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„W
szystko co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy 
im czyńcie.” Spolszczyliśmy to ewangeliczne przesła-
nie, przekuwając w  powiedzenie „nie czyń drugiemu, 

co tobie niemiłe”. Inaczej znaczy to: „postępuj tak wobec innego 
człowieka/innych ludzi, jak chciałbyś, by postępował/postępowali 
wobec ciebie”.

Czego więc z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2019 roku i Nowego 
Roku 2020 życzyłbym sobie/nam?

Przede wszystkim więcej spokoju, ale i pokoju, bo w świecie znów 
słychać wiele złowrogich pomruków i to niedaleko od naszych gra-
nic. 

Więcej szacunku, bo zbyt często odzieramy z godności inaczej my-
ślących (choćbyśmy tego głośno nie wypowiadali). 
Więcej zdolności słuchania ze zrozumieniem.

Powściągliwości.

Ego we właściwym rozmiarze. 

Zdolności dzielenia się – nie tylko wtedy, gdy kogoś spotyka nagłe 
nieszczęście. Umiejmy przyznać, że żyje się nam dobrze, a nie wszy-
scy tak mogą powiedzieć.

Czasu dla siebie i bliskich. 

Nade wszystko miłości. Ona nadaje życiu sens i smak.

***

Składając Państwu najlepsze świąteczne życzenia, w  imieniu wła-
snym i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowywanie mie-
sięcznika „Prestiż Magazyn Koszaliński”, pragnę poinformować, że 
po raz kolejny spotkamy się na przełomie stycznia i  lutego 2020 
roku. A potem spotykać się będziemy każdego pierwszego dnia mie-
siąca. 
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Na okładce: 
Małe spa Park Wodny Koszalin. Od lewej 
Patrycja Pawłowska, Renata Różańska, 

Jagoda Wdowiak, Marta Sokołowska-Mróz, 
Yuliia Shtefan





Nie podoba Ci się kształt Twoich stóp, dokuczają Ci haluxy i inne deformacje stopy?
Drętwiejące palce rąk budzą Cię w nocy?
Twoje palce nie ruszają się prawidłowo, blokują się lub przykurczają?
Masz dość ciągłego noszenia stabilizatora stawu skokowego?
Dokucza Ci blacha lub śruba pozostawiona w Twoim ciele podczas wcześniejszej operacji?
Borykasz się ze stawem rzekomym i czekasz aż kość się zrośnie?
A może czekasz na zabieg już rok i terminu dalej nie widać, a ból już jest nie do wytrzymania?

lek.med. Maksym Własny
specjalista w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu 
specjalizujący się w leczeniu
deformacji i schorzeń stopy 
i stawu skokowego

ul. Głowackiego 7 (Budynek Uromedu), 75-402 Koszalin
tel.: +48 606 424 423, kontakt@pro-beauty.pl, www.pro-beauty.pl

Najnowocześniejsze metody operacyjne,
leczenie bez gipsu.

Zajmujemy się leczeniem i diagnostyką urazów
kończyn, miednicy, kręgosłupa z użyciem 
najnowszych metod i standardów.



Wesołych Świąt Bożego Narodzenia dużo radości, miłości, 
aby ciepło tych Świąt rozgrzało nasze serca, a Nowy 2020 Rok

przyniósł dużo sukcesów i satysfakcji z podjętych wyzwań
Życzy cały zespół PRO BEAUTY

KLINIKA CHIRURGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
lek. med. ANDRZEJ ILKÓW

Koszalin ul. Głowackiego 7, kom. 606 424 423
www.pro-beauty.pl



N
ie byłoby Fundacji Magia, gdyby nie jej wolon-
tariusze. Magia bezwarunkowo przestrzega za-
sady przeznaczania 100 procent pozyskanych 

pieniędzy na pomoc dzieciom. Wszelkie potrzebne do 
bieżącej działalności środki oraz wszystkie elementy 
promocyjne są finansowane przez wolontariuszy we 
własnym zakresie i nie obciążają konta fundacji.

Inna wyróżniająca ją reguła to absolutna transparent-
ność: wszystkie darowizny i  wszystkie wydatki (wy-
łącznie na rzecz podopiecznych) są ujawniane na stro-
nie internetowej Fundacji – do sprawdzenia w każdym 
momencie. 

FPD Magia ma status organizacji pożytku publicznego 
i stąd prawo do pozyskiwania 1 procentu podatku do-
chodowego od osób fizycznych (KRS: 0000530362). 

Kontakt: Ul. Szczecińska 25a/3 (II piętro), 75-122 
Koszalin,  
E-mail: kontakt@fundacjamagia.pl 
Dyżury w siedzibie Fundacji: poniedziałki i czwartki 
16:00 – 17:00 
Telefon: +48 606 54 54 54 (czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 10:00 – 16:00). 
Konto Fundacji: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614

pięć lat temu, w mikołajki, powstała Fundacja pomocy dzieciom magia. siódmego grudnia br. 
w koszalińskim centrum Handlowym Forum obchodziła swoje urodziny. były huczne i wesołe 
- głównie dzięki dziecięcym zespołom wokalnym i tanecznym. 
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Fundacja pomocy dzieciom magia 
– stuprocentowy wolontariat
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J
ak mówi Krzysztof Głowacki, współorganizator targów, odwie-
dzają je nie tylko osoby, które zamierzają w najbliższym czasie 
wziąć ślub. Licznie pojawiają się na nich również goście ciekawi 

kolorowych, nietypowych wydarzeń oraz ci, których czeka w  nie-
odległym czasie organizacja jakiegoś wydarzenia rodzinnego lub 
towarzyskiego.

Targi są nietypowe m.in. przez to, że odbywają się zawsze w niedzie-
lę i  są imprezą jednodniową. Ta formuła doskonale się sprawdziła 
w latach ubiegłych, na co dowodem była wysoka frekwencja pod-
czas poprzednich edycji. 

Drugiego lutego 2020 roku wystawią się domy weselne i  restau-
racje, salony sukien ślubnych i mody męskiej, branża beauty i SPA, 
wykonawcy dekoracji i ozdób, coraz popularniejsze agencje ślubne 
i  wedding plannerzy, kwiaciarnie, biura podróży. Poza tym ofertę 
przedstawią wyspecjalizowani fotografowie, zespoły muzyczne, 
szkoły tańca. Nie zabraknie oczywiście stoisk jubilerskich i  firm 
transportowych (w tym dysponujących autami zabytkowymi). 

Jak co roku, przewidziany jest pokaz mody ślubnej. Imprezą towa-
rzyszącą będzie SWAP sukien ślubnych, a więc okazja do sprzedaży/
zakupu sukni z drugiej ręki.

Impreza jest biletowana. Nabywając bilet już teraz (w serwisie Ku-
pbilecik.pl), otrzymają Państwo dużą bonifikatę. 

Targi są wspólnym dziełem firm: Agencja 123Concept, Wymarzo-
ne Wesela, 123Expo. Sponsorem głównym Instytut Kosmetologii 
i  Medycyny Estetycznej Dermalogica pani Edyty Słupczewskiej.  
„Prestiż” jest patronem medialnym wydarzenia obok radia RMF 
Maxxx i mediów branżowych.

Przypominamy: Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy Śniadec-
kich 4 w Koszalinie, 02.02.2020, godziny 10.00 – 16.00. Szczegóło-
we informacje na stronie internetowej oraz profilu targowym w ser-
wisie społecznościowym Facebook.  

zapraszamy na trzecią edycję imprezy, która bardzo dobrze została przyjęta przez koszalinian 
i mieszkańców regionu. w Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy śniadeckich w niedzielę 
2 lutego 2020 roku spotkają się dostawcy wszelkich usług ślubno-weselnych z tymi, którzy tymi 
usługami się interesują.
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środkowopomorskie targi ślubne 2020 
pod naszym patronatem





T
omasz Majewski urodził się w  1970 roku w  Sopocie. Jest 
absolwentem Liceum Plastycznego w  Gdyni Orłowie, gdzie 
miał pierwszy kontakt z  fotografią. Trudniejszą szkołę foto-

grafii praktycznej przeszedł w  czasie studiów na Akademii Sztuk 
Pięknych w  Gdańsku w  Pracowni Fotografii profesora Witolda 
Węgrzyna. Po ukończeniu studiów w  1997 roku rozpoczął pracę 
w charakterze projektanta w firmie KOSPEL S.A. z którą związany 
jest do dziś. Praca ta to również codzienne praktyczne wykonywa-
nie fotografii reklamowej i produktowej. 

Równolegle, zdobywał doświadczenie w  wykonywaniu fotografii 
plenerowej koncertowej, reportażowej, okolicznościowej, a nawet 

stylizowanej, podczas indywidualnych sesji zdjęciowych, również 
osób ze świata kultury, polityki i  biznesu. Jego zdjęcia były wyko-
rzystywane w  publikacjach o  Koszalinie, mediach lokalnych i  spo-
łecznościowych.

Tomasz Majewski to nie tylko doświadczony fotografik, lecz z wy-
kształcenia i z zamiłowania: artysta, malarz i grafik komputerowy. 
Na swoim koncie ma indywidualne i  zbiorowe wystawy malarskie 
i fotograficzne. 

Wystawę „ScenoFOTOgrafia” można oglądać w Mediatece Biblio-
teki Publicznej w Koszalinie do końca grudnia br.

„scenoFotografia” to tytuł wystawy zdjęć tomasza majewskiego dokumentujących życie koncertowe 
koszalina. autor od lat obserwuje to, co dzieje się na muzycznych scenach miasta.

i   w y d a r z e n i a   i

i   1 4   i

Fotografie tomasza majewskiego 
w koszalińskiej bibliotece publicznej



Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii, ul. Św. Wojciecha 16, Koszalin, kom.: +48 731 118 885, www.dermaart.pl



W
yboru dokonano spośród nominowanych - zgłoszonych 
przez mieszkańców Koszalina w drodze otwartych, bez-
płatnych nominacji w  trzech kategoriach: biznes, kultu-

ra i  design oraz styl życia i  inspiracje. Laureatami V Forum Made 
in Koszalin w kategorii „Biznes – firmy z dorobkiem pięciu i więcej 
lat działalności w  Koszalinie” zostali: firma Akant (Laur) oraz Eko-
Wodrol (wyróżnienie) i Medison (finalista). W tej kategorii było aż 
77 nominacji!

Kategoria „Biznes – produkty znane w  kraju i  na świecie” to zwy-
cięstwo Młynów Stoisław (Laur), Fundacji Nauka dla Środowiska 
(wyróżnienie) oraz firmy Buglo (finalista). Zgłoszono 46 nominacji. 

W kategorii „Innowacja w biznesie” pojawiły się 34 nominacje. Laur 
przypadł wytwórni szkła wielkoformatowego Q4Glass ABJ Inve-
stors (laur), Gabinet Bogurscy uzyskał wyróżnienie, a Park Wodny 
Koszalin tytuł finalisty.

Ostatnia kategoria biznesowa, czyli „IT”. Było tu 20 nominowanych, 
a Laur przypadł firmie Orgadata East Europe. Wyróżnienie wręczo-
no firmie Incaso Group, miano finalisty przypadło firmie i4B.

Silnie obsadzona okazała się (51 nominacji) kategoria „Kultura i de-
sign”. Za warte nagrody w postaci Lauru Made in  Koszalin uznano 
Otwarcie Zagrody Jamneńskiej oraz spektakl Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego zatytułowany „Like Fake. Historia, której nie było”. 
Wyróżnienia przyznano Mateuszowi Prusowi za trzydniówkę jazzo-
wą - Akant Good Vibe Festival oraz BTD – za festiwal m-teatr.

I  wreszcie kategoria „Styl życia i  inspiracje” (65 nominacji). Laury 
przypadły programowi Koszaliński Rower Miejski, MPS Internatio-
nal za pierwszą w mieście pasiekę utworzoną w obszarze przemy-
słowym oraz Stowarzyszeniu VivaMY za całokształt działalności. 
Wyróżnieniami w tej kategorii nagrodzono: inicjatywę „Noc Szkoleń 
w Koszalinie” oraz Adama „Rubika” Zalewskiego.

Nagrody Laur Made in Koszalin mają wyłącznie symboliczny cha-
rakter. Ich forma materialna jest co roku inna. W tym roku zostały 
zaprojektowane i  wykonane w  Centrum Druku 3D Koszalin Poli-
techniki Koszalińskiej przez prof. Tomasza Królikowskiego oraz Pio-
tra Zmuda Trzebiatowskiego.

Kapitułę Forum Made in Koszalin tworzą prezydent Koszalina, 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, wszystkich organizacji wspie-
rania biznesu z  Koszalina (Park Technologiczny, Koszalińska Izba 
Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, 
Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), Po-
litechniki Koszalińskiej - Wydział Architektury i  Wzornictwa oraz 
koszalińskich mediów. Stroną organizacyjną zajmuje Centrum Biz-
nesu w Koszalinie.  

made in koszalin to  niezależna inicjatywa firm, instytucji i osób, którym zależy na promocji tego, 
co powstaje w mieście, a warte jest szerszego pokazania. to jednocześnie swoisty znak jakości 
dla produktów i firm. w ramach inicjatywy odbywają się doroczne fora made in koszalin, podczas
których wręczane są w kilku kategoriach nagrody główne (laury made in koszalin) oraz wyróżnienia. 
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laury made in koszalin rozdane po raz piąty
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BIURO AVON

Hotel Gromada 
(wejście od Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

KOSMETYKI LUXE

 PALETA CIENI
PLAYBOOK



W
piątek 20 grudnia br. zapraszamy serdecznie do 
Cafe Portowa 28 w  Kołobrzegu na wernisaż prac 
malarskich Małgorzaty Żniniewicz, podczas które-

go odbędzie się licytacja części obrazów na rzecz Franka Pro-
kulewicza. Małgorzata Żniniewicz to lekarz dentysta, prak-
tykująca na co dzień w  Trzebiatowie i  Kołobrzegu - nie tylko 
stomatologię, ale również medycynę estetyczną.

Franek Prokulewicz urodził się jako wcześniak. Cierpi na 
mózgowe porażenie dziecięce spastyczne kończyn dolnych 
i  dysplazję oskrzelowo-opłucnową. Jest pod stałą kontrolą, 
pulmonologa, neurologa, okulisty, ortopedy, fizjoterapety 
i psychologa. Dr Żniniewicz mówi o chłopcu: - Jest to cudowny, 
inteligenty, bystry i  uśmiechnięty dzieciak. Codziennie wraz 
z  rodzicami robi wszystko, co może, aby powrócić do pełnej 
sprawności. Będziemy zbierać pieniądze na ortezę kosztują-
cą 3000 zł oraz dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny wart 
6000 zł. Zapraszam ludzi o dobrym sercu do czynnego uczest-
nictwa w  wydarzeniu. Podczas wernisażu odbędzie się rów-
nież koncert i konkurs z nagrodami.

Początek wernisażu w Cafe Portowa 28 (Kołobrzeg, ulica Por-
towa 28) 20.12 br. o godzinie 18. 

koncert charytatywny w białogardzie – pod 
patronatem „prestiżu”

licytacja dla Franka
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B
iałogardzki Chór Kameralny Bel Canto, Cen-
trum Kultury i  Spotkań Europejskich oraz Sto-
warzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych 

Fabryka zapraszają na IX Charytatywny Koncert Bo-
żonarodzeniowy, który odbędzie się 28 grudnia 2019 
r. o godz. 19:00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Bia-
łogardzie. 

To już szósty bożonarodzeniowy koncert o  charak-
terze charytatywnym. Paweł Mielcarek, jeden z  or-
ganizatorów, informuje: - Od 2014 roku pomogliśmy 
oddziałowi dziecięcemu białogardzkiego szpitala, 
Przemkowi Świątkowi, Jakubowi Dziwiorowi, Nikoli 
Zjawionej, Neli Tomaszewskiej. W  tym roku zbierać 
będziemy na potrzeby oddziału noworodkowego i od-
działu dziecięcego białogardzkiego szpitala.

Wykonawcy: Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto, 
dzieci z  białogardzkich przedszkoli i  szkół podstawo-
wych (przygotowanie s. Damaris), zespół Dźwiękona-
ginacze, Elwira Medzińska, Agnieszka Góralska – solo, 
Agata Kondziołka, Ewa Haik, Klaudia Barska, Zuzanna 
Winter, Blanka Tumanowicz – solo, Krzysztof Skrzyp-
czak – fortepian oraz Paweł Mielcarek – dyrygent.

Podczas koncertu, już tradycyjnie, odbędzie się aukcja 
przedmiotów i usług firm z Białogardu i okolic.



Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość.
A Nowy 2020 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

życzy

Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz

Przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego
Zbigniew Grabarek



P
rojekt „MyStory” z  założenia ma mieć charakter wielolet-
ni. Jego pierwsza edycja  polega na tym, że grupa 15 dzieci 
w  trakcie zajęć z  lektorami (i  we współpracy ze starszymi 

kolegami pełniącymi funkcję „menedżerów” projektu) zacznie po-
znawać opowieści z „Księgi tysiąca i jednej nocy” w angielskiej wer-
sji językowej. W drugim etapie uczestnicy zajęć stworzą autorskie 
wersje przeczytanych historii lub napiszą własne opowiadania na 
kanwie poznanych utworów. Później teksty te zostaną zweryfiko-
wane (wyłącznie od strony językowej) przez nauczycieli, a następ-
nie wydrukowane jako odrębna, bogato zilustrowana książeczka.

Udział w programie jest dla dzieci bezpłatny. Uczestniczą w nim nie 
tylko uczniowie Areny. Spotykają się na dodatkowych zajęciach ję-
zykowych w każdą sobotę.  

Efektem pierwszej edycji projektu stanie się książka, która posłuży 
za pomoc dydaktyczną do nauki języka angielskiego – również w ko-
szalińskich szkołach podstawowych, jeśli wyrażą zainteresowanie. 
Otrzymają one wówczas bezpłatnie odpowiednią liczbę egzempla-

rzy. Wydanie książeczek jest możliwe dzięki sponsoringowi ze stro-
ny działających w Koszalinie prywatnych firm – partnerów projektu 
(jest wśród nich „Prestiż”). 

- Mieszkam w Koszalinie niedługo, ale wiążę z nim swoją przyszłość 
- mówi pochodząca z Tunezji Amy Szymańska. Zależy mi na tym, by 
nasze miasto było postrzegane jako otwarte i kreatywne. Myślę, że 
projekt „MyStory” przyczyni się do budowania takiego pozytywne-
go wizerunku. Kolejne edycje programu pozwolą koszalińskim dzie-
ciom poznawać kultury innych narodów, rozwijać znajomość języka 
angielskiego, budować poczucie własnej wartości przez wspólne 
twórcze działanie. 

