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momencie, gdy piszę te słowa, nie wiem jesz-
cze, jaki jest efekt konkursu mającego wyłonić 
najlepszą koncepcję urządzenia na nowo śród-
mieścia Koszalina.

Niezależnie od tego, kto wygra, są powody 
do satysfakcji i nadziei.

Satysfakcja bierze się stąd, że po początkowo niechętnej reakcji na po-
stulaty grupy koszalińskich przedsiębiorców z Północnej Izby Gospodarczej, 
samorząd  zaangażował się w poszukiwanie sposobu na ożywienie centrum 
miasta. Życie z centrum odpłynęło do galerii handlowych. To smutna norma 
w większości polskich miast. Ale to nie oznacza, że należy się z tym stanem 
pogodzić raz na zawsze. Są – żal, że tak nieliczne – przykłady miast, gdzie 
życie do centrum wróciło dzięki mądrej lokalnej polityce i współdziałaniu róż-
nych środowisk (Opole, Rzeszów,  Zielona Góra).

Cieszy jeszcze jedno: władze samorządowe zaprosiły do współpracy ko-
szalińskich architektów. Bez nich poszukiwanie dobrych rozwiązań obarczo-
ne byłoby dużo większym ryzykiem niepowodzenia. Konkurs prowadzony 
według reguł Stowarzyszenia Architektów Polskich gwarantuje, że wybrana 
zostanie naprawdę najlepsza ze złożonych koncepcji. Obecność w  sądzie 
konkursowym naczelnego architekta Wrocławia, uchodzącego za miasto 
prawdziwie „pełne życia”, też jak najlepiej rokuje. 

Warto wspomnieć, że konkurs wywołał spore zainteresowanie. Wstępne 
zapytanie zgłosiło ponad 40 zespołów, a prace złożyła połowa z nich. Sędzio-
wie w finale oceniali szóstkę.

A skąd nadzieja? Konkurs wyłania koncepcję, która nie będzie martwym 
„świecidełkiem”. Zostanie zaimplementowana do zmienianego planu zago-
spodarowania przestrzennego. A  więc stanie się częścią lokalnego prawa 
i każdy, kto w obrębie śródmieścia będzie w przyszłości coś budował, będzie 
się musiał w nią wpisać. Być może wtedy mądrze wykorzystamy fakt, że Ko-
szalin jest miastem zabudowanym w sposób niezagęszczony i bez jednego 
dominującego stylu. Dotychczas była to wada przestrzeni, w której żyjemy. 
Teraz może stać się to atutem. 

Obiecuję, że w  kolejnym wydaniu „Prestiżu” do tematu wrócimy – już 
w szczegółach. 

Andrzej Mielcarek
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amówka będzie w tej postaci obowiązywa-
ła do wakacji. Latem nieco się zmieni, choć 
niezmienny jest nadrzędny cel: budowanie 
opiniotwórczości. 

Adam Kasprzyk, dyrektor programowy 
mówi o  wprowadzonych niedawno zmia-
nach: - Zacznijmy od porannego Studia 

Bałtyk. Tu zmiana jest nieduża. Zamiast dwuosobowego - jed-
noosobowe prowadzenie. Na zmianę Anna Popławska i Dariusz 
Pawlikowski. Głównym założeniem jest to, by słuchacza pozytyw-
nie zaskakiwać, odchodzić od tak zwanych „stałych fragmentów 
gry”, czy absolutnej przewidywalności. Jeśli słuchacze nie są za-
skakiwani, odchodzą od radia. Słuchacze lubią dostawać nową, 
atrakcyjną treść i dlatego wprowadziliśmy poranne komentarze, 
które wypełniają czas od godziny 9 do 10. Przygotowują one kli-
mat do kolejnego czterogodzinnego bloku programowego. 

Michał Minkiewicz, dyrektor odpowiedzialny za produkcję 
programu, dodaje: - Analizując poprawiające się wyniki badań 
zauważyliśmy, że koncepcja, jaką zaczęliśmy realizować od wrze-
śnia ubiegłego roku, czyli radio nie muzyczne, ale stawiające na 
słowo, się sprawdza. Najwyraźniej słuchacze chcą, by ktoś do  
nich mówił, oczywiście na ciekawe tematy i mądrze. Nie chcemy 
mówić o niczym, zależy nam na tym, żeby to, co pojawia się na 
antenie, miało również wydźwięk poza radiem. Popołudniowe  
komentarze prowadzone przez Andrzeja Rudnika na zmianę 
z Piotrem Głowackim pobudzają słuchaczy do reakcji i kontak-

tów. Zdaje również egzamin formuła komunikacji za pomocą 
SMS-ów. 

Adam Kasprzyk: - Nie ma nic gorszego niż radio obojętne. My 
nie wygramy z komercyjną  konkurencją za pomocą muzyki. Nie 
zorganizujemy też konkursów, w których będzie do wygrania po 
200 tysięcy złotych każdego dnia. Dlatego chcemy przyciągnąć 
tych słuchaczy, którzy szukają inspiracji. Chcemy ich pobudzać do 
myślenia. Chcemy, by kształtowali swój pogląd, odnosząc się do 
tego, co mówimy. Opiniotwórczość jest naszym głównym celem, 
słowem-kluczem. 

- Od września bardzo wzmocniliśmy obecność dziennikarzy 
w terenie, stąd tak dużo „dźwięków” nagrywanych poza studiem. 
Od początku kwietnia poszliśmy dalej, zabiegamy o to, żeby na 
antenie było dużo więcej gości – uzupełnia Michał Minkiewicz.

Adam Kasprzyk dodaje: - Nowością są wspomniane „Poranne 
Komentarze”.  Sygnalizują one, że w naszym radio coś innego, in-
teresującego będzie się działo każdego dnia między godziną 10 
a 14. Otwieramy wtedy radio na rozmowy z gośćmi. Jest ich każ-
dego dnia czterech-pięciu. Konfrontujemy różne opinie i umoż-
liwiamy słuchaczowi wyrobienie sobie własnego zdania.  Ode-
szliśmy w  tym paśmie od tematów, które nie wywołują emocji. 
Szukamy tematów ważnych dla naszych słuchaczy. To długa lista 
spraw, które wpływają na codzienny komfort lub dyskomfort życia. 

Autor: Andrzej Mielcarek

R
Nowa, obowiązująca od początku kwietnia ramówka Radia Koszalin kładzie akcent na słowo. Utrwala 
podział programu na bloki o wyrazistym charakterze. Stacja ma jeszcze więcej mówić o ważnych dla 
słuchaczy sprawach, pobudzać ich do wyrażania opinii. O  Radiu Koszalin ma być głośno, jako o wia-
rygodnym i najlepiej poinformowanym medium w regionie. 

RADIO KOSZALIN STAWIA 
NA OPINIOTWÓRCZOŚĆ





omysł na debatę nasunął się po opubliko-
waniu przez Związek Pracodawców i  Przed-
siębiorców raportu dotyczącego nieuczciwej 
konkurencji, jaką jest szara strefa, czyli go-
spodarka poza oficjalnym obiegiem i  poza 
prawem  – wyjaśnia Piotr Huzar, dyrektor biu-
ra Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej. – To ważny temat. Tym bardziej, że z ana-

liz wynika, iż zjawisko to będzie się nadal rozszerzało zamiast 
zanikać. Nikt tak boleśnie nie odczuwa jego negatywnych 
skutków jak uczciwie działający przedsiębiorcy. Oni najlepiej 
wiedzą, jakie ono przybiera formy i  jak najskuteczniej można 
by je ograniczyć. 

Według koszalińskich przedsiębiorców problem w  najwięk-
szym stopniu dotyka branży usługowej,  remontowo-budow-
lanej i  informatycznej.  Piotr Flens, właściciel przedsiębiorstwa 
budowlanego, wyjaśnia: - Wiadomo, że jeżeli ktoś buduje dom, 
liczy każdy grosz. Kiedy staje przed wyborem zlecenia prac firmie 
pracującej na czarno i o połowę tańszej, albo legalnej - droższej,  
wybierze tę pierwszą. Kieruje się swoim interesem. Trudno mieć 
do niego pretensje. Trzeba je kierować do prawodawców-polity-
ków, którzy dopuszczają do takiej sytuacji. Oni są odpowiedzialni 
za tolerowanie nieuczciwej konkurencji. 

Robert Bodendorf, właściciel firmy Mikroserwis, stwierdził, że 
potrzebne są głębokie a  nie powierzchowne zmiany. – Podatki 
i  inne koszty pracy powinny być niższe, a prawo prostsze.  Wte-
dy aparat państwa powinien dyscyplinować przedsiębiorców do 
płacenia wszystkich należności. Obecnie zagmatwane przepisy 
i niesprawność systemu podatkowego powodują ucieczkę w sza-
rą strefę.

Inny problem to rozrastająca się biurokracja. - Na przedsię-
biorców scedowano zbyt dużą ilość obowiązków prawnych 
– kontynuował Robert Bodendorf. - W  tym natłoku niezrozu-
miałych przepisów i  dodatkowo dużych opłat, przedsiębiorcy 
idą na skróty i  działają na czarno. To powoduje, że uczciwa fir-
ma, otoczona taką konkurencją, nie ma szans utrzymać się na 
rynku, bo jej produkty są siła rzeczy droższe niż tej nielegalnej.  
Problemem jest również szara strefa w zatrudnieniu. - Mamy wielu 
bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy tylko po 
to, by mieć ubezpieczenie zdrowotne – stwierdził Henryk Kozłow-

ski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Koszalinie. - Doskona-
le wiemy, że wielu z nich pracuje nielegalnie. 

Henryk Kozłowski uważa, że doskonałym pomysłem rządu i kro-
kiem w dobrym kierunku jest rozdzielenie statusu bezrobotnego 
od ubezpieczenia zdrowotnego. W ten sposób ewidencje urzędu 
pracy zostaną oczyszczone z osób, którym nie zależy na prawdzi-
wym zatrudnieniu. 

Koszalińscy przedsiębiorcy zgodzili się, że musi się również 
zmienić mentalność  konsumentów: - Powinniśmy pamiętać, że 
zlecając wykonanie czegoś firmie, która działa na czarno, zgadza-
my się na nielegalne zatrudnianie pracowników, niepłacenie ich 
ubezpieczeń i niskie wynagrodzenie. Nie możemy również liczyć 
na jakąkolwiek gwarancję jakości wykonanej pracy. Szara strefa 
nie opłaca się nikomu poza oszustami – skwitował Piotr Flens. 

Autor: Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska / Foto: Urszula Cieńkowska
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KANTOR WYMIANY WALUT

Pasaż Milenium, róg ulic 1 Maja i Krzywoustego, tel.: 94 347 50 02

Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00, w soboty w godzinach: 9.00 - 14.00

Oferujemy:  
- negocjacje cen
- korzystne kursy
- szybką i miłą obsługę
- bezpłatny parking   

REKLAMA
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P
Tego problemu dotyczyło kolejne spotkanie koszalińskich przedsiębiorców w ramach cyklu  
„Kulturalnie o Biznesie”, organizowanego przez Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową. Wnioski 
z dyskusji nie są optymistyczne. 

JAK ZLIKWIDOWAĆ SZARĄ STREFĘ?

Piotr Flens
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biekt dostosowany jest głównie do zajęć 
crossfitu, które odbywają się od ponie-
działku do soboty, do godzin wieczornych. 
Marcin Wiśnik od pięciu lat jest instrukto-
rem boksu i rekreacji ruchowej, a od stycz-
nia tego roku ma także certyfikat trenera 
crossfit. 

A co to jest crossfit? – To program treningu siłowego i kondy-
cyjnego ułożony przez Amerykanina Grega Glassmana, który 
jako pierwszy wykorzystał te ćwiczenia do treningu kalifornijskiej 
policji. W szybkim tempie zaczęły z niego korzystać inne służby 
mundurowe jak marines czy straż pożarna. Ze względu na wysoką 

efektywność stał się on popularny w wielu krajach świata. Oprócz 
grup crossfit w sali treningowej działa również sekcja kettlebell. Te 
zajęcia (ćwiczenia z odważnikami kulowymi) prowadzi Anna Go-
lec, mistrzyni Polski i wicemistrzyni świata w Girevoy Sport. 

W sobotę (23 kwietnia br.) z udziałem ponad 20 zawodników 
z  całej Polski w  CrossBox Lion odbyły się Mistrzostw Pomorza 
w Kettlebell Sport. Panie startowały z odważnikami ważącymi od 
8 do 24 kg, mężczyźni dźwigali 16 – 32 kg . Dzień później w tym 
samym miejscu zmierzyło się ponad 50 zawodników crossfit. 

Autor: Wioletta Betlińska / Fotografie: Marcin Betliński

O
CrossBox Lion to nowoczesna sala treningowa, która powstała w Koszalinie przy ul. Lnianej. Jej 
właścicielem jest znany w mieście trener Marcin Wiśnik. 

TU WYLEJESZ SIÓDME POTY
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REKLAMA

oanna Wyrzykowska jest dziennikarką. Znaną z ekra-
nu Telewizji Kablowej Max i łamów Tygodnika Kosza-
lińskiego „Miasto”. Zawarte w książce teksty pierwsze 
życie miały właśnie tu, w gazecie. Joanna pisze je od 
lat. Zebranie ich w całość było kwestią czasu, ale i su-
gestią wiernych czytelników.

Tematy – jak wspominała autorka podczas spo-
tkania – raczej trafiają na nią, niż odwrotnie. Przyciąga historie, 
jakby chciały zostać opowiedziane i  szukały narratora. Czyta 
o  ciekawych zjawiskach i  przekłada je na koszaliński grunt. Po-
znaje ludzi, o których nie warto nie byłoby napisać. Niezwykłych 
artystów, życiowych siłaczy, niepełnosprawnych z  pasją, ale też 
samotne matki, ofiary przemocy, anorektyczki. Opisuje wątki ich 
życia dosadnie, ale z  wyczuciem człowieka, który zbyt docenia 
czyjąś prywatność, by przekroczyć jej granice. Bywa w  domach 
swoich bohaterów, pije z  nimi herbatę, rozmawia godzinami. 
Potem siada – najczęściej o godzinie piątej – i pisze. Aż napisze, 
bez przerw, a historie same układają się w zdania. Bywają smut-
ne i tragiczne – Joanna pisze o ludzkich dramatach, biedzie, sa-
motności, ale mnóstwo w nich też optymizmu, poczucia humoru, 
motywacji, pokazywania wyjścia z  sytuacji – pozornie – bez wyj-

ścia. Ważne tematy: tolerancja, walka z uprzedzeniami, feminizm.  
Joanna Wyrzykowska: „Tacy ludzie, takie czasy”, Dusery, Koszalin 
2016

Autor: Anna Makochonik

J
Ludzie są różni, a czasy trudne – tak można by rozwinąć tytuł książki Joanny Wyrzykowskiej. Trzydzieści 
soczystych reportaży nie pozwalających na wysnuwanie prostych wniosków i powierzchownych 
refleksji. O swoim wydawniczym debiucie pt. „Tacy ludzie, takie czasy” autorka opowiadała 
w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.

DEBIUT KSIĄŻKOWY JOANNY WYRZYKOWSKIEJ
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Konsultacje w Instytucie Kosmetologii i 
Medycyny Estetycznej DERMALOGICA.
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DERMALOGICA
EDYTA SZUPLAK
-SŁUPCZEWSKA: 
PASJA I WIEDZA  
Właścicielka Instytutu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica jest filigranową, subtelną 
blondynką. Skromną, pogodną i zawsze – to nie przesada –  uśmiechniętą. Za ujmującym uśmiechem 
kryje się ekspercka wiedza, pewność własnych kompetencji i jakości usług. Edyta Szuplak-Słupczewska 
może ją mieć, bo z kosmetologią jest związana od ponad dekady – od czasu, gdy dziedzina ta nie 
była jeszcze tak popularna w Polsce jak dziś. Markę firmy budowała konsekwentnie, od podstaw, 
w zasadzie przecierając kosmetologii szlaki na koszalińskim rynku. Dziś jest jego liderką i prowadzi 
wzorcowy gabinet. Jakość sprzętu, zróżnicowanie i rozpiętość oferty, nieustanny rozwój, a przede 
wszystkim ogromne doświadczenie – Dermalogica może spokojnie konkurować z uznanymi polskimi 
klinikami. Przepis na ten sukces: wiedza plus pasja.

AUTOR: ANNA MAKOCHONIK / FOTO: ALLA BOROŃ

tym, że będzie prowadzić własny gabi-
net, Edyta Szuplak-Słupczewska, wiedziała 
już w  liceum, a  nauczycielki, którym opo-
wiadała o  swoich planach, są obecnie jej 
klientkami. Dużo wcześniej interesowała 
się rozwiązywaniem problemów związa-
nych z  pielęgnacją urody. Do celu dążyła 

konsekwentnie i metodycznie. Najpierw: studia na Uniwersytecie 
Medycznym w Łodzi, pierwszym jaki oferował kierunek kosmetolo-
giczny (na wydziale farmaceutycznym). Kosmetologia to dziedzina 
trudna, interdyscyplinarna. Łączy wiedzę medyczną z chemią, bio-
logią i technologią. Przed kosmetologiem tajemnic nie ma skóra, 
anatomia, funkcjonowanie organizmu, preparaty kosmetyczne, 
ich receptury i produkcja oraz specjalistyczny sprzęt. Kształcenie 
uniwersyteckie poza szeroką wiedzą teoretyczną daje możliwość 
praktykowania pod okiem najlepszych specjalistów, a więc solid-
ną bazę do dalszego rozwoju. Absolwenci uczelni są gruntownie 
przygotowani do pracy już po studiach – Edyta Szuplak-Słupczew-
ska pierwsze staże odbywała już na drugim roku. Wiedzę pogłę-
biać trzeba nieustannie, bo zarówno kosmetologia jak i medycyna 
estetyczna rozwijają się w tempie błyskawicznym. Co chwilę poja-
wiają się nowe preparaty, procedury i urządzenia zabiegowe. Poza 
pięcioma latami studiów magisterskich właścicielka gabinetu Der-
malogica ma za sobą niezliczoną ilość prestiżowych sympozjów, 
konferencji, szkoleń i wykładów. Jest wiceprezesem Polskiego Sto-
warzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej. Inwestuje także 
w swoich pracowników, wysyła ich na szkolenia, dzieli się wiedzą.

Zanim otworzyła gabinet, długo zastanawiała się, jak go urzą-
dzić, wyposażyć, prowadzić. Starannie planowała każdy element 
od wyboru preparatów do pracy, po dekoracje, by stworzyć miej-

sce unikalne, na najwyższym poziomie. Spełniła swoje marzenie 
i przez sześć lat, od kiedy prowadzi Dermalogicę, nie zgubiła kro-
pli pierwotnego entuzjazmu.

– Ja po prostu żyję moim gabinetem – śmieje się. – Kiedy mam 
trudniejszy przypadek, nawet po pracy, pływając albo robiąc za-
kupy myślę, jak go rozwiązać. Ciągle się zastanawiam, w co inwe-
stować, jakie nowości wprowadzać do oferty. Jesteśmy na bieżą-
co z wszelkimi wartościowymi innowacjami. Zawsze idę do pracy 
z przyjemnością.    

Liczą się detale

Otwarcie Instytutu Kosmetologii i  Medycyny Estetycznej Der-
malogica miało miejsce w 2010 roku, kiedy w Koszalinie działały 
głównie salony kosmetyczne. Wtedy – poza recepcją – miał tylko 
jedną salę, a pani Edyta pracowała w nim sama. Lekarza medy-
cyny estetycznej, Marka Iwaszko, z którym współpracuje do dziś, 
zatrudniła dopiero po dwóch latach. Obecnie Dermalogica ma 
dwa pomieszczenia zabiegowe i jest przed kolejną metamorfozą 
– powstaną trzy sale. Wymaga tego ilość proponowanych usług 
i klientów. Gabinet pracuje od godziny 8 do 20. Także w soboty, 
w wybranych godzinach.

Za szklanymi drzwiami na piętrze Centrum Handlowego „Jo-
wisz” mieszczącego się w ścisłym centrum miasta wita nas nowo-
czesne, eleganckie, jasne i bardzo kobiece wnętrze.  Minimalizm 
z  nutą stylu francuskiego to pomysł właścicielki. Nieskazitelna 
czystość. Delikatny zapach, przyjemna muzyka, wygodna kana-
pa i starannie dobrane dodatki: świeże kwiaty, świece, sezonowe 
ozdoby. Niby detale, ale dbałość o każdy element wystroju skła-

O
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da się na wrażenie, że znajdujemy się w miejscu, gdzie naprawdę 
ceni się piękno. 

Instytut to autoryzowany salon firmy Dermalogica, producen-
ta wysokiej jakości dermoceutyków do pielęgnacji twarzy i ciała. 
Można je na miejscu kupić, przyspieszą efekty terapii. Wyposa-
żenie Instytutu Dermalogica to preparaty i sprzęt najnowszej ge-
neracji, najbardziej zaawansowane lasery, m.in.najnowszy laser 
frakcyjny Alma Harmony PRO, endermolab LPG, C.D.T.Evolution 
(karboksyterapia).

W  gabinecie poza panią Edytą pracują trzy osoby. Dr Marek 
Iwaszko przeprowadza zabiegi medycyny estetycznej, m.in. po-
większanie i modelowanie ust, usuwanie zmarszczek mimicznych 
botoksem, mezoterapie igłowe, terapie preparatami Radiesse, 
Sculptra, Redensity I i II, zakładanie nici liftingujących (m.in. Aptos, 
Barb 4D, First Lift), wypełnianie zmarszczek kwasem hialurono-
wym oraz preparatem Profhilo, zwycięzcą prestiżowej Akademii 
Anti Aging&Beauty Trophy 2015/2016 (preparat został nagro-
dzony złotą statuetką podczas gali międzynarodowego kongresu 
medycyny estetycznej AMEC w  Paryżu za innowacyjną formułę 
w kategorii najlepszy produkt wzmacniający skórę).

Marzena Domazer, kosmetolog, specjalizuje się przede wszyst-
kim w  zabiegach modelujących ciało oraz usuwających tkankę 
tłuszczową i cellulit: endermologii i karboksyterapii, a także w epi-
lacji laserowej, oxybrazji oraz przełomowej technologii geneO 
dającej efekt odmłodzenia, dotlenienia i rozjaśnienia skóry. Z Der-
malogicą współpracuje na stałe Marta Czerkawska-Burgs – zna-
komita, certyfikowana linergistka, jedna z najlepszych specjalistek 
makijażu permanentnego w Polsce.

– Zatrudniam ludzi, którzy mają dużą wiedzę, ale chcą się uczyć 
nowych rzeczy – zaznacza Edyta Szuplak-Słupczewska. – Tak jak ja 
stawiają znak równości między pracą i pasją. Bardzo cenię skrom-
ność, wyczucie, umiejętność rzeczowej i miłej rozmowy z klientami. 
Chcę, by każdy kto się w Dermalogice pojawi, czuł się komfortowo.

Kosmetologia na wyciągnięcie ręki

Z badań wynika, że z zabiegów kosmetologicznych i medycy-
ny estetycznej korzysta coraz więcej Polaków. Już dawno prze-
stały być kojarzone z  kosztownymi kaprysami, poza zasięgiem 
dla przeciętnego portfela. Dziś postrzegane są jako inwestycja 
w urodę z gwarancją długotrwałych efektów, na którą warto wy-
dać pieniądze. Wykonywane raz na dłuższy okres czasu eliminu-
ją potrzebę stosowania wielu kosmetyków, zatem po prostu się 
opłacają. Ceny wciąż nie są najniższe, więc wprost proporcjonalne 
są wymagania wobec gabinetów – bezpieczeństwo, profesjona-
lizm, dyskrecja i  wysokiej klasy obsługa. Liczy się renoma gabi-
netu, innowacyjność i  podążanie za rynkiem. Pierwszorzędnym 
kryterium jest jednak zawsze wiedza i doświadczenie personelu. 
Nic dziwnego – kosmetologom i lekarzom powierzamy to, co wi-
dać: ciało, a przede wszystkim twarz. Zabiegi – w przeciwieństwie 
do poczciwej kosmetyki – bywają inwazyjne. Skórę poddaje się 
działaniu mocnych preparatów kosmetycznych, laserów, nakłuwa, 
podrażnia. Niektóre zabiegi wymagają rekonwalescencji związa-
nej np. z gojeniem czy obrzękami, niektóre bywają nieprzyjem-
ne, a  nawet bolesne. Chcemy być w  dobrych, profesjonalnych 
rękach. Jak je rozpoznać na rosnącym kosmetologicznym rynku?

– Ważny jest człowiek, który wykonuje zabieg – odpowiada krót-
ko Edyta Szuplak-Słupczewska. – Kosmetologia to nie schematy. 
Powierzchowna znajomość tematu nie wystarczy. Każda skóra jest 
inna, wymaga indywidualnej diagnozy, wzięcia pod uwagę wielu 
czynników, także zdrowotnych, a do tego trzeba naprawdę wszech-
stronnych umiejętności. W końcu bierzemy odpowiedzialność za 

czyjś wygląd. Można mieć w gabinecie bardzo drogi sprzęt najwyż-
szej jakości, ale nie wiedzieć, jak go efektywnie i bezpiecznie użyć. 
Laserem czy peelingiem medycznym można zdziałać cuda, ale 
i poważnie zaszkodzić. Skutki są opłakane, bywa że trwale. Dlatego 
warto zapytać osobę, u której decydujemy się na zabieg o wykształ-
cenie, doświadczenie, certyfikaty, szkolenia. O namacalny dowód 
na to, że mamy do czynienia z wykwalifikowanym specjalistą.  

Najlepszy sprzęt, najlepsze terapie

Wiedzy i orientacji wymaga sam zakup wspomnianego sprzętu. 
Czasem niuanse decydują o zakresie jego zastosowania. – Jeste-
śmy jedynym gabinetem w województwie zachodniopomorskim 
posiadającym laser frakcyjny Alma Harmony PRO, który działa 
na głębokość 3 mm – podaje przykład Edyta Szuplak-Słupczew-
ska. – Wcześniejsze modele Alma Harmony działały na głębokość 
1,5 mm. W przypadku działania technologii laserowych stanowi 
to ogromną różnicę, pozwala działać na głębsze warstwy skóry, 

Edyta Szuplak-Słupczewska 
podczas wykonywania zabiegu 
laserem Alma Harmony PRO 
- najsilniejszym na świecie laserem 
frakcyjnym. Jedyne urządzenie 
o tak zaawansowanych 
parametrach na Pomorzu. 
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a więc skuteczniej. Zakup zaawansowanego technologicznie, naj-
silniejszego na świecie lasera frakcyjnego był moim marzeniem 
i cieszę się, że udało mi się je spełnić.

Działanie Alma Harmony PRO znane jest z pewnością widzom 
niezwykle popularnych programów telewizyjnych poświęconych 
medycynie estetycznej. Nie trzeba już jechać do warszawskich 
klinik, by skorzystać z  jego możliwości. A tych jest mnóstwo. La-
ser w kontrolowany sposób uszkadza komórki, co spektakularnie 
przebudowuje i odmładza skórę. Głowica ablacyjna (iPixel Erbo-
wy) nie ma sobie równych w  redukcji blizn, zmarszczek, porów 
skórnych, rozstępów oraz poprawie jędrności skóry. Nowa tech-
nologia, którą wykorzystuje laser Pixel™, polega na zastąpieniu 
jednej wiązki laserowej zespołem kilkudziesięciu mikrowiązek o 
dobrze kontrolowanej głębokości penetracji w naskórek i skórę 
właściwą. Matryca lasera Pixel została skonstruowana w taki spo-
sób, aby doprowadzić do powstania zespołu punktów (pixeli) – 
mikrourazów termalnych – pozostawiając przy tym nienaruszone  

tkanki, swoiste rezerwuary zdrowych komórek przyspieszające 
odbudowę danego obszaru. Nienaruszona skóra sprawia, iż go-
jenie po zabiegu następuje niezwykle szybko. Wpływ na krótką 
rekonwalescencję ma również zastosowanie specjalistycznego 
sprzętu chłodzącego skórę. Głowica nieablacyjna (ClearLift neo-
dymowo-yagowa) nie narusza przy zabiegach naskórka, co skra-
ca czas rekonwalescencji. Niweluje zmarszczki, poprawia jakość 
i kondycję skóry, a także usuwa tatuaże oraz makijaże perma-
nentne. Wymienne, różniące się długością końcówki, umożliwiają 
działanie lasera na różnej głębokości skóry, dzięki czemu w trak-
cie jednego zabiegu, można działać na różnych jej poziomach 
skóry w zależności od obszaru zabiegowego oraz indywidualnych 
potrzeb pacjenta.

 
Twarz i ciało pod dobrą opieką

Laseroterapia – przeprowadzana nie tylko za pomocą wspo-
mnianego urządzenia – to jedna ze sztandarowych usług Instytutu 
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Dermalogica, stosowana do usuwania przebarwień, zamykania 
naczynek, odmładzania, leczenia trądziku czy epilacji. Wśród in-
nych zabiegów, które niezmiennie cieszą się zainteresowaniem są 
też pilingi dermatologiczne, w których Edyta Szuplak-Słupczewska 
się specjalizuje, i których jest wielką orędowniczką. Przede wszyst-
kim z powodu ich różnorodności i przeznaczenia w zasadzie dla 
każdej, młodszej i starszej skóry z rożnym i problemami.

– Nigdy nie wykonuję jednego rodzaju kwasu, ale aplikuję je 
warstwowo – wyjaśnia Edyta Szuplak-Słupczewska. – To trudniejsza 
technika. Wymagająca znajomości struktury skóry oraz działania 
poszczególnych kwasów, by mogły zadziałać ze sobą synergi-
stycznie. Efekty pojawiają się bardzo szybko.

Poza peelingami, zabiegami laserowymi, mezoterapią (w  tym 
z użyciem urządzenia Dermapen) w ofercie Instytutu Dermalogica 
są uznane przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycz-
nych za Zabieg Roku oraz Perłę Dermatologii 2014 zabiegi z wyko-
rzystaniem osocza bogatopłytkowego uzyskanego z krwi pacjen-
ta. Metoda od lat stosowana w medycynie, znalazła zastosowanie 
w zabiegach estetycznych np. w leczeniu wypadania włosów czy 
terapii przeciwzmarszczkowej. Innowacją jest opcja przygotowa-
nia dla pacjenta indywidualnego kremu do stosowania w domu, 
który powstaje przez dodanie osocza do specjalnej bazy składni-
ków aktywnych.

Dermalogica specjalizuje się również w  modelowaniu sylwet-
ki. Prym wiedzie medyczny endermolab LPG, urządzenie dzięki 
któremu możliwe jest usunięcie cellulitu w  każdym stopniu za-
awansowania, ujędrnianie skóry po porodach oraz kuracjach od-
chudzających, modelowanie oraz kształtowanie sylwetki, a  także 
pobudzanie krążenia. Zabieg bardzo popularny i  lubiany przez 
pacjentki, najczęściej stosowany przed sezonem letnim, zwłaszcza 
plażowym.

