników, szydełkowania oraz malowania bombek.

Dzieci odwiedzi oczywiście Święty Mikołaj! 

Jarmark Jamneński to impreza plenerowa, organizowana od 2004 
roku przez Dział Etnografii Muzeum w Koszalinie. Na ponad 70 
Jarmarkach (odbywających się najczęściej cztery razy w roku) 
gościło blisko 5000 uczestników. Wielu artystów i rękodzielni-
ków nie tylko sprzedaje swoje prace, ale również dzieli się wiedzą 
i umiejętnościami, organizując pokazy, na których goście jarmarku 
obserwują, a czasem także uczestniczą w procesie powstawania 
dzieła. Jarmarki Jamneńskie mają zwykle tematy przewodnie, naj-
częściej związane z aktualnymi momentami roku obrzędowego. 
Reprezentowane były na nich chyba wszystkie dziedziny sztuki 
ludowej: malarstwo, rzeźba, haft, plastyka obrzędowa, ceramika 
oraz rękodzieło czerpiące z ludowej tradycji. Wystawcom towa-
rzyszyli koszalińscy i słupscy kolekcjonerzy. Wyjątkowymi gośćmi 
byli kataryniarze (międzynarodowe grono z Polski, Niemiec, Ho-
landii i Belgii), którzy w latach 2004-2009 pojawiali się w Kosza-
linie raz w roku, prezentując zapomniane, niezwykłe instrumenty 
– katarynki. Jarmarki Jamneńskie to imprezy integracyjne w naj-
lepszym, bo tradycyjnym tego słowa znaczeniu: swobodnie wyko-
rzystując dawne wzorce ludowej zabawy, radosnego bycia razem, 
skupiają i angażują lokalną społeczność, zawsze jednak pozostając 
gościnne i otwarte na to, co nowe, atrakcyjne, ciekawe. Warto 
dodać, że Jarmarki scalają także muzealną załogę, zaangażowaną 
w ich organizowanie. Wysiłek dwukrotnie został oficjalnie do-
ceniony: w 2005 roku, nagrodą Prezydenta Miasta Koszaliński 
Orzeł Turystyczny, a w 2011 roku III miejscem w konkursie Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego na Najlepszy 
Produkt Turystyczny Pomorza Środkowego. 

Na ostatni w tym roku i pełen świątecznych wspaniałości Jarmark zapraszają Muzeum w Koszalinie i Za-
groda Jamneńska (niedziela, 18 grudnia, godz. 12.00-18.00). Będzie to doskonała okazja, aby tuż przed 
Bożym Narodzeniem kupić wyjątkowe i oryginalne prezenty, a także spróbować potraw przygotowanych 

przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. 

Bożonarodzeniowy 
Jarmark Jamneński
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Piotr Ostrowski, redaktor naczelny i prezes zarządu Polskiego Radia 
Koszalin, relacjonuje: - Mamy za sobą trzy ważne inwestycje. Pierwsza 
to uruchomienie Miejskiego Radia Kołobrzeg w wymiarze trzech go-
dzin, od siódmej do dziesiątej, od poniedziałku do piątku. Tym samym 
zniknie platforma sobotniego magazynu kołobrzeskiego. Pojawi się 
w to miejsce nowy program podsumowujący tydzień – najciekawsze 
wypowiedzi, najciekawsze informacje i materiały, które do nas spłynę-
ły. Mamy już zgodę na rozszczepienie programu. W Kołobrzegu tam-
tejszy, czteroosobowy zespół będzie posługiwał się metodą samo-
realizacji programu, już go w tym szkolimy. Ma on do dyspozycji dwa 
studia i bardzo nowoczesny sprzęt. Ruszamy w poniedziałek, drugiego 
stycznia 2023 roku.

Jednocześnie uruchamiamy nową, budowaną od zera, redakcję na 
rynku w Wałczu, dokąd przenosimy placówkę pilską, co nie znaczy, że 
rezygnujemy z korespondenta w Pile. W ten sposób osiągniemy nasz 
ustawowo opisany obszar nadawania: zaproponujemy obsługę rejonu 
wałeckiego, który jest częścią Zachodniopomorskiego, zamiast utrzy-

mywania redakcji w Pile, czyli w Wielkopolsce. Jestem z tego faktu 
bardzo zadowolony, bo o potrzebnie uporządkowania zasięgów mó-
wiono od dawna, a nic w tej sprawie się nie działo. Teraz mamy stan 
pożądany i stałą redakcję na południu województwa.

Trzecia ważna finansowo, ale również technologicznie, inwestycja 
to remont studia S1, S2 i studia dziennikowego w samym Koszalinie. 
Wracamy do nich z nowym rokiem, mając do dyspozycji nowy sprzęt 
i cyfrowe konsolety. 

Nie przespaliśmy czasu pandemii, ale przygotowywaliśmy się do tego 
skoku w przód. Pieniądze na te działania zbieraliśmy latami. Wszystkie 
trzy inwestycje sumują się w ponad 2 mln zł, co dla naszej niedużej 
rozgłośni jest kwotą poważną. Warto było te pieniądze wydać, bo to 
nas znowu przenosi do przyszłości, znów będziemy mieć najnowocze-
śniejsze studia emisyjne w kraju, tak jak mamy najnowocześniejszy 
newsroom. Wszystko jest już zainstalowane i przechodzi testy. To są 
inwestycje w technologię, a tak naprawdę w ludzi, w ich rozwój. 

Odrębny trzygodzinny miejski program w Kołobrzegu, stworzenie profesjonalnej redakcji w Wałczu oraz 
oddane do użytku po remoncie i od nowa wyposażone studia produkcyjne w Koszalinie to nowości, 
z którymi w nowy rok wejdzie koszalińska rozgłośnia Polskiego Radia. Radio Koszalin ponownie stanie 
się  wśród nadawców regionalnych stacją dysponującą najnowocześniejszym zapleczem technicznym.

Polskie radio Koszalin 
sfinalizowało trzy ważne inwestycje

Autor: adam różański  |  Fotografie: Jarosław ryfun

Dzięki modernizacji studia emisyjne w Koszalinie należą 
do najnowocześniejszych w kraju 

W Kołobrzegu program miejski realizować będzie 
samodzielnie czteroosobowy zespół  

Redakcja w Wałczu powstała od zera. Ma do dyspozycji 
dobrze wyposażone studio.  
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Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia

w gronie najbliższych osób, 

w miłości, radości i ciepłej, domowej atmosferze

życzą 

zarząd i pracownicy PB KUNCER

A K T U A L N I E  W  O F E R C I E

kuncer.pl

o s i e d l e h a l l e r a . e u
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DErMALOGICA Klinika Medycyny 
Estetycznej, jedna z najnowocześniejszych 
klinik medycyny estetycznej, to niezwykłe 

miejsce na urodowej mapie Koszalina, które 
istnieje już od 2010 roku. Klinika powstała 

z myślą o osobach ceniących profesjonalizm 
i najwyższą jakość świadczonych usług.  

Tu nad dobrym samopoczuciem, zdrowiem, 
pięknem i harmonią można pracować 

w wyjątkowych okolicznościach. Dlaczego 
warto odwiedzić to miejsce?

DERMALOGICA

Klinika 
Medycyny 

Estetycznej



Luksusowe wnętrza, zaangażowany personel, 
zapewnienie prywatności oraz poczucia bez-
pieczeństwa, szeroki zakres usług, najbardziej 
zaawansowana linia kosmetyków, obsługa poza-
biegowa oraz ambicja bycia liderem w dostarcza-
niu zorientowanych na pacjentów rozwiązań. 

DERMALOGICA to miejsce, w którym stawiamy 
na najnowocześniejsze technologie, najwyż-
szej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, 
innowacyjne zabiegi, specjalną linię dermoko-
smetyków: Dermalogica, Neuvia, Forrled oraz 
kompleksowe podejście do potrzeb pacjentek 
i pacjentów w myśl hasła:

,,Pod powierzchnią skóry, którą widzisz, jest skó-
ra jakiej pragniesz. Odkryj ją już dziś”.

- Medycyna estetyczna staje się częścią zdrowe-
go stylu życia. Dziś korzystamy z zabiegów an-
ti-aging nie tylko po to, by wyglądać lepiej, ale 
przede wszystkim po to, by czuć się lepiej we 
własnej skórze. Dlatego tak ważne jest komplek-
sowe i holistyczne podejście do urody, które wy-
maga wiedzy i doświadczenia specjalistów, za-
biegów o udokumentowanej skuteczności oraz 
wreszcie miejsca z atmosferą, dzięki której chce 
się do niego wracać – mówi Edyta Słupczewska, 
włascicielka kliniki.

Medycyna w dobrych rękach 

Zatrzymaj czas – wypowiadamy nieraz w my-
ślach zaklęcie, przyglądając się sobie w lustrze. 
Wiemy jednak, że to niemożliwe – nie wierzy-

my w magię. Co innego - w technologię. A tę 
dają nam zabiegi medycyny estetycznej, które 
pozwalają na kompleksową eliminację oznak 
starzenia się skóry.

Mezoterapia, zamykanie naczynek czy lifting 
twarzy za pomocą najnowocześniejszych nici 
haczykowych (w tym korekta odstających 
uszu czy korekta nosa) i wiele innych zabie-
gów, zawsze indywidualnie dobieranych do 
problematyki danego pacjenta – niezależnie 
od celu wizyty i skali problemu, z którym przy-
chodzimy do kliniki, pierwszy etap to diagnoza. 

Na początek dokładny wywiad medyczny, 
szczegółowa analiza stanu skóry oraz opra-
cowanie programu leczenia. Do tego idealnie 
sprawdza się technologia Fotomedicus, która 
jest systemem fotograficznej dokumenta-
cji medycznej wraz z analizą i planowaniem 
zabiegów. To oprogramowanie i ściśle z nim 
zintegrowane urządzenie, którego celem 
jest dostarczenie lekarzom medycyny este-
tycznej narzędzi do planowania zabiegów 
i prowadzenia szczegółowej medycznej do-
kumentacji opisowej przypadków i przebiegu  
terapii.

I   t e m a t  z  o k ł a d k I   I
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W medycynie estetycznej uroda ma ścisły zwią-
zek ze zdrowiem, a właścicielka kliniki rozumie 
to doskonale, dlatego inwestycje w najnowsze, 
przebadane technologie, poparte badaniami na-
ukowymi są w tym miejscu priorytetem. 

W ofercie znalazł się szereg zabiegów odpowia-
dających na bardzo różnorodne problemy este-
tyczne oraz zdrowotne. Można znaleźć w niej za-
równo zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, 
kosmetologii czy laseroterapii. Tworząc ofertę 
kliniki, z jednej strony wybierałam sprawdzone, 
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne 
od wiodących dostawców, z drugiej zaś miałam 
ambicje pozyskania wybitnych ekspertów, i to 
się udało. Kadra medyczna to osoby z wielolet-

nim doświadczeniem, różnych specjalności, za-
równo kosmetolodzy, którzy ukończyli uczelnie 
medyczne, jak i lekarze posiadający tytuły na-
ukowe oraz stopień doktora nauk medycznych 
– opowiada Edyta Słupczewska.

Sercem niezwykle bogatej oferty procedur od-
mładzających Kliniki DERMALOGICA są lasery. 
– Jestem wielką orędowniczką laseroterapii ze 
względu na potwierdzoną badaniami wszech-
stronność jej zastosowań, bardzo wysoką sku-
teczność, niską inwazyjność, brak konieczności 
przechodzenia uciążliwej rekonwalescencji oraz 
piękne, naturalne efekty. Zabiegi laserowe są 
w stanie odpowiedzieć na bardzo różnorodne, 
indywidualne potrzeby pacjentek i pacjentów 
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– od minimalizacji zmarszczek, blizn, przebarwień, 
rozszerzonych porów czy rozstępów, przez zamyka-
nie naczynek, leczenie trądziku czy rumienia. Jednak 
urządzenia laserowe dostępne na rynku mogą się 
od siebie bardzo różnić jakością, a przez to skutecz-
nością działania. W DERMALOGICA wybór padł na 
najlepsze, sprawdzone i certyfikowane technologie. 
– Dlatego wybór właściwej kliniki jest tak ważny. Tyl-
ko wtedy mamy gwarancję najwyższego bezpieczeń-
stwa oraz najlepszych możliwych efektów- komentu-
je Edyta Słupczewska.

klinika derMaloGica jako stylowe labo-
ratoriuM 

Tam, gdzie dba się o piękno, również powinno być 
pięknie, a w przypadku Kliniki DERMALOGICA miej-
sce jest wyjątkowe. Taki efekt uzyskaliśmy dzięki 

współpracy z panią Anettą Kazimierską z pracowni 
2t-studio art&design. Poddane rewitalizacji wnętrza 
spełniły wszystkie nasze oczekiwania. Była to wy-
magająca inwestycja, obejmująca kompletną prze-
budowę, a także aranżację powierzchni. Powstały 
projekt pracowni korzysta ze współczesnego designu 
i jednocześnie spełnia wszystkie nasze oczekiwania. 
Daje nam to niewątpliwą satysfakcję i jest bardzo po-
zytywnie odbierane przez pacjentki oraz pacjentów 
i wszystkie osoby odwiedzające klinikę. Chcemy za-
dbać o to, żeby wizyta w klinice była zawsze wyjąt-
kowym doświadczeniem, ponieważ to, co najmocniej 
przyciąga do miejsca, to jego atmosfera, którą tworzy 
zespół. Poza pozyskaniem wiodących na rynku roz-
wiązań technologicznych oraz specjalistów w swo-
ich dziedzinach, wyjątkowo dużo uwagi poświęcamy 
więc zapewnieniu komfortu wizyty, a wszystko, co 
robimy, robimy z myślą o naszych Pacjentach.

Dz i ę k u j e m y   W a m   z a   z a u f a n i e .
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Koszalin, Zwycięstwa 40/55-58
+48 668 469 240
klinikadermalogica@op.pl
www.klinika-dermalogica.pl

Edyta Słupczewska systematycznie uczestniczy w prestiżo-
wych konferencjach i sympozjach naukowych podczas mię-
dzynarodowych kongresów medycznych. Brała udział między 
innymi w kongresach IMCAS w Paryżu i w Monako. Najnowsza 
konferencja naukowa, z której wróciła pod koniec listopada bie-
żącego roku, to ICAD w Bangkoku, będąca jedną z największych 
międzynarodowych konferencji gromadzących lekarzy z całego 
świata. 

Kongres Medycyny Estetycznej ICAD w Bangkoku 2022 to nie 
tylko teorie wykładów, czy pokazy nowości, ale również nie-
samowita dawka wiedzy. Właścicielka kliniki udzieliła nawet 
wywiadu w tajskiej telewizji! Sam udział, jak i wywiad, odbiera 
jako ogromne wyróżnienie: - Podczas wykładów prowadzonych 
przez światowej sławy specjalistów z dziedziny medycyny este-
tycznej poszerzałam swoją wiedzę, aby nasi pacjenci cieszyli się 
ciągle najwyższym standardem wykonywanych przez nas zabie-
gów – mówi Edyta Słupczewska, właścicielka koszalińskiej Kli-
niki Dermalogica. - Był to naprawdę wymagający i intensywny 
czas, ale satysfakcja jest zdecydowanie ogromna. Na kongresie 
w Bangkoku szukałam dla naszych pacjentek i pacjentów no-
wości oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresu medycyny es-
tetycznej. A naprawdę jest o czym myśleć, ponieważ było tam 
ponad 100 marek, które prezentowały swoje produkty i tech-
nologie. Z pewnością wróciłam do Polski z głową pełną nowych 
pomysłów i planami na dalszy rozwój kliniki. Kongres zrobił na 
mnie ogromne wrażenie.

A gdzie kolejny kongres? Mogę uchylić rąbka tajemnicy i zdra-
dzić, że kolejny kongres będzie spełnieniem moich marzeń  
- Japonia, nie mogę się go doczekać!
 
Drodzy Pacjenci, Klinika Dermalogica szykuje dla Was mnóstwo 
nowości!
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Międzyszkolne i międzynarodowe wymiany uczniów to zawsze elek-
tryzujący temat. Na to wydarzenie czekają nie tylko sami zaangażowa-
ni uczniowie, ale również grono pedagogiczne, rodzice i cała uczniow-
ska społeczność. Powodów jest kilka. Unijny program w swych 
założeniach kładzie nacisk na edukację, wsparcie finansowe, a także 
poznawanie kultur. 

Dla uczniów to przede wszystkim okazja do nawiązania nowych zna-
jomości, wykorzystanie w praktyce zdobytych umiejętności języko-
wych, zgłębienie kluczowego tematu spotkań, uczestnictwo w warsz-
tatach tematycznych, kreatywne tworzenie elementów programu, 
a także możliwość wyjazdu do innego kraju. Dla szkoły to okazja na 
ciekawe, inne i poza schematem zajęcia, wsparcie finansowe narzędzi 
wykorzystanych w projekcie i zacieśnienie więzi z innymi szkołami. 

Szkoła Podstawowa nr 3 wraz ze Szkołą Podstawową z Przywidza 
pod Gdańskiem gościła uczniów europejskich szkół. Tematem, który 
towarzyszył tym spotkaniom, były alternatywne źródła energii – fo-
towoltaika. Temat z pozoru poważny i całkiem „dorosły”, niezwykle 
spodobał się uczniom. Okazało się również, że europejska młodzież 
ma własne pomysły i przemyślenia w tej sprawie. Podczas twórczych 
warsztatów padło wiele ciekawych zdań. Uczniowie wspólnie odwie-
dzili farmę fotowoltaiczną, znajdującą się w gminie Ustronie Morskie. 
Poznali także programy komputerowe, nauczyli się podstaw projekto-
wania, tworzyli elementy modułu ogniwa fotowoltaicznego, a także 
tworzyli wydruki 3D.

Uczniowie i ich opiekunowie mieli także okazję brać udział w zajęciach 
integracyjnych, sportowych, kręglach. Uczniowie SP 3 swoich gości 
oprowadzili po Koszalinie i Kołobrzegu. 

I to tak naprawdę dopiero początek. 

Kolejnym etapem była wycieczka do szkoły w Przywidzu, gdzie ka-
szubskimi zwyczajami, muzyką i folklorem „poczęstowano” wszyst-
kich gości. Ostatnio uczniowie „Trójki” wrócili z Bremen, gdzie kon-
struowali prawdziwe układy fotowoltaiczne. Przy okazji odwiedzili 
świąteczne jarmarki i lodowisko. 

Kolejne wyprawy już są zaplanowane. Teraz młodzież odwiedzi 
swoich kolegów we Włoszech i na Litwie. Dalej będą pogłębiać 
temat fotowoltaiki, ale i zacieśniać więzi, praktykować język obcy 
i poznawać inne kultury i zwyczaje. – Dla dzieci to niebywała oka-
zja na naukę w innej formie. Erasmus+ daje możliwość zobaczenia, 
jak uczą się inni, na jeden temat można spojrzeć z kilku perspektyw. 
Poza tym to możliwość na kontakt z rówieśnikami z innych krajów. 
Wspólnie spędzony czas tworzy relacje, które zostają na dłużej 
– mówi Kamilla Derlatka, nauczycielka języka polskiego w SP 3, 
koordynatorka przedsięwzięcia. – Zarówno dla nas – nauczycieli, 
jaki dla dzieci Erasmus+ to duże wydarzenie, przygotowywane na 
wiele miesięcy do przodu. Nasz projekt ma szansę na dodatkową 
nagrodę, którą jest wycieczka do Berlina. Dzięki środkom finanso-
wym, jakie Unia Europejska przeznacza na tego typu edukacyjne 
inicjatywy, wielu z naszych uczniów ma szansę zobaczyć coś po raz 
pierwszy. 

Już teraz koordynatorzy: Kamilla Derlatka i Krystian Górny myślą 
o kolejnym projekcie, w którym uczniowie koszalińskiej Szkoły 
Podstawowej nr 3 mogliby wziąć udział. Na początku ważny jest 
dobry temat – dodają – później nauka staje się po prostu frajdą 
i dobrą zabawą. 

Uczą się wspólnie, bawią i poznają, a przy okazji szlifują język i zawiązują pierwsze międzynarodowe przy-
jaźnie. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Twardowskiego gościła w swoich murach uczniów i opiekunów 

z Polski, Niemiec, Włoch i Litwy, w ramach unijnego programu wymiany edukacyjnej Erasmus Plus. 

Dzieci z Polski, niemiec, Włoch i Litwy 
uczą się razem

Autor: anna zawiślak 

Erasmus Plus to 
działający od 1998 
roku edukacyjny 

program wspierający 
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nauczycieli, 
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Projekt „Po sukces na rynku pracy!” (o numerze 2020-1-PL-
01-KA102-079704) trwał od 1 listopada 2020 do 30 listopada 2022 
roku. Mimo że jego realizacja przypadła na okres pandemii i związa-
nych z nią obostrzeń, założone cele zostały osiągnięte. Głównym 
z nich było nabycie przez 64 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. Wincentego Witosa  w Boninie dodatkowych 
umiejętności praktycznych, zwiększających szansę zatrudnienia po-
przez realizację zagranicznych staży. Uczniowie mieli możliwość odby-
wania ich w Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Szwecji. W przedsięwzięciu 
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich kierunków kształcenia ofe-
rowanych przez Zespół: Technikum Weterynarii, Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych, Technikum Architektury Krajobrazu, Tech-
nikum Mechanizacji i Agrotroniki oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

Twórcy projektu podsumowują: - Z punktu widzenia osób odpowie-
dzialnych za organizację i realizację Projektu, możemy uznać go za 
sukces. Uważamy jednak, że bardzo ważna jest opinia uczestników 
zagranicznych mobilności, czyli uczniów i absolwentów naszej szkoły.

Zuzanna Kaszubowska, uczennica klasy IV Technikum Weterynarii, 
mówi: - Dwutygodniowy pobyt za granicą dał mi możliwość pozna-
nia nowych ludzi, tamtejszej kultury i zwiedzenia wielu fascynujących 
miejsc. Praktyki zawodowe wzbogaciły nas, uczniów, zarówno o wie-
dzę, jak i praktyczne umiejętności, które z pewnością przydadzą się 
po podjęciu pracy. Projekt oprócz szansy na rozwój i naukę nowych 

rzeczy pod okiem profesjonalistów pozwolił nam  na wyjście poza 
własną strefę komfortu i poszerzenie horyzontów. Dzięki temu wyjaz-
dowi otrzymaliśmy szansę na zdobycie doświadczenia oraz odkrycie 
nowych dróg samorozwoju.

Aleksandra Rejwerska, uczennica IV klasy Technikum żywienia i usług 
gastronomicznych, dodaje: - Wyjazd za granicę w ramach projektu „Po 
sukces na rynku pracy!” przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Pod-
czas stażu zawodowego miałam możliwość uczenia się zawodu w bar-
dzo kreatywnym i doświadczonym zespole. Mogłam liczyć na cenne 
i praktyczne wskazówki, ale także zaprezentować własne umiejętności.

Dominik Daniel, uczeń III klasy Branżowej Szkoły I stopnia: - Nie sądzi-
łem, że będąc uczniem szkoły branżowej na kierunku Mechanik – ope-
rator pojazdów i maszyn rolniczych, mogę wziąć udział w projekcie. 
Dostałem szansę i w pełni ją wykorzystałem. Przełamałem lęk przed 
mówieniem po angielsku. Staż odbyłem w bardzo nowoczesnym 
przedsiębiorstwie, w którym miałem dostęp do sprzętu rolniczego 
nowej generacji.

Viktoria Mądry, uczennica III klasy Technikum Architektury Krajobra-
zu: - Czym był dla mnie projekt? Odpowiem krótko – przygodą ży-
cia! Wszystko było dopięte na ostatni guzik. O nic nie musieliśmy się 
martwić, czuliśmy, że jesteśmy w dobrych rękach. Nasi opiekunowie 
stworzyli domową atmosferę i byli dla nas cały czas wsparciem.

Z końcem listopada br. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa  w Bo-
ninie zakończył dwuletni projekt zatytułowany „Po sukces na rynku pracy!”. Dzięki niemu 64 uczniów 
uczestniczyło w dodatkowych zajęciach podnoszących ich przyszłe kompetencje zawodowe – między 
innymi dzięki zagranicznym wyjazdom stażowym. Projekt zrealizowany został w  ramach  programu  

Erasmus Plus finansowanego przez Unię Europejską.

uczniowie w Boninie 
idą po sukces na rynku pracy
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Dr Janusz Gudajczyk relacjonuje: - Pierwsze nasze spotkanie odbyło 
się w listopadzie 2006 roku, mając na celu integrację naszego środowi-
ska. Wiadomo, Koszalin przez lata był miastem z dużą ilością wojska, 
co powodowało, że trafiali tutaj lekarze w mundurach, z czasem od-
chodzili z wojska, robiąc miejsce dla młodszych kolegów, ale zostawali 
w mieście, dalej wykonując swój medyczny zawód. Bezpośrednim im-
pulsem była śmierć naszego kolegi Mariana Dankiewicza. Spotkania 
odbywają się każdego roku, wyjątek był tylko jeden – listopad 2020 
roku i zakaz wprowadzony z uwagi na pandemię. Już jesienią 2021 
na kolejną imprezę stawiła się pokaźna grupa byłych podchorążych. 
Wówczas pierwszy raz pojawiła się także koleżanka - absolwentka, 
która pracuje w Koszalinie od jesieni 2020 roku.

Celem spotkania jest zabawa, ale przede wszystkim integracja i to 
niezależnie od wieku uczestników. Z uwagi na upływ czasu, część 

dotychczasowych, wiernych, uczestników rezygnuje z obecno-
ści, niektórym lub ich partnerkom, nie pozwala zdrowie. W tym 
roku przekrój wieku był znaczny. Gościliśmy nestora – Zdzisława 
Wacheckiego, obecnie mieszkającego w Kołobrzegu, wcześniej, 
przez wiele lat w Koszalinie, mającego blisko 90 lat. Kolega jest 
wiernym fanem naszych spotkań od czasu powrotu na Pomorze, 
mimo swojego wieku i ukończenia Akademii na początku lat 60-
tych XX wieku, kiedy wielu z nas nie było jeszcze na świecie. Naj-
młodszym podchorążym jest koleżanka Justyna Woźniakowska
-Skomra, która ukończyła w 2019 roku współczesną namiastkę 
dawnego WAM-u.

Od 2021 miejscem spotkań jest restauracja Hudson, zapewniają-
ca doskonałe warunki, zarówno od strony kuchni, jak i możliwości 
zabawy, która  trwała w tym roku prawie do rana.

Tegoroczne nadzwyczajne spotkanie lekarzy – absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej mieszka-
jących i pracujących w Koszalinie oraz szeroko pojętej okolicy odbyło się 26 listopada 2022 roku. Nadzwy-
czajne, bo z udziałem osób towarzyszących; spotkania zwyczajne odbywają się częściej, ale tylko w gronie 
medyków. Począwszy od 2006 roku w sobotę najbliższą w kalendarzu dacie 29 listopada (wówczas wypa-
da Dzień Podchorążego) spotykają się lekarze, którzy studiowali w łódzkiej uczelni wojskowej, a tym sa-
mym byli podchorążymi. Impreza ma charakter kolacji połączonej z tańcami, dlatego wzorem dawnych 

czasów nazywana jest Balem Podchorążego.

Doroczny Bal Podchorążego

Lista uczestników Balu Podchorążego 2022 – absolwenci WAM. Od lewej: Włodzimierz Stawski, Jacek Wróblewski, Tomasz Hałubek (Słupsk), Artur Brzęcki (Słupsk), Janusz Gudajczyk, Krzysztof Pawłowski, 
Maciej Mielczarek, Bogusław Zawalich, Jarosław Kaczmarek (Ustka), Arkadiusz Mikulski, Justyna Woźniakowska-Skomra, Aleksander Smulski, Zdzisław Wachecki, Piotr Lis (Lębork), Andrzej Grobelny 

(Szczecinek), Ryszard Wetoszka (Szczecin), Paweł Tabisz (Kołobrzeg), Marcin Domaradzki (Trzebiatów), Krzysztof Jarząbek.
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W sali  Filharmonii Koszalińskiej chór świętował swój jubileusz 50-le-
cia. Organizatorem koncertu był koszaliński oddział Związku Ukraiń-
ców w Polsce, którego przewodniczący, Roman Biłas, mówi. - To jest 
zespół, który już od 50 lat rozsławia kulturę ukraińską na całym świe-
cie. 

Repertuar chóru wyznacza historia muzyki ukraińskiej od XVI wieku 
do współczesności. Obejmuje muzykę cerkiewną, kolędy i szczedriw-
ki, pieśni historyczne, kozackie, liryczne i humorystyczne pieśni ludo-
we oraz kompozycje autorskie. 

Podczas koncertu odbyła się zbiórka datków na rzecz pomocy Ukra-
inie. Środki zostaną przeznaczone na zakup odzieży termoaktywnej 
oraz agregatów prądotwórczych.

„Żurawli” to istniejący od 1972 roku reprezentacyjny chór męski Związku Ukraińców w Polsce. Zespół 
tworzą śpiewacy-amatorzy, ludzie różnych profesji, rozsiani po całej Polsce, potomkowie Ukraińców 
wysiedlonych w 1947 roku w ramach akcji „Wisła”. Ostatnio do chóru dołączają również imigranci 
z Ukrainy. Chórzyści, raz w miesiącu, jak żurawie „zlatują się” do Gdańska lub Warszawy na próby 

nazywane „kluczami”.

Charytatywny koncert 
chóru „Żurawli” 

Autor: adam różański  |  Fotografie: tomasz majewski 
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Prace, które oglądamy na wystawie zrywają z konwencjonalnym 
pojmowaniem sztuki, skupiają się na nieformalnych nurtach arty-
stycznych, poszukują form wyrazu i wypowiedzi adekwatnych do 
aktualnych czasów. Wystawa adresowana jest do każdego widza za-
interesowanego sztuką współczesną, szczególnie zaś do tych, którzy 
chcą zrozumieć sztukę i artystów awangardowych.

W wystawie prezentują swoje prace: Agata Pełechaty, Agnieszka 
Sieńkowska, Adreas Guskos, Ania Sieńkowska, Beata Cedrzyńska, 
Beata Maria Orlikowska, Dariusz Przewięźlikowski, Dawid Pieniaw-

ski, Dorota Kęstowicz, Edyta Dzierż, Ela Stankiewicz, Greta Gra-
bowska, Grzegorz Funke, Jacek Kanior, Jakub Wilczyński, Janusz 
Zigmański, Katarzyna Jantoszak, Katarzyna Zwolak, Tomasz Ma-
jewski, Marcelina Cedrzyńska, Marcin Jędrzak, Arek Marcinkowski, 
Mirek Koprowski, Mariusz Krół, Mirek Synak, Monika Zawierowska 
– Łozińska, Dorota Popowicz – Majewska, Krzysztof Rapsa, Wal Ja-
rosz, Wojtek Szwey, Zuzanna Darosz, Ksenia Andrejewna, Oktawia 
vel Kodziejczyk, Grzegorz Otulakowski, Anna Cwojdzińska, Hanka 
Krasińska – Eberhardt, Ola Gołdyn – Witkowska, Paulina Kminikow-
ska, Blanka Kętowicz.

Droga była tematem prac 40 plastyków, którzy biorą udział w  16. edycji wystawy interdyscyplinarnej 
FALA. Ekspozycja podzielona jest na dwie części, które oglądać można w Bałtyckiej Galerii Sztuki i Galerii 
Amfiteatr, obu zarządzanych przez Centrum Kultury CK 105 w Koszalinie. Wernisaż odbywał się w obu 
tych miejscach, więc artyści i publiczność z symbolicznymi światłami w rękach odbyli krótki spacer przez 

koszaliński park. 

Wystawa Interdyscyplinarna FALA do 
obejrzenia tylko do końca grudnia 

Autor: adam różański  |  Fotografie: tomasz majewski 
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Życzenia przedsiębiorcom złożyli Piotr Jedliński, prezydent Koszalina oraz 
Jan Kuriata, przewodniczący Rady Miejskiej. Hanna Mojsiuk, prezes Pół-
nocnej Izby Gospodarczej, w krótkim wystąpieniu podkreśliła, że rok 2022 
był czasem trudnym, pełnym wyzwań. Izba zaś wielokrotnie zabierała głos 
w sprawach ważnych dla środowiska biznesu, a jej apele były niejednokrot-
nie uwzględniane przez władze państwowe.

Wieczór umilili gościom okolicznościowym występem artyści Muzy. Była 
również artystyczna niespodzianka: mini koncert kolęd w wykonaniu 
przedsiębiorców, którym towarzyszyły dzieci ze Studia Artystycznego Tu-
rowskich. Został on nagrodzony rzęsistymi oklaskami. 

Specjalne podziękowania za szczególny wkład w rozwój koszalińskiego 
oddziału PIG odebrały następujące osoby: Wioletta Skowronek-Duda, 
Aleksandra Łopińska-Werra, Katarzyna Glomb, Luiza Boniecka, Dominika 
Wojciechowska-Trębacz, czyli zarząd Klubu Kobiet oraz Anna Kamińska, 
Ewa Maria Turowska, Edyta Słupczewska i Michał Pelc.  

Tegoroczne spotkanie przedwigilijne członków koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej od-
było się 9 grudnia w Teatrze Variete Muza. Stało się okazją do podsumowań, podziękowań i gratulacji.

Wigilia przedsiębiorców  
z niespodziankami 

Autor: adam różański  |  Fotografie: tomasz majewski 
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Jak teatr muzyczny może uczcić swoje urodziny lepiej niż premierą? Tak właśnie jest w przypadku kosza-
lińskiej Muzy, która z okazji swego 13-lecia zaprosiła widzów na „Lata 20, lata 30. Powróćmy jak za daw-
nych lat”, czyli widowisko muzyczno-taneczne z największymi hitami polskimi i zagranicznymi okresu 
międzywojennego. Spektakl wchodzi na stałe do repertuaru teatru, więc będą jeszcze okazje, by zoba-

czyć go na deskach Muzy!

13. urodziny Teatru Variete Muza
Autor: adam różański  |  Fotografie: tomasz majewski 
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Piotr Jedliński, Prezydent Miasta, inicjator Konkursu, przypomniał, 
że jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do pozostania w Kosza-
linie, wiązania kariery zawodowej z naszym miastem oraz do zakła-
dania tutaj własnych firm: - Warto pokazywać, że koszalinianie swoją 
aktywność zawodową mogą łączyć z Koszalinem i że tutaj również 
można odnieść biznesowy sukces – podkreślił Prezydent. - Z roku 
na rok zainteresowanie konkursem jest coraz większe, a i pomysły 
zaskakują innowacyjnością. Już teraz zachęcam do udziału w kolej-
nej edycji. 

Jak informuje Joanna Piotrkowska-Ciechomska, Pełnomocnik Pre-
zydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia, zadaniem Ka-
pituły Konkursowej był wybór najlepszego biznesplanu w dwóch 
Kategoriach: pierwszej, „dorosłej” – skierowanej do osób w wieku  
18-35 lat (studenci, absolwenci lub inne osoby chcące założyć wła-
sną firmę) oraz drugiej, „młodzieżowej”, czyli uczniów koszalińskich 
szkół ponadpodstawowych. Konkurs został realizowany w trzech 
etapach w okresie od 12 września do 8 grudnia br. Pierwszy etap 

to nabór zgłoszeń, drugi - szkolenia uczestników i złożenie biz-
nesplanów, które w trzecim etapie podlegały ocenie. Do udziału 
w konkursie zgłosiło się łącznie 36 osób – po ocenie formalnej 
zakwalifikowanych zostało 33 uczestników. Ostatecznie swo-
je biznesplany złożyły łącznie 24 osoby (w kategorii pierwszej  
9 osób; w drugiej 15 osób). 

Zwyciężczynią w kategorii pierwszej została Nikola Kacprzak, za 
pomysł pod nazwą „NK Vision”, który polega na wykorzystywaniu 
dronów do pomiarów termowizyjnych urządzeń, sieci, instalacji, bu-
dynków oraz wykonywania inspekcji placów budowy. Użycie drona 
przyśpiesza proces inspekcji i przyczynia się do zmniejszenia ryzyka 
wypadków podczas prac na wysokości. Laureatka otrzymała nagro-
dy finansowe w łącznej wysokości 33 tys. zł (w tym główną – 28,5 
tys. zł od Prezydenta Koszalina) oraz szereg nagród rzeczowych 
i w postaci usług szkoleniowych oraz marketingowych. 

W kategorii drugiej nagrody odebrało trzech uczestników. 

Pomysł na promowanie przedsiębiorczości wśród młodych koszalinian poprzez Konkurs na najlepsze biz-
nesplany doskonale się sprawdza. Z roku na rok wpływa więcej zgłoszeń i są one coraz ciekawsze. Tego-
roczna edycja Konkursu miała swój uroczysty finał 8 grudnia br. w sali obrad koszalińskiej Rady Miejskiej.  

Ósma edycja Konkursu  
„Firma na Start” rozstrzygnięta 

Pierwsze miejsce Kapituła przyznała Tomaszowi  Lisowskiemu, 
uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois 
w Koszalinie za pomysł „SciKit”. Chodzi w nim o działalność po-
legającą na tworzeniu zestawów edukacyjnych – boksów umożli-
wiających przyswajanie wiedzy i rozwój pasji z wybranej dziedziny, 
na przykład fizyki. W produkowanym przez firmę pudełku znajdo-
wałyby się wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do wykona-
nia eksperymentu/badania wraz z instrukcją wykonania projektu.

Drugie miejsce przypadło Bartoszowi Żuchowskiemu z Zespołu 
Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie za pomysł  „Askle-
pios Chiropraktyka” (gabinet rehabilitacyjny specjalizujący się 
w zakresie chiropraktyki, czyli metody terapii manualnej zaliczanej 
do kręgarstwa, zajmującej się głównie leczeniem kręgosłupa).

Trzecie miejsce zdobył Borys Zbroszczyk, uczeń Zespołu Szkół nr 
1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, za pomysł nazwany „Śnia-
danie na Sianie” - działalność polegającą na sprzedaży poprzez 
aplikację internetową i dostawie do klienta w godzinach poran-
nych świeżych, ekologicznych produktów spożywczych, wyrobów 
lokalnych rolników i gospodyń.  

Nagrody – oprócz samorządu Koszalina – ufundowali Partnerzy 
Konkursu: „CONSTANS” SPÓŁKA DORADZTWA PODATKO-
WEGO Sp. z o.o., EkoWodrol Sp. z o.o., Enadis sp. z o.o., Firmus 
Agro Sp. z o.o., Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości 
w Koszalinie, GlobalLogic Poland, Inter – Metal S.C., JART Studio 
Arkadiusz Pater, Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa, Me-
den-Inmed Sp. z o.o., North PL Sp. z o.o. Sp. K., Panattoni Deve-
lopment Europe Sp. z o.o., Park Technologiczny S.A., Politechnika 
Koszalińska, Północna Izba Gospodarcza Oddział w Koszalinie, 
Q4GLASS Jankowiak i Wspólnicy Sp. k., Zachodniopomorski 
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Zakład Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej Sp. z o. o.

W dotychczasowych edycjach Konkursu udział wzięło ponad 200 
uczestników. Ich laureaci, dzięki wsparciu w postaci nagród, roz-
poczęli samodzielny biznes. Zwyciężczyni sprzed roku, Dominika 
Dorębska prowadząca Gabinet Terapii i Rozwoju Dziecka SEN-
SACJA, podczas Finałowej Gali opowiedziała o tym, jak w ciągu 
ostatniego roku jej pomysł na własny biznes stał się faktem i jak 
okazał się on potrzebny.  

Autor: adam różański  |  Fotografie: Jan Potentas
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Bilans roku 2022  
– różne perspektywy
nadszedł czas podsumowań. Poprosiliśmy 
20 naszych czytelników o ich osobisty 
bilans mijającego roku, nie narzucając im, 
z jakiej perspektywy mieliby go uczynić. 
Jedni położyli większy akcent na sprawy 
zawodowe, inni ogólne albo zupełnie 
prywatne. Za wszystkie wypowiedzi bardzo 
dziękujemy, a prezentujemy je poniżej 
w przypadkowej kolejności. Miłej lektury!

Andrzej Haraj, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu

To był dla mnie bardzo pra-
cowity rok, pełen wyzwań. 
Było też trochę rado-
ści i różnych satysfakcji, 
szczególnie osobistych, ale 
również i zawodowych. 
Największym wydarze-

niem była oczywiście wojna 
w Ukrainie. W sensie ogól-

nym, ale też i zawodowym 
– SP 6 w początkowym okresie 

przyjęła najwięcej - spośród koło-
brzeskich szkół - ukraińskich dzieci, 

co powodowało przeróżne problemy. Ale 
daliśmy sobie z tym radę. Zmagaliśmy się również 

ze stanem emocjonalnym nauczycieli i młodzieży szkolnej po okre-
sie nauczania zdalnego oraz ciągłą niepewnością i obawą powrotu 
lockdownu.

Do radości mogę zaliczyć natomiast udaną reintegrację mojej załogi 
po fatalnym w skutkach strajku nauczycieli oraz lockdownie, a także 
wyniki uzyskane przez naszych uczniów w egzaminie ósmoklasisty 
i konkursach kuratoryjnych. 

Prywatnie natomiast ucieszyło mnie ponowne otwarcie granic, co 
pozwoliło mi powrócić do jednej z moich pasji, jaką są podróże sa-
mochodem i aktywna turystyka. Udało mi się też zdobyć kilka winy-
lowych płyt, których bezskutecznie poszukiwałem od lat. 

Co mnie rozczarowało? Na pewno sytuacja polityczna w kraju 
i w Europie, a także tzw. Lex Czarnek i inflacja.

W nowym roku liczę na pozytywne zmiany: wzrost świadomości 
własnych praw i skutków różnych wyborów u ludzi, stabilizację 
polityczną i finansową w kraju i na świecie oraz rozpoczęcie 
rzetelnej dyskusji o stanie oświaty - zarówno na poziomie lokal-
nym, jak i krajowym. Chciałbym spełnić odkładane od kilku lat 
marzenie, jakim jest urlopowy wyjazd samochodem na Lofoty 
i Nordkapp. Mam też jednak i obawy. Boję się stagnacji, dalszego 
pogorszenia klimatu politycznego, eskalacji konfliktów, zamyka-
nia się szkoły: dosłownie i w przenośni.

Chciałbym pochwalić się gronem otaczających mnie wspania-
łych ludzi, dzięki którym wspólnie i z sukcesami pokonujemy 
różne oświatowe progi i dzielimy radości, co sprawia, że funk-
cjonowanie w tym chaosie jest dużo łatwiejsze. Nasza szkoła 
zakwalifikowała się równolegle do aż pięciu edycji międzyna-
rodowego programu wymiany nauczycieli i młodzieży Erasmus. 
Pomimo wielu ograniczeń, nasza młodzież wraz z nauczycielami 
wyjeżdża do wielu europejskich krajów (m. in. Grecja, Turcja, 
Hiszpania, Portugalia, Włochy, Łotwa, Niemcy, Francja, Chor-
wacja), gościmy też dzieci i nauczycieli z tych krajów u siebie, 
a w naszej szkole i mieście bardzo im się podoba. Skutecznie 
realizujemy program Interreg w ramach Euroregionu Pomerania, 
dzięki któremu pozyskaliśmy bardzo duże środki finansowe na 
doposażenie szkoły.

Marzy mi się szkoła autonomiczna programowo i finansowo, ak-
tywna, otwarta dla dziecka i rodzica, innowacyjna - a idziemy, 
niestety, akurat w odwrotnym kierunku. Coraz intensywniej ogra-
niczana jest samodzielność dyrektora szkoły, przy jednoczesnym 
zwiększaniu jego odpowiedzialności i zakresu obowiązków - i tak 
już mocno wyśrubowanych. To doskwiera mi coraz bardziej.

Wszystkim naszym 
klientom i kontrahentom
życzymy Wesołych Świąt

oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku!

ALDOM Technika Osłonowa Sp. z o.o.
Koszalin ul. Szczecińska 57
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Jan Kazimierz Adamczyk, 
koszaliński radca prawny, nauczyciel akademicki 

Małgorzata Hołub-Kowalik, 
lekkoatletka, sprinterka, mistrzyni olimpijska z 2020 roku w sztafecie 

mieszanej 4×400 metrów, wicemistrzyni olimpijska w sztafecie 4×400 
metrów kobiet, jedna z „aniołków Matusińskiego”  

Śmiało mogę po-
wiedzieć, że 2022 
rok przyniósł 
duże zmiany 
w moim życiu 
i obfitował w wy-
darzenia, które 
można określić 

mianem małych 
przełomów. Na po-

czątku roku urodzi-
ła się moja najmłodsza 

córka, a pod koniec wraz 
z całą rodziną wyprowadzili-

śmy się poza Koszalin. Jednocześnie 
zmieniłem też siedzibę swojej kancelarii i, nieco 
wbrew panującym na rynku trendom, zdecydowa-
łem się na zatrudnienie dodatkowego pracownika. 
Zacząłem też realizować plany, które mógłbym 
określić mianem turystyczno-sportowych (m. in. 
plan zdobycia Korony Gór Polskich czy zwiedzanie 
zamków krzyżackich), co w niektórych momentach 
pozwala mi odciąć się od dużej ilości pracy i zająć 
myśli innymi sprawami. Jeśli dodam do tego roz-

wój w pracy na polu naukowym i kolejne wydane 
publikacje, to dopiero wtedy mogę mówić o tym, 
że przedstawiam pełny obraz 2022 r. w moim życiu 
prywatnym i zawodowym. Niewątpliwie był to dla 
mnie i mojej rodziny bardzo dobry rok. 

Na pewno odczuwalny był dla mnie wzrost cen, 
który dotknął wszystkich, szczególnie, że moja 
praca wiąże się z wieloma wyjazdami, a przecież 
to paliwa podrożały bardzo mocno. Ten wzrost do-
tknął jednak nie tylko mnie. Stykiem moje pracy 
zawodowej i polityki była także reforma systemu 
podatkowego (tzw. Polski Ład) i chaos z nią zwią-
zany. Niewątpliwie nadmierna ilość tworzonego 
prawa nie sprzyja Polakom ani naszej gospodarce.

Nie będę jednak nadmiernie dużo pisał w tym pod-
sumowaniu o sprawach publicznych – każdy do-
strzega to, że był to tok obfitujący w ważne wyda-
rzenia i dokonuje własnej ich oceny. Zamiast tego 
wolę raczej poświęcić tu trochę miejsca na to, aby 
życzyć wszystkim czytającym te słowa, żeby rok 
2023 był dla nich tak udany, jak dla mnie był ten 
mijający właśnie 2022 rok.

Mijający rok był dla 
mnie trudny pod 
każdym względem. 
Po roku olimpij-
skim, w którym 
spełniłam swoje 

marzenia, myślałam, 
że wszystko będzie  

łatwiejsze. Okazało 
się jednak, że ten rok był 

pełen negatywnych nie-
spodzianek. Presja którą sama 

na sobie wywarłam, wraz z problemami zdrowotnymi 
uniemożliwiły mi dobre przygotowania do startów, 
przez co każde zawody kończyłam ze łzami w oczach. 
Forma sportowa była daleka od ideału, a ciało i głowa 
odmawiały posłuszeństwa. Ten rok uczył mnie cierpli-
wości, pokory, ale również nauczył cieszyć się z małych 
kroków. Dodatkowo pod koniec roku  straciliśmy bliską 
nam osobę. W tym roku skończyłam 30 lat, więc był 
to dla mnie czas podsumowań i czas na poszukiwanie 
nowych celów oraz wyzwań na kolejne lata. Wierzę, 
że po tym ciężkim czasie wyjdzie dla mnie słońce i zła 
karta się odwróci. 
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Hanna Mojsiuk,
prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Podsumowanie roku 2022 
w gospodarce nie jest zada-
niem łatwym. Jeżeli wydawało 

nam się, że gospodarcza karu-
zela po pandemicznym wirze za-

czyna powoli spowalniać, to wojna 
w Ukrainie, inflacja, galopujące stopy 

procentowe oraz Polski Ład podkręciły 
tempo do tego stopnia, że tak naprawdę każ-

dy komentarz pisany dzisiaj, jutro może być już nie-
ważny. To bardzo trudny, dynamiczny, szalony, nieprze-
widywalny i niestety pełen zagrożeń dla gospodarki rok.

Czynniki zewnętrzne, którym musieliśmy stawić czoło, 
to przede wszystkim gospodarcze efekty wojny w Ukra-
inie. W lutym stanęliśmy twarzą w twarz z prawdziwym 
obliczem społecznej, humanitarnej i geopolitycznej tra-
gedii, która mocno uderzyła i nadal bije w gospodarkę. 
Efekty wojny to zarówno migracja, jak i poważne uderze-
nie w nasze bezpieczeństwo energetyczne. To wszystko 
spowodowało gigantyczną galopadę cen surowców, któ-
ra do dzisiaj się nie zatrzymała. W rok 2023 wchodzimy 
z dużą niepewnością. To właśnie energetyka jest czynni-
kiem, od którego zależy wszystko, jeżeli chodzi o sytu-
ację przedsiębiorców. 

Nie mogę nie wspomnieć także o Polskim Ładzie, który 
zapracował na miano „najbardziej skomplikowanej go-
spodarczej ustawy dekady” – przedsiębiorcy zrzeszeni 
w Północnej Izbie Gospodarczej konsekwentnie mówili: 
ta ustawa to generator chaosu, to przepisy, które zakopią 
wiele firm w gospodarczej dezorientacji. Szybko okaza-
ło się, że mieliśmy rację. Polski Ład został poprawiony 
i obecnie możemy oceniać go jako ustawę o dość prze-
zroczystym dla przedsiębiorców charakterze. Po co jed-
nak był ten stres z pierwszego kwartału roku 2022?

Wielką tragedią była także katastrofa ekologiczna na 
Odrze. To katastrofa o wymiarze społecznym, ekologicz-
nym i gospodarczym. Oceniamy, że bardzo poważnie za-
wiódł tutaj system, który miał chronić czystość rzek. Na 
pozytywną ocenę nie zasłużyło również tempo wspiera-
nia przedsiębiorców. Zresztą w tym przypadku mówimy 
o bardzo symbolicznej skali pomocy.

Jaki był rok 2022 dla Północnej Izby Gospodarczej? Po-
wiem tak: jesteśmy potrzebni. Po pandemii mogłoby się 
wydawać, że będziemy mogli delikatnie zwolnić tem-
po, ale to nie nastąpiło, bo wydarzeń gospodarczych 
wymagających interwencji jest tak gigantyczna ilość, 
że nie było tygodnia, byśmy nie pisali interwencji i nie 
wykazywali się aktywnością. Przejęliśmy prezydenturę 
w Unii Izb Odry i Łaby. Zorganizowaliśmy jubileuszową 
galę i Baltic Economic Congress w Operze na Zamku. To 
był rok 25-lecia naszej instytucji i oczywiście chcieli-
byśmy świętować go w dogodniejszych warunkach go-
spodarczych. Wiemy, że mamy przed sobą wiele zadań 
i staramy się być godnym głosem zachodniopomorskich 
przedsiębiorców.  

W 2023 kontynuować będziemy inicjatywy znane i sza-
nowane, jak „Business Contact”, „Baltic Economic Con-
gress” czy takie wydarzenia jak Wigilia Izbowa, Kultura 
dla Biznesu czy spotkania z władzami miasta i woje-
wództwa. Planujemy także zacieśnienie współpracy 
m.in. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego czy Polską 
Fundacją Przedsiębiorczości, co może poskutkować no-
wymi pomysłami i projektami. Na koniec, chciałabym  
podzielić się ważną informacją, iż  Komisja Europejska 
7 grudnia br. zatwierdziła program Fundusze Europej-
skie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. To ważna 
decyzja, na którą czekał region od miesięcy. To z ko-
lei umożliwi w kolejnym roku uruchomienie programu. 
Wartość programu na wszystkie województwa  szaco-
wana jest na ponad 7 miliardów złotych. Z tej części 
dofinansowywane są projekty w obszarze rynku pracy, 
edukacji czy włączenia społecznego. Środki będą inwe-
stowane jak do tej pory w gospodarkę, ale też w nowej 
perspektywie rozwijane będą inteligentne i tradycyj-
ne branże regionu, a także działalność B+R. Północna 
Izba Gospodarcza  z całą pewnością będzie prowadziła 
szkolenia informujące  o warunkach otrzymania  dofi-
nansowania, więc kolejne wyzwania przed nami. Ko-
rzystając z tej okazji, chciałabym wszystkim życzyć  
wspaniałych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
pełnych miłości i radości oraz  spełnienia  planów na 
rok 2023. Wierzę, że przedsiębiorcy mając niezwykłą 
wolę przetrwania i chęć rozwoju, sprostają wyzwaniom  
2023 roku. 
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Piotr Jedliński,
prezydent Koszalina

rafał Janus, 
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie

Mijający rok ściśle powiąza-
ny jest z jednym globalnym 
wydarzeniem, które ma 
wpływ na wiele aspektów 
naszej obecnej rzeczywi-
stości. Mowa oczywiście 
o wojnie w Ukrainie, wy-
wołanej przez Federację 

Rosyjską. Wydawać by się 
mogło, że skoro walki trwa-

ją 2000 km od Koszalina, jej 
wpływ na nasze miasto nie bę-

dzie zbyt duży. Makroekonomia jest 
jednak nieubłagana, przekładając się 

na światowe ceny i braki materiałowe. Z tego 
właśnie powodu termin wykonania niektórych miejskich inwestycji 
musiał zostać wydłużony, a ich wartość zwiększona, co ma bezpo-
średnie przełożenie na miejski budżet. Przy okazji okazało się, jak 
wielkie serca mają koszalinianie, angażując się w pomoc Ukrainie. 
Cóż, a na koniec 2021 roku miałem nadzieję, że wychodzimy z pan-
demii i wkraczamy na drogę, pozwalającą ustabilizować koszaliń-
ską gospodarkę… Jak mówi stare, chińskie przekleństwo: „obyś żył 
w ciekawych czasach”.

Obecne ciekawe czasy na świecie nie przesłaniają mi jednak naszego 
miasta i spraw jego mieszkańców. To właśnie w ich kierunku zwrócony 
jest ukłon związany z Koszalińską Kartą Mieszkańca „Kocham Koszalin”. 
Dzięki Karcie od tego roku możliwy jest dostęp do wielu ulg i benefitów 
mających zastosowanie w mieście. Dotyczą one m.in. oferty kultural-
nej, sportowej i gastronomicznej. Cieszy mnie przy tym fakt, że lista 
partnerów Karty cały czas rośnie, przez co oferta jest bogatsza.