Uczestnicy MyStory: Julia Musiał, Hanna Jaśkiewicz, Franek Nowe, 
Wiktor Kuklewski, Jan Witkowski, Alicja Szarmach, Natalia Litwin, 
Emilia Kowalska, Amelia Wojciechowska, Wiktor Harasym, Gracjan 
Marcinowicz, Adam Tatarowicz. Opiekunowie projektu: Aleksandra 
Solińska, Amelia Klinowska, Aleksandra Kuźbicka, Karolina Kowal-
ska. Nauczyciele: Khouloud Hkimi i Fedia Harrath. 

z początkiem grudnia ruszył projekt zatytułowany „mystory”, skierowany do dzieci w wieku 10-15 lat. 
Jego celem jest nie tylko rozwijanie kompetencji językowych uczestników, ale również wywoływanie  
zainteresowania dzieci różnymi kulturami oraz propagowanie czytelnictwa jako wartościowego 
sposobu spędzania wolnego czasu. inicjatorką projektu jest amy szymańska, założycielka szkoły 
językowej arena centrum Języków obcych. 

i   w y d a r z e n i a   i

i   2 0   i

razem napiszą książkę po angielsku 
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z nazwy małe, ale w rzeczywistości spa parku wodnego koszalin to jedna z najchętniej 
odwiedzanych stref aquaparku. małe, bo kameralne, oddalone od hałasu, skupione na czło
wieku. Jednocześnie wielkie pod względem możliwości, nowoczesne, o silnej marce, utrwalonej 
w świadomości mieszkańców koszalina i regionu. składa się na nią spójna filozofia zakładająca 
holistyczne podejście do dbania o ciało i ducha, wysoki standard usług, ale też niezwykle ciepła 
atmosfera. niezależnie, czy odwiedzamy małe spa w poszukiwaniu spokoju i relaksu, 

czy pielęgnacji ciała – zostaniemy tu otoczeni czułą opieką.

Małe spa Parku Wodnego 
Koszalin

przestrzeń dobrostanu
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T
rudno w  to uwierzyć, ale Małego spa nie było w  planie, gdy 
Park Wodny Koszalin w 2015 roku rozpoczynał działalność. 
Pojawiło się w odpowiedzi na potrzeby klientów, którzy poza 

wypoczynkiem i rekreacją, niezwykle chętnie korzystali z dostęp-
nych wówczas w  Parku Wodnym Koszalin elementów strefy well-
ness: saunarium i  groty solnej. – Pierwszy gabinet spa powstał 
w  2016 roku – wspomina Monika Tkaczyk, prezes zarządu ZOS 
Koszalin. – Oferta początkowo była skromna. Zainteresowanie 
klientów odnową biologiczną jednak tak duże, że zaczęliśmy my-
śleć o rozbudowie tej strefy. Sukcesywnie powstawały dodatkowe 
gabinety, kupowaliśmy nowe urządzenia – kombinezony BOA, kap-
sułę Neoqi Flamingo, wannę do hydromasażu i rozwinęliśmy zakres 
usług. Rozrósł się też zespół. Najpierw pracowała w spa jedna oso-
ba, obecnie jest ich pięć. Wszystkie są doświadczonymi masażyst-
kami, dwie dyplomowanymi fizjoterapeutkami, uczestniczą w szko-
leniach i kursach.

Małe spa dysponuje siedmioma komfortowymi gabinetami. Je-
den z  nich służy do masażu podwójnego, który może być świetną 
formą wspólnego spędzenia czasu dla par czy przyjaciół, tym bar-
dziej, że w  Koszalinie nie znajdziemy drugiego takiego miejsca, do 
którego możemy się wybrać z  bliską osobą. W  kolejnych znajdują 
się urządzenia zabiegowe: kapsuła Flamingo, kombinezony BOA, 
bicze szkockie. Odrębny gabinet służy do hydroterapii, a w dwóch 
pozostałych wykonywane są różne zabiegi pielęgnacyjne i masaże. 
Z Małego spa można korzystać niezależnie albo w połączeniu z in-
nymi usługami Parku Wodnego, na przykład mieszczącego się blisko 
saunarium.

Małe, znaczy kameralne

Małe spa zostało zaprojektowane tak, by w  mocno uczęszczanej, 
dość gwarnej części Parku Wodnego, spełniało rolę zacisznej oazy, 
w  której łatwo odciąć się od świata. Tę możliwość klienci cenią 
szczególnie, ale nie tylko. – Bardzo ważne było zakotwiczenie marki 
Małego spa w wysokiej jakości usługach, uwierzytelnienie jej wybo-
rem kosmetyków, metod pracy, standardów obsługi i samym zespo-
łem terapeutów, tak by warto było się do nas wybrać – podkreśla 
Marta Sokołowska-Mróz zarządzająca Małym spa i  saunarium. – 
Wszystko wraz z przyjaznym otoczeniem, zbudowało trwałe relacje 
z klientami, oparte na zaufaniu i szacunku. Chcemy, by klienci czuli 
się w Małym spa ważni i niepowtarzalni.

Pierwszorzędne znaczenie dla zespołu Małego spa ma wspomnia-
na wysoka standaryzacja usług. – Wszystko, co u nas się wykonuje, 
jest „zakontraktowane”: klient wie, co mu się oferuje i dokładnie to 
otrzymuje – podkreśla Marta Sokołowska Mróz. –  Od procedur 
nie ma odstępstw, ale nie znaczy to, że zabiegi wykonywane są me-
chaniczne, w ramach sztywnego szablonu. Ważne jest zindywidu-
alizowanie potrzeb, zgodnie z „tu i teraz” klienta. Pytamy go, jak się 
czuje, jaki ma nastrój, czy jest zmęczony. Nie ma znaczenia, czy jest 
to pierwsze, czy kolejne spotkanie, zawsze jest traktowany z  naj-
wyższą uwagą. Uwzględnienie tych aspektów ma ogromny wpływ 
na atmosferę intymności i poczucia bezpieczeństwa, jakie pojawia-
ją się podczas zabiegów, które same w  sobie wymagają otwarcia, 
czasem pokonania bariery wstydu. Świetnie, jeśli klient przestaje 
myśleć o pracy, zakupach, wycisza telefon, żeby wykroić dla siebie 
kilkanaście minut totalnego spokoju. Najcenniejszy jest moment, 
gdy czujemy pod palcami, że naprawdę się rozluźnia. Wychodząc 
z Małego spa, ma mieć poczucie, że ktoś się o niego naprawdę za-
troszczył, odpowiedział na potrzeby, a  nie tylko wykonał standar-
dowe czynności.

Wiedza na temat kondycji fizycznej i emocjonalnej jest cenna dla 
samego procesu zabiegowego, bo pozwala sterować konkretnymi 
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jego elementami i  zadziałać na odpowiednie obszary ciała. Ten 
sam z zasady zabieg może mieć różny przebieg, ale praca terapeu-
ty inne tempo, siłę nacisku. – Regularność i uważność w kontakcie 
z  klientem sprawia, że można proces odnowy prowadzić bardzo 
świadomie, w  oparciu o  uzyskiwane na bieżąco efekty i  reago-
wać na zmiany zachodzące w ciele – zaznacza Marta Sokołowska
-Mróz. – My, terapeutki też jesteśmy różne – bardziej skupione 
lub żywiołowe, ale wszystkie troskliwe, opiekuńcze i  empatycz-
ne. Klienci przywiązują się do konkretnych osób i to też pozwala 
im budować więź i zrozumienie. Personalizacja usług i podmioto-
wość nie pozwala nam wejść w  rutynę. To raczej relacja ja-czło-
wiek, niż ja-klient.
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Co ważne, Małe spa zapewniając wysoką jakość, jest też przyjazne 
cenowo – na koszalińską, a nie warszawską kieszeń. Dlatego wśród 
jego klientów są i osoby dysponujące mniejszym budżetem, i takie, 
które mogą sobie pozwolić na drogie zabiegi. Małe spa wybierają, 
bo poza zabiegami z  najwyższej półki i  fantastycznymi efektami, 
mogą liczyć na bezcenną, przemiłą, atmosferę. 

Spa na bogato

Klienci Małego spa i ich potrzeby są różne. Niektórzy chcą się zre-
laksować, niektórym zabiegi pozwalają utrzymać równowagę psy-
chofizyczną, a wiele osób po prostu chce poprawić kondycję skóry 
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i bez wyrzutów sumienia zadbać o siebie. Katalog usług Małego spa 
jest w związku z tym rozbudowany i rozmyślnie skonstruowany. Za-
wiera zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało, masaże, hydroterapię 
oraz rytuały i  pakiety. Ich długość i  przeznaczenie są różne, więc 
można „wskoczyć” na szybką sesję biczy szkockich, półgodzinny 
piling czy masaż stóp, albo rozsmakować w półtoragodzinnej (lub 
dłuższej) sesji pielęgnacyjnej. Na każdy zabieg składa się osobna, 
starannie wykonana, procedura, łącząca działania typowo pielę-
gnacyjne i  odprężające, najczęściej w  formie masażu. – Uwzględ-
niamy w  ofercie sezonowość – dodaje Marta Sokołowska-Mróz. 
– Raz na kwartał wprowadzamy zabieg lub rytuał adekwatny do 
aktualnej pory roku. Odpowiadamy też na potrzeby zgłaszane 

przez klientów, a  ich wskazania czy sugestie są dla nas niezwykle 
cenne.

Wyróżnikiem Małego spa jest naturalne podejście do pielęgnacji. 
Nie znajdziemy w jego ofercie zabiegów inwazyjnych czy wymaga-
jących rekonwalescencji. Wszystkie procesy pielęgnacyjne opierają 
na kosmetykach dwóch uznanych producentów Organique i KLAPP 
Cosmetics. Docenią je na pewno miłośniczki zmysłowych doznań, 
także zapachowych. Preparaty mają bogate składy, nie zawierają 
szkodliwych substancji, a więc są bezpieczne nawet dla wrażliwych 
skór. Kosmetyki KLAPP można łączyć w  ramach jednego zabiegu 
i tym samym komponować spersonalizowane terapie, ściśle dopa-
sowane do rodzaju i potrzeb skóry, wieku i oczekiwań: nawilżające, 
regenerujące, łagodzące, napinające, detoksykujące, ujędrniające, 
regenerujące, przeznaczona dla cery suchej, wrażliwej, skłonnej do 
podrażnień, naczyniowej, zanieczyszczonej i dojrzałej.

Niezwykle skuteczna, stąd nazywana „liftingiem bez skalpela”, jest 
mezoterapia bezigłowa wykonywana przy użyciu HC3 Skinshoote-
ra, niewielkiego urządzenia, za pomocą którego nieinwazyjnie, ale 
głęboko, wprowadza się do skóry indywidualnie dobrane serum 
na bazie czynnych składników: witamin, ekstraktów roślinnych, 
mikro- i  makroelementów, peptydów czy  kwasu hialuronowego. 
W połączeniu z  intensywnym masażem daje aktywną pielęgnację, 
widoczny wizualnie efekt po zabiegu i  rezultaty odczuwalne dla 
skóry przez 3-4 tygodnie. Marta Sokołowska-Mróz przyznaje, że 
z  zabiegów pielęgnacyjnych Małego spa regularnie korzystają na-
wet miłośniczki inwazyjnych metod poprawiania urody, a to jedna 
z najlepszych rekomendacji skuteczności terapii.

Zabiegi na ciało składają się zazwyczaj z pilingu, aplikacji odpowied-
nio dobranych kosmetyków oraz masażu. Wśród nich znajdziemy 
terapie odmładzające, nawilżające, napinające i  energetyzujące, 
o  intensywnym działaniu wyszczuplającym i  antycellulitowym, re-
generujące, rozświetlające. Rytuały włączają w  proces m.in. sesje 
w saunie, grocie solnej, szczotkowanie, drenaż limfatyczny w kombi-
nezonie BOA, aromaterapię, hydromasaż czy bicze szkockie. Część 
zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzana jest w  kapsule Neoqi 
Flamingo, łączącej saunę parową, promienie podczerwone, aroma-
terapię, masaż wibracyjny i koloroterapię w modelowaniu sylwetki, 
ujędrnianiu i wygładzeniu skóry, pozbyciu się cellulitu, pobudzeniu 
krążenia czy usunięciu toksyn z organizmu.

Flagową pozycją Małego spa są masaże. Ta metoda dbania o  ciało 
uchodzi za najzdrowszą i najskuteczniejszą, ponieważ działa na wie-
lu poziomach, ma niezwykle szerokie spectrum zastosowania, a do 
tego poprzez ciało, intensywnie wpływa na samopoczucie psychicz-
ne. Masaże uwalniają napięcia, dolegliwości bólowe, przeciążenia 
np. potreningowe, rozluźniają mięśnie, poprawiają kondycje skóry, 
niwelują cellulit, ujędrniają, a na poziomie emocjonalnym – wycisza-
ją, odstresowują, relaksują. W spa Parku Wodnego można wymaso-
wać właściwie wszystko: twarz, głowę, kark, dłonie, stopy lub całe 
ciało. Obok masażu klasycznego – częściowego lub całościowego, 
do wyboru mamy masaż głęboko relaksujący, kamieniami, świecą, 
bańką chińską.

Niedawno dołączył do nich japoński masaż twarzy kobido. Jego 
procedura opiera na połączeniu wielu technik manualnych, dzię-
ki czemu działa na powierzchni i  na poziomie tkanki podskórnej, 
tłuszczowej, powięzi i mięśni twarzy. Stąd daje imponujące efekty. 
Rytuał rozpoczyna się od głębokiego rozluźnienia twarzy, ramion, 
dekoltu i szyi, następnie skóra jest drenowana z toksyn i limfy, co po-
zwala pozbyć się ewentualnych zastojów i opuchlizny. Finałem jest 
lifting aktywizujący mięśnie. Działa się w  tym etapie na głębokich 
warstwach twarzy, co w  perspektywie poprawia kontury, spłyca 
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zmarszczki, poprawia mikro cyrkulację krwi. Korzyści z masażu jest 
znacznie więcej: wygładzenie, złuszczenie, ujędrnienie skóry, spły-
cenie zmarszczek, podniesienie policzków i powiek, likwidacja opu-
chlizn, napięć, lifting, symulacja komórek metabolizmu komórek, po-
budzenie skóry do produkcji elastyny i kolagenu, relaksacja. Efekty 
są silniejsze i wyraźniejsze po każdej kolejnej sesji i porównywalne 
z zabiegami kosmetologicznymi.  

Nieustanny rozwój

Kobido to nie jedyna nowość, jaka pojawiła się w 2019 roku w Ma-
łym spa. Kolejną jest wanna do hydromasażu. Dotąd w Parku Wod-
nym w zakresie hydroterapii można było korzystać w tym zakresie 
z  biczy szkockich, bardzo skutecznej metody walki z  cellulitem 
i wiotkością skóry. Teraz klienci mogą oddać się też niezwykle przy-
jemnym kąpielom perełkowo-ozonowym, które łączą elementy 
relaksacyjne, prozdrowotne i upiększające. – Specjalne oprogramo-
wanie zamienia strukturę wody na podobną do szampana – wyja-
śnia Marta Sokołowska-Mróz. – Jest mocno napowietrzona i silnie 
bąbelkuje. Tlen wytwarzany podczas zabiegu, sprzyja detoksykacji 
skóry, a przy tym dzięki działaniu pomp masowane są poszczególne 
części ciała: od stóp, przez łydki, uda, część lędźwiowa, plecy łącz-
nie z karkiem. Ozon ma natomiast działanie odmładzające, reguluje 
gospodarkę hormonalną, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, 
koi podrażnioną skórę. Do kąpieli dodajemy sproszkowane kozie 
mleko, które natłuszcza i odpręża skórę, a komponenty zapachowe 
wzmacniają zabieg o aromaterapię.

Z  hydromasażu można korzystać niezależnie, niektóre kąpiele są 
łączone z dodatkową pielęgnacją, na przykład nałożeniem maski na 
twarz. Są też pakiety łączące kąpiel z masażem częściowym.

Nowy rytuał – „Moc orzeźwienia” – już zdążył podbić serca klien-
tów Małego spa. – Zabieg jest naprawdę piękny – mówi Marta So-
kołowska-Mróz. – To dziewięćdziesiąt minut bardzo intensywnej 
pracy, łączącej elementy akupresury, strechingu i masażu klasycz-
nego. Masowanie odbywa się poprzez piling cukrowy, maskę i bal-
sam, produkty oparte na ekstraktach z herbaty matcha, roślinnego 
kawioru i  olejach. Głębokiej relaksacji podczas tego rytuału pod-
dają się nawet te osoby, które zazwyczaj mają problem z  pełnym 
odprężeniem, a poza tym zabieg spektakularnie poprawia teksturę 
skóry – jest bardziej naprężona i nawilżona.

Bardzo ciekawy, a  rzadki w  obiektach spa, jest rytuał stworzony 
specjalnie dla kobiet w ciąży i karmiących. Obejmuje on głęboki ma-
saż nastawiony na rozluźnienie mięśni kręgosłupa oraz mięśni kar-
ku, szyi i głowy, rozpuszcza napięcie mięśniowe i regeneruje ciało, 
przynosi relaks i ulgę, co jest szczególnie pożądane w wymagającym 
dla kobiet okresie. W  zależności od potrzeb i  oczekiwań przyszłe 
mamy mogę skorzystać z  masażu częściowego lub całościowego, 
pilingu, z  zastosowaniem kosmetyków bezpiecznych dla zdrowia 
kobiety i  dziecka. Zabieg jest poprzedzony dokładną konsultacją 
dotyczącą oczekiwań oraz samej procedury.

Do zabiegów na twarz dołączyły dwa – „Re-balance” i  „Express 
lifting”. Oba poprzedza diagnoza za pomocą lampy Wooda, która 
wykorzystując promieniowanie nadfioletowe, pozwala określić 
potrzeby i problemy skóry. W pierwszym zabiegu kolejne warstwy 
masek wprowadzane są poprzez intensywny masaż. Drugi bazuje 
na aktywnych drożdżach i kwasach owocowych oraz ścisłej proce-
durze masażowej, której intencją jest podniesienie owalu twarzy, 
poprawa ukrwienia, zdynamizowanie mięśni twarzy, spłycenie 
zmarszczek i odświeżenie.
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Dla klientów, którzy z Małego spa korzystają regularnie, przygoto-
wany został program lojalnościowy. Jego formy są różne. Marta So-
kołowska-Mróz przybliża: – Przy dziesięciu tych samych masażach 
i  zabiegach jedenasty oferujemy gratis. Jeśli klient korzysta z  róż-
nych pozycji z  katalogu usług, jedenasty, najchętniej przez niego 
wybierany, otrzymuje z pięćdziesięcioprocentową obniżką. Jeśli zaś 
nie chce powtarzać zabiegu, może wybrać inny z listy.

Ponadto Małe spa oferuje vouchery – doskonałą formę np. pre-
zentu. Może być on imienny bądź nie, przeznaczony na konkretny 
zabieg lub kwotowy do dowolnego wykorzystania. Kupić je można 
w recepcji spa, kasie biletowej lub poprzez stronę internetową. Od 
niedawna on-line można też zarezerwować zabiegi.