Niezwykle szybkie efekty przynoszą też zabiegi karboksyterapii 
– prawdziwego hitu kosmetologii – urządzeniem C.D.T.Evolution, 
który pozwala na redukcję zaawansowanego cellulitu, usunięcie 
nagromadzonej tkanki tłuszczowej, przywrócenie jędrności i ela-
styczności skóry, a  jeśli chodzi o  twarz: redukcję podwójnego 
podbródka, usunięcie worków i  cieni pod oczami, wzmacnianie 
i regenerację włosów, hamowanie ich wypadania. Zabieg polega 
na podawaniu za pomocą cienkiej igły kontrolowanych dawek 
dwutlenku węgla pod skórę, dzięki czemu zwiększa się przepływ 
krwi, tlenu i  składników odżywczych oraz poprawia mikro krąże-
nie i regeneracje komórek. Dwutlenek węgla powoduje również 
tworzenie nowych włókien kolagenowych, elastyny oraz naczyń 
krwionośnych.

Gabinet warty zaufania

Zapytana, co wyróżnia Dermalogicę Edyta Szuplak-Słupczew-
ska, odpowiada: – Gabinet jest już wiele lat na rynku, co pozwoliło 
go doskonale poznać, a nam zdobyć wszechstronne doświadcze-
nie i zaufanie pacjentów. Ono procentuje. Osoby, które są z nami 
od lat to najlepsza rekomendacja.

Klientami Instytutu Dermalogica – a wciąż ich przybywa – są oso-
by właściwie w każdym wieku. Najwięcej – jak wskazuje właściciel-
ka – pań w przedziale 40-60 lat, a więc wieku, gdy warto sięgnąć 
po mocniejsze środki do utrzymania ciała i twarzy w dobrej kon-
dycji. Są trzydziestolatki, które rozpoczynają walkę z  pierwszymi 
oznakami starzenia i nastolatkowie, którzy w gabinecie szukają po-
mocy w walce z trądzikiem. Także panowie. W gabinecie goszczą 
biznesmenki i panie pełniące funkcje publiczne. Co najważniejsze 
– klienci wracają, a niektórzy z Dermalogicą związani są od począt-
ku jego istnienia.

ZABIEGI – TWARZ
- Komputerowe badanie skóry
- Zabiegi pielęgnacyjne Dermalogica®
- Oxybrazja – mikrodermabrazja tlenowa
- Frakcyjna mezoterapia igłowa – DermapenTM

- Osocze bogatopłytkowe – tzw. wampirzy lifting
- Mezoterapia igłowa
- Laserowe odmładzanie – najsilniejszy na świecie laser frakcyjny 
  Alma Harmony PRO
- Laserowe usuwanie naczyń krwionośnych
- Laserowe usuwanie przebarwień
- Laserowe usuwanie owłosienia
- Laserowe usuwanie tatuaży
- Laserowe usuwanie makijaży permanentnych
- Peelingi dermatologiczne – likwidacja trądziku, porów skórnych, 
  blizn oraz profilaktyka starzenia się skóry
- Usuwanie przebarwień:
      • Zabiegi laserowe
      • Cosmelan,
      • Dermamelan,
- Powiększanie i modelowanie ust
- Wypełnianie zmarszczek:
      • Profhilo® – nagrodzony złotą statuetką podczas gali 
     międzynarodowego kongresu medycyny estetycznej w Paryżu 
     za najlepszy zabieg odmładzający
      • Kwas hialuronowy
- Modelowanie kości policzkowych oraz nosa
- Przywracanie objętości twarzy, likwidacja głębokich zmarszczek:
      • Radiesse
      • Sculptra
- Likwidacja zmarszczek mimicznych – botoks
- Nici liftingujące – Aptos, Barb 4D, First Lift
- Likwidacja cieni pod oczami – Redencity II
- Leczenie łysienia
- Makijaż permanentny Long Time Liner – nr 1 na świecie 
  w makijażu permanentnym
- Sprzedaż profesjonalnych, indywidualnie dobranych 
  dermoceutyków

ZABIEGI – CIAŁO
- Endermologia LPG – usunięcie cellulitu, tkanki tłuszczowej 
  oraz modelowanie sylwetki
- Karboksyterapia C.D.T.Evolution – usunięcie cellulitu, tkanki 
  tłuszczowej oraz wiotkości skóry
- Lipoliza iniekcyjna – usunięcie tkanki tłuszczowej
- Liposukcja ultradźwiękowa – usunięcie cellulitu
- Alma Harmony PRO – najlepszy zabieg na blizny, rozstępy 
  oraz wiotkości skóry, szczególnie po porodzie
- Pixel Peel – usunięcie blizn oraz rozstępów
- Mezoterapia igłowa – odżywienie oraz ujędrnienie skóry
- Drenaż limfatyczny – usunięcie obrzęków i pozbycie się tzw. 
  ciężkich nóg
- Laserowe usuwanie owłosienia
- Leczenie nadpotliwości – botoks
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Edyta Szuplak-Słupczewska – absolwentka Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, który ukończyła na Wydziale Farmaceu-
tycznym, kierunek: kosmetologia. Wiceprezes Polskiego Sto-
warzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, które dąży 
do propagowania wśród społeczeństwa wiedzy na temat ko-
smetologii. Ekspert w  dziedzinie terapii przeciwtrądzikowych 
i  odmładzających. Specjalizuje się w  autorskich procedurach 
peelingów medycznych i  zabiegach laserowych, w  tym naj-
bardziej zaawansowanych systemów laserowych na świecie, 
które uważa za przyszłość odmładzania, likwidowania zmian 
naczyniowych oraz przebarwień. W swojej praktyce często się-
ga również po frakcyjną mezoterapię igłową Dermapen oraz 
innowacyjny zabieg Pixeel Peel łączący działanie urządzenia 
Dermapen z  peelingiem dermatologicznym TCA. Jest pierw-
szą osobą, która poznaje pacjenta – przeprowadza z nim szcze-
gółowy wywiad dotyczący problemów skórnych oraz efektów, 
jakich oczekuje. Konsultacja połączona jest z  komputerowym 
badaniem skóry.

Marek Iwaszko – dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. 
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. 
Uczestniczy w  najważniejszych krajowych i  światowych kongre-
sach naukowych, konferencjach i szkoleniach z zakresu medycyny 
estetycznej.

Ukończył Międzynarodowe Centrum Medycyny Anty Aging 
prowadzone przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Es-
tetycznych, co jest gwarancją merytorycznego i  praktycznego 
przygotowania do pracy lekarza medycyny estetycznej. Specjali-
zuje się w korygowaniu zmarszczek za pomocą botoksu, kwasu 

hialuronowego oraz innowacyjnego preparatu Radiesse, a także 
w liftingach twarzy za pomocą nici m.in. Aptos, Barb 4D, First Lift.

Marzena Domazer – ukończyła Wyższą Szkole Zdrowia, Urody 
i Edukacji w Szczecinie z tytułem licencjonowanego kosmetologa. 
Kontynuuje studia magisterskie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdro-
wia w  Warszawie. Zdobyte wykształcenie oraz doświadczenie 
w zawodzie kosmetologa pozwala jej optymalnie łączyć wiedzę 
z praktyką. Bierze udział w licznych szkoleniach z zakresu kosme-
tologii. W  Instytucie Kosmetologii i  Medycyny Estetycznej Der-
malogica w Koszalinie wprowadza pacjentów w tajniki zdrowego 
stylu życia. Zajmuje się zabiegami endermologii i karboksyterapii, 
dzięki którym kształtuje sylwetkę pacjentów. Wykonuje również 
zabiegi pielęgnacyjne Dermalogica, oxybrazję, epilację laserową 
oraz zabiegi geneO dające efekt odmłodzenia, dotlenienia i roz-
jaśnienia skóry. W pracy kładzie nacisk przede wszystkim na profe-
sjonalizm, wysoką skuteczność zabiegów, miłą i fachową obsługę 
oraz przytulną atmosferę.

Marta Czerkawska-Burgs – kosmetolog, wizażystka, linergist-
ka. W  Instytucie Dermalogica wykonuje makijaże permanentne. 
Szkolona przez najlepsze ośrodki szkoleniowe jak Purebeau, 
Swiss Liner w Szwajcarii i  Long Time Liner Germany. Ukończyła 
system szkoleniowy Long Time Liner i zdobyła Licencję LTL Con-
ture Make Up uznawaną za najwyższy poziom makijażu perma-
nentnego na świecie. Współpracuje z marką Long Time Liner oraz 
Swiss Color, słynącymi z mikropigmentów najwyższej klasy. Spe-
cjalizuje się w makijażu permanentnym brwi oraz ust. Uznawana 
za jedną z najlepszych linergistek w Polsce.

– Korzystam z usług gabinetu od sześciu lat, jestem jedną z jego 
pierwszych klientek – mówi Wiesława Bonkowska, właścielka salo-
nu meblowego Bonkowscy. – Przez te lata nigdy się na niczym nie 
zawiodłam. Cenię sobie bardzo umiejętności pani Edyty. Jest nie 
tylko przemiłą osobą, ale profesjonalistką. Mądrze dobiera zabie-
gi, fantastycznie doradza. Mam do niej pełne zaufanie.

Małgorzata Chodkowska, właścicielka piekarni „Drzewiańska” 
przyznaje, że ze względu na obowiązki zawodowe na regularne 
zabiegi brakuje jej czasu, ale sięga po nie chętnie: – Szkoda, że nie 
mogę częściej, ale nawet te rzadkie wizyty są bardzo przyjemne 
– mówi. – Pani Edyta zawsze proponuje coś fajnego, skuteczne-
go. Widać, że się cały czas dokształca. Jest miła w niewymuszony 
sposób, a  jednocześnie bardzo rzeczowa. Jako prezes Fundacji 
„Pokoloruj świat”, jestem jej dodatkowo wdzięczna za wspieranie 
naszych działań, a wiem, że to tylko jedna z jej wielu charytatyw-
nych aktywności.

Powyższe opinie są charakterystyczne. Autorka niniejszego 
artykułu również miała okazję spróbować kilku zabiegów na wła-
snej skórze, bardzo teraz za te działania wdzięcznej. Gabinet ma 
klasę, coś co trudno zdefiniować, a czuje się od wejścia. Jednak 
ani przyjemna atmosfera, ani uśmiech całego zespołu nie jest tak 
ważny jak pewność, że osoby, którym powierza się wygląd, wie-
dzą, co robią. Pani Edyta przeprowadza dokładny wywiad, propo-
nuje to, co rzeczywiście jest potrzebne. Zachęca do próbowania 
nowości nienachalnie i tylko wtedy, gdy znajdą zastosowanie. Nie 
„wciska” zabiegów na siłę, tylko dlatego, że są modne. Dokładnie 
tłumaczy, na czym zabieg polega i czego się po nim spodziewać. 
Jest tak, jak na wstępie mówi, bez zaskoczeń. Można do niej za-
dzwonić w razie wątpliwości, ma wielką cierpliwość, odpowiada 
wyczerpująco na wszelkie pytania. Nie posługuje się wyuczonymi 
formułkami, ani skomplikowaną terminologią, co często zasłania 
brak rzeczywistej wiedzy. Poza tym jest skromna. Kocha to co robi, 
lubi ludzi i to się czuje.  

 
DERMALOGICA Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, 

Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/55-56, C.H. Jowisz, I piętro, 
tel.: 668-469-240, www.instytut-dermalogica.pl



 o prawda, że nagrała pani ostatnią płytę dla... 
miłosnych frajerów?

- Pewien dziennikarz poprosił mnie o  to, 
bym określiła kim jest naiwny marzyciel. Od-
powiedziałam mu, że to ktoś, kto ma jeszcze 
wiarę w to, że miłość jest na świecie i general-
nie dobro wygrywa.

- Pani w to wierzy?
- Ja tak, ale on mi wtedy odpowiedział tak: „Wiesz, to równie 

dobrze możesz nazwać ten album płytą dla miłosnych frajerów”. 
Ok, po części się z nim zgadzam, bo faktycznie z czasem uczymy 
się, że miłość jest wymysłem naszej młodości, ale mimo wszystko 
ona ciągle mnie inspiruje, a przy tej ostatnie płycie nawet bardzo.

- W jednej z piosenek śpiewa Pani: „Bez Ciebie więcej czasu 
mam, lepiej śpię, robię co chcę, potrafię oszukać się”. Dziesięć lat 
temu śpiewała Pani: „Wiem, że jestem jedną z tych co nie boją 
się żyć. Gdy dzień zmienia się w ciemną noc nie przestraszy mnie 
nic. Wiem, że radę sobie dam, niepotrzebny mi nikt”. Krótko mó-
wiąc wniosek jest jeden - cały czas daje Pani radę.

- Muszę. Nie ma możliwości, żeby odpuścić. Czas mija, wszystko 
się zmienia, nabieramy doświadczeń i  to wszystko się odbija na 
moich płytach i w moich tekstach. Zawsze tak było. 

- Jak się czuje Ania Dąbrowska jako mama?
- Super. Jestem trochę zmęczona natłokiem obowiązków, które 

trzeba pogodzić ze sobą. Nie jest łatwo być jednocześnie mat-
ka i piosenkarką, ale dzieci utrzymują mnie w równowadze psy-
chicznej i bardzo się cieszę, że tak jest. Miałam 29 lat jak zaszłam 
w pierwszą ciążę. Dziś mam 35 i jestem mamą dwójki dzieci.

- Czternaście lat temu cała Polska oglądała program „Idol”. Ile 
zostało z tamtej dziewczyny z długą grzywką zasłaniającą oczy, 
jaką wtedy Pani była?

- Ojej! Dużo zostało, ale dużo też się zmieniło. Myślę, że została 
pasja i kreatywność, ale doświadczenia mnie złagodziły. Nie mam 
już tej strasznie buntowniczej natury, którą miałam kiedyś. Powie-
działabym, że dziś jestem większą dyplomatką. Dużo więcej zja-
wisk i  ludzi akceptuję. Nie jestem już taka radykalna. Jak byłam 
młodsza, to wszystko było na innych zasadach. To znaczy szłam 
z wiatrem i nie myślałam zupełnie o niczym. Nagrywałam płytę za 

T

Odkąd w 2002 roku stała się jedną z gwiazd pierwszej edycji „Idola”, jest obecna na polskiej scenie 
muzycznej. Ania Dąbrowska, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów niedawno wydała płytę „Dla 
naiwnych marzycieli”, która jest jednym z najchętniej kupowanych albumów w Polsce. Piosenki z tej płyty 
usłyszymy już 28 kwietnia br. w sali Filharmonii Koszalińskiej. Tymczasem, w rozmowie z „Prestiżem” 
artystka, a prywatnie mama Stasia i Meli, mówi m. in. o tym, że nie ma prawa narzekać, bo jest w bardzo 
fajnym punkcie w życiu. 

ANIA DĄBROWSKA
NIE LAJKUJĘ 
I NIE CZYTAM 
KOMENTARZY 

AUTOR: PAULINA BŁASZKIEWICZ / FOTO: ZOSIA ZIJA/JACEK PIÓRO
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płytą, aż w końcu zaczęłam myśleć o tym, że powinnam zacząć się 
bardziej zastanawiać nad tym co robię, albo coś zmienić, pójść 
w innym kierunku. Zaczęłam się dusić tym, że ciągle pokazuję te 
same odsłony jednego wątku. Skupiłam się na tym wszystkim tak 
mocno już jakiś czas temu. Nawet przy pracy nad ostatnią płytą za-
stanawiałam się czego ode mnie oczekują ludzie? Czego ja sama 
oczekuję? Co powinnam nagrać? To mnie ograniczało, zabijało 
kreatywność. Chciałam się tego spięcia pozbyć i odizolowałam się.

- A nie ma Pani takiego spięcia komponując dla innych arty-
stów? Nie tak dawno pojawiły się plotki, że będzie pani pisać 
i komponować przeboje dla Dody.

- Chętnie rozdaję innym artystom piosenki, jeżeli jest takie za-
potrzebowanie i nie patrzę na nazwiska. Jesteśmy w tym samym 
ogródku i przyznam szczerze, że niechętnie oceniam dokonania 
innych ludzi. To bez sensu. Ja wolę się skupiać na tym, co jest po-
zytywne, co mnie inspiruje.

- To chyba dobrze, że inspiracją dla Pani są uczucia?
- Takie czasy, ale ludzie mają różne potrzeby. Jedni chcą słuchać 

o miłości, a inni o zupełnie innych rzeczach. Dobrze, że jest różno-
rodność. Ja od lat robię swoje i mam w głowie mnóstwo pomy-
słów. Poza tym nie mam prawa w ogóle 
narzekać, bo jestem  w  bardzo fajnym 
punkcie w życiu. Wokół mnie dzieją się 
optymistyczne rzeczy. 

- Założyła Pani teraz na głowę czapkę 
z napisem psycholog?

- Tak, tak. „Ania Dąbrowska teraz się 
pociesza, że będzie dobrze” (śmiech). 
Nie wiem, jak pani, ale ja zauważyłam, 
że ludzie mają jakieś strasznie negatyw-
ne myśli. Nieważne, czy są z branży, czy 
spoza niej, ale ciągle narzekają, ciągle 
coś im nie pasuje. Chyba ta zima nas 
przytłoczyła.

- Podczas koncertów promujących 
najnowszą płytę na scenie wygląda 
Pani bardzo wiosennie i kobieco.

- To też był pewien proces. Dopie-
ro gdy skończyłam 30 lat, zaczęłam 
dostrzegać, że jestem kobietą. Kiedyś 
w  ogóle nie przywiązywałam wagi do 
tego, jak jestem ubrana. Na koncerty 
zakładałam najczęściej spodnie. Nagra-
łam płytę „W spodniach, czy w sukience” i może miałam kobiecy 
wizerunek przy kilku płytach, ale kompletnie tak się nie czułam. 
Teraz zapragnęłam zapuścić włosy i być świadoma. To chyba też 
się wiąże z tym naiwnym marzycielstwem, bo nie jest tak, że po 
trzydziestce wszystko się kończy. Może coś się jednak zaczyna? 
W  moim odczuciu moja ostatnia płyta to taki pierwszy krok do 
słońca.

- Kasia Kowalska zawsze wydawała płytę po jakichś ciężkich 
przeżyciach osobistych. W  wielu wywiadach przyznawała, że 
musi „mieć doła”, by zacząć tworzyć. Historia pokazuje, że naj-
lepiej sprzedające się płyty to te, które opowiadają o złamanym 
sercu. Amy Wineohuose, czy Adele odnosiły największe sukcesy 
po tym, jak wydarzyło się coś w ich prywatnym życiu, ale niechęt-
nie o tym mówiły. A Pani?

- Ja też niechętnie o tym mówię. Poza tym moja płyta nie jest 
tylko o „złamanym sercu”, ale chyba też o poczuciu nadziei i wiary 
w to, że wszystko trwa.

- Daje sobie Pani prawo do słabości?

- Mam trochę depresyjną naturę, więc z tym walczę. Staram się 
nie dawać sobie powodów do słabości i pozwalać na nie. Próbuję 
się wyciągać z tych czeluści w stronę bardziej optymistyczną. Ro-
bię co mogę, by nie popadać w nadmierne zmartwienia. Teraz, 
kiedy spotykam się z ludźmi, też nie mogę chodzić smutna. Fani 
przyjdą zrobić pamiątkowe zdjęcie i  co? Wstawią je później na 
Facebooka.

- No tak. Te media społecznościowe... 
- Dynamika tej formy komunikacji jest tak wielka, że jest to dziś 

nowy sposób zachowywania. Wydaje mi się, że ludzie dopiero te-
raz zaczynają rozumieć, jak to działa, co daje, itd. Ja nie jestem 
internetowa. W  prowadzeniu oficjalnego profilu na Facebooku 
pomaga mi mój fan, który wspiera mnie od początku kariery. On 
jest z tego pokolenia, które po prostu się tym jara, kolokwialnie 
mówiąc.

- Rozumiem, że Ania Dąbrowska nie lajkuje?
- Ja do końca tego nie ogarniam i nie rozumiem. Internet po-

woduje całą masę negatywnych zjawisk. Nie do końca wiem, czy 
to jest dobre czy złe, że ludzie im są młodsi, tym bardziej w tym 
siedzą. Albo telefon albo laptop. Nie ma takiej ogólnoludzkiej 

równowagi, a  przecież ten kontakt na 
żywo jest zupełnie inny.

- Pani dzieci korzystają z komputera?
- Na razie jeszcze nie. Był iPad, ale 

na szczęście się zepsuł. (śmiech) Mój 
starszy synek, co jakiś czas prosi mnie, 
żebym mu włączyła filmy o  pociągach, 
więc mu je włączam, ale nie wiem jak 
to się skończy. Internet jest taki, że włą-
czam jeden film, a za chwilę natychmiast 
włącza się kolejny. Mam obawy, że za 
chwilę może włączy się jakiś dziwny film. 
To trzeba kontrolować. Moja siostra ma 
córkę w takim wieku, że ona już ma Fa-
cebooka i trolla, który ciągle dodaje jej 
jakieś negatywne komentarze. Jedena-
stolatka tym żyje, jest smutna, a dla mnie 
to dramat, że ludzie mogą sobie coś 
takiego nawzajem robić. Mam nadzie-
ję, że to przejdzie taką drogę, że ludzie 
w końcu się nauczą, jak należy się zacho-
wywać w Internecie. Może za jakiś czas 
będzie miło i fajnie, a hejt odpadnie?

- Naprawdę Pani w to wierzy?
- Wiem, że ludzie muszą się nauczyć wyrażać swoje zdanie. To 

też jest nauka, że coraz więcej wiemy o konstruktywnej krytyce. 
Wydaje mi się, że kiedyś było gorzej niż jest teraz.

- Co ma Pani na myśli? Że hejt dla samego hejtu zaczyna się 
nudzić?

- Trochę tak. Mój znajomy dziennikarz jakiś czas temu zwrócił 
się do swojego hejtera. Napisał do niego: „Słuchaj, zrobię z tobą 
program, chcę cię zaprosić”. Chwilę później ten człowiek zniknął, 
nie napisał już nic.

- Ania Dąbrowska czyta komentarze na swój temat?
- Dla komfortu psychicznego tego nie czytam. Czy to ma jakieś 

znaczenie? Czy od tego się zmieni moje życie? Nigdy nie wiado-
mo kiedy jest dobrze. Nie może być tak, że wszyscy są zadowo-
leni.

- A gdy Pani jest zadowolona to...
- To w tym momencie to się najbardziej liczy.
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zięki uprzejmości stacji dealerskiej Bemo 
Motors w  Starych Bielicach testowaliśmy 
auto z dwulitrowym silnikiem TDCi o mocy 
180 koni mechanicznym z  automatyczną 
skrzynią biegów. Kierowcom, którzy dotąd 
korzystali tylko z aut wyposażonych w ma-
nualne skrzynie biegów, może się to wydać 

pewnym wyzwaniem. Szybko jednak przekonają się oni, że „auto-
mat” jest bardzo wygodny, a odruch wciskania pedału sprzęgła 
szybko zanika. 

Jednym z kryteriów oceny komfortu auta jest zawsze przestrzeń, 
jaką dysponują kierowca i pasażerowie. W przypadku Forda Mon-
deo nawet bardzo wysoki kierowca ma jej pod dostatkiem. Również 
pasażerowie, także ten siedzący za plecami kierującego, mają wy-
starczająco dużo miejsca, by podróżować wygodnie. Dochodzą do 
tego regulowane w dwóch płaszczyznach przednie fotele, umożli-
wiające dokładne dostosowanie ich do sylwetki danej osoby.

Kolejny od razu zauważalny element to doskonałe wyciszenie 
kabiny. Nawet przy dużej prędkości jazdy można swobodnie roz-
mawiać przez telefon – oczywiście korzystając ze znajdującego się 
w standardowym wyposażeniu zestawu głośnomówiącego. Z peł-
ną świadomością wypróbowaliśmy w takich warunkach zestaw za-
instalowany w Mondeo, by przekonać się, jakie wrażenie odniesie 

nasz rozmówca. Jak się okazało, przy prędkości około 90 km/h na-
wet nie zorientował się, że nie rozmawiamy przez słuchawkę tele-
fonu. Szum czy jakieś inne odgłosy były niezauważalne. To wbrew 
pozorom istotna sprawa, bo podróżując na dłuższych odcinkach 
czas spędzony w samochodzie można wykorzystać na załatwianie 
spraw przez telefon. 

Oczywiście najistotniejsze są wrażenia z samego prowadzenia 
auta. A te w przypadku Forda Mondeo 2.0 TDCi są rewelacyjne. 
Można je porównać do odczuć z jazdy autami klasy premium. Po 
wrzuceniu standardowego trybu jazdy do przodu skrzynia bie-
gów w  sposób niemal niezauważalny, bardzo płynnie, zmienia 
biegi. Kierowca odczuwa cały czas dynamikę auta. Bez obawy 
o  jej utratę może nagle przyspieszyć, na przykład podczas wy-
przedzania. Warto tu dodatkowo zaznaczyć, że skrzynia biegów 
z  dwoma sprzęgłami zapewnia zawsze zachowanie pewnego 
zapasu mocy (bywa to nazywane „biegiem w zapasie”), co może 
mieć znaczenie przy nagłej zmianie sytuacji na drodze, kiedy po-
trzebne będzie szybkie wykonanie jakiegoś manewru.     

Dodatkowo przy kierownicy kierowca ma do dyspozycji łatwo 
dostępne dla palców manetki, dzięki którym może zmieniać bie-
gi. Mimo że mamy do czynienia z automatyczną skrzynią biegów! 
Tak więc redukując tą metodą bieg , można uzyskać w danej chwili 
dużo większą moc. To oczywiście przydaje się w czasie wyprze-

D
Pierwsze wrażenie z jazdy Fordem Mondeo najnowszej generacji można zamknąć w słowie komfort. 
Odczucie to utrwala się w miarę upływu czasu spędzonego za kierownicą. 

LIMUZYNA 
Z CHARAKTEREM: 

FORD MONDEO 
2.0 TDCI

AUTOR: ADAM RÓŻAŃSKI / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI
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dzania, ale pozwala również poczuć przyjemność z  jazdy, kiedy 
odezwie się w nas sportowy duch. W trakcie spokojnej jazdy do-
cenimy z kolei tempomat. Jeśli jest to wersja z tzw. funkcją inteli-
gentną (inaczej – tempomat aktywny), utrzyma on nie tylko stałą 
prędkość auta, ale także zadba o to, byśmy ciągle byli w bezpiecz-
nej odległości od auta poprzedzającego. 

Firma Ford w przypadku modelu Mondeo zapewnia spory wy-
bór napędów. Dostępne silniki benzynowe - co jest ciekawostką 
- zaczynają się od pojemności 1 litra. Mowa o silniku, który trzy-
krotnie (w latach 2012-2014) został uznany za najlepszy na świecie, 
wykonany w technologii EcoBoost - mocny i ekonomiczny. Mon-
towany jest on zresztą w niemal wszystkich modelach osobowych 
i nawet do forda transita w wersji Courier, czyli do małego furgonu. 

Wróćmy jednak do Mondeo. Kolejne jednostki napędowe do 
wyboru to silnik benzynowy o pojemności 1500 cm sześciennych 
i mocy 160 KM - również w technologii EcoBoost (inaczej - z tur-
bodoładowaniem), z manualną albo automatyczną skrzynią bie-
gów do wyboru oraz silnik dwulitrowy (w wersjach 203 KM lub 
240 KM) wyłącznie w automacie.  

W przypadku jednostek wysokoprężnych silnik o pojemności 
1500 cm uzyskuje moc 120 KM, a  silnik dwulitrowy występuje 
w trzech odmianach – 150, 180 i 210 KM.  Ten ostatni to technolo-
gia Twin Turbo, czyli zastosowanie dwóch turbin o różnej wielko-
ści, z których każda zaspokaja zapotrzebowanie mocy w różnych 
zakresach obrotów silnika. Auto z  takim silnikiem jest dostępne 
wyłącznie ze skrzynią automatyczną, a  na zamówienie również 
z napędem na cztery koła. 

Robert Hołodowski, kierownik sprzedaży samochodów w  ko-
szalińskim Bemo Motors, komentuje: - Dzięki możliwości uzyskania 
wielu konfiguracji, wyboru określonego silnika  i typu skrzyni bie-
gów oraz wyposażenia dodatkowego, jesteśmy w stanie zaspokoić 
bardzo różne oczekiwania klientów. Rozmowę z potencjalnym na-
bywcą zawsze zresztą rozpoczynamy od dokładnego rozpoznania 
jego preferencji i potrzeb, proponując rozwiązania, jakie naszym 
zdaniem mogą być w danym przypadku najwłaściwsze.  

Koniecznie trzeba też pochwalić światła zastosowane w  Mon-
deo, czyli system Ford Dynamic LED. To inteligentny układ oświe-
tlenia, adaptujący się do sytuacji na drodze. Zmienia on strumień 
światła w reakcji na zmianę prędkości. Przy prędkości niedużej, na 
przykład podczas jazdy w terenie zabudowanym, światła obejmują 
szeroki obszar. Wraz z procesem przyspieszania strumień światła 
się zwęża, ale jednocześnie wydłuża. Potrafią one również reago-
wać na zbliżanie się innego samochodu z  naprzeciwka – w  taki 
sposób, że nie dochodzi do oślepiania tamtego kierowcy a przy 
zachowaniu komfortowej widoczności na naszym torze jazdy.   
Tak zaawansowany technicznie system oświetlenia jest w przypad-
ku innych marek dostępny tylko w modelach z najwyższej półki. 

Zresztą skojarzeń z klasą premium jest więcej. Już sama styli-
styka je przywołuje. Ford Mondeo wygląda po prostu jak solidna 
limuzyna. I nie jest to pusta obietnica, bo komfort jaki zapewnia 
kierowcy i pasażerom  stawia go wśród najbardziej prestiżowych 
aut dostępnych obecnie na polskim rynku.  

Warto na koniec wspomnieć jeszcze o dwóch wyróżnikach aut 
marki Ford. Pierwszym jest funkcja automatycznego wzywania po-
mocy w przypadku kolizji albo wypadku. Kiedy „wystrzelą podusz-
ki”, zostanie odcięty dopływ paliwa do silnika, system automatycz-
nie powiadamia numer alarmowy 112. Druga rzecz to możliwość 
zawarcia ryczałtowej umowy serwisowej. Tym sposobem klient 
detaliczny płacąc (w przypadku mondeo) ok. 57 zł miesięcznie ma 
z głowy koszty przeglądów serwisowych. 



porównaniu z  poprzedniczką nowa 
Klasa E jest 65 mm dłuższa i  o  43 
mm dłuższa. Jej wygląd reprezen-
tuje typowe dla limuzyn Mercedes
-Benz proporcje, z krótkim przednim 
zwisem, długą maską i  opadającą 
niczym w coupe płaszczyzną dachu, 

połączoną z barczystym tyłem. Wyraziste wzornictwo przedniego 
pasa podkreśla status biznesowej limuzyny - i  różni się w zależ-
ności od linii designu i wyposażenia. W bazowej odmianie Klasa 
E ma klasyczną osłonę chłodnicy i gwiazdę na pokrywie silnika. 
Podobnie wygląda linia Exclusive, choć jej wlot powietrza wyróż-
nia się jeszcze bardziej wyszukaną stylizacją. Znakiem rozpoznaw-
czym linii Avantgarde i AMG jest z kolei sportowa osłona chłodni-
cy z dużą, centralnie umieszczoną gwiazdą.