Jak zwykle wielu z nas oczekuje zmian na mapie inwestycyjnej mia-
sta, i ja także zaliczam się do tej grupy. Dlatego w mijającym roku 
Koszalin otrzymał blisko 100 mln zł  dofinansowania z rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu nastąpi rozwój Ko-
szalińskiej Strefy Ekonomicznej o powierzchni około 315 ha, finan-
se te przeznaczone będą też na remont ul. Szczecińskiej od granic 
miasta do ul. Wołyńskiej. Dodatkowo wyremontowany zostanie 
wiadukt w ciągu ul. Władysława IV. Natomiast miejskie wodocią-
gi zainwestują w fotowoltaikę, co obniży koszty eksploatacji firmy, 
a Zarząd Dróg i Transportu wymienia na bardziej energooszczędne 
uliczne lampy. Podpisałem również umowę oddania Fundacji „Zdą-
żyć z Miłością” w użytkowanie budynku przy ul. Orlej, gdzie powstać 
ma Zakład Aktywności Zawodowej i zatrudnienie znajdzie w nim 
50 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarko-
wanym. Rozpoczęliśmy również przebudowę ul. Podgórnej oraz  
pl. Kilińskiego, a remont ul. Piłsudskiego zmierza do końca. War-
to też wspomnieć o zakończonych inwestycjach, np. ulic Jedności 
i Głowackiego, budynków przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oraz oddaniu 
kluczy do 55 mieszkań w nowym budynku Koszalińskiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Wenedów. Najmłodsi 
mieszkańcy miasta mają natomiast do dyspozycji profesjonalny plac 
zabaw na terenach podożynkowych, który będzie w przyszłym roku 
powiększony. Pojawiły się też pierwsze przęsła na moście w ciągu 
al. Monte Cassino, co sprawia, że przed wakacjami miasto zostanie 
udrożnione i ulice będą bardziej przejezdne. 

Pozwolę sobie także przypomnieć, że od 1 stycznia przyszłego roku 
granice administracyjne Koszalina powiększą się, a w jego granicach 
znajdzie się Kretomino i część Starych Bielic. Ta decyzja zwiększa 
możliwości rozwoju Koszalina. 

Zdumienie i satysfakcja. Te 
dwa wyrazy najlepiej od-
dają emocje w mijającym 
roku 2022. Nie spodzie-
wałem się, że mój ulubiony 
zespół Pink Floyd (pierw-
szą ich płytę zdobyłem 

50 lat temu!) jeszcze coś 
nowego wyda, a tymczasem 

w proteście przeciw rosyjskiej 
agresji (jeszcze większe zdumie-

nie i oburzenie!) nagrał z ukraińskim 
wokalistą singiel „Hey Hey Rise Up”. 

Zdumiałem się też, kiedy we wrześniu odkryłem, że rozpoczy-
nam już 44. rok pracy i 25. rok kierowania I LO im. Stanisława 

Dubois. A jaki byłem zaskoczony, gdy na wystawę poświęconą 
naszemu patronowi – oprócz znanego potomka, mecenasa Jacka 
Dubois – przyjechał prawnuk… Stanisław.

Wciąż zdumiewa mnie fenomen (nowego) życia – w tym 
roku do 5-letniego wnuka Rafała dołączył nowy czło-
nek rodziny, Leonard. To zdumienie, ale i niezwykła radość  
i satysfakcja. 

Zawodowo odczuwam ogromną satysfakcję, że po 20 la-
tach znów mamy 4-letnie liceum ogólnokształcące, 
z dużą ulgą stwierdzam też, że udało się w tym roku zrzu-
cić wszelkie ograniczenia związane z pandemią Covid-19. 
No i bardzo cieszy fakt, że I LO, dzięki swoim sukcesom 
olimpijskim i maturalnym, niezmiennie otrzymuje tytuł  
„Złotej Szkoły”.
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Andrzej Hondo, 
współwłaściciel, członek zarządu spółki E.Link

Ireneusz Gabryś, 
współwłaściciel, członek zarządu spółki E.Link

Dla mnie w podsumowaniu 
mijającego roku najważ-
niejsza jest kwestia bezpie-
czeństwa. Konflikt zbrojny 
za naszą wschodnią gra-
nicą wstrząsnął nami, ale 
również uświadomił nam, że 

pokój jest wielką wartością. 
Kiedy jest bezpieczeństwo, 

możemy realizować wszelkie 
zamiary, bo ogranicza nas tylko 

nasza niemoc finansowa albo niemoc 
w jakimś innym wymiarze. Zagrożenie ze-

wnętrzne zupełnie zmienia perspektywę.  

Inna rzecz, która dla mnie staje się coraz jaskrawsza, to zmieniające 
się postawy ludzi. Jeśli chodzi o stosunek do pracy, są to zmiany na 
gorsze. Coraz mniej jest na rynku osób podchodzących do swej pracy 
z pełnym poczuciem odpowiedzialności i ambicją. Niestety etos pracy 
podupadł nie tylko w Polsce, ale również na świecie. 

Jeśli chodzi o firmę, zrobiliśmy kolejny krok do przodu, wzrosła 
nasza rentowność. Co nie znaczy, że to był rok łatwy. Były pro-
blemy produkcyjne i personalne. Ciągle wyzwaniem dla nas po-

zostaje zbudowanie silnego zespołu, identyfikującego się z celami  
firmy. 

Zaangażowaliśmy się we wspieranie sportu, stając się sponsorem stra-
tegicznym drużyny piłkarzy ręcznych Kospel Gwardia Koszalin. Klub 
postawił sobie ambitne cele i je realizuje. Do sponsoringu namówiłem 
inne firmy. Ich właściciele zawierzyli zarządowi klubu. Tak jak ja, są 
przekonani, że zespół pójdzie do przodu i znajdzie się w lidze central-
nej, czyli osiągnie od dawna wyczekiwany awans w rozgrywkach. A to 
przełoży się na promocję miasta i wzrost zainteresowania piłką ręczną 
nie tylko kibiców, ale również dzieci i młodzieży, czyli potencjalnego 
narybku. Marzy mi się sytuacja, kiedy w naszej mocnej drużynie trzon 
stanowić będą wychowankowie klubu. 

U mnie sprawy rodzinne zawsze są na pierwszym planie, lecz nie lubię 
o nich mówić publicznie. Dzisiaj zrobię wyjątek. Mam dwóch wspania-
łych synów, z których jestem bardzo dumny. Jeden prowadzi już swoją 
własną firmę, jest architektem. Drugi jeszcze studiuje. Niedawno do-
stałem informację, że jeden z najtrudniejszych egzaminów w czasie 
całych studiów zaliczył na 85 procent. To satysfakcja dla niego i dla 
mnie. Obaj synowie realizują zasadę, którą im od małego wpajałem: 
jeśli się za coś bierzecie, róbcie to z maksymalnym zaangażowaniem, 
nigdy po łebkach. Wychodzi na to, że wzięli sobie te słowa do serca, 
a to dla mnie ogromna radość.  

Jaki to był rok? Dla mnie 
chyba najlepszy możliwy od 
początku istnienia tej fir-
my. Przez kryzys przeszli-
śmy bez szwanku, a nawet 
zwiększyliśmy sprzedaż. 
Udało nam się zdobyć Ga-

zelę „Pulsu Biznesu” i Dia-
menty magazynu „Forbes”. 

Tak więc czekają nas wkrótce 
dwie gale, a na nich nagrody do 

odebrania. To potwierdza dojrzałość 
firmy, którą zbudowaliśmy.  

Prywatnie to też był dobry czas. W tym roku udało nam się z żoną 
spełnić to, co sobie zakładaliśmy siedem lat temu, wyjeżdżając z An-
glii. Wyjeżdżaliśmy stamtąd, żeby naszym dzieciom żyło się normal-

nie, żeby nie czuły się obco. Cieszę się, że zostawiliśmy za sobą ten 
pęd, który jest tak widoczny po tamtej stronie Morza Północnego. 
Zdaliśmy sobie w pewnym momencie sprawę z faktu, że nigdy nie sta-
niemy się pełnoprawnymi obywatelami Wielkiej Brytanii. I nie chodzi 
o to, byśmy mieli kłopot z obywatelstwem czy rezydenturą. Nie czuli-
śmy się tam sobą. Cieszę się z tego, że mamy to, co sobie zakładaliśmy. 
Zwyczajne, ale kluczowe sprawy: dzieci, których mamy gromadkę, są 
w szkołach, najstarszy chłopak na studiach w Bristolu. Wszystko to-
czy się tak, jak powinno. 

W tym roku odkryłem nową pasję, a mianowicie jazdę na rowerze. 
I tu z żoną się nieco różnimy w poglądach, bo ona uważa, że dwie go-
dziny dziennie na rowerze to przesada. Dla mnie to znakomity reset 
psychiczny i źródło siły. Dlatego wstaję wcześnie i dzień zaczynam 
od pedałowania, niezależnie od warunków atmosferycznych. Nawet  
w śniegu śmigam sobie po Górze Chełmskiej i mam z tego mnóstwo 
frajdy. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
wszystkim naszym klientom i współpracownikom

szczęścia, radości, sukcesów
 i udanych zakupów, a także pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku 2023

Wesołych
Świąt
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Karol Skiba, 
fotograf, właściciel GrAPE Fotografia w Kołobrzegu

Dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej 

To był dla mnie rok prze-
łomowy. Rok, w którym 
postanowiłem zmienić 
swoje życie. Rok, w któ-
rym zrozumiałem, że jeśli 
tego nie zrobię, to się może 
dla mnie kiepsko skończyć. 

Że jeśli nie chcę dorobić 
się udaru, zawału lub innych 

chorób, muszę podjąć walkę 
o siebie.

Jestem fotografem. W ten zawód wpi-
sane jest szybkie tempo pracy, nieregularne 

godziny posiłków oraz wypoczynku i stres. Moją pasją jest reportaż, 
ale na co dzień zajmuję się fotografią użytkową. Reklama, aparta-
menty, imprezy sportowe, sesje okolicznościowe. Każdego dnia coś 
innego, coś nowego. Bazą jest aparat fotograficzny. Wiem tylko, 
czym będę fotografował, ale co? To już każdego dnia niespodzianka. 
W pracy fotografa utrwalenie obrazu, czyli zrobienie zdjęcia, to za-
ledwie 30 procent wysiłku, reszta to natomiast jego obróbka. Czyli 
wbrew pozorom, większość czasu spędzam przed komputerem. Na 
początku roku zorientowałem się, że nie jestem w najlepszej formie. 
Mało spałem. Pracowałem głównie w nocy, kładłem się do łóżka, 

kiedy inni już zaczynali dzień. Kiepsko jadłem, sporo przytyłem, mia-
łem słabą wydolność organizmu. Kiedyś biegałem maratony, a teraz 
zdarzało mi się ledwo łapać oddech podczas rozmowy. Może to za-
brzmi dziwnie, ale kondycja fizyczna jest ważna w mojej pracy. Jeśli 
nie będę zdrowy, nie będę pracował. Na przełomie stycznia i lute-
go naprawdę się przestraszyłem. I nie chodziło mi o wygląd, bo się 
roztyłem, ale o zdrowie, a w konsekwencji życie. Nie oszukujmy się, 
kiedy człowiek zaczyna dobiegać pięćdziesiątki, a tak jest w moim 
przypadku, myśli się już o tym, jak będzie wyglądała reszta życia 
i jak ją sobie wydłużyć. Podjąłem walkę o siebie. Z dnia na dzień, bez 
półśrodków. To nie była zmiana w moim życiu, jakaś korekta przy-
zwyczajeń – ja je odwróciłem do góry nogami. Odstawiłem alkohol, 
zacząłem zwracać uwagę na to, co jem, wreszcie się wysypiam! 
Noc w końcu służy mi do regeneracji organizmu, a nie do dobijania 
go pracą. Wstaję wcześnie rano i idę na basen. Tam jestem na 100 
procent sam ze sobą, tam ładuję baterie. Schudłem. Pierwszy raz od 
dawna zobaczyłem na wadze ósemkę z przodu. Usunąłem z domu 
telewizor i komputer. Nie spinam się. Na początku bałem się, jak to 
wpłynie na moją pracę. I wpłynęło, ale pozytywnie. Mam więcej 
czasu, więcej sił, zasuwam jak motorek. Ale nie męczę się! Jestem też 
dużo bardziej kreatywny, mam nowe pomysły. Staram się realizować 
zlecenia na czas, choć bywa to trudne, ale z tą nową energią jest mi 
łatwiej. A do tego jestem zdrowy. Zmieniłem tryb życia, warsztat, 
rytm pracy. Ze strachu, ale było warto!

Pierwsze wrażenie, kiedy 
myślę o podsumowaniu 
roku, dotyczy upływu cza-
su. Z powodu natłoku wy-
darzeń, wysokiego tempa 
zdarzeń, także w ujęciu 
geopolitycznym i dyna-

micznych zmian scenografii, 
w której żyjemy, ostatni rok 

minął bardzo szybko i pozosta-
wia po sobie skrajnie różne emo-

cje i odczucia. Przy innych okazjach 
podsumowałam ostatnich dwanaście 

miesięcy działalności Politechniki Koszaliń-
skiej. Teraz więc skorzystam z okazji, żeby podzielić się innego ro-
dzaju przemyśleniami i spostrzeżeniami.

Uczelnia z nową intensywnością i energią wpisuje się w krajobraz 
miasta i regionu, co cieszy mnie szczególnie, ponieważ stanowi efekt 
naszych ogromnych wysiłków, aby Politechnika Koszalińska, poza 
statusem szkoły wyższej, miała także profil cenionego ośrodka eks-
perckiego. Jesteśmy dzisiaj partnerem w biznesie dla kilkuset pod-
miotów i w działalności wielu instytucji. Nie ma obecnie na Pomorzu 

Środkowym liczącego się projektu rozwojowego bez udziału w nim 
przedstawicieli uczelni. A to zaledwie część z tego, czym zajmuje się 
na co dzień.

Lubię liczby, ponieważ najlepiej oddają rozmiar działań. Na podsta-
wie trzech ostatnich lat wiemy już, że każdego roku uczelnia jest 
współorganizatorem bądź organizatorem ponad tysiąca mniejszych 
i większych wydarzeń, co daje nawet po kilka różnego typu przedsię-
wzięć dziennie. Osiem naszych mediów uczelnianych każdego dnia 
informuje o osiągnięciach naszych studentek, studentów, naukow-
ców, dydaktyków. To jest dla nas najważniejszą miarą rozwoju całego 
środowiska akademickiego i daje powody do zadowolenia.

W kontekście szerszym, ostatni rok był dla mnie szczególnie praco-
wity. Koło zamachowe aktywności nie zwalnia, mam poczucie, że 
jeżeli nie teraz, to nigdy, choć tego słowa nie lubię, a ludzie, z którymi 
pracuję są najlepszym gwarantem powodzenie każdej kolejnej inicja-
tywy. Dni płyną szybko, pozostawiając całą gamę wrażeń, których 
nie sposób dokładnie przeanalizować. Mam jednak poczucie, że war-
to, nie możemy zejść z obranej drogi, zrezygnować z celów, zatrzy-
mać się na dłuższy przystanek. Świat przyspiesza, my wraz z nim. 
To wynik wielowymiarowej ewolucji. O tym, czy to dobrze, czy źle 
przekonamy się dopiero za kilka lat.

www.espersen.com

ESPERSEN POLAND Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 29, 75-124 Koszalin
ul. BoWiD 15, 75-209 Koszalin

Drodzy Pracownicy, 
dziękujemy za to, że jesteście z nami.

Życzymy Wam i Waszym bliskim zdrowych świąt 
Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Espersen życzy 
Wesołych Świąt 
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Tomasz nowe,  
zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Promocji i Turystyki urzędu 
Miejskiego w Koszalinie 

Piotr rybczyński, 
dziennikarz radia Kołobrzeg

Wojna. To słowo i konse-
kwencje z wojną związane 
najmocniej zapadną mi 
w pamięć w kontekście 
2022 roku. Pespekty-
wa tego, co wydarzyło 

się w skali makro i mikro 
w naszym życiu w ostatnich 

dziesięciu miesiącach, jest dla 
mnie bardzo osobista. Znaczą-

co mieniło się moje podejścia do 
tego, jak odbieram nasze polskie życie 

społeczne, jak należy oceniać mechanizmy 
międzynarodowe i powiązania interesów, które 

prowadzą do tak gigantycznych ludzkich tragedii. Miałkość sporów 
i debaty publicznej, jaką obserwujemy na co dzień w programach 
informacyjnych, w momencie wojny na Ukrainie popchnęła mnie 
do poszukiwania nowych miejsc i źródeł wiedzy o otaczającym nas 
świecie. I tak niemal w kontrze do kilkuminutowych przepychanek, 
prostych mało znaczących haseł serwowanych zazwyczaj przez 
polityków powtarzających „przekazy dnia”, zupełnie nową jakość 
debaty umożliwiły nam media społecznościowe – w szczególności 
YouTube. Ku mojemu zdziwieniu programy na tym portalu poświę-

cone stosunkom międzynarodowym, bezpieczeństwu, armii, geopo-
lityce, zaczęły generować oglądalność, której klasyczna telewizja 
może jedynie pozazdrościć. Od kilkuset tysięcy do kilku milionów 
widzów poszczególnych odcinków. W programach tych występują 
naukowcy, eksperci, wojskowi, politycy, a trwają one zamiast telewi-
zyjnych kilku minut 10-20 razy dłużej. Czemu o tym piszę? Od kiedy 
pamiętam, wmawiano nam, że najlepiej sprzedaje się treść podana 
w szybki i prosty sposób. Wojna, poza zniszczeniami, jest zawsze 
motorem zmian i postępu, społecznego oraz technologicznego. Tak 
jak serwisy streamingowe (Netflix, Disney+) zmieniły nasze nawyki 
związane z odbiorem rozrywki, tak jestem przekonany, iż w najbliż-
szych latach obserwować będziemy stopniowe umieranie klasycz-
nych kanałów informacyjnych. Pomimo wielu wad i zagrożeń media 
społecznościowe mają w sferze informacji wielką przewagę – możli-
wość wyboru treści oraz jej jakości. Jeśli chodzi o jakość i możliwość 
pozyskania głębokiej, fachowej wiedzy, klasyczna TV rywalizację 
o mnie jako widza już przegrała. 

Patrząc na rok 2022 z perspektywy koszalińskiej: Kospel Gwardia 
Koszalin to najlepiej rozwijający się klub sportowy w Koszalinie, jest 
to możliwe dzięki wsparciu wielu niezwykle zaangażowanych spo-
łecznie firm. Dziękuję serdecznie, zapraszam wszystkich do współ-
pracy i kibicowania w 2023 roku! 

Podsumowanie roku 2022 
większość zaczęłaby pew-
nie od wszystkich plag, 
które nas spotkały. Zro-
bię inaczej: przeżyliśmy, 
brawo my. Kto by się spo-
dziewał. Nadzieja matką 

głupich, ale matka jest tylko 
jedna.

Jeżeli chodzi o Kołobrzeg, Kurort 
szuka swojej nowej tożsamości, po 

tym jak okazało się, że jednoimienna go-
spodarka oparta na turystyce nie jest dana raz na 

zawsze. Twierdza w XXI wieku dalej jest passe, przynajmniej na razie. 
Miasto dusi się w okowach przestarzałego układu urbanistycznego 
i w granicach wytyczonych w czasach słusznie minionych. Nowe 
plany rodzą się w cierpieniu, niektóre działania przyprawiają o ból 
dwunastnicy, jak choćby niezrealizowane centrum spędzania czasu 
wolnego. Łatwiej zawrócić tankowcem, niż usłyszeć jakąś spójną, 
zwartą, konsekwentną narrację, o realizacji nie wspominając. Nihil 
novi - władza uchwałodawcza składa się w dużej mierze z wiernych 
akolitów, którzy z pieniędzy podatników uczynili sobie źródło utrzy-
mania. Jeżeli już radni postanowią się czymś zająć, to zwykle sobą. 

Za dużo wodzów, za mało Indian. Za to zadziwia aktywność w sferze 
portali społecznościowych i pokazuje, że nie wszyscy mają tyle samo 
szczęścia w myśleniu. Gandhi mawiał: „Mów tylko, jeżeli poprawi to 
ciszę”.

Jeżeli chodzi o kraj: Z młodej niezależnej demokracji dryfujemy 
w kierunku republiki bananowej, co widać na przykładzie tworzą-
cej się na naszych oczach rodzimej oligarchii szefów spółek, nowej 
elity znajdującej się ponad prawem, pseudoreligijnych, bogoojczyź-
nianych watażków, gwałcicieli polskiej konstytucji, symetrystów et 
consortes. Marnym pocieszeniem jest fakt, że może będzie cieplej, 
bo zmienia się klimat - w oczach Europy i świata będziemy jawić się 
jako Potato Republic, gdzie jedyny sąsiad, do którego nie mamy 
pretensji, to Morze Bałtyckie. Notabene, za Bałtykiem jest Szwe-
cja, która chyba nie rozliczyła się jeszcze z podbojów dokonanych 
przez Karola X Gustawa. Musimy być twardzi jak żelki z Biedronki, 
bo w przyszłym roku czeka nas seria kolejnych przytłaczających 
zwycięstw.

Plany? Skoro cytowałem już Gandhiego, to dla równowagi zacytuję 
Mike’a Tysona, który może nie zasłynął jako twórca filozoficznych 
sentencji, ale kiedyś udało mu się powiedzieć, że każdy ma jakieś pla-
ny, dopóki nie dostanie w szczękę. Skomplikowane plany zwykle się 
nie sprawdzają. 

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz uśmiechu i wzajemnej 
życzliwości na każdy dzień 

Nowego Roku
życzy

Właściciel i Pracownicy 
Piekarni Kaliszczak

Piekarnia Kaliszczak,
Koszalin, Zwycięstwa 26A

www.kaliszczak.com.pl
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Dr Jan Kuriata, 
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, przewodniczy 
koszalińskiej rady Miejskiej

Adrianna Sobota, 
prowadzi gabinet psychoterapii i terapii naturalnej „Lunula”; jest mentorem 
i coachem

Rok 2022 rozpoczął się 
w sposób nadzwyczajny. 2 
stycznia radośnie święto-
waliśmy z moją małżonką, 
Krystyną, 40-lecie nasze-
go ślubu. 40 lat temu, 2 
stycznia 1982 roku, wbrew 

wszystkim okolicznościom 
(trwał stan wojenny, obo-

wiązywał zakaz podróżowania, 
w sklepach pustki, większość to-

warów kupowana była na tzw. kartki) 
w  małym, drewnianym kościółku z XVI 

wieku odbył się nasz ślub.

18 stycznia 2022 roku, nakładem wydawnictwa „Prószyński i spół-
ka” z Warszawy, ukazała się książka mojego autorstwa pt. „Woły-
niacy. Jedno życie”. Przez wiele lat zbierałem rodzinne opowieści 
o losach mojej rodziny zamieszkującej Wołyń do roku 1945, a potem 
siłą wysiedlonej na tzw. ziemie odzyskane. Najpierw były okolice 
Wrocławia, potem okolice Szczecinka, a na koniec podkoszalińskie 
Strzekęcino. To opowieść o losach jednej rodziny, ale takich rodzin 
były tysiące. Bardzo osobiste zapiski, prawdziwa opowieść o tym, co 
przytrafiło się naszym dziadkom i rodzicom. Publikacja książki od-

biła się szeroki echem w mediach ogólnopolskich, a magazyn „Duży 
Format” („Gazeta Wyborcza”) zamieścił obszerny jej fragment, były 
wywiady w ogólnopolskich stacjach radiowych i niezapomniane 
spotkania autorskie, szczególnie na Dolnym Śląsku, gdzie potomko-
wie bohaterów mojej książki mieszkają do dzisiaj.

Potem przyszła haniebna napaść terrorystycznej Rosji na Ukrainę. 
Miliony uchodźców w Polsce i lęk o naszych sąsiadów. W naszym 
domu gościliśmy przez 4 miesiące teściów naszego syna, mieszka-
jących we  Lwowie. Dla nich wojna trwa od 2014 roku. Jak długo 
jeszcze?

Rok 2022 , to rok ciężkiej pracy przy rozbudowie PWSZ w Koszali-
nie, mury rosną i w przyszłym roku oddanie do użytku sali sportowej 
i auli, których bardzo potrzebujemy.

Ten rok, to także trudna praca w koszalińskim samorządzie, proble-
my finansowe, wielkie spory z byłymi koleżankami i kolegami radny-
mi z Koalicji Obywatelskiej, które nie służą budowaniu autorytetu 
samorządu. Koszalin musi być naszą wspólną, małą ojczyzną.

Były też upragnione wakacje, także  nasze,  nadmorskie i „nadjezior-
ne”, ale zawsze dające relaks i przynoszące ukojenie. To radość, mieć 
takie miejsca blisko i móc korzystać z nich w każdej chwili.

Rok 2022 pod wieloma 
względami był dla nas 
wszystkich „ponownie” 
przełomowy. Miłość, lo-
jalność, wsparcie, nasza 
społeczność - ta lokalna 
– poznaliśmy to wszystko, 

wspierając medyków i służ-
by w covidzie, wybierając lo-

kalne restauracje i dostawców, 
by wzajemnie się wspierać i razem 

przetrwać ten trudny czas. Wraca-
liśmy do ramion rodziny, nie każdy z nas 

znalazł tam ukojenie, ale często ono tam właśnie 
jest. Wszystko, czego potrzebujemy, już mamy - mamy w sobie, to 
właśnie tam znajduje się recepta na nasze problemy, lęki i potrzeby, 
z jakimi zmagamy się każdego dnia.

Bywają momenty, gdy tracimy dostęp do tych zasobów, nie słyszy-
my już głosu wewnętrznej mądrości i intuicji. To całkowicie normla-
ne - czuć się słabszym, zagubionym. Proszenie o pomoc nie jest for-
mą słabości, a siły. W tym roku sama tego doświadczyłam na wielu 
polach. Tak jak i tego, że uzdrowienie to dotykanie z miłością tego, 
co wcześniej było dotknięte lękiem i to właśnie staram się praktyko-
wać w swoim gabinecie. To też jest moje przesłanie dalej. Naprawdę 
nie ma lepszego czasu na zwrócenie się ku sobie, ku swoim bliskim, 
na poznawanie ich niczym całkowicie nowych ludzi - bo przecież 
te wydarzenia, jak i nasze osobiste doświadczenia, tak bardzo nas 
dotknęły i zmieniły.  Czas, gdy zaczynamy być bardziej tu i teraz, 

wychodząc z tego „chomiczego kółka”, to jak przebudzenie się z dłu-
giego snu, wtedy to czujemy „coś tu nie gra”, „już mi nie jest z tym po 
drodze” i to jest wspaniałe! Podążajcie za tym głosem! Zaufajcie mu, 
pozwólcie płynąć, a uwierzcie, że życie, wszechświat, Bóg, czy jak 
chcecie to nazwać, zaskoczy obrotem spraw.

Wyzwolenie się ze schematów, oczekiwań bliskich, z szufladek i pu-
dełek, w jakie jesteśmy, czasem od dziecka, upychani jest bardzo 
trudne. Wymaga odwagi, czasem przeciwstawienia się własnemu 
otoczeniu, ale na końcu jest nagroda. To powrót do siebie. 

Z zawodu jestem psychologiem. W moim gabinecie spotykam się 
z osobami, które chcą odnaleźć w sobie ten wewnętrzy spokój lub 
uporać się z trudnościami. Powiedzieć, że gabinety psychologiczne 
pękają w szwach - to mało powiedzieć. Z mojej perspektywy wiele 
osób poszukuje tego wewnętrznego ładu, który znajduje, realizując 
się w sporcie, hobby, najzwyklejszych, najdrobniejszych przyjemno-
ściach i sądzę, że to z nami zostanie na dłużej. 

Warto też współdzielić obowiązki, szczególnie my kobiety mamy 
tendencję to brania wszystkiego na swoje barki, a to czas, aby dać 
przestrzeń mężczyznom, dzieciom i tworzyć partnerskie relacje. 

Chyba nie ma teraz lepszego momentu na zwrócenie się ku sobie, 
swoim bliskim. To wypuszczenie powietrza może pozornie właśnie 
w tym trudnym, zarówno ekonomicznie, jak i politycznie czasie być 
rozwiązaniem, w którym zajdziemy ukojenie. Bądźmy na to gotowi 
i otwarci. 
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Błażej Babij,
muzyk, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu kontrabasowego Koszalin 
BassFest! 

Ewa Michalska, 
doradca podatkowy, właścicielka i prezes zarządu Kancelarii Doradztwa 
Podatkowego Progres

Mijający 2022 rok pod 
względem zawodowym 
był dla mnie bardzo owoc-
ny. Chyba już głośno moż-
na mówić, że pandemię 
mamy za sobą i że pozo-
stanie ona tylko niemiłym 

wspomnieniem. Pozwoliło 
nam to bez przeszkód zor-

ganizować drugą edycję Ko-
szalin BassFest!, która została 

znów ciepło przyjęta, o czym może 
świadczyć pobity rekord frekwencji 

pierwszej edycji. W trakcie przygotowań do 
festiwalu udało nam się nawiązać wiele bardzo cennych kontak-
tów, które już zaczynają procentować i mają pozytywny wpływ na 
rozwój przedsięwzięcia, jakim jest nasz festiwal. Rok 2022 to rów-
nież kolejne wyróżnienia dla festiwalu oraz fundacji. W trakcie XII 
Prezydenckiej Gali Kultury Koszalin BassFest! otrzymał nagrodę 
w kategorii Kulturalna Inicjatywa Roku, a w trakcie gali z okazji Ko-
szalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych Fundacja BassFest 
otrzymała nagrodę w kategorii Debiut NGO. 

Miniony rok to również czas, w którym dużo czasu poświęcili-
śmy na rozwój naszej fundacji. Braliśmy udział w wielu kursach 
i szkoleniach, które ułatwiają i przyśpieszają prace przy festi-
walu i innych projektach kulturalnych.

Rok 2022 to także pierwszy od trzech lat dłuższy urlop, na 
który udało nam się wyjechać wspólnie z żoną. Postanowili-
śmy zwiedzić Dolny Śląsk wraz z jego stolicą, ponieważ tam, 
na akademii muzycznej studiowała żona. Jesteśmy pod wraże-
niem zarówno zamków i pałaców, których jest tam bardzo dużo 
z bajkowym zamkiem w Mosznej na czele oraz piękna przyrody 
gór opawskich. Kolejny raz przekonaliśmy się, jak Polska jest 
piękna, wypełniona historią, różnorodnością, bogactwem na-
tury i jak dobrze się tu wypoczywa.

Miniony rok w wielu aspektach był dla nas bardzo udany i li-
czymy, że nadchodzący będzie co najmniej równie pomyślny. 
Mamy nadzieję, że rok 2023 będzie rokiem pokoju i stabilizacji 
na świecie, a wszelkie niepokoje odejdą w zapomnienie, czego 
wszystkim życzymy.

Podsumowania poszcze-
gólnych okresów w życiu 
zawodowym i osobistym 
są moją praktyką od wie-
lu lat. Zatrzymuję się na 
chwilę, aby dokonać ana-

lizy zdarzeń, sytuacji i spo-
tkanych ludzi oraz dostrzec 

ich wpływ na mnie i moje oto-
czenie. To pozwala mi wyraźniej 

poczuć i docenić rozwój, który na-
stępuje we mnie – to jest mój osobisty 

progres. Dzięki temu także dostrzegam dro-
gę, którą przeszłam życiowo - od startu w dorosłe życie do miejsca, 
gdzie jestem teraz. 

My, kobiety, takie własne retrospekcje powinnyśmy mieć zapisy-
wane na receptę, bo często same siebie nie doceniamy wystarcza-
jąco, w natłoku codziennych obowiązków siebie pozostawiamy na 
później. To kobieta tworzy, inicjuje, musimy tylko pamiętać, jak je-
steśmy kreatywne, a nasza społeczna rola jest niezastąpiona. 

W tym roku utworzona przeze mnie Kancelaria Doradztwa Podat-
kowego Progres obchodziła okrągłą dwudziestą rocznicę istnienia, 
co również było szczególnym powodem do zatrzymania się i pod-
sumowań. 

Niezwykle ważne dla mnie jest to, że pracując w zawodzie doradcy 
podatkowego uczestniczę w planowaniu i realizacji marzeń moich 

Klientów - często śmiałych i bezkompromisowych, wkomponowu-
jąc je w realia przepisów prawa. Razem z zespołem współpracow-
ników towarzyszymy naszym Klientom w sprostaniu wymogom 
prowadzenia biznesu i zarządzania majątkiem, uwzględniając nie-
ustannie zmieniające się meandry prawa podatkowego. 

Zawodowo mijający rok przed naszą branżą postawił szczególnie 
wiele wyzwań w obliczu intensywności wprowadzania nowych 
przepisów. Przedsiębiorcy reorganizujący swoje firmy jeszcze po 
pandemii, w nowym roku napotkali „nowe zasady gry”. Mieliśmy 
więc mnóstwo pracy, szkoleń i przekazywania wiedzy w taki spo-
sób, aby nasi klienci czuli się bezpiecznie i stabilnie, mogli dalej pra-
cować, tworzyć nowe miejsca pracy i planować swój rozwój. 

Ten rok minął mi również pod znakiem podróży i otwarcia na nowe 
kierunki. Szczególne dla mnie miejsce to Paryż, zawodowo i pry-
watnie lubię tam wracać. Wszystko wskazuje na to, że w nowym 
roku podróży w tym kierunku będzie jeszcze więcej, a także dojdą 
kolejne – bardziej egzotyczne. Bardzo cenię sobie spotkania bez-
pośrednie z partnerami biznesowymi i choć ostatnie lata pokazały, 
że świetnie sobie radzimy online, to staram się wybierać tradycyjny 
model pracy. 

Ze wszystkich podróży z przyjemnością jednak wracam tu - do 
Koszalina. To miasto dające nadzwyczajną możliwość połączenia 
życia zawodowego i rodzinnego, realizacji pasji i spędzania czasu 
z przyjaciółmi. Dla mnie Koszalin to miasto, w którym można żyć 
w harmonii ze sobą i z otaczającym światem, w pięknym, natural-
nym otoczeniu, osiągając sukcesy zawodowe.

Pięknych, rodzinnych, smacznych świąt.  
Harmonii, miłości i łagodności. Niech Nowy 

Rok przyniesie nam wystarczająco dużo czasu 
potrzebnego do zrealizowania marzeń. Życzę 

wszystkim, aby życie z dnia na dzień stawało się 
coraz piękniejsze. 

Magda Holmik-Gabryś
Deko Mięty. Koszaliński sklep on-line

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

I   6 4   I



Mateusz Godawa, 
pastor Kościoła Woda Życia

Żyjemy w naprawdę cieka-
wych czasach. Ostatnie dwa 
lata szczególnie pokazują, 
że trudno być pewnym 
czegokolwiek. W jednej 
chwili człowiek może stra-
cić wszystko. W jednej 
chwili może wydarzyć się 

coś, co na zawsze zmieni 
bieg jego życia, a może zmieni 

i jego samego?

Rok 2022 był dla mnie miksturą wiel-
kiej radości, strachu i... nadziei. Radości, 

ponieważ kilka miesięcy wcześniej przyszło na 
świat nasze pierwsze dziecko. Strachu, ponieważ w lutym po raz kolej-
ny świat stanął na głowie. A nadziei - o niej powiem na końcu.

Jesteśmy z żoną już ponad 9 lat po ślubie. Pojawienie się naszej córki 
Alisy to wyczekiwany i naprawdę przełomowy moment. Domyślam 
się, że wielu rodziców może się z tym utożsamić - nieprzespane noce, 
wieczne zmęczenie, płacz, krzyk, nerwy, stosy pampersów i to cu-
downe spojrzenie małej, niewinnej istoty, która roztapia serce. Wspa-
niale jest być tatą! Wiem, że ojcostwo to długa droga, ale sam fakt 
doświadczenia miłości z totalnie nieznanego mi wcześniej wymiaru to 
prawdziwa rewolucja. Jakby ktoś wstawił mi większe serce. Powiem 
tak, jak wszyscy, których wcześniej słuchałem z przymrużeniem oka: 
człowiek nie zna życia, póki nie ma dzieci. 

Nie zapomnę chwili, kiedy 24 lutego rozpoczęła się wojna. Nagle do 
miłości i radości, której doświadczaliśmy z żoną, dołączył strach i wiel-
ka niewiadoma. Co z nami będzie? Pamiętam, jak obserwowaliśmy 

rozwój wydarzeń. Wieści o spadających bombach i uciekających rodzi-
nach zalały świat. W tym czasie mojemu znajomemu pastorowi z Łucka 
właśnie urodziło się dziecko. Byliśmy w kontakcie. Pierwsze dni z nowo-
rodkiem spędzili w bunkrze - niewyobrażalne. Mój inny znajomy razem 
z całą parafią w ciągu kilku dni zmienił budynek kościoła w schron. Ob-
serwując to wszystko, wiedzieliśmy razem z żoną i naszą społecznością 
w Koszalinie, że nadchodzi czas mobilizacji do pomocy, w co zaangażo-
waliśmy się, jak potrafiliśmy. Spośród wielu historii najbardziej utkwiła 
mi w pamięci chwila, kiedy do wynajętego przez nas mieszkania dla 
uchodźców wprowadziliśmy pierwszą mamę z 8-letnią córką z Ukra-
iny. Po wielodniowej ucieczce znalazły się w czystym, zaopatrzonym, 
ale obcym miejscu. Były przerażone. My poruszeni. Od tego momentu 
ludzkie tragedie, które oglądaliśmy w telewizji i internecie, stały się na 
jakiś czas częścią naszej rzeczywistości. Tutaj muszę powiedzieć, że jako 
Polacy, koszalinianie - zdaliśmy egzamin miłości w praktyce. 

Będąc pastorem, każdego roku mam okazję uczestniczyć w ślubach, 
pogrzebach, narodzinach dzieci, w chwilach radości i smutku, nierzad-
ko w dramatach rodzinnych. Na co dzień spotykam się z sytuacjami, 
które po ludzku wydają się niemożliwe. Ale to właśnie te momenty, 
które doprowadzają człowieka do jego granic, najczęściej stają się 
chwilami, które zmieniają wszystko. Odnoszę wrażenie, że żyjemy 
w czasach, gdy nic nie jest pewne. Czy to zdrowie, kariera, plany, czy 
wakacje z rodziną. W obliczu wiszącego widma utraty wszystkiego co 
znamy, za co do tej pory oddawaliśmy swoje życie, przychodzi czas 
na weryfikację. Rodzi się pytanie: Co w życiu ma naprawdę znacznie? 
W tym właśnie dostrzegam światło, że ten trudny moment naszej hi-
storii daje nam być może po raz kolejny wielką szansę na bycie ludźmi, 
których Pan Bóg zawsze widział... pełnych miłości, szacunku, wrażli-
wości na potrzeby innych, patrzących daleko ponad podziały, różnice, 
poglądy polityczne. Ludzi, których jednoczy wspólny cel, a nie tylko 
wspólny wróg.

Anna Mieczkowska,  
prezydent Kołobrzegu

Rok 2022 był bardzo trudny 
dla wszystkich samorządów. 

Następujące po sobie kry-
zysy: covid, wojna w Ukra-
inie, inflacja i ogólna dro-
żyzna, odciskają się na 
miejskim budżecie i po-
wodują szereg proble-
mów. W dodatku działa-
nia naszego rządu, często 

spóźnione lub nietrafione, 
nie poprawiają naszej sytu-

acji. Nie raz musieliśmy działać 
sami i wymyślać coś, co powinno 

zostać rozwiązane systemowo. Tak 
było na przykład z pomocą dla wojen-

nych uchodźców. Miasta muszą mierzyć się 
z problemami, których dotąd nie doświadczaliśmy.

Ale rok 2022 to także czas dużych inwestycji - ostatnich dofinan-
sowywanych z poprzedniej perspektywy środków UE. Kończy-
my jedną z największych: przebudowę nadmorskiej promenady. 
To już trzeci etap, który jest domknięciem prac zrealizowanych 

w poprzednich kadencjach. Już w grudniu będę mogła powie-
dzieć, że Kołobrzeg może pochwalić się najdłuższą promenadą 
spacerową na polskim wybrzeżu. Natomiast brak porozumienia 
rządu z UE w sprawie uruchomienia kolejnej transzy jest czymś 
najgorszym, co może spotkać nasze samorządy. Bez tych środ-
ków rozwój wielu miast i gmin zostanie po prostu zahamowany.

Rok 2022 to również wiele spotkań, konsultacji, a także dalszy 
rozwój programu Karta Mieszkańca. Już teraz Kartę posiada 
blisko połowa mieszkańców Kołobrzegu. Przypisane do niej 
programy - jak chociażby programy zdrowotne umożliwiające 
bezpłatne badania i zabiegi, cieszą się niezwykłym zaintereso-
waniem. Samych zewnętrznych partnerów, oferujących posiada-
czom zniżki, mamy już 110.

Podsumowując: rok 2022 był z pewnością trudny. Choć 
na kolejne lata szykujemy się z jeszcze mniejszym opty-
mizmem. Pomimo to miasto stara się realizować swoje za-
dania i spełniać potrzeby mieszkańców. Świat się zmienia 
z ogromną prędkością, a naszym zadaniem jest sprostanie 
skutkom zmian tak, aby Kołobrzeg rozwijał się i był atrak-
cyjny zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających nas  
turystów.

Radosnych Świąt  
Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 
Nowym 2023 Roku

życzy
Teresa Stangret 

oraz zespół MixStal
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Monika Bogurska, 
wraz z mężem, dr. Marcinem Bogurskim, prowadzi firmę Gabinety Bogurscy; 
zawodowe obowiązki łączy z byciem mamą Martyny i Marcela.

Marta Pawelec,  
dietetyk kliniczny w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, 
w Koszalinie porady w zakresie żywienia prowadzi w remedice oraz własnej 
Specjalistycznym Poradni Dietetycznej 

Z perspektywy 12 miesię-
cy wiem, że droga spokoju 
i dystansu, którą wybra-
łam, doprowadziła mnie do 
miejsca, w którym czuje się 
wewnętrznie wolna. Nie-
zależnie od sytuacji w kraju 

czy na świecie, to mój we-
wnętrzny motor działania i to 

poczucie wolności daje mi siłę, 
by wyciągnąć własne wnioski 

i wyrażać swój sprzeciw. 

Napaść Rosji na Ukrainę pokazała mi, że po-
dzieleni na co dzień Polacy na niespotykaną skalę zjednoczyli się, by 
nieść pomoc, co budzi optymizm i wiarę w ludzką solidarność. Historia 
toczy się kołem i lubi powtarzać, nam pozostaje wyciąganie wniosków 
i tak potrzebne w takich sytuacjach chłodne, krytyczne spojrzenie 
i realna ocena wydarzeń.

Wierzę, w to, że jesteśmy świadkami wyzwolenia w nas chęci przebu-
dzenia.  Nadal możemy być świadkami triumfu demokracji, nie dykta-
tury.

Nie możemy zapominać, że wojna jedynie odsunęła na dalszy plan 
problemy z którymi borykamy się w Polsce. Wystarczająco długo po-

zwalaliśmy odbierać sobie kolejne prawa. Zbyt długo godziliśmy się na 
dyskryminację osób LGBT czy odbieranie prawa do bezpiecznej abor-
cji. Pamiętajmy, że te prawa wynikają z konstytucji czy przynależności 
do Unii Europejskiej. Kryzys uchodźczy na granicy, problemy instytucji 
kościoła w Polsce, zamach na wolność mediów i nieustanne odbiera-
nie praw kobietom, to realia w jakich żyjemy. 

Staram się dużo rozmawiać z dziećmi. Są już na tyle dojrzałe, że uczy-
my się wzajemnie od siebie, zarówno w obszarach poznawczych (no-
winek technologicznych), jak i np. tolerancji. Otaczanie się młodymi, 
wolnymi ludźmi daje nadzieję na dobrą przyszłość, w której polityka 
i układy oraz pozorne „dobro”, które rządzący chcą nam sprawić, nie 
będzie tak mocno determinowało naszego życia. 

Dla mnie osobiście szczególnie ważne są prawa kobiet, zawsze tak 
było, już od czasów szkolnych. Miło mi widzieć, jak bardzo ważne jest 
to też dla naszej córki i jak bardzo ona angażuje się w to, aby kobietom, 
żyło się w naszym kraju lepiej. 

Choć brzmi to wszystko dość pesymistycznie, sądzę, że te własne, nie-
podległe wolności, jakie tworzymy we własnych środowiskach, pra-
cach, związkach, wśród przyjaciół, pozwalają na poczucie siły, jaką mo-
żemy karmić nasze mięsnie i umysły w obronie tego, co najważniejsze. 

„Zadaniem człowieka jest uświadomienie sobie treści, które wynikają 
z nieświadomości” C.G. Jung

Rok, którego końcówka 
już na horyzoncie, ob-
fitował w wydarzenia. 
Kiedy obrócę się za sie-
bie i zobaczę, ile za mną, 

aż trudno uwierzyć, że 
pomieścił to w sobie jeden 

rok. Dla mnie - jak chyba dla 
wszystkich - jednym z bardziej 

wstrząsających wydarzeń był 
wybuch wojny na terenie Ukrainy. 

To był dzień, w którym w Polsce obcho-
dzilibyśmy Tłusty Czwartek. To bardzo lubiane 

święto, pełne przysmaków, zupełnie przestało mieć znaczenie. 
Ten dzień zamienił się w jeden z najsmutniejszych w naszym ży-
ciu. Pełen niepewności i strachu. W tym czasie też szykowałam 
się do konferencji dietetycznej, na którą zjechać mieli się spe-
cjaliści z całej Polski. Jeden z uczestników poinformował nas, że 
z wielkim żalem musi odmówić, bo w jego kraju, w Ukrainie, roz-
poczęła się wojna, jego bliscy są zagrożeni, a koledzy na froncie. 
To bardzo wstrząsnęło nami i choć konferencja się odbyła, zrobi-
liśmy dodatkową zbiórkę na pomoc jego bliskim. 

W tym roku rozpoczęłam również pracę jako dietetyk kliniczny na 
oddziale onkologicznym. Zdawałam sobie, że ta praca nie będzie 
łatwa, w końcu w każdym z nas jest tyle ukrytych lęków odno-
śnie nowotworów. Pierwsze tygodnie ogromnie mnie stresowały, 
w końcu tu potrzeba sporej delikatności, ale i rzeczowości. Wiele 
też w sobie musiałam przepracować, aby wyjść z własnych obaw 
o zdrowie, stykając się z tak ciężką chorobą.  

Muszę przyznać, że to wszystko, co w tym roku się wydarzyło, 
sprawiło, że moje życie znacznie się uspokoiło. Postawiłam na 
czas dla siebie i dla rodziny oraz radość i doświadczanie z pozoru 
małych i drobnych rzeczy. Staram się pracować „z głową”, czyli 
nie wszystko robić na raz, a etapami. Dużo pracuję, ale mam czas 
dla dzieci, męża, na wakacje, które w tym roku spędziliśmy na 
kajakach. Rozpoczęłam też studia psychologiczne, które jeszcze 
bardziej pomogą mi kompleksowo zaopiekować się moimi pacjen-
tami. 

Mimo tylu burz, ten rok mnie wyciszył i uspokoił, wprowadził 
nową jakość, za co jestem losowi ogromnie wdzięczna.

Wszystkim naszym Klientom, 
Współpracownikom oraz 

Kontrahentom
życzymy

spokojnych, pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia

a także dużo szczęścia  
i sukcesów w nadchodzącym 

Nowym 2023 Roku

  zespół BARON
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Kiedy rodzicom Mai Nadarzyńskiej wydawało się, że najgorsze mają za sobą, przyszedł kolejny cios. Diagnoza 
każdego ścięłaby z nóg: u dwulatki stwierdzono bardzo groźną formę raka. Lekarze w Polsce uznali, że wy-
niszczający organizm dziecka nowotwór jest nieoperacyjny. Jedyną nadzieją na uratowanie życia dziewczyn-
ki jest terapia w Barcelonie, gdzie są lekarze posiadający doświadczenie w walce z neuroblastomą. Ale na to 

potrzebne są ogromne pieniądze.

neuroblastoma – wstrząsająca diagnoza, 
ale rodzice Mai się nie poddają

Nikt tak dobrze nie odda dramatyzmu sytuacji, jak rodzice Mai. 
Oddajmy im więc głos: „Maja ma skończone 2 lata i musi po raz 
drugi walczyć o swoje życie. Tym razem przeciwnik, z którym 
przyszło jej się zmierzyć, jest o wiele gorszy, gdyż podstępnie wy-
niszcza jej cały organizm. To nowotwór złośliwy - neuroblastoma. 
Inaczej mówiąc to dziecięcy, rzadki nowotwór powstający najczę-
ściej w jamie brzusznej oraz w nadnerczach, ale także w klatce 
piersiowej, przy kręgosłupie oraz w kościach.

Maja jest dzielną wojowniczką, która o swoje zdrowie i życie wal-
czy od urodzenia. Ze względu na wcześniejszą stratę ciąży, Maja 
była najbardziej wyczekiwanym dzieckiem na świecie. Nasza Ma-
leńka Córeczka pojawiła się na świecie 3 kwietnia 2020 r. i była 
najpiękniejszym prezentem urodzinowym mamy. 

Od samego początku było wiadomo, że w jej ciałku dzieje się coś 
groźnego. Maja urodziła się z wrodzoną wadą serduszka. Dia-
gnoza padła na drugi dzień po jej narodzinach. Ubytek przegrody 
międzykomorowej serca (VSD) zagrażał jej życiu. Niezbędna była 
operacja, która odbyła się 14 października 2020 r. w Warszawie. 
Wada została skorygowana całkowicie, pozostała już po niej tylko 
i aż blizna sporych rozmiarów na mostku. W okresie pooperacyj-
nym oraz intensywnego wzrostu i rozwoju, Maja została poddana  
trwającej ponad rok rehabilitacji. Zabiegi te były niezbędne, aby 
powróciła do pełni zdrowia i nie odbiegała rozwojem od swoich 
rówieśników.

Rok po narodzinach Mai pojawiła się na świecie jej młodsza sio-
strzyczka Zoja, nasze dopełnienie szczęścia. Niestety po dwóch 
dniach od narodzin, los ponownie okazał się dla nas okrutny – 
otrzymaliśmy kolejny cios. Diagnoza mówiła, że Zoja urodziła się 
z wrodzoną, bardziej skomplikowaną wadą serduszka, niezbędna 
była natychmiastowa operacja, ratująca jej życie.

W momencie, kiedy wydawałoby się nam, że najgorsze mamy 
za sobą i możemy spróbować żyć normalnie, życie napisało nam 
inny scenariusz. W kwietniu 2022 r. odeszła nasza najukochańsza 
Mama i jak zwykła mawiać Maja – jej “Ukochana Babusia”, która 
przegrała nierówną walkę z podstępnym nowotworem.

Do czasu ostatniej diagnozy Maja była  pogodną, uśmiechniętą 
i pełną życia dziewczynką. Do sierpnia 2022 r. Maja rozwijała się 
jak każde dziecko – prawidłowo, a my nie zauważyliśmy nic nie-
pokojącego.

Na przełomie lipca i sierpnia 2022 r. Maja zmagała się notorycznie 
z objawami podobnymi do symptomów grypy jelitowo - żołąd-
kowej. Kiedy 7 sierpnia br. Maja trafiła do szpitala w Koszalinie, 
wykryto u niej guza w brzuszku. USG jamy brzusznej wykazało, 

że guz jest bardzo duży (ma wymiary 47mmx25mmx48mm) i jest 
zlokalizowany w okolicy przykręgosłupowej. 

Już 9 sierpnia br. Maja niezwłocznie została przetransportowana 
do kliniki w Szczecinie. W tym okresie odbyły się pierwsze bada-
nia, a tomografia komputerowa potwierdziła, że zmiana w brzu-
chu Majeczki jest sporych rozmiarów i budzi niepokój.  Prawdo-
podobnie guz zaczął już rosnąć w okresie płodowym. 

23 sierpnia br. wykonano Mai pierwszą biopsję, która wykaza-
ła, że są to odczynowe węzły chłonne. Tomografia kontrolna 15 
września br. wykazała, iż zmiana w brzuszku Mai jest stabilna i nie 
budzi niepokoju. 

W tym momencie myśleliśmy, że po tym wszystkim pozostaną 
nam tylko wspomnienia w postaci kolejnej, dużej blizny na brzusz-
ku. Jednakże jest coś takiego jak niezawodna intuicja matki, która 
nie pozwalała nam stać bezczynnie. Byliśmy zaniepokojeni cią-
głym osłabieniem Mai, jej złym samopoczuciem, brakiem apety-
tu, bólem brzuszka, biegunkami i wymiotami. 

6 października br. odbyła się wizyta Mai u specjalisty – onkologa 
we Wrocławiu, podczas której potwierdzono, iż nie są to węzły 
chłonne, tylko zmiana nowotworowa. W trybie pilnym trzeba 
było wykonać kolejną biopsję, która odbyła się 25 października br. 

Dalej wszystko toczy się jak w najgorszym koszmarze, ocean wy-
lanych łez… A my oczekujemy na najgorszy dla nas scenariusz.

Nasz świat zawalił się po raz kolejny: wyniki pojawiły się w 7 li-
stopada br. Były druzgocące, bo definitywnie potwierdziły, że guz 
w brzuszku Mai to neuroblastoma. Dołączamy do grona onkoro-
dziców. Jest to jeden z najgorszych i niezwykle rzadkich rodzajów 
nowotworu u dzieci. 

Obecnie stan Mai jest bardzo poważny, uśmiech niknie, a jej stan 
zdrowia pogarsza się z dnia na dzień. Widzimy, że nasze dziecko 
jest coraz słabsze i z trudem jesteśmy w stanie zrozumieć, dla-
czego to akurat ją musiało spotkać, dlaczego musi tak cierpieć, 
dlaczego to jej dzieciństwo mija praktycznie od urodzenia w szpi-
talach. Nasza Pszczółka zaprzestała samodzielnego chodzenia 
i poruszania się, jej nóżki i rączki drżą, czyniąc niemoc nawet 
w samodzielnym trzymaniu butelki z mlekiem. Widzimy strach 

i lęk w jej oczach. Utrata łaknienia, notoryczne wymioty, mimo-
wolne ruchy gałek ocznych, nieskoordynowane ruchy ciała, za-
burzenia mowy –  spowolnienie, a wręcz jej zaprzestanie, budzą 
w nas straszny niepokój, a najgorsza jest ta niemoc. Stan zdrowia 
Mai jest dramatyczny, Nasza Córeczka jest  nieobecna, ospała, 
brak jej sił na podstawowe czynności życia codziennego. 

Jest to sytuacja bardzo trudna nie tylko dla nas i Mai, ale i dla 
całej naszej rodziny. Ciężko jest nam pojąć, dlaczego akurat na-
sza zawsze uśmiechnięta Pszczółka musi tak cierpieć i omija ją 
to beztroskie dzieciństwo, które powinna spędzać na zabawie 
ze swoimi rówieśnikami, młodszą siostrą i dość licznym kuzyno-
stwem. Nie takiego dzieciństwa i życia dla niej pragnęliśmy.  Jest 
to sytuacja, której nie jesteśmy w stanie sami sobie wytłuma-
czyć jako dorośli, a jak ma to pojąć dwuipółletnie dziecko, które 
pół swojego życia spędziło w szpitalu? Teraz wszystko dzieje się 
ekspresowo. 

Po szeregu konsultacji odbytych w Polsce usłyszeliśmy, że guz 
jest nieoperacyjny, co sprawiło, że rozpoczęliśmy rozpaczliwe po-
szukiwania ratunku dla swojego dziecka w klinikach i szpitalach 
zlokalizowanych na terenie całej Europy. W ten sposób trafiliśmy 
w miejsce, które stało się naszym i Mai światełkiem w tunelu. 
Skontaktowaliśmy się z kliniką w Barcelonie – SJD Barcelona Chil-
dren’s Hospital, która jest jedną z najlepszych klinik w dziedzinie 
leczenia neuroblastomy na świecie. Czeka nas pełna diagnostyka 
w Barcelonie. Badania pokażą, jaki jest to stopień zaawansowa-
nia śmiertelnej choroby i pomogą podjąć decyzję o natychmia-
stowym rozpoczęciu leczenia – chemioterapii, radioterapii oraz 
usunięciu guza. Niestety aby doszło do pełnej diagnozy i leczenia, 
musimy zebrać potwornie wysoką sumę – około 2 milionów zło-
tych (dane z kosztorysu)!