Zmiana na dobre

Z  dobrodziejstw Małego spa, ale też pozostałych usług i  stref 
Parku Wodnego Koszalin, przez ostatnie dwa miesiące mogły 
korzystać trzy uczestniczki projektu Metamorfozy z Małym spa 
– Dagmara, Paulina i  Karolina. Wszystkie są trzydziestolatkami, 
aktywnymi zawodowo mamami, choć to nie założenie, a przypa-
dek. Komisję castingu złożoną z  przedstawicieli partnerów pro-
jektu – Małego spa, Centrum Rekreacji Forma, Dietica Anna Maj-
chrowska, Szminkova Studio Wizażu i  Makijażu Permanentnego 
– ujął w paniach przede wszystkim niezwykły zapał i gotowość do 
zmian, którym dały wyraz w czasie trwania projektu. Ich doświad-
czenia są odmienne, ale motywacja była ta sama: zrobienie czegoś 
wyłącznie dla siebie, zdrowsze życie, zadbanie o  ciało. Zgodnie 
twierdzą też, że choć efekty są widoczne gołym okiem – wszyst-
kie schudły i wypiękniały – to największą wartość mają dla nich 
zmiany psychiczne.

Dagmara: – Jestem weselsza, naładowana energią, mam lepsze 
spojrzenie na świat. Dla mnie to początek nowej drogi. Dostałam 
motywacyjnego kopa, żeby coś ze sobą zrobić i przede wszystkim, 
poza tym, że jestem mamą na pełen etat, poczuć się też kobietą.

Paulina: – Efekt przerósł jakiekolwiek oczekiwania i  wyobrażenia. 
Nie sądziłam, że zmiana może być tak duża i pozytywna. Przestałam 
surowo się oceniać, krytykować. Idę dalej, z nową wiedzą, nawyka-
mi, wskazówkami do zastosowania na co dzień. 

Karolina: – Projekt pozwolił mi się obudzić. Ciężko mi było samej 
zmusić się do działania. Otworzyłam się na zmiany i na siebie. Zda-
łam sobie też sprawę z  tego, że do tej pory dbałam o  wszystkich, 
a o siebie nie. To się zmieniło – teraz ja (śmiech).

Program Metamorfoz był bardzo napięty i intensywny. Obejmował 
indywidualnie przygotowane jadłospisy, regularne treningi, masaże 
i inne zabiegi pielęgnacyjne, wizyty w saunie oraz naukę makijażu. 
Dziewczyny zgodnie przyznają, że bywało trudno, bo musiały łą-
czyć te aktywności z pracą, opieką nad dziećmi i innymi obowiązka-
mi, ale determinacja nie pozwoliła im się poddać na żadnym etapie 
metamorfoz. – Miałyśmy ogromne wsparcie we wszystkich oso-
bach zaangażowanych w projekt, ale też w sobie nawzajem – mówi 
Paulina. – Przez te dwa miesiące Park Wodny stał się naszym dru-
gim domem. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak wiele różnych 
usług ma do zaoferowania – w  jednym miejscu, co jest ogromną 
zaletą, zwłaszcza gdy ma się tyle zajęć, co my. Pokochałam saunę 
i masaże i nie wyobrażam sobie, by przynajmniej raz w miesiącu nie 
sprawić sobie przyjemności i nie skorzystać z nich.

Finał Metamorfoz z Małym spa miał miejsce 6 grudnia.
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Marta Sokołowska-Mróz
Doświadczona menedżerka wellness. Praktykę zdobywała 
w hotelach w Polsce i za granicą. W zawodzie kształciła się 
w Szkocji. Zarządza zespołami spa i saunarium, nadal pozo-
stając praktykiem i wykonując zabiegi. Uruchomiła w minio-
nym roku strefę spa hotelowego w pasie nadmorskim. Jest 
szkoleniowcem portalu Basenprof. O sobie mówi: – Należę 
do niezłomnych zawodowo, oddanych i  zaangażowanych. 
Bywam tytanem pracy, więc trudno dotrzymać mi kroku. 
Organizuję i opiekuję się eventami w saunarium, przygoto-

wuję szkolenia i sama w nich uczestniczę. Rozwijam się w różnych rolach, poszerzając świado-
mość, wrażliwość i odwagę. W przeszłości zawodowej byłam pedagogiem resocjalizacyjnym, 
wychowawcą, trenerem, socjoterapeutką. Należę do osób walecznych, zdeterminowanych, 
z wizją. Mam szczęście, że otaczają mnie ludzie z pasją, darzący miłością i wsparciem. Dlatego 
mam z czego czerpać energię i dzielić się nią z moimi klientami.

Yuliia Shtefan
Jest instruktorem rekreacji ruchowej w  dziedzinie kine-
zygerontoprofilaktyki i  odnowy biologicznej. Ma za sobą 
szkolenia z  masażu na ciało, twarz i  zabiegi pielęgnacyjne. 
Na Ukrainie studiowała psychologię (na Ukrainie), a  także 
wychowanie fizyczne – specjalizacja: odnowa biologiczna. 
Pracę w Parku Wodnym rozpoczęła w kwietniu 2017 roku 
jako recepcjonistka w saunarium i spa, wykonując również 
rytuały saunowe. Od stycznia 2018 roku pracuje jako ma-
sażystka w Małym spa. Jest optymistką, otwartą, życzliwą 

i komunikatywną. Lubi to, co robi, swoją pasją i energią dzieli się z klientami.

Jagoda Wdowiak 
Magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wycho-
wania Fizycznego w  Poznaniu. Jest pasjonatką swojej 
pracy i  dlatego stale podnosi swoje kwalifikacje zawo-
dowe. Ukończyła wiele kursów, m.in. masaż tkanek głę-
bokich, masaż bańką chińska, masaż gorącymi kamie-
niami, japoński lifting twarzy kobido czy tajski masaż 
stóp. W  pracy dąży do perfekcji, słucha klientów i  do-
stosowuje zabiegi do ich indywidualnych potrzeb. Naj-
większą satysfakcję przynosi jej zadowolenie klientów. 
 
Patrycja Pawłowska
Swoją przygodę z  masażem zaczęła w  2013 roku wraz 
z rozpoczęciem nauki zawodu, którą ukończyła, zyskując 
tytuł technika masażysty. W czasie trwania szkoły wyje-
chała na miesięczny staż do Katre Spa w Turcji, gdzie zdo-
bywała pierwszą praktykę. W 2014 roku rozpoczęła stu-
dia licencjackie – ukończyła je z  tytułem fizjoterapeuty, 
obecnie kończy studia magisterskie. Uczestniczyła w wie-
lu szkoleniach, m.in. masażu bańką chińską, kamieniami 
czy z  zakresu pielęgnacji twarzy. W  pracy najważniejsze 
jest dla niej zadowolenie klienta – do każdego podchodzi 

indywidualnie, z ogromną cierpliwością.
 
Renata Różańska
Pracę w  Małym spa rozpoczęła w  2016 roku. Wcześniej   
zajmowała się zupełnie czymś innym, ale to świat masa-
żu i  zabiegów pielęgnacyjnych pochłonął ją bez reszty. 
Nieustannie rozszerza swoje umiejętności i  kwalifikacje, 
uczestnicząc w  kursach i  szkoleniach dotyczących spa & 
welness. Specjalistka od zabiegów na twarz i  biczy szkoc-
kich. Zawsze uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona do ży-
cia, potrafi przekonać klientów, że Małe spa to miejsce, do 
którego można uciec przed codziennymi problemami, uzy-
skać ukojenie, zrelaksować się a  także poprawić samopo-

czucie i kondycję fizyczną. Uważa, że praca z ludźmi to czysta przyjemność, dająca ogromną 
ilość motywacji i satysfakcji obu stronom.

małe spa - park wodny koszalin
ul. rolna 14; koszalin

czynne codziennie 
od 12:00 do 20:00

tel. 609 249 111, 94 721 60 07
www.aquapark.koszalin.pl



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy złożyć Naszym Klientom i Firmom Współpracującym

serdeczne życzenia - dużo sukcesów, radości i uśmiechów

Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin 
tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl   



Tomasz Ogonowski 

Wesołych Świąt, 
stary Człowieku 
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P
rzed nami Święta Bożego Narodzenia. W  tradycji chrześci-
jańskiej to czas narodzin Chrystusa, czas radości i szczęścia, 
ale także czas refleksji, zadumy nad człowiekiem jako istotą.  

Zdaje się więc, że to idealny moment na zadanie sobie kilku pytań 
dotyczących pochodzenia nas wszystkich. Nie bez kozery, bowiem 
właśnie 24 grudnia obchodzimy imieniny Adama i Ewy, czyli zgodnie 
z przekazem biblijnym pierwszych ludzi na Ziemi. Warto wiedzieć, 
że chrześcijaństwo przez tysiąc pięćset lat nie dopuszczało innej in-
terpretacji pojawienia się człowieka na Ziemi niż biblijna opowieść 
o stworzeniu Adama z gliny, a następnie Ewy z jego żebra i ich bez-
troskim życiu w ogrodach Edenu – rajskim przybytku pierwszej pary 
ludzi położonym w dolinach czterech nieznanych dziś z nazwy rzek. 

Tragiczny był los tych, którzy ośmielali się myśleć inaczej. Na przy-
kład w 1450 roku spalono na stosie niejakiego Samuela Sarce’a, któ-
ry śmiał dowodzić i  nauczać, że ludzkość jest znacznie starsza niż 
wynika to z Biblii. Z kolei jeszcze na początku XVIII wieku Ojców Ko-
ścioła do szewskiej pasji doprowadzał „grzeszny język wyjątkowo 
niebezpiecznego heretyka” Carlo Vaniniego, który śmiał twierdzić, 
że ludzie pochodzą od małp, a pierwsi z nich chodzili na czworakach. 
Nic dziwnego. Takie twierdzenie stało przecież w jawnej opozycji do 
ogłoszonego w  1654 roku przez arcybiskupa irlandzkiego Jamesa 
Ushera dowodu na to, że Stwórca stworzył Adama z gliny dokładnie 
o 9 rano 23 października  4004 roku przed narodzeniem Chrystusa.  

Zresztą starożytni Grecy i  Rzymianie napotykając w  ziemi kości 
ogromnych zwierząt i  kamiennych narzędzi wykonanych bez wąt-
pienia ręką istot rozumnych stawali przed tym samym pytaniem: kie-
dy powstał człowiek? Kto pozostawił te znaleziska? Rozwiązywano 
wtedy tę zagadkę przy pomocy mitologii: wielkie kości należały albo 
do Gigantów, którzy walczyli z bogami Olimpu i, w wyniku przegra-
nej, zostali zrzuceni na ziemię, albo do herosów w rodzaju Ajaksa czy 
Herkulesa. Tym samym, „mitologicznym” tropem podążano zresztą 
jeszcze 400 lat temu w Europie. Szczątki gigantycznych zwierząt bra-
no za resztki szkieletu, na przykład, legendarnego rycerza Rolanda. 
Albo… Adama i  Ewy właśnie. W  1616 roku jeden z  rzeczywistych 
członków francuskiej Akademii Nauk, po dokonaniu oględzin 
szczątków (prawdopodobnie mamucich) i  żmudnych obliczeniach 
doszedł do – jego zdaniem – bezspornego wniosku, iż wzrost Adama 

wynosił dokładnie 37 metrów i  73 centymetrów. Natomiast Ewa, 
jak to kobieta, miała być o niecały metr niższa. Mierzyła zaledwie 
36 metrów i  19,5 centymetra.  

Nauka wkroczyła na ten grząski grunt tak naprawdę dopiero  w XIX 
wieku. I napotkała zaciekły opór. Co ciekawe, obrońcą biblijnej wer-
sji pochodzenia człowieka był nie tylko Kościół, ale także oficjalne 
gremia naukowe i  oczywiście tak zwana opinia publiczna. Kiedy  
w  1847 roku pionier teorii ewolucji Boucher de Perthes ogłasza 
szereg prac, w których udowadnia głęboką starożytność rodu ludz-
kiego Akademia Francuska organizuje przeciwko niemu wściekłą 
kampanię, próbując ośmieszyć jego – jak się później okaże – słuszne 
spostrzeżenia. 

Dziś nie zdajemy sobie sprawy jak zaciekły spór wywoływały za-
ledwie około 150 lat temu te podstawowe kwestie:  dawność ist-
nienia człowieka i jego pokrewieństwo ze światem zwierząt. Przez 
ówczesny świat przelewały się fale sporów, dyskusji i awantur spo-
łecznych i religijnych dotyczących tych kwestii. Boje toczyły się na 
salonach, na łamach prasy i w parlamentach. Podobną temperaturę 
mają chyba dzisiejsze spory o  aborcję, zalegalizowanie związków 
homoseksualnych, itp. 

Tak jak dziś, tak i  wtedy ludzie nie mogli pogodzić się z  teoriami, 
które podważały i  obracały w  perzynę całe ich dotychczasowe 
doświadczenie wynikające z  dogmatów wiary. Do tego dochodzi-
ła sprawa swojego rodzaju godności człowieka. Jakże można było 
przyjąć, że pan wszelkiego stworzenia, człowiek (które to słowo, jak 
wiadomo, brzmi dumnie) pochodzi od jakiejś małpy, że przechodził 
w swoim rozwoju trwającą miliony lat ewolucję, że nie narodził się 
mądry, szlachetny i oczywiście wyprostowany. 

To było trudne. Ale ziemia odkrywała nieubłaganie wciąż nowe ta-
jemnice, a w 1872 roku Karol Darwin ogłosił swoje fundamentalne 
dzieło „O pochodzeniu człowieka”.  I już nic nie było takie same, a my 
stopniowo pogodziliśmy się z małpami. 

Wesołych, spokojnych i dobrych Świąt. 
A Ewom i Adamom wszystkiego najlepszego z okazji imienin.      

telewizja kolacyjna

tomasz ogonowski – reportażysta, publicysta, producent telewizyjny, dramaturg i dramatopisarz. laureat nagród reporterskich (m.in. i nagrody 
w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim „oczy otwarte” za najlepszy artykuł roku 2003). autor scenariusza i dramaturg spektaklu „czekamy 
na sygnał” uznanego za wydarzenie kulturalne roku 2017 w koszalinie. 
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był u szczytu popularności, na który wywindowały go m.in. komediowe role w serialach „kasia i tomek”, 
czy „usta, usta”. wydawało się, że filmowy świat stoi przed nim otworem. tymczasem on znika 
z ekranów na dobrych kilka lat. w tym roku powrócił i jest to powrót w wielkim stylu. pawła wilczaka 

od 25 grudnia będziemy mogli oglądać w wybitnej kreacji literata w filmie „pan t.”. 

Paweł Wilczak 
trzeba mieć kręgosłup moralny
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rozmawiał: Jakub Jakubowski
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Jakie to uczucie nasikać na spodnie Bolesława Bieruta, a  po-
tem wypalić z nim skręta?
- Fantastyczne (śmiech). Szkoda, że to możliwe tylko w filmie. 

- Mówimy oczywiście o filmie „Pan T.”, w którym zagrał Pan głów-
ną rolę, a w rolę Bieruta wcielił się Jerzy Bończak. Te dwie sceny, 
o których wspomniałem, przejdą do historii polskiego kina. 
- Z Jurkiem Bończakiem współpracowało mi się doskonale. To jest 
mistrz i to była dla mnie czysta przyjemność. On chyba też mnie po-
lubił. Wierzę, że ta chemia między nami widoczna jest na ekranie. Ja 

w ogóle nie wiem, jak można na planie współpracować z aktorem, 
którego się nie lubi, jak w  takiej atmosferze można zrobić dobry 
film? Moim zdaniem, nie da się. 

- Wszystko wskazuje na to, że zrobiliście dobry film. Na Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w  Gdyni „Pan T.” został doskonale 
przyjęty przez widzów i jury. Podobnie jak Pana rola. 
- Miło mi, że pan tak twierdzi i bardzo się cieszę, że film zebrał dobre 
recenzje. To znaczy, że zarówno ja, jak i pozostali twórcy dobrze wy-
konaliśmy swoją pracę. Muszę przyznać, że to film niełatwy w od-
biorze, trzeba się w  niego zagłębić wszystkimi zmysłami, ale gwa-
rantuję, że można się nim delektować. To film działający na zmysły, 
ale też wywołujący emocje i refleksje, a o to przecież w kinie chodzi. 

- Kim jest zatem tytułowy Pan T.?
- Założenie było takie, że przedstawiamy historię literata, który 
po II wojnie światowej znalazł się w komunistycznej Polsce po nie-

PAWEŁ WILCZAK
Jest jednym z najbardziej znanych i uznanych aktorów 
swojego pokolenia. Zadebiutował epizodyczną rólką 
w 1986 w „ESD” Anny Sokołowskiej, a od początku lat 
90. pojawiał się regularnie na ekranach kin i telewizo-
rów, tworząc wiele unikatowych kreacji. Wśród nich 
komediowe majstersztyki w postaci ikonicznych seriali 
„Kasia i Tomek” oraz „Usta, usta”, a także pamiętne 
występy w takich filmach jak „Chaos” Xawerego 
Żuławskiego, „Jestem” Doroty Kędzierzawskiej, 
„Haker” Janusza Zaorskiego czy rozciągnięty na wiele 
lat kinowo-telewizyjny projekt „Sfora”. Paweł Wilczak 
jest laureatem „Wiktora” oraz „Telekamery”.

„Pan T.” – premiera 25 grudnia 2019
Powstająca z powojennych ruin Warszawa roku 1953 
to miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Wszech-
obecna niepewność, donosy i kontrola oswajane 
są wódką i dobrym towarzystwem, w podziemiach 
kościoła daje się słyszeć jazz, a przypadkowe spotka-
nie w toalecie z I sekretarzem Bolesławem Bierutem 
może zakończyć się niespodziewaną nietrzeźwością. 
To wszystko zna z własnego doświadczenia Pan 
T. – uznany pisarz, który gnieździ się w ciasnej klitce 
w hotelu dla literatów. Objęty zakazem wykonywania 
zawodu, utrzymuje się z korepetycji dawanych pięknej 
maturzystce, z którą łączy go romans. W sąsiednim 
pokoju mieszka chłopak z prowincji, który marzy 
o karierze dziennikarza. Pan T. staje się dla niego 
mistrzem i nauczycielem. Życie głównego bohatera 
nabierze tempa, gdy władze zaczną podejrzewać go 
o zamiar wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki, ponętna 
uczennica zaszokuje go niespodziewanym wyznaniem, 
a Urząd Bezpieczeństwa zacznie śledzić każdy jego 
ruch. W tej rzeczywistości pełnej absurdów trudno 
będzie zachować powagę.