Wyrazistą innowacją jest kierownica wielofunkcyjna z przyci-
skami dotykowymi. Niczym ekran smartfonu, przyciski te reagują 
na dotyk i  precyzyjnie odpowiadają na ruchy opuszek palców 
użytkownika. Można w ten sposób intuicyjnie sterować wszyst-
kimi funkcjami systemu multimedialnego - bez odrywania dłoni 
od kierownicy, zgodnie z  hasłem „ręce na kierownicy, oczy na 
drodze”. 

Kierowca w  każdej chwili może wybrać najwygodniejszy dla 
siebie sposób obsługi multimediów - poza przyciskami dotyko-
wymi ma do dyspozycji panel dotykowy z funkcją rozpoznawania 
pisma odręcznego, kontroler Comand i funkcję obsługi głosowej 
Linguatronic. Dostęp do podstawowych funkcji, takich jak tempe-
ratura nadmuchu, zapewniają tradycyjne klawisze. Po raz pierwszy 
osobnymi przyciskami można też włączać lub wyłączać wybrane 
systemy wspomagające.

Styl wnętrza definiują również wysokiej próby materiały - w tym 
drewno o  otwartych porach, mozaikowe inkrustacje przypomi-
nające drewno spotykane na jachtach oraz okładziny metalowe. 
W wybranych liniach wyposażenia naturalne materiały zastosowa-
ne do wykończenia kokpitu współgrają z obitymi skórą panelami 
drzwi i obudowami słupków. Wnętrze Klasy E zdradza charakte-
rystyczną dla Mercedesa staranność wykonania oraz niezwykłe 
przywiązanie do detali - elementy ozdobne są nie tylko estetycz-
ne, ale i przyjemne w dotyku.

Równie starannie projektanci podeszli do opracowania kon-
cepcji kolorystycznych - nabywcy będą mieli do wyboru liczne 
odcienie brązu, włącznie z nowymi, atrakcyjnymi zestawieniami, 
takimi jak brąz/macchiato czy brąz siodłowy/macchiato.

W
Klasa E to najpopularniejszy model mercedesa. Dotychczas sprzedano 13 mln egzemplarzy wszystkich 
jego generacji! Najnowsza, którą koszalińskim klientom w niezwykle eleganckiej formie zaprezentowała 
niedawno firma Mercedes-Benz Mojsiuk, z pewnością tę statystykę wywinduje jeszcze wyżej. Mamy 
bowiem do czynienia z autem technicznie i stylistycznie doskonałym, nasyconym inteligentnymi 
rozwiązaniami, które wyznaczają nowe standardy marce, ale i całemu rynkowi aut osobowych.

MERCEDES KLASY E 
– SAMOCHÓD 
PRAWDZIWIE 

INTELIGENTNY

AUTOR: ADAM RÓŻAŃSKI
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Oświetlenie wnętrza nowej Klasy E wykorzystuje wyłącznie 
trwałe, oszczędne diody LED. To samo dotyczy rozbudowanego, 
nastrojowego oświetlenia, dostępnego w 64 kolorach do wyboru. 

Klasa E wyróżnia się też nową architekturą foteli - ich ergono-
miczne, wyraziste wyprofilowanie łączy typowy dla Mercedesów 
komfort na długich trasach ze sportowymi walorami i  wyrafino-
wanym designem, różniącym się w zależności od linii wyposaże-
nia. Kolejną nowością w segmencie jest pakiet z podgrzewaniem 
podłokietników drzwi oraz podłokietnika w tunelu środkowym.

W chwili debiutu nowa Klasa E jest oferowana z dwiema jed-
nostkami napędowymi do wyboru: model E 200 napędza 4-cy-
lindrowy silnik benzynowy, a E 220d - całkiem nowy, 4-cylindrowy 
silnik wysokoprężny. Wkrótce do oferty dołączą kolejne wersje 
napędowe, w tym hybrydowa odmiana E 350 e z możliwością ze-
wnętrznego ładowania akumulatora (plug-in). 

Czterocylindrowa jednostka wysokoprężna daje początek zu-
pełnie nowej, niezwykle wydajnej  rodzinie silników Mercedes
-Benz. Z uwagi na mniejszy odstęp między cylindrami (90 wobec 
94 mm) jest krótsza i  bardziej kompaktowa od poprzednika. 
Mimo mniejszej pojemności (około 2 zamiast 2,1 l) rozwija moc 
143 kW (195 KM) i w modelu E 220 d zużywa średnio zaledwie 3,9 
l/100 km (cykl NEDC). To wartość jak dotychczas zarezerwowana 
wyłącznie dla pojazdów mniejszych klas.

Co więcej, czterocylindrowy motor ma niezwykle dopracowa-
ną konstrukcję. W bazowej wersji dysponuje pojedynczą turbo-
sprężarką o zmiennej geometrii łopatek. Jego głowicę i skrzynię 
kor bową wykonano z aluminium, dzięki temu silnik jest znacznie 
lżejszy, niż podobne jednostki napędowe.

Wszystkie modele dostępne w  chwili debiutu są standardo-
wo wyposażone w  nową, 9-biegową przekładnię automatyczną 
9G-TRONIC. Zapewnia ona szybką zmianę przełożeń, a jednocze-
śnie dba o utrzymywanie silnika na niskich obrotach, co szczegól-
nie korzystnie wpływa na obniżenie zużycia paliwa oraz poziomu 
hałasu w kabinie.

Nowe systemy wspomagające z  rodziny Intelligent Drive 
zwiększają zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort prowadzenia. 

Montowany standardowo układ antykolizyjny Active Brake Assist 
może ostrzec przed ryzykiem kolizji, w odpowiedni sposób wspo-
móc kierowcę podczas nagłego hamowania, a  jeśli zajdzie taka 
potrzeba, potrafi sam uruchomić hamulce. Poza pojazdami, które 
poruszają się wolniej, hamują lub stoją, rozpoznaje również pie-
szych znajdujących się w strefie zagrożenia przed autem.

Seryjne wyposażenie obejmuje też system monitorowania zmę-
czenia kierowcy Attention Assist o regulowanej czułości, ostrzega-
jący przed nieuwagą i sennością, oraz asystenta bocznego wiatru 
Crosswind Assist, łagodzącego skutki silnych podmuchów wiatru 
w celu zapobieżenia zjechaniu samochodu z toru jazdy.

Jeszcze więcej rozmaitych nowinek, niemal kosmicznych, za-
wiera opcjonalny pakiet wspomagania komfortu i  bezpieczeń-
stwa jazdy, którego zawartości nie jesteśmy w staniu tutaj nawet 
hasłowo omówić ze względu na mnogość propozycji. Wspomni-
my tylko o jednym: Digital Vehicle Key, czyli opartym na komuni-
kacji NFC (Near Field Communication) system autoryzacji, pozwa-
lający zastąpić kluczyk smartfonem kierowcy!

W programie Mercedes-Benz Lease&Drive 
rata na ten model zaczyna się od 1999 PLN netto miesięcznie.
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Grupa Mojsiuk - Firma Roku 2012
Nagroda gospodarcza przyznana przez  
Środkowopomorską Radę Naczelnej 
Organizacji Technicznej w związku z 45. 
edycją Koszalińskich Dni Techniki
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rzez kilka dni mieszkamy w bloku. Nie wiem, 
ile dokładnie ma pięter, możliwe że około trzy-
dziestu. A dokładniej dwadzieścia dziewięć, bo 
piętro czwarte formalnie nie istnieje. Nie ma 
go na przycisku w  windach i podobnie - nu-
mer czwarty nie figuruje na żadnych drzwiach. 
Czwórka przynosi w Chinach katastrofalnego 

pecha, więc lepiej nie kazać nikomu pod nią mieszkać.
 
2008
 
Kiedy ósmego sierpnia Li Ning został uniesiony przez liny w po-

wietrze, żeby rozpalić znicz olimpijski, wybiła godzina dwudzie-
sta. Na przywilej bycia gospodarzem olimpijskim Chiny czekały 
długo. Ósemka to szczęśliwa liczba Chińczyków, stąd ceremonia 
otwarcia została wyznaczona właśnie na ten czas. 

Urbanistyczne przygotowania do olimpiady zakładały rozległe 
plany przebudowy miasta. W jego centrum, zaraz obok nowej wi-
zytówki Pekinu - Ptasiego Gniazda - wybudowano dwukilometro-
wy deptak wraz z kompleksem parkowym. Oprócz terenów zielo-
nych stworzono także wioskę olimpijską. Nowe obiekty stanęły na 
miejscu zabytkowej części stolicy Chin. 

Dawniej tętniły tutaj życiem hutongi - szeregi połączonych ze 
sobą parterowych domków. Życie płynęło w  nich tradycyjnie, 

P
Wysiadamy na jednej z ponad 300 stacji metra. Giniemy w kilkunastomilionowym tłumie. 
Przechodzimy przez szerokie ulice, nad głowami wiszą wieżowce. Poniżej stoją skulone knajpki 
i podwórka. Pekińska kuchnia w osiedlowych restauracyjkach smakuje najlepiej. 

PEKIN 
MIASTO LICZB
AUTOR: KATARZYNA RODACKA

Widok na Zakazane Miasto

Instalacja artystyczna w dzielnicy 798
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według hierarchii społeczeństwa. Biedne dzielnice hutongów 
przecinała siatka dróżek, które w  deszczowe dni zamieniały się 
w błoto. Dzielnice bogate gościły zagraniczne placówki dyploma-
tyczne i handlowe. Większość uliczek była tak wąska, że można 
było przez nie przejechać jedynie rowerem. 

Dzisiaj życie w hutongach snuje się zdecydowanie biednie, nie-
rzadko wciąż nie ma tam kanalizacji. Z drugiej strony zagląda do 
nich coraz więcej turystów złaknionych ciszy i spokoju, a nie tylko 
pekińskiej gigantomanii. Liczba hutongów zdecydowanie jednak 
maleje. Od 1949 roku zmniejszyła się z 7 tysięcy do 2 tysięcy. Na 
początku 2008 roku wyburzono kolejne domostwa. Zajęło to naj-
pewniej dosłownie kilka dni. Wkrótce potem rozpoczęły się 29. 
Igrzyska Olimpijskie.

Z tej okazji Pekin wzbogacił się także o dwa gigantyczne obiek-
ty - Ptasie Gniazdo i Kostkę Wody. To nazwy dwóch największych 
i najsłynniejszych projektów. Pierwszy z nich to stadion, mogący 
pomieścić 90 tysięcy widzów. Projekt konstrukcji o misternie za-
projektowanej plątaninie belek i drutów powstał w szwajcarskiej 
pracowni Herzog & de Meuron. Drugi to kryta pływalnia, ze ścia-
nami zewnętrznymi stylizowanymi na wielkie pęcherzyki wod-
ne. Tym razem był to projekt rodzimy, który już po zakończeniu 
Igrzysk zgarnął wiele międzynarodowych nagród. Oba natomiast 
zyskały rzesze fanów, którzy przyjeżdżają je zobaczyć nie mniej 
często niż Zakazane Miasto.

 
35.05
 
Trzydziesty piąty dzień maja to specjalny dzień w chińskim ka-

lendarzu internautów. To data stworzona na potrzeby ominięcia 

cenzury. Trzydziestego piątego maja można bowiem obchodzić 
zakazaną rocznicę wydarzeń z placu Tiananmen. W dniu, w któ-
rym my obalaliśmy komunizm, chińscy studenci stawiali czoło 
własnej władzy. 

Do dzisiaj, 27 lat po tych wydarzeniach, czwarty czerwca podle-
ga cenzurze. Z tego powodu chińscy działacze społeczni i rodzi-
ny ofiar tamtych zamieszek, ciągle szyfrują tę datę. W ten sposób 
czwarty czerwca staje się trzydziestym piątym maja czy też funk-
cjonuje pod liczbą 64 jako kombinacja czwartego dnia szóstego 
miesiąca. Wszystkie po jakimś czasie są wykrywane i blokowane 
w Internecie. Rodziny ofiar masakry na placu Tiananmen wciąż nie 
otrzymały oficjalnych przeprosin ani zadośćuczynienia. Jedyne na 
co mogą mieć nadzieję, to to, że ich dzieci odnalazły na Tianan-
men niebiański spokój. Codziennie o wschodzie słońca wciągana 
jest tam flaga Chińskiej Republiki Ludowej, która wciąż upamięt-
nia reżim, a nie ofiary. Byli nimi przede wszystkim studenci oraz 
robotnicy, w sumie  - według oficjalnych statystyk rządu chińskie-
go - około 240 osób. Kolejni protestujący zostali skazani na karę 
śmierci lub długoletnie więzienia. Tutaj przed czołgami stanął 
anonimowy człowiek, znany potem ze słynnego zdjęcia jako Tank 
Man. Ci, którzy przeżyli zostali rozpędzeni za pomocą czołgów 
i broni maszynowej. 

Protest, pochwalany przez prawie trzy czwarte mieszkańców 
Pekinu, miał na celu poparcie dla wprowadzenia reform politycz-
nych i demokratyzacji życia publicznego. Mimo że te wydarzenia 
odbiły się echem na całym świecie, do dziś na Tiananmen nie 
ma pomnika upamiętniającego te dni. Kawałek dalej natomiast 
wśród balustrad i granitowych słupów w kryształowej trumnie na 
postumencie z czarnego marmuru spoczywa Mao.

Ptasie gniazdo - stadion olimpijski
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798
 
Hala, do której wchodzimy, mogła służyć jako magazyn lub 

mieściła linię produkcyjną. Ma kształt łuku, tylko jedna ściana 
jest prosta. U jej szczytu znajdują się małe okienka. Od kamien-
nej posadzki wieje chłodem. Pośrodku wciąż stoją okrągłe ka-
mienne podesty - przypominające stoły. Ciężko się domyślić, 
jaką funkcję pełniły pierwotnie. Na samym końcu znajduje się 
malutki sklepik, a  w  nim obrazy, miniatury, grafiki. Na ścianie 
naprzeciwko: graffiti - wielki portret Mao w  kolorach fluore-
scencyjnych. Jego autorem jest Madsteez - znany amerykański 
artysta. 

Odblaskowy Mao doskonale wpisuje się w estetykę dzielnicy 
798. To pofabryczna część Pekinu. Dawniej produkowano tutaj 
urządzenia radiowe - obecnie wystawia się sztukę, sprzedaje pły-
ty, organizuje performance’y, stawia instalacje. Chińska bohema 
znalazła tutaj swoje miejsce w 1996 roku. Obchodzono wtedy 60. 
rocznicę zwycięstwa Chińczyków w Wojnie Antyjapońskiej. Kiedy 
z tej okazji postanowiono zorganizować wystawę rzeźb, na część 
bohaterów tamtych czasów brakowało w  Pekinie wystarczająco 
dużej przestrzeni. Odkrycie hali w opuszczonej fabryce urządzeń 
radiowych zapoczątkowało rozwój kulturalny na jej terenie. Cały 
kompleks to zbiór budynków, pawilonów, warsztatów, wypełnio-
nych dzisiaj pracowniami artystów i galeriami sztuki, głównie al-
ternatywnej. Pomiędzy nimi biegną wąskie uliczki i ciasne zakręty, 

pną się bluszcze. Z bram lecą Beatlesi, progresywny rock albo naj-
nowsze płyty chińskich DJ-ów.

 
980
 
Nie sposób zajrzeć wszędzie, a na pewno nie do wszystkich bu-

dynków. Spacer między nimi daje poczucie przestrzeni oraz pojęcie 
o wielkości Państwa Środka. Dziewięć tysięcy pomieszczeń, 980 bu-
dynków, wszystko zamknięte i zakazane. Na dachach czerwone da-
chówki, ściany pomalowane na żółto – oba te kolory wspólnie tworzą 
symbol władzy cesarskiej. Co roku przemierza przez jego dziedzińce 
7 milionów turystów. Zakazane Miasto jest już dozwolone.

Poszczególni władcy zamieszkiwali pałac nieprzerwanie od 
1420 roku. Kiedy ostatni z nich, Puyi, abdykował w 1912, jesz-
cze przez kolejne 12 lat przemierzał sale i budynki umieszczo-
ne w części wewnętrznej i kładł się spać z widokiem na mister-
nie zdobione dachówki. Kiedy w  latach sześćdziesiątych XX w. 
w Chinach przebiegała rewolucja kulturalna, w Mieście stacjo-
nowało wojsko, czuwające nad tym, by nie wtargnęła do środka 
Czerwona Gwardia - krewka i zapalczywa komunistyczna organi-
zacja młodzieżowa. Obecnie, aż do 2020 roku, nieustannie trwa 
remont poszczególnych części kompleksu. Absolutnie nie ma 
takiego drugiego miejsca na świecie. Gigantomanię Chińczycy 
mają we krwi.

Brama wejściowa do dzielnicy 798

Mao

Dzielnica artystyczna - 798

Chińskie kulinaria



dach jednego z pałaców w Zakazanym Mieście
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jedna z hal przerobiona na galerię
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ejsy wycieczkowe stają się coraz bardziej 
popularne, a nawet modne – mówi Agniesz-
ka Strojna, właścicielka Biuro Podróży AGA 
Holiday. – Największe linie to MSC Cruises 
oraz Costa Cruises, statki niezwykle komfor-
towe, z  których czasem naprawdę nie ma 
się ochoty zejść na ląd.

Wybór jest ogromny. Można wypłynąć przez cały rok, we 
wszystkie strony świata – od Spitsbergenu po Australię. Nazwy 
wycieczek brzmią bajkowo: „Antyczna podróż”, „Śladami Wikin-
gów”, „Śródziemnomorska odyseja”, „Adriatyckie odkrycia”. Moż-
na popłynąć do Singapuru, Maroka, USA albo bliżej, do lubianych 
europejskich stolic.

Niektóre rejsy trwają kilka, a inne kilkanaście dni. Statki pływają 
w nocy, w dzień cumują w portach. Wtedy we własnym zakresie, 
bądź korzystając z  wycieczek fakultatywnych, można zwiedzać 
portowe miasta, opalać się na pięknych plażach, albo pozostać 
na pokładzie, co wcale nie jest złym wyborem, bo ilość atrakcji 
może konkurować z lądowymi.

Statki rejsowe tętnią życiem całą dobę. To wielopoziomo-
we pływające kurorty o  wysokich standardach. Poza kabinami 

mieszkalnymi, na pokładzie znajdują się restauracje (zazwyczaj 
kilka różnych kuchni całego świata), kluby fitness, strefy do opa-
lania, spa, baseny, kluby, kasyna, kina, a nawet teatr. Niebawem, 
29 maja, w  dziewiczy rejs wypłynie największy wycieczkowiec 
świata – Harmony of the Seas mierzący 362 metry długości, przy-
gotowany dla 6,5 tysiąca pasażerów z osiemnastoma pokłada-
mi, na których poza wspomnianymi wyżej standardami znajdą 
się promenady, galerie sztuki, boiska sportowe, puby, sklepy, 
butiki, a  także kolejka tyrolska, amfiteatr i  karuzela. W planach 
są koncerty i przedstawienia na lodzie. Koszt rejsu od 500 euro 
(wraz z opłatami portowymi) w kabinie z balkonem i można go 
zamówić w AGA Holiday.

Rejsowanie (ang. cruising) to opcja uniwersalna – odpowied-
nia na wycieczkę rodzinną – statki mają zawsze bogatą ofertę 
rozrywek familijnych, zajęć edukacyjnych i zabaw dla maluchów 
– romantyczny wypad we dwoje, albo odmiana dla osób, którym 
znudziło się konwencjonalne podróżowanie.  

– Jedną z  najwygodniejszych form rejsowania jest wycieczka 
z polskim pilotem, bardzo ją polecam – mówi Agnieszka Strojna, 
właścicielka Biuro Podróży AGA Holiday. – Pilot towarzyszy pasa-
żerom od momentu wyjazdu/wylotu z Polski. Na statku jest rezy-
dentem, pomaga w załatwianiu wszelkich formalności, dostarcza 

R

Rejsy wycieczkowe – tzw. cruising – to dwa 
w jednym: zwiedzanie ciekawych miejsc 
i wypoczynek na pokładzie komfortowego statku. 
Ląd i woda. Z tego sposobu podróżowania, gdzie 
podróż nie jest jedynie przemieszczaniem się 
w przestrzeni, ale atrakcją samą w sobie korzysta 
coraz więcej osób, tym bardziej, że ceny rejsów 
spadają. Biuro Podróży AGA Holiday od samego 
początku istnienia współpracuje z  Grupą Atlas 
Tours – największym organizatorem wakacji na 
morzu w Polsce.

REJS 
SZYTY 
NA MIARĘ

Agnieszka Strojna 
właścicielka  Biura Podróży 

AGA Holiday
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informacji o  menu i  wszelkich aktywnościach. Jest tłumaczem 
i  przewodnikiem wybranych wycieczek fakultatywnych. Oczywi-
ście można też podróżować indywidualnie. W  celu zapoznania 
się z aktualnymi ofertami rejsów zapraszam na stronę agaholiday.
namorzu.pl

Statki są ekskluzywne, ale ceny rejsów – przystępne, od 200 
euro. Co istotne – wliczona  jest w nią większość dostępnych na 
statku usług i atrakcji. Koszt zależy nie tylko od destynacji i cza-
su podróży, ale także od wybranej kabiny. Wewnętrzne nie mają 
okien i są tańsze. Zewnętrzne są z oknem lub balkonem, na któ-
rym można się opalać. Im wyżej, tym drożej. Warto dopłacić i cie-
szyć oczy pięknymi widokami – statki często płyną blisko wybrze-
ży. Niezależnie od rodzaju wszystkie kabiny są ponad poziomem 
morza, mają klimatyzację, łazienkę, media, sejf. Są sprzątane dwa 
razy dziennie, na dwie kabiny przypada 1 steward (cała załoga 
jest tak liczna, że zajmuje dwa pokłady!). Do wyboru są pokoje 
dwu- i kilkuosobowe, a także kilkuizbowe apartamenty, a w wersji 
luksusowej – nawet lofty. W  cenie rejsu są trzy posiłki dziennie, 

przekąski w ciągu dnia i nocny bufet, w opcji all inclusive także 
szeroki wybór wysokogatunkowych alkoholi.  

– Klienci w  moim biurze mogą uzyskać wszystkie informacje 
i szczegóły dotyczące rejsu: jak się do niego przygotować, co spa-
kować do walizki, jakie dokumenty zabrać, jakie aktywności oferu-
je statek, po ciekawostki i rady, jakie mogą się im przydać w czasie 
wycieczki – podkreśla Agnieszka Strojna. – Oczywiście dokładnie 
omówię wszelkie szczegóły dotyczące kierunku i przebiegu po-
dróży, dojazdu do portu – możemy go także zorganizować. Po-
mogę we wszystkim, sama miałam przyjemność pływać statkami, 
dodatkowo przeszłam specjalne szkolenie dotyczące cruisingu. 
Na koniec ważna informacja dla osób obawiających się choroby 
morskiej. Na wycieczkowcach nie występuje! 

 
Osobom wybierającym jednak tradycyjny sposób podróżowa-

nia samolotem, autokarem albo własnym autem – przypominamy: 
w biurze Aga Holiday dostępny jest szeroki wybór ofert znanych 
organizatorów w każde wymarzone miejsce na świecie.

Co warto wiedzieć, zanim popłyniesz w rejs:
- Ceny: kupując wycieczkę, sprawdź, czy podany koszt zawie-

ra opłaty portowe, opłatę serwisową dla załogi. Wysokość opłat 
uzależniona jest od długości rejsu, przy standardowej 8-dniowej 
podróży to ok. 200 euro.

- Transport do macierzystego portu: samolotem bądź we wła-
snym zakresie – autokarem lub samochodem. W pierwszym po-
może biuro – zarezerwuje bilety lotnicze i  transfer na lotnisko. 
Dla samochodu zarezerwuje miejsce parkingowe. Istnieje opcja 
zabukowania hotelu przed lub po rejsie

- Dokumenty: potrzebny jest paszport, wizy – w biurze uzyskasz 
informację, co będzie ci potrzebne na poszczególnych etapach 
podróży

- Ubezpieczenie: wliczone w cenę rejsu, obejmuje koszty lecze-
nia, następstwa wypadków i bagaż podręczny

- Opieka medyczna: na statkach znajdują się punkty medyczne, 
ale należy zabrać ze sobą zapas leków – mogą być niedostępne

- Ubiór: dowolny, ale warto zabrać ze sobą jeden strój wyjścio-
wy – sukienkę czy garnitur. Na statkach organizowane są uroczyste 
kolacje i gale, gdzie obowiązują stroje wieczorowe. Warto pamię-
tać o  obyczajach panujących w  poszczególnych miejscach i  za-
pewnić sobie odpowiednie ubranie

- Pieniądze: na statkach obowiązuje bezgotówkowy system 
opłat. Pasażerowie otrzymują karty elektroniczne – identyfikujące, 
będące też „kluczem” do pokoju. Waluta podawana jest w opisie 
statku. Należności reguluje się ostatniego dnia rejsu w recepcji. 
Karty kredytowe są rejestrowane zaraz po zaokrętowaniu. W przy-
padku braku karty wpłacamy depozyt gotówką.

- Opłaty serwisowe: wręczanie ich załodze statku jest tradycją 
morskich wycieczek, są obowiązkowe. Na większości statków są 
automatycznie doliczane do rachunku raz dziennie (ok. 9 euro) 
lub wręczane w specjalnych kopertach.

- Komunikacja: personel posługuje się językiem angielskim, 
niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i udziela wszelkich 
informacji. Każdego wieczora do kabin dostarczana jest gazetka 

pokładowa, a w niej program kolejnego dnia. W przypadku rej-
sów z  polskim pilotem gazetka pokładowa tłumaczona jest na 
język polski.

- Serwis bagażowy: wliczony w  cenę. Bagaże są dostarczane 
bezpośrednio do kabin

- Palenie papierosów: możliwe, ale wyłącznie w wyznaczonych 
miejscach.



PRZYKŁADOWE WYCIECZKI

REJS Z POLSKIM PILOTEM: 
Śródziemnomorska Odyseja (Włochy, Malta, Hiszpania, Francja)
Statek MSC Preziosa 4*+
Armator MSC Cruises
Data: 20.05.2016 – 29.05.2016
Cena od 749 euro

Cena obejmuje:
· rejs statkiem MSC Preziosa 
  (zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii);
· przejazd autokarem do portu wg rozkładu;
· pełne wyżywienie - do dyspozycji restauracja bufetowa, działają-
ca ok. 20 h dziennie (śniadanie, lunch, przekąski, podwieczorek, 
obiadokolacja, nocny bufet) oraz restauracja a la carte (śniadanie, 
lunch, obiadokolacja);
· serwis bagażowy i kabinowy;
· napoje z dystrybutorów w restauracji bufetowej 24h – kawa, her-
bata, woda oraz soki do śniadań;
· korzystanie z urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się 
na pokładzie statku (basen, jacuzzi, centrum fitness, boiska wie-
lofunkcyjne);
· udział w imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w 
teatrze, koncerty, nauka tańca, animacje);
· ubezpieczenie KL, NW, bagażu;
· opiekę polskiego pilota.
· dodatkowo płatne: opłata serwisowa dla obsługi statku, opłaty 
portowe.

REJS INDYWIDUALNY: 
Norweskie Fiordy (Niemcy, Norwegia)
Statek Costa Pacifica 4*+
Armator Costa Cruises
18.05-25.05.2016
Cena od 639 euro

Cena obejmuje:
- zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii;
- serwis bagażowy i kabinowy;
- wyżywienie - 3 główne posiłki;
- przekąski między posiłkami;
- korzystanie z basenu i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
- udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku.
- ubezpieczenie KL, NW i bagażu
- dodatkowo płatne: opłata serwisowa dla obsługi statku, trans-
port do portu, opłaty portowe
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Koszalin, ul. Piłsudskiego 88A
tel: 533 669 668, biuro@agaholiday.pl

www.agaholiday.pl
facebook.com/agaholiday  





Krem z pieczonej marchewki, imbiru i czosnku 

z dodatkiem curry i kuminu

www.eintopf.pl

»   Rozgrzejcie piec do 180’C. Na blachę wyścieloną papierem do pieczenia, lub do bryt-
fanny wyłóżcie marchew, imbir, czosnek w łupinach i szalotkę. Skropcie wszystko 
oliwą, posólcie i popieprzcie. Pieczcie pół godziny, po czym wyjmijcie imbir, czo-
snek i szalotkę, pieczcie dalej 30-40 minut, aż marchewka będzie miękka. Obierzcie 
czosnek z łupinek i wrzućcie z resztą upieczonych warzyw do malaksera, wlejcie 
ok. 2 szklanki wywaru i zmiksujcie. Regulujcie wywarem gęstość kremu. Przelejcie 
zupę do garnka, zagotujcie, zmniejszcie ogień i dodajcie mleko kokosowe i wszyst-
kie przyprawy, gotujcie jeszcze ok. 15 minut. Sprawdźcie czy nie trzeba doprawić 
jeszcze solą i pieprzem. Podawajcie z posiekaną bazylią i sokiem z limonki. My pola-
liśmy swoją jeszcze odrobiną mleka kokosowego i posypaliśmy czarnym sezamem. 

Wiosna krzyczy kolorami także na naszych talerzach. Kończymy 
ostatecznie z zimowym obżarstwem na rzecz zdrowych, kolorowych 
i  niesamowicie smacznych potraw! W  tym miesiącu szalejemy 
z  warzywami i  przyprawami. Zamiast ziemniaków słodkie bataty, 
w  miejsce soli curry i  kumin. Do tego marchewka, brukselka 
i  szpinak. Jest lekko, orientalnie, nietypowo i… tanio. Już wam 
zazdrościmy tych doznań. Smacznego!

Orientalnie 

na podniebieniu

Składniki:
»   1 kg marchwi, obranej 
    i pokrojonej w 3-5 cm kawałki
»   5 cm świeżego imbiru, 
    pokrojonego w plastry
»   3 ząbki czosnku, w łupinach
»   1 szalotka, przekrojona 
    wzdłuż
»   oliwa z oliwek
»   400 ml mleka kokosowego

»   3-4 szklanki wywaru 
    warzywnego
»   2 łyżeczki imbiru w proszku
»   1/2 łyżeczki kurkumy
»   1/2 łyżeczki garam masala
»   1 łyżeczka curry
»   1/2 łyżeczki kuminu
»   sól, pieprz
»   sok z limonki
»   garść posiekanej bazylii
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E intopf to potrawa jednogarnkowa. W  tym ga-
rze siedzi gotujące małżeństwo – Justyna i Da-
niel Hof, mocno przyprawione pasją do kuchni 
i gotowania. Na co dzień prowadzą kulinarnego 

bloga na łamach którego dzielą się przepisami swoich 
dziadków, rodziców, znajomych, ulubionych kucharzy 
i  wreszcie autorskimi pomysłami wprost z  podniebie-
nia. Dla nas będą gotować co miesiąc, udowadniając, że 
wszędzie dobrze, ale w domu smakuje najlepiej.