W dodatku mamy mało czasu, z uwagi na pogarszający się stan 
zdrowia Mai, która słabnie i przygasa z dnia na dzień.

Stawka jest jednak największa – życie Mai! Prosimy więc wszyst-
kich o pomoc, by wspólnie ratować nasza Córeczkę. Maja ma do-
piero dwa i pół roku i całe życie przed sobą!

Modlimy się o to, by Maja dała radę… To wyścig z czasem… O ży-
cie Mai…

Życie nie zawsze ma szczęśliwe zakończenie, dlatego warto zosta-
wić po sobie dobry ślad. Prosimy o pomoc i wsparcie w ratowaniu 
Mai. Wierzymy, że na świecie są ludzie, którzy nie pozostaną obo-
jętni na los Naszej małej Pszczółki Mai, której przyszło zmierzyć 
się z tak groźnym i bezwzględnym przeciwnikiem… Prosimy, przy-
łącz się do walki o życie dziecka…”

Marta i Paweł – Rodzice Mai

Pomóc Mai można dokonując wpłaty na konto:  
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba 

Santander Bank 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 
Tytułem: 3400 pomoc dla Mai Nadarzyńskiej 

 
Wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Maja: 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawalek Nieba 
PL31109028350000000121731374 

swift code: WBKPPLPP 
Santander Bank 

Title: 3400 Help for Maja Nadarzynska 
 

Aby przekazać 1,5% podatku dla Mai należy w formularzu PIT wpisać KrS 0000382243 oraz w rubryce  
„Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1,5%” wpisać: 3400 pomoc dla Mai nadarzyńskiej.
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„Ach, gdzież są niegdysiejsze śniegi?” - chciałoby się zakrzyknąć za francuskim poetą Villo-
nem przy oglądaniu starych zdjęć zimowego Koszalina. Miasto wyglądało wówczas bajkowo.  
Dla dawnych mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, ta pora roku oznaczała również dni 

zabaw i sportowych rywalizacji.  

Łyżwy, narty, sanki i kuligi, czyli uroki 
zimy w dawnym Koszalinie

Kilka lat temu w czasopiśmie „Köslin Kurier” ukazały się wspomnie-
nia urodzonego w niemieckim jeszcze Koszalinie Manfreda Schül-
ke, który opisywał zimy z czasów jego dzieciństwa. „Dziś klimat 
jest inny niż ten, który pamiętam z moich dziecięcych lat, gdy były 
‘prawdziwe zimy’ ze śniegiem.” – pisał. „To były dla nas, dzieciaków, 
radosne chwile, chociaż ta pora roku miała również mniej przyjem-
ne strony. Mimo że byliśmy dziećmi, musieliśmy ciężko pracować. 
Gdy spadł śnieg, odśnieżaliśmy ulicę i chodniki przy naszej kamie-
nicy. Jeżeli śniegu było zbyt dużo, trzeba go było wywozić sankami 
na Quebbewiese (dzisiejszy teren Manhattanu) lub do Mühlenbach 
(Dzierżęcinki). Zarabialiśmy również drobne pieniądze, odśnieżając 
chodniki przed sklepikami. Ich właściciele płacili nam za to od 10 
do 20 fenigów. Czasem była to paskudna robota, gdy posypany 
solą śnieg topił się i zamieniał w wodę, która po nocy zamieniała 
się w twardą lodową skorupę. Bardzo trudno było ją usunąć, aby 
chodnik mógł zostać uznany za gruntownie oczyszczony. Mieliśmy 
do tego specjalne skrobaczki. Oprócz pracy, zima oferowała tak-
że mnóstwo okazji do zabawy. Kto z nas, dzieci, nie brał udziału 
w bitwach na śnieżne piguły? Czasem przy takiej zabawie zdarzała 
się wybita szyba w oknie. Oznaczało to dla sprawcy ’gorzką pigułę’, 
która kosztowała go pieniądze zarobione wcześniej na odśnieża-
niu.”

Ulubionym miejscem zimowych zabaw małego Manfreda i jego ko-
legów był park i rzeczka Dzierżęcinka. Wspominał, że wracając do 
domu ze szkoły przy Moritzstrasse (dzisiejszej ulicy Jedności) wy-
korzystywali skarpę przy najstarszym koszalińskim Drzewie Cza-
rownic, zjeżdżając w dół na tornistrach. Mniej bezpieczną zabawą 
było pływanie na krach, gdy lód pokrywający Dzierżęcinkę zaczy-
nał topnieć. - Oczywiście czasem kończyło się to mokrym tyłkiem 
– wspominał pan  Schülke. Trzeba było wtedy szybko biec do domu 
i przebrać się w suche i ciepłe ubranie.

Drugim miejscem zimowych zabaw dzieci i młodzieży była Czarna 
Góra (Schwarze Berg), która znajdowała się między dzisiejszymi 
ulicami Racławicką, Stawisińskiego, Rzeczną i Orlą. Najlepszy zjazd 
zaczynał się przy zaroślach okalających nowy cmentarz żydowski 
i prowadził do położonej w dole łączki, zasypanej w latach 80. XX 
w. Mniej więcej w jednej trzeciej jego długości była wielka mulda, 
która powodowała, że większość saneczkarzy i narciarzy właśnie 
tam się wywracała wśród śmiechów i wrzasków.

Gerhard Ziemer, również dawny mieszkaniec Koszalina, wspo-
minał, że na początku XX w. ulubioną zimową rozrywką młodych 
ludzi w Koszalinie była jazda na łyżwach. W tamtym czasie praw-
dopodobnie nie było ucznia, który by tego nie potrafił. Łyżwiarze 
korzystali z zamarzniętego parkowego stawu. Urządzone tam lodo-
wisko było jednak odpłatne (5 fenigów) i nie zawsze dostępne, ale 
dobrze utrzymane: zamiatane, a nocą polewane wodą. Bezpłatnie 
korzystano za to z zamarzniętego niewielkiego stawku na terenie 
dzisiejszego Manhattanu oraz rozlewiska Dzierżęcinki przy daw-
nej szkole dla głuchoniemych (obecnie okolice  ul. Rzecznej). Ich 
największą zaletą był fakt, że w razie załamania się lodu było tam 
bardzo płytko. W bardziej mroźne zimy starsi łyżwiarze wybiera-
li się w jednodniowe wycieczki po zamarzniętej Dzierżęcince do 
któregoś z jezior: Lubiatowskiego lub Jamna. Na tym ostatnim ko-
szalinianie ślizgali się na bojerach przechowywanych na przystani 
żeglarskiej w Unieściu.

Z Górki na paZurki

Największym powodzeniem zimą cieszyła się w dawnym Koszalinie 
Góra Chełmska. Już ponad 100 lat temu znajdowały się na niej zna-
komicie utrzymane tory saneczkowe. 

Autor: Krzysztof urbanowicz 

Koszaliński rynek zimą, lata 30. XX w. Ze zbiorów Zbigniewa Wojtkiewicza.

Koszalin, ul. Zwycięstwa, lata 20. XX w. Ze zbiorów Zbigniewa Wojtkiewicza.

Lodowisko na stawie Zamkowym w koszalińskim parku, lata 30. XX w. 

Bojery na jamnie, lata 20. XX w.

Zawody saneczkowe na Górze Chełmskiej, lata 20. XX w.  Ze zbiorów Zbigniewa Wojtkiewicza.

Skocznia narciarska na Górze Chełmskiej, lata 20. XX w.

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

I   7 2   I I   7 3   I



Pierwszy, dość krótki, był wybudowany w 1906 r. przez uczniów 
szkoły dla chłopców i prowadził od stojącego na szczycie Góry 
Chełmskiej krzyża w kierunku północnym. Po wybudowaniu tam 
w latach 20. niewielkiej skoczni narciarskiej, był wykorzystywany 
przez skoczków jako lądowisko. 

Drugi zjazd, powstały w 1907 r., również dzięki pracy młodzieży, 
znajdował się z tyłu późniejszego stadionu sportowego. Tam też 
w późniejszym okresie wybudowano drugą, nieco większą od po-
przedniej, skocznię narciarską. 

W 1913 r. powstał trzeci zjazd dla saneczkarzy, tym razem wybu-
dowany przez miasto. Tor miał 6 metrów szerokości, wysokość 
bocznych wałów sięgała 2 metrów, a jego długość wynosiła po-
nad 1000 metrów, plasując go jako najdłuższy tor saneczkowy 
w północnych Niemczech. Cieszył się sławą na całym Pomorzu 
i był odwiedzany przez amatorów zjazdów z sąsiednich miejsco-
wości. W 1913 r. odbyły się na nim pierwsze zawody bobslejowe.

Na Górze Chełmskiej uczniowie koszalińskich szkół mieli zimą 
okazję do spotkań z nastoletnimi elewami pobliskiej wojskowej 
Szkoły Kadetów, mieszczącej się w dzisiejszej siedzibie ośrodka 
szkoleniowego Straży Granicznej. Przybyli tam z całych Nie-
miec chłopcy byli wówczas podporządkowani surowej dyscy-
plinie i rzadko opuszczali koszary. Na zajęcia fizyczne na Górze 
Chełmskiej udawali się w zwartych kolumnach marszowych pod 
dowództwem oficera. W opublikowanych w połowie lat 60. XX 
wieku wspomnieniach Gerharda Ziemera, kilkudziesięcioletni już 
wówczas autor pisał, jak wielkie wrażenia na nim – gimnazjaliście 
– robiły w 1915 r. marszowe piosenki śpiewane przez jego  rówie-

śników w mundurkach i wojskowych czapkach, kształcących się 
na przyszłych oficerów armii cesarskiej. Niektórzy z nich mieli na 
twarzach ślady walk staczanych na dziedzińcu szkoły, gdzie budo-
wano śnieżne fortece i wały. O ich posiadanie toczyły się zacięte 
bitwy na śnieżki, które nie obywały się bez siniaków i zakrwawio-
nych nosów.

Ukoronowaniem saneczkowania na Górze Chełmskiej był zjazd 
nieoficjalną trasą zwaną Torem Śmierci (Todesbahn), obejmują-
cą częściowo dzisiejszą ulicą Sianowską. Przed I wojną światową 
ruch samochodowy prawie nie istniał, niebezpieczeństwo spotka-
nia konnego zaprzęgu z zaopatrzonymi w dzwonek saniami rów-
nież było niewielkie. Zjazd rozpoczynał się na szczycie góry przy 
krzyżu, a kończył aż przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Piłsud-
skiego i Chałubińskiego, przy budynku szkoły kadetów. Aby zmi-
nimalizować niebezpieczeństwo, na wszelki wypadek na końcu 
trasy usypywano wał ze śniegu. Z czasem zakazano tam zjazdów, 
a tor przegrodzono rowem i rzędem słupków.

Na terenie całej Góry Chełmskiej można było zimą spotkać rów-
nież wielu narciarzy. W 1914 r. powstało Stowarzyszenie Sportów 
Zimowych (Wintersportverein), a miasto i okolice reklamowano 
w folderach turystycznych jako znakomite miejsce do uprawiania 
zimowych dyscyplin. Wkrótce pojawili się tam pierwsi biegacze, 
początkowo w rakietach śnieżnych na nogach, mający do dyspo-
zycji trasę o długości 16 km, wykorzystywaną w kolejnych latach 
do przeprowadzania mistrzostw narciarskich Pomorza. 

W styczniu 1938 r. gazeta „Kösliner Zeitung” zamieściła obszerny 
i ilustrowany fotografiami reportaż z takich zawodów zatytuło-

Tor saneczkowy na Górze Chełmskiej, po 1913 r.  Ze zbiorów Zbigniewa Wojtkiewicza.

Plakat reklamowy toru saneczkowego na Górze Chełmskiej.  Ze zbiorów Zbigniewa Wojtkiewicza.Narciarze na Górze Chełmskiej, lata 30. XX w.Lodowisko na stadionie klubu sportowego Bałtyk, początek lat 60. XX w. Ze zbiorów Tomasza Wnuka. 
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wany „Góra Chełmska, najlepsze tereny narciarskie w okręgu”. Na 
pięciokilometrowej trasie w konkursie startowali razem mężczyź-
ni, kobiety i młodzież, a kibicowały im tłumy koszalinian, którzy 
po rozdaniu nagród zwycięzcom szczelnie wypełnili restaurację 
obok wieży widokowej. 

Już w latach 20. XX wieku koszalińska pisarka Marie Luise Bartz 
pisała, że gdyby władze miasta wybudowały na Górze Chełmskiej 
schronisko mogące przyjmować letnich i zimowych gości, Kosza-
lin mógłby pozyskać warunki uprawiania zimowych i letnich spor-
tów górskiego kurortu, niespotykane w żadnym innym mieście na 
Pomorzu. „W pobliżu nie ma wielu większych miast o tak dobrych 
warunkach jak Góra Chełmska ze swoim leśnym i morskim powie-
trzem wysokogórskiego uzdrowiska.” Wojna zniweczyła te plany.

paraoliMpiady i kuliGi

W opracowaniach dotyczących sportu w Koszalinie po roku 1945 
o dyscyplinach zimowych trudno znaleźć choćby wzmiankę. Jedy-
nie w opracowaniu dotyczącym sportu osób niepełnosprawnych 
w województwie koszalińskim dr Agnieszka Połaniecka wspomi-
na o osiągnięciach zawodników założonego w 1969 r. klubu spor-
towego „Start”, którzy przez 7 lat zdobywali tytuł drużynowego 
mistrza Polski w narciarstwie biegowym. Zawodniczki „Startu” 
odnosiły również sukcesy indywidualne, startując m.in. w 1994 r. 
na Igrzyskach Paraolimpijskich w norweskim Lillehammer, zajmu-
jąc III miejsce w biegu narciarskim na 15 km i IV miejsce w biegu 
narciarskim techniką klasyczną na 5 km. 

W powojennym Koszalinie nie organizowano jednak zawodów 
narciarskich. W latach 60. zdarzały się natomiast młodzieżo-
we zawody saneczkowe wykorzystujące wyremontowany tor 
na Górze Chełmskiej. Do zjeżdżania na sankach wykorzysty-
wano również pofałdowany i niezabudowany  jeszcze teren 
tzw. wąwozów (obecnie między ulicami Kutrzeby i Kwiatkow-
skiego), park po obu stronach dzisiejszej ulicy Andersa oraz 
– od lat 80. do dziś – sztucznie usypane wzniesienie z pomni-
kiem Hasiora. 

Ponadto w  kilku punktach miasta (m.in. w pobliżu remizy stra-
żackiej, przy obecnej ul. Orląt Lwowskich oraz na stadionie klubu 
sportowego Bałtyk oraz na kilku osiedlach) urządzano lodowiska, 
na których podczas ferii organizowano dla dzieci i młodzieży za-
wody łyżwiarskie w biegach oraz w slalomie. Do zimowych roz-
rywek koszalinian należały również kilkugodzinne kuligi na Górę 
Chełmską lub do Mielna organizowane w latach 60. i 70. przez 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Koszaliński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 

Dziś kuligów się już nie urządza, a łyżwiarzom pozostaje tylko nie-
wielkie sztuczne lodowisko przy stadionie Gwardii (w listopadzie 
2022 r. właściciel zapowiedział, że z powodów ekonomicznych tej 
zimy nie będzie czynne) oraz wymagające wypożyczenia specjalnych 
łyżew syntetyczne lodowisko, które rok temu urządzono na rynku 
przed ratuszem. Jednak gdy pogoda sprzyja, na zaśnieżonych le-
śnych drogach i bezdrożach w pobliżu osiedla Lubiatowo wciąż moż-
na  spotkać koszalinian na nartach.

Tor saneczkowy na Górze Chełmskiej, po 1913 r.  Ze zbiorów Zbigniewa Wojtkiewicza.
Zima w koszalińskim parku na wysokości dzisiejszego ronda 

Henryki Rodkiewicz, lata 60. XX w. Ze zbiorów autora.

Nie masz pomysłu 
na prezent?
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jaki był mijający rok dla politechniki koszalińskiej? 
– Rozpoczęliśmy go z obawami, trwała pandemia, nie wie-
dzieliśmy, co wydarzy się nawet w najbliższych tygodniach, 
a kończymy w dobrych nastrojach. Z pewnością byłyby 
znacznie lepsze, gdyby nie dramatyczna sytuacja w Ukrainie. 

czy to samo możemy powiedzieć o środowisku studenckim?
– Staram się nigdy nie wypowiadać w imieniu studentek 
i studentów, ale z rozmów z osobami, z którymi mam zajęcia 
wynika, że dla żaków to był rok powrotu do nauczania sta-
cjonarnego i odtwarzania relacji środowiskowych. 

odnoszę wrażenie, że na uczelni ciągle coś się dzieje.
– Bo dokładnie tak jest! (uśmiech). Tak powinno być. Szkoła 
wyższa to nie tylko kształcenie i badania, lecz także normal-
ne życie, w którym musi być miejsce na wszystko. Chcemy, 
żeby nasze studentki i nasi studenci wynieśli ze studiów 
i pobytu na Politechnice Koszalińskiej tak samo dobre wspo-
mnienia, jakie są naszym udziałem z naszych czasów stu-
denckich. 

Zdarzają się jednak trudniejsze okresy. co wtedy?
– Powtarzam wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, że 
żadna sprawa nie jest godna tego, żeby popadać w stres i tracić 
zdrowie. Stawiamy na życzliwość i bezkonfliktowość, a przede 
wszystkim na rozmowę. Niekiedy w szczerej wymianie zdań moż-
na wyjaśnić więcej, niż poprzez wydawanie, często bezdusznych,  
decyzji.

jak po pandemii radzi sobie środowisko naukowe?
– Naukowcy z jednej strony przyczynili się do ujarzmienia zagro-
żenia, które wywołał COVID-19, a z drugiej strony, w skali lokal-
nej, nie tracili czasu. Co więcej - w pewien sposób skorzystali na 
izolacji i ograniczeniach, mogąc wydajnie skoncentrować się na 
swoich pracach i badaniach. Nic więc dziwnego, że tylko w tym 
roku odnotowaliśmy szesnaście obron rozpraw doktorskich na 
naszej uczelni, nie wliczając stopni uzyskanych przez naszych na-
ukowców w innych ośrodkach akademickich. 

nawet odwiedzając uczelnię można doświadczyć zupełnie no-
wego dopływu energii. Z czego to wynika?

„Przenosząc to, co robimy na terminologię żeglugową, umiemy prognozować, nawigować, sterować 
dużymi jednostkami, sprawnie wyjść w morze, pokonać znaczny dystans omijając rafy, zawijając do 

przyjaznych portów i – bezpiecznie dla wszystkich naszych pasażerów – powrócić do portu”.

„Tam, gdzie dzieje się coś dobrego  
- czuć dobrą energię”

Autor: mateusz stankiewicz  |  Fotografie: anna orska/Politechnika Koszalińska

– Życie nie znosi próżni: ponieważ, na skutek znacznych podwy-
żek opłat, musimy oszczędzać energię elektryczną, jej miejsce za-
stąpiła większa dawka energii naturalnej, która występuje w kon-
taktach międzyludzkich (uśmiech). Żartuję, oczywiście. Tam, gdzie 
dzieje się coś dobrego - czuć dobrą energię. Zapraszam częściej 
do odwiedzania uczelni, nie tylko pana, ale wszystkie osoby zain-
teresowanie kształceniem i współpracą z nami. 

wiele szkół wyższych wręcz kreuje się na dostępne dla wybra-
nych.
– Nie znam takich przypadków, myślę, że wszystkie wrażenia: ne-
gatywne i pozytywne, rodzą się w umysłach i nie zawsze odpo-
wiadają faktom. Jako ludzie jesteśmy z natury subiektywni, dlate-
go najlepiej posługiwać się wartościami empirycznymi. Jesteśmy 
otwarci na inicjatywy, pomysły, potrafimy budować wspólnoty 
celów i dbać o dobro wspólne. 

czy dlatego rośnie liczba partnerów, z którymi szkoła współpra-
cuje?
– Przenosząc to, co robimy, na terminologię żeglugową: umie-
my prognozować, nawigować, sterować dużymi jednostkami, 
sprawnie wyjść w morze, pokonać znaczny dystans omijając rafy, 
zawijając do przyjaznych portów i – bezpiecznie dla wszystkich 
naszych pasażerów – powrócić do portu. Czy miałby pan jakiekol-
wiek wątpliwości przy zakupie wejściówki na tak skonfigurowany 
rejs? (uśmiech). 

Żadnych. a patrząc na uczelnię z szerszej perspektywy?
– Mamy potrzebę działania integrującego i inspirującego. Właśnie 
rozpoczęliśmy kampanię informacyjną dotyczącą zakresu i skali 
współpracy poszczególnych wydziałów z firmami. Każda z jedno-
stek utrzymuje kontakt z co najmniej dwudziestoma, a niektóre 
nawet z czterdziestoma przedsiębiorstwami. Studentki i studen-
ci, w poszukiwaniu swojego miejsca na rynku pracy, mogą korzy-
stać z doświadczeń, dorobku i ofert pracy kilkuset firm niemal ze 
wszystkich branż. 

jak w to wszystko, o czym mówiliśmy, wkomponowuje się udział 
uczelni w uniwersytecie europejskim?
– To dla nas szczególny powód do dumy i radości (uśmiech). Nie-
dawno podpisałam oficjalną umowę grantową na sfinansowanie 
realizacji tego projektu, czyli dopisaliśmy „kropkę nad i” do tego, 
o czym dotąd mówiliśmy w kontekście budowy systemu kształ-
cenia dualnego, a więc ścisłego połączenia praktyki z teorią. Ze 
swoim doświadczeniem i dokonaniami nasza politechnika, uczel-
nia techniczna z pięćdziesięciopięcioletnim dorobkiem, doskonale 
wpisuje się we współpracę z innymi szkołami wyższymi w Euro-
pie, pod szyldem kształcenia specjalistycznego. 

jak spędzi pani święta?
– Zanim przyjdzie czas świąteczny, złożę życzenia całej społecz-
ności akademickiej Politechniki Koszalińskiej – to nasza tradycja, 
staramy się ją kultywować. Chciałabym również wykorzystać tę 
możliwość do podziękowań. To był intensywny i pracowity rok, 
i jednocześnie bardzo trudny. Święta spędzę rodzinnie, w domu. 
Będzie to czas spotkań z najbliższymi i na pewno wielogodzin-
nych rozmów.

czego życzyć politechnice koszalińskiej na nowy rok?
– Gdybym miała wymienić wszystkie życzenia, które chciałabym, 
żeby się spełniły, zabrakłoby nam miejsca w tym wydaniu „Pre-
stiżu” (uśmiech). Powiem o tych najważniejszych. Uczelni przede 
wszystkim życzę kolejnych sukcesów środowiska studenckiego 
i naukowego, wzrostu liczby kandydatów na studia również w no-

wym roku akademickim i dumy z absolwentów, których mamy 
coraz więcej. Wielu z nich dynamicznie pnie się po szczeblach 
kariery, co szczególnie cieszy. Ważne też jest, że młodzi ludzie po 
studiach szybko znajdują pracę.  

co poza tym?
– Dobrej i coraz wydajniejszej współpracy międzynarodowej na 
wszystkich szczeblach naszej działalności. A wszystkim – spoko-
ju, pokoju i zdrowia. Wiemy już, że to ostatnie jest nie tylko naj-
ważniejsze, ale też najcenniejsze i najbardziej poszukiwane. Nie 
uciekniemy od tego, co jednocześnie dalekie od nas i bliskie nam, 
czyli sytuacji za wschodnią granicą. Oby ta wojna skończyła się 
jak najszybciej.

a czego życzyć pani? 
– Podpiszę się pod wszystkimi życzeniami, o których przed chwi-
lą rozmawialiśmy (uśmiech). Wystarczy, że osoby z mojego oto-
czenia, w tym moi najbliżsi, będą zdrowi i bezpieczni – to mi wy-
starczy, niewiele oczekuję od życia. Gdybym miała powiedzieć, 
co chciałabym przeżyć w przyszłym roku, to znowu muszę od-
nieść się do tego, co dotyczy Politechniki Koszalińskiej – żebyśmy 
wszyscy mogli w większym zakresie doświadczać dobra, ponie-
waż niezmiennie wierzę, że człowiek z natury jest dobry.
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Kształcenie dualne zyskuje na znaczeniu, umożliwiając efektywne 
zdobywanie wiedzy i specjalistycznych umiejętności. Politechnika 
nieustannie unowocześnia infrastrukturę naukową, by odpowia-
dać na potrzeby studentów w tym zakresie. Nowym elementem 
tych działań jest laboratorium GlobalLogic IoT Lab, gdzie młodzi 
ludzie mogą poznać rozwiązania, z którymi będą mieć kontakt 
w karierze zawodowej. 

punkt startowy do kariery

– Uruchomienie laboratorium to doskonały przykład współpracy 
nauki z biznesem i ukoronowanie wieloletniej współpracy firmy Glo-
balLogic z Politechniką Koszalińską – powiedziała podczas otwarcia 
pracowni dr hab. Danuta Zawadzka, prof. i rektor PK. – Laborato-
rium otwiera nowe możliwości naszym studentkom i studentom, ale 
także wzmocni badania naukowe w obszarze internetu rzeczy.

– Jesteśmy jeszcze bliżej nowoczesnych technologii, doskonalimy 
ofertę edukacyjną, rozwijamy Koszalin i region Pomorza Środko-
wego – dodała prof. Danuta Zawadzka. – Cieszę się, że możemy 
spotkać się w gronie osób, które konkretnymi działaniami pod-
kreślają wagę i potrzebę wzmacniania akademickiego charakteru 
miasta i regionu. Jestem przekonana, że to miejsce będzie dla wie-
lu osób punktem startu do przyszłej kariery zawodowej. 

efektywny roZwój koMpetencji

– GlobalLogic IoT Lab zapewni studentom większe możliwości 
rozwoju i pozwoli zdobywać praktyczną wiedzę oraz rozwijać 
umiejętności niezbędne obecnie na rynku pracy i pożądane przez 
przedsiębiorstwa z sektora informatycznego – wyjaśnił Piotr 
Bartkiewicz, Head of Delivery Center/AVP w GlobalLogic i absol-
went Politechniki Koszalińskiej. – Wpłynie na efektywny rozwój 

Politechnika Koszalińska intensywnie rozwija program kształcenia dualnego, oferując studentom 
szansę na zdobycie wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego. Nowe możliwości w tym za-
kresie zapewni – oficjalnie otwarte 22 listopada br. – zaawansowane technologicznie laboratorium 

GlobalLogic IoT Lab, utworzone we współpracy z firmą z Grupy Hitachi.

GlobalLogic uruchomiło na uczelni 
nowoczesne laboratorium 

Autor: mateusz stankiewicz  |  Fotografie: adam Paczkowski

kompetencji związanych z realizacją projektów transformacji cy-
frowej. Korzystać z niego mogą między innymi studenci Wydziału 
Elektroniki i Informatyki, którzy uczestniczą w programie Global-
Logic Smart Start. W ramach cyklicznych spotkań osoby uczące 
się mają szansę blisko współpracować z ekspertami przy projek-
tach rozwijających u nich wiedzę z zakresu oprogramowania dla 
systemów wbudowanych, technologii chmurowych, Big Data, 
programowania w C++, Java czy C#.

kolejny aspekt owocnej współpracy

Laboratorium, zlokalizowane w kampusie uczelni przy ulicy Śnia-
deckich 2, zostało wyposażone w 16 stanowisk umożliwiających 
tworzenie urządzeń IoT, realizację komunikacji poprzez sieci 4G 
i pracę na modułach edukacyjnych „GL Embedded Starter Kit”. 
W obiekcie działają stanowiska montażowo-pomiarowe i spe-
cjalne  serwery. Wszystko to zapewni niedostępne powszechnie 
możliwości poszerzania wiedzy na temat sztucznej inteligencji, 
agregacji danych, architektury systemów i urządzeń internetu 
rzeczy czy protokołów komunikacyjnych. 

GlobalLogic IoT Lab to kolejny aspekt współpracy Politechniki 
Koszalińskiej z firmą z Doliny Krzemowej, która ma swoje siedziby 
w Koszalinie i ośmiu innych miastach kraju, w tym we Wrocławiu, 
Krakowie, Katowicach i Szczecinie. GlobalLogic objął patronatem 
organizowane przez uczelnię Środkowopomorskie Targi Pracy, 
podczas których studenci i absolwenci mogą zapoznać się z per-
spektywami zawodowymi oraz ofertami staży.

technoloGia ZMienia rZecZywistość

– Jesteśmy zaangażowani w rozwój rozwiązań cyfrowych, które 
zmieniają sposób działania branż i wpływają na otaczający świat 
– przypomniał Marek Matysiak, wiceprezes GlobalLogic Polska 

i kolejny absolwent Politechniki Koszalińskiej na wysokim sta-
nowisku w firmie. – Nasi inżynierowie tworzą produkty i usługi, 
z których korzystają później kierowcy, lekarze, logistycy i pra-
cownicy fabryk w każdej części globu. Chcemy dzielić się wie-
dzą, przy tym pokazując studentom, że ich praca może zmieniać 
rzeczywistość. Wierzymy, że wielu młodych koszalinian będzie 
wkrótce udowadniać, że za każdą linijką kodu kryje się coś więcej.

Nowe laboratorium jest czwartym otwartym przez GlobalLogic 
w Polsce. Podobne działają we Wrocławiu, Krakowie i Szczeci-
nie. W ten sposób firma, jako dostawca rozwiązań i usług IT dla 
sektora przemysłowego, budowlanego i produkcji, a także bliski 
partner firm z sektora automotive, finansowego czy medycznego, 
otwiera studentom drzwi do niedostępnej nigdzie indziej wiedzy. 

siedeM osób prZecięło wstęGę

Laboratorium zostało zlokalizowane na Wydziale Elektroniki i In-
formatyki. Osobą odpowiedzialną za jego powstanie był dr hab. 
inż. Robert Suszyński, prof. PK, a rolę łącznika między uczelnią 
a firmą odegrał Rafał Bąk. Koordynatorem funkcjonowania IoT 
Lab, z ramienia Centrum Informatycznego Wydziału Elektroniki 
i Informatyki, jest Wojciech Sokołowski, a pracownikiem odpo-
wiedzialnym za jego działalność – dr inż. Paweł Poczekajło. 

Gościem otwarcia był Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, który 
podkreślił rosnące znaczenie współpracy na linii uczelnia – samo-
rząd – biznes. W inauguracji pracowni wziął udział Oleksander 
Kachmar, dyrektor ds. operacyjnych GlobalLogic Europe. Wstę-
gę przecięło siedem osób, poza prof. Danutą Zawadzką, Piotrem 
Bartkiewiczem, Markiem Matysiakiem i Piotrem Jedlińskim, rów-
nież dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej, 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, dziekan wydziału oraz przed-
stawiciel środowiska studenckiego. 

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

I   8 0   I I   8 1   I



Uroczystość odbyła się z udziałem dr hab. Danuty Zawadzkiej, 
prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, przedstawicieli samo-
rządu Koszalina, zaprzyjaźnionych firm, władz wydziału i part-
nerów, którzy przyczynili się finansowo do powstania pracow-
ni: samorządu województwa zachodniopomorskiego i Miejskiej 
Energetyki Cieplnej w Koszalinie. 

kwalifikacje finansowe i uMiejętności analitycZne

Łączna wartość projektu, obejmująca: adaptację sali, zakup 
wyposażenia, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, 

wyniosła pół miliona złotych. Koordynatorką powstania labo-
ratorium jest dr Anna Szczepańska-Przekota z Katedry Finan-
sów WNE, która teraz będzie jego opiekunem.

Pomysł utworzenia laboratorium finansowo-giełdowego z pro-
fesjonalną salą transakcyjną to po części inicjatywa wzorowa-
na na światowych rozwiązaniach uniwersyteckich. – Tego ro-
dzaju miejsce wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy 
i młodych ludzi, rozpoczynających kształcenie na kierunkach 
ekonomicznych – powiedziała dr Anna Szczepańska-Przekota. 
– Wśród najbardziej perspektywicznych zawodów są również 

Tydzień po otwarciu nowego laboratorium na Wydziale Elektroniki i  Informatyki, 28 listopada br., 
uruchomiona została kolejna nowoczesna pracownia. To laboratorium utworzone na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych (WNE), wyposażone w sprzęt, który posłuży studentkom i studentom do zdobycia 

wiedzy praktycznej z obszaru finansowo-giełdowego. 

Tutaj rozpoczną karierę maklerzy 
giełdowi i doradcy finansowi

Autor: mateusz stankiewicz  |  Fotografie: adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

te, które wymagają kwalifikacji finansowych i umiejętności 
analitycznych.

jak w klasycZnyM tradinG rooMie

Na powierzchni około 80 m2 znajdują się indywidualnie zaprojek-
towane biurka w układzie gniazdowym, które umożliwiają pracę 
w mniejszych grupach. Miejsce zostało zaaranżowane jak klasycz-
ny trading room. Atutem jest ściana wizyjna, gdzie na sześciu moni-
torach można śledzić serwisy giełdowe, giełdy krajowe i zagranicz-
ne. Monitor interaktywny pełni również funkcję projektora. 

W pracowni znajdują się zegary wskazujące czas w miastach, 
w których działają największe giełdy światowe, dzwon rozpoczy-
nający sesję oraz wizerunek byka i niedźwiedzia, czyli symbole 
giełdowej hossy i bessy. 

Dzięki nowemu laboratorium WNE rozwija ofertę dydaktyczną. Na 
kierunku Ekonomia utworzone zostały dwie nowe specjalności: ana-
lityka rynkowa i analityk giełdowy, a na kierunku Finanse i rachunko-
wość – specjalność: doradca inwestycyjny na rynkach finansowych. 

rZecZywiste probleMy inwestycyjne 

Zajęcia w ramach tych specjalności mają ułatwić przygotowanie 
do egzaminów na maklera papierów wartościowych i uzyskania 
licencji doradcy inwestycyjnego. W tym miejscu można doskona-
lić umiejętności praktyczne, oceniając rzeczywiste sytuacje i pro-
blemy inwestycyjne. 

Oprócz możliwości skorzystania z nowoczesnej infrastruktury, 
studenci i studentki mają również dostęp do specjalistycznego 
oprogramowania i baz danych finansowych. Wsparcie w proce-
sie kształcenia zadeklarowały: Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie, bank Credit Suisse, XTB Dom Maklerski S.A. i Sto-
warzyszenie Księgowych w Polsce, oddział w Koszalinie. 

Wsparcie utworzenia laboratorium pochodziło z dotacji samo-
rządu województwa o wartości 200 tysięcy złotych i darowizny 
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie w wysokości 50 tysię-
cy złotych. Jak podkreśliła prof. Danuta Zawadzka, pracownia jest 
kolejnym przykładem na podejmowanie działań łączących teorię 
z praktyką oraz badania z nauczaniem. 
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Politechnika Koszalińska wspiera kulturę, aktywnie i na róż-
nych polach uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta i regio-
nu. Nie inaczej było podczas KKK. Wiele wątków w dysku-
sjach i prezentacjach dotyczyło uczelni i wydarzeń przez nią 
wspieranych. 

ucZelnia na Mapie kultury

Śmiało można powiedzieć, że z roku na rok coraz więcej or-
ganizatorów imprez wchodzi w partnerstwo z Politechniką 

Koszalińską. W tym roku do tego grona dołączyła między in-
nymi: Fundacja BassFest Koszalin, która przygotowuje Festi-
wal BassFest. Uczestnicy kongresu i przedstawiciele wielu in-
stytucji, w tym: Archiwum Państwowego w Koszalinie, Good 
Vibe Festiwal, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (BTD) 
w Koszalinie, wskazywali na szkołę jako podmiot wyraźnie 
wyróżniający się w działaniach kulturalnych. 

Politechnika Koszalińska – i podmioty z nią bezpośrednio 
zwane, jak na przykład Centrum Kultury Studenckiej Kreślar-

Tegoroczna edycja III Koszalińskiego Kongresu Kultury (KKK), która odbyła się 14-15 października br., 
upłynęła pod hasłem „Kultura w przestrzeni, przestrzeń dla kultury”. Politechnika Koszalińska po raz 
pierwszy była partnerem wydarzenia, które było również okazją do zaprezentowania niemal trzylet-

nich efektów realizacji programu „Politechnika Koszalińska wspiera kulturę”. 

O kulturze koszalińskiej  
z Politechniką Koszalińską

Autor: mateusz stankiewicz  |  Fotografie: tomasz majewski/KKK

nia – została wpisana na mapę koszalińskich miejsc przyja-
znych kulturze, co, jak przyznała dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK, rektor uczelni, dla środowiska akademickiego jest 
szczególnym powodem do dumy i zadowolenia.

waŻne Miejsce w kosZalinie

Podczas kongresu, który odbył się w Centrum Kultury 105, 
przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej wzięli udział w pa-
nelach dyskusyjnych. Podczas pierwszego rozmawiano o tym, 
jak kultura wpływa na rozwój miasta i integrację mieszkań-
ców. Uczestniczył w nim Bartosz Warzecha, architekt, asy-
stent na Wydziale Architektury i Wzornictwa Politechniki 
Koszalińskiej. Współautor wielu nagrodzonych projektów 
z dziedziny i urbanistyki mówił o prototypowaniu, jako tech-
nice pomocnej przy rewitalizacji obszarów miejskich. 

Najpełniej uczelnia zaprezentowała swoje działania, możli-
wości i potencjał podczas paneli pod wspólnym hasłem „Mia-
sto – akcja”, które dotyczyły nowych miejsc w przestrzeni 
miasta. O Kreślarni i tegorocznym, bogatym i różnorodnym, 
kalendarium wydarzeń studenckich, ale nie tylko studenc-
kich, opowiedział jej animator Remigiusz Błaszków. Kreślar-
nia w ostatnich latach przeszła przebudowę i modernizację. 
W działającej od roku przestrzeni udało się, jak dotąd, zorga-
nizować ponad 50 wydarzeń.   

atrakcje na Miejscu i na wynos

W tym spotkaniu wzięła również udział prof. Danuta Zawadz-
ka, która uzupełniła wypowiedź Remigiusza Błaszkowa sło-
wami: – Cieszę się, że wspólnie z innymi osobami i podmio-
tami możemy działać dla dobra wspólnego, w tym przypadku 
dla kultury. Pozostajemy otwarci na współpracę z każdym, 
kto zdecydowanie stawia na rozwój miasta, środowiska i spo-
łeczności lokalnej, a przede wszystkim młodych ludzi – stu-

dentki i studentów. Zapraszam do spotkania na Politechnice 
Koszalińskiej.

Podczas kongresu uczestnicy mogli podziwiać dotychczaso-
wy dorobek Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego. Na 
stanowisku w holu Sebastian Banucha, pracownik centrum 
i student, zaprezentował część wydruków. Wyjaśnił także taj-
niki druku 3D zainteresowanym. W tym miejscu można było 
zobaczyć pracującą drukarkę przemysłową, w której powsta-
wały drobne projekty. Obok Maciej Mazurkiewicz, absolwent 
Wydziału Architektury i Wzornictwa, prowadził warsztaty 
artystyczne z sitodruku. 

Źródło dobrych praktyk

Podczas III KKK akcentów związanych w uczelnią było dużo 
więcej. W wielu dyskusjach pojawiały się wątki politechnicz-
ne, związane także między innymi z działalnością Wydziału 
Architektury i Wzornictwa, inicjatywami podejmowanymi 
przez studentów, wydawnictwami uczelnianymi. Ten dzień 
obfitował w różne warsztaty artystyczne: muzyczne, ręko-
dzieła i rzeźby społecznej. Odbył się kiermasz sztuki. W tych 
wydarzeniach również uczestniczyli przedstawiciele Poli-
techniki Koszalińskiej. 

Uczelnia opowiada się nie tylko za kulturą dostępną, lecz 
także za budową wspólnej płaszczyzny jej wsparcia. Zachę-
tą dla firm do inwestowania w kulturę i do udział w niej pra-
cowników, była realizacja transmisji online ze spektaklu BTD 
„Przyszedł mężczyzna do kobiety”, dedykowanego studentom 
i pracownikom Politechniki Koszalińskiej. 

Kongres został zorganizowany przez: Urząd Miejski w Ko-
szalinie i Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Kolejna edycja 
spotkania poświęconego działaniom kulturalnym, jak wynika 
z dotychczasowego kalendarza, KKK odbędzie się za dwa lata. 
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W grupie najbardziej wpływowych pracowników nauki znaleźli 
się: prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański (Wydział Mechaniczny), 
dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK (Wydział Informatyki i Elektro-
niki), prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny (Wydział Mechaniczny) 
i dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK (Wydział 
Nauk Ekonomicznych).  

naukowcy Z całeGo świata

Prestiżowy ranking „World’s Top 2% Scientists 2021”, czyli: lista 2 
proc. najczęściej cytowanych naukowców za rok 2021, jest przy-
gotowywana na podstawie metodyki opracowanej przez pracow-
ników Stanford University, wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech 
Strategies. 

Bez wchodzenia w szczegóły kwalifikacyjne można powiedzieć, 
że uwzględnia ona kilkadziesiąt specjalistycznych kryteriów. Li-
sta obejmuje naukowców z całego świata, ze wszystkich dziedzin, 
w tym: z nauk ścisłych, społecznych i przyrodniczych, którzy pro-
wadzą badania w ponad 160 dyscyplinach naukowych.
Wprawdzie naukowcy z Politechniki Koszalińskiej nie po raz 
pierwszy znaleźli się w tym prestiżowym i doborowym towarzy-
stwie, jednak pierwszy raz w tak szerokim i zróżnicowanym bran-
żowo gronie. 

MetalurGia i sieci neuronowe

Prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański pracuje w Katedrze Inżynierii 
Biomedycznej Wydziału Mechanicznego. Jego zainteresowania 
naukowe obejmują między innymi naukę o materiałach, inżynierię 
materiałową, budowę i eksploatację maszyn, a także organizację 

i zarządzanie oraz inżynierię wytwarzania materiałów. Obszary 
ważne dla naukowca to: nanotechnologia i materiały nanostruk-
turalne, gradientowe i metalurgia proszków oraz technologie pro-
cesów wytwarzania.

Dr hab. inż. Adam Słowik prof. PK pracuje w Katedrze Inżynierii 
Komputerowej Wydziału Elektroniki i Informatyki. Jego zaintere-
sowania obejmują: obliczenia przybliżone, inteligencję obliczenio-
wą, sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, obliczenia ewolu-
cyjne, a w szczególności algorytmy optymalizacyjne bazujące na 
naturze. Dorobek naukowca to monografie oraz ponad 120 arty-
kułów w książkach, materiałach konferencyjnych i czasopismach 
z listy filadelfijskiej. W 2021 roku został laureatem konkursu Za-
chodniopomorski Nobel.

teoria, praktyka i środowisko 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny kieruje Katedrą Inżynierii 
Produkcji na Wydziale Mechanicznym. Tematyka realizowanych 
przez niego prac dotyczy zagadnień związanych z technologiami 
obróbkowymi: obróbką ścierną i narzędziami ściernymi, ich mo-
nitorowaniem i diagnostyką, aspektami ekologicznymi, wydaj-
nością i zagadnieniami tribologicznymi. Naukowiec jest autorem 
albo współautorem ponad 240 prac naukowych.

Dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK zajmuje się 
zagadnieniami dotyczącymi modelowania systemów i procesów 
transportowych, modelowaniem mobilności na obszarach miej-
skich, optymalizacją procesów w logistyce, recyklingiem środków 
transportu i ochroną środowiska. Pracuje w Katedrze Ekonomii 
na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Czterech naukowców z różnych wydziałów Politechniki Koszalińskiej znalazło się w gronie najczęściej 
cytowanych badaczy na świecie. To niezwykłe wyróżnienie nie dotyczy wyłącznie świata nauki. Od 
badań i analiz tylko krok do wdrażania w biznesie technologii i wynalazków ułatwiających nam życie. 

Koszalińscy naukowcy wśród najbardziej 
wpływowych badaczy świata

Autor: mateusz stankiewicz  |  Fotografie: adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej jednymi z najczęściej cytowanych na świecie (od lewej): prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański, dr hab. inż. Adam Słowik,  
prof. PK, dr hab. inż. Krzysztof Nadolny i dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK.
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Krzysztof Sokołów zawodowo fotografuje od 1970 roku. 
Współpracował m.in. z Wojewódzkim Domem Kultury i ko-
szalińskimi redakcjami prasowymi. Najdłużej z „Głosem Ko-
szalińskim”. To młodszy kolega z gazety, Mariusz Rodziewicz, 
namówił go na oddanie zbiorów do Archiwum Państwowego 
(sam jest jego darczyńcą – dop. am). – Polubiliśmy się i mieli-
śmy kontakt także po zakończeniu mojej współpracy z dzien-
nikiem – mówi Krzysztof Sokołów. – Na stronie internetowej 
„Głosu” z inicjatywy Mariusza publikowane były moje zdjęcia 
z dawnych czasów. Jak się okazało, cieszyły się dużą popular-
nością. Byłem na etapie porządkowania swoich fotografii, nie 
miałem pomysłu, co z nimi zrobić i wtedy Mariusz zapropono-
wał, że skontaktuje mnie w tej sprawie z Archiwum. Zdecydo-

wałem się na podarowanie zdjęć, choć myślałem, że proces od-
będzie się kameralnie, a nie oficjalnie, w towarzystwie mediów 
(śmiech).

Ostatecznie w 2019 roku do placówki trafiło nieodpłatnie kil-
kadziesiąt tysięcy zdjęć, znakomita większość gigantycznego 
archiwum fotografika. Z jednej strony to „cenne uzupełnienie 
dokumentacji aktowej”, z drugiej doskonały materiał do popu-
laryzowania historii miasta, co Archiwum Państwowe prakty-
kuje z wielkim powodzeniem. 

Katarzyna Królczyk, dyrektor instytucji, wspomina: – Właści-
wie od momentu, kiedy pan Krzysztof przekazał nam materiały, 

Publikacja „Krzysztof Sokołów. Fotograf mówi zdjęciami” jest jedną z najpiękniejszych książek, jakie w ostat-
nich latach ukazały się w Koszalinie. Kolejną z coraz szerszej półki wydawniczej koszalińskiego Archiwum Pań-
stwowego (AP). Do lektury albumu potrzeba szerokiego stołu lub wytrzymałych kolan i przynajmniej kilku 
godzin: waży 2,5 kilograma, zawiera kilkaset zdjęć i wywiad - rzekę, od którego trudno się oderwać. Za czerwo-
ną okładką kryje się fotograficzny portret miasta, które znamy i chcemy pamiętać.  W formie elektronicznej 

książka dostępna jest na stronie internetowej www.koszalin.ap.gov.pl, w zakładce „Wydawnictwa” .

rodzinny album 
Koszalina

Autor: anna makochonik |  Fotografie: materiały prasowe archiwum Państwowego w Koszalinie 

Zespół, którego wspólnym dziełem jest ten wyjątkowy album

myślałam, żeby wydać album. Wiedziałam też, że nie powinien 
składać się wyłącznie ze zdjęć, ale także tekstu czy rozmowy, 
która przybliżałaby historię ich powstawania oraz postać sa-
mego autora. Tak jak wspominam we wstępie do książki – mia-
ło to być podziękowanie dla darczyńcy, ale także prezent dla 
koszalinian.

o cZyM Mówi fotoGraf?

Tytanicznym zadaniem, czyli selekcją zdjęć, zajęła się Dorota 
Cywińska, starsza kustosz Archiwum Państwowego, oczywi-
ście w porozumieniu z Krzysztofem Sokołowem, a na pewnych 
etapach także z Piotrem Pawłowskim, autorem rozmowy oraz 
Katarzyną Królczyk. Podobnie jak przy layoucie, fotografik 
przy wyborze materiału dał zespołowi redakcyjnemu wolną 
rękę. – Zdjęć, z którymi jestem związany emocjonalnie, po pro-
stu nie oddałem, do reszty nie jestem aż tak przywiązany, by 
się o nie wykłócać – mówi. – Muszę przyznać, że bałem się 
całego tego procesu, ale dzięki osobom, które pracowały przy 
wydawnictwie, wszystko przebiegło świetnie.  

Do albumu trafiło kilkaset fotografii, z okresu od lat 70. XX 
wieku do czasów dzisiejszych. W większości niepublikowa-
nych. Wszystkie są starannie opisane. Najstarsza pochodzi 
z 1968 roku – jest to pierwsze zdjęcie wykonane przez Krzysz-
tofa Sokołowa aparatem Smiena. Całość publikacji zamyka się 
w pięciu rozdziałach, na które poza zdjęciami składają się kolej-
ne odsłony wywiadu.  

W sumie pięć dekad historii i rozwoju Koszalina: plenery, ulice, 
mniej lub bardziej charakterystyczne budynki, osiedla, fabryki, 
zakłady, instytucje, pomniki, inwestycje, wydarzenia społecz-
ne, polityczne i kulturalne, w końcu obrazki z życia codzien-
nego i ludzie. Słowem – portret miasta. W tej unikalnej doku-
mentacji fotograficznej odnajdzie się kilka pokoleń koszalinian 
– byłych i obecnych. Dla wielu będzie to sentymentalna podróż 
w przeszłość, przypominająca czasy dzieciństwa, dorastania, 
pracy. – Celowo w albumie przyjęliśmy założenie, by jeden bu-
dynek czy miejsce pokazać w różnych ujęciach czy latach, bo to 
unaocznia zmiany, jakie przechodziła przestrzeń miejska w cią-
gu pięćdziesięciu lat – podkreśla Katarzyna Królczyk. – Muszę 
przyznać, że poza tym, że jest to wydawnictwo instytucji, któ-
rą kieruję, mam do niego stosunek osobisty. Pierwszy album 
Krzysztofa Sokołowa, ten do którego nawiązaliśmy, miałam na 
półce, gdy byłam w liceum. Pamiętam, z jakim zainteresowa-
niem go wtedy przeglądałam. Teraz jest podobnie, bo na stro-
nach książki, widzę miasto, w którym się wychowałam i żyję. 
Niezwykle mnie cieszy i satysfakcjonuje, że mogłam jako dy-
rektor Archiwum wydać dalszą, rozbudowaną część tej historii. 
Mam nadzieję, że tę radość podzielają czytelnicy.

ksiąŻka – wyZwanie

Praca nad albumem trwała rok. Długo, bo każdy z etapów – od 
wyboru zdjęć, przez edycję, skład i w końcu druk – stanowił 
osobne, skomplikowane przedsięwzięcie. Założenia od po-
czątku były ambitne. – W trakcie przygotowań uznaliśmy, że 
chcemy stworzyć coś nietuzinkowego – mówi Mariusz Król, au-
tor oprawy graficznej albumu. – Głównym założeniem wizual-
nym było nawiązanie do przeszłości, czyli albumu ze zdjęciami 
Krzysztofa Sokołowa, który ukazał się w 1983 roku. Zdecydo-
waliśmy, że nasz będzie miał inny, nietypowy, poziomy format, 
ale tak jak poprzednik zostanie oprawiony w tkaninę. Layout 
jest oczywiście nowocześniejszy, a przede wszystkim uwzględ-

nia połączenie fotografii z rozmową. Najwięcej czasu zabrało 
mi edytowanie zdjęć. Oryginały – negatywy, przechowywane 
były w różnych warunkach, różnej jakości były też skany. Ich 
oczyszczenie i przygotowanie do druku wymagało wielomie-
sięcznej pracy, ale ja lubię tego typu wyzwania, zwłaszcza gdy 
prowadzą do niesamowitego efektu końcowego. Wymyślić 
projekt to jedno – dopiero fizyczny kontakt z książką zrobił na 
mnie wrażenie.

Rzeczywiście, kunszt albumu można ocenić dopiero na żywo. 
Pomijając jego imponującą zawartość, jest to również unikat 
pod względem poligraficznym. Wydrukowania, a w zasadzie 
stworzenia, albumu podjęła się koszalińska drukarnia Polimer. 
Właściciel, Marek Malawski, mówi: – Praca nad wydawnic-
twem była trudna z wielu powodów. Między innymi ze wzglę-
du na nietypowy, leżący, format. Album, poza drukowaniem 
i falcowaniem, w całości wykonany jest ręcznie. Dziurkowanie, 
szycie, oprawa - wszystko to dzieło naszych pracowników. 
Sam również wykonywałem niektóre elementy. Tłoczenia na 
grzbiecie, oprawienie w tkaninę, wgłębienie na fotografię na 
okładce – wszystkie te rzeczy trzeba było zrobić oddzielnie, 
co oczywiście wymaga czasu. Na samo płótno czekaliśmy kilka 
tygodni. Dziennie da się oprawić w ten sposób kilkanaście eg-

Mariusz Rodziewicz, od którego pomysłu wszystko się zaczęło
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zemplarzy. Tego typu wydawnictwa pojawiają się dziś 
już bardzo rzadko. Mało kto podejmuje się ich produk-
cji, bo to typowo introligatorskie zadanie, a ten zawód 
niestety umiera. 

roZMowa, nie wywiad

W opublikowanym wywiadzie Krzysztof Sokołów kil-
kukrotnie poddaje w wątpliwość swoje kompetencje 
jako rozmówcy, podkreślając, że na miejscu czuje się 
jednak za obiektywem aparatu. Wywiad temu stwier-
dzeniu przeczy. Jest nie tylko biografią twórcy obej-
mującą dzieciństwo, pierwsze spotkania z fotografią, 
okres aktywności zawodowej oraz czasy współczesne, 
ale też pełną dygresji i anegdot opowieścią o pasjach, 
podróżach, Koszalinie, środowisku dziennikarskim 
i kulturalnym, ludziach, realiach lat minionych i samej 
fotografii, z adekwatną do tematu, poważną bądź peł-
ną humoru narracją. – Dwóch starszych facetów przez 
dwa miesiące spotykało się przy kawie i ciastku, by 
prowadzić sentymentalny dialog o przeszłości – mówi 
o okolicznościach powstawania wywiadu Krzysztof 
Sokołów. – Rozmawiało się super, bo znamy się od lat, 
znamy też osoby, o których opowiadamy. Oboje jeste-
śmy gadułami, stąd tyle spotkań.