Pan T. to pełna czarnego humoru, seksu i wzruszeń, 
zaskakująco współczesna historia o Polsce z absurdal-
nych czasów, w których rzeczy bardzo nieprawdopo-
dobne były całkiem możliwe. Przesycona nostalgią po-
dróż do niezwykłego świata, w którym słynni pisarze 
i poeci artystycznej bohemy zasiadywali w knajpach 
i kawiarniach, ukradkiem komentując zło otaczającego 
ich świata. Film w reżyserii Marcina Krzyształowicza – 
nagrodzonego Orłem i Srebrnymi Lwami na festiwalu 
filmowym w Gdyni twórcy „Obławy”. W roli głównej 
odmieniony i powracający w wielkim stylu Paweł 
Wilczak. Pośród doborowej obsady inne gwiazdy: 
Sebastian Stankiewicz, Marysia Sobocińska, Wojciech 
Mecwaldowski, Jacek Braciak, Jerzy Bończak, Eryk 
Lubos, Katarzyna Warnke, Bartłomiej Topa, Wiktor 
Zborowski, Jan Nowicki i wielu innych. Nie zabraknie 
też aktorskich niespodzianek, w tym brawurowej sce-
ny z udziałem Jacka Fedorowicza, Kazimierza Kutza 
i Leszka Balcerowicza oraz Michała Urbaniaka. 



właściwej stronie ideologicznej barykady, nigdy jednak nie brał na 
poważnie myśli o  poddaniu się otaczającej go zewsząd presji kon-
formistycznego bratania się z  władzą. W  rezultacie został zmar-
ginalizowany jako pisarz, i  jako człowiek. W  efekcie musi walczy 
o  przetrwanie nie tylko artystyczne, ale też fizyczne. Chcieliśmy 
pokazać determinację tego człowieka w niepoddawaniu się. Walkę 
o wolność i twórczość. To były marne czasy, nędzne politycznie, ale 
też społecznie. Wszechobecna niepewność, donosy, kontrola. Trze-
ba było coś sprzedać, coś napisać, aby móc kupić chleb. Sęk w tym, 
że Pan T., uznany pisarz mieszkający w hotelu dla literatów, pisać nie 
może, bo władza mu nie pozwala. Utrzymuje się z korepetycji dawa-
nych pięknej maturzystce, z którą łączy go płomienny romans. 

- Smutna proza życia tamtych czasów?
- Tak, ale film nie jest smutnym dramatem o  sfrustrowanych arty-
stach. Wątek dramatyczny jest tutaj oczywiście mocno wyekspono-

wany i wywołuje w widzach wiele przejmujących refleksji, niemniej 
jest w „Panu T.” trochę pełnej groteski i absurdu komedii. Wiele scen 
z pewnością wywoła śmiech. To humor wyszukany, inteligentny. 

- Literat walczy z systemem?
- Tak, ale w  swoisty sposób. Nie jest to czynny opór, działalność 
w konspiracji. To artysta wyklęty, człowiek, który nie brata się z sys-
temem, nie wchodzi z nim w żadną komitywę. Walczy z nim słowem 
i wyobraźnią. Moralność i uczciwość były i będą dla niego zawsze 
najważniejszą walutą, a najlepszą metodą walki z systemem jest ko-
rzystanie z własnej wyobraźni – jedynej przestrzeni, w której moż-
na być prawdziwie wolnym.

- Pana bohater mógłby wpasować się w system i czerpać z niego 
profity. Koniunkturalizm był powszechny wtedy, ale też i dzisiaj.
- To nic zaskakującego. Zawsze byli i  zawsze będą artyści, ale nie 
tylko artyści, ludzie w ogóle, którzy dla doraźnych korzyści naginać 
będą swój kręgosłup moralny i  usypiać swoje sumienie. Z  drugiej 
strony zawsze będą też artyści wierni sobie i swoim zasadom, wal-
czący o swoją wolność. 

- Czy po realizacji tego filmu ma Pan wiarę w to, że można być do-
brym i niezależnym artystą bez oglądania się na okoliczności, bez 
koniunkturalizmu?
- Myślę, że tarcie w  działaniach kreatywnych, bo to nie dotyczy 
tylko artystów, jest nieodłączną częścią naszego życia. Pieniądze, 
gospodarka, polityka mają wpływ na nasze życie, czy tego chcemy, 
czy nie. W dokumentach mam jednak wpisane „wolny zawód”. Jeżeli 
władza ma określać, kto jest artystą, a kto nie, to już nie będzie wol-
ny zawód. Jeżeli coś się robi z nakazu lub nie można czegoś robić, bo 

ktoś ci tego zabrania, to nie ma nic wspólnego z wolnością. Ja myślę, 
że żyjemy w  czasach nieciekawych. Świat skręca w  prawą stronę, 
liberalizm jest duszony, a  to dla sztuki jest śmiertelne, a  i  ludziom 
zabiera tlen do życia. 

- Jak wiele znajduje Pan odniesień, podobieństw do samego siebie, 
w postaci Pana T.?
- Uważam, że w  życiu trzeba być po prostu dobrym człowiekiem, 
mieć kręgosłup moralny. Gdy się to traci, staje się to natychmiast 
widoczne. Pod tym akurat względem ja i Pan T. jesteśmy podobni. 

- To dlatego tak długo nie oglądaliśmy Pana na ekranach? Nie było 
propozycji, które byłyby zgodne z Pana kręgosłupem moralnym?
- Często słyszę to pytanie, ale ja w ogóle nie uważam, że coś trwało 
krótko lub długo. Po prostu tak się moje życie potoczyło, a ja nawet 
tego nie zauważyłem. Może to dziwnie brzmi, ale ja naprawdę nie 

zwróciłem na to uwagi. Miałem to szczęście, że pojawił się Mar-
cin Krzyształowicz, który mi zaufał i  pojawił się tekst, który mnie 
urzekł. Cieszę się bardzo, że mogłem uczestniczyć w  projekcie pt. 
„Pan T.”, ale nie mam przeświadczenia, że coś mi uciekło, że coś 
przez te lata straciłem. 

- To była Pana świadoma decyzja, czy po prostu nie było propozy-
cji grania? Reżyserzy zapomnieli o Pawle Wilczaku?
- Propozycje się pojawiały, ale ja uważam, że jeśli czegoś nie muszę 
robić, to może nie trzeba tego robić. Wiem, że wybory bywają różne, 
ale gdy nie czuję mięty, to po prostu w taki projekt nie wchodzę. 

- Jaką miętę poczuł Pan do Marcina Krzyształowicza i  do filmu 
„Pan T.”?
- Gdy Marcin zaproponował mi rolę w „Panu T.”, od razu poczułem 
entuzjazm. Bardzo podobały mi się jego poprzednie filmy, ale także 
tkwiący w  tej roli minimalizm, subtelność gestów i  mimiki oraz in-
nych środków wyrazu. Wcześniej często dostawałem role ekspre-
syjne, grałem w komediowych historiach, a tutaj czekała mnie duża 
zmiana – i fizyczna, i psychiczna, i tematyczna. Fizycznie i mentalnie 
musiałem przenieść się do lat 50. Straciłem ponad 12 kg, bo mój 
bohater żyje w czasach biedy, szarości, takiego wręcz niebytu. Miał 
mało fizycznej wolności, a  wszędzie wokół rosły ograniczenia, ale 
dla mnie były one inspirujące. Z Marcinem przede wszystkim bardzo 
dużo rozmawialiśmy. Przegadaliśmy dziesiątki godzin, o życiu, o ki-
nie, sztuce, co nam się podoba. Mówiliśmy o jakiejś scenie i łapaliśmy 
się w pół zdania, że on to zna i ja to znam. Złapaliśmy porozumienie, 
mentalny flow. Ja bardzo dziękuję Marcinowi za to, że mi zaufał i że 
mogłem znaleźć się w  tej historii, która stoi w  pewnej kontrze do 
tego, co do tej pory w moim zawodowym życiu się wydarzyło. 
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- Co jest dla Pana ważne w sztuce?
- To jest bardzo szeroki temat. Na przykładzie muzyki, nie mam cze-
goś takiego, że nie lubię jakiegoś rodzaju muzyki, bo dzisiaj jest tylu 
zdolnych, kreatywnych ludzi, że zamykanie się w swoim hermetycz-
nym świecie jest po prostu głupotą, świadomym pozbawieniem się 
szansy na odkrywanie nowych światów. To wszystko zależy jak to 
jest zrobione, jak to jest podane, z jaką emocją przede wszystkim i fi-
luternością. Dla mnie zawsze ważna jest  delikatność, mniej znaczy 
więcej. 

- Przeczytałem kiedyś takie zdanie: „Jestem aktorzyną, który wy-
konuje swoje zadanie”. Dlaczego tak Pan mówi o sobie?
- No bo trochę tak jest. Aktorem jest Gene Hackman, którego 
wielbię i  cenię. No może trochę wtedy przesadziłem lub byłem 
akurat w  takim stanie, gdzie moja samoocena nie była zbyt wy-
soka. 

- Patrząc na listę ról, to na pewno Pan przesadził. Grał Pan gan-
gstera, alfonsa, drwala, złodzieja, uciekiniera… 
- No tak, ale to są tylko zadania do wykonania. Jeżeli ktoś ma tyle od-
wagi, że proponuje mi  tak różnorodne role, to widocznie jest prze-
konany, że ja to zadanie wykonam dobrze. A ja się po prostu staram, 
bo to moja praca. 

- Ja nigdy nie powiem o Panu aktorzyna, czy aktor drugiego sortu. 
Ludzie też tak z pewnością nie myślą. Wystarczy spojrzeć na oce-
ny Pana ról na Filmwebie. „Usta Usta” – 8,4; „Kasia i Tomek” – 8,4; 
„Sfora” 8,1…
- A to chyba rodzina głosowała (śmiech).

- Liczną ma Pan rodzinę, bo głosów są tysiące. 
- Oczywiście, jest to miłe, gdy ludziom podoba się to co tworzysz, 
wszak po to się gra. 

- Nie ukrywajmy, to nie tylko ocena Pana kunsztu aktorskiego, ale 
jest to też pewien wyznacznik popularności. I po takich rolach, tak 
entuzjastycznie przyjętych, Pan znika…
- Nie demonizowałbym tego. Czasami znikam, czasami się pojawiam. 
Tak to się ułożyło, ale było to w całkowitej zgodzie z samym sobą. 

- Ego nie wołało?
- Nie, nie mam takiej pazerności w sobie. Jestem jak Pan T., bardziej 
zdystansowany niż biegnący do przodu. Nie mam też pierwiastka 
narcyzmu, nie napawam się sukcesami, pochwałami, poklepywa-
niem po plecach. To jest bardzo miłe, ale nie buduje mnie to jako 
aktora i jako człowieka. 
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„artykuł o mnie? pisze się raczej o ludziach, którzy odeszli, a ja jeszcze żyję” – mówi ze swoim 
charakterystycznym poczuciem humoru. zaprasza do domu. rozmawiamy przy kawie, przeglądając 
dokumenty i książki jego autorstwa. „czy ja pani nie zanudzam? – pyta często. – bo ja jestem gaduła.i 
z góry przepraszam, ale nie mam pamięci do nazwisk.” nie ma mowy o nudzie, nazwiskami i datami 
operuje swobodnie. „najważniejsza jest prawda – mówi. – tym się kierowałem w swoim życiu, żeby 

do tej prawdy dojść.” Jaka jest prawda Hieronima kroczyńskiego?

Hieronim Kroczyński 
„kołobrzeg mam we krwi”
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H
istoryk i  muzealnik, długoletni dyrektor kołobrzeskiego 
Muzeum Oręża Polskiego. Autor ponad 20 książek, w  tym 
szczególnie cenionej - nie tylko przez miłośników miasta - 

„Kroniki Kołobrzegu” oraz  wydanej w trzech językach „Kołobrze-
skiej Księgi Poległych w drugiej wojnie światowej”. 

W miejscowej telewizji przez lata prowadził „Gawędy historyczne”, 
audycję, której powtórki do dziś cieszą się popularnością, i na któ-
rych wychowują się kolejne pokolenia. Program miał 600 odcinków. 

– Na tym poprzestałem, bo wszystko się kiedyś musi skończy
- mówi. 

Kołobrzeg wybrał na miejsce do życia, stał się jego kronikarzem. 
Mimo emerytury nie narzeka na brak zajęć. W przyszłym roku uka-
że się jego najnowsza książka zatytułowana „Jedenaście wieków 
Kołobrzegu”, a teraz przygotowuje kolejne opracowanie dotyczące 
Cmentarza Wojennego. 

- Pierwszy raz zobaczyłem Kołobrzeg w 1946 roku na ekranie kina 
objazdowego w  Sulmierzycach w  Wielkopolsce, skąd pochodzę – 
mówi dr Hieronim Kroczyński. – Oglądaliśmy „Bitwę o Kołobrzeg” 
Jerzego Bossaka. Film postrzegany jako propagandowy, ale mający 
ogromny walor autentyzmu. Powstał 
on w  drugiej połowie marca 1945 
roku, a oprócz kilku zawodowych ak-
torów wystąpili w  nim żołnierze rze-
czywiście biorący udział w  walkach 
o Kołobrzeg.  

Z Polanicy na motocyklu

- Film to Pana pierwszy kontakt z Ko-
łobrzegiem, ale nie myślał Pan jesz-
cze wtedy, że mógłby w nim zamiesz-
kać. Koleje losu zaprowadziły Pana 
do Polanicy Zdroju, dolnośląskiego 
uzdrowiska...

- Tam pracowałem jako nauczyciel, 
spotkałem swoją przyszłą żonę oraz 
poznałem dziennikarza, Stanisława 
Kozickiego. Kozicki był sekretarzem 
generalnym delegacji polskiej na 
Konferencję Pokojową w  Paryżu – wspomina Hieronim Kroczyń-
ski. - Dzieliła nas ogromna różnica wieku, ale bardzo chciałem go 
poznać, bo interesował mnie traktat wersalski. To były czasy sta-
linowskie, w podręcznikach wspominano o tym zdawkowo. Chcia-
łem usłyszeć relację od człowieka, który tam był, świadka historii. 
Szedłem do niego z wielką tremą, przygotowany, że mnie wyrzuci, 
ale przyjął mnie i nawet polubił. Z czasem wytworzył się swoisty 
rytuał moich wizyt: my rozmawialiśmy przy kawie o historii, a pani 
domu, malarka, Maria Kozicka, siedziała przy sztalugach i malowa-
ła. Namalowała nawet mój portret. Bardzo przyjemnie wspominam 
te wizyty. Kiedy już głębiej się poznaliśmy, Kozicki opowiedział mi 
o czasach swojej młodości. Urodził się w Kongresówce, gdzie rodzi-
ce mieli dworek. Wysłali go na studia rolnicze, które ukończył, zro-
bił nawet doktorat, ale zajął się dziennikarstwem. Miał dużą wiedzę 
o uzdrowiskach niemieckich przełomu XIX i XX wieku. Kołobrzeg 
był w  tym okresie bardzo modny. Kozicki przez dwa czy trzy lata 
przyjeżdżał do niego na sezon i  wysyłał co tydzień do redakcji 
warszawskiej artykuły, takie „echa znad morza”. Zdobyłem nawet 
kilka archiwalnych numerów… I on mi o Kołobrzegu dużo opowia-
dał. Moja narzeczona pracowała w uzdrowisku i była kierownikiem 
żywienia zbiorowego. Oboje zastanawialiśmy się, gdzie się osie-

dlić po ślubie. Może zostać w  Polanicy? Ale Kołobrzeg wydawał 
mi się bardzo atrakcyjny z opowiadań. Do tego prasa rozpisywała 
się o  odbudowie. Fachowcom zapewniano mieszkania. Po ślubie 
z  moją pierwszą żoną (zmarła po ciężkiej chorobie – przyp. red.) 
zdecydowaliśmy się na Kołobrzeg. Przyjechaliśmy tu w 1960 roku. 
Żona z synem pociągiem, ja po zakończeniu roku szkolnego na mo-
tocyklu. Można więc powiedzieć, że osiedlenie się tu zawdzięczam 
państwu Kozickim.

Kołobrzeska Księga Poległych

- Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu przy ulicy 6. Dywizji Piechoty to 
trochę moje dzieło – mówi skromnie Hieronim Kroczyński. - Jestem 
jego współautorem z koszalińskim artystą rzeźbiarzem, nieżyjącym 
już, Zygmuntem Wujkiem. On odpowiada za kształt, czyli projekt, 
a ja za treść. W walkach o Kołobrzeg poległo około 1300 Polaków. 
Ilu ich było dokładnie, nigdy się nie dowiemy. Mało kto wie, że na 
froncie wschodnim panowały inne obyczaje niż na Zachodzie. Żoł-
nierze nie mogli mieć przy sobie żadnych znaków tożsamości (nie-
śmiertelników), jeśli mieli jakieś pamiątki, zabierano im je przed 
złożeniem do grobu. Rosjanie i  Polacy chowani byli jako żołnierze 
anonimowi. W przypadku jakiejś potyczki, gdzie poległo kilkunastu 
ludzi, można było odtworzyć ich nazwiska. Ale w  przypadku tak 

wielkiej bitwy jak ta o  Kołobrzeg? 
Wciąż słyszę, że to niedbalstwo, że 
nie udało się ustalić nazwisk wszyst-
kich tam pochowanych. Tymczasem 
my robimy co tylko możliwe, żeby 
dojść do prawdy. W  „Kołobrzeskiej 
Księdze Poległych” zebrałem wszyst-
ko, co udało mi się zdobyć, odtwo-
rzyć. Nazwiska, pseudonimy… Jest 
w  niej bardzo dużo prawdy, ale jesz-
cze więcej znaków zapytania. 

Zaślubiny z morzem bez dowódców

- A  czy pani wie, jak wielkie znacze-
nie miała bitwa o  Kołobrzeg? W  tej 
chwili jest to pomijane, ale zdobycie 
tego miasta upowszechniane było 
na całym froncie wojny. W Moskwie 
oddano strzały armatnie, na Zacho-
dzie alianci wyprodukowali ulotki 

w  języku niemieckim informujące, że Kołobrzeg padł i  zrzucali je 
z  samolotów tam, gdzie były zgrupowania żołnierzy niemieckich. 
Niemcy milczeli o tym fakcie, bo przecież głosili, również w swoim 
propagandowym filmie „Kolberg”, że to miasto jest twierdzą nie do 
zdobycia…

- Kołobrzeg zdobyto po zaciętych i krwawych walkach 18 marca 
1945 r. Tego samego dnia o godzinie 16 odbyły się zaślubiny Polski 
z morzem. Ale takich uroczystości było na wybrzeżu więcej.

- Podobnie jak w  1920 roku. To była uroczystość główna, z  mszą, 
na szczeblu Wojska Polskiego, co ważne i  warto podkreślić, I  i  II 
Armii. Niestety, dowódcy nie wzięli w  niej udziału, opijali sukces. 
Najwyższy rangą był przedwojenny jeszcze oficer, płk Mikołaj Pru-
s-Więckowski. Pamiętajmy, że uroczystość odbywała się na polu 
walki, w czasie wojny, kiedy nie można robić wielkich zgromadzeń. 
W Kołobrzegu obecne były więc delegacje obu armii. Ale żeby zro-
bić żołnierzom przyjemność, w poszczególnych jednostkach odbyły 
się mniejsze uroczystości – jeszcze przed zdobyciem Kołobrzegu 
w Dziwnówku i Mrzeżynie. Ciekawostką jest, że ostatnie zaślubiny 
miały miejsce 28 marca w Gdyni. 
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Z szacunkiem dla zmarłych

- Po zdobyciu Kołobrzegu okazało się, że ulice, skwery, place za-
słane są zwłokami ofiar bitwy. Miasto zbudowano na trupach...