Bataty smażone 

z brukselką, 

szpinakiem, 

awokado 

i jajkiem 

w koszulce
Składniki (2 duże porcje):
»   1 większy batat, obrany, pokrojony w kostkę
»   8 szt. brukselek, przekrojonych na pół
»   1 średnia czerwona cebula
»   1 ząbek czosnku, posiekany
»   garść świeżego szpinaku
»   1 łyżeczka kuminu
»   1 łyżeczka czerwonej papryki
»   1 łyżeczka kolendry, rozbitej w moździerzu
»   sól, pieprz,
»   2 łyżki oliwy
»   1 awokado, pokrojone w plastry, 
    skropione cytryną
»   2 jajka
»   łyżka octu

»   Na rozgrzaną oliwę wrzućcie posiekaną ce-
bulę, podsmażcie do miękkości, dodajcie 
przyprawy, smażcie chwilę, niech uwolnią 
swój aromat, dodajcie ziemniaki, wymie-
szajcie, zmniejszcie ogień i duście pod przy-
kryciem do miękkości ziemniaków (powinny 
być al’dente). Dodajcie brukselkę i  czosnek, 
smażcie aż brukselka zmięknie, po czym 
dorzućcie szpinak, smażcie aż straci lekko 
swoją objętość. Posólcie i  popieprzcie do 
smaku. W  międzyczasie przygotujcie jajko 
w  koszulce: w  garnku zagotujcie wodę, wy-
łączcie palnik i  dodajcie ocet. Zamieszajcie 
żeby powstał wir. Jajka wbijcie do osobnych 
misek. Delikatnie wrzućcie jajko w  środek 
wiru. W ten sam sposób wrzućcie drugie jajko 
(maksymalnie 2 jajka na garnek). Przykryjcie 
pokrywką i gotujcie przez 3 minuty. Gdy będą 
gotowe wyjmijcie łyżką cedzakową na papie-
rowy ręcznik. Wyłóżcie na talerz warzywa, 
obok ułóżcie awokado, na wszystko jajko.

EINTOPF
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róbmy więc krótki przegląd tego, co na lata ku-
linarnie odrzucone, wraca do łask. Może znaj-
dziemy jakąś inspirację do kuchennych ekspe-
rymentów?

Skorzonera, czyli wężymord

Pochodzi z południowej Europy, najprawdopodobniej z Hisz-
panii lub Azji. W Polsce pojawiła się za czasów króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, ale popularność zyskała dopiero w XIX 
wieku. Zanim trafiła na talerze jako potrawa, używano jej w celach 
medycznych na ukąszenie żmii, stąd też jej inna nazwa „węży-
mord”. Skorzonera ma spichrzowy korzeń, którego długość do-
chodzi do 30 cm, brunatną, nieomal czarną skórkę. Znajdujący się 
wewnątrz miąższ jest biały, w smaku trochę przypominający szpa-
ragi, dlatego też roślina potocznie nazwana jest „zimowym szpa-
ragiem”. Korzenie rośliny zawierają: sód, potas, magnez, wapń, 
żelazo, fosfor, chlor, karoten i  witaminy: E, B1, B2, C oraz kwas 
nikotynowy. Skorzonera ma wiele właściwości leczniczych. Dzięki 
zawartości inuliny jest stosowana jako słodzik przez chorych na 
cukrzycę. Wartości odżywcze zawarte w czarnym korzeniu poma-
gają w chorobach układu pokarmowego, ułatwiają trawienie, re-
gulują pracę żołądka. Wężymord dobrze smakuje ugotowany lub 
zapieczony pod beszamelem. Można też zrobić z niego sałatkę.

Sałatka ze skorzonery
Składniki:
- 30 dkg korzonery 
- 2 jajka 
- gruszka 
- jabłko 
- 4 łyżki majonezu 
- 3 łyżki natki pietruszki 
- 2 łyżki posiekanych orzechów włoskich 
- sok z cytryny 
- do smaku: cukier, sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Oskrobaną, ugotowaną w osolonej i posłodzonej wodzie sko-

rzonerę odcedź. Następnie pokrój ją na kawałki długości 1 cm, 
skrop z sokiem z cytryny, dodaj posiekane jajka na twardo, pie-
truszkę, pokrojone w kostkę jabłko i gruszkę. Wymieszaj z majo-
nezem i przyprawami. Podawaj z orzechami.

Pasternak

Należy do roślin selerowatych, jego rodzimym obszarem wystę-
powania jest Europa i część Azji.  W Polsce rośnie dziko i najczę-
ściej jest spotykany w niższych górach. Łatwo mylony z pietruszką 
– nie tylko ze względu na wygląd, ale również i zapach. W daw-
nej Polsce pasternak był częstym gościem na stołach, później 
przegrał z włoszczyzną i ziemniakami. Korzenie rośliny dochodzą 
nawet do 40 cm długości i 12 cm grubości. Korzeń i  liście cha-
rakteryzują się dość intensywnym, przyjemnym aromatem, który 
zawdzięczają obfitej zawartości olejków eterycznych. Dzięki nim 
również mają niezmiernie atrakcyjny korzenny smak, który do-
skonale podkreśla aromat zup, gulaszu, ale również i  surówek. 
Pasternak ma także duże właściwości lecznicze. W starożytności 
spożywano go przed posiłkiem w celu zaostrzenia apetytu – a to 
dlatego, że pobudza trawienie. Podgrzewano go również w winie, 
co miało być lekarstwem na przeziębienia. Systematyczne jedze-
nie pasternaku  chroni organizm przed kamieniami nerkowymi 
i żółciowymi, działa przeciwbólowo, moczopędnie i uspokajająco. 
Ma również właściwości antyreumatyczne. Z  korzenia wytwarza 
się olejek pasternakowy, który znany jest z  właściwości obniża-
jących wysokie ciśnienie. Spożywanie pasternaku zaleca się ko-
bietom planującym ciążę i spodziewających się dziecka – zawiera 
bowiem w dużej ilości kwas foliowy. 

Ostra zupa z pasternaku
Składniki:  

Z
Skorzonera, jarmuż, topinambur – dziwnie brzmiące nazwy. Warzywa kiedyś doceniane, a później 
zapomniane. Ze względu na ich walory odżywcze i zdrowotne powracają na nasze stoły.

WIELKI POWRÓT 
ZAPOMNIANYCH WARZYW
AUTOR: WIOLETA JĘDRZEJCZYK-BETLIŃSKA / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI
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- 2 łyżki masła 
- 1 średnia cebula, posiekana 
- 450 g pasternaku, obranego i pokrojonego w kostkę 
- 1 ząbek czosnku, drobno posiekany 
- 2 łyżeczki curry 
- 1 kostka bulionu drobiowego 
- 770 ml wrzątku 
- 120 ml śmietany tortowej 
- szczypta soli i pieprzu do smaku 
- szczypta czerwonej papryki w płatkach lub w proszku 
  do dekoracji

Sposób przygotowania:
W dużym garnku na średnim ogniu roztopić masło. Cebulę ze-

szklić na maśle do miękkości (około 5 minut). Dodać pasternak, 
czosnek i curry. Smażyć przez kilka minut, aby uwolniły się aroma-
ty. Kostkę bulionową rozpuścić we wrzącej wodzie, wlać do garn-
ka. Mieszać, aby usunąć wszystkie cząstki warzyw z dna garnka. 
Gotować na wolnym ogniu przez 15 minut lub do momentu, gdy 
pasternak będzie miękki i będzie się łatwo dzielił pod drewnianą 
łyżką. Zdjąć garnek z ognia, a następnie zmiksować zupę ręcznym 
mikserem lub blenderem. Wmieszać śmietanę i podgrzać całość. 
Nie gotować. Doprawić solą i  pieprzem. Udekorować papryką 
w płatkach lub w proszku.

Jarmuż

Zaliczany do rodziny kapustnych, roślina typowa dla sezonu 
zimowego, ponieważ jego liście nadają się do jedzenia po pierw-
szych przymrozkach. Na rynkach, giełdach warzywnych możemy 
spotkać kilka jego odmian, które różnią się kolorem liści oraz sma-
kiem. Liście można zblanszować, przyrządzić jak szpinak. Wzbo-
gacą smak sałatek, zup, koktajli i dań warzywnych z ryżem, kaszą 
czy makaronem. Dużą sławą cieszą się także chipsy z jarmużu. To 
zielone warzywo jest również jednym ze składników potrawy kuch-
ni irlandzkiej o nazwie colcannon. Mało osób wie, że jarmuż ma 
olbrzymie właściwości zdrowotne – jego barwne liście są skarb-
nicą białka, błonnika, a także soli mineralnych - zwłaszcza wapnia 
i potasu. Jest bogaty w witaminę C, która uszczelnia i wzmacnia 
naczynia krwionośne, hamuje utlenianie „złego” cholesterolu LDL, 
a co za tym idzie - zapobiega miażdżycy. Jarmuż jest również bo-
gaty w wapń, co oznacza, że zapobiega osteoporozie, wpływa na 
dobry stan kości i  zębów oraz przyspiesza metabolizm. Roślina 
ta, podobnie jak brokuły i inne warzywa kapustne, jest skarbnicą 
sulforafanu - przeciwutleniacza, który ma silne działanie antyno-
wotworowe.

Smoothie z jarmużem i jabłkiem
Składniki:
- 3 liście jarmużu (ok. 70 g)

- 2 jabłka 
- mały kawałek imbiru 
- 1 banan 
- 1 szklanka soku jabłkowego

Sposób przygotowania:
Jarmuż dokładnie umyć, oderwać miękkie liście od twardej 

części środkowej. Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć gniaz-
da nasienne. Imbir obrać, zetrzeć na małej tarce. Jarmuż, jabłka, 
imbir włożyć do pojemnika stojącego blendera. Dodać obranego 
banana oraz sok. Dokładnie zmiksować, przelać do szklanki.

Brukiew

Pierwsza drukowana wzmianka o  brukwi pochodzi z  1620 r. 
została zawarta w  dziele szwajcarskiego botanika. Przyjmuje się 
jednak, że roślina pochodzi ze Skandynawii lub Rosji. W Polsce 
brukiew pojawiła się ok. XVII w. - była pokarmem popularnym 
wśród biedoty, ratunkiem przed głodem w czasie II wojny Świa-
towej. Stąd pewnie na lata została zapomniana, a dziś  paradok-
salnie - stała się rarytasem poszukiwanym w sklepach z żywnością 
ekologiczną. Charakteryzuje się ostrym smakiem, jej skórka jest 
jasnożółta z  fioletowym nalotem. W  smaku przypomina skrzy-
żowanie kalarepy z  rzodkiewką. Brukiew może być podawana 
w każdej postaci - surowa, gotowana, pieczona, duszona. Niektó-
rzy przygotowują z  niej zupy, puree, czy zapiekanki. Rozcierana 
z gotowaną marchewką, ziemniakami, masłem i śmietaną brukiew 
- to obowiązkowych dodatek do wielu tradycyjnych norweskich 
świątecznych potraw. Oprócz ciekawego smaku i  różnorakiego 
zastosowania warzywo zawiera duże ilości witamin: A, B1, B2, B5, 
B6, B9, B12, C, D, K oraz  wiele składników mineralnych: wapń, 
fosfor, sód, żelazo, magnez, cynk, miedź, siarka, błonnik, karoten, 
rutynę, cukry, białka. Korzeń i  nać brukwi bogata jest w  związki 
chemiczne – zwane glukozynolatami, które przeciwdziałają czyn-
nikom rakotwórczym, pomagają w leczeniu chorób skóry i wypa-
daniu włosów. Lekarze ostrzegają, że zbyt duże spożycie brukwi 
może prowadzić do niedoczynności tarczycy. 

Zupa z brukwi
Składniki: 
- 1 skrzydło gęsie 
- 1 brukiew 
- 1 cebula 
- 3 ziemniaki 
- 2 marchewki 
- 1 pietruszka 
- połowa selera
- majeranek, sól, pieprz
- 2 ząbki – czosnku



KULINARIA38 

Sposób przygotowania:
Warzywa pokroić w  kostkę, wrzucić do garnka. Dodać mięso 

lub kości. Zalać wodą. Wrzucić czosnek, przyprawić solą, pie-
przem i  majerankiem. Ugotować. Wyjąć mięso lub kości. Zupę 
zmiksować. Na talerzu udekorować odrobiną startej brukwi. Po-
dawać z grzankami.

Fenkuł, albo koper włoski

Bliski krewny kopru ogrodowego, pochodzi z wybrzeży Morza 
Śródziemnego i  jest jedną z  najstarszych roślin przyprawowych 
oraz leczniczych. Starożytni zaliczali go do grupy siedmiu świę-
tych roślin wspomagających zdrowie i  przepędzających choro-
by. Koper włoski króluje głównie w kuchni francuskiej i włoskiej 
- w sosach do ryb i owoców morza. We Włoszech fenkuł jest rów-
nież używany do przyprawiania pieczeni wieprzowej i pikantnych 
kiełbas. Niewiele osób wie, że w tej uroczej bulwie znajdują się 
olbrzymie właściwości lecznicze. Już w  I w. Pliniusz zauważył, że 
węże po zrzuceniu skóry, jadły koper aby odzyskać wzrok. Od 
tego czasu koper był używany jako środek do przemywania zmę-
czonych i  podrażnionych oczu. Chińczycy i  Hindusi używali go 
jako środka leczniczego po ukąszeniu węża. Jego olej dodawa-
ny jest do leku zapobiegającego kolce jelitowej. Napary z kopru 
wykorzystywano do stymulowania laktacji, a w czasach renesansu 
na terenie Europy zwalczał uczucie głodu i był lekarstwem na oty-
łość. Nasiona i korzenie kopru włoskiego pomagają w przypadku 
chorób wątroby, śledziony i pęcherzyka żółciowego, łagodzą tak-
że bolesne obrzęki, są także pomocne w przypadku żółtaczki, dny 
moczanowej i skurczy. Koper nie powinien być stosowany w du-
żych dawkach, gdyż może powodować skurcze mięśni. 

Zupa krem z kopru włoskiego
Składniki:
- 3 łyżki oliwy extra vergine
- 1 cebula
- 1 por
- 1 koper włoski
- 1 duży ziemniak
- 1 jabłko
- 1 łyżeczka suszonego tymianku
- 1 łyżeczka kurkumy
- 1/2 łyżeczki nasion kopru włoskiego 
- 1 litr bulionu jarzynowego lub wody

Sposób przygotowania:
W  garnku na oliwie zeszklić pokrojoną w  kosteczkę cebulę. 

Odciąć najbardziej zielone i twarde końce pora i wykorzystać je 
przy innej okazji, np. do bulionu. Resztę pora przekroić wzdłuż na 

pół i dokładnie opłukać, następnie posiekać w poprzek na desce 
i dodać do cebuli. Smażyć przez ok. 4 minuty, co chwilę mieszając. 
Koper włoski opłukać, odciąć koperek przy końcach i zachować 
go do dekoracji. Bulwę przekroić na pół a następnie pokroić na 
plasterki. Wrzucić do garnka i smażyć, co chwilę mieszając przez 
ok. 4 minuty. W  międzyczasie dodać obranego i  pokrojonego 
w kosteczkę ziemniaka, a pod koniec obrane i pokrojone jabłko. 
Dodać tymianek, kurkumę i nasiona kopru włoskiego. Doprawić 
solą oraz świeżo zmielonym pieprzem. Wlać gorący bulion lub 
wodę i  zagotować. Gotować przez 13-15 minut do miękkości 
ziemniaków. Zupę dokładnie zmiksować, w razie potrzeby dopra-
wić. Podawać z koperkiem i karmelizowanymi orzechami (orzechy 
posiekać i uprażyć na suchej patelni; odstawić z ognia, na patelnię 
wlać syrop klonowy i wymieszać).

Oberżyna, czyli bakłażan

Bakłażany zawędrowały z Azji do Europy wraz z muzułmanami, 
którzy dotarli do Hiszpanii przez północną Afrykę w  VII wieku. 
O ile hiszpański klimat jest na tyle łagodny, że bakłażany mogły 
rosnąć na dworze, w ogrodach lub na polach, o tyle w chłodniej-
szych rejonach Europy  uprawia się je na małą skalę w szklarniach. 
W Polsce oberżyny znane są od XVI w., ale uprawiane były jako 
roślina ozdobna. Ich właściwości smakowe i odżywcze doceniono 
dopiero w XIX wieku. Owoc bakłażanu może mieć różne kształty 
i zabarwienie, najczęściej spotyka się odmiany o owocach grusz-
kowatego kształtu i  fioletowo-czarnej skórce. Warzywo  zawiera 
dużo soli mineralnych: fosforu, żelaza, wapnia, a także dużo wę-
glowodanów, w tym cukrów. Bakłażany uważane są za afrodyzjak. 
Mają właściwości detoksykacyjne, stąd polecane są przy kuracji 
antybiotykowej. Zmniejszają ryzyko zachorowania na choroby no-
wotworowe,  poprawiają przemianę materii. O bakłażanie mówi 
się, że daje długowieczność, gdyż obniża poziom cholesterolu we 
krwi. 
 
Grzanki z bakłażanem i kozim serem
Składniki:
- 4 plasterki bakłażana
- 2 kromki chleba żytniego
- 2 plasterki sera koziego
- 2 łyżki posiekanego szczypiorku
- oliwa extra vergine
- sól i świeżo zmielony czarny pieprz

Sposób przygotowania:
Bakłażana pokroić na 1 cm plastry. Posypać solą, odstawić na 

15 minut. W międzyczasie rozgrzać grill w piekarniku na średnią 
moc. Chleb opiec w tosterze lub lekko zgrillować na patelni gril-
lowej, ewentualnie włożyć na chwilę do piekarnika i lekko opiec. 
Bakłażana opłukać pod bieżącą wodą, aby pozbyć się goryczki 
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i dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem. Ułożyć na średnio 
rozgrzanej patelni. Grillować przez około 5 minut z jednej strony 
aż powstaną ciemne pręgi. Przełożyć na drugą stronę, posypać 
solą morską, skropić oliwą z  oliwek i  grillować przez kolejne 5 
minut. Jeśli nie mamy patelni grillowej, bakłażana można zgril-
lować w piekarniku, ułożonego na posmarowanej oliwą blaszce. 
Bakłażana ułożyć na chlebie, między plastry włożyć po krążku sera 
koziego. Grzanki ułożyć na metalowej kratce, posypać szczypior-
kiem i włożyć na chwilę pod grill w piekarniku. Wyjąć, kiedy ser 
zacznie się topić i lekko się zrumieni. Grzanki posypać pieprzem, 
doprawić solą do smaku i skropić oliwą.

Czarna rzepa

Właściwie to czarna rzodkiew. Warzywo pojawiło się jako dziko 
rosnąca roślina w Europie, Azji oraz Północnej Afryce. Spożywa-
na była już przez budowniczych piramid w Egipcie. Była wówczas 
znana jako środek dodający energii i krzepy do pracy. Natomiast 
w  czasach średniowiecznych odgrywała dużą rolę w  żywieniu. 
W XIX wieku jej spożycie zmalało na rzecz ziemniaków. Roślina ma 
lekko pikantny smak, podobnie jak czosnek. Nadaje się do sałatek 
i surówek, doskonale łączy się ze słodkimi owocami bądź warzy-
wami. Na wschodzie Europy czarną rzepę podaje się z  olejem, 
śmietaną lub jajkami. W  tej postaci stanowi także nadzienie do 
pierogów. Rzepę można przygotowywać na różne sposoby: pie-
kąc, gotując, w formie puree, zupy lub potrawki.  Systematyczne 
spożywanie wpływa znakomicie na zdrowie, bo czarna rzepa jest 
źródłem witaminy PP, C, beta-karotenu i witamin z grupy B. Poma-
ga leczyć zakażenia układu moczowego, odkaża układ pokarmo-
wy, leczy anemię oraz kamicę nerkową. Sok działa rozgrzewająco, 
co przydaje się do smarowania, gdy doskwiera nam zapalenie 
korzonków lub nerwobóle. Roślina ze względu na swoje właści-
wości jest intensywnie wykorzystywana w przemyśle kosmetycz-
nym. Siarka zawarta w czarnej rzepie pozwala zachować piękną 
cerę, lśniące włosy, a także mocne i zdrowe paznokcie. Pomaga 
również w leczeniu skóry trądzikowej.

Gulasz wieprzowy z czarną rzepą
Składniki:
- 2 kg rzepy 
- 1 kg mięsa wieprzowego bez kości 
- 2 łyżki mąki 
- oliwa
- 200 ml gęstej śmietany,
- sól

Sposób przygotowania::
Rzepę obieramy i kroimy w ósemki. Gotujemy w lekko osolonej 

wodzie przez ok. 30 minut. W tym czasie obsmażamy pokrojone 
w  kostkę mięso. Ugotowaną rzepę odcedzamy, dodajemy do 
mięsa i razem dusimy przez 45 minut. Wlewamy śmietanę wymie-
szaną z mąką. Mieszając, doprowadzamy do wrzenia. Na wolnym 
ogniu dusimy jeszcze 5 minut.

Topinambur

Inaczej słonecznik bulwiasty, karczoch jerozolimski lub ziemna 
gruszka. Uprawiali go już Indianie w  czasach prekolumbijskich. 
W  Polsce topinambur pojawił się około roku 1730. Bulwy topi-
namburu przyrządza się podobnie jak ziemniaki. Są jednak bar-
dziej chrupiące, słodsze i  mają lekko orzechowy smak. Można 
zrobić z  nich zupę jarzynową, gotować je, dusić, zapiekać, piec 
i smażyć. Dobrze smakuje w sałatkach. Nadaje się również na fryt-
ki i chipsy. Odżywcze i smakowe walory topinamburu najbardziej 
doceniają Francuzi, którzy te kolorowe bulwy przyrządzają na 20 
sposobów. Roślina ma również właściwości lecznicze, można ją 
stosować w przypadku zaburzeń trawiennych i sercowo-naczynio-
wych. Jest także sprawdzonym sposobem na odchudzanie. Po-
nadto, dzięki obecności inuliny, zalecana jest diabetykom, w celu 
obniżenia poziomu glukozy we krwi. Topinambur reguluje rów-
nież ciśnienie tętnicze, wzmacnia układ odpornościowy i pomaga 
w stanach przewlekłego zmęczenia. Bulwy są bogatym źródłem 
potasu, żelaza oraz tiaminy. 

Topinambur z makaronem i pesto pistacjowym
Składniki:
- 100 g drobnego makaronu 
- ok. 400 g topinamburu
- 2 łyżki oliwy / oleju do smażenia
- 3 łyżki pesto pistacjowego
- sól, pieprz do smaku
- garść posiekanej natki pietruszki 

Sposób przygotowania:
Makaron gotować al dente w  dużej ilości osolonej wody. 

W tym czasie topinambur porządnie wyszorować i opłukać pod 
bieżącą wodą (nie trzeba obierać ze skórki). Pokroić w  talarki 
grubości ok. 5-6 mm. Na patelni rozgrzać tłuszcz, wrzucić to-
pinambur i smażyć na złoto (ok. 15 minut), mieszając od czasu 
do czasu. Zdjąć z ognia, dodać odcedzony makaron, wmieszać 
pesto. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Posypać posiekaną 
natką pietruszki.
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 ak co roku widzowie festiwalu będą mieli okazję 
obcować z  gwiazdami. Organizatorzy, czyli Biu-
ro Promocji Miasta i  Darłowski Ośrodek Kultury, 
przyzwyczaili już nas, że na plaży w Darłówku spo-
tkamy wielkie nazwiska polskiej kultury, mediów 
i polityki.  

Darłowski Festiwal Media i Sztuka to wyjątkowe wydarzenie na 
mapie letnich imprez organizowanych nad Bałtykiem. Stał się już 
marką samą w sobie. Obecność na Festiwalu popularnego pro-
gramu Szkło Kontaktowe z TVN24 oraz relacje na antenie ogól-
nopolskiej radiowej Trójki i regionalnego Radia Koszalin sprawiły, 
że Darłowo zyskało rozgłos w całym kraju. W dniach Festiwalu do 
Darłowa zagląda z roku na rok coraz więcej gości z regionu i tury-
stów z całej Polski. 

Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, tak mówi o  genezie 
festiwalu: -  Długo szukaliśmy pomysłu na imprezę, która by świet-
nie promowała miasto, a  jednocześnie zapewniała rozrywkę na 
wysokim poziomie naszym mieszkańcom i wakacyjnym gościom. 
Z Festiwalem Media i Sztuka trafiliśmy w dziesiątkę. Ten projekt la-
winowo poprawił naszą rozpoznawalność spośród kilkudziesięciu 
nadmorskich miejscowości o turystycznych ambicjach.  Wiem, że 
wiele innych miejsc zazdrości nam tego pomysłu, ale lato w Dar-
łowie będzie pełne również innych atrakcji, na które już dziś ser-
decznie zapraszam – dodaje Arkadiusz Klimowicz.

Nasz magazyn będzie towarzyszył festiwalowym wydarzeniom. 
W miarę konkretyzowania się tegorocznego programu, będziemy 
Państwa o tym informować. Ale już teraz rekomendujemy wpisa-
nie w kalendarzu: „7-10 lipca, Darłówko/Darłowo”. Koniecznie! 

J

Szósty Festiwal Media i Sztuka w Darłowie 
wystartuje w czwartek, 7 lipca na plaży 
wschodniej kurortu. Festiwalowe wydarzenia 
potrwają do niedzieli, 10 lipca. Warto te daty 
już teraz wpisać do kalendarza.

MEDIA I SZTUKA 
W DARŁOWIE

AUTOR: MAJA WERNER / FOTO: TOMASZ KELER
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wietniowy niedzielny poranek. Przed opusz-
czonym budynkiem przy połczyńskim parku 
połyskuje nowością zamocowana w  chod-
niku metalowa tabliczka z napisem po pol-
sku, angielsku i hebrajsku: „Tu żył Leo Levy, 
urodzony 19.09.1881 roku. Zamordowany 
podczas nocy kryształowej 10.11.1938 roku”. 

Ktoś naprędce składa kwiaty. Przed tabliczką stają zaskoczeni 
Jacqueline Richardson i jej brat Nicolas Hinrichsen - dzieci jedy-
nej żyjącej córki Leo Levy`ego, Margarete (bliscy od zawsze mówi-
li o niej Gretel). Jest z nimi Amnon Rimon z Izraela, syn Ewy, siostry 
Gretel. Nie kryją wzruszenia. - Przed chwilą dzwoniłam do mamy, 
do Londynu – relacjonuje Jacqueline. - Mówiła, że nigdy po śmier-
ci ojca nie płakała. Ale dziś nie mogła powstrzymać łez. 

Ani Gretel, ani Eva, ani dwie pozostałe córki Leo po wojnie nie 
odwiedziły Połczyna. „Nasze wspomnienia były zbyt bolesne” - 
tłumaczyła Gretel kilka lat temu. 

Za to Amnon Rimon odwiedza Połczyn już trzeci raz. Czasem 
zagadywał nieśmiało znajomych z Polski, czy Połczyn jest gotowy 
na to, by upamiętnić jego przodków, którzy niegdyś rozwijali to 
miasto i których historia miała tak dramatyczny kres. 

Tabliczka przed domem Levych to zasługa Tomasza Chmielew-
skiego, dyrektora połczyńskiego Centrum Kultury. Treść konsulto-
wał ze znajomą z Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. 

Na Zachodzie taka forma upamiętnienia jest popularna: tablicz-
ka pojawiła się na przykład w chodniku przed budynkiem w Ber-
linie, w którym mieszkał Paul Levy, kuzyn Leo z Połczyna. Paul był 
jednym z głównych inżynierów kolei niemieckich. Tuż po dojściu 

Hitlera do władzy stracił stanowisko, a  w  czasie wojny trafił do 
obozu koncentracyjnego.  

- Chylimy czoła przed dokonaniami waszych przodków – mówi-
ła burmistrz Połczyna Barbara Nowak. - Dążenie Aschera Levego 
do tego, by być pełnoprawnym obywatelem miasta i radnym za-
wsze mnie wewnętrznie wzrusza. 

Połczyn w literaturze światowej! 

Z kart powieści uczyć się swojej historii! Niewiele miast na Po-
morzu ma takie szczęście jak Połczyn. Ba, takie szczęście ma nie-
wiele w Polsce miast. 

Wszystko, jak często bywa, to dzieło przypadku. Jakieś 25 lat 
temu znany dziennikarz Roman Frister kupił na pchlim targu w Tel 
Awiwie walizkę z dokumentami i zdjęciami, które opisywały losy 
żydowskiej rodziny Levy`ch. Rachunek tapicera za naprawę kana-
py, zapiski księgowe, zdjęcia z przełomu XIX i XX wieku. - Miałem 
w ręku historię czterech pokoleń Levy`ch –  mówił o nabytku zmar-
ły przed rokiem Frister. 

Najpierw napisał artykuł do izraelskiej gazety, a potem zabrał 
się za przygotowanie książki. Przeszukał archiwa w  Niemczech, 
Izraelu i  Polsce. Wykorzystał również wspomnienia i  prywatne 
zbiory członków rodziny rozsianych po świecie. Książka ukazała 
się po hebrajsku, angielsku, niemiecku i  – w  2007 – po polsku. 
I w ten sposób Połczyn trafił do literatury światowej! 

„Miłość Niemożliwa. Aschera Levy`ego tęsknota do Niemiec” 
(tak brzmi w pełni tytuł) to rzecz o zmaganiach kilku pokoleń ro-
dziny Levy`ch, którzy lojalność wobec niemieckiego państwa sta-

K
Potomkowie jednego z najpotężniejszych rodów w Połczynie-Zdroju właśnie odwiedzili miasto 
przodków.

ŚLADAMI 
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rali się pogodzić z wiernością tradycji żydowskiej. To przy okazji 
opowieść o skomplikowanej historii Pomorza i miejscu w tej hi-
storii społeczności żydowskiej. To także opowieść o tym, jak przez 
ponad 100 lat rozwijał się Połczyn-Zdrój - miasto rzemieślników 
i kupców, z czasem zyskujące dużą popularność wśród letników. 

Miłość nieodwzajemniona  

Jest koniec XVIII wieku. Żyd imieniem Berisch i jego żona Gitel 
osiedlają się w Białogardzie. Przywędrowali na Pomorze z Wielkie-
go Księstwa Poznańskiego. Ich syn Ascher Jäckel - jeden z jede-
naściorga dzieci - podobnie jak rodzice, żyje w skrajnej nędzy. Nie 
ma dachu nad głową ani nawet własnego łóżka. 

Na życie zarabia jako domokrążca. Kiedy król pruski wydaje 
edykt umożliwiający nadawanie Żydom obywatelstwa, Ascher 
Jäckel przyjmuje nazwisko Levy. Żeni się jako dojrzały mężczyzna 
i wkrótce na handlu z wycofującą się armią Napoleona zdobywa 
swój pierwszy, mały majątek. Kupuje gospodę na obrzeżach Bia-
łogardu. 

Levy starają się żyć jak inni obywatele, ale nie zapominają o ży-
dowskiej religii i obyczajach. Żyją dostatnio, choć mają świado-
mość, że ten dobrobyt nie musi być dany raz na zawsze. Ich ober-
ża i sklep płoną podczas pogromu. Znów zostają bez grosza. 