Autor rozmowy, Piotr Pawłowski – dziennikarz, 
publicysta i wydawca, uzupełnia: – Z Krzyszto-
fem znamy się od lat, ale to znajomość osobliwa. 
W przeszłości nie zdarzyło się nam usiąść i po-
gadać. Jednak dzieliliśmy te same przestrzenie. 
Wprawdzie w odstępie czasu, lecz ukończyliśmy 
sąsiadujące ze sobą szkoły. Pracowaliśmy w tych 
samych albo konkurencyjnych gazetach. Propo-
zycja rozmowy przyszła od Katarzyny Królczyk, 
dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie 
i pomysłodawczyni przedsięwzięcia. Ciekawy po-
mysł, ciekawy rozmówca i ciekawa historia – zgo-
dziłem się po pierwszym spotkaniu. Spotykaliśmy 
się z Krzyśkiem i rozmawialiśmy we wnętrzach 
Gromady, gdzie, dzięki uprzejmości Wiesława 
Świsia, dyrektora hotelu, od wielu lat mam swoje 
miejsce do pracy. Wspominaliśmy, przeglądaliśmy 
zdjęcia, szukaliśmy intrygujących wątków – w ten 
sposób powstało tło do prezentacji kilkuset foto-
grafii. Lubię rozmowy dynamiczne, nieprzegadane, 
w których autor wchodzi w interakcję z rozmówcą. 
Długie mnie jako czytelnika, nudzą, odstraszają. 
Szybko nudzę się i treścią, i formą, więc sam staram 
się nie zanudzać innych. Co do dorobku, uważam 
Krzysztofa za jednego z najważniejszych powo-

jennych fotografów koszalińskich, a nawet szerzej: 
pomorskich. Znam i znałem osobiście lub poprzez 
prace, większość, o ile nie wszystkich, fotografów 
prasowych, którzy przez nasze media przewinęli się 
w ciągu ostatnich, powiedzmy, pięćdziesięciu lat. 
Na tym tle Krzysztof jest postacią wyjątkową. Był 
tam, gdzie działo się coś ważnego, dotknął istoty 
absurdu komuny, uwiecznił najważniejsze wydarze-
nia po osiemdziesiątym dziewiątym roku, zwłasz-
cza w dziedzinie kultury, a jeszcze znajduje czas na 
plenery i prace artystyczne, a przede wszystkim – 
wykształcił pokolenie młodych, a dzisiaj już dojrza-
łych, fotografów.

a MoŻe cZęść druGa?

Wszystko, co wydarzyło się w związku z wydaniem 
książki, Krzysztof Sokołów przyjął z zaskoczeniem 
i właściwą sobie skromnością. Także zaintereso-
wanie, jakie album wzbudza oraz wszelkie gratu-
lacje, recenzje, opinie, wyrażane osobiście bądź za 
pośrednictwem Archiwum. Nie prowadzi mediów 
społecznościowych, więc omijają go internetowe 
aplauzy i entuzjastyczne komentarze. – O planie 
na album dowiedziałem się ostatni – śmieje się. – 

W formie elektronicznej 
książka dostępna jest  

na stronie internetowej  
www.koszalin.ap.gov.pl,  

w zakładce 
„Wydawnictwa” .

Krzysztof Sokołów i Katarzyna Królczyk podczas oficjalnej promocji albumu

Mariusz Król (z brodą i w czapce) przygotował projekt graficzny wydawnictwa
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Nad publikacją pracował zespół redakcyjny w składzie: Katarzyna Królczyk, Dorota Cywińska, Robert Borucki, Piotr 
Pawłowski, Krzysztof Sokołów i Anna Zbroszczyk. Opracowanie graficzne, layout i skład: Mariusz Król. Korekta i redakcja 

tekstu: Joanna Wyrzykowska. Druk: Polimer s.c. Zakład poligraficzny. Malawscy M.J. W formie elektronicznej książka 
dostępna jest na stronie internetowej http://www.koszalin.ap.gov.pl/, w zakładce „Wydawnictwa” .

Chyba najmilsze jest to, co także kiedyś było dla 
mnie najcenniejsze, czyli poznanie wielu wspania-
łych osób na różnych etapach powstawania publi-
kacji. Dla mnie także odkrycie na nowo Archiwum 
Państwowego, które kojarzyło mi się z posępnymi 
ludźmi odkurzającymi stare księgi. Zobaczyłem 
coś przeciwnego: niezwykle aktywną kulturalnie 
instytucję. Spotykam się i rozmawiam z osobami, 
które album widziały, a nawet odnalazły się na 
moich zdjęciach. Odezwali się bliżsi i dalsi znajo-
mi z dawnych lat, często z prośbą o egzemplarz. 
Jestem z całości bardzo zadowolony, nie prze-
padam jedynie za zainteresowaniem medialnym  
(śmiech).

Promocja albumu miała miejsce w Koszalińskiej Bi-
bliotece Publicznej, 26 października br. Zapowiedzią 

książki była czerwcowa, plenerowa wystawa przy 
Rynku Staromiejskim, a jesienią tego roku wczesne 
prace Krzysztofa Sokołowa o Sianowie prezento-
wane były w sianowskiej Galerii Zorza. Materiału 
na drugą część albumu – o regionie na przykład, 
który fotografik także bogato dokumentował – nie 
brakuje. Pomysł na kontynuację zarówno autor, jak 
i dyrektor AP kwitują... uśmiechem. Tymczasem 
na przekazanie do Archiwum Państwowego czeka 
reszta zbiorów Krzysztofa Sokołowa. Docelowo 
– całość. To hojny i bezcenny dar. – Także zachę-
ta, by dzielić się z nami swoimi zasobami – dodaje 
Katarzyna Królczyk. – One mają wartość nie tylko 
sentymentalną dla archiwum rodzinnego, ale i hi-
storyczną, dla miasta. Czasem nawet nie podejrze-
wamy, jak cenne rzeczy przechowujemy w szufla-
dach i rodzinnych albumach.

Marek Malawski, w którego drukarni album został wydrukowany i ręcznie oprawiony

15 luksusowych apartamentów 
w pieczołowicie odnowionej willi 

Miejsce idealne dla gości 
biznesowych i jako baza do 

rodzinnych wypadów nad morze

Gwarancja dyskrecji, komfortu 
i spokoju

Strzeżona posesja 
z wewnętrznym parkingiem 

Dostęp o każdej porze doby - 
elektroniczne klucze do furtki 
i drzwi wejściowych obiektu

Na życzenie gości śniadania 
o umówionej porze  

Koszalin, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 49  |  telefon: +48 888 877 349 
e-mail: apartamenty@rezydencjamysliwska.pl 

www.rezydencjamysliwska.pl

9,6
w ocenie gości serwisu  

Booking.com

„Czystość, cisza i spokój, poczucie luksusu.”
„Śniadanie pysznie, pięknie podane.”
„Świetne miejsce. Obiekt wzorcowy w swojej klasie.”
„Gorąco polecam. Super obsługa, rewelacyjne wyposażenie, super czysto i komfortowo.”
„To co widzisz na zdjęciach i w opisie, sprawdza się na 120%!”
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AnnA BŁĄDEK
dziennikarka koszalińskiej redakcji TVP

Czytanie książek nie jest najpopularniejszym sposobem spędzania wolnego czasu przez Polaków. 
My jednak wiemy, że przez Czytelników „Prestiżu” ten szlachetny nawyk wciąż jest praktykowany. 
Dlatego poprosiliśmy dwadzieścia kilka osób z tego grona, by podzieliły się wrażeniami z lektur, które 
ostatnio zrobiły na nich szczególne wrażenie. Może okażą się one dla kogoś z Państwa, innych książ-
kolubów,  wartościowymi wskazówkami w poszukiwaniu ciekawych tytułów, które wypełnią Pań-
stwa wyobraźnię w ten szczególny czas świąteczno-noworoczny, kiedy zwalnia tempo życia, a po-
jawia się ochota na coś więcej niż kolejna porcja makowca albo pokazywany w TV po raz setny film 

„Kevin sam w domu”. Przyjemnych lektur!

Książkowe rekomendacje 
naszych Czytelników 

na czas świąteczno-noworoczny 

Jak powiedzieć o książ-
ce „Dziady i dybuki” 
Jarosława Kurskiego, 
unikając patosu, skoro 

mam wrażenie, że ona 
dosłownie, bez żadnej 

przesady wpłynęła na moje 
postrzeganie rzeczywistości? 

Myślałam, że o relacjach polsko
-ukraińskich trochę wiem, w końcu 

wychowywałam się w miejscu, w którym 
mój dziadek, wskazując na drogę między naszym a domem 
sąsiadów, mówił, że to granica polsko-ukraińska, a od idących 
wzdłuż naszego płotu mężczyzn usłyszałam niezrozumia-
ły epitet: polskie pany. Słyszałam i czytałam, że my, Polacy 
mamy z Ukraińcami rachunki krzywd, w których równanie 
winien i ma występuje po obu stronach po równo. Nie przy-
puszczałam, że wynik tego równania jest tak dosłownie fifty
-fifty, a raczej pa pałam. To, co my im, to i oni nam. Tak samo 
okrutnie. Z taką samą sadystyczną, wynaturzoną wyobraź-
nią. Sporo się dowiedziałam o historii, którą wydawało się, że 
znam, ale nie tylko to jest walorem tej książki. To prawdziwa 
opowieść dygresyjna, gdzie na każdej stronie jedna ciekawsza 
od drugiej opowieść, a całość wciąż płynie logicznie, wartko 
i porusza struny duszy, o których nawet nie przypuszczałam, 
że są. Jarosław Kurski to człowiek dzielny i gratuluję mu, bo 

ta opowieść w głęboko i dziś już chyba systemowo antyse-
mickiej Polsce wymaga i odwagi, i brawury. Czyta się te hi-
storie z żyć różnych krewnych wzięte jak najlepszą szpiegow-
ską opowieść i kresową sagę w jednym. Ród, o którym autor 
pisze: i polski, i żydowski, i ziemiański, i z najwyższych wyżyn 
nauki oraz intelektu wywodzący swą świetność, podzielony 
jest i rozdarty. To kilka splecionych ze sobą drzew genealo-
gicznych, których korzenie i gałęzie cięto i karczowano, cza-
sem dla ochrony, a czasem dla zagłady. Historia zaczyna się 
od przerażenia matki braci Jacka i Jarosława Kurskich, Anny, 
którą do panicznego strachu doprowadza niewinnie brzmiące 
zdanie napisane przez Jarosława, a odnoszące się do obraź-
liwej wobec Żydów wypowiedzi Lecha Wałęsy. Wypowie-
dzi skierowanej do profesora Bronisława Geremka, który 
przetrwał zagładę bo udało mu się uciec z getta. Zdanie jest 
o tym, że o Annie Kurskiej niektórzy mówią, że jest Żydów-
ką. Matka wpada do domu syna w środku nocy i roztrzęsiona 
krzyczy, że nie wolno mu o tym pisać, że nic nie wie, nic nie ro-
zumie, bo nie przeżył, bo nie widział... Odszpuntowany dybuk 
nie da już spokoju. Trzeba się dowiedzieć. No i dowiaduje się 
autor. Zagłębia się w historii, o której nie miał pojęcia. A my 
zagłębiamy się z nim. I mówi nam o rzeczach trudnych, wcale 
nie chwalebnych, ale też o odwadze, bohaterstwie i wielkiej 
miłości do ojczyzny. I o tym, że w tej rodzinie niechęć rodzeń-
stwa do siebie ma długą tradycję. Myślę, że tak jest w wielu 
rodzinach. 

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

Wszystkim naszym 
Klientom i Kontrahentom

życzymy

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz 
Szczęśliwego 

Nowego Roku!
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MArCIn nAPIErAŁA

TOMASZ OGONOWSKI

dziennikarz, prezenter, menedżer ds. Pr i promocji w koszalińskiej 
firmie MPS International

dziennikarz, scenarzysta, dramaturg w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym w Koszalinie

Rekomenduję przeczy-
tanie nowej powieści 
Michała Witkowskiego 
zatytułowanej „Tango. 
Czarny kryminał retro”. 

Lubię kryminały i lubię 
twórczość Michała Wit-

kowskiego. Wobec tego po-
łączenie tych dwóch aspektów 

w jednej książce zapowiadało się 
wyjątkowo dobrze. Akcja „Tanga” dzie-

je się w pewnym polskim mieście pod koniec lat 
dwudziestych ubiegłego wieku. Trwa seria okrutnych mor-
derstw, a nad rozwikłaniem zagadki, kto za nimi stoi, pracuje 
grupa śledczych pod kierunkiem starszego aspiranta Adolfa 
Piątka. Nie ma nudy, jest dynamicznie, metody traktowania 
ofiar przez zabójcę są przedstawione ze szczegółami, ale naj-

większe wrażenie zrobił na mnie sposób opisania tamtych 
czasów. Lata dwudzieste były z jednej strony epoką balów, 
teatrów i oper, wytwornych restauracji, eleganckich strojów 
i drogich perfum. Z drugiej – śmierdziały uryną, były zawszo-
ne, a ludzie żyli w skrajnej nędzy. A nad tym wszystkim unosił 
się wszechobecny zapach wódki i dymu papierosowego. 

Doskonale oddaje to Michał Witkowski. Zapachy, smaki, mu-
zyka i nastrój grozy aż wychodzą z tej książki.  Niestety, roz-
czarowało mnie zakończenie, a najbardziej refleksje autora 
umieszczone na końcu. Jako czytelnika nie interesuje mnie, 
jaką męczarnią było dla niego napisanie książki i nie jest to 
usprawiedliwieniem dla ewentualnych niedociągnięć fabuły. 
Ucieszyła mnie za to wiadomość, że Canal+ nabył prawa do 
zekranizowania powieści. Liczę bowiem na to, że zakończe-
nie historii będzie napisane lepiej (co nie znaczy, że oczekuję 
happy endu).

Kiedy zbliżają się świę-
ta, za oknem pada 
śnieg i szybko robi się 
ciemno, sięgam po lite-

raturę grozy. Broń boże 
nie mylić z ordynarnym 

horrorem. Jak znalazł na ten 
moment są opowiadania H. P. 

Lovecrafta. Polecam zbiór „Zew 
Cthulhu”. Pierwszy raz czytałem go 

w latach 80. i te opowiadania mnie wtedy po-
chłonęły. Kilka lat książka leżała na półce, a w 2019 roku 
ukazało się nakładem wydawnictwa Vesper jej pięknie, 
nowe wydanie. Najlepsze spośród tych opowiadań, moim 
zdaniem, to „Kolor z innego wszechświata”. Na jego pod-
stawie powstał film z Nicolasem Cage’em, fatalny zresztą, 
bo utrzymany w rozrywkowym klimacie. Poza tym opo-
wiadaniem w tomie znalazł się tytułowy „Zew  Cthulhu”, 
„Szepczący w ciemności”, „Widmo nad Innsmouth” oraz 
„Zgroza w Dunwich”. Kanoniczne pozycje nie tylko twór-
czości Lovecrafta, ale i gatunku. 

Obecnie trwa wielkie, globalne  odkrywanie na nowo twór-
czości pisarza. Fandom, niegdyś podziemny, liczy dziś dzie-
siątki, jak nie setki tysięcy osób. Guillermo del Toro, mek-
sykański reżyser, przymierza się do ekranizacji powieści 
„W górach szaleństwa”.

Lovecraft był wariatem, żył niespełna 50 lat, mieszkał w Nowej 
Anglii w Stanach Zjednoczonych i oprócz krótkiego epizodu 
nowojorskiego całe życie spędził w mieście Providence, łaził 
na piesze wycieczki nocą, od dziecka oglądał ołtarze, fascyno-
wały go kulty i bogowie, zanurzał się w legendy Nowej Anglii 
sięgające do procesów czarownic itp. Żył samotnie, pisał bez 
przerwy. Myślę, że te jego dziwactwa spowodowały narodziny 
nowych światów. Siedzę teraz jako czytelnik raczej w starszych 
rzeczach, nie śledzę nowości, bo nie interesuje mnie doraźność, 
ale uniwersalność. Nie chodzi o egzystencjalizm, tę fascynację 
przeszedłem na studiach, ale zanurzenie głębinowe. Twórczość 
Lovecrafta to coś więcej niż literatura grozy, ale metafizyczne 
rozprawy zahaczające o kwestie człowieczeństwa. Wystarczy 
wspomnieć, że esej filozoficzny o Lovecrafcie napisał sam Mi-
chael Huellbeck. Jeśli chodzi o nastrój, to pisarz fenomenalny.

Marzysz o tym żeby się zrelaksować, 
być blisko natury i wypocząć po cięż-
kim tygodniu…

Mamy rozwiązanie, które Ci to zapew-
ni – własny apartament nad morzem, 
położony między Jeziorem Jamno a Mo-
rzem Bałtyckim. Miejsce, które sprawi, 
że życie nabierze barw.

Baltic Apartments to idealne miejsce 
do wypoczynku z rodziną i przyjaciół-
mi, każdego dnia możesz rozpocząć 
swój dzień od spaceru po plaży i po-
czuć zapach morskiej bryzy lub zacząć 
dzień od śniadania z koszem pikniko-
wym na plaży.

Oferujemy Państwu na sprzedaż apar-
tamenty 2-pokojowe, z możliwością 
wykończenia pod klucz.

Baltic Apartments to nowoczesny bu-
dynek z ciekawą architekturą w stylu 
loftowym. Kameralny apartamento-
wiec jest położony zaledwie 300 me-
trów od plaży.

Zrób prezent pod choinkę sobie i swo-
im bliskim i już dziś zakup apartament 
w świątecznej promocji:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia obni-
żamy cenę od 12.000/m2.

Do każdego apartamentu istnieje moż-
liwość wykupienia miejsca parkingo-
wego.

JPG KONSORCJUM Spółka Jawna
tel.:+48 606 652 330  |  tel.:+48 601 774 284

email: info@baltic-apartments.eu
www.baltic-apartments.eu

ul. 6-go Marca 1
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DARIUSZ PAWLIKOWSKI

PIOTr PAWŁOWSKI

dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

dziennikarz, pisarz, krytyk filmowy, kierownik Biura Komunikacji 
Społecznej Politechniki Koszalińskiej

„Naku*wiam Zen” Marii 
Peszek zaczyna się od 
ostrzeżenia, że książ-
ka może zranić twoje 

uczucia i jeśli nie chcesz, 
nie czytaj. On jest wiel-

kim aktorem, ona aktorką 
i piosenkarką. Ojciec i córka, 

którzy udowodnili, że na roz-
mowę nigdy nie jest za późno. Na 

szczerą rozmowę, o wszystkim i aż do 
trzewi. 

Szczerość do bólu jest największą wartością dialogu dwoj-
ga nieprzeciętnych i nietuzinkowych osobowości. Oboje 
są bezkompromisowi i „nie biorą jeńców”, rozmawiając 
o szczęściu, miłości, sztuce, Stwórcy, Kościele, sensie ży-
cia, zdradzie, alkoholizmie, nagości, seksie. Czy tak powinni 
rozmawiać tata z córką? A dlaczego nie? Dlaczego mieliby 
nie poznać się jeszcze lepiej i nie zadawać sobie pytań, 
których my nigdy nie zadamy z obawy o naruszenie tabu, 
niedopowiedzianych rodzinnych tajemnic i wstydu. 

Jan Peszek i Maria Peszek sobie na to pozwalają. Nie dlatego, że 
tak się umówili i chcą prowokować, ale dlatego, że są wolnymi 
ludźmi, nie boją się pytać i otrzymywać nie zawsze przyjemne 
odpowiedzi. To książka o artystach, ich wyborach, porażkach 
i sukcesach, samotności i przede wszystkim miłości. Jan ma swoją 
opokę w żonie Teresie, Maria w Edku. Ich niestandardowe życie 
dla sztuki i przede wszystkim wielki talent, wrażliwość oraz nie za-
wsze literacki język pokazują, że mają nie tylko sobie coś ważnego 
do przekazania. A że przy okazji jest trochę plotek, wspomnień 
i bardzo intymnych szczegółów… Jan Peszek jest aktorem i ojcem 
nieprzeciętnym. Pytany jak wychowywał córkę i jej brata Błażeja, 
gdy z pojawiały się problemy, mówi, że dostał poradę, że trzeba 
„przeczekać”, dać swobodę i że oni - rodzice i dzieci nie znali pojęć 
„nakazy i zakazy”. W domu z takim fundamentem wychowywała 
się Maria. Książka pewnie nie dla każdego, choćby ze względu na 
język i naruszanie „świętości”, ale książka na pewno dla wszyst-
kich, którzy nie mają albo nie będą mieli już nigdy okazji porozma-
wiać szczerze ze swoimi rodzicami. Na koniec Maria Peszek pisze: 
„Ta książka jest w jakimś sensie o tym samym, o czym wszystkie 
moje piosenki, a wcześniej moje aktorskie wcielenia – o prawie do 
bycia innym. O prawie do własnej drogi. O tym, że odstawanie, 
choć bolesne, może być źródłem siły.”

„Martwa cisza”,  Will 
Dean. Arcydzieło stylu, 
perła literacka. Jeden 
z najlepiej napisanych 

thrillerów ostatnich lat. 
Skromna, rozłożona na kil-

ka wątków, lecz z mnóstwem 
pobocznych akcentów, opowieść 

o trzech „z”, bez których klasyczna 
powieść sensacyjna nie istnieje: zdradzie, 

zemście i złu. Najlepszy opis pochodzi z okładki: 
„Kilka domów na odludziu. Sześćset kilometrów kwadratowych 
szwedzkiego lasu. Jedna reporterka. Dwa ciała. Cisza może cza-
sem ogłuszać”. Ani słowa więcej.

Dawno nie czytałem powieści tak realistycznej, mocno osadzonej 
w czasie, kunsztownie utkanej z przenicowanych stereotypów. 
Oszczędnej w słowach, zbudowanej na dwóch osiach wyda-
rzeń, z postaciami na wyciągnięcie ręki. Tu nic nie jest oczywiste, 
atmosfera gęstnieje z każdym wydarzeniem. O Szwecji napisał 

Anglik, który przeprowadził się na północ Europy i wśród bez-
kresnych lasów, w sąsiedztwie łosi, postawił swój dom. „Martwa 
cisza” to pierwszy tom serii z dziennikarką Tuvą Moodyson jako 
główną bohaterką. 

Debiut Willa Deana to przykład klinicznej czystości formy gatunku 
nordic noir. Jak u klasyków, wszystkie dialogi są o czymś, zdarzenia 
zapętlają się wieloznacznością, a poprowadzona z żelazną logiką 
akcja, z nierozczarowującą kulminacją i zaskakującym finałem, daje 
dobrą zapowiedź ciągu dalszego. Dodatkowe pochwały za tłuma-
czenie (Marta Komorowska) i kompilacyjny projekt okładki.

Niestety, jak to na polskim rynku bywa, „Martwa cisza” jest ko-
lejnym przykładem braku konsekwencji wydawców, którzy wielu 
pisarzy wydają bez pamięci, a do wielu innych ograniczają dostęp 
poprzez tłumaczenie, jak w tym przypadku: jednego, a w innych 
tylko kilku tytułów. Szkoda, bo jeżeli pozostałe książki z tej serii są 
równie dobre, mielibyśmy do czynienia z sensacją kilku sezonów. 
Tak, czy owak: czapki z głów i okulary na nosy! Jeszcze coś: warto 
tę książkę czytać w ciszy, żeby poczuć się bliżej bohaterki. 

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 -
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KATArZYnA KĘDZIErSKA JuSTYnA HOrKÓW

MALWInA FuLBISZEWSKA ARTUR BURSZTA

Stowarzyszenie Yoga Life Club (Koszalin medytuje) Graficzka

doradca w koszalińskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej dyrektor wydawnictwa Biuro Literackie i festiwalu TransPort Literacki 
w Kołobrzegu

Jest dużo książek, które 
rewolucjonizują spoj-
rzenie na życie. Jednak 
spośród wielu, które 

czytałam, książka „Medy-
tacja łatwiejsza niż myślisz” 

Magdaleny Moli okazała się 
perełką i dlatego chcą ją pole-

cić czytelnikom „Prestiżu”. Dzisiaj 
coraz częściej słyszymy, że medytacja 

jest rozwiązaniem na problemy związa-
ne ze stresem, nieradzeniem sobie z emocjami. 

Może nie wszyscy dokładnie rozumieją, czym jest medytacja, ale 
samo słowo stało się częścią przestrzeni społecznej i nikogo nie 
dziwi, jeśli powiesz, że medytujesz. Jednak kiedy zaczynamy po-
szukiwania, aby dowiedzieć się czym jest medytacja i nad czym 
powinniśmy medytować, okazuje się, że jest bardzo dużo ścieżek, 
szkół, trendów i naprawdę trzeba dużej determinacji, aby pojąć, 
o co w tym wszystkim chodzi. I jeśli ktoś ma szczęście, to trafia na 
książkę „Medytacja łatwiejsza niż myślisz”. Jest to pozycja, która 
w sposób bardzo przystępny, zrozumiały nawet dla osoby, której 

obce są terminy jogi, przeprowadza nas przez wiedzę o medyta-
cji, porządkuje ją tak, że w jednej, niezbyt grubej książce, mamy 
zebraną wiedzę o tym, co daje medytacja, jak wpływa na różne 
obszary naszego życia, opierając się nie tylko na doświadczeniach 
osób, które medytują, ale także na badaniach naukowych (na-
ukowcy biorą pod lupę wszystko – nawet wymiar niematerialny). 

Książka zawiera również całkiem sporo pozycji hatha jogi, któ-
re możemy włączyć do swojej codziennej aktywności fizycznej 
i poczuć jak nam się żyje z jogą. Autorka, sama medytująca od 
kilku dekad, zaznajamia nas z podstawowymi zasadami mądrości 
wschodu: filozofii czy ajurvedy (najstarszego systemu zdrowot-
nego). Stosując się do wskazówek zawartych w książce, możemy 
krok po kroku wprowadzać zmiany w życiu i obserwować, jak 
małe zmiany przynoszą ogromne efekty.

„Medytacja łatwiejsza niż myślisz” uświadamia czytelnikowi, że 
proces medytacji nie jest dla wybrańców, dla ludzi „zaintereso-
wanych” - jest potrzebą serca każdego z nas, niezależnie od po-
glądów, sytuacji życiowej czy jakichkolwiek czynników zewnętrz-
nych. Po prostu – medytuj i bądź szczęśliwy.

Książka, która ostat-
nimi czasy zrobiła na 
mnie ogromne wraże-
nie i na długo zapadła 

mi w pamięć, to „Niepo-
kój przychodzi o zmierz-

chu” (autor: Marieke Lucas 
Rijneveld). Nie pozwoliła 

o sobie zapomnieć, drążąc ty-
tułowy niepokój w sercu i głowie. 

Do tej pory siedzi gdzieś pod skórą, 
niczym organiczna tkanka.

Lata 2000. Holenderska wieś. Epidemia pryszczycy 
i śmierć brata są tłem dla opowieści o dojrzewaniu, napi-
sanej z perspektywy nastolatki. Surowe wychowanie, re-
ligijna rodzina, trudne warunki do życia. Oczami bohaterki 
oglądamy naturalistyczne obrazy, pozbawione dziecięcego 
filtra. Okres, który wielu z nas kojarzy się z niewinnością 
i beztroską, został pokazany w zupełnie inny sposób. Au-

tor/ka (identyfikująca się jako osoba niebinarna) przypomi-
na, że dzieci często bywają okrutne wobec siebie, innych 
i zwierząt. Fascynacja przemocą miesza się tu z bezradno-
ścią i niezrozumieniem własnych uczuć.

Rodzina po stracie materialnej i psychicznej pogrąża się 
w otchłani traumy. Ich samotność, brak wzajemnego 
wsparcia potęgują nieubłagane prawa natury: dzikość, 
śmierć, zniszczenie. To wszystko Rijneveld ozdabia przy-
powieściami biblijnymi. Bohaterka książki podejmuje pró-
by konfrontacji z otaczającą ją rzeczywistością. Jej zbroją 
przed wstydem i światem zostaje czerwona kurtka bud-
rysówka, której praktycznie nie zdejmuje. W kieszeniach 
gromadzi amulety: ropuchy, wąsy królika. Składa ofiary, 
ucieka w świat fantazji.

Podskórnie czujemy, że ta historia nie może zakończyć 
się dobrze. Powieść dzieje się w XXI wieku, w dodatku za 
granicą, jednak wystarczyłoby przenieść ją na polską wieś 
i realia byłyby zadziwiająco znajome.

Chociaż na rynku wy-
dawniczym nie brakuje 
ciekawych nowości, 
warto czasami wrócić 
do klasyki. Zwłaszcza tej 

jeszcze przez nas nieod-
krytej. A kiedy jest się mamą 

dwójki małych urwisów, na 
pomyłki czytelnicze nie ma miej-

sca – każda minuta jest na wagę 
złota. W mijającym roku poznałam 

twórczość Herberta i zadaję sobie pytanie, 
dlaczego tak późno jego dzieło trafiło do moich rąk? Gdyby 
jednak ktoś pomyślał, że chodzi o poezję naszego rodaka, pra-
gnę uściślić. Autor miał na imię Frank, a rzeczona powieść to 
„Diuna”. Science fiction nigdy nie było najchętniej wybieranym 
przeze mnie gatunkiem. Tym razem jednak nie mogłam sobie 
odmówić. Do przeczytania „Diuny” skłoniła mnie genialna 
ekranizacja w reżyserii Denisa Villeneuve (6 Oscarów to nie 

przypadek) oraz niezliczone sugestie fanów uniwersum Her-
berta mówiące o tym, że książka jest – o ile to możliwe – o wie-
le lepsza od i tak doskonałego filmu. 

Muszę przyznać, że nie zawiodłam się i spędziłam wiele godzin 
podróżując wraz z głównymi bohaterami po oceanicznych pu-
styniach Arrakis. Wielowątkowość i złożoność tej pozycji to 
jeden z jej głównych atutów. Wspaniale opisane postacie oraz 
niepowtarzalny klimat sprawiają, że trudno odłożyć tę książkę 
choćby na chwilę. Śledząc potyczkę Atrydów i Harkonnenów, 
poznając zwyczaje Fremenów, poszukując bezcennego melanżu 
czy życiodajnej wody, z każdą stroną zostajemy pochłonięci przez 
świat „Diuny”, niczym ofiary Szej-hulud znikające w ich trzewiach. 
I choć, tak jak napisałam powyżej, science fiction nigdy nie było 
moim pierwszym wyborem, mogę polecić „Diunę” każdemu, kto 
chce przeżyć niezapomnianą przygodę, pełną zapierających dech 
w piersiach zwrotów akcji oraz nierozwikłanych tajemnic, które 
mogą zaważyć na losie wszechświata. P.S. Diuna to gorące miej-
sce, a to w naszym klimacie ma szczególną wartość.

To nie będzie typowa 
rekomendacja. 1 listopa-
da ukazała się pierwsza 
po literackiej nagrodzie 
Nobla książka Boba Dy-

lana „The Philosophy of 
Modern Song”. Powstawała 

ona przez dwanaście ostat-
nich lat. To ponad sześćdziesiąt 

esejów o sztuce pisania piosenek, 
które ilustruje blisko sto pięćdziesiąt 

starannie dobranych zdjęć. Dostałem to nie-
zwykłe wydawnictwo na długo przed premierą, jako polski 
wydawca książek Boba Dylana. Z prawem pierwszeństwa do 
zakupu praw autorskich. Te nie stanowią problemu, przeszko-
dą w publikacji są koszty druku, które oznaczałyby dla tej książ-
ki bardzo wysoką cenę okładkową, trudną do zaakceptowania 
przez czytelników. Pierwsze próby szukania „sponsorów” dla 

tego projektu zakończyły się niepowodzeniem. Ale apetyt na 
wydanie tej wyjątkowej książki, bo Bob Dylan pisze o piosen-
kach w Polsce nieomal nie znanych, takich które wpływały na 
niego, dziesiątki muzyków i amerykańskich słuchaczy, wzma-
ga się we mnie z każdym kolejnym esejem przetłumaczonym 
przez Filipa Łobodzińskiego. Rekomenduję więc czytelnikom 
„Prestiżu” książkę, której w Polsce nie ma, której możliwe, że 
nigdy nie będzie. Chyba, że znajdzie się ktoś, kto doceni arty-
styczną wartość tych tekstów, bez komercyjnego potencjału. 
Sięgając po książki warto wiedzieć, że są takie tytuły, które nigdy 
na siebie nie zarobią. A mimo to są one publikowane. Zawdzię-
czamy to czasami bezinteresownie działającym wydawcom, 
czasami instytucjom, które wspierają ich wydanie, czasami 
władzom różnych szczebli, a czasami ludziom dobrej woli. Bez 
wielu tego typu książek nie byłoby naszej kultury. Nie byłoby 
nas samych, takimi jakimi jesteśmy. Bo książki potrafią zmieniać 
ludzi. I takich też lektur życzę Państwu. Nie tylko tych dla przy-
jemności, ale też takich, które otwierają nas w życiu na nowe. 
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MAGDALEnA HOLMIK-GABrYŚ

MARTA BARTOS

ekspertka w dziedzinie wyposażenia wnętrz; prowadzi sklep 
internetowy Dekomiety.pl  

polonistka związana na co dzień ze słowem pisanym jako korektorka 
i redaktorka e-podręczników

Czytam codziennie. Bo 
lubię. Bo jest to rodzaj 
mojej wieczornej medy-

tacji. Bo wciąż pojawiają 
się nowe, fajne tytuły.  Mój 

gust literacki ewoluuje wraz 
z wiekiem i nabywanym do-

świadczeniem. 

Ponad 20 lat temu byłam ambitną studentką 
Filologii Polskiej i Filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Każdego roku zdawałam egzamin 
z Historii Literatury Polskiej, który obejmował około 200 lek-
tur dla każdej epoki. Wówczas naczytałam się po wsze czasy 
Mickiewicza, Sienkiewicza i Wyspiańskiego. Nadal zresztą lubię 
klasykę. 

Jakiś czas temu trafiłam na powieści Anny H. Niemczynow. 
Niegdyś związanej z Kołobrzegiem i Szczecinem. Zachwyciły 
mnie jej kobiece książki. Przeczytałam: „Zostań ile chcesz”, 
„W maratonie życia”, „Życie Cię kocha, Lili”, „Powiedz życiu 
tak, Lili” i „Sto dni wdzięczności”. Aktualnie czytam: ”Uśpio-

ne namiętności”. Annę H. Niemczynow czyta się przyjemnie. 
Czytelnik z łatwością wchodzi w historię. Historię, jakich 
wiele. Zwyczajna kobieta, jak ty, czy ja, prawdziwa, ze sła-
bościami i traumami, staje na jakimś życiowym zakręcie.  Jej 
słodko-gorzkie doświadczenia to na przykład rozwód, tok-
syczny związek, złe relacje w rodzinie. Bohaterka pomalutku 
uświadamia sobie swoją smutną sytuację.  I walczy. Zaczy-
na od zmiany swoich nawyków. Od polubienia samej siebie 
i sprawiania sobie drobnych przyjemności.  Wybiera rozwój 
duchowy. Codzienność się dzieje, ale teraz wypełniają ją rów-
nież pozytywne mantry i afirmacje: „Nie narzekaj. Ileż moż-
na? Naprawdę jest aż tak źle?”, „Jeśli popełnisz błąd, napraw 
go najszybciej, jak to możliwe”, „Miej czas”. „Bądź serdeczna. 
Życzliwi żyją dłużej”.  Bohaterka pracuje nad sobą, dba o sie-
bie. Sprząta bałagan sprzed lat. Wyrzuca śmieci przeszłości 
i robi miejsce na coś nowego. 

Powieści Anny H. NIemczynow dają nadzieję. Uczą praktyki 
wdzięczności. Uświadamiają, że szczęście to my i nasze myśli. 
Nie zbieg okoliczności. Nie inni ludzie. My, i tylko my, jesteśmy 
twórcami swojej codzienności.  A to przecież ona tworzy szczę-
ście i jest esencją życia.  

Myślę, że najprzy-
jemniejszym zasko-
czeniem czytelniczym 
tego roku było dla mnie 

odkrycie, że popularny 
dziennikarz Marcin Mel-

ler, którego zbiory felieto-
nów bardzo mi się podobały, 

spróbował swoich sił jako twór-
ca beletrystyki. Śledzę oficjalny pro-

fil autora w mediach społecznościowych, 
wysłuchałam ciekawego wywiadu dotyczącego pracy nad 
książką i byłam bardzo ciekawa końcowego efektu. Dlate-
go jego debiutancką powieść „Czerwona ziemia. Thriller” 
przeczytałam niemal jednym tchem. Pisarz skonstruował 
swoją książkę, nadając jej dwie równoległe osi czasowe 
– mamy tu wydarzenia z roku 1996, gdy główny bohater, 
Wiktor Tilszer, po raz pierwszy wyrusza do Ugandy jako 
reporter oraz z roku 2020, kiedy wraca tam w poszukiwa-
niu zaginionego syna. Autor nieprzypadkowo osadził akcję 

powieści w Afryce – opisywane miejsca były mu znane 
z własnych wypraw na ten kontynent. Podobnie główny 
bohater zdaje się mieć wiele wspólnego z autorem – jest 
dziennikarzem, redaktorem naczelnym poczytnego pisma. 
Historia opisana w książce Mellera łączy ze sobą wiele 
wątków. Znajdziemy tu te obyczajowe – trudne życiowe 
wybory, miłość romantyczną, odkupienie przewinień wo-
bec syna i inne międzyludzkie relacje, jak i te, które nadają 
książce charakter thrillera, zapowiedzianego w tytule - po-
rwanie, ryzykowne pościgi, polityczne rozgrywki i wiele 
innych. A to wszystko głęboko osadzone w realiach zwią-
zanych z trudną sytuacją polityczną środkowowschodniej 
Afryki. I właśnie to zanurzenie w przyrodniczo pięknej, 
lecz niezmiennie niebezpiecznej (czy to w latach 90., czy 
współcześnie), na wiele sposobów dusznej i gorącej afry-
kańskiej rzeczywistości, było tym, co w książce Mellera, 
oprócz bliskiego mi języka narracji, urzekło mnie najbar-
dziej. Może nie jest to literatura wybitna, ale dzięki licznym 
zwrotom akcji - na pewno wzbudzająca u czytelnika emo-
cje i choćby dlatego – warta polecenia.

BOGuSŁAWA MIELCArEK

prowadzi Stację Tlen w Kołobrzegu

zastępca kierownika koszalińskiego urzędu Stanu Cywilnego

„Ameryka nie istnieje”, 
autor Wojciech Or-
liński. Dla wszystkich, 
którzy, tak jak ja, lubią 

książki drogi. Wraz z au-
torem przemierzamy całe 

Stany i szukamy prawdzi-
wej Ameryki. Jej mieszkańcy 

uważają, że ta słynna Ameryka, 
znana z filmów i seriali, owszem ist-

nieje, ale zupełnie gdzie indziej! Orliński 
sprawdza i chyba udowadnia tezę, że Ameryka to 

Disneyland. I tak, jedziemy z nim przez pustynię, Los Ange-
les, zwiedzamy Disneyland i Dolinę Krzemową, poznajemy 
historię Myszki Miki i purytańskich Ojców Pielgrzymów 
w pierwszej kolonii Massachusetts w 1620 r., próbujemy 
whisky w saloonie na Dzikim Zachodzie, obserwujemy 
działania Ku Klux Klanu, spiski polityczne, odkrywamy jazz 
i pop. Taka historia – niehistoria, nie do końca chronolo-
giczna, ale z zachowaniem porządku geograficznego. Na 
koniec moje rozczarowanie: słynna Route 66 istnieje bar-
dziej w filmach i piosenkach, niż w rzeczywistości…

Po „Krótką historię ekonomii” Niall Kishtainy sięgnęłam 
trochę przez przypadek. Spodziewałam się naukowego 
tłumaczenia pojęć i zjawisk ekonomicznych, a znalazłam 
wciągającą pozycję napisaną przez historyka gospodar-

czego, który przedstawia najciekawsze wydarzenia i prą-
dy, mające wpływ na powstanie współczesnej ekonomii. 
W ciekawy, niemal beletrystyczny sposób opisuje wyna-
lezienie pieniądza, narodziny kapitalizmu, Wielki Kryzys. 
Przy okazji poznajemy wielkich myślicieli, ich życie i idee. 
Od starożytności do czasów współczesnych. Jasno, pro-
sto, wyraziście. Dla każdego, niezależnie od wieku. 

Na koniec „Bezmatek” Miry Marcinów. Bezmatek to okre-
ślenie znane z pszczelarstwa, określające stan ula porzu-
conego, bez matki, co grozi osłabieniem roju, a nawet 
zagładą. „Bezmatek” to jakby pamiętnik żałoby i wspo-
mnienie matki – ukochanej, choć stwarzającej problemy. 
Czyli normalnej, a jednak wyjątkowej. Sama jestem w sta-
nie bezmatku od kilku lat, więc słowa, które przeczytałam 
w tej książce  mogłyby być moimi słowami. A myśli au-
torki moimi myślami… To opowieść o malutkich rzeczach, 
nic nieznaczących dla innych, ale bardzo ważnych dla nas. 
Prawda czasem bolesna, czasem śmieszna. Nie do końca 
wiem, co sprawiło, że czytałam tę książkę jak nałogowiec, 
dawkując sobie lekturę, chcąc, by na jak najdłużej wystar-
czyła. Czy to słowa, czy dziwny, wciągający nieregularny 
rytm? Wiem jedno. Matka może być kochana, opiekuńcza, 
ale i nieidealna, sprawiająca problemy. Ciągle jednak jed-
na i ta sama. Kiedy odchodzi, jest już za późno na wszyst-
ko. Może to mało świąteczny temat, ale ważny, każdego 
dnia i dla każdego.

W świątecznym czasie 
najbardziej kochamy tę 
szczególną atmosferę, 
piękne, bożonarodze-
niowe dekoracje, ogień 
w kominku i wydo-
bywające się z kuchni 
aromaty. Nie inaczej 

jest z książkami, które 
chciałabym polecić na ten 

zimowo-świąteczny czas: 
najważniejsza jest dla mnie at-

mosfera, ciekawe tło obyczajowe 
i mądra rozrywka.

Na początek chciałabym polecić cykl książek M. C. Beaton, 
szkockiej autorki powieści sensacyjnych i kryminalnych. 
W Polsce znana jest ona z wydawanych (z okładkami ni-
czym harlequiny) serii książek z Agathą Raisin czy z Ha-
mishem Macbethem. Okładki są zupełnie nieadekwatne 
do zawartości tych powieści, niestety. W ostatnim czasie 
natknęłam się na Legimi na inny cykl jej książek, osadzo-
ny pod koniec XIX wieku. „Edwardian Murder Mysteries” 
przedstawiają świat wyższych sfer – zachwycające połą-
czenie dystynkcji, snobizmu i morderczych intryg. Ale czuć 
już wiatr zmian: jako tło pojawiają się sufrażystki, komuni-

ści… A zagadka kryminalna wcale nie jest tu najważniejsza!

W szkockie, zimowe klimaty zabiera czytelników także 
Aleksander McCall Smith, urodzony w Zimbabwe szkoc-
ki profesor medycyny. Jego książki z cyklu „44 Scotland 
Street” są niczym ciepłe kakao przed kominkiem w śnież-
ny, zimowy dzień. Podążając za losami mieszkańców pew-
nej eleganckiej kamienicy w Edynburgu, zatracamy się 
w wewnętrznym świecie ciekawych postaci – bogatych 
burżujów i nieco zblazowanych artystów, studentów i po-
etów, mierzących się z codziennymi problemami.

Pozostając w atmosferze Wielkiej Brytanii, nieustająco 
chciałabym polecić książki Królowej Kryminału – Agathy 
Christie. W ramach kolekcji jubileuszowej Wydawnic-
two Dolnośląskie przygotowało nowy zbiór opowiadań 
Christie (dotychczas opublikowanych w innych zestawie-
niach) „Zbrodnie zimową porą”. Dwanaście niewielkich 
opowieści zabiera nas w bożonarodzeniowy czas, w któ-
rym niebezpieczeństwo może pojawić się zewsząd – wraz 
z tajemniczymi gośćmi, w zatrutych smakołykach, a na-
wet w świątecznych podarunkach.

Boże Narodzenie jest raz w roku, ale książki możemy 
czytać codziennie i delektować się nastrojem, obrazem, 
miłością…

ŁuCJA WĘSIErSKA
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ANNA ZIEJEWSKA

BARBARA PELC

finance manager w Monolith Group, miłośniczka książek, która 
zainicjowała zakładową bibliotekę dla pracowników

starszy bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Manowie, 
moderatorka spotkań autorskich, propagatorka czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży

Książka, która szcze-
gólnie zapadła mi 
w pamięć i mocno za-

korzeniła się w moim 
sercu, to książka Jana 

Grzegorczyka „Niebo dla 
akrobaty”, którą dostałam 

od... zakonnicy - 14 lat temu, po 
jednym z koncertów, w ramach po-

dziękowań za występ. Siostra zakonna 
dzieliła się tą pozycją ze względu na trudne tematy, 

z jakimi borykają się w swojej codziennej pracy, a które są 
poruszone w tej książce. 

Na początku nawet nie miałam zamiaru jej czytać (trochę 
czasu przeleżała na półce, czekając na swoją kolej), częściej 
wybieram kryminały. Jednak gdy już po nią sięgnęłam, to 

wachlarz emocji, jakich mi dostarczyła, był tak zaskakują-
cy, że mam go w głowie do dziś. Tutaj radość życia miesza 
się ze smutkiem odejścia.

Książka to zebrane historie osób borykających się z ciężki-
mi chorobami i choć brzmi to dość przygnębiająco – potra-
fi ona również rozbawić. Akcja rozgrywa się w hospicjum 
a temat śmierci ujęty jest z zarówno perspektywy osób, 
które tam  pracują,  jak i samych chorych. 

Tutaj mieszają się wszystkie emocje i to w jednym momen-
cie. Doświadczyłam śmiechu przez łzy w innym wymiarze. 
A to, co dla mnie jest najważniejsze - książka ta jest o war-
tościach dla każdego - bez względu na to, w co się wierzy, 
czy kim się jest.  Ale na pewno grzechem jest z tego życia 
się nie cieszyć. Polecam choćby dlatego, że czasem warto 
spojrzeć głębiej na to, czego doświadczamy. 

Lektura, którą czytamy, 
wpływa na nas nieod-

wracalnie. Nie da jej się 
„odzobaczyć” i zapomnieć 

o jej istnieniu. Wartościowa 
książka potrafi dość długo szy-

bować w obłokach naszych myśli. 
Przy każdej kolejnej jesteśmy bogatsi 

o świat, który wykreował w niej autor. Litera-
tura to przecież nic innego, jak drzwi do ciągłego odkrywa-
nia, poznawania i smakowania wszystkiego na nowo.

Uwielbiam powieści o ludziach, wgłębianie się w ich myśli 
i psychikę. Niezwykłą gratką jest obserwowanie bohate-
rów oraz ich reakcji i przemyśleń w momentach zderzenia 
z rzeczywistością. Może właśnie dlatego tak kocham Do-
stojewskiego, Orwella, Twardocha i wielu innych pisarzy, 
którzy wnikliwie zanurzali się w postaci i interpretowali po 
swojemu ich ludzkie trwanie.

Przez kilka ostatnich lat jest mi niezmiernie trudno przejść 
obojętnie obok twórczości Jakuba Małeckiego. We-
dług mnie „Rdza” to jak dotąd jego najlepsza książka. 
Nie zmienia to jednak faktu, że pozostałe powieści au-
tora kryją w sobie również potężną moc. „Rdza” mówi 
o stracie, żalu, strachu, zderzeniu ze śmiercią, pierwszej 
i następnej miłości, bólu, smutku, prawdziwej przyjaźni, 
odnalezieniu się i nieodnalezieniu w życiu. To taka kwin-
tesencja śmiechu przez łzy. Powieść jest o wszystkim, 
o życiu, o jego wzlotach i upadkach. Dostrzegamy niby 

mimowolną, zwyczajną codzienność, a jednak uderza 
nas ona dogłębnie, do utraty tchu.

Uważam, że warto sięgnąć także po „Spacerującego z książ-
kami” Carstena Henna. Rzadko odnajduję i odkrywam lektury, 
których nastrój wprowadza mnie w stan błogości i ukojenia. Ta 
publikacja to istna potęga - obdarowuje czytelników nadzieją, 
niesie optymizm i otuchę.  Jaka to cudowna, po prostu „kocha-
na”, „serdeczna” książka! Niesamowite jest to, że podczas jej 
czytania odbiorca ma ochotę ją po prostu przytulić, bo ciepło 
z niej płynące spływa na nasze umysły, ręce, serca.  Muszę 
przyznać, iż głowa pęka od ilości wątków poruszonych w tej 
publikacji. Mamy tutaj zderzenie starości z młodością, utra-
tę chęci istnienia i pogodzenie z losem, a jednocześnie walkę 
o człowieka i jego dobro. Nie brakuje tutaj także nieustępliwej 
upartości w dążeniu do celu, samotności przełamanej przyjaź-
nią, poczuciem potrzeby przynależności i bycia niezastąpio-
nym, docenionym. Dostrzegamy poddawanie się, ale i podję-
cie próby walki o każdego dookoła, a na końcu siebie. Lektura 
ukazuje wielki i bezinteresowny humanitaryzm - chęć pomocy 
w potrzebie i ulżenia drugiemu człowiekowi, sprawienie by 
jego egzystencja miała znaczenie dla innych i dla niego, aby 
czuł się potrzebny i zadbany. Jest to piękna i wzruszająca pozy-
cja, która ściska mnie za serce swoją prostotą, a jednocześnie 
głębią przekazu. Najważniejsze, aby człowiek miał wokół siebie 
innych życzliwych mu ludzi, którym na nim zależy - właśnie 
wtedy to życie ma sens. „Spacerujący z książkami” uwrażli-
wia, uczy nas bycia otwartym na zmiany, ludzi, okoliczności 
i oczywiście wspaniałe książki, które mogą zmienić dużo, 
a nawet wszystko.

ELŻBIETA CHErEZIŃSKA

MONIKA DZIEDZIC

kołobrzeżanka, autorka powieści historycznych, m.in. cyklu 
„Odrodzone królestwo” i „Północna droga”

dyrektorka Biblioteki Miejskiej w Kołobrzegu

„Finalistka” Anny Jan-
ko to powieść, którą 
czytałam zachłannie, 

ale na raty, wydzielając 
sobie każdego dnia po 

kilkanaście stron. Dlacze-
go? Bo autorka jest poetką 

i jej proza zdradza to na każdym 
kroku wieloznacznym  bogactwem 

języka. Niezwykła powieść o niezwy-
kłym procesie - kobiecym przekwitaniu. Tym, które się go 
boją i tym, które go przechodzą, gorąco polecam! 

„Z kamienia i kości” francuskiej pisarki Berengere Cour-
nut to książka, która ukazała się w znakomitej serii „Nowy 
europejski kanon literacki” Biura Literackiego. Co to za 
opowieść! Autorka, jak inuicka szamanka, przenosi nas 
w świat ludów Północy, gdzie idąc za główną bohaterką 
poznajemy nie tylko trudy życia w wielkim zimnie, ale 
i skomplikowaną duchowość tego świata. Jak potoczą się 
losy dziewczyny, którą pękająca kra oddziela od bliskich? 
To nie jest opowieść o tym, jak przeżyć, ale jak żyć. Lek-
tura była niczym pieśń ku chwale lodowców i tundry. Fe-
nomenalny język!

„Porzucenie” Elisabeth Asbrink to powieść potężna, kawał 
historii Europy opowiedziany przez pryzmat trzech pokoleń 
kobiet. Dziedziczność sekretów, zniewolenie milczeniem i po-
mijaniem. Wielka emigracyjna podróż i głębokie, dalekie od ba-
nału portrety. „Urodziłam się gotowa do ucieczki” tymi słowa-
mi zaczyna swą opowieść Asbrink i choć wieść będzie ją przez 
miejsca odległe,  miałam wrażenie, że pisze o doświadczeniach 
mi bliskich i rozgrywających się teraz. Literatura polska jest bo-
gata w historie emigracyjne, w przesiedlenia, ucieczki; w skom-
plikowane losy polskich Żydów. Powieść Asbrink poszerza 
i ubogaca naszą perspektywę. 

„Akuszerki” Sabiny Jakubowskiej to powieść, na którą czekałam, 
której mi w polskiej literaturze brakowało. Prawdziwa do bólu, 
świetnie przygotowana od strony dokumentalnej i napisana tak, 
że od bohaterek nie można się oderwać. Poznajemy w niej nie 
tylko tajniki pracy wiejskich akuszerek, ale kobiety z krwi i kości, 
takie, które potrafią z godnością iść pod prąd. Nieść swą misję.

„Testament, czyli opowieść o Tadeuszu Kościuszce słowami 
jego ordynansa, afrykańskiego księcia Agrippy Hulla” Cezare-
go Harasimowicza to brawurowa historia. O arcypolskim bo-
haterze słowami czarnoskórego ordynansa? Tak! Jakiegoż to 
nabiera smaku.

Moją ulubioną autorką 
jest Joanna Bator. Kto 
nie miał jeszcze stycz-

ności z jej twórczością 
– bardzo zachęcam, żeby 

sięgnąć po jej książki. Każda 
jest znakomita, ale najbardziej 

lubię „Piaskową Górę” i jej kon-
tynuację, którą jest „Chmurdalia”. No 

i oczywiście „Ciemno, prawie noc” oraz 
„Gorzko, gorzko”. Właśnie ukazała się  jej najnowsza książka: 
„Ucieczka niedźwiedzicy”. Jeszcze nie czytałam, ale już nie 
mogę się doczekać, bo jestem jej ogromnie ciekawa. Joannę 
Bator poznałam na spotkaniu autorskim w naszej bibliotece 
i nie rozczarowałam się. Jest taka, jak jej książki – prawdziwa. 
Mogę powiedzieć, że jestem  jej fanką nie tylko jako świetnej 
pisarki, ale również jako fantastycznego  człowieka. 

Zima to idealna pora na powieści Haruki Murakamiego. 
Są ciepłe, jest w nich realizm magiczny, mają wszyst-
ko to, czego potrzebujemy w tym czasie. To naprawdę 
dobry moment, żeby zapoznać się z jego twórczością. 

Niedawno wyszedł zbiór twórczości Marcina Świetlic-
kiego „Wybór”. Lubię i jego, i Świetliki, więc szczerze 
polecam, żeby do niego zajrzeć. Ale nie tylko do Świe-
tlickiego, warto czytać poezję w ogóle, zachęcam!

Jestem bibliotekarką, o książkach mogłabym mówić 
dużo i polecać kolejnych autorów i tytuły. Zapraszam 
do biblioteki. Naprawdę warto nas odwiedzać. Ceny 
książek są teraz wysokie, a my staramy się trzymać 
rękę na pulsie i dbamy o to, żeby nasi Czytelnicy mieli 
dostęp do nowości. 
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BEATA NIEDZIELA

BEATA NIESTRYJEWSKA

aktorka Bałtyckiego Teatru Dramatycznego

uzależniona od książek, współautorka programu „Między wierszami” 
w TV MAX

Jak na trudne tema-
ty w naszym życiu 
spojrzeć w pogodny 
sposób? Czy można 

zmienić perspektywę, 
gdy przeżywa się żałobę, 

smutek po rozstaniu, za-
zdrość, zapiekłą złość? Czy 

po odejściu ukochanej osoby 
można cieszyć się życiem? Czy wyj-

ście ze związku zawsze musi być nazna-
czone żalem? Jak radzić sobie z lękiem wobec spraw, na 
które nie mamy zbyt dużego wpływu? Jak zaakceptować 
swoje trudne emocje i opiekować się własnymi uczucia-

mi, nie oceniać ich jako złe? W czasie trudnym dla mnie, 
Ajahm Brahm zawsze niósł pocieszenie, poprawiał samo-
poczucie, „odwiniał”, otwierał serce i rozbawiał pogodną 
filozofią życia. W kulturze powagi, celebracji i zamar-
twiania się, jego wykłady są szczególnie cenne. Są jak 
pierwszy zimowy śnieżek - łagodny i rześki, i wzbudzają 
zachwyt. „Trzymaj mniej” to dowód ogromnej miłości 
do człowieka jako istoty, której należy się wyrozumia-
łość i współczucie. Spotkanie z nim w jego książkach to 
najlepszy prezent, jaki możemy dać bliskim czy samemu 
sobie. „Trzymaj mniej” Ajahn Brahm – zbiór wykładów 
w formie audiobooka znajduje się również na kanale You 
Tube. Spróbować warto, nie zaszkodzi, niewykluczone, 
że zmieni to wasze życie.