- Ja się nie zgadzam z tym twierdzeniem! – denerwuje się dr Kro-
czyński. – Owszem, miasto było miejscem krwawych walk, ale po 
wojnie przeprowadzono ekshumacje poległych żołnierzy i  prze-
niesiono ich na cmentarz wojskowy. Ja wiem, o co chodzi. Pani ma 
na myśli nieposzanowanie cmentarzy cywilnych niemieckich i  ży-
dowskich. Jak zacząłem moje „Gawędy” w  telewizji kablowej, re-
dakcja wymyśliła rozmowę z autorem. Siedziałem przy mikrofonie 
i miałem odpowiadać na pytania widzów. Jakie ja gromy zebrałem 
od ludzi, którzy pamiętali likwidację kołobrzeskich cmentarzy cy-
wilnych! Kości ludzkie, wymieszane z ziemią, wywożono po prostu 
na wysypiska śmieci. Cmentarz, czy się jest osobą wierzącą, czy nie, 
jest miejscem szczególnym, to są szczątki ludzi, trzeba o tym pamię-
tać i  należycie się z  nimi obchodzić. Ludzie byli zniesmaczeni, a  ja 
jako historyk, choć nie miałem z  tym nic wspólnego, musiałem się 
z tego tłumaczyć. Zresztą nadal muszę, bo ten temat wciąż wraca, 
na przykład na konferencjach żydowskich. 

- Kołobrzeg miał przed wojną dwa cmentarze 
żydowskie: w  Parku Nadmorskim, u  zbiegu 
ulic Mickiewicza i Zdrojowej oraz na ulicy Ko-
szalińskiej.

- Żydzi w Kołobrzegu pojawili się dopiero w XIX 
w. Trzeba pamiętać, że do lat 20. XIX w. istniały 
w Niemczech miasta bez Żydów. To był, proszę 
sobie wyobrazić, przywilej nadawany przez 
monarchę. Kołobrzeg otrzymał go w  XVI w., 
istniał do czasów napoleońskich. Kiedy zlikwi-
dowano go w Niemczech, w Kołobrzegu zaczęli 
się osiedlać Żydzi. Pierwszy cmentarz żydowski 
powstał w Parku Nadmorskim w 1830 i istniał 
do 1880 roku, kiedy utworzono cmentarz przy 
Koszalińskiej. Pamiątką po pierwszym cmenta-
rzu jest lapidarium według projektu Zygmun-
ta Wujka. Znalazły się na nim macewy, które 
ocalały z  obu cmentarzy ustawione na planie 
gwiazdy Dawida. Na cmentarzu przy Kosza-
lińskiej leżał Hermann Hirschfeld, polski Żyd, 
balneolog, który w Kołobrzegu napisał w języku polskim i niemiec-
kim poradnik dla kuracjuszy. Wykształcony i zasłużony dla miasta 
człowiek. Jak się okazało, to nie miało żadnego znaczenia. Cmen-
tarz zlikwidowano, urządzono w tym miejscu przepompownię gazu. 
A przecież można było 10 metrów dalej… Nie ma usprawiedliwienia 
dla takich działań, boję się pomyśleć, co zrobili z tymi szczątkami…

Są zabytki, nie ma opieki

- Władzę w  Kołobrzegu Polacy objęli w  maju 1945 r. W  mieście 
ruin panował chaos, podstawowym zadaniem było wprowadze-
nie namiastki normalności: w  pierwszej kolejności uprzątnięcie 
zwłok, przeciwdziałanie epidemii, uruchomienie wodociągów, 
elektryczności, zapewnienie jedzenia…

- Z zadań tych na medal wywiązał się Stefan Lipicki, pierwszy pre-
zydent polskiego Kołobrzegu. Obowiązki te powierzył mu 31 maja 
1945 r. Władysław Ciesielski, pełnomocnik rządu na obwód koło-
brzesko-karliński. Wtedy też popełniono pierwszy grzech w  spra-
wie zabytków muzealnych.  Ówczesna Polska powołała do życia 
organizację Polski Związek Zachodni, która miała za zadanie pie-
lęgnować i  utrzymać resztki zabytków kulturalnych. Zajęty robie-

niem kariery i uganianiem się za spódniczkami Ciesielski nie przy-
jął jednak delegata Związku w  Kołobrzegu. A  mówiąc dokładniej, 
przyjął, ale uniemożliwił mu działalność, ponieważ mianował go 
wójtem Ustronia Morskiego. Władze Związku interweniowały w tej 
sprawie, ale na próżno. Polski Związek Zachodni nigdy nie zaistniał 
w Kołobrzegu, mieście o takich tradycjach średniowiecznych!

- Wciąż brakowało człowieka, który mógłby zająć się ratowaniem 
dóbr kultury ocalałych z zawieruchy wojennej. 

- Na szczęście Ciesielskiego zastąpił Leonard Zarębski. Był do tej 
roboty wprost stworzony. Kompetentny, wykształcony pracownik 
przedwojennej jeszcze administracji. Zaczął urzędować w  Karlinie. 
Niestety zgubił go jego porządny charakter. W pierwszym tygodniu 
urzędowania usłyszał przez okno, że jakaś kobieta wzywa pomocy na 
ulicy. Wyjrzał i zobaczył, że zaczepiają ją pijani Rosjanie. Kiedy przy-
biegł na pomoc, kobieta uciekła, a Rosjanie zajęli się nim. Powalili na 
ziemię, deptali, kopali. Skatowany trafił do szpitala w  Białogardzie, 
w którym pracował m.in. ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego. Urato-
wali go. Ale Kołobrzeg znów nie miał człowieka, który mógłby się za-
opiekować jego zabytkami. A one, co dziwne w tak zrujnowanym mie-

ście, przetrwały. Zabytki sakralne, rozwieziono 
po okolicznych kościołach, natomiast zabytki 
muzealne, miejskie i z magistratu Niemcy złożyli 
w  skarbcu ratusza, gdzie spokojnie doczekały 
końca wojny.

Dwa kilogramy monet i obraz olejny

- Był skarbiec pełen cennych zabytków, ale 
w  mieście wciąż nie było instytucji ani czło-
wieka, który by się tym fachowo zaopiekował.

– W końcu podjęto decyzję o otwarciu skarbca 
– mówi Hieronim Kroczyński. - I  tu nastąpiła 
katastrofa, której wszyscy dziwią się do dziś. 
Zabytki zostały zinwentaryzowane, ale proszę, 
spojrzeć, tu mam protokół – wyszczególniono 
je w następujący sposób: 2 kilogramy monet, 1 
obraz olejny. Następnie wszystko spakowano 
i wywieziono do Szczecina, gdzie rozpłynęło się 
po muzeach. Protokół podpisali: burmistrz Bro-
żek oraz inż. Grodecki. Nic ze zgromadzonych 

w skarbcu zabytków nigdy do Kołobrzegu nie wróciło. Pisałem kilka 
razy do dyrektora muzeum w Szczecinie, powołując się na ten pro-
tokół, ale muzea niechętnie się pozbywają swoich zbiorów. Zresz-
tą, jak domagać się zwrotu w taki sposób opisanych przedmiotów? 
Jest również historia niczym z filmu przygodowego. Otóż w skarbcu 
spoczywał spokojnie najcenniejszy eksponat, uważany za symbol 
kołobrzeskiego muzeum, a mianowicie złoty naszyjnik z okresu póź-
nej Wędrówki Ludów. W trakcie walk o miasto jeden z urzędników 
ratuszowych, Fritz Wachholz postanowił podjąć się misji wywiezie-
nia go na Zachód drogą morską. Trafił do Niemiec, do amerykańskiej 
strefy okupacyjnej. Tam będąc w  strachu, że Amerykanie szabrują 
zabytki jak Rosjanie, zakopał go w ziemi. Po wojnie zabytek odkopa-
no i zdeponowano w Lubece. Obecnie jest w zbiorach Pomorskiego 
Muzeum Krajowego w  Greifswaldzie. Kolejna wielka strata, którą 
poniósł Kołobrzeg. 

Waga na złom, obraz na strych

- Ale to chyba nie koniec pecha, który spotkał kołobrzeskie zabytki? 

- Takich historii jest więcej. Przy ulicy Emilii Gierczak przetrwała 
nieznacznie zniszczona kamieniczka, w  której w  czasach niemiec-
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kich mieściło się Muzeum Mieszczańskie, a w  jej piwnicy zabytki 
ciężkie, n a przykład żelazna waga miejska z 1680 roku. Ale co się 
okazało, jeszcze bardziej wartościowe w  kamieniczce tej ocalało 
jedyne w okolicy oryginalne zagospodarowanie średniowiecznego 
wnętrza. Odkryć tych dokonała Zofia Krzymuska, zastępca woje-
wódzkiego konserwatora zabytków w Szczecinie, która zleciła re-
mont kamieniczki, przede wszystkim dachu. Klucze trafiły do ratu-
sza. I wie pani, co się stało? Nieznani sprawcy podpalili budynek. To 
nieprawda, co się czasem czyta, że kamieniczka została zniszczona 
w  czasie wojny. Spalono ją później. W  latach 60. zabrano się za 
odbudowę, ale już po swojemu. Wnętrza kompletnie zniszczono, 
a lżejsze części wagi miejskiej trafiły na złom! 

Dr Kroczyński kontynuuje: - Ocalały też wnętrza ratusza, w  tym 
specjalnie wykonane do sali posiedzeń krzesła z  pulpitem. Ale 
któregoś dnia przyjechali jacyś mądrale, załadowali te krzesła na 
ciężarówki i  wywieźli do obiektów rządowych. Jakich? Gdzie? Nie 
wiadomo. Ślad po nich zaginął. W sali ratuszowej ocalał najstarszy, 
pochodzący z  1640 roku, obraz przedstawiający panoramę Koło-
brzegu. Wisiał jeszcze za pierwszych burmistrzów, ale w końcu jakiś 
towarzysz dostrzegł, że napisane było na nim: Colberg i zrobił awan-
turę, że to… niemiecki obraz. Wynieśli go na strych, ale długo tam nie 
poleżał, zaginął. Pozostała tylko dość słaba fotografia tego obrazu.

Pionier polskiego muzealnictwa w  Kołobrzegu

- Panie doktorze, mówiąc o ratowaniu kołobrzeskich zabytków, 
nie sposób nie wspomnieć o Janie Frankowskim, zwanym Dziad-

kiem, twórcy polskiego muzeum i polskiej biblioteki w Kołobrze-
gu. 

- Tak, to on wydał apel o budowie i organizacji Muzeum. Odegrał 
wielką, bardzo pozytywną rolę w  ratowaniu kołobrzeskich za-
bytków, ale to już było za późno. Kamieniczka zniszczona, zabyt-
ki wywiezione. Co mógł, robił. I  zrobił naprawdę wiele. Na tyle, 
na ile pozwalała mu wiedza, a pamiętajmy, że nie był historykiem 
z wykształcenia. Był krajoznawcą, przewodnikiem turystycznym, 
wspaniałym gawędziarzem. Zdarzało mu się więc popełniać błędy. 
W swoim przewodniku po mieście na okładce umieścił zdjęcie an-
taby drzwiowej kolegiaty z orłem, który według niego jest orłem 
piastowskim, a to jest orzeł św. Jana Ewangelisty. Taki błąd mógł 
się mu zdarzyć, nie był historykiem. Co więcej znał francuski, a nie 
znał niemieckiego, więc nie mógł przeczytać opracowań niemiec-
kich, w których w sposób właściwy opisano tego orła. 

Tu było, tu stało

- Jakich budynków, które przetrwały wojnę, a zostały potem ro-
zebrane, jest Panu szczególnie szkoda?

Dr Kroczyński mówi: - W przedwojennym Kołobrzegu był kościół 
św. Marcina, katolicki, z  nabożeństwami w  języku polskim. Prze-
trwał on wojnę, miał tylko zniszczoną wieżę. Obiekt ten, zwany 
kołobrzeskim Watykanem, obejmował nie tylko kościół, ale i sana-
torium prowadzone przez siostry Elżbietanki śląskie, szkołę z  ję-
zykiem polskim, zamkniętą w czasach hitlerowskich. Słowem była 



- A  co Pan myśli o  dzisiejszej architekturze kołobrzeskiej? Nie 
denerwuje Pana, że miasto jest zabudowywane monstrualnymi 
apartamentowcami? Że nie odbudowuje się, tylko rozbiera i  bu-
duje na nowo?

- Łatwiej jest rozebrać niż odbudować. Wypracowano nawet me-
todę: opróżnić budynek, nie zamykać go na klucz, czekać pół roku, 
później wezwać komisję, która orzeknie, że zdewastowany, grozi za-
waleniem itp. W ten sposób Kołobrzeg stracił dużo pięknych budyn-
ków, choćby przy ulicy Rafińskiego. Ale trudno się dziwić, architekci 
chcą pracować, deweloperzy zarabiać…

- Panie doktorze, dokonał Pan wielkich rzeczy dla Kołobrzegu, 
przede wszystkim jako jego oddany kronikarz. Był Pan wielokrot-
nie uhonorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, 
w 2011 r. został Pan Kołobrzeżaninem Roku. Z czego w swojej ka-
rierze jest Pan szczególnie dumny?

- Wydaje mi się, że z ponad 20 książek, które napisałem. Najbardziej 
mogę być dumny z „Kroniki Kołobrzegu”, która miała dwa wydania. 
Na pewno nie jest doskonała, myślałem nawet o trzecim wydaniu, 
ale na przeszkodzie stanęły spory dotyczące druku.  

- A synowie? Poszli w Pana ślady? W Pana książce „Kołobrzeg. 100 
widoków dawniej i dziś” tłumaczem na niemiecki jest Przemysław 
Kroczyński.

- Nie, nie zostali historykami. Starszy ukończył filologię romańską 
i germańską, pomaga mi w tłumaczeniach, młodszy jest inżynierem 
i buduje Kołobrzeg. Obaj, jak ja, mają Kołobrzeg we krwi. 
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to pamiątka polska w  Kołobrzegu, którą należało bezwzględnie 
odbudować. Oczywiście, pewnie nie od razu. Ale wystarczyło, żeby 
wywiesić na nim tabliczkę: obiekt zabytkowy, przeznaczony do od-
budowy. Tak robiono we Wrocławiu, gdzie takie tabliczki wisiały 
jeszcze do lat 60. Latem 1945 roku do Kołobrzegu przybył katolicki 
ksiądz, franciszkanin, który na siedzibę parafii wybrał jednak jedyny 
niezniszczony kościół przy obecnych ulicach Katedralnej i Brzozo-
wej. Za czasów niemieckich był to kościół garnizonowy i  świecka 
fundacja dla samotnych panien. Z kościoła św. Marcina przejęto tyl-
ko ołtarze i archiwa parafialne. Budynek, pamiątkę polską, rozebra-
no w 1956 roku. I wtedy narobiono hałasu, jako winnych wskazując 
komunistów. Tymczasem grzech zaniedbania popełnił ksiądz, który 
zresztą wkrótce wyjechał z  Kołobrzegu z  kobietą. Jedyną pozo-
stałością po dawnych zabudowaniach świątynnych jest kamienica, 
w której mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- A Pałac Nadbrzeżny, czyli Strandschloss? Stał do 1963 roku, po-
dobno były przygotowane plany jego odbudowy?

- Był domem zdrojowym, typową dla miejscowości uzdrowiskowych 
budowlą, zaprojektowaną przez dwóch wybitnych architektów ber-
lińskich. Przetrwał walki, był wypalony w  środku, ale przepiękne 
i bogate zdobienia - rzeźby i dekoracje przetrwały. Jakiś osioł, bo nie 
da się tego inaczej określić, rozgłosił, że kołobrzeski Strandschloss 
był prywatną posiadłością Goeringa. Nie można było nikogo prze-
konać, że to nieprawda. W  sopockim Grand Hotelu bywał Hitler 
i budynku nie rozebrano, tymczasem w Kołobrzegu Goeringa nigdy 
nie było, ale Pałac padł ofiarą plotki, miejskiej legendy. Pracowałem 
wtedy w szkole specjalnej w sanatorium Muszelka, budynku, który 
stał naprzeciwko Pałacu. Pamiętam, że nie mogłem prowadzić lek-
cji, kiedy wysadzano go w powietrze. Wybuchy były głośne, dzieci 
zestresowane, straszne to było. 

- W  tym miejscu mamy sanatorium Bałtyk, ale legenda o  pałacu 
Goeringa funkcjonuje powszechnie do dziś. To pewnie nie jedyna 
legenda kołobrzeska, która Pana denerwuje.

 Co mnie najbardziej denerwuje? W  Kołobrzegu przetrwała ulica 
z czasów lokacji miasta. Była to ulica Słowiańska. W średniowieczu 
jej nazwa funkcjonowała w języku łacińskim, potem w niemieckim - 
Wendestrasse. I proszę sobie wyobrazić, że ta Wendestrasse prze-
trwała wojnę, nawet Hitler nie zmienił jej nazwy. Ale przyszli Polacy 
i zrobili z niej Ratuszową. Dlaczego? To była nazwa historyczna, od 
średniowiecza, do końca wojny. Czego Hitler nie zmienił, dokonali 
Polacy. Kiedyś poproszono mnie, żebym poprowadził komisję ds. na-
zewnictwa ulic. Dobrałem sobie ludzi myślących jak ja, byliśmy pełni 
dobrych chęci, ale nic nie mogliśmy zrobić. Pisałem wnioski dwa razy 
w tej sprawie, ale nic to nie dało. Nie mamy dziś ulicy Słowiańskiej.



Koszalin
ul. Paderewskiego 1

Godziny otwarcia:
Pon. - Sob. 09.00 - 21.00, Niedziela handlowa 10.00 - 20.00





NOWY NISSAN JUKE
ZAPRASZAMY DO SALONU
od 67 900 zł



K
to spojrzy na to auto po raz pierwszy, nie będzie miał wątpli-
wości, z jakiej pochodzi ono rodziny. Podobieństwo nie ozna-
cza jednak identyczności stylistycznej. CX-30 charakteryzu-

je smukła sylwetka w stylu coupé z wydłużoną maską i optycznym 
przesunięciem środka ciężkości ku tyłowi. 

Pod tą usportowioną linią kryje się zaskakująco praktyczne wnę-
trze. Praktyczne i  ładne. Projektanci Mazdy od zawsze wyzna-
ją zasadę „mniej daje więcej”, czyli „im prościej, tym wygodniej”. 
Przejrzysty kokpit skupia się na prowadzącym. Górną część deski 
rozdzielczej uzupełnia płat miękkiej skóry (w testowanym przez nas 
egzemplarzu - brązowej). W  dbałości o  szczegóły i  wykonanie wi-
dać japońską precyzję oraz wyważenie. Żadnej ostentacji, ale za to 

cX-30 bazuje na znakomitej mazdzie 3, którą prezentowaliśmy naszym czytelnikom w maju tego 
roku. spotykamy więc w tym modelu tę samą jakość wykończenia, doskonałe wyciszenie i bogate 
wyposażenie nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu. Jednocześnie mamy 
jednak do czynienia z większą przestrzenią wewnątrz auta, a przede wszystkim z silnikiem skyactiv-X, 

czyli absolutną nowością, która łączy cechy napędu benzynowego i dieslowskiego. 

MAZDA CX-30 SKYACTIV X 2.0 
komfortowy suV z rewolucyjnym silnikiem   

maksymalna poręczność wszelkich instrumentów z  zachowaniem 
umiaru i estetyki najwyższej próby. 