Jedyny syn Ascher Levy trafia do firmy znajomego kupca. Z po-
korą uczy się zawodu. Z  czasem wybija się na samodzielność: 
sprzedaje chłopom sukno i  nasiona. Gromadzi pokaźną sumę 
w banku, ma kilka nieruchomości. Jak przystało na statecznego 
pana, dorabia się nawet… brzuszka. To swat o imieniu Moses wy-

Dwa dni po nocy kryształowej dwóch chrześcijańskich grabarzy 
pochowało zamordowanego przez niemieckich bojówkarzy Leo 
Levy`ego. Nad grobem modliła się tylko żona Else i najmłodsza 
córka Ruth. A przecież jego ojca i dziadka żegnali niegdyś 
dostojnicy z całej rejencji! 

Powrót po latach: Amnon Rimon (po lewej, tyłem), Jacqueline Richardson 
i jej brat Nicolas Hinrichsen pozują do zdjęć przed kamienicą dziadków. 

Tabliczką w chodniku Połczyn 
upamiętnił ostatniego zarządcę 

rodzinnej firmy. 



patrzył dla niego dziewiętnastoletnią Fanny Benjamin pochodzącą 
z odległego Drawska. W tamtym czasie znaleźć pannę z religijnego 
domu i z gwarancją stosownego posagu było nie lada sztuką. Ro-
dzice Fanny dają pieniądze na pokrycie większości kosztów zakupu 
domu. 

Małżonkowie Levy za 1300 reichstalarów kupują dom przy pre-
stiżowej ulicy Brunnenstrasse w Połczynie-Zdroju (sto lat później 
ulica będzie nosić imię Adolfa Hitlera). 

Jako Żyd, Ascher początkowo był traktowany z  nieufnością. 
Wkrótce jednak, choć nie bez oporów, został uznany za pełno-
prawnego mieszkańca miasteczka. Z  czasem otrzymuje nawet 
mandat radnego. 

Handluje zbożem i  innymi płodami rolnymi, sprzedaje drew-
no z tartaków pod Koszalinem. I choć wciąż znany jest jako „Żyd 
od zboża”, inwestuje w różne branże. Kupuje akcje linii kolejowej 
Lipsk-Magdeburg. Inwestuje tysiące talarów w przedsiębiorstwo 
budujące linię ze Stargardu do Koszalina. Kupuje tartak w Kollatz 
(dziś Kołacz) pod Połczynem. 

Słucha rad bywałego w świecie kuzyna z Berlina, i dba o to, by 
rodzina nie zdradziła zasad Talmudu. Nad jego łóżkiem wisi por-
tret Majmonidesa i króla Prus Fryderyka Wilhelma IV. Stara się być 
wiernym poddanym pruskiego monarchy. 

Państwo jednak nie odwdzięcza mu się za tę wierność. Ascher 
przekazuje 250 talarów na budowę filii szpitala Betania (w budyn-
ku do dziś mieści się szpital). W 1852 roku król Fryderyk Wilhelm IV 
odwiedza Połczyn, by uczestniczyć we wmurowaniu kamienia wę-
gielnego pod ten szpital. Ale Ascher nie ma prawa stanąć wśród 
dygnitarzy witających monarchę. Bo przecież jest Żydem. 

Po śmierci Aschera rodzinny biznes przejął jego syn Bernhard. 
Dbał o firmę, założył jedną z pierwszych linii telefonicznych w mia-
steczku i kupił dom przy promenadzie Bismarcka. 

Jednym z synów Bernharda był Leo, który studiował chemię na 
uniwersytecie w Heidelbergu, by następnie z bratem Siegfriedem 
z powodzeniem prowadzić interes rodzinny. 

Naziści stopniowo podcinają podstawy firmy. Leo z godnością 
znosi odebranie fabryki w  Grzmiącej i  gospodarstwa w  Buślar-
kach. Potem oddaje tartak w Kołaczu. 

Sam do końca wierzy, że nazizm to przejściowa choroba. Ale 
stara się, żeby córki znalazły schronienie poza granicami Niemiec. 
Najstarsza Hannach i Ewa uczą się w szkole rolniczej i wyjeżdżają 
do Palestyny. Hannach po wojnie wspierała osadników przybywa-
jących do Izraela i udzieliła pomocy Romanowi Fristerowi w ustala-
niu losów rodziny. Zmarła w 2012 roku w wieku 97 lat.

 Margarete w 1937 roku wyjeżdża do Wielkiej Brytanii i wkrótce 
poznaje uciekiniera z Niemiec, historyka sztuki Klausa Hunrichse-
na. Mieszka w Londynie do dziś. Najmłodsza Ruth po śmierci ojca, 
z matką Else, wyjeżdża  do Palestyny. Potem osiedla się w USA. 

Większość kuzynów rozjechała się po świecie. Niektórzy, nieste-
ty, nie doczekali końca wojny. 

Domu nie ma                             

Kiedy „Miłość niemożliwa” ukazała się po polsku, stała się w Po-
łczynie lekturą obowiązkową. Byli tacy, którzy z książką w ręku wę-
drowali po mieście szukając budynków opisywanych przez Friste-
ra, dopasowując ulice i miejsca w parku zdrojowym. 

Niedługo po objęciu władzy przez Hitlera Leo Levy zobaczył 
u bramy miejskiego parku tabliczkę z napisem „Zakaz 
wprowadzania psów i Żydów”. Dziś spacerujemy po tym 
miejscu z jego wnukami.
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Ozdobna peronowa witała niegdyś podróżnych. 
Dziś jej resztki ogląda wnuk Leo Levy`ego, Nicolas 
(z lewej tłumaczący rozmowę Maciej Lorenc). 

Przez ponad 100 lat kolej była 
połczyńskim oknem na świat. 
Dziś to miejsce wygląda przygnębiająco. 



Burmistrz Barbara Nowak mówi, że kiedyś zgłosił się do niej in-
westor, który chciał kupić budynek. Dowiedział się o nim właśnie 
z powieści Fristera. 

Elżbieta Lemańska, rodowita połczynianka, która od kilku lat 
mieszka w Niemczech, przyznaje bez ogródek, że na punkcie tej 
książki oszalała. Czytała ją kilka razy, gubiąc się w gąszczu imion 
i  dat. W  końcu zaczęła kreślić drzewo genealogiczne. W  Niem-
czech poznała Amnona Rimona,  dowiadując się o  dzisiejszych 
losach rodziny. Zbiera nowinki w Internecie, czyta książki. Odno-
towuje przyjście na świat każdego potomka rodu. 

A kiedy dowiedziała się, że wnuki Leo Levy`ego odwiedzają Po-
łczyn, postanowiła, że musi tam być. I musi razem z nimi zobaczyć 
miejsca ich przodków. Na przykład to, gdzie był pierwszy dom 
kupiony jeszcze przez Aschera Levy`ego (Brunnenstrasse). Były 
spory, gdzie stał ten budynek. Dziś wiadomo, że już go nie ma. Na 
pustej parceli u zbiegu ulic Kościuszki i 5 Marca jest tylko kiosk. 

Nasza tora jest w Izraelu! 

Trzeba natomiast było kilku lat, by ustalić, że budynek, który był 
do niedawna częścią sanatorium Poznanianka, to drugi dom ro-
dziny Levych. 

Na zdjęciu z  1930 roku widać okazałą kamienicę z  ozdobny-
mi oknami, gzymsami  i  ogrodem przed wejściem. Ludzie dłu-
go spierali się, gdzie stał ten dom. Byli nawet tacy, którzy chcieli 
wdrapać się na dach sąsiednich budynków, by uchwycić perspek-
tywę ze starego zdjęcia i  odpowiednio umiejscowić kamienicę, 
w tle której widać było kominy browaru. Wątpliwości rozwiał To-
masz Chmielewski. Porównał dokładnie stare zdjęcie z widokiem 
dzisiejszym: liczbę okien i odległości między nimi.  I już nie było 
wątpliwości. 

Do wojny budynek sąsiadował z popularnym sanatorium Ceci-
lienbad („Chętnie gościła tu społeczność żydowska. Na Chanukę 
występowaliśmy tam z przedstawieniami. Jako że byłam wysoka, 
dostawałam role męskie” - wspominała Margarete). 

Po wojnie oba budynki połączono dobudówką, drastycznie 
zmieniając wygląd dostojnej kamienicy Levy`ch. Potem wszystko 
przekształcono w jedno sanatorium. Uzdrowisko zlikwidowało je 

kilka lat temu. Dziś obiekt wygląda przygnębiająco: wybite szyby, 
płyty w oknach, popękane ściany.

Jacqueline, Nicolas, i  ich kuzyn Amnon pozują do fotografii 
przed wejściem. Potem wędrują wokół opuszczonego budynku, 
by zobaczyć detale, które są potwierdzeniem tego, że podupada-
jący gmach to jednak kamienica ich dziadków. 

Na progu tego domu o godzinie czwartej nad ranem 10 lutego 
1938 roku bojówkarze hitlerowscy zastrzelili doktora Leo Levy`ego. 

- Dziadek Leo odwoził moją mamę Evę do Triestu, skąd stat-
kiem wyruszyła do Palestyny. Ostrzegano go, by nie wracał do 
Połczyna. Ale on chciał ochronić torę z  połczyńskiej synagogi – 
opowiada Amnon Rimon. 

Miejsce przy ulicy Demokracji (dawna Mühlenstrasse), gdzie 
stała synagoga zobaczymy później. Dziś jest tam blok mieszkalny 
ze sklepem na parterze. W świątyni mogło zmieścić się nawet 150 
osób. Została zdewastowana w czasie nocy kryształowej, ale prze-
trwała wojnę. Potem była wykorzystywana jako magazyn. Jeszcze 
w połowie lat siedemdziesiątych tajemniczy, mocno zaniedbany 
budynek, stał tuż przy jezdni. Dziś nie ma po nim śladu. 

- Ale tora z połczyńskiej synagogi ocalała! - zapewnia Amnon 
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Jacqueline opowiedziała mamie przez telefon jak wygląda dziś tartak 
w Kołaczu.  Potem wyśle zdjęcia Buślarek i parku w Połczynie. 

Tora z Połczyna dziś jest 
eksponowana w synagodze 
w Beit Yitzhak w Izraelu. 



Rimon, pokazując zdjęcia barwnych zwojów. Księgę jakimś cu-
dem przewiózł na Bliski Wschód uciekający przed nazistami jeden 
z mieszkańców Połczyna. - Dziś jest eksponowana w Beit Yitzhak. 
Ja mieszkam niedaleko! 

Kołacz-Londyn-Buślarki 

W drodze do Kołacza mijamy potężne, ceglane mury połczyń-
skiego browaru. Kiedy w 1852 roku Carl Fuhrmann chciał kupić 
browar od Seringa, 500 talarów pożyczył od Ashera Levy`ego. Bro-
war działa do dziś.  

Pięć kilometrów za miastem tuż za bramą tartaku w Kołaczu stoi 
maszyna parowa. Wciąż sprawna, ale od 2000 roku nie jest używa-
na. Być może kupił ją Bernhard Levy albo jego syn Leo. Jacqueline 
i Amnon, choć mają już po siedemdziesiątce, biegają wokół za-
chwyceni jak dzieci. 

Oglądamy halę i  komin postawione w  czasach Leo Levy`ego. 
Jego wnuk Nicolas zabiera kilka listewek na pamiątkę. Jacqueli-
ne dzwoni do mamy do Londynu. Gretel wspomina, że w tartaku 
stały powozy i konie. I  instruuje, że z Kołacza do Buślarek, gdzie 
było gospodarstwo, prowadziła polna droga. 80 lat temu chodziła 
tamtędy z kuzynami. - Za chwilę dzięki mamie poznamy wszystkie 
ścieżki - śmieje się Jacqueline. 

Kiedy hitlerowcy chcieli zniszczyć potęgę rodziny, nakazali pań-
stwowym kolejom rozebrać  bocznicę kolejową prowadzącą do 
tartaku. Leo Levy nie miał wyjścia - musiał oddać tartak. Wcześniej 
dał robotnikom do pocięcia szyld z odebranych zakładów wapien-
niczych w Grzmiącej.  Co mógł wtedy czuć?  

Jacqueline opowiada, że jej mama po wyjeździe do Anglii była 
bez środków do życia. Czuła się bardzo samotna. Zarabiała, sprząta-
jąc mieszkania. Potem prowadziła mały sklep z zabawkami. - Drew-
nianymi! Tradycja rodzinna nie zaginęła - śmieje się Jacqueline.  

Ruszamy do Buślarek. Najpierw szosą w kierunku Tychowa, po-
tem dobre pół kilometra gruntową drogą. Kilka domów na skraju 
lasu. Gdzie było gospodarstwo, trudno powiedzieć. 

Co zrobiliście z dworcem? 

Kiedy znów jesteśmy w mieście Amnon Rimon prosi, by zatrzy-
mać się przy dworcu. To tu jego matka i jej siostry żegnały się z ro-
dzicami, na zawsze opuszczając Połczyn. 

Kolej miała ogromne znaczenie dla rodziny Levy`ch. Od 1897 
roku, kiedy otwarto linię kolejową do Świdwina, ułatwiała łączność 
z  wielkim światem. Zapewniała transport zboża, drewna i  nawo-
zów. Ułatwiała kontakt z rodziną i partnerami w biznesie. 

Ozdobna peronowa wiata, przechowalnia bagażu i okienko ka-
sowe z ruchomą tacą – tak dworzec prezentował się jeszcze kilka-
naście lat temu. 

Dziś to miejsce wygląda rozpaczliwie. Ostatni pociąg odjechał 
z Połczyna w 2000 roku. W 2012 roku liczący sto lat dworzec spło-
nął. Resztki spalonego dachu i kikuty ścian robią przygnębiające 
wrażenie. Potomkowie Levych są bardzo powściągliwi, ale patrząc 
na to, co zostało z  dworca z  niedowierzaniem kręcą głową. Ich 
przodkowie ruszali stąd w podróż do Szczecina i Berlina. - Serce 
krwawi, kiedy się to widzi – mówi z żalem Elżbieta Lemańska. - Dla 
nas to też było okno na świat.  

Gdzie był Bóg? 

Kiedy kursowały pociągi do Świdwina, dawny kirkut widać było 
z  okien wagonów. Teraz nasyp kolejowy porastają samosiejki, 
piesza wyprawa to ekstremalne wyzwanie. Trzeba więc wyjechać 
kilometr za miasto i z szosy skręcić w polną drogę. W którymś mo-
mencie droga robi się tak wąska, że rezygnujemy z dalszej jazdy. 
Maszerujemy dawnym torowiskiem (jakieś osiem lat temu zde-
montowano tory wiodące wcześniej do Świdwina), a potem wspi-
namy się po stromej skarpie. Z daleka widać wzgórze porośnięte 
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Amnon Rimon trzyma zdjęcie swoich 
dziadków i ich czterech córek. Jedna 

z nich to matka Amnona, Eva. 

Być może to urządzenie kupił do tartaku 
w Kołaczu Bernhard Levy albo jego syn Leo. 



Zadanie dofinansowano z budżetu Gminy Miasta Koszalina
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drzewami. Resztki tablic nagrobnych, na jednej z nich fragment 
napisu. Doły to ponoć robota dzików. 

To właśnie tu dwa dni po nocy kryształowej dwóch chrześci-
jańskich grabarzy pochowało zastrzelonego Leo Levy`ego. Nad 
grobem modliła się żona Else i najmłodsza córka Ruth. A przecież 
jego ojca i dziadka żegnali dostojnicy z całej rejencji. 

Amnon podczas poprzednich wizyt nie był w stanie odnaleźć 
kirkutu. Teraz ogląda go z zaciekawieniem. Jacqueline spaceruje 
w zamyśleniu. Przy obiedzie zdradzi, że po tym, jak dziadek Leo 
został zamordowany, jej matka straciła wiarę. - Uznała, że Boga 
nie ma - mówi. Wychowywała swoje dzieci bez religii. Nie umiała 
już uwierzyć choć w poprzednich pokoleniach zerwanie z tradycją 
religijną groziło wykluczeniem z rodziny. - Mnie dziś najbliżej jest 
do chrześcijaństwa, szczególnie do metodystów - przyznaje. 

Jeszcze przystanek przy starym cmentarzu żydowskim bliżej 
centrum Połczyna. Cmentarz położony był na wzgórzu, na tyłach 
dzisiejszego hotelu Polanin. Ale gdzieś na początku XX wieku wła-
ściciel browaru, by ułatwić transport surowca do produkcji piwa, 
postanowił przebić się przez wzgórze i  zbudował drogę. I  tak 
cmentarz, a  raczej jego pozostałość, został podzielony na dwie 
części. Może i tu spoczywają przodkowie Levy`ch. 

Potem spacer po parku zdrojowym. Niedługo po objęciu wła-
dzy przez Hitlera Leo Levy ujrzał tu  tabliczkę „zakaz wprowadza-

nia psów i Żydów”. Dziś spacerujemy z jego wnukami. Amfiteatr, 
który Gretel pamięta jako teatr letni. Staw - niegdyś zwany sta-
wem złotego karpia. Wyprawa nad sztuczne jezioro, przy którym 
na wzgórzu była ogrodowa kawiarnia rodziny Zell (po wprowa-
dzeniu zakazu, Leo, choć był stałym bywalcem, też został stamtąd 
wyproszony). Dokładnie oglądamy resztki fundamentów kawiarni, 
ponoć można odnaleźć resztki konstrukcji podtrzymującej dach. 

Nad rzeką tuż przy małym wodospadzie drewniany most, przy 
którym kuracjusze i miejscowi chętnie pozują do zdjęć. W latach 
międzywojennych stał tu identyczny mostek i też był ulubionym 
miejscem fotografów. Gretel ma w  Londynie zdjęcie zrobione 
w tym miejscu gdzieś w latach trzydziestych: stoi ona i trzy siostry, 
niania i kuzynka z Bawarii. 

Tam, gdzie wciąż jest Szwajcaria 

Amnon Rimon pokazuje rodzinne zdjęcia: wnuczka Lia i wnuk 
Yotam. Dziewczynka ma talenty sportowe i gimnastyczne. „Blon-
dyneczka” - mówi po polsku z uśmiechem. 

Jacqueline ma z kolei w telefonie zdjęcie mamy Gretel, swojej 
córki Gabrielle i wnuczki Emmy. 

Elżbieta Lemańska jest zachwycona. Kreślone przez nią drzewo 
genealogiczne Levy`ch ma już co najmniej dziewięć pięter. 

Przed wyjazdem przystanek na kawę w restauracji Parkowa. To 
właśnie w tym miejscu do wojny działała druga kawiarnia rodziny 
Zell („Ich córka Anne Marie była moją koleżanką do czasu, gdy przy-
szli naziści. Wtedy wszystko się zmieniło. Straciłam większość szkol-
nych przyjaciół” – wspominała kilka lat temu Margarete Hinrichsen)

Jacqueline prosi jeszcze, by pokazać jej okolicę. A szczególnie 
to miejsce, o którym wspominała mama, gdzie droga malowniczo 
wije się między jeziorami. Przed wojną miejscowi też nazywali je 
Szwajcarią. Może więc jednak nie wszystko się zmieniło?

REKLAMA

Leo Levy oddał życie na progu swego domu o czwartej nad 
ranem, 10 listopada 1938 roku. 
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aproszenie przyjęło blisko 100 osób. Wstęp 
kosztował 50 zł od osoby. Tym samym fun-
dusz  Zachodniopomorskiego Hospicjum dla 
Dzieci i  Dorosłych (filia Koszalin) wzbogaciła 
się o prawie pięć tysięcy złotych. Przyjemności 
z baru każdy z gości finansował oczywiście we 
własnym zakresie.

W koszalińskim klubie Trocadero 31 marca br. w wokalnych za-
wodach zmierzyły się zespoły reprezentujące firmy i instytucje: PB 
Kuncer, Optimum, Unitral, StudioTańca Pasja, Kiwanis, ADT, Urząd 
Gminy i Miasta Sianów i CK Sianów, Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej w Koszalinie, Toscana Pizzeria Ristorante, Mar-
keting Media House. Ich występy oceniało jury w składzie: Lucyna 
Górska (nauczycielska śpiewu w koszalińskiej szkole muzycznej), 
Adam Kasprzyk (dyrektor programowy Radia Koszalin),  Lotar Ro-

hde („Głos Koszaliński”), Agnieszka Staszewska („Prestiż”). Pamiąt-
ką dla najlepszych stały się, wykonane przez firmę Intermetal, ory-
ginalne nagrody, które przypominały wręczane profesjonalnym 
muzykom srebrne płyty.

Na co dzień nobliwi prawnicy rozmaitych specjalności, mene-
dżerowie, inżynierowie, urzędnicy i strażacy zamienili się podczas 
tego wieczoru w piosenkarzy. Zaangażowania i ekspresji nie można 
odmówić nikomu, co widzą Państwo na fotografiach. Poszczegól-
ne prezentacje na gorąco komentował radiowiec Adam Kasprzyk.  
Kiedy już ustały popisy wokalne, uczestnikom imprezy żal było się 
rozchodzić, więc zabawa miała ciąg dalszy na parkiecie Trocadero.

Jak zapewniają organizatorzy, była to pierwsza edycja „Głosów 
dla Hospicjum”, ale nie ostatnia. Kolejna odbędzie się jesienią 
tego roku.   

Z
Kto powiedział, że imprezy charytatywne muszą mieć zawsze stateczną formę? Idąc tym tokiem 
myślenia wolontariusze koszalińskiego hospicjum dziecięcego zaproponowali niedawno 
charytatywne karaoke. 

KARAOKE 
DLA HOSPICJUM
AUTOR: MAJA WERNER / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI I MAREK CZECHOWSKI
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Tradycyjnie nagrodą specjalną dla uczestniczki dorocznych, regionalnych eliminacji konkursu Miss 
Polski Nastolatek i Miss Polski, która zdobędzie tytuł Miss Galerii EMKA, jest profesjonalna sesja 
fotograficzna. 

ADRIANNA GLISZCZYŃSKA 
– MISS GALERII EMKA 

Bluzka: Reserved 
Spódnica: CDN Milano 
Szpilki: Reserved 
Bransoletki: MONA Jewellery



Zdjęcia: Wojciech Gruszczyński 
Asystent fotografa: Marek Brzeziński 
Stylizacja: Olga Kurenna 
Makijaż: Sandra Lewińska 
Stylizacja fryzury: Marta Konopnicka, 
Stylistka Brand Studio Urody w Galerii Emka

Kurtka: Reserved 
Sukienka: własność stylistki

MODA 54 
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Sukienka: Lemonada 
Szpilki: Reserved 

Bransoletki: MONA Jewellery

Sukienka: Lemonada 
Kapelusz: Lemonada 

Bransoletki: MONA Jewellery 
Kolczyki: CDN Milano

ie inaczej było i w tym roku. Przed obiektywami Woj-
ciecha Gruszczyńskiego stanęła Adrianna Gliszczyń-
ska, która pozowała w strojach i biżuterii ze sklepów 
mieszczących się w Galerii EMKA.

Ada mieszka w Kołobrzegu, gdzie uczy się w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.  

Jej pasje to gotowanie, podróże i biologia. Zwłaszcza ta ostatnia w świe-
tle planów Ady może się okazać bardzo owocna. Miss Galerii EMKA 2016 
zamierza bowiem studiować medycynę. Dlaczego więc zdecydowała się 
wystąpić w konkursie piękności? Ada wyjaśnia: - Potraktowałam to jak do-
brą zabawę, a nie jako krok do świata mody. Jasne, że byłoby miło przeżyć 
przygody, które ten świat ze sobą niesie, ale wiem, że uroda przemija, 
a wiedza i wykształcenie pozostają. Dlatego stawiam na naukę. Jeśli nie 
medycyna, to lingwistyka. Lubię uczyć się języków obcych, bo wiem, że 
otwierają one świat i są współczesnemu człowiekowi nieodzowne. 

N



Kamizelka: MONDO 
Bluzka: właśność stylistki 
Spodnie: Lemonada 
Bransoletka: MONDO

MODA 56 
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Kurtka: Reserved 
Sukienka: własność stylistki
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 poprzednim wydaniu „Prestiżu” 
mówiła Pani o  tym, jak fizjotera-
pia może pomóc w walce z bólem 
w  kłopotach stomatologicznych. 
Przyszedł czas na to, by pomówić 
o  napięciowych bólach głowy. Jak 
je odróżnić od migreny.  

- Z reguły napięciowy ból głowy jest bólem symetrycznym. Po-
jawia się, gdy od odcinka szyjnego idzie napięcie mięśni karku 
i przechodzi na mięśnie okalające głowę. Odczuwany jest tak, jak 
by ktoś nałożył na głowę za mały, ciężki czepek. Z kolei ból mi-
grenowy zazwyczaj jest niesymetryczny. Chorego boli na przykład 
oko, przychodzą wymioty, nadwrażliwość na światło, zapachy, 
dźwięki. Wbrew pozorom migreny to mniejsza liczba przypad-
ków. Większość, 80 procent wszystkich, to bóle napięciowe. Takie, 
w jakich może pomóc terapia manualna. Już dobę po pierwszym 
zabiegu połowa pacjentów odczuwa ulgę. 

- Jakie są czynniki wyzwalające napięcie mięśniowe? 
- Najczęściej zła postawa ciała wynikająca na przykład z nieprze-

strzegania zasad higieny pracy: nieprawidłowego siedzenia przy 
komputerze, złego ustawienia kręgosłupa, nadmiernego wykrzy-
wienia krzywizn naturalnych. Aż trudno uwierzyć, jak często na ta-
kie dolegliwości skarżą się ludzie dużo pracujący przy komputerze. 

- Pewnie podobnie jak ci, którzy dużo jeżdżą samochodami? 
- Brak ruchu i ciągłe siedzenie – w pracy, w samochodzie - na 

pewno nie jest dobre. Ergonomia pracy jest zaburzona. Tak jak 
i  ergonomia codziennego życia. Tu wszystko ma znaczenie: jak 
dźwigamy siatki, jak schylając się zawiązujemy sznurowadła, w ja-
kiej pozycji przenosimy coś ciężkiego, i tak dalej, i tak dalej. Naj-
bardziej zagrożona jest grupa „komputerowa”. Osoby te bardzo 
dużo czytają na ekranie, mają głowy nienaturalnie mocno pochy-
lone do przodu. Za tym idzie  gorszy drenaż limfatyczny w obrębie 
głowy, gorsze ukrwienie, nadwerężenie oczu.

- Teoretycznie każdy wie, że powinien robić sobie przerwy 
w pracy.

- Ale nie zdajemy sobie sprawy, że to jest takie ważne. Skutków 
nie widać od razu, kumulują się w czasie. To co pozwala godzina-
mi tkwić w złej postawie, to towarzysząca pracy adrenalina. Nie za-
uważamy, ile czasu upłynęło… Nagle łapiemy się na tym, że pięć 
godzin siedzieliśmy bez ruchu z głową wysuniętą w przód. To ma 
niesamowicie negatywne skutki. Wpływa na napięcie mięśni kar-
ku, na napięcie pleców, nóg, w konsekwencji pogarsza krążenie 
krwi. Ból to reakcja obrona organizmu. On nas w ten sposób in-
formuje, że coś jest nie tak. Mówi: „Zadbaj o mnie, poćwicz, bądź 
w tym systematyczny”. 

- Jak fizjoterapeuta może tu pomóc? 
- Znowu świadomość i  edukacja pacjenta są najważniejsze. 

Terapia manualna jest doraźna. Jeśli dana osoba nie zapanuje 
nad tym, jak żyje, niewiele dadzą masaże i  inne procedury. Wy-
korzystać dywan, położyć się na nim na chwilę, odpocząć i  nie 
myśleć o niczym, „wyluzować się” na parę minut. Takie chwilowe 
przystanki w ciągu dnia dadzą efekt, naprawdę. A w całości ży-
cia – higiena. Rozumiana jako właściwa dieta, systematyczny ruch 
fizyczny, odpowiednia ilość snu. 

- W takim razie zapraszamy Czytelników do lektury wydania 
majowego „Prestiżu”. Skorzystamy z pani wiedzy i w formie foto-
graficznej instrukcji krok po kroku pokażemy, jak zadbać o krę-
gosłup na co dzień. 

GABINET FIZJOTERAPII PROZDROWOTNEJ
Paulina Dominikowska,

ul. Bogusława II 3a.
tel.: 601 643 627

W

Co piąty dorosły doświadcza powracających bólów 
głowy. Pierwsza myśl w takich sytuacjach: pigułki. 
Można jednak zaradzić bólowi inaczej. Ale zacząć 
trzeba od ustalenia, z jakim typem bólu mamy 
do czynienia. Rozmawiamy o tym z mgr Pauliną 
Dominikowską, prowadzącą w Koszalinie Gabinet 
Fizjoterapii Prozdrowotnej. 

NAPIĘCIOWE 
BÓLE GŁOWY
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI 



MILLENNIUM DENTAL
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz

OD WIZJI DO PERFEKCJI

ul. Jantarowa 25a, Koszalin  tel. 94 347 70 63   www.millennium-dental.pl



ZDROWIE I URODA60 

1891 roku Carl Ludwig Schleich, syn 
znanego, choć nieco kontrower-
syjnego lekarza ze Szczecina, ma 
trzydzieści jeden lat. Jest średniego 
wzrostu, włosy ma krótko ścięte. Nosi 
wąsik, który nadaje mu kokieteryjne-
go wyglądu. Ma miłą, lekko zaczer-

wienioną twarz z marzycielskimi, od czasu do czasu płomienny-
mi oczami. Po kilku miesiącach prób wie, że dokonał przełomu 
w  zakresie raczkującej anestezjologii. W  czasach, w  których je-
dyną znaną metodą uśmierzania bólu było znieczulenie ogólne, 
odkrywa metodę na przeprowadzanie bezbolesnych zabiegów 
u pacjentów ze stanem zdrowia uniemożliwiającym zastosowanie 
eteru. Swoją technikę nazwie znieczuleniem nasiękowym.

Dusza artysty

Carl Ludwig Schleich nigdy nie chciał być lekarzem. Chciał 
zostać poetą, aktorem lub muzykiem. Do studiów medycznych 

w Zurychu zmusza go ojciec, szczeciński lekarz. Młody Schleich 
w Zurychu spędza dwa lata, w czasie których prowadzi hulaszcze 
życie, trwoni pieniądze ojca i  bezsensownie się zadłuża. Przed 
kompletnym upadkiem ratuje go ojciec, sprowadzając Carla Lu-
dwiga z powrotem do Szczecina.

Ojciec podejmuje kolejną próbę skłonienia syna do studiowa-
nia medycyny. Schleich junior kończy dwa lata studiów medycz-
nych i zdaje niezbędny egzamin lekarski w Greiswaldzie. Nie był 
pilnym studentem, lecz miał niezwykłą zdolność uczenia się. To, 
co zajmowało innym kilka tygodni, on potrafi przyswoić w kilka 
dni. 

Decyduje się na kontynuację studiów w Berlinie. Tu jednak po 
raz kolejny bardziej od medycyny interesuje go świat bohemy. 
Próbuje udowodnić ojcu, że i  bez jego pieniędzy, i  pozycji jest 
w stanie coś w życiu osiągnąć. Upija się, gra w podrzędnych te-
atrach, pisze wiersze. Gdy z  synem znów jest źle, ponownie na 
scenę wkracza starszy Schleich. Wyrywa Carla Ludwiga ze szpo-

W
Życie Carla Ludwiga Schleicha, twórcy znieczulenia nasiękowego, nazywanego obecnie również 
miejscowym, to materiał na scenariusz intrygującego filmu. Byłaby to opowieść o artyście, który przez 
upór ojca zostaje lekarzem i dokonuje przełomu w medycynie. Niestety, jego odkrycie spotkało się 
z niechęcią współczesnego mu środowiska naukowego, choć ratowało wiele istnień ludzkich. 