Latem tego roku, namó-
wiona przez znajomych, 
pojechałam na Darłowa 
na Festiwal Media i Sztu-

ka. Było niezwykle przy-
jemnie, gdyż tegoroczni 

goście to wyjątkowo intere-
sujące postacie. Było pysznie. 

Jednym z takich niezapomnia-
nych wydarzeń podczas tego Festi-

walu było dla mnie spotkanie z Andrzejem 
Pągowskim. Dwugodzinne, w formie rozmowy, po-

łączone z mini przeglądem jego prac artystycznych – plakatów, 
upłynęło niepostrzeżenie, gdyż Pągowski to nie tylko znakomi-
ty artysta, ale jak się okazało, wyborny gawędziarz. 

Przed wejściem do namiotu, w którym odbywało się spotka-
nie, ustawiono stanowisko, gdzie można było nabyć wydaną 
w formie książki rozmowę artysty z Dorotą Wellman pod ty-
tułem „Być jak Pągowski”. Jako jedna z wielu, zachęcona uro-

czym spotkaniem, stanęłam w kolejce po książkę i prośbę do 
artysty o drobny wpisik.

Prawie 400 stron (zawsze mnie zastanawia o czym można tyle 
rozmawiać, a potem jeszcze to spisać, tak aby czytelnik to stra-
wił i nie porzucił). Ale… no właśnie. Wydanie podzielone jest 
na czytanie i oglądanie. To ogrom znakomitych plakatów, prze-
platanych opowieściami i wspomnieniami, które tworzą bardzo 
interesującą mieszankę. Dorota Wellman tak poprowadziła 
rozmowę, że w trakcie czytania miałam wrażenie mimowolne-
go podsłuchiwania pary znajomych.

Z książki tej dowiedzieć się można między innymi, dlaczego 
Pągowski farbował włosy, a pewnej pani odebrało mowę, o hi-
storii plakatu z gołym biustem, o tym, jaką w jego życiu rolę 
odegrała twórczość Kieślowskiego i o niezliczonej plejadzie 
sławnych i mniej sławnych ludzi, z którymi przecięły się jego 
losy. Mówi o sobie: Andrzej Pągowski – artysta do wynaję-
cia, który pracuje dla ciebie i stara się zrobić jak najlepiej dla 
ciebie. 

MARIOLA SKOLIMOWSKA

rOBErT BODEnDOrF

babcia Liliany i Alicji, obecnie wspólnie z synem prowadzi Bistro 
rzodkiewka przy ul. Jagoszewskiego w Koszalinie

przedsiębiorca z misją, współwłaściciel Mikroserwisu, prezes 
Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Ludzie dzielą się na tych, 
którzy kochają Muminki 
miłością bezwarunko-
wą od wczesnego dzie-

ciństwa i na tych, którzy 
odkryli i pokochali te miłe 

stworki w wieku dorosłym. 
Ja od lat 80. należę do tej 

pierwszej kategorii (a na przykład 
noblistka Olga Tokarczuk do drugiej - 

ta krótka dygresja nie po, aby się z nią broń 
Boże porównywać, a jedynie w celu zarekomendowania cie-
kawego artykułu „Psychologia według Muminków”, autorstwa 
Olgi Tokarczuk, opublikowanego w „Charakterach”). 

Podążając do brzegu - w związku z moją sympatią do fińskich 
trolli, nieoczekiwaną i niezwykle miłą niespodzianką był dla 
mnie prezent od kolegi ze szkolnej ławy w postaci „Muminków” 
Tove Janson. Piękne wydanie Naszej Księgarni z okazji obcho-
dzonego w 2021 roku jubileuszu 100-lecia wydawnictwa jakoś 
mi – przyznaję ze wstydem – w ubiegłym roku umknęło. Są 
to dwa opasłe tomiszcza w pastelowych okładkach, bogato 
ilustrowane rysunkami autorki i zawierające wszystkie części 
serii, także te przetłumaczone i wydane w latach 90.  

Muminki to jedna z najważniejszych lektur moich dziecięcych 
lat. Do dziś kocham te tylko na pozór proste historyjki i cieszę 
się, że mam okazję czytać je - już jako babcia - moim wnucz-
kom. 

Kiedy tylko jesteśmy razem i mam na to czas, z wielką przyjem-
nością pogrążamy się wieczorami w muminkowym świecie. 
Okazuje się, że to świat, który niesie ukojenie i urzeka także to 
najmłodsze pokolenie i - o dziwo - wygrywa z filmikami z You 
Tube. 

W tym świecie każdy ma prawo do swojego miejsca w mumin-
kowej Dolinie i do bycia tym, kim jest. Nieważne, czy jest prze-
rażającą Buką, tajemniczym Hatifnatem, niesforną i pyskatą 
Małą Mi, czy też zagubionym tatusiem Muminka.
 
Tove Jansson wymyśliła Muminki w czasie wojny, a większość 
opowiadań napisała w trudnych powojennych czasach. Mimo 
to udało jej się stworzyć świat pełen ciepła, gdzie miłość, przy-
jaźń, troska i oddanie są jedynym, dla czego warto poświęcać 
się w życiu. Muminki to piękne, kojące historyjki na dzisiejsze 
niespokojne czasy, a niezwykłe wydanie Naszej Księgarni war-
to podarować pod choinkę czytelnikom i czytelniczkom w każ-
dym wieku – od dziadków, po wnuków. 

Gdy dowiedziałem się, 
że będę musiał spę-
dzić kilka dni w szpi-
talu w związku z dość 

poważnym zabiegiem 
operacyjnym, postanowi-

łem wziąć ze sobą książkę 
pt. „Potęga podświadomości” 

(autor: Joseph Murphy). Pomogła 
mi ona trochę lepiej znieść moją sy-

tuację, a na dodatek pozwoliła dokładniej 
zrozumieć coś, do czego jestem coraz mocniej przekonany. 
Chodzi o nasze nastawienie do otaczającej nas rzeczywisto-
ści oraz do sytuacji, z którą się zmagamy w danym okresie 
naszego życia. Autor przekonuje, że nikt inny, jak jedynie my 

sami możemy „zaprogramować” swój umysł w odpowied-
ni sposób, aby wieść lepsze, zdrowsze i szczęśliwsze życie. 
Jeśli nasze myśli są przepełnione strachem, obawami i ne-
gatywnymi emocjami, to trudno jest oczekiwać, że będzie-
my okazem szczęśliwego, cenionego i zdrowego człowieka. 
Z książki tej płynie pozytywne przesłanie, ponieważ podpo-
wiada ona, w jaki sposób należy pracować nad swoją pod-
świadomością, aby stać się spokojniejszym, odważniejszym 
i szczęśliwszym człowiekiem, co ma z kolei wpływ na nasze 
zdrowie, relacje z bliskimi oraz sukcesy zawodowe. Murphy 
od dziesiątek lat edukuje miliony osób, zachęcając do odpo-
wiedniego kształtowania własnej podświadomości, dzięki 
czemu przyczynił się do podniesienia komfortu życia wielu 
z nich. Dla mnie to jedna z najwartościowszych książek, jakie 
przeczytałem i stąd moja rekomendacja.
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Przyjrzyjmy się więc niektórym świątecznym aromatom 
i świątecznym przyprawom.

król cynaMon

Cynamon stosujemy i kojarzymy jako dodatek do wypieków 
i deserów. Od wieków był on jednak znany nie tyko jako przy-
prawa, ale także jako roślina lecznicza, czego potwierdzeniem 
było umieszczenie go w Farmakopei Wirtemberskiej z 1750 r. 
oraz z Farmakopei Królestwa Polskiego w 1817 r. 

Cynamon pozyskuje się z kory drzew różnych gatunków 
cynamonowców, głównie cejlońskiego, chińskiego i kam-
forowego. 

Jedną z najważniejszych substancji bioaktywnych izolo-
wanych z cynamonu jest aldehyd cynamonowy oraz eu-
genol o przyjemnym, goździkowym zapachu. Współcze-
śnie cynamon wykorzystywany jest w dolegliwościach 
trawiennych, do pobudzenia apetytu, we wzdęciach,  
biegunkach. 

Boże Narodzenie każdemu z nas kojarzy się z nieco innymi zapachami i… emocjami. Nic dziwne-
go, bo w ludzkim mózgu informacje o zapachach są przetwarzane w jego części odpowiedzialnej 
właśnie za emocje. Zapach świeżej choinki, grzybów, kapusty, piernika, goździków, pomarańczy, 
świątecznych pierogów, barszczu i domowego sernika to klasyka świątecznych zapachowych do-
znań. Zapachy niby znane, konkretne, ale w każdym domu jakże unikalne i dla każdego z nas 
inne. Cóż byśmy poczęli bez tych wszystkich świątecznych aromatów cynamonu, goździków czy 
wanilii? Nawet jeśli wykorzystujemy je w kuchni częściej (do czego zachęcam ze względu na ich 

walory zdrowotne), to i tak, co by nie mówić, w święta pachną i smakują wyjątkowo. 

Święta 
pachną zdrowiem 

Autor: agnieszka Kobalczyk-rohde

Olejek cynamonowy można pozyskiwać z kory i liści cynamo-
nowca. Jest jednym z najsilniej działających naturalnych anty-
septyków, skutecznym wobec wielu gatunków patogennych 
bakterii i grzybów. Wykorzystuje się go do leczenia zakażeń dróg 
oddechowych, zwalczania pasożytów (wszy, świerzbu), pasoży-
tów przewodu pokarmowego, w infekcjach skóry, a olejek z liści 
cynamonowca - ze względu na właściwości aseptyczne i znieczu-
lające - jako składnik wielu preparatów stomatologicznych. 

Aktualnie cynamon cieszy się zainteresowaniem nauki ze wzglę-
du na możliwość jego wykorzystania w leczeniu cukrzycy, no-
wotworów i chorób naczyniowych. Cynamon wpływa na stabi-
lizację poziomu glukozy we krwi, poprawiając jej transport do 
komórek i zwiększając ich wrażliwość na insulinę. W badaniach 
wykazano wpływ cynamonu na wzrost hormonu inkretynowego 
GLP-1 w odpowiedzi na spożycie posiłku, a tym samym zmniej-
szenie uczucia głodu po jedzeniu. 

Sugeruje się także potencjalne możliwości wykorzystania eks-
traktów cynamonu w zintegrowanej terapii nowotworów. Ole-
jek z kory cynamonu wykazuje także działanie przeciwzapalne, 
dlatego zasadne jest jego wykorzystanie w leczeniu reumatyzmu 
i zapalenia stawów. 

Rozważa się również możliwość wykorzystania cynamonu  
w leczeniu choroby Alzheimera, dzięki zdolności ekstraktu cyna-
monowego do hamowania agregacji białek tau i β-amyloidu oraz 
rozkładu już istniejących złogów. 

Poza aldehydami i polifenolami w cynamonie znajdziemy tak-
że kumaryny, które obok działania prozdrowotnego, spożyte 
w dużej ilości, mogą stwarzać ryzyko działań ubocznych: obni-
żenia krzepliwości krwi, działania hepatotoksycznego, a nawet 
kancerogennego. Występują one w znacznie większym stęże-
niu w cynamonowcu chińskim niż jego droższej, szlachetniejszej 
cejlońskiej odmianie, dlatego, by ustrzec się przed negatywnymi 
konsekwencjami kumaryn, warto sięgać po jego wersję cejlońską. 

Jak go rozpoznać? Laski prawdziwego cynamonowca cejlońskie-
go tworzą „dwururkę” o gładkiej strukturze i ciemniejszej od 
chińskiego barwie; mają również delikatniejszy, słodszy smak. 

Cynamon pobudza wydzielanie żółci, dlatego osoby z kami-
cą i schorzeniami pęcherzyka żółciowego powinny zachować 
ostrożność w jego stosowaniu. Cynamon bywa alergenem po-
karmowym, u niektórych osób może powodować zmiany skórne 
wokół ust czy błon śluzowych dziąseł. 

poŻytki Z iMbiru

Świąteczne pierniki trudno sobie wyobrazić bez imbiru. Łacińską 
nazwę Zingiber officinalis nadał tej roślinie brytyjski botanik Wil-
liam Roscoe w 1807 r. Pochodzi ona od greckiego słowa „zingibe-
ris”, co oznacza „w kształcie poroża jelenia”, a „officinale” odnosi 
się do jego właściwości leczniczych. 

Obecnie imbir uprawiany jest w wielu krajach strefy podzwrot-
nikowej, ale historycznie wywodzi się on z Azij. Jego znaczenie 
lecznicze było znane w Chinach już 2000 lat temu, a w średnio-
wieczu stosowano go do aromatyzowania piwa. 

Najbardziej znaną właściwością imbiru jest jego działanie prze-
ciwwymiotne, stosowany jest więc jako skuteczny środek w cho-
robie lokomocyjnej, polecany jest także w trakcie nudności pod-

czas chemioterapii. Imbir hamuje powstawanie prostaglandyn 
(działanie przeciwzapalne) i, jak wykazały badania, łagodzi ból 
u kobiet z bolesnym miesiączkowaniem porównywalnie do ibupro-
fenu. 

Przeciwzapalne właściwości imbiru są wykorzystywane od ty-
sięcy lat w ajurwedzie, może być pomocny w leczeniu zapalenia 
stawów. Trzeba też pamiętać, że jego skuteczność jest skorelo-
wana z dość dużą dawką zastosowanego wysuszonego kłącza 
(0,5-1g na dobę). Porównywano także skuteczność stosowania 
imbiru z sumatryptanem (lekiem przeciwmigrenowym). Co cie-
kawe, skuteczność zmniejszenia nasilenia bólu w dwie godziny 
po przyjęciu leku lub wysuszonego, sproszkowanego kłącza była 
porównywalna, co - mając na względzie skutki uboczne leku - 
wydaje się być lepszą alternatywą. 

Pewne nadzieje na stosowania imbiru w celu zmniejszenia ryzy-
ka powstawania komórek nowotworowych przynoszą badania 
na zwierzętach. Imbir zaburza cykl komórkowy komórek nowo-
tworowych i prowokuje ich biologiczną śmierć (apoptozę). Jego 
ekstrakty zmniejszały także odkładanie kolagenu w szczurzych 
wątrobach, przyczyniając się do zmniejszenia ich zwłóknienia. 
Wyniki prac eksperymentalnych nad imbirem dowodzą jego 
działania neuroochronnego i wskazują na możliwość jego zasto-
sowania w profilaktyce i leczeniu wczesnego stadium choroby 
Alzheimera. 

Ostrożność w stosowaniu imbiru powinny zachować osoby 
z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy oraz oso-
by przyjmujące leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego 
w żołądku.  

kolej na GoŹdZiki

Te w kompocie wigilijnym czy dekorujące pomarańcze, mają na 
nas wyjątkowo kojący wpływ. Znajdują zastosowanie w kuchni, 
ale także w medycynie i kosmetologii. Goździk to ususzony pąk 
kwiatowy drzewa goździkowca korzennego. Wyjątkowy aromat 
zawdzięcza obecności wspomnianego wcześniej eugenolu, silnej 
substancji o właściwościach antyseptycznych, co jest wykorzy-
stywane w stomatologii. Olejki eteryczne, flawonoidy i garbniki 
zawarte w goździkach pomagają zmniejszyć takie dolegliwości 
jak mdłości, wzdęcia, zgaga czy ból głowy. 

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

Goździki są cennym źródłem przeciwutleniaczy i wspomagają 
nasz układ odpornościowy. Olejek goździkowy może być tak-
że wykorzystywany w leczeniu trądziku. 

Gałka MusZkatołowa

Pozyskuje się ją z nasion muszkatałołowca korzennego. Jest 
ona źródłem olejku eterycznego obfitującego w eugenol 
i mirystycynę, związki fenolowe i terpeny. Ma silne właściwo-
ści przeciwzapalne, przeciwalergiczne i przeciwbólowe. 

Kojarzona jest głównie jako przyprawa ułatwiająca trawie-
nie i ograniczająca wzdęcia. Jej stosowanie w bardzo dużych 
dawkach jest jednak niewskazane, ze względu na psychoak-
tywne i potencjalnie niebezpieczne oddziaływanie. 

anyŻ

Bardzo specyficzny aromat tej korzennej przyprawie nadaje 
anetol, składnik olejku anyżowego. Anyż w postaci gwiazdek, 
kojarzony ze świętami Bożego Narodzenia, jest owocem ba-
dianu właściwego, natomiast nasionka przypominające nasio-
na kopru lub kminku to owoce biedrzeńca anyżu. 

Anyż stosuje się w leczeniu kaszlu. Działa wykrztuśnie, roz-
kurczowo na mięśnie gładkie, upłynnia zalegającą w drogach 
oddechowych wydzielinę. Może też zwiększać wydzielanie 
soku żołądkowego. Jest składnikiem mieszanek herbacianych 
poprawiających trawienie i laktację u kobiet. Ma także wła-
ściwości odkażające. Znalazł również swe miejsce w kosme-
tologii i przemyśle perfumeryjnym. 

kardaMon 

Z kolei spokrewniony z imbirem kardamon jest jedną z naj-
droższych (obok szafranu i wanilii) przypraw. Najlepszej jako-
ści jest kardamon malabarski, zwany także indyjskim. Pocho-
dzi z Indii i Nepalu. Aromat zawdzięcza licznym substancjom 
zawartym w olejku eterycznym, takim jak cyneol, sabinen, 
linalol, a właściwości zdrowotne również licznym polifenolom 
i terpenom. 

Kardamon jest stosowany głównie w dolegliwościach ukła-
du pokarmowego (niestrawność, kolki, brak apetytu) oraz 
w schorzeniach dróg oddechowych. Działa też przeciwzapal-
nie, przeciwbakteryjnie w stosunku do wielu szczepów bak-
terii chorobotwórczych: Escherichia, Salmonella, Klebsiella 
i Pseudomonas, a także jest skuteczny wobec gronkowców 
i grzybów z rodzaju Candida. W badaniach naukowych su-
plementacja kardamonu zmniejszała stężenie czynników za-
palnych: TNF-alfa, interleukiny-6, białka CRP oraz enzymu 
wątrobowego aminotransferazy alaninowej. Wykazano, że 
skoncentrowane ekstrakty z kardamonu zmniejszają prolife-
rację komórek nowotworowych i nasilają ich proces obumie-
rania. 

Badania wykazały również, że spożywanie kardamonu przez 
osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi powoduje obniże-
nie tętna oraz wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia 
tętniczego krwi. Znajdujące się w kardamonie składniki ak-
tywne mogą przeciwdziałać wzrostowi stężenia lipidów w su-
rowicy krwi. Kardamon może być smakowitym dodatkiem nie 
tylko do świątecznych słodkości, ale także do herbaty i kawy. 
Świetnie komponuje się smakowo z cynamonem i wanilią. 

wanilia 

To roślina przyprawowa pochodząca z Meksyku. Dla Inków i Az-
teków była bardzo cenna i stanowiła nawet środek płatniczy. La-
ski wanilii, czyli owoce wanilii płaskolistnej, muszą być poddane 
półrocznej fermentacji i suszeniu, by zyskały swój kuszący, słodki 
aromat. Ten zapach to pochodne kwasu wanilinowego. Badania 
in-vitro i in-vivo wskazują na jego właściwości antyoksydacyjne 
i przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, hepato- i neuroprotek-
cyjne, a także antybakteryjne i przeciwgrzybicze.  

Jak widać, przyprawom świątecznym możemy być wdzięczni nie 
tylko za stwarzanie świątecznej atmosfery, a ich połączenie z aro-
materapeutyczną nutą alfa-pinenu żywicy świerkowej i limonenu 
z cytrusów, zapewni nam prawdziwy, świąteczny błogostan.

Zdrowych i pachnących Świąt!

PRACOWNIA USG 
- DOPPLER
- JAMA BRZUSZNA
- TARCZYCA
- SZYJA
- WĘZŁY CHŁONNE
- PŁUCA
- PIERSI 

ECHO SERCA 
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY
TESTY SKÓRNE I PŁATKOWE
SPIROMETRIA

PEDIATRA PULMONOLOG Grażyna Stanisławska 
PEDIATRA ALERGOLOG Aleksandra Nogalska 
CHIRURG DZIECIĘCY Jerzy Niesłuchowski  
KARDIOLOG Agata Pawelska-Buczeń
KARDIOLOG Krzysztof Jarząbek

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

GABINETY 
SPECJALISTYCZNE

RADIOLOG Marta Jamróz  
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska 
RADIOLOG Bartłomiej Rękawiecki 
RADIOLOG Marcin Kiszka  
RADIOLOG Piotr Dziwisz

Zapraszamy na konsultacje 
22 grudnia 2022r.

ORTOPEDY (również dziecięcego) - lek. med. Michała Walczaka

RADIOLOGA - Dr n. med. Katarzyny Stanisławskiej
Konsultacje z zakresu neuroradiologii zabiegowej, w szczególności: 

tętniaki mózgu i naczyniaki mózgu. Katedra Radiologii Ogólnej 
i Zabiegowej Katedra Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytet 

Medyczny w Poznaniu

Rejestracja 
telefoniczna:

94 314 00 03
602 776 267

NEUROCHIRURG Michał Tarnowski 
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski 
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń 
ORTOPEDA (również dziecięcy) Michał Walczak 
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska 
LARYNGOLOG Edward Bauer
LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ   Dorota Hornung 
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Po pierwsze – tradycja. Wróćmy pamięcią do naszego domu ro-
dzinnego. Zastanówmy się, jak wyglądały nasze święta? Jak była 
budowana atmosfera świąt w domu rodzinnym? Jaki był podział 
obowiązków? Kto gotował, a kto sprzątał? Jakie emocje towarzy-
szyły okresowi okołoświątecznemu? W dzieciństwie uczymy się 
obserwując i doświadczając świata. Obserwujemy i utrwalamy 
wzorce zachowania, z którymi następnie wchodzimy w życie. 

Utrwalony wzorzec postępowania staje się przekonaniem, któ-
re trudno potem zmienić. Jeśli w domu rodzinnym słyszeliśmy: 
„nie ma świąt bez 12 potraw” , „okna muszą być umyte, bo kto to 
widział…” , „dobra gospodyni piecze sama ciasta” – to po latach 
słowa te będą odtwarzać się w naszej głowie niczym melodia 
z zaciętej płyty winylowej. 

Choć nie są to nasze przekonania, uruchamiają się one w na-
szej świadomości, powodując przymus. Starając się rozładować 
wewnętrzne napięcie, generujemy cały pakiet nieprzyjemnych 
emocji, które mają wpływ na nasze odczucia w ciele i na nasze 
zachowanie. Choć nie wiemy, dlaczego tak robimy, szykujemy 12 
potraw, w tym kompot z owocowego suszu, chociaż w naszym 
domu nikt go nie lubi. Sprzątamy ponad siły, choć testu białej rę-
kawiczki nie będzie. Rosnące napięcie odbiera nam całą radość 
świąt i często generuje konflikty. 

Po drugie – na to, jakie będą święta, pracujemy cały rok. Dobra at-
mosfera w rodzinie to klucz do sukcesu. Jeśli nie ma jej przez cały 
rok, dlaczego cud miałby wydarzyć się w święta? Wszak „magia 
świąt” to tylko slogan reklamowy, a nie remedium na wszystko. 

Jeśli chcemy zadbać o to, żeby Święta Bożego Narodzenia były 
wspaniałym przeżyciem, pracę nad tym musimy zacząć dużo 
wcześniej. Jesienne miesiące sprzyjają pogłębianiu relacji rodzin-
nych. Szybko zapadający zmrok zniechęca do wyjścia z domu, 
można skupić się na byciu z rodziną tu i teraz, wyciągnąć z szafy 
zakurzone planszówki.

potrZebny wspólny plan

Święta to nie tylko gotowanie dzień przed świętami, ale również 
rytuały związane z Bożym Narodzeniem, pieczenie ciast, przygo-
towywanie ozdób świątecznych. Jeśli zaktywizujemy wszystkich 
członków rodziny, wszyscy poczują się za nie odpowiedzialni. Tak 
więc zróbmy „naradę” i wspólnie wszystko zaplanujmy. 

Brak planowania to planowanie porażki - powiedział Benjamin 
Franklin. Zatem jeśli chcemy magicznych świat, warto zastano-
wić się, w jaki sposób je spędzić. Możemy zaplanować nie tylko 
świąteczne posiłki, ale także aktywności, które pozwolą oderwać 
się od stołu. Mieszkamy w pięknych okolicznościach przyrody, 
mamy pod nosem morze, mamy parki, lasy i jeziora. Zaplano-
wać możemy spacer lub alternatywną formę spędzenia świąt - 
np. ognisko w lesie, może kulig, a może rower, jeśli aura dopisze. 
Dzięki lokalizacji Koszalina możemy spędzić święta bardzo ak-
tywnie. W świątecznej ofercie możemy znaleźć zarówno seanse 
filmowe, jak i koncerty. Warto więc już teraz zastanowić się, jak 
chciałabym/chciałbym, żeby wyglądało moje Boże Narodzenie. 

kryZys wisi w powietrZu

Święta to też czas spotkań rodzinnych, podczas których przy 
stole, poza wujkiem, ciocią babcią, kuzynem, bratem czy teścio-
wą, zasiadają z nami opinie, poglądy, przekonania i uprzedzenia - 
jeźdźcy Apokalipsy. Przepis na kłótnie przy świątecznym stole?  

Polityka, religia, seks oraz trudne i kłopotliwe pytania. Nie są to 
tematy zakazane, ale zanim ich użyjemy, zastanówmy się, czy 
chcemy zepsuć atmosferę przy stole. 

Jeśli zadajemy trudne pytania, musimy wiedzieć, że odpowiedź 
może być również dla nas trudna. Kiedy czujemy się atakowani, 
uciekamy lub walczymy. To mechanizm obronny, który jest z nami, 
ludźmi, od zarania dziejów. Tak jesteśmy zaprogramowani. Zatem 
jeśli skierujemy do kogoś kłopotliwe pytanie, to reakcja innego 
człowieka może spowodować konflikt lub nawet odejście od stołu. 
Należy pamiętać, że konflikt mogą wywołać również zdania „rzu-
cane w eter”. Takie - niby nic, do nikogo wypowiedziane kwestie, 
poruszające drażliwe tematy, również zwiastują konflikt. 

Weszliśmy w okres Świąt Bożego Narodzenia. W witrynach sklepowych dawno pojawiły 
się choinki, mikołaje, gwiazdki. Z głośników w centrach handlowych płyną świąteczne 
melodie. Serca się radują, w głowach pojawiają się myśli o tym, jak to szczęśliwa rodzi-
na zasiada przy suto zastawionym stole, śpiewając od czasu do czasu tradycyjne polskie 
kolędy... I tu się często bajka kończy. Co takiego się dzieje, że pomimo ogromnej chęci 
spędzenia wspaniałych świąt - w miłości, w uczuciowym cieple, wśród bliskich, Boże Na-

rodzenie jest dla wielu z nas stresującym wydarzeniem. 

Stres Bożego narodzenia? 
Autor: sylwia hille-Jarząbek
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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

wentyle beZpiecZeństwa

Automatycznie nasuwa się pytanie: O czym w takim razie 
rozmawiać, skoro już o niczym nie można? I tu odsyłam do tej 
części niniejszego artykułu, w której piszę o planowaniu świąt. 
Jeśli zaplanujemy, co będziemy robić, czyli ustalimy wspólne 
aktywności, automatycznie zaangażujemy wszystkich uczestni-
ków spotkania. Z reguły sprawdzają się rodzinne opowieści, gry, 
oglądanie zdjęć. Zadaniem ich jest odświeżenie przyjemnych 
wspomnień. 

Uruchomcie swoją wyobraźnię, a na pewno znajdziecie tam 
morze możliwości. W szczególności polecam niezwykłą grę ro-
dzinną „Pytaki”. Przyznam się szczerze, że co roku gram w nią 
w święta wraz ze swoją rodziną. Gra zawiera pytania, które po-
zwalają dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o osobie siedzą-
cej obok, zacieśnia więzy rodzinne, a przede wszystkim tworzy 
świetną atmosferę wieczoru. 

Jeśli jednak trafi nam się „maruder”, bądźmy asertywni, bo nie od 
razu musimy reagować. Czasami rozładowanie napięcia przyno-
si powiedzenie na głos tego, co widzimy i asertywne wyrażenie 
swojego zdania: „Widzę, że wujka bardzo denerwuje polityka. 
Rozumiem to, nie chciałabym teraz, żeby wujek poczuł się po-
minięty, dlatego też proponuję, żebyśmy wrócili do tej rozmowy 
w bardziej sprzyjających okolicznościach”. W końcu za każdą 
opinią stoi jakaś potrzeba. Być może przykładowego wujka nikt 
nigdy nie słucha i jest to dla niego jedyna okazja, żeby poczuć się 
zauważonym, usłyszanym, ważnym?

Podsumowując, zepnę klamrą mój przepis na udane święta.
1. Usiądź wygodnie w fotelu i zastanów się, jak mają wyglądać 
wymarzone święta. Po czym poznasz, że były one takie, jak 
chciałaś (-eś)? Co dla ciebie oznaczają udane święta?
2. Zaplanuj atmosferę świąt. Co nowego wprowadzisz do świą-
tecznych rytuałów, mając wiedzę na temat swojej rodziny i prze-
biegu świąt w poprzednich latach? 
3. Kto cię będzie wspierać w realizacji celu? Kogo zaangażujesz? 
Kto ci pomoże?
4. Plan awaryjny („jak zneutralizować marudnego wujka?”)
5. W jaki sposób nagrodzisz siebie po zrealizowaniu twojego 
planu?

„Coś jest w świętach Bożego Narodzenia, co raz po raz każe zaj-
rzeć nam w głąb siebie, w nasze wspomnienia i pragnienia, w na-
szą dziecięcą duszę. Ona wciąż jeszcze otwiera szeroko oczy 
ze zdumienia, stając przed tajemniczymi drzwiami, za którymi 
czeka cud.” – to cytat z Nicolasa Barreau („Sekretne składniki 
miłości”). Drodzy Czytelnicy, życzę Państwu, aby podczas tego-
rocznego Bożego Narodzenia zadziałała magia. Wesołych Świąt!

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 
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Biografia ma jeszcze jedną wielką zaletę: 
pozwala poznać relacje między kluczo-
wymi postaciami polskiej kultury w dru-
giej połowie XIX i początku XX wieku. 
Obojętnie jakie by nazwisko przywołać 
z grona wybitnych malarzy tego okresu, 
pisarzy, krytyków sztuki, działaczy poli-
tycznych, zawsze wraz z nim pojawi się 
Stanisław Witkiewicz - jako przyjaciel 
lub antagonista. Nie zabraknie w tym 
kręgu nawet Józefa Piłsudskiego, który – 
tak jak Witkiewicz senior – lubił mawiać 
o sobie, że jest „Litwinem”. Obaj urodzili 
się na Żmudzi (łączyło ich ponoć dalekie 
pokrewieństwo). Rodziny obu ucierpiały 
wskutek powstania styczniowego, a oni 
sami wychowywali się w kulcie powstań-
czego zrywu. 

Stanisław wcześnie rozpoczął samodziel-
ne życie, wyruszając w świat w 1868 roku 
z Tomska, do którego rodzina została 
zesłana cztery lata wcześniej w ramach 
popowstaniowych represji. Początkowo 
studiował w Petersburgu. Stolica impe-
rium carów oszołomiła go rozmachem 
architektury i kłującym w oczy bogac-
twem. Studia go jednak zawiodły. Po 
trzech latach wyjechał do Monachium, uchodzącego wówczas za 
najlepsze dla malarzy miasto w Europie. Najlepsze, bo miejscowy 
rynek sztuki pozwalał wielu z nich żyć jeśli nie zamożnie, to przy-
najmniej w miarę wygodnie. 

Stanisław Witkiewicz również liczył na materialne usamodziel-
nienie się i rezygnację z finansowej pomocy bliskich. Bez skutku. 
W listach do przyjaciół nie ukrywał, że zdarzało mu się głodować. 

Na dokładkę w tym czasie przez pół roku opiekuje się umierają-
cym na suchoty krewnym. Nie wiadomo, w jakim stopniu zaważy-
ło to na ujawnieniu się później gruźlicy (być może była ona wro-
dzona lub wywołana latami życia w biedzie). Niemniej od 1878 
roku choroba będzie nawracała, stając się udręką aż do śmierci 
w roku 1915. 

Witkiewicz malował, ale również pisał – głównie artykuły doty-
czące sztuki. Na tym polu z czasem staje się ważną postacią. Kry-
tykuje polską krytykę literacką i artystyczną, wdaje się w ostre 
polemiki (niektóre teksty mają charakter bieżącej publicystyki 

i doprowadzają autora na salę sądową). 
Jako teoretyk sztuki zwalczał koturnowy 
historyzm, domagając się prawdziwego 
zaangażowania artystów w narodowe 
odrodzenie społeczeństwa polskiego. 
Nic dziwnego, że wbrew większości swe-
go środowiska będzie później admirato-
rem Józefa Piłsudskiego. 

Złośliwcy twierdzą, że gdyby Stanisław 
Witkiewicz pojechał leczyć gruźlicę gdzie 
indziej niż w Tatry, jakiś inny region Pol-
ski stałby się dla malarza uosobieniem 
prawdziwie narodowego stylu. Faktem 
jest, że zakochał się w polskich górach, 
góralach i Zakopanem. Zaczął kreować 
styl zakopiański jako arcynarodowy, pi-
sząc artykuły prasowe i projektując domy 
dla coraz liczniej napływającej pod Gie-
wont inteligencji. Mimo że stworzył ich 
ponad 200, nie poprawiło to bytu rodziny, 
bo propagowanie uwielbienia góralskości 
było misją jego życia, a przecież na ideach 
nie wypada zarabiać. Dlatego też żona, 
Maria z Pietrzkiewiczów, nadal się zapra-
cowywała, dając każdego dnia lekcje mu-
zyki i właściwie samodzielnie utrzymując 
rodzinę. To cicha bohaterka książki Natalii 

Budzyńskiej. Początkowo uwielbiana przez męża, później - kiedy 
jego uczucia wygasną – pokornie znosząca fakt, że Stanisław de 
facto żyje w związku z inną kobietą, którą na dokładkę wielu znajo-
mych traktuje z atencją należną prawowitej małżonce. 

I tu trzeba wspomnieć o synu. Ojciec pozwalał mu „chodzić lu-
zem”, co oznaczało edukację domową, egzaminy zdawane ekster-
nistycznie i takąż maturę. Chłopiec miał chłonąć to, co go praw-
dziwie interesowało. Jednak wiedza, rozwój talentów to jedno, 
a życie codzienne to drugie. Witkacy obserwował sytuację mię-
dzy rodzicami, nie znosił kochanki ojca. Z czasem senior, deklaru-
jąc, że nie chce się wtrącać w życie syna, dawał mu jednoznaczne 
reprymendy. Było tak na przykład, kiedy Stanisław Ignacy wdał 
się w romans z Ireną Solską, osławioną wieloma miłosnymi pod-
bojami aktorką, co ojciec skwitował jako upokarzające „jedzenie 
z cudzej miski”. Jaki więc był wpływ Stanisława na Stanisława 
Ignacego?  Chyba nie taki, jakiego życzyłby sobie ojciec, skoro syn 
zamiast do legionów Piłsudskiego zaciągnął się do armii rosyjskiej. 
Ich relacja nie należy do głównych wątków książki, ale z pewno-
ścią jest jednym z najciekawszych. 

Na wspomnienie nazwiska Stanisława Witkiewicza świadomość przeciętnego Polaka podsuwa mu dwa 
hasła: „ojciec Witkacego” (częściej) i „twórca stylu zakopiańskiego” (rzadziej). Szkolne uproszczenia zawsze 
są wobec postaci historycznych krzywdzące, zwłaszcza kiedy mowa o tak barwnej, oryginalnej i twórczej 
osobie, jak Witkiewicz senior. Dobrze więc, że ZNAK opublikował jego biografię pióra Natalii Budzyńskiej, bo 
przywraca ona zbiorowej pamięci nietuzinkową postać, malując ją jako kogoś z krwi i kości, wiernego swej 

bezkompromisowości, lecz jednocześnie niewolnego od niekonsekwencji i skrajnych emocji. 

uwolniony spod uproszczenia 
Autor: andrzej mielcarek

Natalia Budzyńska: „Witkiewicz, ojciec Witkacego”, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2022
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Powieść jest późnym debiutem, o którym sama autorka mówi tak: 
„O stworzeniu powieści marzyłam, od kiedy pamiętam. Jednak do-
piero kiedy ujrzałam pięćdziesiąt świeczek na swoim urodzinowym 
torcie, stwierdziłam, że nadszedł na to odpowiedni czas. Początko-
wo zakładałam, że będzie to książka o trudnych relacjach pomiędzy 
córką a ojcem, ale niestety w czasie pisania okazało się, że ten temat 
przynosi zbyt wiele bolesnych wspomnień. Postanowiłam więc roz-
szerzyć wątek miłosny, pierwotnie zaplanowany jako drugoplanowy. 
Tak powstała książka „Tyle pamiętam”, w  której głównej bohater-
ce najpierw podarowałam  moje dzieciństwo, a potem obdarzyłam 
ją niezwykłą, pełną wzlotów i upadków, miłością. Chyba podjęłam 
właściwą decyzję, bo zarówno piszący do mnie czytelnicy, jak i re-
cenzenci, często wspominają o tym, iż podczas czytania doświad-
czyli wielu silnych emocji. Wzbudzenie uczuć u czytelnika, sprawie-
nie, że przeżywa historię, jest dla mnie najwspanialszą oceną”. 

Jak zaświadczają o tym wypowiedzi czytelników zamieszczone 
w serwisie Lubimyczytac.pl, powieść Beaty Dulewicz rzeczywiście 
potrafi poruszyć czułe struny. Oto kilka przykładów mikro recenzji: 

@kochamksiazki1991 Jestem urzeczona tą historią! To niezwykle 
wartościowa, dojrzała, życiowa, emocjonująca oraz poruszająca hi-
storia! Jestem ogromnie ciekawa, jak autorka dalej poprowadzi losy 
bohaterów, z niecierpliwością wyczekuję kontynuacji losów Kingi. 
Ogromnie polecam!

@elizabeta Ta powieść skłania do myślenia, do pochylenia się nad 
sobą i swoimi problemami. Uderza w czułe struny, manewruje nimi 
delikatnie i popycha w stronę coraz bardziej natrętnych myśli: co by 
było. gdyby?…

@bookaholic-in-me „Tyle pamiętam” to debiut naprawdę wyso-
kich lotów. Napisany wyjątkowo dobrze, precyzyjnie, z oddaniem 
mnóstwa emocji i ukazaniem szeregu wydarzeń, które tworzą 
prozę życia. Nie jest to jednak książka ani łatwa, ani prosta, poka-
zuje wzloty i upadki głównej bohaterki, rozterki, które nią targają, 
a przede wszystkim jej serce, które z każdym upływającym rokiem 

jest coraz to bardziej poszarpane. Tu nic nie jest oczywiste, a kolej-
ne zwroty fabuły jedynie utwierdzają w przekonaniu, że to powieść 
niesamowicie rzeczywista, która uderza w czytelnika raz za razem 
i niczym Kingę, pozostawia go z pokiereszowanym sercem, a czasem 
nawet na kolanach.

@herbatkow87a  Mogłabym czytać tylko takie debiuty! Pani Beata 
Dulewicz karierę pisarki zaczyna z wysokiego C. 

@zaczytaj_mnie „Tyle pamiętam”, powieść pani Beaty Dulewicz, to 
niesamowita podróż po miłości. Wzruszająca tak, że momentami 
miałam wrażenie, że serce wyskoczy mi z piersi.

@Viktoria To książka, którą zdecydowanie warto przeczytać! Rzad-
ko to mówię, ale tym razem powiem,  że jeśli czytacie obyczajówki, to 
ta powinna być pozycją obowiązkową na Waszej półce.

@izzi Lubicie wartościowe książki obyczajowe, które docierają do 
zakamarków duszy, wywołują totalny chaos i nie można o nich zapo-
mnieć? Ja polecam wam właśnie tę.

Rzadko odnotowujemy w tej rubryce powieści opublikowane przez lokalnych autorów. Nadarzyła się taka 
okazja. Wielbicieli współczesnych opowieści obyczajowych zachęcamy do sięgnięcia po książkę Beaty Du-
lewicz zatytułowaną „Tyle pamiętam”. Opublikowała ją oficyna Szósty Zmysł, która określa się jako „wydaw-

nictwo dla kobiet, które czytają wszystkimi zmysłami”. 

Późny, za to dojrzały debiut 
Autor: maja górska 

Beata Dulewicz - koszalinianka od urodzenia. Absolwentka Politechniki Kosza-
lińskiej na Wydziale Marketingu i Zarządzania, z zawodu specjalistka ds. kadr i płac. 
Dumna mama dwóch dorosłych synów, szczęśliwa mężatka z ponad trzydziesto-
letnim stażem. Największą jej  pasją jest pisanie, na które stara się poświęcać każdą 
wolną chwilę. W tym roku zadebiutowała powieścią „Tyle pamiętam”.

Pieczemy na zakwasie własnej produkcji
Bez konserwantów

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

Zapraszamy do składana zamówień świątecznych na ciasta i pieczywo
czynne poniedziałek-piątek: 8-18

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

chleb  |  bułki  |  ciasta  |  kanapki
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- trudny czas wybraliście na rozpoczęcie działalności.
Magdalena łoś – wojcieszek: - To nie my wybraliśmy czas... Prawda 
jest taka, że dwa miesiące przed pandemią, w styczniu 2020 roku, 
kupiliśmy lokal, w którym powstał nasz teatr muzyczny. Lockdown 
zaskoczył nas, jak wszystkich, i zmusił do weryfikacji planów. Na sce-
nę z możliwością grania dla stu procent  widowni wróciliśmy dopiero 
w maju tego roku. To bardzo długi czas niepewności, jak na debiut. 

- wy sami nie jesteście debiutantami, w świecie muzycznym funk-
cjonujecie dłuższy czas. dlaczego więc wybraliście koszalin? czy 
to dobre miejsce na teatr muzyczny, na dokładkę jednoznacznie  
sprofilowany?
kacper wojcieszek: - To prawda. Debiutantem jest Adria, a nie my. 
Oboje przez wiele lat tworzyliśmy podobne rzeczy w innym miejscu. 
Odbiór był niesamowity, to nam dało motor do snucia planów i ma-
rzeń o własnej scenie z prawdziwego zdarzenia. Czemu Koszalin? 
Ciągle myślimy, że jest to dobre miejsce na scenę musicalową, szcze-

gólnie, że publiczność i fani ściągają do nas z różnych stron Polski.
M.ł-w: - Naszą widownię stanowi spora część gości nie z Koszali-
na. To wielbiciele musicali, którzy dla „swojego” tytułu są w stanie 
przejechać nawet setki kilometrów, i to niejeden raz. Spektakle mu-
zyczne ogląda się zupełnie inaczej niż sztuki w teatrze dramatycz-
nym. Musicale wymagają żywiołowości, dynamiki, emocji. Stojąc na 
scenie „karmimy się” publicznością, widzimy jej reakcje. Im bardziej 
spontaniczne, tym lepiej. Rodzima publiczność jest nieco spokojniej-
sza, ale jak podłapie, że w naszym teatrze można i trzeba bawić się 
na głos, szybko dołącza. 
k.w.: - Nadal jednak spotykamy się z tym, że nie wszyscy w Kosza-
linie o nas słyszeli, choć nazwą nawiązujemy do dawnej Adrii, czyli 
pierwszego kina w mieście, które przez kilkadziesiąt lat miało tu swo-
ją siedzibę. Również my mamy z tego powodu sentyment do tego 
miejsca. Musicale są młodym gatunkiem sztuki. Niektórzy kojarzą je 
ze „śpiewającymi” filmami, inni z nowojorskim Broadwayem. W Pol-
sce gatunek ten rozwija się szybko, przynosi rozrywkę, bawi, odprę-

Wielbiciele tego gatunku są w stanie pokonać setki kilometrów, żeby - często po raz kolejny – zobaczyć ulu-
biony musical. Koszaliński Teatr Muzyczny Adria jest zaś jedyną prywatną sceną w Polsce, nastawioną wy-
łącznie na tę formę teatralną. Jest młodziutki, rozpoczął trzeci sezon działalności. Wystartował w wydawać 
by się mogło najtrudniejszym momencie, bo tuż przed pandemią koronawirusa. Ambitnie sięga po tytuły 
z najwyższej półki. Rozmawiamy z Magdaleną Łoś – Wojcieszek, dyrektorką teatru oraz Kacprem Wojciesz-

kiem, jego dyrektorem artystycznym. 

Musicale - plaster 
na trudne czasy

Autor: anna zawiślak

ża, jest jednak wymagający. Potrzeba tu wszechstronnie utalentowanych 
artystów. Najważniejszy jest jednak głos. 

- jaką sceną jest adria?
kw: - W naszym teatrze nie zamykamy się na pomysły. Chcemy dawać 
widzom rozrywkę na najwyższym poziomie, dlatego walczymy o brod-
wayowskie tytuły, co nie zawsze jest łatwe. Zdobycie licencji na określo-
ny spektakl to praca wymagająca kilku miesięcy oraz wielu warunków 
do spełnienia. W ostatnim naszym spektaklu „In the Heights” jest sporo 
języka hiszpańskiego, bo takie były warunki otrzymania licencji, w „Bo-
dyguard” piosenki musiały być tylko po angielsku. Oczywiście warun-
ków do spełnienia jest znacznie więcej, ale to nas nie zniechęca. Wysoko 
ustawiona poprzeczka sprawia, że na takie spektakle zjeżdżają fani z całej 
Polski. 
M.ł-w: - Prowadzimy tu także Szkołę Musicalową Adria. Kilka tygodni 
temu wystartował kolejny semestr. Prowadzimy w niej zajęcia aktorskie, 
choreograficzne oraz wokalne dla dzieci i dorosłych. Niektórzy debiut 
sceniczny mają już za sobą. Wspólnie rozwijamy pasję i uczymy się od 
siebie wzajemnie. Nasi podopieczni, bez względu na wiek, mają okazję 
spróbować fantastycznej przygody, z którą być może zwiążą swoje życie 
zawodowe. Ponadto odbywają się tu także Letnie Warsztaty Musicalo-
we. Za nami też pierwsza edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Musicalowej Adria 2022
kw: - Czasem dostajemy zapytania, czemu nie jeździmy z naszymi przed-
stawieniami do innych miast. Odpowiedź jest prozaiczna. Organizacja 
spektaklu to ogromne przedsięwzięcie. Wielu artystów – przeważnie 
22-25 osób, skomplikowane scenografie (realizacją zajmuje się 6-7 osób), 
a i licencjonowanych tytułów nie można zgrać na każdej scenie. Dlatego 
warto przyjechać do nas i poczuć klimat Adrii na miejscu.

- aby adria na nowo stała się adrią, budynek musiał przejść spory re-
mont
kw: - To niekończąca się opowieść. Włożyliśmy tu ogrom pracy. Po funk-
cjonującym tu kinie przez kilka lat w budynku mieścił się obiekt sportowy. 
Powrót do kameralnego klimatu zajął nam trochę czasu. Bardzo cieszy 

Magdalena Łoś-Wojcieszek

Kacper Wojcieszek
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nas to, kiedy odwiedzający nas goście czują się u nas dobrze, przytul-
nie, wchodzą do innego świata, pozostawiając za drzwiami codzien-
ność. Jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Jednym z takich marzeń 
jest stworzenie podwyższenia na widowni, dzięki czemu uzyskaliby-
śmy układ teatralny z niewielkim spadkiem. Byłaby to korzyść dla 
wszystkich oglądających. Czasy mamy niełatwe, więc takie marze-
nia muszą poczekać. Niestety trudno obecnie cokolwiek planować. 
Kultura z jednej strony ma się dobrze, bo dla widzów jest mnóstwo 
propozycji, ale miejsce takie jak nasze, które jest zupełnie prywat-
nym przedsięwzięciem, żyje poniekąd w niekończącej się niewiado-
mej. Trochę do tego przywykliśmy, choć wiadomo, że chcielibyśmy 
inaczej. 
M. ł-w: - Kiedy powiem, że Adrię tworzymy od zera, to nie będzie 
żadna przesada. Dużo rzeczy robimy sami, a pomaga nam kilka za-
przyjaźnionych osób. Kacper reżyseruje, pisze scenariusze, występu-
je, ale też ogrania całą księgowość i wszystkie papierkowe sprawy. Ja 
poza sceną skupiam się na marketingu oraz na tym, aby jak najwięcej 
osób pokochało Adrię, tak jak my. 

- poza licencjonowanymi brodwayowskimi tytułami na scenie adrii 
zobaczyć można również wasze autorskie spektakle.
kw: - Tak. W zeszłym sezonie widzowie mogli zobaczyć „Show-
lesque”, muzyczne widowisko naszpikowane światowymi hitami. Dla 
dzieci stworzyliśmy „Julę i zwierzęta domowe”, a już w grudniu bie-
żącego roku pojawi się specjalna świąteczna edycja „Jula i zwierzęta 
domowe. Pierwsza gwiazdka”. Maluchy kochają ten musical i zdarza 
się, że przychodzą na niego po parę razy. W grudniu zapraszamy 
także na „Świąteczny Szał Przebojów”, w którym ze sceny wybrzmią 

takie hity jak „Last Christmas”, „All I want for Christmas is you”, „Do 
domu czas na święta”, „Z kopyta kulig rwie”, „Coraz bliżej święta”, 
które każdego wprowadzają w znakomity nastrój. Mamy też premie-
rową propozycję na sylwestrową noc pod tytułem ”Michael Jackson 
Show”. Dużo dobrej muzyki, tańca, żywiołowej choreografii.

- czego można życzyć zespołowi tworzącemu teatr Muzyczny ad-
ria?
M. ł-w: - Chciałabym, abyśmy mogli nadal realizować nasze pomy-
sły i żeby wszelkie zawirowania, szczególnie te ekonomiczne, nie 
zablokowały nam tej możliwości. Na afiszu mamy obecnie „In the 
Heights”. Starając się o licencję tego musicalu, nawet nie sądziliśmy, 
że będzie on tak aktualny w naszej obecnej sytuacji. Wniosek z tego 
jest prosty: nawet lekkie, śpiewane formy mówią o tym, co nas doty-
ka, co jest dla nas ważne, z czym się zmagamy. Zmiana pracy, miłość, 
przyjaźń, nowe nadzieje. Musicale są plasterkiem na nasze trudne 
czasy. 
kw: - Moim małym marzeniem jest to, aby naszą widownię wypeł-
niali koszalinianie. Szczególnie też ci, którzy jeszcze u nas nie byli. 
Planów mamy na 10 sezonów do przodu. 

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
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Marat Gabidullin: „wagnerowiec. spowiedź 
byłego dowódcy tajnej armii Putina” 

Patryk Pleskot:  
„Portret mordercy”

Mateusz Wyżga:  
„chłopstwo. historia bez krawata”

Były dowódca Grupy Wagnera ujawnia 
nieznane fakty z wojen Putina, demasku-
je sieć powiązań rosyjskich oligarchów 
i opowiada o mafijnym zapleczu śmier-
telnie niebezpiecznych akcji. Otwierając 
tę książkę, nie oczekuj wyznania win, 
skruchy ani przeprosin. Marat spisuje 
historię, o której wielu chciałoby zapo-
mnieć. Zdradza kulisy operacji zbrojnych 
Rosjan w miejscach, w których oficjalnie 
ich nie ma. Odnosi się do okoliczności 
aneksji Krymu i walki o Donbas w Ukra-
inie. Opowiada o współpracy z oficjalną 

armią i grupami przestępczymi. Wspomina czas, gdy sam był rosyjskim 
„mięsem armatnim”. Bez litości odsłania sekrety działania Grupy Wagnera 
– spółki widma, za działania której nikt nie ponosi odpowiedzialności. Ta 
historia to nie opowieść dziennikarza śledczego ani najlepszego komen-
tatora wojennego. To spowiedź najemnika, który wspomina swoją drogę 
i najtrudniejsze doświadczenia; sięgnięcie do jądra zła.
Marat Gabidullin to nie jest skruszony grzesznik ani demaskator dręczony 
wyrzutami sumienia, który pewnego dnia zdecydował się zwrócić prze-
ciwko organizacji, do której należał, by ją pogrążyć. Nie. Marat jest żoł-
nierzem. Jednym spośród wielu. To homo sovieticus, który nosi w sobie 
wszystkie schizofrenie targające duszą współczesnego Rosjanina. A książ-
kę napisał, by zyskać rozgłos i zarobić.   

Byli w dziejach świata bohatero-
wie pierwszoplanowi, podziwiani, 
doceniani. Były również postacie 
drugoplanowe, które na pamięć 
potomnych zasłużyły czynami nie 
zawsze chwalebnymi. Jak Gavrilo 
Princip, którego strzały oddane 
w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku 
okazały się śmiertelne dla arcyksię-
cia Franciszka Ferdynanda, stano-
wiąc impuls do wybuchu Pierwszej 
Wielkiej Wojny. Postępek Principa 
był powszechnie potępiany jako 

akt terrorystyczny. Jednak dla swoich bośniackich rodaków do dzi-
siaj jest on narodowym świętym. Podobnie rzecz ma się z Eligiuszem 
Niewiadomskim, bohaterem książki Patryka Pleskota, zamachow-
cem - zabójcą prezydenta Gabriela Narutowicza. Przez większość 
Polaków uznany został za pomylonego mordercę, przez środowiska 
skrajnie nacjonalistyczne odwrotnie - za romantyka zdolnego złożyć 
ofiarę ze swego życia w imię idei. Ma swych admiratorów, choć trud-
no to zrozumieć, również współcześnie. Z czego był dumny, idąc na 
egzekucję? Dlaczego wierzył, że uratował Polskę? Czy szaleństwo, 
które nim kierowało, zniknęło wraz z nim? Warto poznać historię 
Eligiusza Niewiadomskiego.

Chłopstwo, wieś, praca na roli, rytm pór 
roku. Czym są? Dla nas i w nas. Jak się 
zmieniają i w czym są niezmienne? Aby je 
zrozumieć właściwie i do końca, aby poczuć 
ich zapach, aby zachwycić się ich kolorami, 
trzeba człowieka, który byłby i naukowcem 
badającym temat dogłębnie, i samorządow-
cem potrafiącym wsią zarządzać oraz znają-
cym jej problemy, i wreszcie chłopem, który 
się na wsi urodził i dla niej pracował. Takiego 
człowieka, który rozumie wieś i jej miesz-

kańców prawdziwie. Jest nim profesor Mateusz Wyżga, historyk, wielo-
letni sołtys rodzinnej wsi Dziekanowice, działacz społeczny i autor wielu 
książek. Chłopskie dziecko zdejmuje krawat, odrzuca politykę, ideologię 
i historię wydarzeniową, pisząc historię chłopstwa na laptopie, lecz nie 
przy swoim profesorskim biurku w Krakowie, a wśród pól i łąk. Pokazuje 
prawdziwy obraz polskiego chłopstwa i polskiej wsi, wolny od mód, polity-
ki i stereotypów. Dociera do istoty tego, czym jest wieś w nas, jak wpływa 
na nasze życie i czego nas uczy. W pogoni za eko światem pozwala nam 
spojrzeć za siebie. Tam, na polskiej wsi, to za czym gonimy, mają od zawsze.