Więcej miejsca dla kierowcy i pasażerów nie bierze się znikąd. Maz-
da CX-30 to kompaktowy SUV o długości 439 cm, szerokości 179 
cm i wysokości 154 cm. Tak rozplanowany, że za kierownicą wygod-
nie siądzie ktoś solidnej budowy o wzroście 190 cm, pozostawiając 
pasażerowi z tyłu sporo miejsca na nogi. 

Menedżerowie Mazdy w momencie europejskiej premiery tego mo-
delu nie kryli swoich zamiarów, czyli chęci zaistnienia wśród motory-
zacyjnej arystokracji. Te aspiracje nie powinny dziwić, jeśli spojrzymy 
na liczby i sytuację rynkową. Jak pokazują statystyki, na naszym kon-
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tynencie już niemal co czwarty sprzedany nowy samochód pochodzi 
z wyższej półki. Europejczycy w ubiegłym roku kupili 3,6 mln aut ma-
rek z kategorii premium. To robi wrażenie, szczególnie w zestawieniu 
z liczbą 4 mln modeli tej grupy sprzedanych w krajach reszty świata. 

Również w  Polsce udział klasy premium w  rynku rośnie. W  ciągu 
ostatnich ośmiu lat roczna sprzedaż nowych pojazdów z tej grupy 
wzrosła ponad dwukrotnie, a segment zwiększa sprzedaż znacznie 
szybciej niż wynosi średnia dla całego polskiego rynku. Kupujemy 
tyle aut z tej kategorii co Włosi, Duńczycy czy Francuzi.  

Mazda CX-30 w  sprzedażowym scenariuszu koncernu dostała 
pierwszoplanową rolę – ma stać się najlepiej sprzedającym się mo-
delem japońskiej marki w Polsce. Obecnie korona należy do modelu 
CX-3, który po pierwszej połowie mijającego roku był najpopular-
niejszą Mazdą wśród polskich kierowców i najczęściej kupowanym 
SUV-em segmentu B.

Szansę na to, by okazać się rozstrzygającym argumentem na rzecz 
zakupu CX-30, ma dwulitrowy silnik Skyactiv-X o  mocy 180 KM, 
który łączy w  sobie zalety silników benzynowych i  dieslowskich. 
Konstrukcja wykorzystuje technologię SPCCI (Spark Plug-Contro-
lled Compression Ignition – zapłon samoczynny sprężonej mieszan-
ki sterowany świecą), czyli metodę spalania niestosowaną nigdy 
wcześniej w silnikach benzynowych.

Nowe rozwiązanie Mazdy polega na zastosowaniu w jednostce ben-
zynowej zapłonu samoczynnego, w którym zapłon specjalnej, bar-
dzo ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej następuje pod wpły-
wem kompresji w cylindrach. Podobnie funkcjonują silniki Diesla.

Jak podaje producent, przy pojemności skokowej 2 litrów silnik 
Skyactiv-X uzyskuje oszczędności paliwa na poziomie 25-30 proc. 
i poprawę momentu obrotowego o ok. 30 proc. szczególnie w wyż-
szym zakresie obrotów (powyżej 4-5 tys. obrotów). Silnik ten za-
stosowany w modelu Mazda 3 sedan spala 4,3 l na 100 km i emituje 
tylko 96 g CO2/km.  Są to wartości do osiągnięcia przy napędzie 
w  pełni hybrydowym, ale nie w  przypadku klasycznych silników 
benzynowych. 

MAZDA CX-30 SKYACTIV-X 2.0 
Długość: 4395 mm 
Szerokość (bez lusterek/z lusterkami): od 1795/2040 mm 
Wysokość: 1540 mm 
Rozstaw osi: 2655 mm 
Prześwit: 175 mm 
Masa własna: 1391 kg 
Bagażnik: 430 litrów  
Promień skrętu: 5,3 m  
Skrzynia biegów: automatyczna 6-biegowa 
Pojemność skokowa: 1998 cm3 
Zalecany typ paliwa: RON 95 
Moc silnika: 180 KM 
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min): 
224/3000 
Zużycie paliwa (wg WLTP): 6,5 l/100 km 
Przyspieszenie 0-100 km: 8,8 sekundy 
Prędkość maksymalna: 204 km/h



Ale i  bez tego Mazda CX-30 jest autem znakomitym, przyjemnym 
i  pewnym w  prowadzeniu, komfortowym. Tak się złożyło, że kilka-
dziesiąt kilometrów podczas naszego testu mieliśmy okazję przeje-
chać w gęstym, mokrym śniegu, tworzącym na drodze przymarzają-
cą, śliską maź. I to pozwala nam do listy superlatywów dopisać jeszcze 
poczucie bezpieczeństwa, które nie opuszcza kierowcy nawet w ta-
kich warunkach. Wyprzedzanie czy zmiana pasa ruchu nie były żad-
nym problemem. Mazda CX-30 trzymała się drogi, ani na chwilę nie 
powodując obawy poślizgu, choć pod kołami był lód a nie asfalt.    
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Nie dziwi więc nagroda „Innowacja Motoryzacyjna Roku”, jaką silnik 
Skyactiv-X otrzymał w drugiej edycji konkursu The Best of Moto or-
ganizowanego przez redakcję moto.pl. W głosowaniu udział wzięło 
20 000 internautów.  

Skyactiv-X ma opinię najczystszej jednostki benzynowej dostępnej 
obecnie na rynku europejskim. Mazda zakłada, że na tym rynku sil-
nik Skyactiv-X będzie napędzał 45 proc. sprzedawanych przez nią 
samochodów. 

Ale nie tylko jednostka napędowa decyduje o  tym, że nowy SUV 
Mazdy należy do technologicznej światowej czołówki. 

Lista zastosowanych w jego wersji podstawowej nowoczesnych roz-
wiązań i  elementów wyposażenia - do niedawna charakterystycz-
nych tylko dla klasy premium - imponuje. Wymienimy tylko część: 
światła w technice LED (przód/tył), układ G-Vectoring Control Plus 
odpowiedzialny za optymalny rozdział momentu obrotowego po-
między osiami, elektromechaniczny hamulec postojowy z  funkcją 
Autohold, układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu, system 
monitorowania martwego pola, wspomaganie hamowania, adapta-
cyjny tempomat, system automatycznego przełączania świateł dro-
gowych na światła mijania, system rozpoznający znaki ograniczenia 
prędkości, układ wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu, 
czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatycz-
ne światła mijania), czujniki parkowania z  tyłu, kolorowy wyświe-
tlacz przezierny (head-up) na przedniej szybie plus siedmiocalowe 
cyfrowe zegary, system multimedialny z ekranem o przekątnej 8,8 
cala z nawigacją i Apple Carplay/Android Auto, zestaw głośnomó-
wiący Bluetooth.

My testowaliśmy najbogatszą wersję Enso (występuje ona tylko 
z  silnikiem 2.0 Skyactiv X).  Stąd na przykład zamiast czujników 
parkowania mieliśmy do dyspozycji kamerę 360 stopni dającą ob-
raz wysokiej jakości, jasną skórzaną tapicerkę oraz fotel kierowcy 
sterowany elektrycznie z pamięcią ustawień. 

bmg goworowski sp. z o.o.
salon w słupsku: 

ul. słupska 6; 76-251 bolesławice k/słupska 
tel.: +48 59 848 70 70

01020.klienci@mazda-dealer.pl 
salon w gdyni: 

ul. łużycka 9, 81-537 gdynia 
tel.: +48 58 660 49 00

01016.klienci@mazda-dealer.pl 
salon w gdańsku: 

ul. elbląska 81; 80-718 gdańsk 
tel.: +48 58 3 222 222

01003.klienci@mazda-dealer.pl



Dotyczy Pakietu „Superpremium+ 4K z Netflix” oferowanego przez Platformę CANAL+. Cena Pakietu: 139,99 zł/mies. przez 12 miesięcy, potem 182,99 zł/mies.  
Ceny po rabacie 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w Warunkach Promocji na canalplus.pl i w Punktach Sprzedaży.
Stan informacji na dzień 3.12.2019
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salon nc+ koszalin, ul. domina 11/4, tel 94 341 33 87
salon nc+ kołobrzeg, ul. trzebiatowska 51a, tel. 94 351 87 07
nc+ darłowo, ul. powstanców warszawskich 56/1, tel. 94 314 40 40



czy ktoś jeszcze pamięta, jak 20 lat temu polscy kierowcy odnosili się do marki Hyundai 
albo kia? tak jak obecnie do ssangyong – z dystansem. kolejne udane modele wyjeżdżające 
z fabryk tego najmniejszego koreańskiego producenta samochodów zmieniają to nastawienie. 
po bardzo udanym rextonie i udanym debiucie nowego tivoli przyszedł czas na korando 
czwartej generacji, które miało swą koszalińską premierę w salonie firmy bodex w listopadzie br. 
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Nowe Korando
ssangyong przebija się do pierwszej ligi



T
estowane przez nas auto moglibyśmy zrecenzować jednym 
słowem: „znakomite”.  SsangYong Korando to komfortowy sa-
mochód w rozsądnej cenie, który z pewnością znajdzie wielu 

zwolenników. Popatrzyliśmy na niego z perspektywy osoby, która 
ceni sobie wygodę, komfort prowadzenia, bezpieczeństwo. Nowe 
Korando spełnia wszystkie te kryteria.

Najpierw słów kilka o prowadzeniu. Nikt chyba nie lubi aut, których 
trzeba się „uczyć”. Tutaj mamy do czynienia z samochodem bardzo 
intuicyjnym, którym nie wymaga by się długo do niego przyzwycza-
jać. Wystarczy dosłownie parę przejechanych kilometrów i czujemy 
się, jakbyśmy prowadzili samochód znany nam od zawsze. 

Świetne wspomaganie kierownicy powoduje, że auto natychmiast 
reaguje na jej nawet niewielkie ruchy. Jest w  prowadzeniu bardzo 
precyzyjne, można się w  nim czuć w  pełni pewnie. Dopracowa-
ne  zawieszenie dobrze radzi sobie z  tłumieniem nierówności na-
wierzchni. Kierowcy, którzy lubią od czasu do czasu poczuć odro-
binę sportowych wrażeń nie będą zawiedzeni, bo konstruktorzy nie 
przesadzili z miękkością układu jezdnego. 

Za SsangYongiem ciągnie się opinia producenta wykorzystującego 
gotowe podzespoły innych marek, zwłaszcza Mercedesa. To już 
przeszłość. Rzeczywiście poprzednie generacje modeli oferowa-
nych przez firmę odwoływały się do rozwiązań zapożyczonych, ale 
było  to w okresie przejściowym, kiedy SsangYong z wyrobu pojaz-
dów wojskowych przestawiał się na cywilne. 

Dowodem na samodzielność i  i  wysokie kompetencje inżynierów 
firmy był już wspomniany na wstępie Rexton. Kornado to potwier-
dza, bo jest całkowicie nową, od początku zaprojektowaną, nowo-
czesną konstrukcją. Warto podkreślić również, że w  strukturze 
samochodu zastosowano 74 proc. stali o wysokiej wytrzymałości. 
W  teście zderzeniowym NCAP 2019 nowy Korando otrzymał 5 
gwiazdek.

Obecna, czwarta odsłona auta jest większa od poprzednika. Jest 
ono teraz dłuższe o 40 mm, szersze również o 40 mm oraz ma o 25 
mm większy rozstaw osi. To wystarczyło, żeby we wnętrzu rozbi-
ło się wystarczająco dużo miejsca zarówno z przodu, jak i na tylnej 
kanapie. Nawet jeśli wysoki kierowca odsunie swój fotel mocno do 
tyłu, siedzący za nim pasażer nadal na miejsce na wygodne ułożenie 
nóg. Również nad głowami jest dużo przestrzeni, co ma znaczenie 
dla poczucia komfortu. Fotele, zaprojektowane z  dbałością o  naj-
mniejsze szczegóły, są wygodne i  komfortowe z  dobrym trzyma-
niem bocznym.

Nowy Korando otrzymał dwa nowe silniki: benzynowy GDI-T o po-
jemności 1.5L z turbodoładowaniem o mocy 163 KM i maksymal-
nym momentem obrotowym 280 Nm/1.500-4.000 rpm) oraz tur-
bodoładowany silnik Diesla 1.6 e-XDI dysponujący mocą 136 KM 
i  maksymalnym momentem obrotowym do 324 Nm. Opcjonalnie 
dostępne są sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów oraz 
napęd 4WD w  każdej wersji wyposażenia oraz silnikowej. Wybór 
automatycznej skrzyni biegów łączy się z  opcjami inteligentnego 
tempomatu adaptacyjnego oraz elektrycznym hamulcem postojo-
wym z funkcją AutoHold.

My wypróbowaliśmy automat z silnikiem dieslowskim. Jak się oka-
zało, 136 koni mechanicznych wystarcza, by kierowca miał po-
czucie jazdy autem dynamicznym. Warta podkreślenia jest bardzo 
płynna praca skrzyni biegów. Piszemy o tym, bo ta cecha wcale nie 
jest czymś powszechnym; zdarzało się nam testować samochody 
klasy premium, w  których zmiana przełożenia w  pewnych sytu-
acjach dawała się nieprzyjemnie zaznaczać. 
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bodex, autoryzowany dealer ssangyong
ul. bohaterów warszawy 28, koszalin

tel.: 502 407 268

rzut oka widać, że jest szerszy od poprzednika. Ma naprawdę nowo-
czesny, dynamiczny i elegancki wygląd. 

I na koniec o cenach. Zaczynają się one od 79 900 zł w wersji ben-
zynowej i 92 490 w dieslowskiej. Nie oznacza to jednak, że za te pie-
niądze otrzymamy „golca”. Wymienione wcześniej elementy wypo-
sażenia powodują, że już w postaci wyjściowej SsangYong Korando 
czwartej generacji to SUV, który w klasie kompaktowych crossove-
rów staje się groźnym konkurentem dla bardziej popularnych marek 
(ich produkty w porównywalnym standardzie są znacznie droższe). 
Oczywiście można poprzestać na wersji podstawowej i  być zado-
wolonym, ale  można również dopłacić i mieć auto jeszcze bogatsze. 
Producent daje klientowi duże pole wyboru, bo aż pięć  pakietów 
wyposażeniowych. 

W  wersji standardowej Korando wyposażony jest w  felgi alumi-
niowe 17”. W  bogatszych wersjach dostępne są aluminiowe felgi 
o  rozmiarze 18” i  19” oraz reflektory LED. Jeśli chodzi o  wnętrze 
samochodu, kierowca opcjonalnie ma do swojej dyspozycji nowy 
zestaw wskaźników nazwany przez producenta Blaze Cockpit. Jest 
to 10,25” cyfrowy zestaw wskaźników LCD HD, który można dosto-
sować do swoich potrzeb, włączając w  to wyświetlanie nawigacji. 
Centralna konsola może być wyposażona w 8” wyświetlacz Smart 
Audio, który obsługuje m.in. łączność z urządzeniami mobilnymi po-
przez aplikacje Android Auto oraz Apple CarPlay lub 9” wyświetlacz 
dodatkowo obsługujący nawigację TomTom. Ponadto nastrój we 
wnętrzu samochodu można dostosować za pomocą dodatkowego 
oświetlenia Mood Light.

Nowy Korando w podstawowej wersji ma automatyczną dwustre-
fową klimatyzację, wspomniane aluminiowe felgi, 7 poduszek po-
wietrznych (w  tym kolanową poduszkę dla kierowcy) oraz zestaw 
systemów trakcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo o na-
zwie Deep Control. Zestaw ten zawiera m.in. system autonomicz-
nego hamowania awaryjnego (AEBS), asystenta jazdy w pasie ruchu 
(LKAS), asystenta zmiany pasa ruchu (LCA), automatyczne przełą-
czanie świateł mijania/drogowe (HBA), system ostrzegania o  po-
jazdach w  martwym polu lusterek bocznych (BSD), system rozpo-
znawania znaków drogowych (TSR), asystent zmęczenia kierowcy 
(DAA), aktywny system ochrony przed dachowaniem (ARP), system 
kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC), asystent ruszania na wznie-
sieniu (HSA), alert o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego 
pojazdu (SDA) oraz alert sprawnego ruszania (FVSA).

Stylistyka zewnętrzna Korando nawiązuje do muskularnych linii za-
stosowanych w całej gamie samochodów SsangYong’a. Na pierwszy 

Korando Sapphire 1.6 E-XDI 136 KM
Paliwo – olej napędowy 
Pojemność silnika – 1597 cm3 
Moc maksymalna – 100 kW/ 136 KM przy 4000 obr./
min 
Maks moment obrotowy – 324 Nm przy 1500-2500 
obr./min 
Prędkość maksymalna – 181 km/h 
Skrzynia biegów – automatyczna 6-biegowa 
Napęd – na cztery koła (4WD) 
Zbiornik paliwa – 47 litrów 
Zużycie paliwa (średnie) – 6,1 litra/100km 
Poziom emisji CO2 – 178 g/km 
Długość – 4450 mm 
Szerokość – 1870 mm 
Wysokość – 1620 mm 
Rozstaw osi – 2675 mm 
Masa własna – 1605 kg 
Masa dopuszczalna – 2250 kg



Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzy firma BODEX



małgorzata Hołub-kowalik, znakomita koszalińska sprinterka, jedna z najlepszych obecnie polskich 
lekkoatletek, od kilku miesięcy testuje dla „prestiżu” samochody marki Volkswagen. i oto kolejny 
- najnowszy, czwarty z obecnie oferowanych przez koncern Volkswagena modeli kategorii suV. 
Jednocześnie najmniejszy wśród nich gabarytowo. Jednak jeśli porównamy wnętrze modelu t-cross 
i teoretycznie nieco większego modelu t-roc, zdziwimy się, że oddaje on do dyspozycji kierowcy 
oraz pasażerów nieco więcej miejsca. zwróciła na to uwagę pani małgorzata. i nie była do jedyna 

pozytywna obserwacja.  
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Fotografie: Jakub kowalik

z  c y k l u  g o s i a  t e s t u J e

VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSI 115KM
zaskakująco pojemny i zwinny
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M
ałgorzata Hołub-Kowalik mówi o  Volkswagenie T-Cross: 
„Testowaliśmy z  mężem auto z  jednolitrowym silnikiem 
o mocy 115 koni mechanicznych i sześciobiegową skrzynią 

manualną. Można powiedzieć, że T-Cross przypadł nam do gustu od 
pierwszej chwili, czyli od momentu kiedy zajęliśmy w nim miejsce. 
Świetnie wyprofilowane fotele dają pewne podparcie plecom, jest 
w  nim wystarczająco dużo przestrzeni i  z  przodu, i  z  tyłu, chociaż 
auto na pierwszy rzut oka wydaje się nieduże. Dodatkowa zaleta fo-
teli to podgrzewanie elektryczne, szczególnie przydatne w chłodne 
dni i zwyczajnie przyjemne. 

Przed oczami mamy elektroniczne „zegary” z wyświetlaczem kom-
putera pokładowego – estetyczne i co ważniejsze bardzo czytelne. 
Siłę ich podświetlenia, jak i całego kokpitu, zmienia się za pomocą 
systemu multimedialnego, również prostego w obsłudze, czytelne-
go i bardzo dobrze reagującego na dotyk. Świetne jest radio (rów-
nież sterowane dotykowo) i nagłośnienie. Podczas jazdy w T-Cros-
sie jest cicho, więc warunki do słuchania muzyki są znakomite.