GENIALNY LEKARZ, 
NIESPEŁNIONY ARTYSTA, 
ODKRYWCA SPOSOBU NA BÓL
AUTOR: ANNA RÓŻAŃSKA
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nów nałogu i na pół roku zawiesza swoją własną praktykę lekarską 
w Szczecinie, aby dopilnować syna. Razem uczą się do egzaminu 
zawodowego. Mimo że nikt, oprócz ojca, w to nie wierzył, młody 
Schleich zdaje ten egzamin i zostaje asystentem na oddziale we-
wnętrznym, ginekologicznym i  chirurgicznym. Niedługo później 
ojciec pożycza mu pieniądze na otwarcie własnej praktyki na Bel-
le-Aliance Platz w Berlinie. 

Od Chopina do znieczulenia

Swojego największego odkrycia Schleich dokonuje w  czasie 
libacji alkoholowej, na której poznał młodego polskiego poetę, 
muzyka i  jednocześnie studenta medycyny – Stanisława Przyby-
szewskiego. 

Gdy Przybyszewski gra z pasją muzykę Chopina, Schleich prze-
gląda jego notatki z wykładów z pięknymi, subtelnymi ilustracjami 
rozgałęzień komórek nerwowych. W  głowie Schleicha rodzi się 
myśl, czy obrzęk wokół rozgałęzień neuronów przewodzących 
bodźce bólowe nie spowodowałby tego samego, co robi się 
w fortepianie ze strunami, czyli wytłumienia bodźca. Carl Ludwig 
był człowiekiem czynu, kazał szybko wezwać swojego asystenta 
Davida Wittkowskiego. Przez pozostałą część nocy Schleich z asy-
stentem wstrzykiwali w ramię lekarza roztwory soli fizjologicznej, 
powodując obrzęk. Obrzęk skóry znacznie przytłumił uczucie 
bólu podczas nacinania.

Choć Schleich nie był pilnym studentem artykułów naukowych, 
jego uwagę przykuły artykuły o znieczulających oczy roztworach 
kokainy. Zadał sobie pytanie, czy osłabione obrzękiem zakończe-
nia nerwowe nie byłyby bardziej wrażliwe na działanie znieczu-
lającej kokainy. Swoje eksperymenty zaczął z  0,2-procentowym 
roztworem tego związku – i  osiągnął sukces! Roztwór ten był 
o wiele bardziej rozcieńczony niż wszystkie wcześniej stosowane, 
powodujące objawy zatruć kokainowych, tym samym powodują-
ce zniechęcenie do znieczulenia miejscowego. 

Zgubił go artyzm

Schleich zaczął swoją metodę testować na swoich pacjen-
tach – początkowo tylko do wykonywania niewielkich zabiegów 
na ranach rąk i dłoni. Z czasem wykonywał też poważniejsze za-
biegi u osób, których stan zdrowia i słabe serce nie pozwalałby 
na przeżycie narkozy eterowej. Zachęcony swoimi wynikami, 
w kwietniu 1892 roku wygłosił referat pod tytułem: „Bezbolesne 
operacje przy miejscowym znieczuleniu nasiękowym” w  czasie 
Kongresu Chirurgów Niemieckich w  Berlinie. Zgubiła go jego 
emocjonalność – pod koniec wykładu powiedział, że w  świetle 
jego doświadczeń zbrodnią jest stosowanie inhalacyjnej narkozy 
w zabiegach, które tego nie wymagają. Nie spotkało się to z gorą-
cym przyjęciem, a w konsekwencji spowodowało niechęć całego 
środowiska lekarskiego.

Początkowo rozgoryczony, Schleich za namową swojego ojca 
pracował dalej na udoskonalaniem metody. Jesienią 1894 roku 
ukazała się w wydawnictwie Springer jego książka o tytule: „Bez-
bolesne operacje, znieczulenie miejscowe płynami obojętnymi”. 
Powoli też zaczęli zjeżdżać do jego kliniki lekarze z całego świata, 
aby nauczyć się od Carla Ludwiga Schleicha techniki znieczule-
nia nasiękowego. Niestety, metoda umiarkowanie przyjęła się na 
świecie, ponieważ wymagała dobrej techniki i wiedzy anatomicz-
nej. 

Stała się jednak początkiem tego, co współcześnie znamy jako 
znieczulenie miejscowe. 
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azwyczaj koncerty te odbywały się w  maju, 
kiedy niektórzy wykonawcy okazywali się już 
absolwentami. W  tym roku najstarsi instru-
mentaliści byli w  przededniu swoich recitali 
dyplomowych, czyli przypieczętowania ich 
edukacji muzycznej. Część młodych muzyków 
występowała wcześniej z  orkiestrą Filharmo-

nii Koszalińskiej, dla innych był to debiut. Koncert poprowadził 
Rafał Kłoczko, który jest dyrygentem na stałe współpracującym 
z Pomorskim Towarzystwem Muzycznym, orkiestrą symfoniczną 
w Gdyni i orkiestrą symfoniczną TUTTA FORZA. A oto nazwiska 
solistów:

Hubert Miarka
Tegoroczny dyplomant w  klasie fortepianu, którego nauczy-

cielem nieprzerwanie od 12 lat jest pan Paweł Murawski. Hubert 
lubi komponować i od kilku lat deklaruje szczególne zainterso-
wanie jazzem.  

Wiktor Dziedzic
Uczeń pierwszej klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II 

stopnia, czyli gimnazjum,  w klasie skrzypiec pana Natana Don-

dalskiego. Pochodzi z  muzycznej rodziny. Naukę rozpoczął już 
w przedszkolu muzycznym, a w szkole podstawowej uczył się gry 
na skrzypcach u  pani Olgi Borowskiej. Wiktor odnosił sukcesy 
w  wielu znaczących konkursach rangi krajowej i  międzynaro-
dowej. Jest Stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, 
Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego ,,Młoda Polska’’ 2015 oraz wielokrotnym laureatem Na-
grody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie 
kultury.  

Konstancja Śmietańska
Również uczennica I  klasy OSM II st. Naukę gry na wiolon-

czeli rozpoczęła w  wieku siedmiu lat pod kierunkiem Grażyny 
Harasimowicz. Od września 2015 roku pieczę nad jej rozwojem 
na gruncie szkolnym przejął pan Wiktor Cisoń. Konstancja jest 
laureatką kilkunastu konkursów i  Nagrody Prezydenta Miasta 
Koszalina w  dziedzinie kultury. W  uznaniu osiągnięć znalazła 
się w gronie uczestników programu pomocy wybitnie zdolnym 
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Od niedawna trenuje też 
taniec towarzyski; w 2015 roku zdobyła z tanecznym partnerem 
brązowy medal na Mistrzostwach Polski Północnej oraz złoty me-
dal na Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego. 

Z
Doroczne koncerty uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz z towarzyszeniem 
orkiestry Filharmonii Koszalińskiej mają już półwieczną tradycję. W przeszłości występowali w nich 
ci, którzy obecnie są sławami formatu światowego, jak choćby skrzypaczka Agata Szymczewska 
czy dyrygentka Marzena Diakun. 

PRESTIŻOWY POPIS 
MŁODYCH MUZYKÓW

AUTOR: MAJA WERNER / FOTO: TOMASZ TUKAJSKI 

Soliści z dyrygentem Rafałem Kłoczką; druga z prawej 
Inga Radomska akompaniująca Michałowi Jopkowi
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Hubert Miarka

Beata Piocha

Konstacja Śmietańska

Michał Jopek

Gabriela Murawska
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Wojciech Górski
Uczeń  klasy IV OSM II st., czyli inaczej pierwszej licealnej. 

W  koszalińskiej szkole muzycznej rozpoczął naukę jako sied-
miolatek. Przez pierwsze trzy lata uczył się gry na gitarze, ale 
w  III klasie rozpoczął równolegle naukę gry na trąbce w klasie 
pana Edwarda Klepczyńskiego, i ten wybór okazał się strzałem 
w dziesiątkę. W czasie koncertu zagrał I część (Allegro con spi-
rito) Koncertu na trąbkę i  orkiestrę Es-dur austriackiego kom-
pozytora Johanna Nepomuka Hummla. Utwór ten wykonywany 
jest najczęściej przez trębaczy na prestiżowych konkursach na 
trzecim etapie, kiedy grają z akompaniamentem fortepianu lub 
orkiestry. W  Szkole II stopnia bywa wykonywany przez ambit-
nych uczniów na egzaminie dyplomowym, gdyż zawiera w swej 
fakturze wszystkie problemy techniczne, stanowiące wyzwanie 
dla trębaczy.

Michał Jopek
Tegoroczny maturzysta, który ma już za sobą recital dyplomo-

wy. Gry na gitarze uczy się od 12 lat, od sześciu - w klasie pana 
Dariusza Schmidta. Jego inną pasją oprócz gitary jest śpiew 
operowy, który sukcesywnie kształci i rozwija. Jako solista uwiel-
bia grać muzykę klasyczną i barokową, dlatego wybrał koncert 
barokowy, w  którym partię klawesynu zagrała Inga Radomska 
z III klasy gimnazjum i klasy fortepianu pani Ewy Gajdzis. Michał 
z  towarzyszeniem Ingi i  koszalińskich filharmoników wykonał 
Koncert d-moll na lutnię i  orkiestrę smyczkową Johanna Sigi-
smunda Weissa. 

Mikołaj Gajdzis
Dzięki niemu na scenie zagościł instrument rzadko koncertu-

jący: waltornia. Mikołaj uczy się w III klasie OSM II stopnia (czyli 
III gimnazjum). Gry na waltorni uczy się cztery lata. Jest uczniem 
dra Piotra Pożakowskiego z  Gdańska. Co tydzień dojeżdża do 
Gdańska na zajęcia, uczestniczy również w zajęciach w Akademii 
Muzycznej w Łodzi i w Berlinie  i – co warto zaznaczyć – to jedyny 
uczeń-waltornista w dawnym województwie koszalińskim. Miko-
łaj jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za osiągnięcia artystyczne w roku 2015 oraz Prezydenta Miasta 
Koszalina. 

Amelia Dziedzic
Tegoroczna dyplomantka i  maturzystka. Edukację muzyczną 

rozpoczęła ponad 13 lat temu w klasie skrzypiec pani Małgorza-
ty Kobierskiej oraz w klasie fortepianu pani Hanny Wiącek. Jest 
wielokrotną laureatką czołowych miejsc w konkursach i przesłu-
chaniach skrzypcowych, stypendystką  Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego 
Centrum Kultury „Młoda Polska” 2016. Kilkukrotna laureatka Na-
grody Prezydenta Miasta Koszalina. Od 2014 roku jest również 
podopieczną programu pomocy wybitnie zdolnym - Krajowego 
Funduszu na Rzecz Dzieci. 

Gabriela Murawska
Uczennica I klasy OSM I st., czyli I gimnazjum. Naukę gry na 

fortepianie rozpoczęła w piątym roku życia w klasie pana Alek-
sandra Murawskiego. Bierze aktywny udział w  życiu koncerto-
wym szkoły i poza szkołą. Jest już pięciokrotną laureatką Nagród 
Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w  dziedzinie upo-
wszechniania kultury, ma również liczne osiągnięcia na konkur-
sach różnych kategorii.

Wojciech Górski

Wiktor Dziedzic

Mikołaj Gajdzis 



rawda” pozuje na komedię, jednak 
bardziej przypomina farsę i tak jest też 
grana przez czwórkę aktorów: Woj-
ciecha Kowalskiego, Leszka Andrzeja 
Czerwińskiego, Dominikę Mrozowską 
i  Beatę Niedzielę (na pochwały zasłu-
gują panowie). Historia to banał: dwie 

pary małżeńskie, dobrze sytuowane, zaprzyjaźnione ze sobą, kla-
syczny romans uprawiany w godzinach pracy i wygibasy logistycz-
ne zdradzających – znamy to? Znamy. Od początku wiadomo, że 
szydło w końcu wyjdzie z worka, a wychodzi – trzeba przyznać – 
w zabawnych okolicznościach. Wielu widzów, zwłaszcza przyby-
łych do BTD w parach, z pewnością dziękowało w duchu, że na 
sali teatralnej jest ciemno, bo sceniczną „Prawdę” zna z własnego 
życia, a  znajomości tematu wolałaby nie dowodzić wstydliwym 
rumieńcem.

Początek jest nieobiecujący. Pretensjonalna scena erotyczna, 
akcja ślimaczy się, utyka w drewnianych dialogach, ale spektakl 
od połowy ogląda się już bez wysiłku. Im mocniej zapętla się fa-
buła, tym jest śmieszniej, choć nie jest to śmiech, który zerwie nam 
boki. Czuć, że reżyser chciał wyjść poza farsowy schemat, coś do 
niego dodać, albo chociaż przełamać sztywną, bezrefleksyjną, 
służącą wyłącznie rozrywce formułę. Niczym serialowy dr House 
twierdzi – „wszyscy kłamią”. Bynajmniej nie z miłosierdzia, wyższej 

konieczności, ani dla czyjegoś dobra. Kłamiemy z egoizmu, stra-
chu albo wygody. W „Prawdzie” żaden bohater nie ma czystych 
intencji, a każdy kogo chcemy usprawiedliwić, w końcu okazuje 
się cynicznym graczem. W  rezultacie oglądamy kwartet postaci 
groteskowych i żałosnych.

„Prawda” to młoda komedia. Powstała w  2011 roku i  odtąd 
regularnie gości na scenach teatralnych – także polskich. Tę po-
pularność tłumaczy humor i wdzięk tekstu francuskiego dramato-
pisarza, Francisa Zellera, któremu udało się ująć zgrany do imen-
tu temat zdrady świeżo i niegłupio. - Czy prawda na pewno nas 
wyzwoli – pyta Zeller? A może zamieni nam życie w szczery, ale 
koszmar?

„Prawda” w wersji Rafała Matusza jest spektaklem przeciętnym. 
Ma znakomite momenty, jak choćby prześmieszna scena między 
Wojciechem Kowalskim a  Leszkiem Czerwińskim, w  której obaj 
odkrywają coraz głębsze pokłady obopólnych zdrad i  kłamstw. 
Ma jednak także słabą scenografię, na którą składa się łóżko 
i podwieszane wielkie lustro – dowód na pomylenie minimalizmu 
z niechlujnością, a także wyjątkowo źle dobraną muzykę. Całości 
brak  wyrazistości, energii i wspomnianej lekkości. Kurtyna opada 
znienacka, bez puenty, kropki nad i, pozostając pozycją nieobo-
wiązkową, ale do obejrzenia dla wielbicieli teatru lekkiego, przy-
jemnego, a być może nawet pożytecznego.  

„P
Co kryje „Prawda” według Rafała Matusza? Nic specjalnego. W przeciwieństwie do kilku ostatnich 
produkcji Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (wyłączając kapitalnego „Cykora – bojącą duszę”) 
reżyserowi udało się jednak nie popełnić scenicznego harakiri, co już jest na tym tle niezłą recenzją. 
To raczej odtwarzanie niż kreacja, ale miłośnikom szlachetnej rozrywki może się spodobać.

TAKA SOBIE „PRAWDA”
AUTOR: ANNA MAKOCHONIK / FOTO: IZABELA ROGOWSKA
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zy są jeszcze w Polsce firmy, które nie mają 
strony internetowej?

- Wbrew pozorom jest ich dużo. Przekona-
liśmy się o tym w momencie, kiedy reklamo-
waliśmy nasze usługi odnawiania i  unowo-
cześniania stron. O dziwo zgłosiło się wtedy 
wiele firm, które nie miały wcześniej żadnego 

kontaktu z Internetem. Najwyraźniej uświadomiły sobie, że konku-
rencja - obecna już w sieci - ma nad nimi naturalną przewagę, bo 
na przykład tą drogą się promuje albo pozyskuje klientów. 

- Na to by zrozumieć, co jest ważne w promocji internetowej, 
potrzeba czasu. Jednak od czegoś trzeba zacząć. Od czego? 

- Na pewno kluczowa decyzja to wybór firmy, która wykona 
naszą pierwszą stronę www. Rynek jest nasycony wykonawcami: 

począwszy od studentów, którzy jeszcze nie mają doświadczenia 
i dopiero startują w branży, po korporacje zajmujące się tworze-
niem stron i innymi usługami internetowymi. Jeżeli klientowi za-
leży na tym, by wszystko było zrobione profesjonalnie i sprawnie 
funkcjonowało, powinien udać się do firmy, która ma doświadcze-
nie i gwarantuje serwis powykonawczy, czyli to, że po wdrożeniu 
strony nie pozostawi klienta samemu sobie. Zaufanie można mieć 
do tych wykonawców, którzy rozpoczynają pracę od dokładnego 
rozpoznania potrzeb zleceniodawcy, zrozumienia jak funkcjonuje 
jego firma, co w  jej działalności jest kluczowe, kim są jej klienci 
docelowi, bo strona musi być zaprojektowana właśnie z  myślą 
o nich.

- Strony nie robimy więc dla siebie, dla satysfakcji informatyka 
czy grafika… 

C
O tym, czy posiadanie przez firmę witryny internetowej jest oczywistością i o tym, jak zamienić 
ją w narzędzie do zarabiania pieniędzy rozmawiamy z Mateuszem Walkowiakiem, właścicielem 
koszalińskiej agencji kreatywnej OdStrony.pl.
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AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI 

STRONĘ INTERNETOWĄ 
BUDUJEMY DLA KLIENTÓW, 
NIE DLA SIEBIE



- Oczywiście. Celem jest dotarcie do końcowego odbiorcy. To 
dla niego strona ma być przyjazna, przejrzysta, ułatwiająca dostęp 
do potrzebnych mu informacji. Często firmy odwracają kolejność, 
kierując się tym, co im wydaje się ważne i „ładne”. Ale to nieko-
niecznie musi interesować klienta docelowego. Prosty przykład. 
Przedsiębiorstwa produkcyjne często mają dwie zasadnicze gru-
py odbiorców: hurtowników i  odbiorców detalicznych. Dla obu 
grup powinny stworzyć inne strony albo podstrony. Tymczasem 
często strona jest jedna, niezaspokajająca potrzeb ani kontrahen-
tów hurtowych, ani docelowych. Taki błąd może drogo kosztować. 

- Responsywność to pojęcie, które trzeba koniecznie mieć na 
uwadze przy projektowaniu stron. 

- Coraz więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych, a  tempo 
wzrostu ich liczby jest bardzo duże. Responsywność to nic inne-
go jak przystosowanie strony przeznaczonej na desktop, czyli na 
komputery i laptopy, do poprawnego wyświetlania treści na urzą-
dzeniach mobilnych, najczęściej smartfonach. Tak więc tworząc 
nową stronę, musimy się w pierwszej kolejności skupić się na tym, 
aby była ona również responsywna, ponieważ z założenia wiemy, 
że coraz więcej klientów będzie za pomocą telefonu komórko-
wego odwiedzało naszą stronę. Ludzie, którzy poszukują czegoś 
spontanicznie, najczęściej robią to w mieście, w trasie, w podróży, 
w restauracji. Nie mając przy sobie komputera, korzystają z tele-
fonów. Firmy, które posiadają już stronę responsywną, są dla tych 
klientów łatwiej dostępne, a więc zyskują przewagę rynkową. 

- Mówi Pan o tym, że urządzeń mobilnych jest coraz więcej. Co 
mówią o tym zjawisku statystyki?

- W ciągu minionego roku w Polsce przybyło osiem procent te-
lefonów komórkowych. Liczba aktywnych „komórek” przekracza 
w tej chwili o połowę liczbę ludności naszego kraju, bo jest ich już 
ponad 58 mln. 

- Co oznacza, że co drugi Polak nosi dwa telefony. 
- To zjawisko, do którego trzeba się dostosować. Skoro co drugi 

Polak ma dwa telefony, zresztą coraz  nowocześniejsze, to znaczy, 
że coraz częściej wykorzystuje je do przeglądania Internetu, zaku-
pów w sieci, obsługi konta bankowego, interakcji z  innymi użyt-
kownikami. 

- Stąd responsywność stała się tak ważna.
- Jest ona istotna z jeszcze jednego powodu. Wpływa na rozpo-

znawalność strony, pomaga ją promować po wdrożeniu. Google 
stosuje algorytm, według którego ocenia strony internetowe pod 
kątem przyjazności dla użytkownika. Strony przystosowane do 
urządzeń mobilnych są o  wiele lepiej oceniane niż te, które tej 
właściwości nie mają. 

- Wspomniał Pan o Google, czyli o wyszukiwarce, której uży-
wa większość internautów na świecie. Mówi się potocznie: nie 
istniejesz, jeśli nie ma cię w Internecie. I dalej: nie ma cię w Inter-
necie, jeśli nie pojawiasz się w pierwszych 10 wynikach wyszu-
kiwania. Co zrobić, żeby pojawić się w czołówce wyszukiwanych 
adresów?

- Są dwie metody: legalna i  nielegalna. Ta pierwsza wymaga 
czasu, ciężkiej, systematycznej pracy i nakładów finansowych. Je-
śli zaufamy specjalistom, spowodują oni dobre pozycjonowanie 
strony. Oczywiście nie ma gwarancji osiągnięcia pozycji numer 
jeden, bo jednocześnie konkuruje o  nią mnóstwo podmiotów 
w każdej branży. Sukcesem jest systematyczne poprawianie po-
zycji, a najlepiej obecność w pierwszej dziesiątce, bo na drugą czy 
trzecią dziesiątkę, nie mówiąc już o kolejnych, zagląda mały odse-
tek internautów. Niemal wszyscy szukają firm w pierwszych 10 wy-
nikach wyszukiwania. Znaczenie dla pozycjonowania ma przede 
wszystkim unikalna treść witryny, sposób napisania kodu źródło-
wego, liczba linków prowadzących do naszej strony - oczywiście 

z wartościowych innych witryn, katalogów, stron branżowych, ar-
tykułów, mediów społecznościowych. W ten sposób uzyskujemy 
większą wiarygodność, wyższą ocenę Google i  w  konsekwencji 
wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania.

- A na czym polega wspomniana przez Pana nielegalna meto-
da pozycjonowania?

- Są to na przykład kombinacje typu tworzenia pseudo stron 
odsyłających do naszej witryny, fałszywych linków. Google sys-
tematycznie udoskonala narzędzia automatycznie wykrywające 
takie operacje i  jeśli strona „podpadnie”, może być ukarana wy-
kluczeniem z grona adresów branych pod uwagą przy wyszuki-
waniu. A  to katastrofa, bo można wydać mnóstwo pieniędzy na 
zbudowanie witryny, która niewidoczna dla internautów jest po 
prostu bezużytecznym gadżetem, a  nie narzędziem sprzedaży 
albo komunikacji.   

- Krótko mówiąc warto w Internecie grać fair i korzystać z wie-
dzy fachowców. 

- Działań wpływających na pozycjonowanie jest o wiele, wiele 
więcej. Trzeba je stosować umiejętnie i na bardzo szerokiej płasz-
czyźnie. Generalnie im więcej jest o nas w sieci, tym lepszą mamy 
pozycję. Korporacje, duże i  znane firmy, mają o  tyle łatwiej, że 
o nich się mówi i pisze bardzo dużo, a więc ich pozycja w wyszuki-
warce sama niejako rośnie. Nie znaczy to, że inni są na przegranej 
pozycji. Jeśli dbają o  pozycjonowanie, są w  tym konsekwentni, 
wsparci wiedzą fachowców, mogą swoją pozycję budować i po-
prawiać. Kiedy ktoś zgłasza się do nas z chęcią promocji w Inter-
necie, zaczynamy od zbudowania  spójnego wizerunku marki. 
Bardzo często startujemy od stworzenia koncepcji logotypu, który 
bywa przestarzały i  nie wygląda profesjonalnie. Jeżeli klient się 
na to zdecyduje, przygotowujemy mu całą koncepcję zmiany: od 
wspomnianego logotypu po wszelkie materiały firmowe, design 
strony internetowej. Tworzymy tę stronę, pamiętając o takich rze-
czach jak responsywnoś czy user experience. Dążymy do tego, 
aby klienci końcowi, czyli ci, do których ta strona jest skierowa-
na, w łatwy sposób potrafili się poruszać po niej, żeby interakcja 
z nimi była ciekawa i przyjazna. 

- Wracając do smartfonów, to zdaje się metoda przewijania 
obrazu na wyświetlaczu jednym palcem wpływa na to, jak obec-
nie konstruowana jest większość nowoczesnych stron. 

- To ma rzeczywiście związek z urządzeniami mobilnymi. Przewija-
ne powoduje, że dużo treści staje się dostępne na pierwszy rzut oka 
użytkownika. Panuje tendencja maksymalnego ograniczania liczby 
kroków, jakie trzeba wykonać, by dotrzeć do pożądanej treści albo 
by sfinalizować transakcję w sklepie internetowym. Dawniej było to 
nawet siedem-osiem ruchów, obecnie wystarczają trzy-cztery. 

- Czy zanim oddadzą Państwo klientowi stronę czy sklep inter-
netowy, gdzie minimalizacja liczby kroków jest niezwykle waż-
na, jest ona jakoś testowana? 

- Tym zajmuje się beta-tester. To człowiek, który z krytycznym 
nastawieniem weryfikuje poprawność działania stron i  sklepów. 
Testuje gotowy produkt. Sprawdza go pod kątem wszystkich 
funkcjonalności i zgodności z przyjętymi na początku założenia-
mi. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, wdrażamy poprawki. 
Później finalny produkt dostaje do przetestowania  zamawiający. 
Po jego akceptacji umieszczamy stronę w Internecie. 

- Państwo działają w  Koszalinie, ale w  portfolio mają firmy 
z całej Polski i nie tylko…  

- Tak naprawdę działamy globalnie. Obsługujemy klientów 
z  Niemiec, Belgii, Hongkongu, USA i  wielu innych krajów. Two-
rzymy dla nich zarówno grafikę, strony, ale także dedykowane 
rozwiązania programistyczne, zależnie od potrzeb. Dzięki temu 
śledzimy na bieżąco potrzeby klientów w każdym zakątku świata, 
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współczesne trendy. Dlatego możemy te doświadczenia prze-
nieść na nasz lokalny rynek i w Polsce oferować usługi na świato-
wym poziomie. 

- Praca zdalna jest coraz popularniejsza. Myślę jednak, że 
z  punktu widzenia klienta dopiero startującego z  aktywnością 
w Internecie, bezpośredni kontakt z wykonawcą strony jest dużą 
wartością. 

- Jeżeli klient-firma ma możliwość lokalnie znaleźć wykonawcę, 
powinna z takiej możliwości skorzystać. Praca zdalna jest trudniej-
sza dla obu stron. Utrudnieniem w pracy z zagranicznymi klienta-
mi jest na przykład różnica czasu. To są przesunięcia rzędu nawet 
ośmiu godzin, a więc mamy do czynienia z koniecznością dzia-
łania w porze nocnej. Dobrze, jeśli kontakt odbywa się poprzez 
Skype, bo wtedy przynajmniej się widzimy. Jeśli zaś kontakt jest 
wyłącznie mejlowy albo telefoniczny, relacja jest inna. Klient może 
wpaść w jakąś pułapkę, bo do końca nie wie, z kim ma do czynie-
nia – poważną i doświadczoną firmą, czy nowicjuszem. 

- To istotne ryzyko. Podobnie jak kierowanie się wyłącznie niską 
ceną usług. Nie ma gwarancji, że za tym idzie jakość. Tu wracamy 
do pytania początkowego – jak weryfikować kompetencje wyko-
nawcy? Jak uzyskać gwarancję, że nasza strona będzie działała 
poprawnie i będzie łatwa do modyfikacji w przyszłości. Bo nie jest 
sztuką zrobić stronę, która się szybko technicznie „zestarzeje”.

- Warto wziąć pod uwagę parę czynników, a zacząć od analizy, 
co tak naprawdę jest nam potrzebne. Przy wyborze wykonawcy 
dobrze jest sprawdzić, czy dysponuje on zespołem o zróżnicowa-
nych kompetencjach, czyli grafikami, programistami, beta-teste-
rami, doradcami z wiedzą marketingową. W przypadku freelance-
rów, którzy zazwyczaj są tańsi, pojawia się niebezpieczeństwo zbyt 
wątłego doświadczenia. Rzadko się zdarza, by ktoś był jednocze-
śnie równie dobrym grafikiem, jak i programistą. Drugi element to 
doświadczenie firmy. Jakie ma ona osiągnięcia w projektowaniu? 
Czy można obejrzeć jej prace? Na jakim one są poziomie? Plus 
zdolność poprowadzenia klienta przez cały proces. Uczciwe do-
radztwo, uczulanie na typowe pułapki. Jedną z nich jest na przy-
kład nadmierne skoncentrowanie się na wymiarze wizualnym. 
Klient, który nie zna się na tym jak zbudowana jest strona, może 
ulec pierwszemu zwodniczemu wrażeniu, a tymczasem poza ład-
nym wyglądem liczy się mnóstwo innych czynników. Kiedy jest 
możliwość bezpośredniego kontaktu, klientowi łatwiej podejmu-
je się decyzje na poszczególnych etapach pracy. 

- Niektórzy twierdzą wręcz, że dobrze jest tak projektować, by 
była pewna rozłączność między pracą grafika a pracą informatyka. 

- Jest to prawda. Współpraca tych dwóch specjalistów jest oczy-
wiście niezbędna. Grafik, tworząc stronę, musi wiedzieć, w jaki spo-
sób ta strona ma funkcjonować. Musi rozumieć zasadę kodowania, 
wiedzieć na co może sobie pozwolić, by nie stwarzać jakichś nie-
potrzebnych utrudnień w płaszczyźnie czysto technicznej. Również 
bardzo istotną rolę odgrywa w agencji osoba, która z klientem opra-
cowuje strategię i plan witryny. Po przygotowaniu szkicu w aspekcie 
funkcjonalności (czyli inaczej „user experience”), musi wraz z zama-
wiającym stworzyć listę elementów i  opisać pożądaną nawigację 
strony. Na tej podstawie grafik może przygotować ciekawą graficz-
nie treść, a programista przełożyć na język programowania. 

- Czasem się zdarza, że firma, która ma ogólnie dobry wize-
runek, wydaje się nowoczesna, zawodzi klienta, gdy ten spojrzy 
na jej stronę internetową, bo ona się nie zmieniła od momentu 
powstania. Czy można określić, jak często stronę powinno się 
modyfikować?

- To zależy oczywiście od potrzeb. Ale zasadniczo stronę po-
winno się modyfikować co najmniej co cztery lata. Taki wniosek 
wynikałby z obserwacji tego, co wydarzyło się w branży w ciągu 
ostatniej dekady. Jednak technologie zmieniają się tak szybko, że 
być może zmiany na stronach trzeba będzie wprowadzać jeszcze 
częściej. Najważniejsze jest to, żeby właściciel strony miał świado-
mość, że zmiany są koniecznością. Jeżeli w  rok po starcie nasza 
strona przestanie być atrakcyjna, to warto nad nią popracować, 
„podciągnąć” do aktualnego trendu i oczekiwań klientów. Konku-
rencja cały czas się rozwija i jeżeli nie będziemy obserwować do-
minujących tendencji, możemy znaleźć się poza głównym nurtem. 