KTO CZYTA, nIE BŁĄDZI
nOWOŚCI I HITY WYDAWnICTWA ZnAK 

Jan Miodek:  
„Polszczyzna. 200 felietonów o języku”

O wyższości kartofla nad ziemnia-
kiem, o tym, kim są milenialsi ze Zba-
wiksa, i jak to w końcu jest z tymi 
psycholożkami, chirurżkami, gości-
niami. O kryzysie wołacza, odwro-
cie celownika i innych językowych 
„rozkminach”. Przede wszystkim zaś 
o stanie współczesnej polszczyzny 
i o tym, jak Profesor to wszystko 
„ogarnia”. Profesor Jan Miodek, ulu-
biony językoznawca pokoleń Polek 
i Polaków, od lat niestrudzenie do-
wodzi, że poprawna polszczyzna jest 

dla każdego. W felietonach, zebranych w rekomendowanym przez 
nas zbiorze, z właściwymi sobie lekkością i erudycją prowadzi czy-
telniczki i czytelników po meandrach języka polskiego. Choć lekka, 
bez wątpienia jest to lektura edukacyjna, bo przecież na co dzień 
nad językiem raczej się nie zastanawiamy. Profesor daje nam ku 
temu okazję, uczulając na barbaryzmy, językowe potworki, jak i na 
piękno naszej ojczystej mowy. 
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laMpy Z dłuGoterMinową Gwarancją

Pufa Design proponuje inwestorom tysiące modeli wy-
sokiej jakości lamp w wielu wariantach stylistycznych. 
Od modnego stylu japandi i boho, po minimalizm in-
spirowany bauhausem, art deco czy modernizmem, po 
lampy w stylu industrialnym, a nawet glamour. „Cały 
dział lamp zbudowaliśmy z myślą o architektkach 
i architektach, którzy mają szczególne upodobania 
stylistyczne.” - zaznacza Adam Wysocki. Takim nie-
kwestionowanym hitem, uwielbianym przez osoby 
projektujące wnętrza, w ostatnich latach jest kolekcja 
lamp Asteria (Umage) oraz Arigato (Grupa Studio). Do-
brze również pochylić się nad lampami Ili Ili (Grupa Stu-
dio), które pasują do apartamentów na wynajem czy 
pokoi hotelowych. To proste, ale oryginalne modułowe 
lampy w szerokiej gamie kształtów i kolorów. Nato-
miast belgijska marka boho Bazar Bizar oferuje lampy 
z naturalnych materiałów (różne gatunki traw, rattan)  
w różnych kształtach - od wielkich parasolowych form 
jak lampy The Whipped o nawet 150 cm średnicy, któ-
re pasują do lobby budynków biurowych, po mniejsze 
- plecione klosze w balijskim stylu. 

funkcjonalne i niespotykane dodatki  
do wnętrZ inwestycji

Jak wiadomo, każdy projekt wnętrza inwestycji za-
mykają dodatki. Im tych dodatków jest więcej, tym 
wnętrze robi się bardziej przytulne, domowe, stylo-
we. W inwestycjach turystycznych odchodzi się od 
projektów wnętrz, które oprócz ustawionych pod-
stawowych mebli, świecą pustkami. Inwestorzy coraz 
chętniej sięgają po plakaty, dekoracje ścienne, dywany 
i chodniki, które w uatrakcyjniają wnętrze inwestycji. 
Szczególnie warto zainwestować w dywany, chodniki 
i chodniczki z tworzywa, szwedzkiej marki Pappelina. 
Plecione na tradycyjnych krosnach dywany, wyplatane 
z hipoalergicznego tworzywa, dostępne są w setkach 
kolorów i wzorów. Jeśli pod krzesła i stół potrzebuje-
my dywanu w kolorach naturalnych, to odpowiedzią 
są monochromatyczne dywany Edit i chodniki w ko-
lorze piaskowym, szałwiowym, lnianym. Jeśli wnętrze 
domków letniskowych jest kolorowe, warto wybrać 
chodniki we wzory Sten. „Idąc z duchem czasu w Pufa 
Design proponujemy klientom dodatki zrównoważone 
i proekologiczne.. Mamy w ofercie chodniki Vera 2.0 
Pappelina, które zostały wyplecione z bio-tworzywa, 
które powstało z oleju drzewnego. To pierwszy taki 
materiał na świecie.” - dodaje Adam Wysocki. 

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 

Lampy wiszące Hit,  
Muuto

Nowość, krzesło Curious, Umage 

„Pufa Design jest częścią lokalnej społeczności bizne-
sowej, dlatego tak ważna dla nas jest współpraca z lo-
kalnymi architektami i inwestorami. Znajomość lokalnej 
specyfiki inwestycyjnej pozwala nam dopasować odpo-
wiednie produkty do inwestycji w odpowiednim przedzia-
le cenowym.” - wskazuje Adam Wysocki. Pufa Design to  
showroom, który mieści się w Kołobrzegu, jak i ogól-
nopolski sklep internetowy, który dostarczał meble 
i oświetlenie zarówno do dużych inwestycji budowanych 
w większych miastach w Polsce, jak lobby apartamentow-
ców, przestrzeni biurowych, pokoi hotelowych. „Równie 
ważna dla nas jest lokalna grupa inwestorów którzy szu-
kają wysokiej jakości krzeseł, stołów, stolików kawowych, 
nieszablonowych lamp czy dodatków do mniejszych in-
westycji, jak apartamenty na wynajem wakacyjny czy po-
pularne w ostatnim czasie nowoczesne osiedla domków 
letniskowych.” - podkreśla Adam Wysocki.

 Meble-perełki do inwestycji

Potencjał showroomu Pufa Design polega na tym, że 
sprzedajemy tam meble i lampy marek, których sklepy 
zlokalizowane są w najpiękniejszych dzielnicach Kopen-
hagi, Oslo czy Sztokholmu. Kołobrzeski inwestor, nie musi 
podróżować, aby mieć dostęp do najlepszego skandynaw-
skiego wzornictwa. „W Pufa Design można przy dobrej 
kawie obejrzeć na żywo część oferty i omówić dokładnie 
najlepsze rozwiązania, dopasowane nie tylko do warun-
ków budynków i projektu, ale też do budżetu, który wia-
domo - jest ograniczony, i tego nie zmienimy. Niestety 
częstym błędem jest inwestowanie na poziomie startu 
w meble z sieciówek, które nie są przystosowane do in-
tensywnego użytkowania. W ciągu 5 lat trwania inwesty-
cji, niestety takie krzesło będzie nas kosztowało o wiele 
więcej.” - mówi Adam Wysocki. Wśród nowości dla ryn-
ku kontraktowego, które pojawiły się w ostatnim czasie 
w Pufa Design, warto wziąć pod uwagę krzesło Curious 
(Umage). Jest to lekkie, minimalistyczne krzesło, częścio-
wo tapicerowane, z wygodnym oparciem, które ma moż-
liwość sztaplowania. Warto też rozważyć meble duńskiej 
marki Muuto - wytyczającej nowe perspektywy skandy-
nawskiego designu, dla zamówień na rynek kontraktowy 
są objęte 10 letnią gwarancją. 

Wysoka konkurencja oraz rosnące oczekiwania Polaków wpływają na standard wykończenia in-
westycji deweloperskich, zarówno tych korporacyjnych, jak i budynków stawianych przez mniej-
szych, lokalnych inwestorów. Od 2010 roku Adam Wysocki, właściciel sklepu Pufa Design, do-
radza klientom biznesowym w zwiększaniu potencjału inwestycyjnego budynków użytkowych, 
prowadząc sprzedaż wysokiej jakości mebli i oświetlenia duńskich projektantów. Przez ostatnią 
dekadę oferta designu dla rynku kontraktowego znacznie się powiększyła. Szereg produktów 
z zakresu designu wnętrz jest dedykowana do inwestycji, charakteryzują się wysokim standar-
dem wykończenia, wytrzymałością mebli, a przede wszystkim wydłużoną gwarancją producen-

ta, bez utraty potencjału wizualnego, który tkwi w projekcie. 

Design do inwestycji deweloperskich. 
Selekcja produktów do budynków użytkowych 

poparta doświadczeniem

Dywan Edit, Pappelina
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Czym kieruje się ktoś, kto urządza swoje wymarzone miesz-
kanie lub dom?  Najczęściej stawia na komfort użytkowania 
i jakość; nie bez znaczenia jest struktura i kolor. Niby proste, 
gdyby nie ocean możliwości, w którym tak łatwo „popłynąć”. 

Każdy specjalista od nieruchomości powie, że największe in-
westycje w urządzanie naszego domu powinniśmy poczynić 
w podstawach, czyli między innymi warto szczególnie zwró-
cić uwagę na podłogę. Z jednej strony rzecz, z której będzie-
my korzystać codziennie, a z drugiej to dobra inwestycja, 
jeśli zdecydujemy się na sprzedaż nieruchomości. Wszystkie 
te powody mówią, że warto zainwestować, pytanie brzmi – 
tylko w co?

KM HOME to ciekawe miejsce na mapie koszalińskich firm 
z wyposażeniem wnętrz. Prowadzą je Kasia i Mariusz Dzi-
dziewicz. Specjalizują się szczególnie podłogach. Ich wielo-

letnie doświadczenie i setki realizacji sprawiają, że od progu 
KM HOME ma się poczucia bycia w odpowiednim miejscu. 

- W pierwszej chwili większość klientów patrzy na kolor – 
mówi Kasia Dzidziewicz – my jesteśmy od tego, aby pomóc 
dobrać podłogę pod względem wielu parametrów, na które 
składa się komfortowe użytkowanie. Wytrzymałość, ścieral-
ność, wodoodporność, sposób montażu, jakość, struktura. 
Tego na pierwszy rzut oka nie widać, a ma to zazwyczaj ko-
losalne znaczenie. Jesteśmy od tego, aby pokazać naszym 
klientom wszystkie możliwości, aby oni mogli dokonać naj-
lepszego dla siebie wyboru.

Podłogę wybiera się raz na kilka, a nawet kilkanaście lat. Pod 
uwagę należy wziąć wiele aspektów takich jak chociażby: 
częstotliwość użytkowania, rodzaj podłoża, jakim dyspo-
nujemy, kto będzie z tej podłogi korzystał, jaki chcemy uzy-

Wiedzą o podłogach wszystko, a ich salon wypełniają produkty wiodących marek. W KM HOME wybór jest 
ogromny i każdy znajdzie coś pod swoje indywidualne potrzeby - od desek drewnianych, podłóg: laminowa-

nych, winylowych -  do wykładzin i dekorów.  

Podłoga skrojona 
na miarę 

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: nikola moskal

SALOn KM HOME
Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2a (Centrum Handlowe Hala Kupiecka)

tel. +48 690 046 577  |  sklep@km–home.pl
/KM HOME    |    www. km-home.pl

skać efekt wizualny oraz ile pieniędzy chcemy na to przeznaczyć. 
Wiodący producenci w swoich ofertach mają pełen wachlarz 
możliwości, a każda z nich nieco różni się od pozostałych. Coraz 
częściej wybieramy panele winylowe, ponieważ dają odczucie 
komfortu pod stopą oraz pod względem odporności na wilgoć czy 
działanie wody biją konkurencję na głowę, ale najważniejsze jest 
to, gdzie chcemy taką właśnie podłogę ułożyć.

W ofercie KM HOME jest pomiar i montaż. – Bardzo często 
zdarza się, że bierzemy kilka próbek i ostateczna decyzja zapa-
da w domu naszych klientów. Przy okazji pomiarów, na miejscu, 
podpowiadamy jak najlepiej zamontować podłogę, na jaką opcję 
się zdecydować, a i czasem, jeśli chodzi o odcień, w domu prezen-
tuje się inaczej niż w salonie, co jest kwestią rodzaju oświetlenia. 
Większość osób, które decydują się na zakup, korzysta z opcji 
montażu, na który w dalszym ciągu obowiązuje tylko 8 % podatku 
VAT.  Profesjonalny montaż to przede wszystkim sprawne i szyb-
kie ułożenie podłogi, zgodne z wymogami producentów, ekono-
miczne wykorzystanie materiału, fachowe wykończenie – dekla-
ruje Mariusz Dzidziewicz. 

KM HOME mieści przy ulicy Bohaterów Warszawy 2a w Centrum 
Handlowym Fox Park (dawniej Hala Kupiecka). Na całkiem sporej 
powierzchni prezentuje największy w Koszalinie wybór podłóg. 
Oprócz tego ciekawe propozycje wykładzin, zarówno do domów, 
jak i do biur, hoteli, a nawet do sal treningowych. 

Puszyste i ciepłe wykładziny znów wchodzą na salony, a przez 
ostatnie lata produkty te nabrały zupełnie nowych cech. Prócz 
wprost bajecznych kolorów i faktur, wykładziny są bardziej odpor-
ne na zabrudzenia, są mocniejsze i elastyczniejsze, ułożyć można je 
na specjalnym podkładzie, który sprawia, że stąpa się po nich jak po 
chmurce, a do przestrzeni użytkowych montować je można w po-
staci płytek dywanowych, które w razie ekstremalnego zniszczenia 
czy zabrudzenia można bardzo łatwo wymienić na nowe.

W wykładzinach nadal najczęściej wybieramy pośród beży i sza-
rości, jednak zdarzają się klienci gotowi na kolorystyczne sza-
leństwo. W KM HOME wybór jest duży, a ostateczną decyzję, 
podobnie jak z podłogą drewnianą, podjąć można korzystając 
z próbek w swoim domu, mieszkaniu czy biurze. I w tym przypad-
ku warto skorzystać z profesjonalnego pomiaru i montażu. 

W KM HOME znajdziecie także ofertę napinanych sufitów oraz 
dekorów ściennych, dlatego swoje kroki do tego salonu skierować 
mogą zarówno osoby szukające stylu w jakim chcą urządzić swoje 
wnętrze, jak projektanci i dekoratorzy wnętrz. 

Szeroka oferta to także konkurencyjne ceny zarówno produktów, 
jak i usług. Pozostaje tylko podjąć ten właściwy wybór. – Nasi 
klienci, wracają do nas przy kolejnych realizacjach. Razem wy-
pracowujemy najlepsze rozwiązanie i dobieramy najlepsze, we-
dług potrzeb, materiały. Jest tak wiele możliwości, a inwestycja 
w podłogi jest jedną z większych w całym procesie wykończenia 
wnętrza. Patrząc zupełnie pragmatycznie, ta inwestycja podno-
si wartość naszej nieruchomości i na pewno będzie istotna przy 
sprzedaży lokalu, czy to będzie mieszkanie, biuro czy dom – sły-
szymy w KM HOME.

Fox Park, czyli dawna Hala Kupiecka zrobiła się bardzo przyjem-
nym zakątkiem dla wszystkich chcących dekorować i urządzać 
swój dom. W jednym miejscu znajdziemy tu szereg punktów, 
w których zainspirujemy się i znajdziemy coś, co sprawi, że nasze 
domy zrobią się jeszcze bardziej przytulne, komfortowe i ciepłe. 
Jednym z tych miejsc jest właśnie KM HOME, który warto odwie-
dzić i zapoznać się z ciągle wzbogacającą się ofertą
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Kto w odstępie paru miesięcy ponownie odwiedzi koszaliński salon wyposażenia wnętrz BOKARO, może 
być pewny, że nie odnajdzie go w tej samej postaci. Nieustannie modyfikowane przykładowe aranżacje 
łazienek oraz stale poszerzająca się oferta produktów innych niż płytki ceramiczne okazuje się doskona-
łym sposobem na to, by dotrzymywać kroku rynkowym trendom i wychodzić naprzeciw zmieniającym 

się potrzebom klientów. 

BOKArO obserwuje rynkowe 
zmiany i szybko na nie reaguje

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: izabela rogowska 

Jak mówi Norbert Koselski, dyrektor koszalińskiego oddziału 
firmy BOKARO, nieustanna modyfikacja ekspozycji i wzboga-
canie oferty pozwala jej zachowywać pozycję lidera branży. 
Jednocześnie jest reakcją na problemy, które obecnie mocno 
odczuwa rynek: - Mamy dużo pokory wobec rynkowej sytuacji. 
Widzimy, że klientom bardzo często na etapie wykończenia in-
westycji, choćby był nią „tylko” domek jednorodzinny, budżet 
pozwala na mniej, niż sobie zaplanowali pierwotnie. Wzrost 
cen materiałów i energii zaskoczył wszystkich – od Kowalskich 
budujących pierwszy własny dom, przez osoby inwestujące 
nad morzem w apartamenty na wynajem, po inwestorów in-
stytucjonalnych, wznoszących obiekty użyteczności publicz-
nej. Wszyscy mają problemy wynikające z niedoszacowania 
kosztów inwestycji. Niezawinionego oczywiście, bo nikt nie 
był w stanie przewidzieć, jak wybuch wojny za naszą wschod-
nią granicą przełoży się na ceny nośników energii i zakłócenie 
łańcucha dostaw. My w tej sytuacji wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, dostarczając im, oprócz płytek, coraz 
więcej elementów wyposażenia wnętrz. A dzięki naszej skali 
działania, wielkości zamówień, jesteśmy w stanie zapropono-
wać dobre ceny. Można u nas kupić obecnie płytki, armaturę 
łazienkową, meble, oświetlenie, tapety, farby wewnętrzne,  
a nawet systemy docieplenia ścian i materiały budowlane.  

Obecna ekspozycja w salonie przy ulicy Gnieźnieńskiej 11 po-
kazuje dojrzałość firmy. Wiele prezentowanych propozycji to 
wyroby produkowane wyłącznie dla BOKARO przez renomo-
wanych wytwórców płytek ceramicznych, armatury i mebli. 
Producenci postrzegają BOKARO jako cennego partnera, dla 
którego warto tworzyć odrębne kolekcje. Dyrektor Kosel-
ski mówi: - Nasza pozycja na rynku jest w ich oczach na tyle 
mocna, że gotowi są rozpocząć i kontynuować taką produkcję. 
Jakościowo są to wyroby z najwyższej półki. Do klienta koń-
cowego trafiają one w bardzo atrakcyjnej cenie. Najbardziej 
korzystne oferty internetowe albo innych dystrybutorów nie 
są w stanie tym warunkom dorównać, jeśli weźmie się pod 
uwagę stosunek jakości do ceny. Nasze zamówienia są war-
tościowe dla producentów, bo gwarantują im sprzedaż całego 
wolumenu. Warto podkreślić, że największym zagrożeniem 
dla efektywności w naszej branży są tzw. stany magazynowe, 
czyli produkty zalegające w magazynach – zarówno u nas, czy-
li w firmach handlowych, jak i u producentów. Nie jest sztuką 
wyprodukować, sztuką jest sprzedać. 
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W chwili, kiedy BOKARO podpisuje porozumienie 
z producentem, sytuacja dla niego staje się komfor-
towa, bo od tego momentu ryzyko rynkowe bierze 
na siebie zamawiający: - My sobie dobrze z tym 
dajemy radę. Nasze doświadczenie pozwala nam 
zamawiać takie kolekcje, które dają gwarancję, że 
trafią w oczekiwania rynku. Inny aspekt atrakcyjno-
ści tej oferty polega na jej oryginalności. Po prostu 
w innych punktach sprzedaży klient tych wzorów 
nie znajdzie. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy 
wszyscy mają ten sam towar. Klienci wchodzący 
do naszego salonu są zaskoczeni tym, jak szeroką 
gamę rozwiązań proponujemy: stylistycznych, ko-
lorystycznych, funkcjonalnych. Boksy ekspozycyj-
ne staramy się aranżować w taki sposób, by każdy 
był inny i podkreślał zalety określonych produktów. 

Przy tym w boksach ciągle coś się dzieje, pojawiają 
się nowe inspiracje. – komentuje Norbert Koselski. 

Ostatnio oferta BOKARO wzbogaciła się o dział 
oświetleniowy. - Nawiązaliśmy kontakt z najbar-
dziej cenionymi producentami oświetlenia w Eu-
ropie. Dzięki temu możemy zaproponować roz-
wiązania, o których klient sam z pewnością by nie 
pomyślał – podkreśla nasz rozmówca. 

Norbert Koseslki mówi: - Jeżeli chodzi o stylisty-
kę płytek ceramicznych, nie ma obecnie jakiegoś 
wyraźnie dominującego trendu. Wciąż króluje ka-
mień, ale pojawia się powoli tendencja powrotu do 
kolorów ciepłych. Po latach surowości, kolorystyki 
zimnej, stylu skandynawskiego, klienci poszukują 
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KOSZALIN
ul. gnieźnieńska 11
tel./fax: 94 346 09 02

KOŁOBrZEG
ul. sienkiewicza 17f
tel./fax: 94 351 12 08 

SŁuPSK
ul. główna 2b 
tel./fax: 59 841 53 66

www.bokaro.pl

odcieni cieplejszych, a przynajmniej takich, które 
nawiązują do naturalnych kolorów ziemi. Stąd ro-
śnie popularność delikatnych szarych, beżowych czy 
piaskowych płytek. Staramy się również pokazywać 
klientom możliwości łączenia faktur. Tak więc jest 
kamień połączony ze zwykłą płytką w tzw. monoko-
lorze, a obok w boksie to samo z dodatkiem drewna 
albo form podobnych do niegdysiejszego lastriko. 
Tak więc rozpiętość możliwości jest ogromna. 

Rynkową przewagą BOKARO zawsze był, i jest 
nadal, ogromny wybór wzorów. - Powołam się na 
własne doświadczenie sprzed dwóch tygodni: kiedy 
odwiedzili nas klienci reprezentujący zagranicznego 
inwestora, poszukując materiałów do wykończe-
nia bardzo dużej powierzchni budowanego właśnie 
obiektu. Nie mogli uwierzyć w to, że w jednym miej-
scu można pokazać tyle rozwiązań, a co więcej - nie 
mogli uwierzyć, że gresowe płytki drewnopodobne 
rzeczywiście są gresem, bo tak doskonała była to 
imitacja drewnianej deski. Przyznali, że general-
nie w ich kraju tak szeroki wachlarz wyboru jest 
niemożliwy. Tak więc wynotowali szereg inspiracji 
i umówiliśmy się na kolejne spotkanie, kiedy nastą-

pi z ich strony ostateczny wybór materiałów. Prócz 
tego zaskoczył ich również wachlarz tapet. Znaleźli 
u nas tapety obiektowe w ogromnym wyborze. Do-
dam, że te tapety są tak doskonale wydrukowane, że 
na ścianie, nawet z bliska, nie widać łączeń. Do tego 
dochodzi ich gwarantowana, długa trwałość. To jest 
ta część pracy, która daje nam największą satysfak-
cję. Pokazuje ona, w jakim miejscu znajduje się nasza 
firma, ale również my, Polacy – jako naród lubiący 
ładne rzeczy, zdolny docenić jakość i różnorodność. 
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że obecnie Polacy 
żyją w ładniejszych wnętrzach niż nasi bezpośred-
ni zachodni sąsiedzi. Oni są bardzo pragmatyczni 
i nastawieni na wygodę. Nie są w stanie zrozumieć 
naszej ekstrawagancji, a przecież to ona napędza de-
sign. Czasami słyszę określenie, że Polacy to „Włosi 
Północy”. Olbrzymia ilość płytek sprzedawanych 
w Niemczech powstaje w naszych, polskich fabry-
kach. Z powodów zaszłości historycznej tkwi w nas 
przekonanie, może nawet kompleks, że produkt 
niemiecki na pewno zawsze jest lepszy i najbardziej 
rzetelnie wykonany. Tymczasem okazuje się, że te 
solidne produkty tak naprawdę często pochodzą  
z Polski.

„Jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana.” 
Te słowa wygłosił ponad 25 wieków temu grecki filozof Heraklit z Efezu. 
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Do niezwykłej kariery tego stylu przyczynił się bez wątpienia 
kinowy hit zatytułowany „Lepiej późno niż później” z Diane 
Keaton i Jackiem Nicholsonem w rolach głównych. Najpierw 
Ameryka, później Europa, oszalały na punkcie wnętrz nad-
morskiej willi, w której toczy się akcja tego filmu. 

Mimo upływu lat, jest to wciąż najczęściej naśladowany pro-
jekt w historii projektowania wnętrz, będący inspiracją dla 
dekoratorów na całym niemal świecie. Rezydencja filmowej 
Eriki Barry jest bowiem idealnym odzwierciedleniem stylu 
hampton, którego nazwa wzięła się od kurortów położonych 
na atlantyckich plażach półwyspu Long Island - miasteczek 
East Hampton i Town of Southampton, gdzie wyjątkowo 
chętnie odpoczywają zamożni nowojorczycy. Spędzają tam 

Idea posiadania drugiego domu nie jest współczesnym wynalazkiem. Zamożni starożytni Rzymianie w okresie 
największych upałów chronili się w nadmorskich willach, otoczonych gajami pomarańczy i oliwek. Podobnie 
europejska arystokracja czas kanikuły spędzała w wiejskich rezydencjach. Ten luksusowy zwyczaj powędrował 
wraz z Europejczykami do Nowego Świata. I to tam, a konkretnie w East Hampton i Town of Hampton, odda-
lonych zaledwie o 100 km od Nowego Jorku, stał się on czymś więcej niż tylko składową życia elity. Znalazł swój 
oryginalny wyraz w estetyce, dając podwaliny stylu, który w dziedzinie urządzania wnętrz szybko znalazł naśla-
dowców na całym świecie i wszedł na trwałe do kanonu designu. Również nad Bałtykiem znajdziemy – na razie 

nieliczne - przykłady wnętrz, które w doskonały sposób odzwierciedlają cechy stylu hampton. 

nadmorski drugi dom pozwala 
w komforcie delektować się życiem

Autor: andrzej mielcarek 

nieśpiesznie czas wśród zieleni, białych plaż i widoków lazurowej 
wody. To przeciwny biegun wobec szybkiego, nerwowego wielko-
miejskiego życia, które wiodą na co dzień w bankach i biurowcach 
Manhattanu. 

Styl hampton, choć słusznie kojarzy się z bogactwem, nie odno-
si się jednak do nadmiernego czy kiczowatego przepychu. Jest 
idealnie wyważoną elegancją, która wyraża się w lekkich i przy-
jaznych wnętrzach. Narodził się bowiem z potrzeby wytchnienia 
w spokojnym otoczeniu, kojącego kontaktu z naturą, w rezyden-
cjach, których przestrzenie stanowią niejako odbicie natury. 

Nadmorskie pejzaże stanowią bowiem najważniejszą inspirację 
tego stylu, wręcz jego esencję. Chodzi o przytłumione kolory, 
czyli błękit wody, wachlarz odcieni piasku, biel morskiej piany, 
brązy zaczerpnięte z wytrawionego solą, wyrzuconego na brzeg 
drewna. Dalej są naturalne materiały, wykorzystywane w urzą-
dzaniu wnętrz: drewno, kamień, wiklina, trawa morska czy lniane 
płótno. Wreszcie są to również proste, klasyczne formy, miękkie 
linie, symetria, wszechobecne naturalne światło i przestrzeń.

Na polskim wybrzeżu brakuje rezydencji wpisujących się w kon-
cepcję własnego drugiego domu nad morzem dla osób, którym 
nie wystarcza dwu- lub trzypokojowy apartament. Apartamenty 
o dużej i bardzo dużej powierzchni praktycznie nie pojawiają się 
w ofertach deweloperów, jak i na rynku wtórnym. A chętnych na 
nie przybywa.

Kim są poszukujący takich nieruchomości? To zazwyczaj ludzie, 
którzy bardzo często zwiedzili pół świata albo i więcej, by w koń-
cu odkryć piękno polskiego wybrzeża. Pozycja zawodowa po-
zwala im na spełnienie długo odkładanego marzenia o posiadaniu 
kawałka nadmorskiego pejzażu na wyłączność, tylko dla siebie 
i najbliższych. Bieżące kierowanie dobrze poukładanym bizne-

sem oddają w ręce współpracowników, dzięki czemu mają więcej 
czasu dla siebie. Dorosłe dzieci mają już własne życie, a w domu 
rodziców są gośćmi.   

Dojrzały wiek i związana z nim wysoka samoświadomość skłania-
ją do zadbania o zdrowie. Prywatny second home w nadmorskiej 
scenerii świetnie temu służy. Jak to pokazują systematycznie 
publikowane mapy natężenia smogu w Polsce, najczystsze po-
wietrze jest przecież nad Bałtykiem. Długie spacery po piasku, 
zapach morskiej wody, kojący szum fal i błękit wody ciągnący się 
po horyzont działają jak balsam, przywracając siły i radość życia. 
Wszystko to dostępne w dowolnej chwili, nie tylko w letnie dni. 

Nadbałtyckie apartamenty o największej powierzchni to zazwy-
czaj penthouse’y mieszczące się na najwyższych kondygnacjach 
nowo powstałych obiektów położonych w pierwszej linii brze-
gowej. Są niczym wille przeniesione do pięknej nadmorskiej sce-
nerii, łącząc w sobie swobodę letniego domu z wygodą miejskiej 
rezydencji. Urządzone w stylu hampton, oscylują między prosto-
tą a luksusem, przy czym luksus jest tu bardzo dyskretny - kry-
je się w wysokiej jakości materiałach, precyzji wykonania i nade 
wszystko w komforcie, który jest tu najważniejszy.

Duża, otwarta przestrzeń wnętrz oraz ogromna ilość przeszkleń 
pozwalają na pełną harmonię z otoczeniem. Bezkres nieba i błę-
kitna tafla wody oddziałują na zmysły. Można kłaść się spać 
i budzić z widokiem morza przed oczami. Można słyszeć szum 
fal, krzyk mew, wpatrywać w zachodzące słońce z kieliszkiem 
wina w ręku. Apartament typu penthouse to również duży 
taras, czasami o powierzchni przeszło kilkudziesięciu metrów 
kwadratowych, z którego rozciąga się niczym niezakłócony wi-
dok na taflę wody i nadmorską zieleń. Jest jak ogród, w którym 
można postawić meble wypoczynkowe, a latem urządzić piękne 
garden party. 
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Duża powierzchnia apartamentu i jego ulokowanie 
na najwyższej kondygnacji budynku przekładają się 
na ciekawe możliwości aranżacyjne. Wysokość po-
mieszczeń daje możliwość urządzenia antresoli, na 
której znajdą się na przykład dodatkowe sypialnie 
wraz z łazienkami. Przestronność pozwala – zgodnie 
z założeniami stylu hampton – na ustawienie w salonie 
nielicznych, za to dużych mebli, przy czym kluczowe 
są wygodne kanapy i fotele. Wykorzystanie wszyst-
kich zakątków na zabudowane garderoby, przez co 
nie potrzeba żadnych szaf, powoduje, że poza stołem, 
właśnie miejsca do siedzenia stają najważniejsze. 

Aneks kuchenny w takim apartamencie jest wyposa-
żony jak normalna kuchnia w domu. W razie potrzeby 
pozwala przygotować i zaserwować poczęstunek dla 
wielu osób. 

Przestronny, jednocześnie przytulny salon to miej-
sce, w którym nie tylko się odpoczywa. Jest on rów-
nież idealnym miejscem, aby zaprosić rodzinę, gości, 
spędzić święta, celebrować ważne chwile. Bożonaro-
dzeniowa klasyka wygląda tu szykownie i swobodnie 
zarazem. Do jasnych kolorów  penthouse’u doskonale 
pasują świąteczne akcenty – zieleń choinki, czerwień 
poinsecji, srebro i błękity, nawiązujące do zimowej 
aury. A jak wysoka choinka może stanąć w tak wyso-
kim pomieszczeniu! Rozświetlona lampkami, będzie 
szeroko rozsiewała świąteczny klimat. 

• Kolory przytłumione, rozbielone, zgaszone, delikatne.  
Do każdej bazowej barwy dodana spora porcja bieli i kropla 
szarości. Pojedyncze akcenty kolorystyczne są wyraziste – 
granatowe, koralowe, czerwone, turkusowe, szmaragdowe, 
grafitowe.

• Przestrzeń pozwalająca wyeksponować aranżację, ponadto 
stanowiąca nawiązanie do głównej inspiracji stylu hampton, 
czyli rozległych plaż i bezkresu oceanu. Pomieszczenia są wy-
sokie, wyposażone w wielkie tafle okien. Pojawia się w nich 
niewiele, ale za to dużych elementów dekoracyjnych jak na 
przykład ceramiczna stołowa lampa, duża latarenka lub spo-
ry wazon. Bazą wyposażenia są kremowe, białe lub piasko-
we meble wypoczynkowe, bielone drewno, bawełniane lub 
lniane zasłony w naturalnym odcieniu. Mocne barwy zarezer-
wowane są dla dodatków sezonowych i takich, które łatwo 
wymienić (poduszki, zasłony, pledy, świeczniki i inne drobne 
akcesoria).

• Wygoda a nie przepych na pierwszym miejscu - tu nie po-
święca się komfortu dla wyglądu, tylko umiejętnie łączy obie 
te wartości. Bez względu na to, jak duża jest rezydencja, naj-
ważniejsze elementy wystroju powinny być wygodne w użyt-
kowaniu. Wielką rolę do odegrania w salonie mają obszerne 
i wygodne kanapy z pledami i poduszkami, po które można 
sięgnąć w każdej chwili.

• Nawiązanie do natury w postaci dużych, przeszklonych po-
wierzchni i ogromnej ilości naturalnego światła. 

• Koniecznie oryginalne akcenty. Styl hampton jest z natury 
minimalistyczny i powściągliwy, ale to nie znaczy, że nie moż-
na dodać mu indywidualnego charakteru poprzez wykorzy-
stany spektakularny żyrandol, ozdobne lustra oraz ścienne 
galerie pełne ulubionych grafik i fotografii. Doskonale spraw-
dzają się również pojedyncze klasyczne meble takie jak za-
bytkowy stół, sekretarzyk ze szlachetnej odmiany drewna, 
piękne klasyczne biurko.

Główne cechy stylu hampton w praktyce

WWW.DunErESOrT.PL/PEnTHOuSE

I   D E S I G N   I



Pomysł, który przyświecał twórcom silnika E-Skyactiv X, nie jest 
w gruncie rzeczy nowy. Już wcześniej pojawiały się próby stwo-
rzenia podobnie oszczędnej benzynowej jednostki napędowej, ale 
nigdy nie wyszły one poza fazę eksperymentów i nigdy nie trafi-
ły one do seryjnej produkcji. Inżynierowie Mazdy odnieśli sukces 
tam, gdzie inni musieli skapitulować. E-Skyactiv X bardziej efek-
tywnie spala benzynę, dzięki systemowi samoczynnego zapłonu 
sprężonej mieszanki sterowanego świecą (SPCCI). Zapewnia to 
większą moc, mniej spalin i mniejsze zużycie paliwa w porównaniu 
ze zwykłym silnikiem benzynowym.

System SPCCI powoduje, że silnik płynnie przełącza się między 
konwencjonalnym zapłonem iskrowym, a trybem zapłonu samo-
czynnego, w którym uboga mieszanka paliwowo-powietrzna jest 
tak sprężana, by jej spalanie przebiegało jeszcze wydajniej. Inaczej 
mówiąc, niezwykle uboga w paliwo mieszanka jest sprężana do 
niespotykanego w silnikach benzynowych ciśnienia. Następnie 
iskra zapala bardzo małą ilość bogatej mieszanki, co dodatkowo 
podnosi temperaturę i ciśnienie w komorze spalania, powodując 
zapłon reszty paliwa pod wysokim ciśnieniem (jak w silniku wy-
sokoprężnym). Paliwo spala się szybciej i dokładniej, dzięki czemu 
uzyskujemy lepsze osiągi i mniejszą emisję spalin, niż w silniku kon-
wencjonalnym.

Można zadać sobie pytanie, po co tyle wysiłku w doskonalenie 
silnika spalinowego, skoro decyzje polityczne idą w kierunku eli-
minacji tego rodzaju napędu w przyszłości (najsilniej w Unii Euro-
pejskiej). Mimo tego trendu, już dziś wiadomo, że napęd czysto 
elektryczny nie będzie jedynym, z którego korzystać będą kolejne 
generacje samochodów. Świat poszukuje różnych rozwiązań. Maz-
da już opanowała proces spalania ubogiej mieszanki benzyny, co 
pozwala jej oszczędzać paliwo, a to nie koniec. Włączenie silnika 
E-Skyactiv X w układ hybrydowy może przynieść kolejne, liczące 
się spadki zużycia paliwa.

Niektórzy słysząc, że „to trochę taki benzynowy diesel”, obawiają 
się dieslowskiego „klekotania”. Niepotrzebnie, bo podczas spokoj-
niej miejskiej jazdy z włączonym radiem możemy nawet nie usły-
szeć pracy silnika. Na początku bywa to trochę dezorientujące, 
kiedy jedziemy autem z manualną skrzynią biegów, czyli takim, jak 
nasz testowany egzemplarz. Zatrzymujemy się na światłach, silnik 
gaśnie. Kiedy po chwili pojawia się zielony sygnał, wciskamy sprzę-
gło, wrzucamy pierwszy bieg, a jednostka napędowa uruchamia 
się samoczynnie. Robi to tak gładko, że informuje o tym jedynie 
położenie wskazówki obrotomierza. Auto nie reaguje przy tym na 
samo wciśnięcie sprzęgła, silnik uruchomi się ponownie dopiero 
wtedy, gdy wrzucimy bieg. 

Trzy rzeczy w Maździe 3 wzbudziły nasze szczególne uznanie: sylwetka, wygoda oraz silnik, który może być 
znakomitą alternatywą dla diesli i układów hybrydowych. Jest lekki, pracuje cicho, spala niewiele paliwa. Nic 
dziwnego, że E-Skyactiv X stanowi dla japońskich inżynierów powód do dumy, a dla użytkowników Mazdy 
3 źródło zadowolenia, bo jeżdżą samochodem pięknym, nowoczesnym, dopracowanym w najmniejszym 

szczególe i niezwykle oszczędnym. 

Mazda 3 E-Skyactiv X  
– oszczędna elegantka

Autor: andrzej mielcarek
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W trakcie naszego testu sprawdziliśmy, czy rzeczywiście Mazda 3 
z dwulitrowym silnikiem E-Skyactiv X pali mało, jak na samochód 
mający 186 koni mechanicznych pod maską. Podczas jazdy za mia-
stem obchodziliśmy się z gazem bardzo ostrożnie, wyprzedzanie 
innych pojazdów ograniczyliśmy do niezbędnego minimum, a jako 
prędkość przyjęliśmy przedział 80-90km/h. W efekcie po pokonaniu 
stu kilometrów komputerowy analizator podał spalanie na poziomie 
4,5 l/100 km. Jednocześnie oszacował, że przejedziemy w ten sposób 
jeszcze prawie 700km na pozostałym w baku paliwie! Trzeba dobitnie 
podkreślić, że są to wartości godne porządnego silnika wysokopręż-
nego. W warunkach miejskich spalanie było oczywiście wyższe, ale 
wciąż sporo poniżej 7l/100km. Jak na benzynową jednostkę o mocy 
186 KM to znakomity wynik.

Mazda 3 niezmiennie przyciąga spojrzenia swoją wyjątkową styli-
styką. Od przodu wygląda niemal jak Mazda 6. Ale to nie jest wada, 
bo „szóstka” to naprawdę piękny samochód. Tak więc przeniesienie 
jej stylistyki do mniejszego modelu dało w efekcie niezwykle smu-
kłe auto kompaktowe. Maska Mazdy 3 jest długa, jakby muskular-
na, reflektory wyraźnie i agresywnie zarysowane. Z boku rzuca się 
w oczy linia dachu, nadająca autu lekkości oraz ładne przetłoczenia 
na drzwiach. Z tyłu zaś mamy zachodzące na boki reflektory o bardzo 
miłym dla oka projekcie kloszy. 

Wnętrze nie wybiega tak bardzo w przyszłość jak napęd - utrzymane 
jest w przyjaznej, klasycznej i eleganckiej, nieprzeładowanej detala-
mi formie (podobnie jak w innych modelach Mazdy). Tym, co od razu 
zwraca uwagę po zajęciu miejsca na fotelu kierowcy, są zegary. Jest 

to jeden z najbardziej efektownych zestawów wskaźników, jaki 
dotychczas spotkaliśmy w samochodach. 

Obsługa jest bardzo prosta. Na konsoli centralnej liczbę przy-
cisków ograniczono do minimum, a prawie wszystko możemy 
obsłużyć pokrętłem komputera pokładowego, znajdującym się 
po prawej stronie kierowcy, w pobliżu gałki zmiany biegów, bez 
konieczności wodzenia palcem po ekranie wyświetlacza, co 
odciąga uwagę kierowcy od najważniejszego – obserwowania 
drogi. 

Z kolei sporo dzieje się na kierownicy – znajdujemy tam dzie-
więć przycisków i cztery przełączniki. Wydawać się może, że to 
dużo, ale w praktyce szybko można to wszystko zrozumieć i po 
chwili palce same wędrują tam, gdzie powinny.

Rewelacyjnie wypada jakość użytych materiałów wykończe-
niowych i ergonomia. Deska rozdzielcza została wykonana 
z miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa, a wszelkie 
przyciski, przełączniki, sprawiają bardzo solidne wrażenie. Eg-
zemplarz, którym jeździliśmy, fotele miał jasne, co przy granato-
wym kolorze lakieru i czarnym kolorze deski rozdzielczej two-
rzyło wrażenie elegancji i luksusu.  

Podsumowując: Mazda 3 z silnikiem E-Skyactiv X to propozy-
cja dla kierowców, którzy czerpią przyjemność z prowadzenia 
samochodu na co dzień. Ciekawie wygląda, ma charakter, jest 
dynamiczna i oszczędna. Kosztując znacznie mniej, ma wiele 
cech auta klasy premium. 

Mazda 3 Sedan  
ma 466,0 cm długości,  

179,5 cm szerokości 
(202,8 cm z lusterkami)  
i 144,0 cm wysokości.  

Jej rozstaw osi  
to 272,5 cm.  

Bazowa pojemność 
bagażnika wynosi 

 450 litrów. 

BMG Goworowski  |  Autoryzowany Dealer Mazda
76-251 Kobylnica, Bolesławice | ul. Słupska 6

Tel +48 59 848 70 80 | Mobile +48 668 163 577
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Pojemność skokowa - 1498 cm3
Typ silnika - benzynowy
Moc silnika - 150 Km (110 kw) przy 5000 
obr/min
Maksymalny moment obrotowy - 250 
nm przy 1500-3500 obr/min
Doładowanie turbosprężarkowe
Liczba i układ cylindrów – 4, rzędowy
Liczba zaworów – 16
Długość - 4234 mm
Szerokość - 1819 mm
Szerokość z lusterkami  
bocznymi - 1992 mm
Wysokość - 1501 mm
rozstaw osi - 2603 mm
Maksymalna pojemność bagażnika  
(siedzenia złożone) - 1290 l
Minimalna pojemność bagażnika  
(siedzenia rozłożone) – 445 l

T-rOC FL  
wersja style 1.5 tsi 150 Km dsg, 
kolor: biały „Pure” specjalny

To dobra wiadomość dla osób, które chcą szybko kupić nowe auto. Decydując 
się na model Volkswagen T-Roc oraz T-Cross, można mieć pewność, że kosza-
liński salon Volkswagen Cichy-Zasada zagwarantuje je nabywcy od ręki i w wy-

jątkowo korzystnej cenie. 

Koszaliński salon Volkswagen  
Cichy-Zasada: modele T-roc  
i T-Cross od ręki i z rabatem   

 Fotografie: Bartosz orłowski

Końcówka roku to moment, kiedy wiele osób decyduje 
się na zakup samochodu. Obecnie bywa z tym kłopot, bo 
jak tłumaczą dealerzy wielu marek, wyczerpały im się już 
tegoroczne kontyngenty aut, albo ze względu na proble-
my zaopatrzeniowe fabryk zamówienia realizowane są 
po wielomiesięcznym oczekiwaniu – niejednokrotnie już 
po wyższych cenach.

Inaczej jest w przypadku Volkswagena. Koszaliński sa-
lon marki oferuje dwa hitowe modele VW od ręki. Na 
dokładkę gwarantuje niezmienność ceny przy złożeniu 
zamówienia na samochód do produkcji. 

To nie wszystko. Popularne kompaktowe SUV-y, czyli 
T-Roc i T-Cross są do kupienia z rabatami. Na zakupie 
modelu T-Cross klient zyskuje 3 000 zł, a kupując model 
T-Roc, oszczędza 6 000 zł.

Salon oferuje również atrakcyjne finansowanie. To in-
formacja ważna szczególnie dla przedsiębiorców: od 
początku września br. dla modelu T-Cross wprowadzona 
została promocyjna oferta leasingowa z obniżoną ratą 
miesięczną, zaczynającą się już od 799 zł netto.

To nie koniec. Dla pozostałych modeli Volkswagen 
przygotował również nowy produkt finansowy, którym 
jest bardzo wygodny najem długoterminowy – oczywi-

ście poza innymi atrakcyjnymi formami leasingowania. 
O szczegóły warto dopytać sprzedawców z koszalińskie-
go salonu Volkswagen Cichy-Zasada.

VolkswaGen t-roc

Znacznie ponad milion egzemplarzy sprzedanych na 
świecie w ciągu zaledwie czterech lat to nie przypadek. 
Model T-Roc został przyjęty przez rynek entuzjastycznie 
jako wygodny miejski SUV. W tym czasie przeszedł on 
facelifting, w ramach którego producent odświeżył nieco 
jego stylistykę i wnętrze. Kuracja odmładzająca przynio-
sła ze sobą także przeprojektowany wyświetlacz syste-
mu multimedialnego oraz cyfrowych wskaźników Digital 
Cockpit, a także matrycowe reflektory LED IQ.Light. 
W ramach wyposażenia seryjnego nowy T-Roc oferuje 
liczne nowoczesne systemy asystujące, dostępne wcze-
śniej jedynie w modelach wyższych klas. Do standardu 
należą nadal Front Assist oraz Lane Assist, a od teraz 
także nowy IQ.Drive Travel Assist oraz aktywny tempo-
mat. Podczas jazdy z prędkością do 210 km/h może on 
automatycznie kierować pojazdem, hamować oraz przy-
spieszać. Dzięki obrazowi z kamery umieszczonej z przo-
du auta, danym GPS oraz mapom nawigacji, system ten 
z wyprzedzeniem reaguje na lokalne ograniczenia pręd-
kości i uwzględnia w swojej pracy teren zabudowany, 
skrzyżowania czy ronda.Wesołych Świąt!
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Bieżącą ofertę koszalińskiego salonu firmy Volkswagen Cichy-Zasada  
śledzić można w serwisie internetowym OtoMoto pod nowym adresem: 
www.gcz-vw-koszalin.otomoto.pl 
Autoryzowany Dealer Volkswagena Grupa Cichy - Zasada
Gnieźnieńska 24b, 75-736 Koszalin

VolkswaGen t-cross

Jest to najnowszy, wprowadzony na rynek jako 
czwarty, z obecnie oferowanych przez koncern 
Volkswagena modeli kategorii SUV. Jednocześnie 
jest wśród nich najmniejszy, co nie oznacza, że to 
jakiś „maluch”. Kto porówna jego wnętrze i mode-
lu T-Roc, zdziwi się, że oddaje on do dyspozycji 
kierowcy oraz pasażerów podobną ilość miej-
sca co „starszy” brat. Mierzący tylko 4108 mm 
T-Cross zaskakuje pozytywnie ilością miejsca, 
w kabinie. Na z grubsza podobnej powierzchni, 
jaką dysponuje Volkswagen Polo, udało się wygo-
spodarować znacznie więcej przestrzeni dla pasa-
żerów i bagaży. Wyżej podniesione fotele i prze-
suwana tylna kanapa (o 14 cm) zrobiły swoje. 
Volkswagen T-Cross bez problemu zmieści rodzi-
nę z dziećmi i jednym wózkiem. Odczucia z jazdy 
są bardzo pozytywne. Auto, mimo podniesione-
go nadwozia, prowadzi się pewnie. Zaskakująco 
dobre, jak na naprawdę niedrogi samochód, jest 
resorowanie, dzięki czemu można się w nim czuć 
komfortowo nawet w czasie jazdy po nierówno-
ściach. Dla T-Crossa wyboiste i dziurawe drogi 
przeszkodą nie są, podobnie jak wysokie, miejskie 
krawężniki. Kompaktowe rozmiary ułatwiają zaś 
parkowanie auta. 

Pojemność skokowa silnika – 999 cm³
Typ silnika – benzynowy
Moc silnika – 110 Km (81 kw) przy 5000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy – 200 nm przy 
2000-3500 obr/min
Doładowanie – turbosprężarkowe
Liczba cylindrów – 3, układ rzędowy
Liczba zaworów – 12
Liczba miejsc – 5
Średnica zawracania – 10,6 m
Promień skrętu – 5,3 m
Długość – 4108 mm
Szerokość – 1760 mm
Szerokość z lusterkami bocznymi – 1977 mm
Wysokość – 1584 mm
Wysokość przy otwartej klapie bagażnika – 2041 mm
rozstaw osi – 2551 mm
Prześwit – 175 mm
Maksymalna pojemność bagażnika  
(siedzenia złożone) – 1281 l
Zwykła pojemność bagażnika  
(siedzenia rozłożone) – 455 l

T-CrOSS  
wersja style 1.0 tsi 110 Km, kolor: turkusowy „makena” metalik

Szanowni Klienci!

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Wam radości, wzajemnej 
miłości oraz nadziei na każdy 
nadchodzący dzień, a Nowy Rok 
niech będzie szczęśl iwy i pozwoli 
real izować marzenia.
 

Dziękujemy, że jesteście z nami
Beata i  Krzysztof Lewińscy 

Salon Optyczny Koszalin
ul. Zwyciestwa 20-24, (Hotel Gromada)

Salon Optyczny Białogard
ul. Wojska Polskiego 11

Salon Optyczny Słupsk
ul. Wojska Polskiego 11



Mikołajki, później Święta Bożego Narodzenia, sylwester i Nowy Rok – okazji do robienia prezentów 
w grudniu nie brakuje. Kogo by nie ucieszyły pod choinką kluczyki do nowego auta, prawda? Tra-
dycyjnie, wspólnie z doradcami klienta Grupy Mojsiuk, podpowiadamy Świętemu Mikołajowi, na 
co warto zwrócić szczególną uwagę w bieżącej ofercie salonów marek samochodowych miesz-

czących się w podkoszalińskich Starych Bielicach przy ulicy Koszalińskiej 89.

Samochód pod choinkę 
- doradzamy Świętemu Mikołajowi

Nasze sugestie co do tegorocznych motoryzacyjnych prezentów zaczniemy od salonu ze 
srebrną  gwiazdką, czyli marki Mercedes-Benz.  Znajdziemy tutaj kilka rewelacyjnych pro-
pozycji: model GLC 300de 4Matic SUV,  całkowicie elektryczny model EQE i z grupy va-
nów - model: Klasa V. 

Model Glc jest niezwykle uniwersalnym samochodem, najczęściej w ostatnich latach 
wybieranym przez klientów modelem Mercedes-Benz. Wyobraź sobie samochód, któ-
rym odbierasz dzieci ze szkoły i manewrujesz z gracją na ciasnym parkingu pod super-
marketem, a latem pędzisz z rodziną na kraniec kontynentu i wysiadasz z auta bez zmę-
czenia. Mało tego – u celu podróży zjeżdżasz z asfaltu, odkrywając w ciszy uroki lokalnej 
przyrody. Takie auto już istnieje i jest nim najnowszy Mercedes GLC. Łączy w sobie nie-
zwykle elegancki design SUV-a z praktycznym wnętrzem. Dodatkowo rekomendujemy 
model o napędzie hybrydowym, który zapewnia dużą dynamikę jazdy, a jednocześnie 
zasięg auta o konwencjonalnym napędzie. Oczywiście oprócz tej wersji silnikowej jest 
dostępny do wyboru szeroki wachlarz wersji silnikowych - benzynowych i dieslowskich. 
Dostępny w tym modelu napęd 4matic jest kolejnym argumentem na rzecz decyzji, by 
GLC stał się atrakcyjnym choinkowym prezentem.

Mercedes-benz eQe 350+ to nasza kolejna sugestia kiero-
wana do Świętego Mikołaja. Zgodnie z aktualnymi trenda-
mi w motoryzacji,  jest to model z całkowicie elektrycznym 
napędem, który w swojej klasie nie ma sobie równych, je-
śli chodzi o zasięg dostępny na jednym ładowaniu baterii. 
Lista wyposażenia zapewnia wszystko, o czym kierowca 
i pasażerowie mogą zamarzyć. Samochód ten pobudza 
wszystkie zmysły. Z każdym przejechanym kilometrem 
poznaje kierowcę, jego potrzeby, preferowany styl kie-
rowania i stara się do nich dopasować. Wysublimowane 
i luksusowe wrażenia z jazdy są wynikiem innowacji i sku-
mulowanego przez dziesięciolecia doświadczenia inżynie-
rów koncernu Mercedes-Benz. Idealne współdziałanie in-
nowacyjnego i zaawansowanego technicznie wyposażenia 
pozwala cieszyć się podróżowaniem na najwyższym pozio-
mie komfortu. Co ważne - inteligentne systemy nowego 
EQE aktywnie pomagają w energooszczędnej i kontrolo-
wanej jeździe w celu optymalizacji zasięgu. O tym, że jest 
ona niezwykle dynamiczna, płynna a jednocześnie niewia-
rygodnie cicha, nie trzeba dodawać. 

klasa V to rodzinne auto, idealne między innymi do rozwoże-
nia całej masy prezentów, co z pewnością Świętemu Mikoła-
jowi przypadnie do gustu. Z każdej strony – z przodu, z boku, 
z tyłu – już na pierwszy rzut oka jest jasne, że Klasa V dosko-
nale wpisuje się w charakterystyczny design Mercedes-Benz. 
Na życzenie klienta jej wyraziste nadwozie może mieć jeszcze 
bardziej indywidualny styl: na przykład w pakiecie Night, z li-
nią wyposażenia AMG i dzięki kilku atrakcyjnym wzorom ob-
ręczy kół ze stopu metali lekkich. Przestronnie zaprojektowa-
ne wnętrze może zaś być wzorem dla segmentu rodzinnych 
vanów pod względem ergonomii oraz  wysokiej jakości wyko-
nania i materiałów, przyjemnych zarówno dla oka, jak i w do-
tyku. Wielofunkcyjność, niezawodność i obszerność wnętrza 
Klasy V spodoba się nie tylko Mikołajowi, lecz również każdej 
nowoczesnej rodzinie, która lubi spędzać aktywnie czas wol-
ny poza domem. Prezentowany wariant jest najdłuższą wer-
sją tego auta, ale można śmiało pytać o inne, krótsze. Szeroka 
gama opcji silnikowych Diesla umożliwia dobranie właściwości 
danej jednostki napędowej do potrzeb kierowcy.

dodajmy  że ten model jest aktualnie dostępny od ręki w sa-
lonie Mercedes-benz Mojsiuk.

Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 
lub pod nr tel.: 94/34 77 372 (samochody osobowe) i 94/34 77 376 (samochody dostawcze).