Ze względu na rozmiary samochód należałoby uznać za typowo 
miejski. Dzięki swoim niedużym gabarytom umożliwia on bezpro-
blemowe parkowanie i  inne manewry w  ciasnych miejscach. Nie-
ocenione okazują się tutaj czujniki cofania. 

Ale jednocześnie jest to samochód zachęcający, by pojechać gdzieś 
poza miasto. I tutaj doskonale się sprawdza. Na drogi polne czy le-
śne zjeżdżaliśmy nim bez obaw, bo T-Croos to w końcu SUV, a więc 
łączy w  sobie cechy auta miejskiego, terenowego i  nawet ma coś 
z ducha sportowego. 



VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSI 115KM
Pojemność skokowa – 999 cm³ 
Typ silnika – benzynowy 
Moc silnika – 115 KM (85 kW) przy 5000 obr/min 
Maksymalny moment obrotowy – 200 Nm 
przy 2000-3500 obr/min 
Doładowanie – turbosprężarkowe 
Liczba cylindrów – 3, układ rzędowy 
Liczba zaworów – 12 
Stopień sprężania – 10,5 : 1 
Zapłon – iskrowy 
Typ wtrysku – bezpośredni 
Liczba miejsc – 5 
Średnica zawracania – 10,6 m 
Promień skrętu – 5,3 m 
Maksymalna pojemność bagażnika 
(siedzenia złożone) – 1281 l 
Zwykła pojemność bagażnika 
(siedzenia rozłożone) – 455 l 
Długość – 4108 mm 
Szerokość – 1760 mm 
Szerokość z lusterkami bocznymi – 1977 mm  
Wysokość – 1584 mm 
Wysokość przy otwartej klapie bagażnika – 2041 mm 
Rozstaw osi – 2551 mm 
Prześwit – 175 mm

Uwaga: wymiary mogą się nieco różnić 
zależnie od wersji wyposażenia
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autoryzowany salon Volkswagen grupa cichy sp.J.
ul. gnieźnieńska 24b, 75-736 koszalin

tel. 94 317 79 50

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż fotele są za-
montowane wyżej niż w samochodach typu limuzyna, a dzięki temu 
siedzi się wygodnie i z nieco innej perspektywy patrzy się na drogę. 
We mnie dzięki temu „patrzeniu z góry” powstawało wrażenie,  że 
poruszam się pojazdem większym niż jest w rzeczywistości. To miłe 
wrażenie, budujące poczucie pewności siebie za kierownicą, ale 
i bezpieczeństwa. 

Auto nie jest ciężkie, więc nawet nieduża moc jego silnika wystar-
czała, aby jazda była komfortowa, a co najważniejsze ekonomiczna. 
Dodatkowym atutem jest system, który przy wyższych prędko-
ściach koryguje pas ruchu, którym jedziemy. Przy niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu, na przykład przy zmęczeniu kierowcy, lekkie 
drgania kierownicy dają znak o takiej sytuacji.

Kolorystyka wnętrza testowanego egzemplarza była neutralna, 
stonowana. Użyte plastiki wysokiej jakości. Całość od strony este-
tycznej – bez zarzutu. 

Bagażnik nie jest szczególnie duży, ale wystarczający. Projektanci 
z Volkswagena wprowadzili  jednak możliwość przesunięcia tylnej 
kanapy, a tym samym wydłużenia bagażnika o 14 cm. To zdecydo-
wanie wpływa na jego objętość, która wynosi od 385 do 455 litrów. 
Oczywiście możemy również złożyć oparcia drugiego rzędu siedzeń 
i do tego oparcie przedniego fotela pasażera, uzyskując możliwość 
przewożenia stosunkowo długich przedmiotów.

Odczucia z  jazdy są bardzo pozytywne. Auto mimo jego podnie-
sionego nadwozia prowadzi się pewnie. Na pochwałę zasługuje 
resorowanie, dzięki czemu można się czuć komfortowo nawet 
w czasie jazdy po nierównościach. Dla T-Crossa wyboiste i dziu-
rawe drogi przeszkodą nie są, podobnie jak wysokie miejskie kra-
wężniki. 

Auto jest ładne. Bardzo zgrabnie nawiązuje stylistyką do większych 
SUV-ów Volkswagena. Dopiero kiedy oglądamy je w kontekście in-
nych modeli VW, orientujemy się, że jest stosunkowo małe. T-Cross 
oglądany sam wydaje się całkiem sporą maszyną. 



Autoryzowany Dealer Volkswagen Grupa Cichy
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 24B, tel. (94) 317 79 50, salonvw.koszalin@ahc-grupa-cichy.pl     

Wyprzedaż 2019
Wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę.

Rabat do 20 000 zł
Umów się na jazdę próbną!



oprócz „bezpieczny” słowem najczęściej kojarzącym się przeciętnemu kierowcy z Volvo 
jest „kombi”. auta szwedzkiej marki w tej właśnie wersji (wielu kolejnych generacji) pojawiały 
się na przestrzeni dziesiątek lat w setkach filmów jako synonim komfortowego auta 
rodzinnego. producent szanuje własną tradycję i nadal ma w ofercie kombi. ale jakie! Volvo 
V90 to luksusowa limuzyna – wciąż tak samo bezpieczna, komfortowa i pakowna, ale teraz 

również inteligentna i szykowna. 
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VOLVO V90
legenda klasy premium 



V
olvo V90 to doskonały przykład auta kombi. To połączenie 
eleganckiego designu i luksusu, dzięki którym każda podróż 
jest wyjątkowa, a  intuicyjnie sterowana technologia dodat-

kowo ułatwia życie. Znakomite materiały, uporządkowany design 
i nadzwyczajna dbałość o szczegóły składają się na kabinę, w któ-
rej każdy podróżuje „pierwszą klasą”. Całkowita harmonia formy 
i funkcji.

Dzięki szczecińskiej firmie Auto Bruno mieliśmy okazję popróbo-
wać jazdy nowym Volvo V90 w wersji Inscription.  Bez żadnej prze-
sady można powiedzieć, że to przyjemne doznanie luksusu – dzięki 
18-calowym 10-ramiennym szlifowanym obręczom aluminiowym, 
klamkom w  kolorze nadwozia z  chromowanym obramowaniem, 
skórzanej tapicerce, 12-calowemu wyświetlaczowi kierowcy i ele-
mentom  dekoracyjnym Linear Walnut. 

Nie tylko wygląd 

Nowa technologia Volvo jazdy półautonomicznej Pilot Assist redu-
kuje stres związany z prowadzeniem samochodu i pozwala cieszyć 
się jazdą. Na drogach z  prawidłowymi oznaczeniami pasów ruchu 
jazda jest płynna od momentu ruszania. Układ ułatwia wygodne 
podążanie za samochodami na danym pasie ruchu, utrzymując przy 
tym ustawioną prędkość i odległość od pojazdu poprzedzającego. 

Układ Pilot Assist można w łatwy  sposób aktywować przyciskami 
na kierownicy. Wspomaganie kierowania jest uruchamiane w chwili 
wykrycia przez układ oznaczeń pasa ruchu po obu stronach pojaz-
du. Wspomaganie jest aktywne od momentu ruszenia aż do pręd-
kości autostradowej. Działanie układu można w każdej chwili prze-
rwać przez naciśnięcie pedału hamulca, gazu, obrócenie kierownicą 
albo zdjęcie rąk z kierownicy.
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Tempomat adaptacyjny 

System Adaptive Cruise Control pomaga utrzymywać ustawiony 
odstęp od samochodu jadącego z przodu przy każdej prędkości do 
200 km/h. System ten jest przydatnym partnerem, który zapewnia 
relaks podczas podróży. Wystarczy wybrać prędkość jazdy i żąda-
ną odległość żądany odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu. 
System będzie utrzymywać zadaną prędkość lub – w razie potrzeby 
– zmniejszał ją w celu zachowania bezpiecznego odstępu między sa-
mochodami. Gdy droga jest pusta, samochód powraca do wybranej 
prędkości. Przy prędkości powyżej 70 km/h system Adaptive Cruise 
Control dodatkowo ułatwia wyprzedzanie: wystarczy, że włączysz 
kierunkowskaz, a system na krótko zwiększy prędkość pojazdu, aby 
umożliwić Ci szybsze i skuteczniejsze wykonanie manewru wyprze-
dzania. W  dowolnym momencie możesz także wybrać tradycyjny 
układ automatycznej kontroli prędkości jazdy.

Układ monitorowania pasa ruchu

Jeśli samochód zacznie zbaczać z  kursu, układ monitorowania 
pasa ruchu (należący do standardowego wyposażenia) ostrzeże 
kierowcę o tym, a w razie potrzeby podejmie delikatną interwen-
cję wyczuwalną na kierownicy, by pomóc utrzymać pojazd na pa-
sie. 

Funkcja ta wykorzystuje zaawansowaną kamerę o  wysokiej roz-
dzielczości do odczytywania znaków poziomych na jezdni i pomaga 
kontrolować pozycję samochodu na drodze. Jeśli pojazd zbliży się 
do linii na jezdni, układ delikatnie skieruje go z powrotem na środek 
pasa ruchu. A  jeśli pomimo to dojdzie do niezamierzonego przeje-
chania przez linię pasa ruchu, zostaniemy ostrzeżeni  wyczuwal-
nymi wibracjami kierownicy i sygnałem dźwiękowym. Gdy celowo 



auto bruno
ul. pomorska 115b, szczecin

tel: 690 197 486 
m.niepsuj@autobruno.dealervolvo.pl 

salon@autobruno.dealervolvo.pl 
serwis@autobruno.dealervolvo.pl
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zmieniamy pasy ruchu i używamy kierunkowskazów, układ monito-
rowania pasa ruchu nie zadziała. 

Lepszy widok

Dostępna w  V90 kamera 360˚ ułatwia parkowanie, wyświetlając 
obraz samochodu i jego otoczenia z lotu ptaka. Przydaje się zwłasz-
cza podczas manewrów w  ciasnych miejscach. Obraz z  czterech 
szerokokątnych kamer widoczny jest na dotykowym ekranie cen-
tralnym przy prędkości do 10 km/h.

Idealne parkowanie

V90 potrafi zaparkować się samo. Pilot parkowania (Park Assist Pi-
lot) korzysta z czujników, by zmierzyć wolne miejsce parkingowe, po 
czym informuje kierowcę, czy jest go dosyć. Wystarczy, że miejsce 
będzie dłuższe od samochodu zaledwie o 20 procent. Teraz wystar-
czy, że zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie będziemy 
operować skrzynią biegów, gazem i hamulcem, a V90 samo zatrosz-
czy się o resztę.

Inny świat

Trudno wrócić do zwyczajnego samochodu, kiedy doświadczyło się 
jazdy Volvo S90 lub Volvo V90. Omówiliśmy zaledwie kilka z kilku-
dziesięciu nowoczesnych rozwiązań w nich zastosowanych. Wszyst-
kie razem powodują, że prowadzenie staje się przyjemnością. 

Nieprawdą jest, że mieszkając w Koszalinie nie można „przymierzyć 
się” do auta marki Volvo. Wspomniana firma Auto Bruno umożliwia 
– po uprzednim umówieniu się telefonicznym – jazdy próbne w na-
szym mieście. Wystarczy zadzwonić pod numer 690 197 486, a pan 
Mariusz Niepsuj – doradca ds. kluczowych klientów flotowych – 
ustali z Państwem szczegóły. 

Volvo V90, wersja 4D AWD
Pojemność (cm3) – 1969 
Moc maksymalna (KM) – 190 
Moc maksymalna (obr./min) – 4250 
Maks. moment obrotowy (Nm) – 400/1750-2500 
Skrzynia biegów – automatyczna, 8-biegowa 
Prędkość maks.(km/h) – 225 
Czas rozpędzania 0-100 km/h – 8,8 sekundy 
Rodzaj paliwa – ON 
Zużycie paliwa (WLTP) – od 5,5 do 7,0 l/100 km 
Emisja CO

2
 (średnia; g/km WLTP)  – 139-147 

Pojemność bagażnika – 560 litrów 
Długość – 4936 mm 
Szerokość (z lusterkami) – 2019 mm 
Wysokość – 1475 mm



NOWA
ŠKODA KAMIQ

Połącz w idealną harmonię to, czego chcesz, i to, czego potrzebujesz. Parkuj, gdzie chcesz, i pakuj wszystko, czego 
potrzebujesz. Twoje nowe auto może spełniać wszystkie Twoje wymagania. Po prostu spójrz na to z perspektywy własnych 
potrzeb.

Odwiedź salon ŠKODY i zapytaj o ofertę! Skodex Grupa Cichy
Koszalin ul. Gnieźnieńska 43a

tel. 785-504-313
koszalin@ahc-grupa-cichy.pl

Odwiedź stronę www.skoda-auto.pl i sprawdź promocyjne pakiety wyposażenia dla nowej ŠKODY KAMIQ.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu ze stosowaną do tej pory 
metodą NEDC.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,7 l/100 km do 6,8 l/100 km, emisja CO2 od 129 g/km do 154 g/km (dane na podstawie 
świadectw homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki ŠKODA 
lub sprawdź na stronie www.skoda-wltp.pl

NOWY SUV.
NOWe perSpektYWY.
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Jak co roku zapytaliśmy przedstawicieli koszalińskich salonów samochodowych grupy mojsiuk, jakie 
auta podpowiedzieliby świętemu mikołajowi na prezenty pod choinkę.

Doradzamy Świętemu Mikołajowi

P
odpowiedzi zaczniemy od salonu z gwiazdką – marki Merce-
des-Benz. Tutaj godne szczególnego polecenia stały się ostat-
nio dwa modele: Klasa C 200 4Matic oraz Klasa A limuzyna. 

Aktualna wersja Mercedesa Klasa C, która przeszła facelifting, 
charakteryzuje się zmodyfikowanym przodem maski, który emanu-
je dynamiką i nowoczesnością. Zderzaki otrzymały nowy kształt i 
zależnie od wersji błyszczą szlachetnymi elementami chromowany-
mi i fascynują nowymi reflektorami LED. Nowa kierownica z przyci-
skami Touch Control oraz powiększone wyświetlacze umożliwiają 
zindywidualizowaną i nowoczesną obsługę.

Samochód po tych zmianach otrzymał zupełnie nową architektu-
rę elektroniczną. Klienci mogą skorzystać z opcjonalnego, w pełni 
cyfrowego panelu wskaźników oraz systemów multimedialnych 
z dopasowanymi do ich potrzeb funkcjami informacyjnymi i rozryw-
kowymi.

Systemy wspomagające Klasy C uwzględniają teraz również dane 
z map i nawigacji. Przykładowo, aktywna kontrola odległości Active 
Distance Assist DISTRONIC, element pakietu wspomagania bez-
pieczeństwa jazdy, może wspierać kierowcę w licznych sytuacjach 
na drodze i  regulować prędkość auta np. podczas zbliżania się do 
zakrętów, skrzyżowań czy rond. Wśród zastosowanych układów 
są także intuicyjnie działające systemy: Active Lane Change Assist 
(aktywny asystent zmiany pasa ruchu) i Active Emergency Stop As-
sist (aktywny asystent awaryjnego zatrzymania się), dostępne jako 

Przykładowo – za model Mercedes-Benz C 200 4MA-
TIC FL, miesięczna rata leasingowa w  programie Le-
ase&Drive 1%  wynosi 2  146,50 zł netto (przy wpła-
cie wstępnej 5% wartości, okresie leasingu 24 m-cy 
i przebiegu rocznym 40 tys. km).

nowe funkcje Active Steering Assist (aktywnego asystenta kiero-
wania).

Standardowo Klasa C oferuje rozbudowany układ antykolizyjny Ac-
tive Brake Assist. Zależnie od sytuacji, może on pomóc w złagodze-
niu skutków lub całkowicie zapobiec kolizji polegającej na najecha-
niu na tył poprzedzającego pojazdu (jadącego lub stojącego) albo 
potrąceniu przechodnia lub rowerzysty.
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zapraszamy do autoryzowanego salonu mercedes-benz mojsiuk 
w starych bielicach k/koszalina, 

ul. koszalińska 89  lub pod nr tel.: 94/34 77 372
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl

szukaj nas na Facebooku: mercedes-benz mojsiuk

wszystkie dostępne od ręki 
modele osobowe mercedes-benz 
u koszalińskiego dealera tej marki 
można znaleźć pod poniżej podanym 
adresem wyszukiwarki stock browser:

www.oferta.mercedes-benz.pl/mojsiuk  

D
ruga propozycja spod znaku gwiazdy to Klasa A, klasyczny 
hatchback, który dzięki charakterystycznym dla marki pre-
mium detalom od razu zwraca na siebie uwagę. Model ten 

jest swoistym połączeniem sportowego zacięcia i potrzebnej na co 
dzień funkcjonalności.

Wnętrze Klasy A dosłownie obejmuje pasażerów swoim designem. 
Powierzchnie między deską rozdzielczą, konsolą środkową i  okła-
dziną drzwi zapewniają przyjemny efekt „wrap-around”. Jest to 
w  tej klasie równie niezwykłe jak wybór elementów ozdobnych 
i oświetlenie ambiente, które ukazuje całość w najlepszym świetle.

System MBUX, w który jest wyposażone to auto, nie zwalnia z kie-
rowania pojazdem, tylko uprzyjemnia  jazdę. Dzięki sztucznej inte-
ligencji system stale się uczy, z biegiem czasu coraz lepiej poznając 
kierowcę. System obsługi głosowej LINGUATRONIC umożliwia na-
turalną konwersację z autem niczym z dobrym przyjacielem.

Przykładowo – za model Mercedes-Benz A  200, miesięczna rata 
leasingowa w programie Lease&Drive 1%  wynosi 1 767,82 zł net-
to (przy wpłacie wstępnej 5% wartości, okresie leasingu 24 m-cy 
i przebiegu rocznym 40 tys. km).
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S
alon Hondy poleca sprawdzone na rynku modele – CR-V i Ci-
vic. Z  względu na swoją funkcjonalność większy model Hon-
dy, czyli Honda CR-V, z pewnością znajdzie uznanie Świętego 

Mikołaja. Charakterystyczne przetłoczenia na masce, muskularne 
nadkola i  linia reflektorów to znaki rozpoznawcze tego modelu. 
Kokpit wyposażono w  dwa 7-calowe wyświetlacze, a  rozkład ele-
mentów sterujących jest maksymalnie uproszczony, do czego przy-
czynia się umieszczony pod dotykowym centralnym ekranem panel 
zarządzania klimatyzacją. 

Najwyższą w  klasie funkcjonalność kabiny pasażerskiej uzupełnia 
bardzo bogate wyposażenie, a  szeroki i  głęboki bagażnik oferuje 
dużo miejsca dla przewożonych przedmiotów. Dwupoziomowa 
podłoga strefy załadunku zapewnia płaską powierzchnię przydatną 
podczas przewożenia rzeczy o większych gabarytach, a klapa z sys-
temem Power Hands umożliwia bezproblemowy dostęp do bagaż-
nika. Dzięki inteligentnym funkcjom, Honda CR-V jest bardzo przy-
jazna dla użytkownika podczas codziennej eksploatacji, np. można 
zaprogramować wysokość otwarcia tylnej klapy tak, aby uniknąć 
uderzenia w  sufit garażu, a  trzystopniowy schowek w  środkowej 
konsoli poprawia funkcjonalność wnętrza. Ponadto, oparcia tylnej 
kanapy dzielone w stosunku 60:40 można składać jednym ruchem 
(system „dive down”), co przyspiesza i ułatwia ładowanie bagażu.