- Tak więc strona powinna być tak projektowana, żeby była ła-
twa do modyfikacji?

 - To jest bardzo istotne. Najważniejszy jest rdzeń strony, który 
nawet przy częstych modyfikacjach powinien zapewnić możliwość 
jedynie przeorganizowania zawartości bez potrzeby budowania 
wszystkiego od początku, co jak wiadomo jest kłopotliwe i kosz-
towne. I tutaj znów kluczowe okazuje się doświadczenie obsługu-
jącej klienta agencji. 

- Jak wygląda katalog najważniejszych cech nowoczesnej strony? 
- Szczególnie ważna jest responsywność, o czym już była mowa. 

Druga rzecz to grafika, która ma wpływ na pierwsze wrażenie. 
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PROJEKT
WYPOSAŻENIE

SERWIS
Ponad 20 lat doświadczenia
na rynku gastronomicznym.

Kompleksowo zajmujemy się wyposażaniem i obsługą 
obiektów gastronomicznych, pralniczych oraz systemami 
utrzymania higieny. Prowadzimy serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny urządzeń.

Zapewniamy klientom wsparcie od projektu do realizacji 
inwestycji. Ideą przewodnią naszej firmy jest promowanie 
rozwiązań i urządzeń wysokiej jakości.Cały czas posze-
rzamy naszą ofertę o innowacyjne rozwiązania, współ-
pracujemy z kluczowymi producentami sprzętu, podąża-
jąc za trendami i najlepszymi rozwiązaniami, mając na 
uwadze zapotrzebowanie jak i możliwości finansowe 
każdego klienta. 

Od lat kładziemy stały nacisk na szkolenie naszego 
zespołu oraz na aktualizowanie i unowocześnianie naszej 
oferty. 
                                    
Organizujemy prezentacje urządzeń i produktów, pokazy 
kulinarne oraz szkolenia dedykowane klientom i pracow-
nikom w celu zapoznania się z nowym sprzętem jeszcze 
przed jego zakupem.

> Otwierasz restaurację, bar, bistro, kawiarnię bądź pralnię?
> Potrzebujesz pomocy w doradztwie i wyborze urządzeń?

Zapraszamy do naszego salonu w Koszalinie .

Suma Service, ul. Morska 44, Koszalin
tel/fax: 94 34 15 332

biuro@sumaservice.pl
www.sumaservice.plR
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Czasami sekundy albo nawet ułamki sekund, jedno spojrzenie na 
ekran, jest decydujące. W tak krótkim czasie internauci podejmują 
decyzję, czy chcą gdzieś wchodzić głębiej. Jeżeli grafika będzie 
nieciekawa, to klienci nie będą zachęceni do tego, żeby pozostać 
na tej stronie. Pójdą do konkurencji. 

- Coraz większe znaczenie ma fotografia i ogólnie informacja 
graficzna. 

- Współczesna komunikacja ma charakter wizualny. Dąży do 
minimalizmu: jak najmniej treści słownej, którą zastępują zdjęcia, 
będące swoistym skrótem informacji. Akapity tekstu zamieniają się 
w jeden nagłówek lub w 2-3 linijki tekstu, odsyłające do dołączonej 
podstrony z szerszym opisem dostępnym na przykład po kliknięciu, 
co ma wpływ na późniejsze pozycjonowanie. Tak więc kolejną waż-
ną cechą nowoczesnej strony jest minimalizm. Ludziom coraz mniej 
chce się czytać. Większość z nas jest wzrokowcami. Chcemy szybko 
zorientować się, z czym mamy do czynienia, niekoniecznie zagłę-
biając się w opisowe akapity. Dlatego fotografia nabrała ogromne-
go znaczenia. Spójność komunikatu słownego z dobrym zdjęciem 
to klucz do sukcesu. Jeśli chodzi o samą budowę strony, to ważny 
jest również element user experience, który przewijał się w czasie 
naszej rozmowy. Strony muszą być stworzone pod kątem użytkow-
nika, a nie pod kątem preferencji estetycznych właściciela strony 
czy projektanta. Trendem jest też stosowanie delikatnych animacji, 
stopniowe, niejako w ruchu, pojawienie się tekstu. Poza tym slider 
(inaczej „head image”), czyli główny element, który po otwarciu 
strony prezentuje grafikę mającą wpływ na pierwsze wrażenie. 

- O czym jeszcze trzeba pamiętać? 
- Bardzo istotne jest to, żeby strona była łatwa do edycji przez 

właściciela. Bardzo często w  firmach pojawiają się aktualności, 
nowa oferta, zmieniają się dane kontaktowe. Takie modyfikacje 
powinny być bezproblemowe. Nie wyobrażam sobie sytuacji, aby 
firma musiała w każdej takiej sytuacji szukać pomocy specjalisty. 

- Oprócz zdjęć na znaczeniu zyskują filmy.
- To najlepiej widać na Facebooku, gdzie co drugi post zawie-

ra w treści film odwołujący się do Youtube czy innych portali. Na-
tomiast infrastruktura nie pozwala nam jeszcze w stu procentach  
przechodzić na używanie filmów. Coraz więcej Polaków ma dostęp 
do Internetu, ale nie wszędzie jest on wystarczająco szybki, jakby-
śmy tego oczekiwali, również w telefonach komórkowych. Rozwią-
zaniem będzie postępujący rozwój światłowodów i  technologii 
bezprzewodowej. 

- Wspomniałem o filmach, bo jak pokazują statystyki w walce 
o czas i uwagę widzów Internet stał się konkurencją dla telewizji. 

- Tak jak kilka lat temu zyskiwał on kosztem wydawnictw i cza-
sopism, tak obecnie zaczyna wypierać media telewizyjne. Coraz 
więcej treści, coraz więcej kanałów, filmów możemy obejrzeć w In-
ternecie, nie mając dostępu do „kablówki” czy platform udostęp-
niających telewizję naziemną. 

- Także tę tendencję można spożytkować z korzyścią dla siebie, 
świadomie budując stronę. 

- Na pewno wideo ma duże znaczenie, jeśli chodzi o promo-
cję działalności. Z tym, że i tutaj musimy wciąż pamiętać, kto jest 
naszym klientem docelowym. Nie dla każdego stworzymy odpo-
wiednią treść w formie wideo. Czasami – choćby na stronach spe-
cjalistycznych, takich jak na przykład serwisy prawne - ważniejsze 
są treści merytoryczne, a nie atrakcyjne filmy. Ale ogólnie rosnące 
znaczenie wideo to jeden z wyrazistych trendów. 

ul. Żebrowskiego 25, 75-392 Koszalin 
biuro@odstrony.pl, tel. +48 537 102 102, www.odstrony.pl
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Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… nauczycielem albo księdzem.

W szkole...
… rozrabiałem.  

Moja pierwsza praca...
… klejenie billboardów reklamowych na wysokościach w Szcze-
cinie; odtąd zawsze staję na wysokości zadania.

Pierwsze zarobione pieniądze...
… przeznaczyłem na podróże po kraju.

Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba lubić ludzi i więcej ich słuchać niż do nich mówić.

Dobry szef...
… no cóż, zawsze jest coś do poprawy.

U współpracowników cenię...
… to, że są tak różni, ale zawsze mogę na nich polegać.

Nie zatrudniłbym…
… Don Kichota, Ani z Zielonego Wzgórza i dzieci z Bulerbyn.

Prywatnie jestem...
… mężem i ojcem rodziny.

Dzień zaczynam...
… od modlitwy.

Rodzina...
… jest najważniejsza.

Zawsze znajdę czas...
… dla przyjaciół.

Moim marzeniem jest...
… oglądać szczęście moich dzieci.

Kiedy nie pracuję...
… to się uczę.

Moje hobby to...
… obecne studia teologiczne.

Sport jest dla mnie...
… bardzo ważny, dlatego wciąż jestem aktywny na tym polu.

Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj 
fundament pokory, skoro zamierzasz budować wszystko.

Norbert Koselski 
Dyrektor koszalińskiego salonu firmy BOKARO, spe-
cjalizującej się w glazurze i wyposażeniu łazienek. Sa-
lon działa od 13 lat, ale wydaje się, że był w Koszalinie 
od zawsze. Takie wrażenie to w  ogromnym stopniu 
zasługa samego szefa – człowieka niezwykle aktyw-
nego, bezpośredniego, otwartego. Przy tym bardzo 
uporządkowanego, doskonale zorientowanego w ak-
tualnych trendach w branży. Nic dziwnego, że klienci 
polegają na jego zdaniu i zadowoleni powracają do 
BOKARO, kiedy po latach znów coś urządzają albo 
remontują.
Prywatnie Norbert Koselski to nowoczesny tradycjo-
nalista. Mąż pani Sylwii (kieruje placówką firmy w Ko-
łobrzegu) i  tata dwóch dorastających córek. Tak jak 
w pracy, w życiu poza nią kipi energią i ciągle wyzna-
cza sobie nowe cele. Stąd na przykład studia teolo-
giczne („dla siebie”) i  trening boksu. Ostatnio sporo 
czasu poświęca na ułożenie szczeniaka owczarka nie-
mieckiego o imieniu Zina.
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Jacek Rujna
Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, 
dziennikarz, redaktor. Pracował m.in. w  Wielkopolskiej Telewizji 
Kablowej, kierował uruchomieniem redakcji Telewizji Kablowej 
Koszalin MAX. Od lat na emigracji – z  wyboru, nie konieczności. 
Mieszka w Irlandii. Regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.

ocham tę historyjkę. Podobno kiedyś 
w Szwecji, do fabryki zapałek, przyszedł ku-
dłaty obszarpaniec z dużym palcem wysta-
jącym z buta, bo go psy stróża przy okazji 
dopadły. I że chce rozmawiać z szefostwem 
w niezmiernie ważnej sprawie. Jak to w ży-
ciu bajkowym, akurat zarząd miał posiedze-

nie i akurat prezes wychylił się przez balkon, pytając: „A co to za 
rwetes?”. Zawezwano obszarpańca i usadzono naprzeciw zarządu, 
stawiając mu lapidarne pytanie: „Czego?!”

Kudłaty wyciągnął z portek paczkę zapałek, postawił sobie na 
dłoni i  mówi: - A  chcecie mieć zysk na milion milionów koron 
szwedzkich?!

Zarząd spojrzał po sobie, nic nie powiedział, patrzą na tego ła-
chudrę. A on mówi:

- Proszę bardzo, równoległościan z tekturki, w środku w szufla-
dzie zapałki. Na górze nazwa firmy, na dole reklama, po bokach 
warstwa ścierna z fosforu z czymśtam czyli draski. 

- No i co z tego panie taki owaki? – zapytał mocno już zirytowa-
ny prezes największej na świecie firmy zapałczanej.

- A po co dwie draski, jak można na jednym boku reklamę rzucić! 
Wy zaoszczędzicie na fosforze, ja biorę połowę zysku z reklamy.

Obszarpaniec dostał udziały za innowację, wkrótce miał już tyle 
zapałczanej kasy, że umarł we własnej wannie z powodu hedo-
nizmu, rozpusty, rabunkowej gospodarki własnym organizmem 
i błędnie rozpoznanych rynków inwestycji zarządzanych przez ko-
lejnych przydrożnych łachudrów. 

Jak to nigdy nic nie wiadomo!
*
Katarzyna Wielka, caryca Rosji, miała przeróżne pasje, ale jed-

na z nich jest wyraźnie niedoceniana. Chciał-nie chciał była ad-
miratorką nauk biologicznych i  hojnie złotem sypała, finansując 
ekspedycje naukowe ruszające w głąb bezkresny Rosji. Kasy miała 
tyle, że po grant carski ustawiały się kolejki z całego świata. Tu na 
scenie pojawia się kolejny obszarpaniec z paluchem w bucie, czyli 
John Fraser, Anglik zresztą.

Jak tam się dogadywali, historia milczy, ale wyszło na to, że ow-
szem, Fraser dostał carską subwencję i ruszył w teren. Ekspedy-
cja była obliczona na kilka lat, więc finansowanie nie mogło być 
bagatelne, aczkolwiek caryca Katarzyna przytomnie zaznaczyła, 
że: „Nagroda będzie, jeśli będą odkrycia”. Podejrzewam, że John 
Fraser aż podskakiwał pod sufit z radości.

Szwendał się nasz poczciwy Anglik po tajgach, puszczach, tun-
drach przez kilka lat. Zbierał robaki, listki drzew zasuszał. Odkrył 
przy okazji nieopisany dotychczas gatunek jodły nazwanej na 
jego cześć jodłą Frasera (można sprawdzić). Wreszcie po latach, 
obszarpany i śmierdzący wrócił do Petersburga po nagrodę. A tu 
co?! A tu zonk.

Caryca w czasie badań była uprzejma umrzeć, a na tronie za-
siadł jakiś nowy car. I ten car wyjrzał przez balkon, nakazał wezwać 
awanturującego się Anglika i powiedział, że nic nie wie o żadnych 
układach, że Frazer jest wariatem i – mówiąc krótko: - Paszoł won!

Fraser miał na tyle oleju w głowie, żeby zapakować wszystkie 
zbiory na statek i od razu, czym prędzej popłynąć do Anglii. Tu 
cytat z Billa Brysona: „Zabrał wszystko do Chelsea, gdzie założył 
szkółkę i  żył dostatnio ze sprzedaży zachwyconym angielskim 
dżentelmenom rododendronów, azalii, magnolii, winobluszczy, 
astrów i innych roślin”.

Jak to nigdy nic nie wiadomo!
*
Jeden taki obszarpaniec był elektrykiem po zawodówce i przy-

jechał do Gdańska…
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DAMSKI DUET, 
CZYLI DERMAART

K linika Medycyny Estetycznej i  Dermatologii dermaART  
to wspólne przedsięwzięcie dwóch pań: Marzeny Kulik 
i Kamili Łabiak. Dla pierwszej to zmiana biznesowej spe-

cjalności, dla drugiej – kontynuacja pracy kosmetologicznej, ale 
już na własny rachunek. Klinika działa od pierwszych dni kwietnia 
przy ulicy Świętego Wojciecha w Koszalinie. Inauguracyjne przy-
jęcie zgromadziło grono bliskich, przyjaciół i współpracowników 
obu pań. Oprócz atrakcji stołu zapewnionych przez restaurację 
Biała Dama (hotel Marina Mielno), można było podziwiać pra-
ce Błażeja Telińskiego, pochodzącego z  Koszalina projektanta 
mody oraz luksusowe auta prezentowane przez trójmiejskiego 
dealera marek Range Rover i Jaguar. 
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Ewa Langner, Edyta Bochnia, Ewa MagnowskaDanuta Rembowska, Ewa i Janusz Stępniak, Wojciech Łabiak

Ewa Bogucka, Zbigniew Gawroński, Bogusława Mielcarek, Danuta Rembowska

izabela rogowska-47 Andrzej Rembowski, Krzysztof Rembowski, Krzysztof Żabicki

izabela rogowska-58 od lewej Małgorzata Mróz, Kamila 
Łabiak, Katarzyna Sak, Ewelina Michalska

Urszula Musiałek-Szurpita, Ewa Stępniak, Beata Piernikowska

Ewa Bogucka (dermaArt), Kamila Łabiak, 
Natalia Majchrzak (dermaArt)

Błażej Teliński (projektant mody)
Marzena Kulik, Dorota  Chrzanowska 
(BIMS), Kamila Łabiak

izabela rogowska-48 Kamila 
i Marcin Waszkiewicz

Anna i Jerzy Rychliczek

Emilia i Krzysztof MODLIŃSCY (dega)
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Kamilla i Roman Synowscy (windhunter_group), Marzena i Robert Kulik Małgorzata Kopacz, Edyta Bochnia, Alicja Wolferdt

Jakub Rembowski, Marzena Kulik, Kamila Łabiak Kamila Łabiak, Ewelina i Andrzej Jestrabek (Janex)

Krystyna Kościńska, Zbigniew Gawroński, Andrzej 
Mielcarek, Wanda Gawrońska, Bogusława Mielcarek Mariola Królikowska, Krystyna Kościńska, Teresa Żurowska, Młgorzata Chodkowska

Monika Bawiec, Elżbieta Mech Marzena Kulik, Elżbieta Mech, Kamila Łabiak

Małgorzata Szczypińska, Jagoda Kuczyńska Teresa Żurowska, Stefania Płocica, Mariola Królikowska
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PREZYDENCKIE 
NAGRODY ZA 
OSIĄGNIĘCIA 
KULTURALNE

Tegorocznej Gali Kultury, która była okazją do podsumowa-
nia koszalińskich osiągnięć i  najważniejszych kulturalnych 
wydarzeń roku poprzedniego, towarzyszyła premiera „Al-

manachu koszalińskiej kultury” w  odnowionej formule. Bardzo 
udanej – dodajmy. Chyba największą radość egzemplarz wydru-
kowanego periodyku sprawił autorowi okładki: Tomaszowi „Cu-
kinowi” Żukowi. Zbierał zasłużone gratulacje. W nowej formule 
„Almanachu” kolejne okładki będą zamawiane u  koszalińskich 
plastyków reprezentujących rozmaite dziedziny sztuk wizualnych.  
Z  satysfakcją odnotowujemy, że redaktorką „Almanachu” była 
Anna Makochonik, nasza redakcyjna koleżanka. Z  zadania wy-
wiązała się znakomicie!



W Y D A N I E  S P E C J A L N E            WWW.MAGAZYNPRESTIZ.COM.PL 

M I E S Z K A Ć  W  K O S Z A L I N I E

INDAHOUSE
INŻYNIER
JODŁOWSCY
BOKARO
AKANT
PB KUNCER
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Od  13 lat firma BOKARO dostarcza koszalinianom, kołobrzeżanom i słupszczanom najwyższej jakości 
płytki ceramiczne, klinkierowe, gresy, chemię budowlaną, od pewnego czasu również wyposażenie 
łazienek. Już wiosną bieżącego roku otworzy w Koszalinie nowy, znacznie większy salon. Poszerzy się 
oferta, zwiększy też komfort zakupów.

BOKARO 
BUDUJE NOWY 
SALON SPRZEDAŻY

AUTOR: ANDRZEJ REMBOWSKI / FOTO: AGNIESZKA ORSA
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alon BOKARO przy ulicy Brzozowej w Koszalinie 
to adres znany wszystkim, którzy budowali lub re-
montowali mieszkania. Fenomenem koszalińskie-
go oddziału firmy, który działa już 13 lat, jest fakt, 
że ma on podobne wartości sprzedaży jak salony 
w znacznie większych ośrodkach - Szczecinie czy 
Trójmieście. 

Firma, którą odwiedza coraz więcej klientów, cały czas posze-
rza ofertę, dlatego zamierza wkrótce trzykrotnie zwiększyć po-

wierzchnię wystawienniczą, przeprowadzając do nowego salo-
nu. - Nabyliśmy działkę o  powierzchni ponad 7 tysięcy metrów 
kwadratowych w  bardzo dobrej lokalizacji, bo przy ulicy Gnieź-
nieńskiej, niedaleko Centrum Handlowego Atrium. Tak duży te-
ren pozwoli nam wybudować obiekt o 1200 metrach powierzchni 
wystawienniczej – mówi Norbert Koselski, od 13 lat dyrektor ko-
szalińskiego salonu BOKARO. – Do dyspozycji naszych klientów 
będzie odpowiednia liczba miejsc parkingowych. Dodatkowo, 
salon i magazyn znajdą się w jednym miejscu. Dziś są od siebie 
oddalone o kilkaset metrów, co nie jest wygodne - dodaje.

S
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Obecnie trwają prace przy budowie hali, które zakończą się 
jeszcze w tym roku. Oficjalne otwarcie wstępnie zaplanowano na 
pierwszy kwartał 2017 roku. 

Nowy salon będzie jednym z  największych i  z  całą pewnością 
najnowocześniejszych w grupie BOKARO. Firma wyliczyła, że po-
wierzchnia nowego salonu pozwoli jej lepiej przedstawić wciąż 
poszerzaną ofertę. Konieczność zwiększenia powierzchni ekspo-
zycji niejako „wymusili” także sami koszalinianie, którzy są bardzo 
wymagającymi klientami. Lubimy najpierw obejrzeć w specjalnych 
boksach ekspozycyjnych jak płytki wyglądają po ułożeniu, a dopie-
ro później decydujemy czy zastosujemy je w naszych łazienkach.  

Na jakie produkty zwracamy teraz szczególną uwagę?
- Koszalinianie cenią smak, elegancję, fantazję i polot. Dlatego 

nasi klienci bardzo chętnie szukają wytwornych rozwiązań w opar-
ciu polskie i zagraniczne płytki. Dużą popularnością cieszy się na-
turalne wzornictwo, czyli gresy i płytki imitujące drewno i kamień. 
Popularne są także płytki betonowe. Bardzo często półpolerowane 
lub polerowane – mówi Norbert Koselski. - Koszalinianie nie kierują 
się ceną, ale jakością i wzornictwem. Wynika to między innymi z fak-
tu, że w Koszalinie i okolicach dynamicznie rozwija się budownictwo 
jednorodzinne i każdy chce mieć w domu łazienkę marzeń. Naszy-
mi klientami są także nadmorskie ośrodki wypoczynkowe, których 
właściciele poszukują najlepszych materiałów, by ich goście czuli 
się u nich równie dobrze, a może nawet lepiej niż w domu – dodaje. 

Ciekawym trendem jest skrócenie czasu, w jakim wymieniamy 
płytki. Jeszcze w  latach dziewięćdziesiątych ub. wieku  łazienki 
urządzano na całe życie. Dziś, jak przekonuje szef BOKARO, klien-
ci często wracają do salonu już po pięciu latach, szukając zmian, 
gdyż stara glazura im się po prostu znudziła bądź też trzeba zrobić 
zmiany w salonie czy kuchni.

Co znajdują w koszalińskim salonie? Firma cały czas zwiększa 
ofertę płytek importowanych. Wśród sprzedażowych hitów są 
produkty firm: Nord Ceram, Kerateam i Grohn. Coraz większą po-
pularnością cieszą się płytki hiszpańskiego producenta Grespania. 
Koszalińskie BOKARO ma w ofercie także produkty lidera włoskie-
go rynku – wytwórni Atlas Concorde.

Polscy producenci na przestrzeni ostatnich lat mocno urozma-
icili wzornictwo, dzięki czemu coraz częściej także ich produkty 
trafiają do naszych łazienek. Obok takich marek jak Opoczno czy 
Tubądzin, koszaliński salon proponuje wyroby mniejszych, ale am-
bitnych i proponujących oryginalne rozwiązania firm. Wśród nich 
są na przykład firma Pilch z Jasienicy, której produkty cieszą się 
sporym uznaniem koszalinian oraz Ceramika Marconi ze wzornic-
twem głęboko osadzonym we włoskiej tradycji designu.

Zanim dużo większą część oferty BOKARO zobaczymy w bok-
sach ekspozycyjnych w nowym salonie, pracownicy oddziału przy 
Brzozowej robią wszystko, aby ułatwić wybór klientom. Pomagają 
im w tym m.in. dwie projektantki – panie Asia i Monika, które korzy-
stając z profesjonalnych programów komputerowych do projek-
towania, przygotowują wizualizacje przyszłych łazienek. To bardzo 
istotne, gdyż przed ostateczną decyzją o zakupie klient może do-
precyzować, co dokładnie chce znaleźć w swojej wymarzonej ła-
zience. Często pojawiają się wówczas ożywcze, kolorowe elemen-
ty, czasem zmienia się także nieco sam projekt, czyli np. wstawiana 
jest większa kabina lub inny model umywalki albo wanny. 

: 
KOŁOBRZEG, ul. Sienkiewicza 17F

tel./fax: 94 351 12 08, tel. kom. 607 111 772
KOSZALIN, ul. Brzozowa 1

tel./fax: 94 346 09 02, koszalin@bokaro.pl
SŁUPSK, ul. Główna 2b, tel./fax: 59 841 53 66
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ragniemy różnorodności, a przestrzenie wcze-
śniej podporządkowane jednej funkcjonalno-
ści zaczynają być interpretowane w różny spo-
sób. Człowiek współczesny może zapragnąć 
spać nie w wydzielonej sypialni, a w  różnych 
miejscach salonu. Może upodobać sobie mo-
dułowe siedziska typu puf czy wielofunkcyjne 

meble. Do głosu dochodzi trend inteligentnych domów (smart 
house), technologii, która bezpośrednio ułatwia funkcjonowanie 
w przestrzeni. 

Rola architekta wnętrz w moim przekonaniu sprowadza się w tym 
momencie do umiejętnego pogodzenia ze sobą tych przeciwnych 
trendów, do dbałości o kulturę życia, piękna przestrzeni, jej znacze-
nia w kontekście społecznym. I co najważniejsze - rola ta opiera się na 
empatii, a więc na zrozumieniu samego inwestora (klienta) oraz osa-
dzeniu jego potrzeb we wspomnianych wcześniej kontekstach. Naj-

ważniejsze dla mnie są więc: analiza miejsca i potrzeb, dobry i uni-
kalny pomysł na funkcjonowanie przestrzeni i niebanalna estetyka.

Pierwotnie nadrzędną wartością wnętrza było bezpieczeństwo 
– zbudowanie ochrony przed dzikimi zwierzętami czy kaprysami 
żywiołów. Człowiek potrzebował miejsca, w którym miał pewność, 
że nie zmarznie i nie zmoknie. Później, wraz z odkrywaniem świata, 
produktów, technologii, wnętrza zaczęły służyć także innym po-
trzebom - estetyki, rozwoju, poczucia własnej wartości. Respek-
tując wszystkie potrzeby człowieka, przestrzeń zaczęła naturalnie 
dzielić się ze względu na jej funkcjonalność. I  tak wydzieliła się 
sfera snu i wypoczynku, jadalniana, strefa higieny, rozrywki, pracy. 

Istotą trendów powinno być zatem nie tylko respektowanie tych 
potrzeb, ale i wychodzenie im naprzeciw. Niespójne są w moim 
przekonaniu wnętrza, które „podążając za modą”, nie odpowiada-
ją na potrzeby inwestora. Chciałbym omówić wybrane trendy na 
przykładzie realizacji mojej pracowni.

W ślad za zmianami w sposobie życia współczesnego człowieka, zmieniają się trendy w projektowaniu 
wnętrz, designie i  sztuce. Ostatnio ceni się to, co jest „eko”, co zbliża nas do natury, a  więc brązy, 
zielenie, naturalne i szlachetne materiały, harmonię lub celową ingerencję w geometrię. Mieszanie tego 
co industrialne, czasem „brudne” i miejskie z tym, co przypomina człowiekowi jego początki. Krzyżują 
się dwie tendencje: rozwój nowoczesnej technologii i poszukiwanie miejsc pozbawionych męczącej 
„nowoczesności”. 

W PROJEKTOWANIU 
TRENDY SĄ POCHODNĄ 

POTRZEB KLIENTÓW
AUTOR: JAN SIKORA

P
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PRZENIKANIE 
SIĘ NATURY 
I NOWOCZESNOŚCI

Dom w Straszynie
Z połączenia dwóch kontrastów: eleganckiej nowoczesności 
(czerń, orzech, meble i dodatki) oraz natury (drewiane kostki, 
jesionowa podłoga) powstaje wnętrze, które w sposób 
idealny odpowiada na potrzeby współczesnego człowieka.

Sopoteka – mediateka Sopot
Przestrzeń publiczna – jaką pełni funkcję? W tym wypadku jest to mediateka 

„Sopoteka”, czyli wnętrze pełne nowoczesnego sprzętu, który został skontrastowany 
z jesionowym drewnem i delikatnymi kolorami. Pozwala to uzyskać – tak cenne 

w takim miejscu – wrażenie spokoju, koncentracji i wyciszenia.

Dom w Rumi
Naturalność przenika się tu z czernią, która oddaje nowoczesność. 
Do tego zostały skomponowane designerskie dodatki (lampa, 
stół i dywan). Całość sprawia wrażenie harmonii i przytulności.
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INDUSTRIAL 
– BETON, 
CEGŁA, 
STYLIZACJA

Mieszaknie w Garnizonie – Gdańsk:
Trend wnętrza loftowo-industrialnego jest obecnie w rozkwicie. Ta estetyka 

wywodząca się z Nowego Yorku prezentuje wizję wolności i stylu życia w aurze 
surowego niedopowiedzenia. W takim miejscu dobra whisky smakuje najlepiej. 

Klubokawiarnia Centrum:
Płyta OSB, żarówki i spawane czarne elementy (w tym profile) to wyznaczniki 

niejednego industrialnego wnętrza. Do tego szczypta koloru i projekt jest w mainstreamie.

Kancelaria Prawna:
W tym projekcie widać najlepiej, 
że surowa przestrzeń może być 
też bardzo elegancka. Połączenie 
bieli i cegły zawsze jest w modzie.
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Apartament w Sopocie:
Wyznacznikiem współczesnych wnętrz jest często luźna i niezobowiązująca stylizacja (w tym przypadku styl 
riviera maison). Obecne czasy, które charakteryzują się mieszanką różnych wpływów i kultur (co wspomaga 
dynamiczny przepływ informacji) to czas odkrywania i przenikania się różnych tendencji, stylów, nawiązań.

Dom kolonialny
Czy kultura jakiegoś kraju może nie być up 
to date?  To co autentyczne i co ma wartość 
historyczną (widoczną często w detalu) 
zawsze będzie trendy. Rolą projektanta 
może być np. reinterpretacja.

Stacja Kultura
W czasach gdy zrównoważone projektowanie 
zyskuje na popularności, nie powinny dziwić 
realizacje interpretujące lokalny krajobraz 
kulturowy i koloryt. W tym wypadku 
zdecydowaliśmy się na fuzję nowoczesnej 
biblioteki i dworca. Jak pokazała historia – warto 
eksperymentować – to zawsze jest w modzie.

STYLIZACJE
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FUSION 
– HAUTE 
COUTURE 
WNĘTRZ 

Butik Ditta Zimmermann w Warszawie
Fusion jest bliskie modzie. W tym wypadku zaprojektowaliśmy 

otwarty w listopadzie 2015 butik z nową marką biżuteryjną. 

Restauracja w Sopocie
Nieobojętne są dla mnie kontrasty – czego przykładem jest m.in. restauracja w Sopocie, której założeniem stylistycznym było odtworzenie aury 
stylu sopockich kamienic (kojarzonym często, trochę legendarnie, z secesją) oraz dodanie do niego szczypty nonszalanckiego i nowoczesnego 
artyzmu. Projekt był więc dla mnie sentymentalną wycieczką po historycznych uliczkach miasta oraz po moich marzeniach oscylujących wokół  
terminu „fusion” (swoiste haute couture wnętrz). Dla przykładu skontrastowałem układaną ręcznie szachownicę z czarnych i białych płytek 
z nowoczesnymi kolorowymi barierkami-liniami. Podobnie, w mniejszej części lokalu zestawiłem klasyczny marmur sahara noir z nowoczesnymi 
hokerami Stool One. Fusion to też zabawa formą, więc najpierw zakupiliśmy w Danii papierowe „designerskie” lampy, a następnie zapakowaliśmy 
je w klosz (motyw z „Małego Księcia”). Nie mogło oczywiście zabraknąć wieszaków w kształcie zwierzaków, zdobionego portalu i kasetonu 
nad barem, który zmienia kolor w zależności od nastroju.