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk

*Przykładowo – za model 
Mercedes-Benz GLC 
300de 4M , miesięczna 
rata leasingowa wynosi 
1442,04 zł netto (cena 
netto pojazdu:  
230 613,28 zł, przy 
wpłacie wstępnej 
45% wartości, rat: 59 
i wartości końcowej 
40%, podana symulacja 
wyceny może ulec 
zmianie, bieżących 
informacji udzielą 
doradcy handlowi  
w salonie sprzedaży).

*Przykładowo: za model Mercedes-Benz V 250 d FL Długi 
miesięczna rata leasingowa, wynosi 1.743,89 zł netto (cena 
220.000 zł netto przy wpłacie wstępnej 45% wartości, 
okresie leasingu 59 m-ce i wartości wykupu pojazdu 30%, 
podana symulacja wyceny może ulec zmianie, bieżących 
informacji udzielą doradcy handlowi w salonie sprzedaży).

*Przykładowo – za model Mercedes-Benz EQE 350+, mie-
sięczna rata leasingowa  wynosi 1 850,28 zł netto (cena 
pojazdu netto: 295 900,32 zł, przy wpłacie wstępnej 45% 
wartości, rat: 59 i wartości końcowej 40%, podana symu-
lacja wyceny może ulec zmianie, bieżących informacji 
udzielą doradcy handlowi w salonie sprzedaży).

rata 
leasingowa od

1442,04 zł*

rata 
leasingowa od

1 743,89 zł*

rata 
leasingowa od

1850,28 zł*
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Przy drugim z proponowanych Peugeotów, francuski pro-
ducent postawił na styl. W tym salonie św. Mikołaj otrzy-
ma najnowszą wersje 2008-ki. Obecna generacja Peugeota 
to prawdziwe dzieło sztuki, styl nie do podrobienia, od-
ważne kolory i dynamiczne silniki. To są cechy prawdziwe-
go króla miasta - Peugeota 2008. Samochód, mimo kom-
paktowych rozmiarów, jest przestronny w środku.

Model ten również został wyposażony m.in. w  i-Cockpit 
3D, w pełni konfigurowalny przez kierowcę. W modelu 
tym można wybrać w wersjach spalinowych, kilka moc-
nych i wydajnych silników Euro6 benzynowych lub wyso-
koprężnych, które są wyposażone w funkcję Stop&Start. 
Decydując się na wersję elektryczną można mieć pewność, 
że wjedzie się nawet do stref z rygorystycznymi ogranicze-
niami.

Większy brat wcześniej opisanego modelu, to Citroën C5 
Aircross.  Jest to nowy SUV klasy komfort, który idealnie 
sprawdzi się św. Mikołajowi. Ten model Citroëna potwierdza 
swój energetyczny design połączony z 30 wariantami perso-
nalizacji nadwozia. 

Atutem samochodu jest przestronność i modułowość, a to 
zasługa między innymi dzięki trzem niezależnym, przesu-
wanym i składanym fotelom z regulowanym oparciem oraz 
największym bagażnikiem w segmencie, o pojemności aż do 
720 litrów. Mocny wizerunek, wyjątkowy charakter połączo-
ny z wyrafinowaną elegancją oraz komfortem, który gwaran-
tuje pasażerom „efekt unoszenia się nad drogą” powodują, 
że auto nie ma równych w swojej klasie, a jeżeli podkreślimy 
jeszcze wyposażenie standardowe obejmujące 20 systemów 
wspomagania prowadzenia oraz jednostki napędowe przyja-
zne środowisku zdobywające tytuły silników roku połączone 
z nową automatyczną skrzynią biegów EAT8 o ośmiu przeło-
żeniach, to od razu wiadomo, że nawet sam św. Mikołaj bę-
dzie chciał podróżować takim autem.

peugeot postawił na nowoczesność. W tym salonie święty 
Mikołaj otrzyma najnowszą wersję 308-ki. Nowa genera-
cja tego modelu Peugeota to zdecydowana stylistyka, któ-
ra wnosi powiew młodości i energii. 308-ka to pierwszy 
model Peugeota z nowym logiem na przednim „grillu”.

Model ten został wyposażony m.in. w najnowszą odsłonę 
znanego kokpitu o nazwie i-Cockpit, który w tym mode-
lu zadbał nie tylko o kierowcę, ale i pasażerów, dając im 
możliwość - poprzez zwiększenie widoczności wyświe-
tlaczy - korzystania z dostępnych w aucie multimediów.  
Od strony napędowej - oprócz konwencjonalnych napę-
dów, dostępna jest dynamiczna hybryda z możliwym wa-
riantem całkowicie elektrycznej jazdy. Cichuteńko pra-
cujący w tym trybie silnik wraz z niezawodnie działającą 
skrzynią biegów wywołują poczucie, jakby auto płynęło 
a nie jechało po drodze.

citroën c3 aircross idealnie sprawdzi się świętemu Miko-
łajowi podczas rozwożenia prezentów w mieście. Ten mo-
del Citroëna potwierdza swój wyrazisty charakter dzięki 
nowemu designowi przodu. Atutem samochodu są nowe 
możliwości personalizacji - obecnie można wybrać jedną 
z aż 70 dostępnych kombinacji. Ofertę wzbogaciły rów-
nież dwa nowe wzory obręczy aluminiowych. Dzięki za-
awansowanym technologicznie, wydajnym i oszczędnym 
silnikom najnowszej generacji, bez problemu zrealizujesz 
marzenia o podróży w nieznane. Samochód dostępny jest 
zarówno z benzynowymi jednostkami napędowymi, jak 
i z silnikami Diesla, z manualną lub automatyczną skrzynią 
biegów. W kabinie Citroëna C3 Aircross można poczuć się 
jak w domu, ponieważ jest niezwykle wygodny dzięki za-
stosowaniu rozwiązań programu Citroën Advanced Com-
fort®. Ten SUV to doskonała propozycja dla osób, które 
lubią aktywny tryb życia. Samochód dysponuje wyjątkowo 
modułowym i przestronnym wnętrzem, a kabina jest do-
skonale doświetlona. 

*Przykładowa rata miesięczna w leasingu za model Peu-
geot 2008 może np. wynieść 552,10  zł netto (kalkulacja 
przy cenie przykładowego modelu: 88 292,68 zł netto, 
wpłacie własnej w wysokości: 45% wartości auta, rat: 
59 i wartości końcowej 40%, podana symulacja wyceny 
może ulec zmianie, bieżących informacji udzielą dorad-
cy handlowi w salonie sprzedaży).

Po szczegóły związane z zaprezentowanym modelem, zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Citroën Mojsiuk Motor 
w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 lub pod nr tel.: 94/34 00 440.

https://dealer.citroen.pl/koszalin-mojsiuk 
Szukaj nas na Facebooku: Citroen Mojsiuk Motor

Po szczegóły związane z zaprezentowanym modelem, zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Peugeot Mojsiuk Motor 
w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 lub pod nr tel.: 94/34 25 100.

www.mojsiukmotor.peugeot.pl
Szukaj nas na Facebooku: Peugeot Mojsiuk Motor

*Przykładowa rata miesięczna w leasingu za model 
Peugeot 308 może np. wynieść 695,97 zł netto (kalkulacja 
przy cenie przykładowego modelu: 111 300 zł netto, 
wpłacie własnej w wysokości: 45% wartości auta, rat: 
59 i wartości końcowej 40%, podana symulacja wyceny 
może ulec zmianie, bieżących informacji udzielą doradcy 
handlowi w salonie sprzedaży).

*Przykładowa rata miesięczna w leasingu za model 
Citroën C3 Aircross może np. wynieść 558,71 zł netto 
(kalkulacja przy cenie przykładowego modelu:  
89 349,59 zł netto, wpłata własna: 45%, rat: 59 i wartości 
końcowej 40%, podana symulacja wyceny może ulec 
zmianie, bieżących informacji udzielą doradcy handlowi 
w salonie sprzedaży).

*Przykładowa rata miesięczna w leasingu za model  
Citroën C5 Aircross może np. wynieść 685,80 zł netto  
(kalkulacja przy cenie przykładowego modelu:  
109 674,80 zł netto, wpłata własna: 45%, rat: 59 i warto-
ści końcowej 40%, podana symulacja wyceny może ulec 
zmianie, bieżących informacji udzielą doradcy handlowi 
w salonie sprzedaży).
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695,97 zł*
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552,10 zł*
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Na koniec postanowiliśmy zaskoczyć świętego Mikołaja 
i zaproponować mu auto włoskie. Marka ta była nieobec-
na na koszalińskim rynku motoryzacyjnym przez kilka lat, 
a teraz trafiła do portfolio Grupy Mojsiuk. Chodzi oczy-
wiście o Fiata, którego wyroby są teraz znowu dostępne 
w kompleksie Grupy Mojsiuk w podkoszalińskich Starych 
Bielicach. Sympatyków tej marki oraz Świętego Mikołaja 
zapraszamy do zapoznania się z aktualną gamą modeli, 
a szczególnie z najnowszym Fiatem Tipo Cross.

Przygotowany dla tego modelu pakiet wizualny czyni z nie-
go bardzo ciekawą kompozycję, pokazując przygotowanie 
tego modelu do radzenia sobie z „miejska dżunglą”. Jest 
ono najbardziej widoczne poprzez plastikowe nakładki na 
błotniki oraz 17-calowe felgi aluminiowe w kolorze czar-
nym matowym z diamentowym szlifem. Jak zawsze Fiat 
zadbał o funkcjonalne i przestronne wnętrze, tak bar-
dzo potrzebne w codziennej eksploatacji, które otoczono 
przyjemną dla oka, dynamicznie wyglądająca karoserią. 
Tutaj także jest dostępna paleta różnych wariantów napę-
dowych – benzyna, diesel i hybryda. 

*Przykładowa rata miesięczna leasingu za model Fiat Tipo 
Cross może np. wynieść 509,60 zł netto miesięcznie (kal-
kulacja przy cenie przykładowego modelu: 
81 495,93 zł netto, wpłacie własnej w wysokości: 45% 
wartości auta, rat: 59 i wartości końcowej 40%, podana sy-
mulacja wyceny może ulec zmianie, bieżących informacji 
udzielą doradcy handlowi w salonie sprzedaży).

Po szczegóły związane z zaprezentowanym modelem, jak i pozostałych modeli marki Fiat zapraszamy do Autoryzowa-
nego Salonu i Serwisu Fiat Mojsiuk Motor w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 (obiekt tymczasowy obok 

salonu Peugeot) lub pod nr tel. 94/ 347-73-67
www.fiat-koszalin.pl

Szukaj nas na Facebooku: Fiat Mojsiuk Motor

Wszystkie auta wymienione w artykule są dostępne od ręki w salonach Grupy Mojsiuk w Starych Bielicach  
pod Koszalinem, ulica Koszalińska 89.

honda civic – przechodzimy do propozycji innych marek 
reprezentowanych przez Grupę Mojsiuk. Zaczniemy od sa-
lonu Hondy, który poleca model Civic w jego najnowszej 
odsłonie. Japoński producent ponownie odmienił Civica 
akurat w pięćdziesiątą rocznicę powstania pierwszej jego 
wersji. Sylwetka auta nawiązuje do poprzedniej genera-
cji modelu. Cała reszta to już prawdziwa rewolucja – od 
projektu wnętrza, do układu napędowego. Pięciodrzwio-
wy Civic to połączenie sportowego designu z japońską 
funkcjonalnością. Zgodnie z obecnie panującymi trendami 
konstrukcyjnymi, nowy Civic został również wyposażo-
ny w dynamiczny i ekonomiczny napęd hybrydowy. Jak 
zawsze, japoński producent zastosował do tego modelu 
zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Podpowiadając 
świętemu Mikołajowi ten model do rozważenia, można 
zarekomendować go słowami: bezpieczeństwo, zaawanso-
wanie i innowacyjność technologiczna, radość z jazdy.

*Zaproponowaną Mikołajowi Hondę Civic 5d można wziąć 
w leasing z miesięczną ratą w wysokości: 734,10 zł  netto 
(cena: 117 398,37 zł netto, wpłata własna: 45%, rat: 59  
i wartości końcowej 40%, podana symulacja wyceny może 
ulec zmianie, bieżących informacji udzielą doradcy han-
dlowi w salonie sprzedaży).

Wszelkich informacji na temat prezentowanych modeli udziela Autoryzowany Salon Honda Mojsiuk Auto KM w Starych 
Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 lub pod nr tel.: 94/34 77 363

www.honda.mojsiuk.pl
Szukaj nas na Facebooku: Honda Mojsiuk Auto KM

Nowy Opel Mokka kreuje nowe standardy, aby dostarczyć 
zupełnie innych doświadczeń za kierownicą. Niebanalne 
wzornictwo, zachwycające wnętrze i najnowocześniejsze 
jednostki napędowe to mieszanka zaskakujących wrażeń. 
Muskularna i dynamiczna sylwetka Mokki odzwierciedla nie 
tylko koncepcję nowoczesnego designu, ale jest przykładem 
jak można je połączyć z funkcjonalnością i przestronnością. 
Reflektory matrycowe, adaptacyjny tempomat, automa-
tyczne hamowanie awaryjne, cyfrowy panel wskaźników 
czy asystent parkowania oraz wiele innych nowoczesnych 
rozwiązań, są już dostępne w tym modelu. Oprócz konwen-
cjonalnych opcji napędu w tym modelu, pod nazwą Mokka-e 
kryje się całkowicie elektryczny samochód.

Opel proponuje dwa crossovery: Croslanda i Mokkę. 
Pierwszego z nich charakteryzuje wszechstronność – lek-
ko podwyższony, pięciodrzwiowy, bez problemu pora-
dzi sobie z wszystkimi codziennymi tematami. Stylistyka 
zgodna z obowiązującymi trendami stylistycznymi Opla 
– przyciąga wzrok swoją delikatną elegancją, a możliwość 
zamówienia dwukolorowego nadwozia zapewnia moż-
liwość zindywidualizowania auta. Do dyspozycji mamy 
jednostki napędowe diesla i benzynowe, z których napęd 
przenoszony jest za pośrednictwem manualnej lub auto-
matycznej skrzyni biegów, a responsywny system optyma-
lizacji trakcji IntelliGrip steruje mocą układu napędowego 
dokładnie tak, aby zapewnić przyczepność i stabilność na 
różnych rodzajach nawierzchni, automatycznie dostoso-
wując rozkład momentu napędowego na koła i zmieniając 
ustawienia układu ESP. Kierowca może wybrać tryb jazdy 
po nawierzchni z błota, śniegu lub piasku za pomocą po-
krętła na konsoli środkowej - lub pozostawić go w trybie 
Normal, aby IntelliGrip sam monitorował sytuację. 

Po szczegóły związane z zaprezentowanym modelem, jak i pozostałych modeli Opla zapraszamy do nowo otwartego 
Autoryzowanego Salonu i Serwisu Opel Mojsiuk Motor w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 12 (uWAGA: 

nowa lokalizacja) lub pod nr tel.: 94/71 00 444
www.opel.koszalin.pl

Szukaj nas na Facebooku: Opel Mojsiuk Motor

*Przykładowa rata miesięczna leasingu za model Opel 
Crossland może np. wynieść 474,83 zł netto miesięcznie 
(kalkulacja przy cenie przykładowego modelu:  
75 934,96 zł netto, wpłacie własnej w wysokości: 45%,  
rat: 59 i wartości końcowej 40%, podana symulacja 
wyceny może ulec zmianie, bieżących informacji udzielą 
doradcy handlowi w salonie sprzedaży).

*Przykładowa rata miesięczna leasingu za model Opel  
Mokka może np. wynieść 557,18 zł netto miesięcznie (kal-
kulacja przy cenie przykładowego modelu:   
89 105,69 zł netto, wpłacie własnej w wysokości: 45%, rat: 
59 i wartości końcowej 40%, podana symulacja wyceny 
może ulec zmianie, bieżących informacji udzielą doradcy 
handlowi w salonie sprzedaży).
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Ponad 300 gości wzięło udział w niedawnej uroczystości z okazji oficjalnego otwarcia nowego 
salonu firmy Mercedes-Benz Mojsiuk w podkoszalińskich Starych Bielicach. Obiekt robi ogrom-
ne wrażenie swoją przestronnością, nowoczesnym designem i  wykorzystaniem najnowszych 
technologii multimedialnych. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja kilku nowych modeli samo-
chodów marki Mercedes-Benz - na czele z  aktualną wersją legendarnego, superluksusowego  

Mercedesa-AMG SL. 

nowy salon firmy 
Mercedes-Benz Mojsiuk 

oferuje najwyższy standard obsługi
Autor: adam różański

Gali przygotowanej z takim rozmachem dawno w Koszalinie 
nie było. Miała ona charakter nie tylko biznesowy, ale również 
towarzyski. Wśród gości znaleźli się  przedstawiciele lokalnych 
władz, wielu instytucji, współpracujących z Grupą Mojsiuk firm, 
ale przede wszystkim  klienci – użytkownicy aut z charaktery-
styczną gwiazdą na masce. 

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, składając zarządowi fir-
my gratulacje, podkreślał jej wciąż rodzinny charakter: - Swoją 
pracowitością i konsekwencją w działaniu osiągnęli Państwo 
niezwykły sukces, budzący najwyższy szacunek. Niewielki, rze-
mieślniczy warsztat blacharsko-lakierniczy przekształcili Pań-

stwo przez lata ciężkiej pracy w firmę, która obecnie w trzech 
lokalizacjach zatrudnia łącznie ponad 500 osób, oferując nie 
tylko samochody, ale również profesjonalny serwis diagno-
styczno-naprawczy i pełną obsługę finansowo-ubezpieczenio-
wą. Jestem dumny z faktu, że kolebką przedsiębiorstwa jest 
Koszalin, bo to pokazuje, że nasze miasto może poszczycić się 
utalentowanymi i twórczymi ludźmi biznesu. Na kolejne lata ży-
czę firmie, jej właścicielom i pracownikom, dalszego stabilnego 
rozwoju.

W podobnym tonie wypowiedział się Marian Hermanowicz, 
starosta koszaliński. Wspominał czas, kiedy pełniąc funkcję 

wójta gminy Biesiekierz, na terenie której leżą Stare Bielice wraz 
z obiektami Grupy Mojsiuk, zachęcał zarząd firmy do zainwestowa-
nia właśnie w tej lokalizacji: - Patrząc na to, jak firma wciąż rośnie, jak 
powstają tutaj kolejne jej obiekty, mam pełne przekonanie, że moja 
rada była użyteczna, bo firma wciąż dysponuje przestrzenią do dal-
szego rozwoju.

Swojego zadowolenia ze współpracy ze spółką Mercedes-Benz 
Mojsiuk nie kryli obecni na uroczystości przedstawiciele koncernu: 
Alexander Schubert, prezes Mercedes-Benz Leasing Polska, Robert 
Repucha, network operations manager firmy Mercedes-Benz Polska 
oraz Grzegorz Sawicki, dyrektor sprzedaży Mercedes-Benz Vans. Do 
gratulacji i najlepszych życzeń na przyszłość przyłączyli się wysocy 
rangą menedżerowie największych towarzystw ubezpieczeniowych 
oraz firmy PPG, światowego lidera w dziedzinie technologii lakier-
niczych.

- Salon w Starych Bielicach powstał w oparciu o najnowszy, ogólno-
światowy, standard dla obiektów salonu i serwisu marki Mercedes
-Benz – podkreśla Kazimierz Mojsiuk, prezes zarządu Grupy Mojsiuk. 
Tym samym nasi klienci obsługiwani są na najwyższym poziomie. 
Odchodzimy od typowej obsługi przez doradcę handlowego przy 
biurku, na rzecz aktywnej obsługi, z zastosowaniem multimediów, 
za pomocą których przyszły posiadacz auta może wraz z doradcą 
zwizualizować swoje przyszłe auto w zupełnie innym otoczeniu niż 
dotychczas. Ta zmiana ma na celu  bardziej zindywidualizowaną ob-
sługę naszych klientów, aby pokazać w jak najbardziej szeroki spo-
sób cały wachlarz możliwości koncernu  Mercedes-Benz. My zawsze 
stawiamy na najnowsze rozwiązania  technologiczne i dlatego  tak 
dużo inwestujemy, aby obsługa naszych klientów była na najwyż-
szym poziomie, bo to jest naszym priorytetem.   

Galę prowadził Kuba Bielak, dziennikarz motoryzacyjny, autor po-
pularnego programu „Jazda polska”, emitowanego w TVN Turbo. On 
również dokonał prezentacji nowinki w palecie modeli marki Mer-
cedes-Benz, którą jest Klasa T. Chodzi o mały, rodzinny, luksusowy 
van, dla którego bazą jest dobrze już znany i świetnie przyjęty przez 
klientów Citan. Są w nim zastosowane rozwiązania typowe dla Mer-
cedesa – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz samochodu oraz wy-
posażenie typowe dla aut segmentu premium. 

Z kolei zalety nowej generacji Mercedesa GLC przybliżyli gościom 
Dagmara Kowalska (dziennikarka Radia ChilliZet i Onetu) oraz Anto-

ni Niemczynowicz (instruktor w AMG Driving Academy Poland). Do 
„odświeżenia” tego samochodu niemieccy inżynierowie musieli po-
dejść z wyjątkową ostrożnością, bo  Mercedes GLC jest od dwóch lat 
najchętniej wybieranym przez klientów modelem marki. Czy nowa 
odsłona „auta do wszystkiego”, jak bywa określany GLC, udźwignie 
sukces poprzednika i zachowa berło pierwszeństwa w liczbie sprze-
danych egzemplarzy? Zdaniem ekspertów ma wszelkie cechy, by po-
wtórzyć sukces poprzedniej generacji. 

Następną koszalińską premierą motoryzacyjną pokazaną podczas 
oficjalnego otwarcia salonu była nowa Klasa V i EQV. Mercedes
-Benz od dawna w swojej ofercie ma luksusowego vana do zadań 
specjalnych. Poprzednie generacje Vito i Viano dzielnie walczyły na 
rynku przez 14 lat. Jednak w świecie motoryzacji taki okres wyma-

Parking pełen dream cars przed nowym salonem Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach

Gratulacje Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina
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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

ga wprowadzenia do sprzedaży nowego modelu. Najnowsza wersja 
auta marzeń dla każdego miłośnika długich podróży albo dla biznes-
menów będących w ciągłym biegu i załatwiających większość spraw 
w aucie, stała się o wiele bardziej luksusowa. Niektórzy okrzyknęli ją 
nawet dostawczą klasą S. Już na pierwszy rzut oka widać, że Klasa V 
i jej elektryczny odpowiednik EQV doskonale wpisują się w charakte-
rystyczną stylistykę Mercedes-Benz, również dotyczącą modeli z linii 
EQ. Zaprojektowane specjalnie dla rodziny pojazdów EQ elementy – 
na przykład atrapa chłodnicy w formie czarnego panelu – nadają jej 
ekscytujący i progresywny charakter. Na życzenie można nadać EQV 
jeszcze bardziej indywidualny styl: na przykład za pomocą linii wypo-
sażenia Avantgarde, pakietu stylizacyjnego nadwozia EQV i atrakcyj-
nych wzorów obręczy ze stopu metali lekkich.

Podczas całej uroczystości wszyscy zaproszeni na prezentacje go-
ście specjalni wieczoru podkreślali znaczenie elektromobilności do-
tyczącej rynku motoryzacyjnego. Z tematem tym wiąże się wiele 
różnych opinii i wątpliwości kierowców, którzy na co dzień użytkują 
auta z konwencjonalnymi napędami spalinowymi. Aby obalić właśnie 
takie krążące mity co do „elektryków” Dagmara Kowalska zaprezen-
towała zaproszonym gościom relację z bicia rekordu Polski w jeździe 
samochodem elektrycznym. Do pobicia tego rekordu został użyty 
Mercedes-Benz EQS. Wszyscy uczestnicy wieczoru mogli dzięki temu 
na własne oczy przekonać się, że użytkowanie samochodu elektrycz-
nego na długich trasach jest możliwe, ponieważ bicie rekordu prze-
prowadzane było na trasie Warszawa – Stuttgart – Warszawa, w re-
alnych warunkach drogowych. Rekord został pobity, pokazując tym 
samym jak jeszcze niedawna „przyszłość” motoryzacyjna na naszych 
oczach staję się „codziennością”. 

Grupa Mojsiuk aktywnie wpisuje się w ten trend, oferując tego typu 
auta, ale też i aktywnie propagując na takich realnych przykładach ten 
kierunek rozwoju postępu technologicznego motoryzacji.

W czasie kolejnych prezentacji napięcie rosło, a sięgnęło zenitu, kie-
dy Patryk Mikiciuk (znany dziennikarz motoryzacyjny i pasjonat mo-
toryzacji) zaczął charakteryzować nowy model SL. Mercedes-AMG 
SL Roadster nawiązuje do swojej historii: ma mocny układ napędowy 

z czterocylindrowym silnikiem w modelu SL 43 i silnikiem V8 w mo-
delach SL 55 4MATIC+ i SL 63 4MATIC+, najwyższej klasy aerodyna-
mikę i inteligentną, lekką konstrukcję. W połączeniu z najnowocze-
śniejszym układem jezdnym, sportowy charakter i komfort łączą się, 
tworząc wyjątkowe wrażenia z jazdy. Kiedy została podniesiona za-
słona, pod którą skrywał się egzemplarz tego „samochodu marzeń” 
w kolorze matowego złota, rozległy się głośne oklaski. Smaczku 
prezentacji dodawał fakt, że obok stał model SL z lat sześćdziesią-
tych, pieczołowicie odrestaurowany przez mechaników z Mojsiuk 
Centrum Blacharsko-Lakiernicze. 

Trudno tutaj omówić wszystkie motoryzacyjne i niemotoryzacyjne 
atrakcje wieczoru. Dla porządku wymieńmy jeszcze ciekawą prelek-
cję Adam Dutkowskiego (product manager Mercedes-Benz Polska) 
zatytułowaną „Jazda na prądzie”, w której autor dzielił się swoimi do-
świadczeniami z „życia z elektrykiem”, czyli codziennego używania 
auta z napędem elektrycznym. Z kolei omówienia programu szko-
leń dla klientów marki zatytułowanych „Safety Experience” i „AMG 
Tour” oraz prezentacji „Dream Cars”, czyli super samochodów zwy-
czajowo nazywanych tak w sieci Mercedes-Benz, dokonali  Robert 
Hundla i Antoni Niemczynowicz.

Nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Kto zechciał, 
mógł doświadczyć tego wieczoru, jak nowy salon Mercedes-Benz 
Mojsiuk zaprzęga do obsługi klientów najnowsze techniki multime-
dialne.  Zaprezentowane  na evencie Gogle VR to urządzenia, które 

pozwolą  wejść w rzeczywistość rozszerzoną. Wszystko, co trzeba  
zrobić, to podpiąć je do odpowiedniego sprzętu, założyć na głowę 
i już można rozglądać się po wirtualnym świecie. Moduły w aplikacji  
to prezentacja historii Grupy Mojsiuk, prezentacja nowoczesnych 
technologii stosowanych w firmie, jazda testowa modelu GLC 4, któ-
rej się nie zapomina, bo przenosi ona przyszłego użytkownika auta 
za jego kierownicę i pozwala mu doświadczyć wrażeń jak z prawdzi-
wej jazdy. W salonie, na miejscu, każdy  klient będzie  mógł  tego 
doświadczyć.

- Prezentacja nowego obiektu pokazała siłę i wielkość Grupy Moj-
siuk, jej stały dynamiczny rozwój w dążeniu do doskonałości w ob-
słudze klientów, których spora grupa stale współpracuje zarówno 
z serwisem, jak i doradcami handlowymi, niejednokrotnie od lat - 
dodaje Hanna  Mojsiuk, członek zarządu, odpowiedzialna za marke-
ting &PR. - Obecny podczas otwarcia w pełnym składzie zespół pra-
cowników nowego salonu i serwisu, dziękując wszystkim przybyłym 
klientom i kontrahentom, mógł w tych uroczystych okolicznościach 
porozmawiać i poznać opinie na temat nowego obiektu i zaprezento-
wanych aut. Jesteśmy ogromnie dumni jako zarząd, że mamy takich  
wiernych klientów, dla których  nieustannie  doskonalimy  jakość  na-
szych usług – podkreśla Hanna  Mojsiuk.

Wydarzenie można podsumować słowami: „Tradycja zobowiązuje”. 
Tę najwyższą jakość i poziom Grupa Mojsiuk tradycyjnie zaprezen-
towała także i tym razem. 

Pani Irena Mojsiuk i pan Kazimierz Mojsiuk odbierają gratulacje Mariana Hermanowicza, starosty koszalińskiego

Premiera nowego modelu Mercedes-Benz SL

Każdy mógł spróbować prowadzenia auta w wirtualnej rzeczywistości Prezes Kazimierz Mojsiuk

W chwilę po zdjęciu zasłony z modelu Mercedes-Benz SL
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To dobra wiadomość nie tylko dla osób planujących zakup samochodów marki Opel. Ucieszy ona również 
tych, którzy już nimi jeżdżą, a co jakiś czas potrzebują wykonać przegląd techniczny lub naprawę auta. 
Spółka Motor Mojsiuk, która od tego roku reprezentuje markę w Koszalinie, zaprasza do nowo otwartego 

salonu sprzedaży i serwisu ulokowanego tuż za rogatkami miasta, w Starych Bielicach. 

Opel w Koszalinie – sprzedaż i serwis 
w docelowej lokalizacji 

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin Betliński

Z początkiem grudnia br. na obiekcie sąsiadującym ze stacją paliw 
CircleK (po prawej stronie, jadąc od strony Koszalina) pojawiły się 
elementy graficzne charakterystyczne dla marki Opel. To sygnał, 
że odtąd w tym miejscu na klientów czeka zespół handlowy i wy-
specjalizowany zespół serwisowy. 

- Zapraszamy we wszystkich sprawach związanych z eksploata-
cją samochodów Opel. Oferujemy pełen zakres usług, a więc 
przeglądy gwarancyjne i okresowe, większe i mniejsze naprawy. 
Posiadamy potrzebne oprzyrządowanie i części zamienne. Co 
ważne, prowadzimy również serwis ogumienia, oferując usłu-

gi na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o wybór opon, jest 
to pełen wachlarz dostępny na rynku. Wykonujemy również 
kontrolę i regulację geometrii kół oraz inne czynności wyni-
kające z usług gwarancyjnych oraz kontraktów serwisowych. 
Warto podkreślić, że jesteśmy przygotowani także do obsłu-
gi samochodów elektrycznych. Do końca grudnia zaprasza-
my po akcesoria zimowe z 15-procentowym rabatem. Przed 
wyjazdem na narty można zaopatrzyć się w belki, uchwyty 
i pojemniki dachowe oraz łańcuchy śniegowe i nakładki zapo-
biegające poślizgom – mówi Damian Ragin, kierownik działu 
serwisowego. 

Po szczegóły związane z zaprezentowanym modelem, jak i pozostałych modeli Opla zapraszamy do nowo otwartego 
Autoryzowanego Salonu i Serwisu Opel Mojsiuk Motor w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 12 (uWAGA: 

nowa lokalizacja) lub pod nr tel.: 94/71 00 444
www.opel.koszalin.pl

Szukaj nas na Facebooku: Opel Mojsiuk Motor

Przykładowa rata miesięczna leasingu za model Opel Astra VI 1.2 GS Line  może np. wynieść 777,31 zł netto miesięcznie 
(kalkulacja przy cenie przykładowego modelu: 124.308 zł netto, wpłacie własnej w wysokości: 45% wykup: 40%, rat: 59, 

podana symulacja wyceny może ulec zmianie, bieżących informacji udzielą doradcy handlowi w salonie sprzedaży).

W nowym salonie Opla na klientów czekają do-
świadczeni doradcy handlowi, którzy dobrze znają 
markę i są w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. 
Na miejscu można otrzymać niezbędne informacje 
na temat zakupu samochodu, najkorzystniejszego 
finansowania i najlepszej oferty ubezpieczenia ko-
munikacyjnego. 

Dostępne auta demonstracyjne pozwalają „przy-
mierzyć się” do wybranego modelu, siąść za jego 
kierownicą, odbyć jazdę testową. Duże zaintereso-
wanie klientów budzi na przykład nowy Opel Astra 
(jego test konsumencki opublikowaliśmy w naszym 
wydaniu wrześniowym). W opinii użytkowników jest 
to dynamiczny, nowoczesny i zarazem innowacyjny 
samochód. W wersji Plug in Hybrid ustanawia nowe 
rekordy wydajności w klasie kompaktowej. Silnik 
spalinowy o niskim tarciu wewnętrznym i mocny sil-
nik elektryczny współpracują, zapewniając płynną, 
efektywną i bezemisyjną jazdę w trybie elektrycz-
nym. Za kierownicą nowej Astry z napędem hybry-
dowym plug in kierowca będzie mógł wjechać tam, 
gdzie model spalinowy ma ograniczony dostęp - na 
przykład do centrum miasta lub skorzystać z wydzie-
lonych miejsc parkingowych. 

Dodać należy, że nowa Astra jest również dostępna 
z nowoczesnym silnikiem benzynowym i wysoko-
prężnym, na które również warto zwrócić uwagę. Damian Ragin
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Targi w Nowym Orleanie (USA) poprzedziła kampania in-
formacyjna skierowana na rynek północnoamerykański, 
podkreślająca zalety zaworów wytwarzanych przez Eko-
Wodrol. Udział w imprezie stał się również okazją do spo-
tkania z amerykańskimi dystrybutorami produktów firmy. 
Reprezentowana była większość stanów. Dla EkoWodrolu 
była to możliwość bliższego poznania dystrybutorów, ich 
stylu pracy, rozwiązań organizacyjnych i poziomu wiedzy 
inżynierskiej, a pośrednio - sposobem weryfikacji trafności 
wyboru przedstawicieli.

Konrad Chudzik, członek zarządu spółki EkoWodrol, mówi: - 
Podczas tego wydarzenia mogliśmy również zaprezentować 
szerszą gamę wyrobów, w tym przepompowni ścieków. Ze 
współpracy z naszymi amerykańskimi i kanadyjskimi dystry-
butorami jesteśmy bardzo zadowoleni.  Oceniamy, że rynek 
północnoamerykański ma duży potencjał wzrostu. Jednak 

zmiana przyzwyczajeń projektantów wodociągów jest trud-
nym zadaniem. Konsekwentnie, krok po kroku, przekonuje-
my kolejnych odbiorców do naszych zaworów kulowych. Ci, 
którzy się z nimi zetknęli, są później naszymi sprzymierzeń-
cami, bo dostrzegają zalety tych rozwiązań.

Ciekawostką jest fakt, że na targach w Nowym Orleanie 
pojawiło się kilka firm pokazujących urządzenia, w których 
zastosowane zostały zawory EkoWodrolu. - To dowodzi, że 
oferujemy  wyroby wysokiej klasy, sprawdzające się w róż-
nych okolicznościach i rozwiązaniach funkcjonalnych – ko-
mentuje Konrad Chudzik.   

Produkty wysyłane za ocean zostały przystosowane do wa-
runków rynku amerykańskiego – co oznacza między innymi 
przejście z systemu metrycznego na calowy, inny sposób 
owiercania kołnierzy zaworów i inną ich szerokość. Wyma-

Koszaliński EkoWodrol po raz siódmy wystawiał się na największych w Stanach Zjednoczonych (i prawdopo-
dobnie na świecie) targach branży wodno-kanalizacyjnej, promując rewelacyjne, objęte patentem, kulowe 
zawory zwrotne, które produkuje. Wcześniej pokazywał je w tym roku na podobnych imprezach w Mediola-
nie i Monachium. Na targach w Rumunii prezentował z kolei swoje przepompownie ścieków. Firma konse-

kwentnie stawia na rozwój eksportu.

EkoWodrol rozwija eksport 
Autor: andrzej mielcarek

gało to od firmy opracowania dokumentacji technicznej wyrobów 
od nowa a później zmian w samej produkcji – np. przygotowania 
nowych form odlewniczych. De facto było to odrębne wdrożenie 
produkcyjne.

Droga do pozyskania większej liczby dystrybutorów jest nieła-
twa. Konrad Chudzik wspomina: - Przydarzyła się nam ciekawa 
przygoda. Adrianna Kowalska, obsługująca rynek amerykański, 
przez dwa lata pukała do drzwi pewnej tamtejszej firmy. Bez 
skutku. Z jej przedstawicielami spotkaliśmy się jednak na targach 
w Nowym Orleanie i pojawiło się z ich strony zainteresowanie 
współpracą. W tym czasie naszymi produktami zainteresowały 
się jeszcze dwa inne przedsiębiorstwa, działające na podobnym 
obszarze. Chciały nas reprezentować. Ponieważ przeważnie sta-
wiamy na wyłączność terytorialną, trzeba było to jakoś rozstrzy-
gnąć. Z doświadczenia wiemy, że w takich sytuacjach najlepiej 
doprowadzić do spotkania, na którym zainteresowani załatwią 
między sobą  kwestię podziału obszaru odpowiedzialności. Cho-
dzi bowiem o to, by dystrybutorzy nie byli dla siebie wzajemnie 
konkurencją. Ostatecznie we wspomnianym przypadku nie do-
szło do porozumienia. W konsekwencji podjęliśmy kooperację nie 
z tym podmiotem, o który staraliśmy się przez dwa lata, ale z kimś 
innym.

W niemal tym samym czasie co w Nowym Orleanie, odbywały 
się targi branżowe w Rumunii. Tam szefem misji był Laurențiu 
Pîrlea, kierownik działu serwisowego EkoWodrolu. Na co dzień 
jego zespół zajmuje się przeglądami i konserwacją przepompowni 
ścieków: – W naszej firmie stosujemy nowoczesne technologie. 
Mamy na przykład przepompownie ścieków bez pomp… Zastę-
puje je sprężone powietrze. Takich nietypowych rozwiązań jest 
więcej – podkreśla inżynier Pîrlea, Rumun pracujący w koszaliń-
skiej firmie od paru lat.

Rynek rumuński jest bardzo chłonny. EkoWodrol ma tam już swo-
ich odbiorców, którzy wystawiają firmie znakomite referencje.

Tu warto powiedzieć, czym są przepompownie ścieków. Chodzi 
o urządzenia potrzebne w tych miejscach, gdzie ścieki nie pły-

ną grawitacyjnie. Klasyczna przepompownia składa się z dwóch 
pomp działających naprzemiennie, zbiornika ścieków, syste-
mu sterowania, w którym najczęściej głównym elementem są 
pływaki kontrolujące poziom minimalny i maksymalny cieczy. 
Osiągnięcie wskaźnika maksymalnego powoduje wysłanie sy-
gnału do szafy sterującej, która wywołuje załączenie się jednej 
z pomp.  

Przepompownie ścieków mają różną wielkość, a dobiera się 
je adekwatnie do wysokości podnoszenia i napływu ścieków. 
Można więc mówić o przydomowych przepompowniach, obsłu-
gujących domy jednorodzinne, przez całą gamę wielkości i za-
stosowań pośrednich - aż do ogromnych, wykorzystywanych 
w wielkich miastach.

Konrad Chudzik, członek zarządu EkoWodrolu, tłumaczy: - Nie 
sprzedajemy przepompowni najbardziej typowych. Specjalizuje-
my się w wyrobach technologicznie zaawansowanych, opartych 
na własnych patentach, odpowiadających na szczególne zapo-
trzebowanie i szczególne rodzaje problemów. Wśród tych moż-
na wymienić na przykład zjawisko zagniwania ścieków, co wiąże 
się z powstawaniem nieprzyjemnych odorów. Nasze przepom-
pownie likwidują ten problem.

EkoWodrol sprzedał w Polsce już tyle przepompowni, że co 
pewien czas organizuje specjalne konferencje dla klientów je 
eksploatujących. Jest to okazja do bezpośredniej odpowiedzi na 
pytania odbiorców, a równocześnie do pozyskania bardzo war-
tościowej wiedzy na temat sposobu funkcjonowania urządzeń, 
co pozwala stale je udoskonalać.

Konrad Chudzik podsumowuje: - Rozwijamy się, potrzebujemy 
nowych ludzi. Obecnie poszukujemy na przykład specjalisty ds. 
marketingu, potrafiącego samodzielnie przygotowywać mate-
riały, w tym filmowe, na użytek mediów społecznościowych. 
Pożądana dobra znajomość języka angielskiego, kreatywność 
i gotowość do częstego podróżowania, bo bywamy na wielu tar-
gach i misjach biznesowych. Czeka ciekawa praca i niebanalne 
wyzwania.
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- Goszczący w koszalinie jesienią tego roku Maciej owczarek, wice-
prezes bcc, zapowiedział zmiany w sposobie funkcjonowania klubu. 
czy już wiadomo, w jakim kierunku one pójdą? 
- To będzie długi proces i trudne zadanie. W każdej organizacji, którą 
kierował zdecydowany lider, tym bardziej jej założyciel, kiedy go za-
braknie, wyłonienie następcy jest niełatwe. Marek Goliszewski  miał 
ogromny autorytet w środowisku biznesowym i poważanie u wszyst-
kich właściwie polityków sprawujących władzę, jaka by opcja akurat 
nie rządziła. Liczono się z jego zdaniem, które stawało się często ofi-
cjalnym stanowiskiem BCC. Kogoś takiego nie da się zastąpić z mar-
szu. Zadaniem każdego lidera jest przygotowanie następcy. W przy-
padku BCC nie do końca zostało to wykonane, bo Marek Goliszewski 
był dość młodym człowiekiem, biorąc pod uwagę długość życia w Eu-
ropie. Jego odejście w wieku 70 lat spowodowało, że organizacja nie 
do końca - w moim odczuciu - jest przygotowana do wykreowania 
nowego, podobnie mocnego lidera. 

- pana Marka zastąpił tymczasowo jego brat – jacek Goliszewski…
- Kluczowe jest słowo „tymczasowo”. Problem w tym, że do tej pory 
Jacek Goliszewski nie był żywo związany z tą organizacją. Gdyby 
uczestniczył w jej życiu aktywnie, na pewno byłoby łatwiej. Pozyty-
wem w tej sytuacji (a zostało to wcześniej przemyślane) jest fakt, że 
zarząd całej struktury Business Centre Clubu tworzą kanclerze lóż 
regionalnych. Kanclerze i ich osobista pozycja w środowisku decydują 
zaś o tym, czy dana loża jest silna, dobrze notowana, czy nie. Mam 
nadzieję, że przez ten trudny okres BCC przejdzie obronną ręką. 

- transformację organizacji, poukładanie spraw na nowo, utrudnia 
pewnie również ogólnoświatowy kryzys. 
- Członkowie wpłacają składki, a my z tych składek utrzymujemy biu-
ro i jego pracowników. Mamy też wielu ekspertów, z których część 
działa społecznie, ale w innych przypadkach ekspertyzy wiążą się 
z honorariami. Koszt uczestnictwa w naszej organizacji nie jest wyż-
szy niż koszt pracy jednego pracownika w firmie, co teoretycznie nie 
powinno być dużym kłopotem dla większego przedsiębiorstwa. Jed-
nak działa tutaj psychologia i skłonność do szukania oszczędności na 
każdym możliwym polu. W takich warunkach nie jest łatwo wzmac-
niać organizację i ją powiększyć.

- odnoszę wrażenie, że przedsiębiorcy generalnie nie odczuwają 
obecnie potrzeby stowarzyszania się, dołączania do organizacji, izb 
gospodarczych. dlaczego tak się dzieje?
- To znak czasów. Nie chcę tu wchodzić w politykę, ale jeśli panuje 
klimat, w którym przedstawicielstwa społeczne są wysłuchiwane 
przez decydentów i liczy się ich głos, to one się wtedy rozwijają, bo 
widzą, że coś z ich działalności wynika. I odwrotnie, jeśli ich głos to 
głos wołającego na puszczy, tracą motywację do zaangażowania. 
Nie mówię tu o konkretnej jednej czy drugiej partii. Tak po prostu 

się dzieje. Przedsiębiorcy chcą, by ktoś zauważył ich starania i je 
doceniał. Jeżeli nikt tego nie dostrzega, to uznają, że organizacje 
biznesowe są bezsilne i nie mają znaczenia. Logiczny staje się wów-
czas wniosek, że przynależenie do stowarzyszeń biznesowych jest 
nieprzydatne. Jestem przekonany, że odpływ ludzi wynika właśnie 
z faktu ignorowania przez rządzących opinii przedsiębiorców, nawet 
doświadczonych praktyków biznesu. 

- czy to oznacza, że klimat dla przedsiębiorczości się w polsce pogar-
sza? 
- Dzieje się tak nie tylko w Polsce. Wróciłem niedawno z wielkich 
branżowych targów w Düsseldorfie, gdzie usłyszałem, że podobne 
odczucia mają również koledzy z innych krajów. Wszyscy uważają, 
że przedsiębiorcy harują, a ich praca nie jest zauważona. Tylko nie-
liczne kraje tworzą przyjazną atmosferę i sprzyjające warunki do 
bycia przedsiębiorcą, co przekłada się oczywiście na ogólny klimat 
wokół biznesu. 

- bcc jest w swoim założeniu nie tylko głosem przedsiębiorców, ale 
ma także inne zadania. dlaczego warto przystąpić do klubu? 
- BCC reprezentuje określone środowisko, wypracowuje sobie silną 
pozycję w Warszawie, żeby mieć dostęp do uszu ministrów, parlamen-
tarzystów, a przez to mieć wpływ na kształtowanie polityki gospodar-
czej, przepisy organizujące gospodarkę. Skupia ono ludzi wyznających 
podobne wartości. Wszyscy chcą rozwijać przedsiębiorstwa, dawać 

Business Centre Club to prestiżowy klub biznesu skupiający właścicieli firm zatrudniających łącznie  
400 tysięcy osób. Jego pomysłodawcą, założycielem i przez 30 lat medialną twarzą był Marek Goliszewski. 
Przedwczesna śmierć charyzmatycznego prezesa spowodowała, że organizacja musi się na nowo samo-

określić. Rozmawiamy o tym z panem Wiesławem Zinką, kanclerzem koszalińskiej loży Klubu. 

Business Centre Club  
- drzwi są zawsze otwarte

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: nikola moskal

ludziom pracę, przyczyniać się do budowy stabilnego i coraz zamoż-
niejszego kraju. BCC jest poza tym forum, które ma kompetencje do 
tworzenia albo przynajmniej opiniowania perspektywicznych planów 
gospodarczych. Członkowie klubu, jako biznesowi praktycy, oddzia-
łują na siebie wzajemnie w sposób inspirujący, często bezpośrednio 
wspierają się wiedzą i doświadczeniem. To ogromna wartość. 

- bcc staje też po stronie swoich członków w wielu sytuacjach. 
wspiera ich także bezpośrednio w momencie konfliktu z instytucja-
mi takimi jak fiskus. 
- Takie było jedno z założeń organizacji. Oprócz tego, że ma być ona 
platformą wymiany doświadczeń i formułowania planów gospodar-
czych, od początku w sytuacji konfliktów niezawinionych przez przed-
siębiorcę może on liczyć na pomoc. Tak też przez wiele lat się działo. 
Jak wcześniej wspomniałem, są w naszym gremium eksperci – ludzie, 
którzy w poprzednich rządach byli ministrami, doradcami, pełnili ja-
kieś ważne funkcje. Mają ogromną wiedzę na temat prawa i finansów, 
są więc przygotowani do tego, żeby w sytuacji kiedy urząd działa na 
niekorzyść przedsiębiorcy, dostarczyć mu rzetelnych argumentów 
w sporze. Obecnie dzieje się to w mniejszym natężeniu, z wielu po-
wodów. Mam nadzieję, że nadejdą również pod tym względem lepsze 
czasy. 

- bcc ma wizerunek organizacji elitarnej. na stronie internetowej, 
gdzie są zaprezentowani ludzie tworzący bcc, znajdujemy na zdję-
ciach wielkie autorytety biznesowe, ludzi, którzy są lub byli  prezesa-
mi wielkich firm. czy to nie zniechęca młodych ludzi, którzy dopiero 
zaczynają się rozpychać  na rynku?
- Być może jest to jakaś bariera, ale wyłącznie mentalna a nie real-
na. Ja wstąpiłem do BCC jako stosunkowo młody przedsiębiorca, 
w 1998 roku, choć od momentu powstania organizacji w 1991 roku, 
byłem z nią jakoś związany. Nie przystępowałem formalnie, bo miałem 
długi proces z Urzędem Skarbowym, który wygrałem, ale nie chcia-
łem wstępować do organizacji obciążony zarzutami. Kiedy zostałem 
oczyszczony z zarzutów, włączyłem się w życie BCC w pełni. Zawsze 
miałem poczucie, że w BCC jest przestrzeń dla każdego, kto działa rze-
telnie i chce się rozwijać. Jeżeli ktoś ma w sobie wiarę w swój sukces 
i swoją siłę, to w naszym gronie znajdzie jej potwierdzenie. W ostat-
nich latach udało się ściągnąć do BCC wiele młodych firm, których 
właściciele albo szefowie zachowują się inaczej niż  prezesi korpora-
cji. Ich styl życia jest zupełnie inny niż stereotypowego biznesmena 
z dawnych lat, który wszędzie chodził w pod krawatem, palił cygara 
i dbał o zewnętrzne oznaki wysokiej pozycji. Nasza organizacja stara 
się zachęcać młode pokolenie do wstępowania do BCC. Jeżeli nie bę-
dziemy tego robić, organizacja wygaśnie naturalnie. Musimy też brać 
pod uwagę fakt, że powstające obecnie firmy są  przedsiębiorstwa-
mi zupełnie innego typu niż kiedyś. Teraz są to głównie nowoczesne 
technologie, brak kompleksów, rozmach. Wydaje mi się, że konglome-
rat biznesu „starego” z tym nowoczesnym byłbym czymś właściwym, 
bo jedni od drugich mogą się uczyć. 

- bcc nie jest jednak organizacją masową. 
- Tak jest od samego początku. Stawiamy na firmy transparentne, 
spełniające najwyższe standardy, jeżeli chodzi o traktowanie pracow-
ników i rzetelnie rozliczające się z innych zobowiązań. Doceniamy 
przedsiębiorców gotowych budować w Polsce coś na wzór modelu 
skandynawskiego, gdzie każdy przedsiębiorca uważa, że jeżeli nie 
będzie uczciwie płacił podatków, to państwo będzie słabe, nie bę-
dzie miało pieniędzy, by zapewnić obywatelom godną egzystencję. 
Nie ukrywam, że nie wszyscy aprobują ten sposób myślenia, bo nie 
są pewni, czy to podejście jest adekwatne do naszych czasów. Oni 
wymagają, żeby przekazując państwu swoje pieniądze w formie po-
datków i innych danin, mogli liczyć na to, że zostaną one odpowiednio 
wykorzystane, a już na pewno - że nie zostaną wykorzystane przeciw-
ko nim samym, bo wtedy odechciewa się płacić podatków. To temat 
na odrębną, długą rozmowę. 

- bcc prowadzi doroczne badanie opinii, skierowane do przedsię-
biorców, w którym ocenie podlegają urzędy skarbowe. Zostało to 
świetnie przyjęte przez przedsiębiorców i urzędy. 
- Mówimy o konkursie „Urzędy skarbowe przyjazne przedsiębiorcy”. 
To jest świetna formuła, wymyślona przez Marka Goliszewskiego, któ-
ra miała na celu zbliżenie urzędników skarbowych do przedsiębiorców 
i odwrotnie. Od dobrych relacji, od woli i uczciwości płacenia podat-
ków, zależą losy państwa. Muszę powiedzieć, że to był znakomity po-
mysł, który ocieplił relacje między przedsiębiorcami a urzędami skar-
bowymi. Ja sam miałem przejścia z fiskusem, miałem też z nim długi 
spór prawny na bazie kompletnie wymyślonych zarzutów. W tamtych 
czasach niektórym funkcjonariuszom aparatu skarbowego wydawało 
się, że im wolno wszystko, że mogą arbitralnie interpretować prawo. 
Teraz te relacje uległy znacznej poprawie, między innymi dzięki na-
szemu konkursowi. Ale wciąż są takie US, które dalej myślą politycz-
nie – kiedy pojawi się polecenie, żeby komuś dokuczyć, wstrzymywać 
należne zwroty podatkowe, nie wypłacać, tak się rzeczywiście dzieje. 
Natomiast na naszym terenie nie ma takich problemów, współpraca 
układa się doskonale.

- pandemia „zmroziła” koszalińską lożę. ale zaczyna ona odżywać. 
odbyło się wspomniane ciekawe spotkanie z wiceprezesem bcc oraz 
konferencja przedsiębiorców, na której poruszano aktualne tematy 
gospodarcze. czy w najbliższym czasie odbędą się kolejne takie spo-
tkania, które będą kierowane do szerszego grona niż członkowie loży?
- Tak, generalnie klub nie ogranicza się wyłącznie do kręgu swoich 
członków. Przez cały czas, gdy jestem kanclerzem, staramy się za-
praszać przedsiębiorców niezrzeszonych, których szanujemy i którzy 
w naszej opinii reprezentują zacne firmy. Oni wnoszą wiele do dys-
kusji, są dla nas partnerami i taką formułę chcemy dalej przeżywać. 
Chcemy zapraszać na te spotkania coraz więcej osób, żeby przekonać, 
że realnie oceniamy sytuację, czujemy się w naszych firmach normal-
nymi pracownikami, których dotykają wszystkie dobre i złe rzeczy 
dziejące się w gospodarce. Drzwi są zawsze otwarte. 
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Z powodu zmiany przepisów, które nie fawo-
ryzują już właścicieli najmniejszych instalacji 
fotowoltaicznych, rok 2022 powinien być 
rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o montaż 
instalacji fotowoltaicznych na użytek firm. 
Tak się jednak nie stało, chociaż okoliczno-
ści poboczne można uznać za dużo bardziej 
sprzyjające takim decyzjom niż wcześniejsze. 
Kontrakty na zakup energii dla firm bowiem 
jeszcze niedawno (w sierpniu czy wrześniu 
2022) opiewały na 3 zł netto za 1 kWh. 
Obecnie te ceny znacząco spadły, ale nawet 
w najbardziej optymistycznej wersji firma 
kupi prąd za minimum 1,2 zł/kWh netto. 
Często i tak jest to wzrost na poziomie min. 
400 procent, bo stawki dla przedsiębiorstw 
jeszcze w niedalekiej przeszłości oscylowały 
w granicach 0,35 - 0,55zł/kWh. 

Wiele firm podpisało kontrakty na energię 
po astronomicznej cenie (2,5-3zł/kWh netto), 
obawiając się dalszych wzrostów. Zastana-
wiające jest zatem, dlaczego nie inwestują 
w fotowoltaikę, płacąc za prąd kilkakrotnie 
więcej. Czasami może wydawać się, że wielu 
właścicieli, zwłaszcza mniejszych przedsię-
biorstw, jakby w ogóle nie kalkulowało ren-
towności swojego biznesu. Lub jakby nigdy 
nie widzieli, ile wynoszą ich rachunki za prąd. 
Może nigdy ich nie widzieli? Może wcale nie 
chcą ich oglądać? 

Z oceny szefów spółki Energia Pomorze - po-
partej wieloletnim doświadczeniem na ryn-
ku energii - wynika, że ciągle świadomość 
energetyczna wielu przedsiębiorców jest 
zdumiewająco niska. Wielu na przykład nie 
wie, z jakiej taryfy korzysta. A to jest kwe-
stia kluczowa, bo sporo przepłacają za prąd 
ci, którzy mają źle dobraną taryfę, zamówili 
zbyt małą lub zbyt dużą moc umowną czy nie 
pilnują energii biernej w swojej firmie. 