86 MIESZKAĆ W KOSZALINIE



Dr Jan Sikora - laureat Nagrody Ar-
chitektonicznej Polityki za rok 2014, 
nagrody Bryła Roku, nagrody Pol-
skiej Architektury XXL i wielu innych. 
Architekt wnętrz, założyciel pracow-
ni Sikora Wnętrza - autor m.in. Sta-
cji Kultura w  Rumi i  Sopoteki. Wy-
kładowca, autor pracy doktorskiej 
o  architekturze polskiego wybrzeża 

w kontekście zrównoważonego rozwoju. Autor cyklicznych pu-
blikacji w  czasopismach branżowych. Nauczyciel akademicki 
na kierunku Wzornictwo na Politechnice Koszalińskiej. 

Butik Eter w Sheraton Sopot
W przestrzeni publicznej jest to trend rzadko spotykany, 
gdyż wymaga wyjątkowego odbiorcy. Ta przestrzeń, 
dla standardowego odbiorcy pusta, dla osoby wrażliwej 
na sztukę i dobry design zawsze będzie na czasie.

Mieszkanie w Gdańsku
Minimalizm we wnętrzu to przestrzeń dla osoby wyrafinowanej, która 
przebywając w takim wnętrzu docenia drobiazgi. Liczy się więc każdy 
element i detal. Balansowanie na granicy przestrzeni surowej i pustej 
jest dużą przyjemnością dla projektanta.

MINIMALIZM
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ome staging polega na stworzeniu dla nie-
ruchomości scenografii zachęcającej do 
kupna – doprecyzowuje Krzysztof Rożnow-
ski, właściciel biura indahouse. – Można 
zrobić to bezkosztowo, wykorzystując to 
co już w mieszkaniu jest, a można zainwe-
stować w mniejszy lub generalny remont. 

Czasem wystarczy tylko przestrzeń porządnie posprzątać. 

Celem jest zawsze pokazanie potencjału nieruchomości, nie 
zawsze widocznego na pierwszy rzut oka. A ten pada w przypad-
ku polskich wnętrz najczęściej na pomieszczenia ciemne, ciasne, 
zagracone, źle urządzone i pomalowane. Trudno sobie wyobrazić, 
jak mogą one wyglądać po remoncie, jak da się je urządzić, a ku-
pujący tego wysiłku nie chcą podejmować. Często brakuje im też 
wyobraźni. Home staging skupia się w głównej mierze nad od-
świeżaniu i  zneutralizowaniu przestrzeni – odjęciu rzeczy niepo-
trzebnych i dodaniu elementów miłych dla oka, nadaniu jej formy 
i zdefiniowaniu. Rozjaśnieniu jej, powiększeniu. 

– Bardziej zaawansowaną formą jest home branding, czyli kom-
pleksowy marketing nieruchomości od przygotowania przestrze-
ni po wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej i dbanie o utrzy-
manie wysokiego standardu przez cały okres sprzedaży – mówi 
Krzysztof Rożnowski. 

Obie usługi są dostępne w Biurze Nieruchomości indahouse. 
Zakres to kwestia ustaleń i możliwości finansowych. Mogą objąć 
jedynie doradztwo, jeśli klienci potrzebują wskazówek, jak samo-
dzielnie mieszkanie „poprawić”. Pośrednicy mogą też zaplanować 
i nadzorować cały proces, brać w nim aktywny udział, dekorować 
wnętrza, a w przypadku remontu – zorganizować fachowców, któ-
rzy go przeprowadzą. Właściciele indahouse szkolą się, studiują, 
przechodzą specjalistyczne kursy dotyczące nie tylko home sta-
gingu, ale też architektury wnętrz. 

Co warto poprawić? – Kolory ścian – mówi Krzysztof Rożnowski. 
– Polacy mają słabość do żółtych, pomarańczowych, czerwonych, 
tymczasem nowoczesne i neutralne są biele, szarości z dodatkiem 

H

Home staging to – w największym skrócie – profesjonalne przygotowanie nieruchomości do 
sprzedaży lub wynajmu. Jest standardem w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W Polsce 
dopiero staje się popularny, bo coraz więcej osób przekonuje się, że „kupowanie oczami” dotyczy 
również mieszkania czy domu. Usługa znajduje się w ofercie Biura Nieruchomości indahouse 
doskonale znanego z nowoczesnego podejścia do pośrednictwa i jest kolejną nowością, jaką firma 
wprowadza na koszaliński rynek. 

HOME STAGING, 
CZYLI MIESZKANIE 
PO LIFTINGU

AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI/ARCHIWUM 
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Właściciele 
Krzysztof Rożnowski 

i Anna Rożnowska 
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np. mięty czy żółci. Warto wymienić lampy, po których widać wiek 
mieszkania, rolety, zasłony, firany. Obić fotele. Ściągnąć dywany – 
chyba że są designerskie. Wprowadzić ładne tkaniny, czasem na-
wet dokupić meble, albo przemeblować pokoje. Unowocześnić. 
Im rzeczy nowsze, tym lepsze wrażenie. 

Anna Rożnowska podkreśla: – Bardzo ważne jest właściwe sfo-
tografowanie nieruchomości. Niestety, również do tego sprzeda-
jący nie przykładają wagi. Sesja fotograficzna, jaką robię – także 
– po home stagingu – trwa czasem kilka godzin. Zdjęcia muszą 
profesjonalnie pokazać przestrzeń, jej proporcje, wydobyć atuty. 

Niestety, wciąż pokutuje przekonanie, że inwestowanie w nie-
ruchomość, którą sprzedajemy, jest stratą pieniędzy. Nic bardziej 
błędnego – mieszkania i domy po liftingu nie tylko zyskują na war-
tości (około 10 proc.), ale sprzedają się szybciej. Także te, które na 
rynku są bardzo długo.   

– Udało nam się po zainwestowaniu 1,5 tysiąca złotych, sprze-
dać w ciągu miesiąca mieszkanie oferowane na rynku od roku – 
podaje przykład Anna Rożnowska. – Za osiem tysięcy złotych prze-
prowadziliśmy home staging domu, wartego pół miliona. 

Usługa home stagingu wymaga sporo pracy, zaangażowania 
i czasu. Lifting mieszkania czy domu może trwać od kilku dni do 
ponad miesiąca. Niezbędne jest podpisanie wówczas umowy na 
wyłączność, którą indahouse promuje i  poleca jako najbardziej 
efektywną formę pośrednictwa, wciąż rzadko stosowaną przez 
koszalińskich pośredników. 

Umowa na wyłączność przede wszystkim mobilizuje pośredni-
ka – mówi Krzysztof Rożnowski – Przy dużym rozproszeniu wszyscy 
starają się mniej, bo nie muszą. Umowa wyłączna to kompletnie 
inny rodzaj relacji z klientem, dający gwarancję pełnego zaanga-
żowania pośrednika, poświęconego czasu, większej odpowie-
dzialności. Co ciekawe, Koszalin kiedyś z takich umów słynął, dziś 
są prawie nie praktykowane.  

Biuro Nieruchomości indahouse jest jedynym w Koszalinie, ja-
kie oferuje home staging i home branding – usługi podnoszące 
wartość nieruchomości i przyspieszające ich sprzedaż.

INDAHOUSE.PL, ul.Oskara Lange 29a, Koszalin
tel.  94 307 05 03, biuro@indahouse.pl, www.indahouse.pl
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empo zmian technologicznych jest tak duże, 
że urządzenia kupione 10 lat temu dzisiaj 
wydają się przestarzałe. Podobnie pewnie 
będzie z  tymi, które obecnie są szczytem 
nowoczesności, a za parę lat - chociaż nadal 
sprawne i wydajne - mogą być wyparte z ryn-
ku przez doskonalszych następców. Czym 

więc kierować się, projektując dom, by mimo upływu lat pozostał 
on w pewnym sensie ponadczasowy? – Gdybyśmy chcieli dotrzy-
mać kroku wszystkim istotnym zmianom, musielibyśmy budować 
albo remontować domy co dekadę. To jest oczywiście niemoż-
liwe – mówi Marzena Dacyk-Ołówka. – Wystarczy, że dołożymy 
staranności przy projektowaniu, a więc i przy wyborze materiałów 
i urządzeń, by uzyskać efekt „domu inteligentnego”, dopasowa-
nego do naszych potrzeb. Może się przy tym okazać, że niektóre 
rozwiązania albo elementy, chociaż modne, nie są nam w ogóle 
potrzebne albo mogą być w przypadku domku jednorodzinnego 
nieefektywne. Warto to wszystko dobrze przemyśleć, żeby nie wy-
dać pieniędzy na coś, co w ostatecznym rozrachunku nie będzie 
opłacalne. 

T
Jak zaprojektować  i wyposażyć dom, żeby był ponadczasowy a jednocześnie energooszczędny? 
– Idźmy zgodnie z trendem dominującym na Zachodzie – radzi pani Marzena Dacyk-Ołówka, 
prowadząca wraz z mężem Przedsiębiorstwo Instalacyjne INŻYNIER Marcin Ołówka.  A jaki jest 
obecnie kluczowy trend? - Energooszczędność w zakresie rozwiązań technicznych, a we wzornictwie 
prostota i minimalizm. 

POMAGAMY BUDOWAĆ 
INTELIGENTNE DOMY

AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI/ARCHIWUM 
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Dom inteligentny

Pojęcie bardzo modne.  Co się pod nim kryje? Chodzi najczę-
ściej o system automatycznego sterowania domem, konstruowa-
ny tak, by jednym użyciem przycisku włączyć lub wyłączyć wiele 
urządzeń, których działanie jest ze sobą powiązane. W ten sposób 
można sterować oświetleniem, zamkami w drzwiach, bramą, zasło-
nami okien, ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją, sprzętem au-
dio i wideo, AGD, alarmem, podlewaniem ogrodu. Służą do tego 
różnego rodzaju systemy zdalnego sterowania. Coraz powszech-
niejsze staje się sterowanie za pomocą Internetu lub smartfonu. 

Projektując system sterowania, zakłada się rozmaite scenariu-
sze działania. Na przykład uzbrojenie alarmu w  momencie wy-
chodzenia z domu może spowodować jednoczesne opuszczenie 
rolet antywłamaniowych, wyłączenie wentylacji mechanicznej, 
zmniejszenie intensywności ogrzewania, wyłączenie oświetlenia 
i  odcięcie dopływu prądu do innych urządzeń elektrycznych, 
które nie muszą pozostawać włączone. System poinformuje też 
o tym, które okno nie zostało zamknięte. Możliwych scenariuszy 
jest nieskończenie wiele, a w trakcie używania systemu można je 
modyfikować. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia projektanta 
lub użytkownika i oczywiście zasobność portfela.

Marzena Dacyk-Ołówka mówi: - Dla energooszczędności klu-
czowe jest sterowanie ogrzewaniem i  urządzeniami elektrycz-
nymi. Zastosowanie sterowania zdalnego, z  użyciem smartfonu, 
pozwala „zaglądać” do domu nawet podczas naszej dłuższej nie-
obecności. Tak więc wracając z dalekiej podróży, możemy - będąc 
jeszcze w trasie - „podkręcić” ogrzewanie, żeby w momencie kie-
dy dojedziemy na miejsce, wejść do pomieszczeń o komfortowej 
temperaturze. To tylko jedna z możliwych funkcji. Jest ona osią-
galna dzięki temu, że wykorzystujemy rozwiązania pozwalające 
różnicować temperaturę w różnych pomieszczeniach. Rekomen-
dujemy je naszym klientom. My używamy przy tym urządzeń firmy 
Danfoss, ale wybór marek i producentów jest bardzo szeroki.  

Rekuperacja

Do  niedawna mało kto w Polsce wiedział o jej istnieniu. Dzięki 
temu, że w rządowym programie promowania budownictwa ener-
gooszczędnego jest ona jednym z głównych zalecanych rozwiązań, 
staje się coraz bardziej rozpoznawalna. Mówi się o niej coraz więcej. 

W dużym uproszczeniu można powiedzieć. że rekuperacja to 
rozwiązanie pozwalające odzyskiwać ciepło w budynku ze zużyte-
go powietrza przy jednoczesnym zachowaniu komfortu świeżego 
powietrza. To coś innego niż typowa wentylacja, tzw. grawitacyj-
na, kiedy zużyte powietrze wyrzucane jest poza budynek, a wraz 
z nim ciepło. Wspomniany proces  odzyskiwania energii cieplnej 
odbywa się w urządzeniu nazywanym rekuperatorem. Może ono 
być montowane w kotłowni lub jeśli nie ma na to miejsca w zabu-
dowie kuchennej.

Poza odzyskiwaniem ciepła, rekuperacja ma szereg innych zalet. 
Docenią ją alergicy, bo filtrowanie powietrza usuwa większość pył-
ków, roztoczy, zarodników grzybów i pleśni, czyli czynników uczula-
jących. Usuwa ona również przykre zapachy, choćby towarzyszące 
przygotowywaniu  niektórych potraw jak bigos czy ryby. Ba, usuwa 
nadmiar wilgoci. W domach czy mieszkaniach, w których jest zasto-
sowana, okna się nie „pocą”. Znakomicie sprawdza się w pierwszym 
okresie użytkowania nowego domu, kiedy mury i tynki nadal schną.   

Pompy ciepła

Pompy ciepła należą do rozwiązań mocno kojarzących się z no-
woczesnością i energooszczędnością. Zadaniem pompy ciepła jest 
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,,wyciągnięcie” ciepła z jednego miejsca, a następnie oddanie go 
przy podwyższonej temperaturze w innym miejscu. Można powie-
dzieć, że pompa nie wytwarza, a  jedynie przenosi je z otoczenia 
do ogrzewanego domu. Pompę można porównać do lodówki, 
ponieważ zasada działania tych urządzeń jest identyczna. Lodów-
ka ,,wyciąga” ciepło z produktów a następnie oddaje to ciepło na 
wymiennik ciepła umieszczony z tyłu urządzenia. Celem działania 
lodówki jest chłodzenie, wytworzone ciepło w tym przypadku jest 
odpadem. Pompa działa tak samo tylko jest odwrotnie podłączona. 
Jej celem jest dostarczenie do budynku nie chłodu, lecz ciepła.

Jest kilka źródeł, z których pompa może pozyskać ciepło: po-
wietrze, woda i grunt.

Zdaniem naszej rozmówczyni pompy ciepła sprawdzają się 
szczególnie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej. Jednak 
jeśli taki dostęp istnieje, warto dobrze zastanowić się, zanim zde-
cydujemy się na pompę ciepła. Po prostu jej koszt jest nadal wy-
soki, więc okres zwrotu poniesionych wydatków jest stosunkowo 
długi. Dużo prostszym i ekonomiczniejszym rozwiązaniem może 
być po prostu zainstalowanie nowoczesnego, wydajnego kotła 
gazowego. 

Ogniwa słoneczne i fotowoltaiczne

W  przypadku domków jednorodzinnych podobny dylemat 
mają ci, którzy zastanawiają się nad zastosowaniem rozwiązań 
typu kolektory słoneczne do podgrzewania wody, czy ogniwa fo-
towoltaiczne produkujące prąd na użytek własny gospodarstwa 
domowego. Jest to niezwykle modny obecnie kierunek, wspie-
rany rozmaitymi dotacjami, ale w  dłuższej perspektywie czasu 
niekoniecznie opłacalny. – Nie ulega wątpliwości, że kolektory sło-

neczne warto instalować tam, gdzie pobór ciepłej wody trwa non 
stop – mówi Marzena Dacyk-Ołówka. – Mam na myśli na przykład 
szpitale czy całoroczne obiekty turystyczne. Ale niekoniecznie już 
szkoły, które mają przerwę wakacyjną w  okresie największego 
nasłonecznienia czy domy jednorodzinne. Powstaje kłopot z nad-
miarem podgrzanej wody, z którą trzeba coś zrobić. 

Poza tym wspomniane dotacje czy dopłaty, zanim się je zdobę-
dzie, wymagają pokonania długiej i skomplikowanej drogi formal-
nej. Przygotowanie potrzebnej dokumentacji zajmuje dużo czasu 
i wymaga fachowej wiedzy. Gdyby więc podsumować poświęco-
ny czas i zaangażowane pieniądze, można dojść do wniosku, że 
tradycyjne sposoby ogrzewania, oparte na gazie sieciowym, są 
nadal prostsze i ekonomiczniejsze. Natomiast w odniesieniu do 
fotowoltaiki można powiedzieć, że z powodu nieprzyjaznych  dla 
inwestora uwarunkowań prawnych (zwłaszcza zapisów Ustawy 
o odnawialnych źródłach energii) jest ona na tym etapie przezna-
czona dla pasjonatów. Wszystko jednak może ulec zmianie. Czas 
pokaże…

Centralny odkurzacz

Właściciele firmy Przedsiębiorstwo Instalacyjne INŻYNIER Mar-
cin Ołówka bez wahania zachwalają również zaplanowanie w no-
wym domu centralnego odkurzacza. Urządzenia takie są w użyciu 
już od długich lat, ale ich najnowsze generacje gwarantują coraz 
większą wygodę. - Jeśli jego zastosowanie planujemy od samego 
początku i  wykorzystamy model umożliwiający poprowadzenie 
instalacji razem z  innymi, na przykład wraz z  instalacją grzewczą 
pod posadzką, otrzymujemy bardzo komfortowe rozwiązanie. 
Zewnętrznym śladem centralnego odkurzacza będzie w  domu 
zaledwie kilka estetycznie zamaskowanych gniazd dostępowych. 



Przystępując do odkurzania, wyciągamy tylko rurę ze ,,ściany” 
i pracujemy – opisuje pani Marzena Dacyk-Ołówka. – Serce syste-
mu umieszczane jest zazwyczaj w kotłowni lub garażu. Odkurzacz 
jest bezworkowy, jego opróżnianie  w zależności od intensywno-
ści sprzątania, następuje raz na rok.

Deszcz na zawołanie

Podobnie – w  ramach inteligentnego domu – sprawdzają się 
systemy sterujące nawadnianiem  trawnika na działce. Rozprowa-
dzone przed jego założeniem rurki, wraz z elementem sterującym, 
pozwalają zapomnieć o podlewaniu. Odpowiednio zaprogramo-
wane urządzenia automatycznie o określonych porach uruchamia 
dopływ wody. 

Zalet takiego rozwiązania jest sporo. Poza oczywistą wygodą, 
dochodzi oszczędne gospodarowanie wodą, bowiem nawad-
nianie można nastawić w porach, kiedy słońce ostro nie grzeje, 
przez co mniejsze jest parowanie. Regularność podlewania służy 
roślinom – każdorazowo wystarczy niewielka ilość wody dla pod-
trzymania odpowiedniej wilgotności.   

Projektowanie, doradztwo, wykonanie, serwis

Ważnymi funkcjami inteligentnego domu są te, które służą bez-
pieczeństwu, czyli sterowanie bramą wjazdową, automatyczne 
rolety okienne, system alarmowy, monitoring. Nimi firma Inżynier 
się nie zajmuje, bo jej specjalność to wszystko, co związane z in-
stalacjami sanitarnymi .

Pani Marzena Dacyk-Ołówka zastrzega jednak: - Jesteśmy 
w stanie naszym klientom pomóc w wyborze sprawdzonych i rze-
telnych wykonawców  takich elementów. Generalnie z  naszego 
doświadczenia wynika, że najlepsze efekty daje takie projekto-
wanie domu, kiedy już na wczesnym etapie w ten proces włącze-
ni jesteśmy my i  specjaliści  z  innych branż. Można dzięki temu 
zoptymalizować rozwiązania, wyeliminować błędy. Klient ma 
prawo nie zdawać sobie sprawy z pewnych zależności czy ograni-
czeń technicznych. Dobra współpraca już na etapie projektu daje 
możliwość przygotowania rozwiązań spełniających w maksymal-
nym stopniu potrzeby i oczekiwania zamawiającego. A przecież to 
jego zadowolenie jest głównym miernikiem sukcesu.

Projektowanie instalacji grzewczej coraz częściej zahacza o  wy-
strój wnętrz. Współczesne grzejniki, produkowane w przebogatej 
gamie form i kolorów stają się elementami wnętrza niechowany-
mi już gdzieś pod parapetami okien, ale wręcz eksponowanymi. 
Dają się doskonale wkomponowywać w  całość pomieszczenia, 
pozwalają lepiej wykorzystywać powierzchnię. Nic więc dziwne-
go, że usługi Inżyniera to coraz częściej również sugestie w  za-
kresie urządzania wnętrz. – Tym samym rzeczywiście wkraczamy 
powoli na obszar projektowania wnętrz – mówi Marzena Dacyk-O-
łówka. – Coraz poważniej rozważamy rozszerzenie naszych usług 
również o ten aspekt projektowania. 

O tym, że można i na tym polu zaufać Inżynierowi, świadczy naj-
lepiej jego własna siedziba. Urządzona -  także w sensie estetycz-
nym - całkowicie samodzielnie, przemyślana w każdym szczególe. 
Można się o tym przekonać, odwiedzając  ją przy ulicy Szczeciń-
skiej 53A w Koszalinie.

Więcej informacji: 
Przedsiębiorstwo Instalacyjne INŻYNIER Marcin Ołówka 

ul. Szczecińska 53A, 75-122 Koszalin
tel/fax 94 343 61 10, biuro@inzynier.koszalin.pl

www.inzynier.koszalin.pl
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irma R&P Dice działa od niespełna roku. 
Sprzedaje stoły do gier planszowych m.in. w 
Niemczech i Austrii. Piotr Monkiewicz i Robert 
Ignaczak sami są fanami takich gier. Hobby 
przerodziło się w biznes. - Prowadzimy wspólnie 
jeszcze jedną fi rmę – opowiada pan Piotr. – Zda-
rzało się nam, że w przerwach na kawę grywa-

liśmy w coś. Aby było to możliwe, trzeba było wygospodarować 
odpowiednią ilość wolnego miejsca, a to wiązało się z przenosze-
niem wszystkiego, co znajdowało się na biurkach - dokumenty, 
komputery. Potem ponownie wszystko wracało na blat. 

Panowie stwierdzili, że to zbyt męczące i pracochłonne. Tak 
samo było w domu. Nie do pomyślenia jest przecież zajmo-
wanie przez kilka godzin stołu, który służy do przygotowania 
posiłków, pracy i zabawy z dziećmi. Co najgorsze, po złożeniu 
planszy  grę trzeba było zaczynać od nowa. - Szukaliśmy spo-
sobów, by móc zrobić „save” jak w komputerze – zdradza drugi 
współwłaściciel, Robert Ignaczak. - W takim przypadku można 
byłoby powracać do gry w dowolnie wybranym momencie. 
Stworzyli więc prototyp stołu na własne potrzeby. Na co dzień słu-
żył jako biurko do pracy, a w przerwach jako stół do gier planszo-
wych. Jak? To bardzo proste. Górny blat stołu jest zdejmowany i 
składany, pod nim znajduje się ośmiocentymetrowe wgłębienie 
- wyściełane materiałem, aby kostki do gry, puzzle czy fi gurki nie 
ślizgały się. Po zakończeniu partyjki – blat wraca na swoje miejsce i 
mebel ponownie staje się miejscem przy, którym jemy, pracujemy 
i bawimy się. 

Kiedy panowie zobaczyli, jak doskonale ich „wynalazek” się 
sprawdza się, postanowili wyprodukować kilka egzemplarzy i 
spróbować je sprzedać. Nawiązali współpracę z recenzentem gier 
planszowych na You Tube. - Był bardzo zaskoczony, kiedy poje-
chaliśmy do niego z naszym produktem – opowiada Robert Igna-
czak. – Wypróbował stół, zrobił recenzję i skierował nas do ludzi z 
branży gier planszowych. 

Właściciele fi rmy R&P Dice nawiązali współpracę ze stolarnią, 
która wykonuje dla nich stoły. Produkowane są z litego drewna 

– buku, dębu, jesionu w ośmiu odcieniach. - Na zamówienie jeste-
śmy w stanie zrobić inną kolorystykę, spróbować dopasować stół 
do całego wyposażenia mieszkania – mówi Piotr Monkiewicz. Sto-
ły wykonywane są w czterech standardowych wymiarach: 120x80 
cm, 140x90, 160x100 i 180x110. Jednak i tutaj można negocjo-
wać. Pan Robert wyjaśnia: - Mieliśmy ostatnio klientów, którzy 
zamówili stół o konkretnych wymiarach 3x1m. Jak nam zdradzili, 
raz w tygodniu spotykają się na partyjkę trzeciej części „Twilight 
Imperium”. Jest to gra, która polega na budowaniu imperium 
kosmicznego, jej elementy - żetony, fi gurki są dość duże i stąd 
potrzeba większej przestrzeni. Co ciekawe gra ta trwa od 4 do 12 
godzin, a dzięki naszym stołom można ją zatrzymać i wrócić do 
niej w dowolnym momencie – dodaje Rober Ignaczak.

Stół do klienta dociera w 12 częściach, waży między 40 a 70 
kg.- Wzorowaliśmy się na jednym z największych skandynawskich 
producentach mebli – wyjaśnia pan Piotr. – Stół miał być mocny, 
stabilny, ale łatwy do skręcenia. Potrzebny do tego jest jedynie 
jeden klucz, a obrazkowa instrukcja sprawia, że czynność ta jest 
wyjątkowo prosta i przyjemna. 

Piotr Monkiewicz i Robert Ignaczak, aby rozreklamować swój 
produkt, zaczęli odwiedzać konwenty i targi gier planszowych w 
Polsce i za granicą. 

W Polsce osób, które czynnie grają w planszówki jest ponad 
200 tys. A jeszcze więcej za granicą. - Mówiąc o grach planszo-
wych wszyscy myślą „Chińczyk”, „Monopol” – śmieje się Robert 
Ignaczak. - To są „stare gry”. Obecnie na rynku jest mnóstwo no-
woczesnych planszówek, które nie ograniczają się już tylko do rzu-
cania kostką i przesuwania się po polach, ale są tam żetony, karty, 
fi gurki. Sprawia to, że gra daje uczestnikom duże pole manewru, 
można budować strategie, rozbudowywać światy, a nawet nego-
cjować i targować transakcje.

R&P Dice staje się powoli konkurencją dla producentów ze 
Sanów Zjednoczonych. Wszystko to za sprawą wysokiej jakości 
wykonania, starannie wyselekcjonowanych materiałów, pomysło-
wości i konkurencyjnej ceny. 

F
Chcąc sobie ułatwić prowadzenie gier planszowych, skonstruowali nietypowy stół. Okazał się 
przebojem rynkowym. Produkcja rośnie, tak i liczba zadowolonych klientów. 

STOŁY DO GIER 
– RYNKOWY HIT Z KOSZALINA
AUTOR: WIOLETA JĘDRZEJCZYK-BETLIŃSKA / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI



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

Etap zrealizowany

Etap 4 w sprzedaży. Przewidywany 
termin zakończenia – sierpień 2017 r.

Etap 3 zrealizowany.  
Do sprzedaży pozosta-
ło 13 z 56 mieszkań  
o pow. od 45 do 78 m2

K o s z a l i n 
Osiedle  

Cypryjskie

K o s z a l i n 
Osiedle  

Laurowe

K o s z a l i n 
budynek na rogu ulic

Głowackiego  
i Pileckiego

K o ł o b r z e g 
budynki przy ulicy 

Paryskiej

O s t a t n i e 
2 domy

O s t a t n i e  
6 mieszkań  
i 1 lokal  
usługowy

W k r ó t c e
realizacja  
drugiego etapu

O s t a t n i e
13 mieszkań  
w etapie 3AB

Etap 4 już  
w sprzedaży
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SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!

EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(Galeria Atrium)

INNE

Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Developmen S.C., ul. Piłsudskiego 28
Cratus Centrum Korepetycji i Kursów,
ul. Powst. Wielkopolskich 19a
Getin Noble Bank, Centrum Kredytów
Hipotecznych, ul. Zwycięstwa 87
Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
Galeria Portret Świata, ul. Mieszka I 25
Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
HAFTKOM, ul. Kosynierów 47
HS99 Herman i Śmierzewski Biuro
Projektowe, ul. Mickiewicza 6/3
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Koszalińska Izba Przemysłowo 
– Handlowa, ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A., ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik, ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja, ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE 

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
City Box Rynek Staromiejski 14 
Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Toscana Pizzeria Ristorante ul.Ks. Bp. Cz. 
Domina 5 (Pasaż Millenium) 
Zamkowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 
Darłowo 

BARY, PUBY, KAWIARNIE

Bar Vittorio, ul. 1 Maja 22/4 
(kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 5/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka

SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS

Aquarius Beauty, 
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio, 
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski, 
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet Kosmetyki i Wellnes Rose
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna śliwińska,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Studio Kosmetologii Agata Zejfer 
ul.6 Marca 16, Unieście
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13

GABINETY LEKARSKIE

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A, Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł 
Iwanek ul. Jaworowa17 Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne, 
ul. Żwirowa 10

HOTELE

Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Marina Mielno-Pensjonat nad Jeziorem 
ul. Chrobrego 26A,Mielno
 Hotel Medical SPA Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno

SKLEPY

Antracyt ul. Młyńska 54A Koszalin
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15, Koszalin
Aryton Merkury ul, Zwycięstwa 46
Bokaro, ul.Brzozowa 1, Koszalin
Boutique Chiara
Hotel Marine
ul. Sułkowskiego 9 Kołobrzeg
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15

Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 160
Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3
Indahouse.pl
ul. Oskara Lange 29A
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2

KANCELARIE

GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn, al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1

SALONY SAMOCHODOWE

Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Toyota Wojciech Jankowski, ul. Okrężna 4

BIURA PODRÓŻY

AGA HOLIDAY Biuro Podróży 
ul. Piłsudskiego 88 A
Rainbow Tours CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
Rainbow Tours Galeria Emka ,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Laba Holiday ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)
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Oferujemy: 
Bogate i wykwintne menu restauracji                          .

Salę weselną tonącą w bieli.
Apartament dla Młodej Pary oraz ekskluzywne pokoje dla gości.

Bogatą ofertę dodatkową dla najbardziej wymagających.
Możliwość organizacji ceremonii ślubnej przy brzegu jeziora!

Marina Mielno. 
Z widokiem na jezioro.

ul. Bolesława Chrobrego 26a
tel. (+48) 666 700 254

www.marina-mielno.pl

WESELE NAD JEZIOREM
Wymarzone wesele nad jeziorem w Marina Mielno
Stylowo, elegancko, po prostu z klasą…

Zadzwoń, zapytaj. 
Nasza oferta Cię zaskoczy… 
Telefon kontaktowy 
666 700 254

W prezencie dla każdej Młodej Pary
• Romantyczny weekend we dwoje 
  na pierwszą rocznicę ślubu
• Karta VIP dla Młodej Pary 

Przyjedziesz Gościem, wyjedziesz Przyjacielem…
R E S T A U R A C J A

Znajdź nas na