Robert Grzelak, wiceprezes zarządu Ener-
gia Pomorze sp. z o.o., stwierdza: - Zdarzają 
się nadal sytuacje, kiedy  podczas rozmów 

z naszymi Klientami proponujemy szereg roz-
wiązań, które pomogą im zaoszczędzić koszty 
związane z poborem energii elektrycznej. Jed-
nak dalej panuje przekonanie, że tylko doradcy 
regionalnego sprzedawcy energii elektrycznej 
znają się na tym najlepiej i że tylko im warto 
ufać.  

Fakt, że wiele się poprawiło, zwłaszcza w tych 
firmach, gdzie są dyrektorzy operacyjni lub 
zarządzający. Oni często wiedzą, jak weryfi-
kować koszty energii kupowanej na potrzeby 
przedsiębiorstwa, ale przecież nie każda firma 
ma tak rozbudowaną strukturę działalności, 
by wspomniane stanowiska w nich funkcjo-
nowały.

Piotr Miturzyński, prezes zarządu Energia Po-
morze sp. z o.o., mówi: - W obecnych czasach 
rzetelny doradca energetyczny to zdecydowa-
nie ktoś, kto jest potrzebny w każdym biznesie. 
My dbamy o to, żeby każdy nasz klient dostał 
optymalne dla niego rozwiązanie, dopasowane 
do jego potrzeb. Nasza kompleksowa, a zara-
zem fachowa obsługa, przekłada się później na 
zadowolenie klienta, a to jest zawsze najlepsza 
reklama. Z resztą, obecnie duża część naszych 
kontraktów to efekt rekomendacji. 

Oczywiste stało się, że dużo koszalińskich firm 
znalazło się w trudnej sytuacji – w sytuacji 
zmagań z wysokimi kosztami energii, które to 
koszty, bez inwestycji w fotowoltaikę, będą 
musieli przenieść na ceny produktów czy usług 
lub szukać oszczędności gdzieś indziej. 

Wielu lokalnych przedsiębiorców nie prze-
spało jednak tego czasu i zainwestowało we 
właściwym momencie, nie czekając aż nadej-
dą lepsze czasy. Oni bowiem doskonale zdają 
sobie sprawę, że takie czasy już nie nadejdą. 
Oto rozmowy z właścicielami dwóch lokalnych 
koszalińskich biznesów, które korzystają z za-
montowanych przez firmę Energia Pomorze 
instalacji fotowoltaicznych i kompleksowej 
obsługi w kwestii energii elektrycznej.

Większość koszalińskich przedsiębiorców z pewnością wie, jakie korzyści daje fotowoltaika, a jednak z niej nie korzy-
sta. Wcześniejsze przepisy, czyli rządowy Program Prosument był atrakcyjny dla wielu, zwłaszcza mniejszych przed-
siębiorstw. Mimo to wiele firm „przespało” ten złoty czas. Z drugiej strony mamy obecnie drastyczne wzrosty cen 
energii, co teoretycznie powinno skłaniać do tego typu inwestycji. Dlaczego jednak koszaliński biznes płaci krocie za 

prąd i nic z tym nie robi? Czyżby właściciele firm nie widzieli swoich rachunków za prąd? 

Czy właściciele firm z Koszalina 
wciąż nie widzą swoich rachunków za prąd? 

Firma Energia Pomorze oprócz fotowoltaiki zajmuje się także: przeglądami instalacji fotowoltaicznych i badaniami 
termowizyjnymi, optymalizacją kosztów dystrybucji energii, budową i przeglądami stacji transformatorowych, pomiarami 

elektrycznymi, kompensacją mocy biernej, montażem ładowarek do aut elektrycznych i pomp ciepła.

- co skłoniło państwa do inwestycji - przecież wtedy wasza cena 
energii nie była jeszcze przerażająca? 
- Rzeczywiście, lecz nasze pobudki nie były czysto finansowe. Za-
wsze chcieliśmy prowadzić hodowlę w sposób zrównoważony, aby 
jak najmniej szkodzić środowisku. Ekologia jest dla nas ważna, zarów-
no w działalności, jak i w życiu prywatnym. Z drugiej strony jednak 
spodziewaliśmy się wzrostów cen energii i chcieliśmy się przed tym 
zabezpieczyć. 

- udało się? 
- Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że tak. W zasadzie prawie 
całą energię wyprodukowaną przez naszą instalację fotowoltaiczną 
w Sianowie zużywamy na bieżąco. Bardzo znikoma część energii, 
tzw. nadwyżka, jest odkupowana przez naszego sprzedawcę energii, 
dzięki czemu nie tracimy ani jednej kilowatogodziny. 

- czy można zatem powiedzieć, że fotowoltaika dobrze sprawdza 
się w hodowli ryb? 
- Sama inwestycja dobrze współgra z profilem zużycia energii w na-
szym gospodarstwie. Zużycie energii jest u nas największe w sezo-
nie wiosenno-letnim, kiedy temperatura wody wzrasta i korzystamy 
z natleniaczy. Ta pora, jak wiadomo, dla fotowoltaiki jest najkorzyst-
niejsza, ze względu na stosunkowo duże nasłonecznienie i długość 
dnia, przez co produkcja prądu jest największa w skali roku. 

- czy liczyliście, ile już zaoszczędziliście dzięki tej inwestycji? 
- W zasadzie my wciąż nie mamy aż tak drogiej energii, bo po prostu 
pilnujemy kontraktów i kosztów prądu w naszych gospodarstwach. 
Ale reasumując, przez półtora roku mamy około 70 tys. złotych  
oszczędności. Przy tych cenach energii i prognozach, liczymy, że in-
westycja zwróci się już po trzech  latach. Pamiętam, że przy zakupie 
fotowoltaiki wychodziło około pięć lat, bo nikt nie myślał, że energia 
podrożeje aż w takim stopniu. 

- czyli wychodzi na to, że dobry przedsiębiorca to taki, który prze-
widuje, ale też potrafi zaryzykować?
- W biznesie trzeba kalkulować i być zawsze o krok do przodu. Inaczej 
zostaje się w tyle. Myślę jednak, że ta inwestycja nie niosła ze sobą ry-
zyka. Przecież wszyscy zużywamy coraz więcej prądu, zarówno w do-
mach, jak i w przedsiębiorstwach, a polityka energetyczna nakazuje 
odchodzenie od węgla. Skądś tą energię trzeba pozyskać, a naturalne 
źródła to przecież najprostsza i zarazem przyjazna dla środowiska forma 
jej pozyskiwania. Dlatego też mamy instalację fotowoltaiczną na naszym 
drugim gospodarstwie w Żytelkowie, a w bliskich planach mamy kolejne 
projekty. 

Gospodarstwo Rybackie Dadoń to rodzinna firma z  ponad 30-letnią tradycją, znana w  okolicy Koszali-
na głównie z  hodowli i  sprzedaży ryb. To właśnie tutaj w  2021 powstała instalacja fotowoltaiczna o  mocy  
50 kWp wspierająca ten lokalny biznes w czystą i tanią energię słoneczną. Całe przedsięwzięcie przybliży nam 

Tomasz Zając, który wspólnie z Emilią Dadoń prowadzi nie tylko gospodarstwo rybackie, ale też domowe. 

Fotowoltaika: dobry przedsiębiorca 
musi być zawsze o krok do przodu

Gospodarstwo Rybackie Dadoń to jeden z lokalnych 
przykładów na to, że biznes musi kalkulować, musi 

przewidywać, a przy tym dbać o zrównoważoną 
produkcję. To przykład na to, że da się połączyć 

ekonomię z ekologią, z korzyścią dla hodowli i dla 
środowiska.

Piotr Miturzyński

 Tomasz Zając i Emilia Dadoń

Robert Grzelak
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- skąd pomysł, żeby w firmie w zainwestować taką dużą 
instalację fotowoltaiczną?
- Pomysł narodził się już w momencie projektowania hali 
zakładu. Właściwie była ona projektowana już z instalacją 
fotowoltaiczną. Dla nas to jest naturalne i oczywiste, żeby 
wykorzystywać odnawialne źródła energii. Dbamy o śro-
dowisko i kierujemy się w naszej firmie takimi zasadami, 
by prowadząc działalność, jednocześnie ograniczać nasz 
negatywny wpływ na środowisko. To jest wpisane w DNA 
naszej firmy, bo nasza produkcja opiera się na recyklingu. 

- a aspekt ekonomiczny? 
- Oczywiście aspekt czysto finansowy też jest ważny. 

To jest biznes, musimy kalkulować. Jak pomysł się po-
jawił, przewidywany okres zwrotu kosztów inwestycji 
wynosił około 10 lat. Teraz stał się on dużo krótszy za 
sprawą wzrostu cen energii. W zasadzie na ten moment 
zwrot zamknie się w granicach 3,5 roku, uwzględniając 
koszty leasingu. Ale tak jak mówiłem wcześniej, główny 
aspekt był ekologiczny - a że teraz pozostałe warunki jesz-
cze bardziej sprzyjały inwestowaniu, to trzeba się tylko  
cieszyć. 

- a co było najistotniejszym argumentem na rzecz decy-
zji, że trzeba to zrobić „tu i teraz”? 
- Główną pobudką była oferta ceny energii elektrycz-

Firma Resaco z Koszalina to znany producent worków i folii, działający na skalę ogólnopolską, a nawet euro-
pejską. Ich worki są produkowane z surowców wtórnych – regranulatu, który do produkcji dostarcza jedna 
ze spółek grupy kapitałowej – Recyklon sp. z o.o., zarządzana przez Piotra Radosza. Ale nie tylko produkcja 
w firmie opiera się na ekologicznych podstawach. Firma ciągle dąży do ograniczania negatywnego wpły-
wu na środowisko. Dlatego też tutaj powstała największa w Koszalinie instalacja fotowoltaiczna o mocy 353 
kWp, która zaopatruje zakład we własną energię ze słońca. O inwestycji rozmawiamy z Michałem Bast-

kiem, współwłaścicielem firmy. 

największa instalacja fotowoltaiczna 
w Koszalinie działa w resaco 

Resaco posiada obecnie największą instalację fotowoltaiczną w Koszalinie. 
Działania proekologiczne są jednak wpisane w DNA tej firmy poczynając już 
od produkcji opartej na recyklingu. Ta firma to najlepszy przykład, że można 

prowadzić biznes jednocześnie troszcząc się o środowisko. Że można zarabiać 
dbając o to, co nas otacza, a przy mądrze inwestować w przyszłość. 

nej, którą otrzymaliśmy na początku 2022 roku.  
To znaczy, wiedzieliśmy, że ta cena oczywiście dra-
stycznie wzrośnie, ale to był taki moment kulmina-
cyjny, kiedy uświadomiliśmy sobie, że to już „ostatni 
dzwonek”. Całą dokumentację, czyli warunki przy-
łączeniowe od operatora i pozwolenie na budowę, 
mieliśmy gotowe już wcześniej, oczywiście po drodze 
Energia Pomorze dokonała odpowiednich zmian, któ-
re wyniknęły z rozwoju technologii w tym czasie. 

- w koszalinie jest jednak wciąż wiele firm, które nie 
mają nawet mikroinstalacji do 50 kwp. jak pan myśli, 
dlaczego ci przedsiębiorcy nadal nic w tym kierunku 
nie robią? 
- Osobiście myślę, że fotowoltaika, czyli naturalne 
źródła energii, to jedyna słuszna droga. Widzimy 
wszyscy, jaka jest sytuacja na świecie i w Europie, 
a energia z OZE jest alternatywą dla tej sytuacji. Pa-
trząc z obecnej perspektywy, wiem, że w naszym 
przypadku była to trafiona inwestycja. Szybko się 
zwróci, a jednocześnie pozwoli być bardziej konku-
rencyjnym na rynku. Nie potrafię odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego przedsiębiorcy nie inwestują w fo-
towoltaikę, ale myślę, że każdy ma swoje powody. 
Jeśli to będzie aspekt czysto finansowy, to może taki 
przedsiębiorca będzie się zastanawiał i będzie zwle-
kał, ale u nas było inaczej – my chcieliśmy po prostu 
to mieć. 

- na koniec, proszę powiedzieć, jak inwestycja 
sprawdza się w pana biznesie, który – powiedzmy 
szczerze – należy do energochłonnych? 
- Nasza produkcja działa 24/7. Jest to produkcja 
ciągła i jednocześnie wysoce zautomatyzowana.  
W zasadzie całą energię pozyskaną z paneli foto-
woltaicznych zużywamy na bieżąco, ponieważ mamy 
około 300 kW poboru chwilowego mocy. Dzięki temu 
mamy 100 procent zysku na instalacji. Generalnie 
w tym momencie instalacja pokrywa 10-15 procent 
naszego rocznego zapotrzebowania na energię. Michał Bastek
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Dainty Wolf to unikatowa marka bielizny z delikatnymi tiulami i koronkami. Subtelne, kobiece 
i zmysłowe projekty w swojej koszalińskiej pracowni tworzy Diana Wilczek-Kabacińska. Więk-
szość modeli powstaje na zamówienie w duchu slow fashion, nie mniej jednak markę, która 
zadebiutowała w 2015 roku, doceniają celebrujące kobiecość i pewność siebie panie, szukające 

oryginalnych projektów i szlachetnych tkanin. 

Eteryczna bielizna  
spod ręki koszalinianki 

TIuLE I KOrOnKI W rOLI GŁÓWnEJ 

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: martin höhne
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- bielizna, szczególnie tak eteryczna jak dainty wolf, 
wydaje się czymś niezwykle delikatnym. jak pracuje się 
z wyjątkowymi tkaninami? 
Diana Wilczek – Kabacińska: - Faktycznie są to wyjątkowe 
materiały. Tiule, koronki, satyny wymagają precyzji i do-
brego sprzętu. Praca z nimi jest dość trudna. Trzeba mieć 
wprawę i cierpliwość. Na przykład do powstania jednego 
biustonosza potrzeba kilku maszyn. Pomimo to praca jest 
ciekawa i satysfakcjonująca, bo różnorodność wzorów, 
kolorów i faktur daje duże pole do działania. Nie ma tu 
mowy o nudzie. 

- wydaje się, że na rynku jest już wszystko, jak znaleźć 
swój pomysł na biznes? 
- Myślę, że ze względu na przesyt wszystkiego na rynku 
trzeba znaleźć swoją niszę, wyróżnić się. Świadomość kon-
sumentów jest coraz większa, bardzo zwracają uwagę na 
jakość produktów. Jeśli znajdziesz swoją drogę̨ i będziesz 
to robić dobrze, klienci zauważą cię i docenią. U mnie 
wszystko zaczęło się od jednego stanika, który uszyłam 
dla siebie. W tamtym czasie nie mogłam znaleźć takiego, 
jaki by mi się podobał i był wygodny. Jako że posiadałam 
maszynę do szycia i dużo pomysłów, postanowiłam uszyć 
coś dla siebie. Pierwszy egzemplarz nie był perfekcyjny, co 
zmotywowało mnie do uszycia kolejnych. W ten sposób 
dopracowywałam konstrukcje, by ostatecznie powstał 
model idealny, spełniający moje oczekiwania. Moją pracą 
pochwaliłam się̨ koleżankom, które były pod wrażeniem 
i od razu zapragnęły mieć coś podobnego. Tak zrodził się 
pomysł na moją markę. 

Zaczynałam szycie na starej maszynie. Jednak szybko zo-
rientowałam się, że na niej nie da się wszystkiego wyko-
nać. Maszyna zrywała nitkę i wciągała materiał niszcząc 
go przy okazji, co było bardzo frustrujące. Dlatego na 
początku wszystkie zarobione pieniądze inwestowałam 
w profesjonalny sprzęt. Dziś mam własną dobrze wyposa-
żoną pracownię i jestem niezależna od podwykonawców. 
W naszej pracowni powstają̨ nie tylko moje projekty, ale 
szyjemy też dla innych marek. 

- do kogo z założenia adresowane są twoje produkty? 
- Kieruję je do kobiet, które chcą wyglądać i czuć się wy-
jątkowo. W naszej bieliźnie będą mogły celebrować swoje 
piękno i kobiecość. 

- jak powstają kolekcje, w końcu dainty wolf kupują pa-
nie zarówno na jakiś szczególny wieczór, jak i na co dzień?
- Kiedy pomysł rodzi się w głowie, przelewam go na pa-
pier, choć coraz częściej - ze względu na szybkość pracy, 
szkicuję na tablecie. Tworzę szablon. Myślę nad mate-
riałami, ich fakturą i kolorem do danego modelu. Oprócz 
wyglądu liczy się też funkcjonalność, dlatego zanim pro-
dukt trafi do sprzedaży, prototyp może być wiele razy 
odszywany i testowany, aż do uzyskania zadowalającego 
efektu. Czasem zdarzy się pomysł, który wydaje się dobry, 
lecz w ostateczności po wielu próbach zostaje odrzucony. 
Wszystkie kolekcje Dainty Wolf powstają od początku do 
końca w naszej własnej pracowni w Koszalinie. 

- kobiece ciała są różne, twoja bielizna ma w sobie coś 
niepohamowanego, pociągającego, jest odważna. co są-
dzisz o szerokim nurcie akceptowania swojego ciała?
- To jest bardzo ważny temat. Szczególnie teraz, gdy 
w przestrzeni social mediów jesteśmy karmieni wyretu-
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szowanymi zdjęciami, filtrami odrealniającymi ludzkie twa-
rze i sylwetki. Dzięki zaangażowaniu ludzi w propagowanie 
różnorodności jako normalności, widzimy powoli zmienia-
jący się trend. Sama, jako młoda dziewczyna, dorastałam 
w czasach kultu Kate Moss i rozmiaru zero. Życzyłabym ko-
lejnym pokoleniom uwolnienia się spod dyktatury jakiego-
kolwiek wyobrażenia „idealnego wyglądu”. Jeśli choćby jed-
na dziewczyna na sto, dzięki zaangażowaniu propagatorów 
ruchu body possitive, zmieniłaby nastawienie do swojego 
ciała na bardziej pozytywne, to warto! A pamiętajmy, że 
niezależnie od rozmiaru, najważniejsze jest zdrowie. Dbaj-
my o siebie w miłości i trosce, a niepostrzeżenie akceptacja 
wyprze nadmierny krytycyzm w ocenie własnego ja. 

- jakie są twoje marzenia i plany? 
- Moim marzeniem jest, by ciagle tworzyć i rozwijać się. 
Chcę zachować nasz charakter, unikatowość produktów 
i pozostać w duchu slow fashion. Zawsze byłam „duszą ar-
tystyczną”. Malowałam, rysowałam, rzeźbiłam. W dzieciń-
stwie uczęszczałam na zajęcia do ogniska plastycznego, co 
skłoniło mnie, by pójść dalej tą drogą. Ukończyłam Liceum 
Plastyczne, później studia na kierunku Architektura Wnętrz, 
jednak to nie było to, co chciałam robić. Szczególnie, że po-
mysł na moją markę zrodził się w trakcie studiów i to mnie 
pochłonęło całkowicie. Mimo że kocham to, co robię, to 
czasem potrzebuję odskoczni. Mój mąż, Dawid Kabaciński, 
jest muzykiem, producentem muzycznym i DJ-em występu-
jącym pod pseudonimem Sikdope, gra koncerty z muzyką 
elektroniczną na całym świecie, a ja dużo z nim podróżuję. 
Podczas tras często fotografuję jego występy, co stało się 
moim hobby. Ostatnio zaczęłam uczyć się tatuażu, który 
siedział mi w głowie od lat. Dopiero teraz nadarzyła się oka-
zja, by spróbować́ aktywności w tej dziedzinie. 

TEL. 787 126 566

LOKALE USŁUGOWE
NA SPRZEDAŻ

Ostatni 
etap 

sprzedaży
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- Głowę wyciągamy ku nowoczesności, szczególnie mło-
dzież. czym dla dzieciaków dziś jest historia?
- Sam chodziłem do szkoły w latach dziewięćdziesiątych i też 
wydawało się, że już tak blisko jest surrealistyczny świat, kie-
dy będziemy latać, a nie chodzić do szkoły itd. A prawda jest 
taka, że nic, zupełnie nic się nie zmieniło. Młodzież jest nadal 
taka sama, czyli ciekawa świata i wiedzy, choć czasem doro-
słym wydaje się, że zupełnie jej (młodzieży) nie rozumie. Już 
w XV-wiecznym skrypcie napisano o żakach krakowskich, że to 
już nie „ta sama młodzież co kiedyś”. Ten schemat pojawia się 
co pokolenie. Z tą tylko różnicą, że współczesne dzieciaki mają 
w większości łatwiejszy dostęp do technologii, a my dorośli nie 
możemy się na to obrażać, wręcz przeciwnie - powinniśmy wy-
korzystywać tą technologię do przekazywania wiedzy.

- historia kołem się toczy i z założenia powinna uczyć kry-
tycznego myślenia, z czym chyba nawet i my, dorośli, cza-
sem mamy problem.

- Mówi się, że historia to nauczycielka życia, niestety jednak 
żadnych wniosków z niej nie wyciągamy. Studiując dzieje na-
szych przodków, możemy poznać mnóstwo ciekawych po-
staci i sytuacji, z jakimi się mierzyli. Z każdej opowieści moż-
na wziąć coś dla siebie. Ciągle jednak popełniamy te same 
błędy i chyba tak już musi być. 

- pierwsze odcinki pana cyklu zatytułowanego „co za hi-
storia” na kanale youtube pokazały się w okresie pandemii. 
tysiące odsłon sprawiło, że cykl stał się popularny zarówno 
wśród uczniów, jak i nauczycieli. okazuje się, że sieć to do-
bre miejsce, żeby zaintrygować ucznia. 
- Moim zdaniem gigantyczny problem współczesnej szkoły 
to archaiczny sposób nauczania, który nie zmienia się od 
dziesiątek lat. To prawda, że zwłaszcza od młodych nauczy-
cieli „po cichu” oczekuje się kreatywności, nieszablonowych 
pomysłów i szczególnego zaangażowania, co naprawdę nie 
jest łatwe. Sytuacja w szkolnictwie jest dramatyczna, mó-

Nauczyciel historii z koszalińskiej Szkoły Podstawowej nr 21 za swoje działania edukacyjne otrzymał nagro-
dę, statuetkę Srebrnego BohaterONa 2022. Laureaci tej prestiżowej nagrody zostali wyłonieni w siedmiu 
kategoriach: firma, instytucja, nauczyciel, osoba publiczna, dziennikarz, organizacja non profit i pasjonat; 
w każdej z nich przyznano trzy wyróżnienia – brązowy, srebrny i złoty BohaterON.  Z Arkadiuszem Paterem 

rozmawiamy na chwilę przed premierą kolejnego historycznego projektu, w który jest zaangażowany. 

Arkadiusz Pater: problem współczesnej 
szkoły to archaiczny sposób nauczania

Autor: anna zawiślak

wię to jako nauczyciel i jako rodzic córek chodzących do szkoły 
i przedszkola. To, że brakuje tuszu w kserokopiarkach, to, że są 
szkoły, gdzie nauczyciel ma do dyspozycji tylko czarną tablicę 
i kredę – do tego już niestety się przyzwyczailiśmy, ale zaczyna 
się inne niebezpieczne zjawisko, po prostu brakuje nauczycieli, 
z czym mierzą się już koszalińskie szkoły - dotkliwie realnie. 

Ja jestem w szkole dla uczniów i to im poświęcam 99 procent 
uwagi. Jeden procent zostawiam sobie na biurokrację i rodziców. 
Odcinki „Co za Historia” zaczęły powstawać w okresie pandemii, 
ale nadal ciągle przygotowuję nowe. Ostatnio nakręcone doty-
czą okresu drugiej wojny. Dla mnie ważne jest to, że jeśli choć 
na chwilę uczeń zatrzyma się, pomyśli, czymś zaintryguje, może 
zainteresuje, coś w nim zostanie - to mój sukces i dlatego to robię. 

- często podnosi się temat wypalenia zawodowego nauczycieli, 
na co z pewnością ma wpływ wiele czynników.
- Powiem szczerze, że gdyby nie to, że prowadzę też własną dzia-
łalność gospodarczą, nie mógłbym być nauczycielem. Niestety 
zarobki w szkolnictwie, szczególnie dla młodych nauczycieli, są 
zniechęcające (na poziomie płacy minimalnej – przyp. red.) i przy-
gnębiające na dłuższą metę, a przecież każdy by chciał, aby jego 
dziecko uczyli nauczyciele z pasją i radością. 

- bohateron to nagroda przyznawana przez kapitułę, w której 
honorowe miejsce zajmują powstańcy warszawscy. czy właśnie 
temat historii i wydarzeń ii wojny światowej jest pana ulubio-
nym? 
- No właśnie nie. Zawsze bliżej było mi do wojen napoleońskich 
czy czasów wczesnośredniowiecznych, a okazuje się, jak to czę-
sto bywa, że przewrotnie najwięcej u mnie dzieje się rzeczy zwią-

zanych właśnie z wydarzeniami II wojny światowej. W naszym 
Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych „Gryf” odtwarzamy 
i inscenizujemy właśnie ten okres w szczególności. 

- czy ta nagroda mobilizuje dodatkowo?
- Niewątpliwie jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Moja działal-
ność została zauważona i to dla mnie bardzo cenne. A jeśli chodzi 
o mobilizację, to nie narzekam. Ja w zasadzie cały czas coś robię. 
Na bieżąco powstają kolejne odcinki „Co za Historia”, z moim 
zespołem muzycznym Pampeluna jestem w trakcie nagrywania 
kolejnej płyty. Teraz dopinamy ostatnie ujęcia i montujemy film 
z cyklu Koszalin Historie Zapomniane. Pracuję w swojej firmie, 
no i jestem nauczycielem. Wolne chwile prawie u mnie nie ist-
nieją. 

- 13 grudnia, w kolejną rocznicę wybuchu stanu wojennego, 
w koszalińskim kryterium będzie można zobaczyć inny projekt, 
który powstaje przy pana udziale.  
- Tego dnia na pokazie premierowym zaprezentujemy fabularyzo-
wany dokument, pokazujący wydarzenia stanu wojennego, jakie 
miały miejsce w kopalni Wujek oraz postać Janka Stawisińskiego, 
koszalinianina, który dla poprawienia warunków życiowych poje-
chał do pracy do Katowic. Tam, wciągnięty w wir historycznych 
wydarzeń, poniósł śmierć w wyniku postrzelenia. W naszym fil-
mie pokazujemy ciąg zdarzeń z tamtego okresu, a także rozma-
wiamy ze świadkami, kolegami, znajomymi Janka, którzy opowia-
dają, jak oni zapamiętali tamten czas. 

Ostatnie zdjęcia nagrywaliśmy kilka dni temu, kiedy spadł pierw-
szy tej zimy śnieg. Pokaz filmu jest bezpłatny i już dziś na niego 
serdecznie zapraszam. 

Arkadiusz Pater (z prawej) z Marcinem Maślanką ze Stowarzyszenia GRH Gryf

Arkadiusz Pater
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- teraz jest łatwiej działać samorządom, czy łatwiej było na początku, 
zaraz po przemianach ustrojowych w polsce? 
- Obecnie jest zdecydowanie trudniej. Wynika to z wielu okoliczności. 
Jedna z nich, pokusa władzy centralnej do podkopywania samorzą-
dowych finansów, była widoczna od dawna, jeszcze przed PiS-em. 
Chętnie przerzucano na samorządy kolejne zadania i ich finansowa-
nie. Tamte rządy robiły to, ale się tego wstydziły, natomiast PiS robi 
to i się nie wstydzi. 

- pluralistyczne samorządy, na które partia nie ma on wpływu, są 
dla niej niewygodne? 
- Są wręcz solą w oku. Jak najłatwiej wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów „przywołać do porządku”? Zabrać im pieniądze. Wtedy stają 
się oni petentami. 20 lat temu ten mechanizm był słaby. Samorzą-
dy miały coraz lepiej funkcjonujące własne budżety. Wejście do UE 
nakręcało koniunkturę wewnętrzną, siła samorządów była coraz 
większa.

-  inna kwestia to klimat panujący wokół samorządów. 
- Każdy organ samorządu musi działać w granicach prawa, co jest 
zrozumiałe. Istnieją instytucje, które patrzą nam na ręce, w razie 
uchybień każdemu grożą konsekwencje, także karne. Każdy o tym 
wiedział i się pilnował. Od niedawna jest praktyka, że prokuratorzy 
prowadzą „śledztwa”, analizując uchwały samorządowe i zgłaszają 
swoje uwagi. Przez 15 lat nie wiedziałem, że prokurator rejonowy 
może podważyć uchwały rady gminy. Myślałem, że prokurator ma 
inne zajęcia, a nadzór nad działalnością samorządu od strony praw-
nej i finansowej sprawują wojewodowie i izby obrachunkowe. Pew-
nie prokuratura miała te uprawnienia zawsze, ale teraz zmieniła się 
praktyka. Teraz samorządy są na cenzurowanym. Podkopane są pod-
stawy ich finansowej niezależności, trwa wyczekiwanie aż się komuś 
powinie noga. Można nawet mówić o pełzającej zmianie ustrojowej. 

- a jak wygląda partycypacja społeczna, czyli w uproszczeniu zaan-
gażowanie obywateli?
- Zmienia się jej motywacja. Kiedy zaczynałem swoją aktywność 
samorządową, partycypacja była akcyjna. Na przykład w Darłowie, 
gdzie funkcjonują osiedla, na lokalne zebrania przychodziły tłumy, 
ale tylko w dzielnicach, które były bardziej zaniedbane. Gdy pro-
blemy związane na przykład z drogami zostały rozwiązane, to nagle 
aktywność społeczna się kończyła. Darłówko było najbardziej ak-
tywną częścią Darłowa, a teraz nie ma nawet zarządu rady osiedla, 
bo nie było chętnych. Obecnie daje się obserwować inna w swoim 
charakterze aktywność mieszkańców. Dotyczy ona spraw miasta 
jako całości. Pojawili się aktywiści, którzy chcą dbać o czyste powie-
trze, zwierzęta, o zieleń. 

- jakie są pana zdaniem minimalne wymagania wobec osoby, która 
miałaby piastować stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta? 
- Myślę, że nasza polityka lokalna, nawet na poziomie gmin, coraz 
bardziej się amerykanizuje. Znamy to z filmów z lat 70., 80., 90. Żeby 
wygrać tam wybory na burmistrza, gubernatora, zostać kongresme-
nem, trzeba było być osobowością, mieć pieniądze i prowadzić sku-
teczną komunikację  społeczną.  U nas na poziomie gmin mniejszych, 
takich jak Darłowo, pieniądze się właściwie nie liczą. Ale trzeba mieć 
osobowość i umieć się komunikować z ludźmi. Ja zostałem burmi-
strzem w pierwszych wyborach bezpośrednich. Wcześniej, od roku 
1990 do 2002 roku, można było być burmistrzem lub wójtem, będąc 
kimś szerzej nieznanym, nielubianym, a nawet dziwakiem. Wtedy 
nie trzeba było przekonać do siebie tysięcy wyborców, tylko grupę 
radnych, którzy decydowali o obsadzie najważniejszego  stanowiska 
w gminie. Od 2002 roku, gdy kilka tysięcy lub kilkaset tysięcy osób 
decyduje, kto będzie włodarzem gminy, trzeba być kimś, trzeba mieć 

wizję i umieć do niej przekonać dużą grupę głosujących. W tym sensie 
polityka lokalna stała się „amerykańska” i dojrzała demokratycznie. 

- jaka była pana motywacja do startu w pierwszych wyborach? 
- To pytanie zadała mi kiedyś, nieżyjąca już, pani Janina Górecka, któ-
ra miała w mieście ogromny autorytet. Powiedziała do mnie: „Arek, 
po co ty się pchasz do tych wyborów? Jesteś lekarzem, przez wielu 
cenionym, ludzie dobrze o tobie mówią. Jak zostaniesz politykiem, 
to będą cię krytykować, będą wieszać na tobie psy”. Ja jej odpowie-
działem szczerze, choć może to zabrzmieć nieco nieskromnie: „Jeżeli 
ludzie porządni i uczciwi, a za takiego się mam, nie będą szli do polityki, 
to miejsce to wypełnią ludzie, którzy mają motywacje niekoniecznie 
szlachetne”. Tak to widziałem i nadal widzę. Chciałem nie zostawiać 
miejsca dla ludzi, którzy chcieliby rozsiąść się w fotelu burmistrza dla 
własnych korzyści i splendoru. Ja jestem rodowitym darłowiakiem, tu 
wróciłem po studiach i to jest moje miasto. Zależy mi na nim. Krew 
mnie zalewała, kiedy widziałem, jak miasto nie wykorzystywało swo-
jego potencjału i grzęzło w marazmie. Chciałem to zmienić. 

- Moim zdaniem ostatnie 20 lat miało dla darłowa kluczowe znacze-
nie w okresie po przemianach ustrojowych 1989 roku. Miasto bardzo 
się zmieniło. 
- Darłowo przed laty było postrzegane trochę jak taka zapomniana 
„dziura”. Kołobrzeg miał swojego patrona w PRL-u, premiera Piotra 
Jaroszewicza. Działał mit zaślubin z morzem, ówczesne władze Koło-
brzeg dopieszczały. Ustka to było z kolei niemal przedmieście Słup-
ska, dbano o nią. Mielno było ważne dla Koszalina. A Darłowo, leżące 
między Słupskiem a Koszalinem, „daleko od szosy”, było nikomu nie-
potrzebne. My musieliśmy po przemianach ustrojowych startować 
z poziomu czwartej czy trzeciej ligi, żeby wejść do pierwszej ligi miej-
scowości wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. Do  pierwszych 
wyborów poszedłem ze sloganem „Darłowo przyjazne dla mieszkań-
ców, turystów, inwestorów”. Ten program konsekwentnie od 20 lat 
realizuję. 

- jestem pod wrażeniem skuteczności wciągania innych instytucji 
w realizację celów darłowa. na przykład urzędu Morskiego, któ-
ry duży odcinek brzegowy w darłówku - podlegający silnej erozji 
- umocnił, odbudował plaże, stworzył laguny kąpielowe. podobnie 
za pieniądze zewnętrzne zyskał port i inne miejsca w części nadmor-
skiej darłowa. 
- Mogę podać jeszcze jeden przykład. Urząd Marszałkowski wybudo-
wał nam most drogowy, bo wcześniej mieliśmy tylko jeden. W razie 
nie daj Boże jakiegoś poważnego wypadku, byłby dramat. Nie mówiąc 
już o korkach w sezonie letnim. W 2014 roku samorząd województwa 
wybudował drugi most, powstała alternatywna droga do Darłówka. 
Znowu może to zabrzmieć nieskromnie, ale udało się to dlatego, że 
jestem aktywny. Moim współpracownikom i mieszkańcom powta-
rzam, że jak burmistrz będzie siedział w ratuszu, to wiele z tego nie 
wyniknie. Pomimo że żyjemy w epoce e-maili  i Internetu, to jednak 
kontakt osobisty włodarza gminy z decydentami jest bardzo ważny. 
Ja powtarzam, że Darłowo nie jest istotne dla decydentów w Warsza-
wie czy w Szczecinie. Jedna dzielnica Szczecina w sensie liczby głosów 
waży w wyborach do sejmiku więcej niż całe Darłowo. Dlatego to, by 
nasz region został zauważony, potrzeba szczególnej aktywności. Stąd 
moje częste wyjazdy do Szczecina, Warszawy. Lider miasta, które chce 
pozostać w pierwszej lidze, musi mieć ambicje i być konsekwentnym, 
upartym w swoich dążeniach. 

- wracając do zmian w darłowie. skąd na to wszystko wzięliście pie-
niądze?  
- W ogromnej części były to pieniądze unijne i centralne. Kiedyś to 
podliczyliśmy. Wyszło nam wtedy, że tych inwestycji zrealizowaliśmy 
za ćwierć miliarda złotych. Dla kilkunastotysięcznego miasteczka to 

Lekarz z widokami na karierę zawodową w medycynie zdecydował się 20 lat temu kandydować w pierw-
szych bezpośrednich wyborach na burmistrza Darłowa. Jako darłowiak z krwi i kości był zaangażowany 
w sprawy swego miasta dużo wcześniej. Kolejne wybory wygrywał dużą przewagą głosów nad rywalami. 
Poznał politykę samorządową od podszewki i właśnie o niej i jej praktycznych wymiarach postanowiliśmy 

z Arkadiuszem Klimowiczem, burmistrzem Darłowa, porozmawiać. 

Arkadiusz Klimowicz:  
„Otwartością zdobywa się  
zaufanie mieszkańców”

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: nikola moskal i Bartosz góral
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bardzo duża kwota. Teraz jest to już coś ponad 300 milionów złotych. 
Na dowód tego są różne rankingi, gdzie byliśmy bardzo wysoko 
w kategorii małych miast. 
Druga rzecz to prywatyzacja mieszkań komunalnych i majątku gmi-
ny. Kiedy zaczynałem być burmistrzem, to mieszkań należących 
do miasta było około 1500. Mieszkań, którymi miasto musiało, 
a nie umiało zarządzać. I na których remonty nie miało pieniędzy. 
Po kilku latach ta liczba spadła do 300. Efekt był taki, że ludzie 
dostali mieszkania za mniej niż koszt wyceny, za 1 procent ich war-
tości. Ale zaczęli remontować te już własne domy i mieszkania, 
budować łazienki, wymieniać okna, remontować dachy. 
Trzecia sprawa to prawo lokalne przyjazne inwestorom. Darłowo 
jest w grupie około 20 procent miast w kraju, które mają przyjęte 
plany zagospodarowania przestrzennego. Już w lutym 2007 roku, 
po czterech latach mojej kadencji, uchwaliliśmy plany dla całego 
miasta. To powoduje, że inwestor śmiało inwestuje, nie musi się 
niczego bać. Jesteśmy otwarci na zmiany, jeżeli są potrzebne, mo-
żemy dostosować się do potrzeb inwestora. Wychodzimy z zało-
żenia, że zielona łąka nie da tylu miejsc pracy, co nowy hotel. 

- elastyczność pod względem planów zagospodarowania na pew-
no inwestorzy doceniają. 
- Parę razy miałem sytuację, gdy pytałem przedsiębiorców, dlacze-
go akurat w Darłowie chcą zbudować hotel. Wtedy spotykałem 
się z odpowiedzią, że w Darłowie jest odpowiedni klimat. Polityka 
lokalna jest stała, nie ulega jakimś wahaniom, nasz kierunek jest 
bardzo otwarty i niezmienny. Ja i moi urzędnicy pomagamy inwe-
storom. Jak są jakieś problemy, przekraczające nawet naszą decy-
zyjność, np. dotyczą decyzji na poziomie powiatu, województwa, 
pokazujemy inwestorom drogę, którą powinni iść. Dlatego inwe-
storzy lubią u nas inwestować, mogą na nas liczyć, nasi urzędnicy 
odbierają telefony, podsuwają pomysły i rozwiązania. To zadecydo-
wało o naszym sukcesie. 

- Ma pan opinię burmistrza, który nie unika rozmowy z ludźmi, na-
wet w trudnych sprawach. 
- Inaczej być nie może. Moi krytycy mogą mi wiele zarzucić, ale 
nie to, że unikam kontaktu z mieszkańcami. Jestem z nimi w dia-
logu, nie tylko na spotkaniach czy w godzinach urzędowania. Ja 
dziennie odbieram wiele telefonów, SMS-ów, e-maili, wiadomości 
na Messengerze i reaguję na nie. Tego nie widać na zewnątrz, ale 
otwartością na kontakty zdobywam zaufanie mieszkańców. Jakby 
ktoś zadał pytanie, dlaczego wygrywam kolejne wybory, to tutaj 
byłaby kluczowa część odpowiedzi. Pamiętam rok 2014. Pojawi-
ła się mocna grupa opozycyjna, nawet kilka takich grup. Krytyka 
szła w kierunku fałszywym, że siedzę w wieży z kości słoniowej 
i nie wiem, co się dzieje u mieszkańców. A jednak wtedy wygrałem 
wybory po raz kolejny i to z ogromną przewagą. Myślę, że stało się 
tak, bo już wtedy byłem bardzo aktywny na mediach społeczno-
ściowych, a mieszkańcy wiedzieli, że można do mnie napisać, a ja 
odpisuję i rozwiązuję ich problemy. Ten ciągły dialog to jest też jed-
nym z kluczowych źródeł sukcesu. Nie da się wprowadzać zmian 
w mieście wbrew ludziom lub bez ludzi. 

- dla miejscowości turystycznej bardzo ważna jest promocja…
- To był mój konik od początku pierwszej kadencji. Wcześniej była 
jedna osoba w ratuszu zajmująca się nominalnie promocją, nie było 
funduszy. Wtedy promocja wyrażała się zresztą w zamawianiu na-
klejek, długopisów, maskotek. Ja zacząłem od zbudowania komór-
ki, która teraz nazywa się Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej. 
Trudno wypromować markę miasta bez pieniędzy. Musiałem prze-
konać radnych i mieszkańców do wydawania na ten cel wspólnych 
złotówek. Nie było to specjalnie trudne, bo mieszkańcy Darłowa 
mieli odczucie, że miasto jest przez wszystkich zapomniane.

- a da się to jakoś przedstawić w liczbach? jak się sprawdza sku-
teczność promocji? 
- Promocja przynosi konkretne efekty. Kiedy zaczynałem burmi-
strzowanie, zarejestrowanych było 3000 miejsc noclegowych. 
Obecnie jest ich kilkanaście tysięcy. To są namacalne efekty tego, 
że Darłowo jest coraz bardziej rozpoznawalne i często odwiedzane. 
Tygodnik „Polityka” i portal Onet robią coroczne rankingi miejsco-
wości nadmorskich i my w tych rankingach wcześniej nie widnieli-
śmy. W efekcie działań promocyjnych, a także po zadbaniu o plaże, 
czystość i bezpieczeństwo, w tych rankingach się znaleźliśmy i to 
w górnej ich części. 

- nawet najlepszy i najbardziej pracowity burmistrz nie zrobi 
wszystkiego sam. jak się buduje taki skuteczny zespół?
- Udało mi się taki zespół zbudować. Często kiedy przychodzi 
nowy lider, zwalnia osoby, które współpracowały z poprzednikiem. 
Ja dawałem kredyt zaufania urzędnikom, których zatrudniali moi 
poprzednicy. Nie rozczarowałem się. Zatrudniłem również dużo 
młodych ludzi. Urzędnik, który kieruje naszą komórką inwestycji, 
zaczynał jako wolontariusz, potem był stażystą i dał się poznać jako 
osoba wyjątkowa. Dlatego właśnie zarządza bardzo ważnym ob-
szarem. To samo z promocją, kulturą. To byli młodzi ludzie, którzy 
jak było trzeba, poświęcali nawet i 24 godziny na dobę dla miasta. 
Bez wątpienia miałem szczęście do ludzi, a nawet mam je cały czas. 
Świętej pamięci Elżbieta Karlińska była moim świetnym zastępcą. 
Mogłem jeździć w sprawach służbowych, mając pewność, że mam 
dokąd wracać. Była bardzo dobrym urzędnikiem, oddaną osobą dla 
miasta i dla mnie jako burmistrza. To jest bardzo ważne, bo w nie-
których samorządach, gdy brakuje zaufania między szefem a jego 
zastępcami, to sytuacja może być nieciekawa. 

- darłówko, czyli nadmorska dzielnica darłowa, zmienia swój 
charakter, pojawia się coraz więcej apartamentowców, są plany 
na kolejne. Zmienia to klimat miejsca. niektórzy ludzie mają o to 
pretensje.
- Mają rację, że to zmienia klimat. Darłówko stanie się nowoczesnym 
kurortem na miarę XXI wieku. Nie bardzo rozumiem tęsknotę do bu-
dek z płyty OSB, do gierkowskich ośrodków wczasowych. Ich czas 
minął. Rozumiem część tych głosów, wynikają one z sentymentu, 
bo kiedyś „było fajniej”. Ja mam na to odpowiedź: nie chcemy być 
skansenem, chyba, że nam za to zapłacicie. Jak zapłacicie mieszkań-
com Darłowa za odgrywanie skansenu, to ja się mogę przebrać za 
naczelnika gminy albo rybaka, siermiężnego rolnika, przepasać się 
sznurkiem i w płóciennych koszulach występować na festynach. Ale 
najpierw zapłaćcie. Jak nie chcecie nam płacić, to nie krytykujcie, 
bo te zmiany to jedyna szansa, żeby mieszkańcy Darłowa i ich dzie-
ci mieli szansę tu zostać. Jest nas obecnie mniej o 5 tysięcy niż 30 
lat temu. Przemysł turystyczny to droga do rozwoju. Potrzebne są 
obiekty całoroczne, które mają restauracje, siłownie, spa, widok na 
morze. Turyści tego potrzebują. Jak im tego nie damy, to nie będą tu 
przyjeżdżać. Przyjdzie nam wyjechać, a ostatni zgasi światło. 

- ale chyba w tym dwudziestoleciu, o którym rozmawiamy, nie 
wszystko się udało? 
- Jeśli mnie pan pyta o porażki, to muszę przyznać, że największą 
była nieudana próba stworzenia specjalnej strefy ekonomicznej. 
Myśleliśmy, że port będzie magnesem dla przemysłu. Mija siedem 
lat i nie ma inwestorów przemysłowych. Osiągnięcie pożądanego 
stanu, w którym Darłowo opierałoby się na dwóch nogach – na 
turystyce i przemyśle nieuciążliwym dla środowiska i mieszkań-
ców - nie powiodło się. Jesteśmy więc skazani na rozwój turystyki, 
bo współcześni turyści nie chcą mieszkać w drewnianym domku 
bez ogrzewania, prądu i toalety, tylko w nowoczesnych, pięknych 
ośrodkach wypoczynkowych o wysokim standardzie. 

Ten zjawiskowy widok zimowego 
Darłówka jest dziełem darłowskiego 
fotografika Bartosza Górala  
(www.fotografdarlowo.pl)
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Tak jak lubimy piosenki, które już raz słyszeliśmy, podobnie ze 
smakiem. Szukamy tego, do którego mamy sentyment, kojarzy 
się z domowym ciepłem i kochanymi osobami. I choć szukamy 
po świecie ciekawych potraw, wykwintnych dań, zaskakujących 
zestawień, to z lubością wracamy do naszej tradycyjnej, domo-
wej kuchni polskiej, która pełna jest znajomych aromatów. 

W karcie klasyki przystawek: pieczone pałki kurczaka, śledzie 
czy tatar wołowy. Zupy: cebulowa z grzanką, wołowe flacz-
ki oraz rosół podawany z kołdunami z mięsem kaczki. Dania 
główne, to między innymi: wątróbka drobiowa z cebulką i jabł-
kiem, pierś kurczaka zagrodowego ze skórką, konfitowane 
udko, schabowy, zrazy i polędwiczki, pierogi z kaszą i ruskie. 
Jadłospis obejmuje również dania bezmięsne: gołąbki z kaszą 
w sosie z leśnych grzybów, naleśniki z grillowanymi warzywa-
mi i kozim serem, kotleciki ziemniaczano-twarogowe, sałatki. 
Są również dania rybne: filet z dorsza lub pieczony halibut. 
Wszystko przygotowane na świeżo, domowo, w smakach, ja-
kie każdy z nas pamięta z dzieciństwa. Właścicielom restaura-
cji „W Starym Stylu” zależy na naturalności i dobrej atmosferze. 
Gotują, tak jak sami chcieliby zjeść, zaskakująco prosto, aroma-
tycznie, naturalnie.

Wszystko przygotowywane jest na miejscu, z dbałością i sta-
rannością, co docenili już pierwsi klienci, wracając na dawno 
nieserwowane w restauracjach przysmaki. 

- Zaczynamy na spokojnie – zapewniają Paweł Rymarczyk 
i Anna Rymarczyk. – Nasi pierwsi goście to sąsiedzi, tak mó-
wimy o mieszkańcach okolicznych bloków i domów, którzy re-
gularnie do nas zaglądają. Ktoś już upodobał sobie nasze zrazy, 
a ktoś inny przychodzi na delikatną wątróbkę. Już pojawili się 
wielbiciele rosołu z kołdunami z farszem z całych kawałków 
mięsa z kaczki. To smaki, których nie da się nie lubić. 

To prawda, że ta okolica ulicy Piłsudskiego, choć w pobliżu 
i szpital i Straż Graniczna, wyższa szkoła i dwa całkiem spore 
osiedla, dawno nie miała „swojej” restauracji. Restauracji, która 
menu – nazwanym tutaj swojsko jadłospisem - skraca dystans, 
serwuje prostą, ale nie barową, polską kuchnię. 

Sąsiedzi wracają na ulubione dania, a dobra wieść niesie się 
po mieście. Nie ma co ukrywać, każde otwarcie nowego, 
smacznego miejsca budzi poruszenie, a przede wszystkim  
ciekawość. 

Chcą powrotu do tradycyjnej kuchni. Smaków znanych i lubianych. Jak dawniej, jak u mamy, jak to kiedyś… 
W restauracji „W Starym Stylu” ulokowanej w zabytkowej willi przy ulicy Piłsudskiego 82 zjemy tradycyjnie 

i klasycznie po polsku.

restauracja w starym, dobrym stylu 
Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: materiały własne restauracji

Właściciele są otwarci na sugestie, obserwują, które dania szcze-
gólnie trafiają w gusta i który jeszcze smak przywołać z podróży 
sentymentalnej do obecnych czasów. 

W tygodniu od 12.00 do 16.30 nie nazywają tego modnie lun-
chem, a bardziej po polsku – obiadem, serwują co tydzień inny 
rozkład klasyków rodzimej kuchni. W tej opcji zamówić można 
bitki w sosie własnym z kaszą, pulpety drobiowe w pomidoro-
wym sosie, babkę ziemniaczaną, a w piątek – wedle już odcho-
dzącej do lamusa tradycji – większy wachlarz jarskich dań takich 
jak ryba w cieście, śledzie z ziemniakami w mundurkach czy ka-
szotto z leśnymi grzybami i wiele innych. 

„Konikiem” Anny Rymarczyk są słodkie wypieki i nalewki. – 
Rozgrzewający kieliszek wiśniówki na laurowym listku i anyżu? 
A może procentowe młode pędy sosny? Jest też coś dla lubiących 
nietypowe połączenia likier krówkowy na whisky, czy słony kar-
mel. Anna tworzy również autorskie syropy do rozgrzewających 
herbat: cynamonowy, różany czy lawendowy i na tym nie poprze-
staje.

W restauracji „W Starym Stylu” swobodnie urządzić można przy-
jęcia, te rodzinne i te służbowe. Pierwsze chrzciny i urodziny już 
się odbyły. Można tu liczyć na obsługę imprezy „od A do Z”, a po-
dział restauracji na trzy sale, które można odseparować, tworzą 
intymną, rodzinną atmosferę dla biesiadujących. 

- Jesteśmy otwarci do ostatniego gościa – mówi Paweł Rymar-
czyk. – Chcemy, aby każdy czuł się tu swobodnie i dobrze, ze 
smakiem zjadł swoje ulubione, klasyczne dania. Liczę, że uda nam 
się wskrzesić tak wspaniałe tradycje świętowania imienin, urodzin 
w serdecznej atmosferze przy stole pełnym dań, które tak wszy-
scy lubimy. Mury naszej restauracji sprzyjają rodzinnym i długim 
imprezom czy biesiadom. Jesteśmy przy jednej z głównych ulic 
miasta, ale nadal pozostajemy kameralni, taki właśnie charakter 
tego miejsca, chcielibyśmy kreować. W przyszłości, mamy w pla-
nach letni ogródek, miejsce jest znakomite – przyznaje. – Przede 
wszystkim jednak stawiamy na smak, znany i lubiany, nasza szefo-
wa kuchni, rozmiłowana szczególnie w tradycyjnej kuchni Polski 
wschodniej odwołuje się do podstaw, do których chcemy i lubimy 
wracać. Jestem zaskoczony tak miłym i serdecznym przyjęciem 
naszej oferty przez pierwszych odwiedzających. Wszystkie opi-
nie są dla nas bardzo cenne. Chcemy gotować dla koszalinian, ich 
rodzin i gości, których w zaufaniu do nas przyprowadzą. Traktuję 
to jako wyróżnienie i zobowiązanie.

Ponieważ „W Starym Stylu” to restauracja rodzinna – właścicie-
lom zależy na tym, aby familijny charakter przełożyć także na 
funkcjonowanie i klimat w lokalu. Za tradycyjnymi i dobrze zna-
nymi daniami idzie również przystępna cena. – Chcemy być dla 
wszystkich, dlatego zarówno serwowane dania, jaki cena skrojo-
ne są na kieszeń mieszkańców naszego miasta. Chcemy być re-
stauracją codzienną, ale i też taką, w której można zjeść niedziel-
ny obiad – mówi Paweł Rymarczyk. – Szanujemy również zdrowie 
i wszelkie pokarmowe wykluczenia naszych gości. Chcesz zjeść 
coś bez glutenu, bez dodatkowego cukru – z chęcią zaproponu-
jemy danie, które mam nadzieję sprosta oczekiwaniom. Jesteśmy 
otwarci 7 dni w tygodniu. Realizujemy również dowozy – dodaje.

Restauracja „W Starym Stylu”
Ul. Piłsudskiego 82
FB: W Starym Stylu 
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„Eska” dobra jak nigdy dotąd!
Wspaniała impreza, rewelacyjny koncert Agnieszki Chylińskiej oraz niezła muzyka w wykonaniu Dj Grommie-
go, piękne kobiety, eleganccy panowie, dobre trunki w barach. Tak, w wielkim skrócie, wyglądało to wyjątko-
we wydarzenie na polskiej scenie radiowej, muzycznej i motoryzacyjnej. W szczecińskim salonie Kia Polmotor 
przy ulicy Struga odbyła się czwarta edycja Eska Business Party by Grupa Polmotor. Imprezy organizowanej 
tylko w Szczecinie i swoim rozmachem niemającej odpowiednika w całym kraju. Kto był – długo nie zapomni. 

Kto nie był – niech obejrzy naszą relację.

ds  |  Fotografie: tomasz majewski 

Prezes Grupy Polmotor Dariusz Olkiewicz, 
Prezes Grupy Polmotor Jan Przepłata

Konrad Kijak Dyrektor Kia Polmotor, Agnieszka 
Frączka Key Account Manager Radio Eska

Karolina Czyż i Karolina Wałowska Dział 
Marketingu Grupy Polmotor

Monika Pyrek, Norbert Rokita

Dariusz Olkiewicz, Joanna Piotrowska Urząd 
Miejski Koszalin, Jan Przepłata, aktor Michał 
Janicki

Karolina Wałowska, Małgorzata Hołub-Kowalik, 
Marcin Lewandowski, Angelika Cichocka

Agnieszka Chylińska

Gromee

Michał Zaręba, Katrzyna Węsierska Radio ESKA 

Agnieszka Frączek,Stanisław Wziątek– członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Elżbieta Marchut – Dyrektor Centrum Handlowego Ster 
w Szczecinie, Sylwia Derewecka – Właścicielka Domu Mediowego Love Media House. Pan Marcin Kowalewski – Przedstawiciel Firmy Pracownia Smaku, 
Santorini, Aneta Wojciechowska – Dyrektor Marketingu marek Verlani i AGD Prestige 
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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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