Aktualnie Hondę CR-V w wersji benzyno-
wej można nabyć z rabatem 8 000 zł lub 
w  leasingu 101,99% lub leasing niskich 
rat 675 zł netto m-c (wpłata 45%, okres 
60 m-cy, wykup 20%)
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wszelkich informacji na temat prezentowanych modeli udziela 
autoryzowany salon Honda mojsiuk auto km w starych bielicach 

k/koszalina, ul. koszalińska 89 lub pod nr tel.: 94/34 77 363
www.honda.mojsiuk.pl

szukaj nas na Facebooku: Honda mojsiuk auto km

P
ięciodrzwiowa Honda Civic to połączenie sportowego desi-
gnu, z japońską funkcjonalnością. Całość uzupełniają - jak za-
wsze w Hondzie - dynamiczne silniki, co szczególnie przydaje 

się przy wyprzedzaniu. W  wersjach z  manualną skrzynią biegów, 
klienci znajdą skrzynię sześciobiegową, a w „automatach” – skrzy-
nię bezstopniową z symulowanymi siedmioma przełożeniami. 

Główne zalety auta to: wygląd, dynamika jazdy, bezpieczeństwo. 
Auto ma m.in. tempomat adaptacyjny i  system utrzymania w  pa-
sie ruchu. Mocny atut tego modelu to  komfort, ponieważ auto ma 
z  tyłu wielowahaczowe zawieszenie, pozwala regulować działanie 
amortyzatorów, oferuje dwustrefową klimatyzację. 

Honda Civic została zaprojektowana od podstaw w celu osiągnięcia 
doskonałych właściwości jezdnych. Lekka, bardzo sztywna karose-
ria - stworzona z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań inży-
nieryjnych oraz nowoczesnych technik konstrukcyjnych - pozwoliło 
uzyskać niski środek ciężkości, natomiast nowe, wyrafinowane za-
wieszenie zapewnia doskonałe wrażenia z jazdy.

Podobnie jak większy model, Hondę Civic 
5d również można nabyć z rabatem, który 
aktualnie wynosi 2000 zł - na wersje z sil-
nikiem 1.0 i 7 000 zł - na wersje z silnikiem 
1.5 litrowym. Model ten można wziąć 
w  leasing przy wysokości raty zaczyna-
jącej się już od 450 zł  netto (45% wpłaty, 
15% wykup).
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P
eugeot postawił na nowoczesność. W  tym salonie Święty 
Mikołaj poczuje powiew bardzo świeżej nowości, którą jest 
wchodzący właśnie na salony nowy model Peugeot 208.

Nowa generacja 208-ki doskonale wpisuje się w strategię wzboga-
cania wyposażenia gamy Peugeot, a  jego zdecydowana stylistyka 
wnosi powiew młodości i energii. 

Nowy Peugeot 208 to nie tylko nowatorska stylistyka, ale także 
inne nowości, jak nowej generacji system PEUGEOT i-Cockpit© 3D 
oraz liczne systemy wspomagania prowadzenia, które pochodzą 
z wyższych segmentów rynku. 
Automatyczna skrzynia biegów EAT8 pozwala doświadczyć wydaj-
ności i płynności jazdy, która jest niespotykana w tym segmencie. 
To jedyna 8-stopniowa skrzynia biegów w  tej klasie samochodów 
z łopatkami za kierownicą i dźwignią Shift-and-Park by Wire. Zmia-
na biegów jest łatwa, szybka i gładka również dzięki zastosowaniu 
technologii Quickshift. Wysoka wydajność ostatniej generacji sil-
ników PureTech i  BlueHDi spełniających najbardziej restrykcyjne 
normy spalin zapewnia intensywne doznania podczas jazdy. Silniki 
są bardziej ekonomiczne, a ich zużycie paliwa jest zoptymalizowane 
również dzięki systemowi Stop & Start.

Nisko poprowadzona linia nadwozia, długa maska oraz ekspresyjne 
mocno zarysowane przetłoczenia boczne wyrażają kuszący i dyna-
miczny charakter nowego Peugeot 208. Dzięki oryginalnym i  no-
wym kolorom nadwozia w  odcieniach czerwieni i  błękitu Peugeot 
208 wyróżnia się w tłumie. Czarny błyszczący dach Black Diamond, 
lusterka boczne w kolorze fortepianowej czerni, czarne obramowa-
nia bocznych okien, poszerzone nadkola i diamentowane felgi pod-
kreślają sportowe zacięcie tego nowego modelu Peugeot. 

Wyrazisty przód nowego Peugeot 208 składający się z dużego chro-
mowanego grilla, agresywnych i  ostrych linii przedniego zderzaka 
oraz reflektorów LED nawiązujących do kłów lwa jest nietypowy 
i wyróżnia auto na ulicy. Dodatkowo tylne światła wystylizowane na 
trzy pazury lwa są spójne ze stylistyką pozostałych modeli Peugeot.

Użytkownicy tego modelu mogą skorzystać z  Peugeot Connect 
NAV – nawigacji o  stałej łączności z  Internetem i  usługami Tom-
Tom® Traffic. Dzięki funkcji Mirror Screen można zduplikować 
ekran swojego smartfona na ekranie dotykowym samochodu 
i  używać swoich ulubionych aplikacji. System ADML PROXIMITY 
rozszerza funkcje bezdotykowego otwierania i uruchamiania samo-
chodu automatycznie ryglując drzwi, kiedy oddalasz się od pojazdu.

Teraz mając kluczyk przy sobie, nie musisz w ogóle dotykać drzwi. 

Kierowca, dzięki kompaktowej wielofunkcyjnej kierownicy i  pa-
nelowi wirtualnych zegarów 3D, może dowolnie spersonalizować 
ekran w miejscu gdzie zazwyczaj znajdowały się tradycyjne zegary. 
Duży, 10” ekran dotykowy HD i 7 przełączników typu „toggle swi-
tch” zapewniają łatwy dostęp do wszystkich funkcji samochodu. 
Użytkownik pojazdu może wybrać nastrój wnętrza dzięki jednemu 
z ośmiu kolorów podświetlenia ambiente.

Przykładowa rata miesięczna w  leasingu za model 
Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 75 KM S&S może np. 
wynieść 399 zł netto (wpłata własna 20 procent war-
tości, umowa na 36 miesięcy).
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M
odel Peugeot 508 został pokazany światu w marcu 2018 r. 
podczas salonu samochodowego w Genewie. Na początku 
marca br. ten ekscytujący sedan miał swoją premierę han-

dlową w Polsce. Nowy Peugeot 508 zdobył już 30 nagród w konkur-
sach i plebiscytach motoryzacyjnych w różnych krajach, znalazł się 
także w finale prestiżowego konkursu Car of the Year.

Styl tego samochodu, przełamujący kanony segmentu D, od dnia 
premiery wzbudza powszechny zachwyt. Jego projektanci postawi-
li sobie za cel odejście od tradycyjnego czterodrzwiowego nadwozia 
z wyraźnie zarysowanym bagażnikiem na rzecz pięciodrzwiowego 
sedana nawiązującego linią do coupé. Najbardziej charakterystycz-
ne elementy tej francuskiej konstrukcji to:
- Zupełnie nowa konstrukcja zbudowana na platformie EMP2, która 
bez wątpienia jest jedną z najlepszych obecnie platform na rynku;
- Niska sylwetka (różnica 6 cm w porównaniu do PEUGEOT 508 po-
przedniej generacji) i bardziej kompaktowa długość nadwozia (krót-
sza od poprzedniej o 8 cm);
- Bezramkowe drzwi (wyjątek w  tym segmencie), grubsze szyby, 
idealne wyciszenie dzięki zastosowaniu specjalnych podwójnych 
uszczelek;
- Charakterystyczne tylne światła w technologii Full LED 3D, prze-
jęte bezpośrednio z najnowszych samochodów koncepcyjnych Peu-
geot oraz przednie światła Full LED przejęte z samochodu koncep-
cyjnego PEUGEOT INSTINCT;

- Logo lwa pośrodku grilla i znak „508” na przodzie ma-
ski nawiązujący do historycznych poprzedników: PEU-
GEOT 504 i 504 coupé; 
- Spektakularne wnętrze z  nową wersją PEUGEOT i-
Cockpit® czyli innowacyjną koncepcją stanowiska kie-
rowcy, na którą składają się: kompaktowa kierownica, 
duży 10-calowy pojemnościowy ekran dotykowy HD 
w formacie 8/3 (od poziomu Allure) oraz umieszczony 
na wysokości wzroku kierowcy zestaw cyfrowych ze-
garów z ekranem wysokiej rozdzielczości o przekątnej 
12,3”.

po szczegóły związane z zaprezentowanymi modelami, zapraszamy do autoryzowanego salonu 
peugeot mojsiuk motor w starych bielicach 

k/koszalina, ul. koszalińska 89 lub pod nr tel.: 94/34 25 100. 
www.mojsiukmotor.peugeot.pl 

szukaj nas na Facebooku: peugeot mojsiuk motor

W programie leasingowym Perfect Drive Peu-
geota model 508 można użytkować, dysponu-
jąc kwotą już od 1503 zł netto miesięcznie przy 
zerowej wpłacie własnej.



T
o bez wątpienia wielki sukces polskich mechaników. Zdoby-
li złoty medal Mistrzostw Świata rozgrywanych pomiędzy 
serwisami Mercedes-Benz Trucks. W Stuttgarcie, na najwyż-

szym stopniu podium, stanęło dwóch specjalistów ze Szczecina wy-
typowanych przez centralę Mercedesa. W  finale pokonali samych 
gospodarzy, Niemców! W podstawowym składzie narodowej dru-
żyny znalazł się technik diagnosta szczecińskiego oddziału Merce-
des Benz Trucks  Mojsiuk – Jacek. W drużynie rezerwowej Polskę 
reprezentował brat Jacka, doradca serwisowy: Łukasz. 

W mistrzostwach udział wzięło 12 zespołów z całego świata. Każdy 
składał się z: doradcy serwisowego, technika diagnosty, technika 
systemowego, sprzedawcy części zamiennych oraz oczywiście tre-
nera. Wybór zawodników reprezentacji poprzedzony był ogólno-
polskimi eliminacjami Customer Services & Parts Mercedes-Benz 
Trucks zawody organizuje co dwa lata. Każdy zespół rywalizujący 

szczeciński oddział mercedes benz mojsiuk może pochwalić się najlepszymi mechanikami nie tylko 
w  kraju, ale i  na świecie. potwierdzili to Jacek oraz łukasz, którzy zdobyli tytuły mistrzów globu 

w swoim zawodzie. gratulujemy!
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w Global TechMasters Truck musi zmierzyć się z czterema różnymi 
egzaminami częściowymi.

– Przygotowywaliśmy się do finału przez półtora miesiąca. – opo-
wiada Jacek . – W  Stuttgarcie musiałem zmierzyć się z  zadaniami 
praktycznymi dotyczącymi diagnostyki pojazdu. Był także test teo-
retyczny, gdzie należało w godzinę odpowiedzieć na 60 pytań. No 
i zadania drużynowe, gdzie nie mogło być słabego ogniwa, bo elimi-
nowałoby całą grupę. 

Łukasz, brat Jacka, przyznaje, że sukces braci to zasługa wielu innych 
osób. – Sukces wziął się stąd, że pracujemy w doskonałym zespole. 
Wszystkim zależy na tym, by godnie reprezentować markę Mercedes
-Benz. Gramy przecież do jednej bramki. Jest u nas doskonała atmos-
fera, ludzie mają ogromną wiedzę – mówi. – Według mnie doradca 
serwisowy powinien mieć coś z psychologa, mieć swoją osobowość 

Nasi mechanicy Mistrzami Świata
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Tomasz Sawiuk – specjalista ds. 
zarządzania flotą firmy Brand Sp. z o. o.

Ryszard Olszewski – właściciel firmy 
USP TRANSPORT SPEDITION



i oczywiście wiedzę na temat przy którym pracuje. Bez tego ostat-
niego osobowość nic nie da. Ciężarówkami interesuję się od dziecka. 
Mój tata też był doradcą i zawsze podglądałem jego pracę.  

Sukces mechaników ze Szczecina nie dziwi Ryszarda Olszewskiego, 
właściciela firmy USP Transport Spedition. Przyznaje, że w swojej 
flocie ma 40 ciężarowych Mercedesów. 

– Oczywiście zdarzają się różne, nieprzewidziane sytuacje z samo-
chodami. Żadna jednak nie jest straszna, bo zawsze mogę liczyć 
na pracowników serwisu. Niezależnie od tego, czy jest dzień, czy 
środek nocy specjaliści są „pod telefonem”.  Wiele razy doradcy  
uratowali mnie od zjazdu na serwis. Doskonale znają te samochody 
i  potrafią telefonicznie poinstruować co należy zrobić, by usunąć 
usterkę bez konieczności korzystania z  lawety – opowiada. – Za 
kolejny plus uważam fakt, że kierowcy z łatwością mogą umawiać 
się na przeglądy. Nie jestem im do tego potrzebny. Załatwiają to 
niezwykle profesjonalnie i sprawnie – mówi.

Ryszard Olszewski chwali podejście pracowników do klienta po 
okresie gwarancyjnym. Często może liczyć na rabaty. Zdarza się 
nawet, że obciążany jest jedynie kosztami robocizny. 

– Jestem bardzo zadowolony z obsługi w tym miejscu. Z czystym 
sercem mogę polecić każdemu, bo przy posiadaniu dużej floty sa-
mochodów ciężarowych jest naprawdę mnóstwo obowiązków. 
Serwisanci odciążają mnie pod każdym względem. Dzięki nim je-
stem w stanie oszczędzić i czas i pieniądze – mówi. 

Słowa te potwierdza Tomasz Sawiuk z BRAND SP Z.O.O.  W swojej 
flocie ma 48 zestawów Mercedesa. 

– Wszystkie Mercedesy jakie mam to Actrosy. Z serwisem Merce-
des-Benz Mojsiuk pracuję od ośmiu lat i jestem niezwykle zadowo-
lony – przyznaje. – Dla mnie kluczową sprawą jest czas usuwania 
ewentualnych usterek w aucie. Nie mogę pozwolić sobie na żadne 
przestoje. Tutaj, przez wszystkie lata, nie zawiodłem się ani razu. 
Umawiam się zawsze na konkretny termin, konkretną godzinę. 
Przyjeżdżam i wszystko już na mnie czeka: wolny kanał, pracowni-
cy w gotowości. Robią wszystko, by klient był zadowolony. 

Pan Tomasz przytacza również pewną sytuację. W  jednym z  aut 
awarii uległa skrzynia biegów, nie miał dostępnego żadnego za-
stępczego auta. 

- Wszyscy mi mówili, że naprawa potrwa dwa tygodnie. Tak, jak 
wspominałem: nie wchodziło to w grę. Nie mogę sobie na to pozwolić. 
W serwisie przy ulicy Pomorskiej usłyszałem, że zrobią to w trzy dni. 
Odstawiłem auto w  poniedziałek. Pracownicy zostawali po godzi-
nach, ale w środę mogłem już wyjechać z warsztatu. Zespół napraw-
dę nie ma sobie równych i jest najlepszym, jaki udało mi się do tej pory 
spotkać – podsumowuje specjalista do spraw zarządzania flotą.
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mercedes-benz mojsiuk
ul. pomorska 88, 70-812 szczecin - dąbie

tel. 91 48 08 712
/mercedesbenzmojsiuk

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
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W
  czasach tanich linii lotniczych „długi weekend” nawet 
w  tak odległym miejscu jak Gruzja to żaden problem. 
Nam dojazd do lotniska w Poznaniu zajął więcej czasu niż 

pokonanie samolotem 2000 km. Regularne loty ze stolicy Wielko-
polski odbywają się dwa razy w tygodniu. 

Gruzja to nie jest „dziki kraj”, jak powiadają niektórzy. To tylko kraj 
biedny, ale stawiający na turystykę jako ważną gałąź gospodarki. 
Dlatego znalezienie taniego noclegu w poczciwym standardzie czy 
wynajęcie samochodu nie stanowi problemu. Wszystko dzięki In-
ternetowi, w którym można wyszukać naprawdę wszystko i za jego 
pośrednictwem wszystko zarezerwować. 

Kłopotem jest tylko ustalenie celów zwiedzania już tam, na miejscu, 
jeśli wyjeżdżamy do Gruzji na zaledwie kilka dni. Pod względem 
atrakcji historycznych i  krajobrazowych wybór jest przeogromny. 
Oprócz żelaznych punktów programu - takich jak miasta Kutaisi 

pomysł wydawał się szalony: samodzielnie zorganizowany wypad do gruzji na pięć dni w początkach 
listopada. toż to w linii prostej prawie 2500 km od koszalina, a na dokładkę późna jesień… a jednak się 
udało i warto było. nasza 10-osobowa paczka wróciła zadowolona i ze smakiem na więcej. koszt? tyle, 

co weekend w hotelu nad bałtykiem – po sezonie.

Gruzja na szybko

i  Tbilisi wraz z  okolicami, Batumi, Borżomi - są lokalizacje mniej 
znane, a jednako ciekawe i godne uwagi. A wszystko to na obszarze 
równym jednej czwartej powierzchni Polski. 

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z  faktu, że historia Gruzji 
rozpoczyna się w głębokiej starożytności. Ten górzysty kraj na wy-
brzeżu Morza Czarnego był w czasach greckich kolonią Miletu. To 
do Kolchidy (obecne terytorium gruzińskie z  Kutaisi jako stolicą) 
wyprawili się po złote runo mityczni Argonauci.

Gruzja była drugim krajem na świecie, który przyjął chrześcijaństwo 
jako religię państwową (317 r.). Ostatnie wieki pierwszego tysiącle-
cia naznaczone były najazdami Arabów, Persów i Turków Seldżuc-
kich. Od końca XI do początków XII w., odbudowana i zjednoczona 
Gruzji stała się potęgą polityczną, kulturalną i  militarną Bliskiego 
Wschodu. Inwazja Mongołów zapoczątkowała okres licznych najaz-
dów, osłabienia kraju i stopniowej dezintegracji terytorium. Później 

autor: Joanna radziun / Fotografie: maciej lemiesz
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Obrazek z prowincji.

Słynne kamienne miasto Uplisciche. Jedno z kilku 
wykutych w skałach w czasach starożytnych.

Taras widokowy, czyli Pomnik Przyjaźni Rosyjsko-Gruzińskiej. 
Chodzi oczywiście o przyjaźń zadekretowaną, tę z czasów ZSRR.

Kazbek  jeden z najwyższych szczytów Kaukazu na granicy Gruzji z z kontrlowaną 
przez Rosję Republiką Północną Osetią-Alanią o wysokości 5033,8 m n.p.m.

Nasza 10-osobowa ekipa.

Minaret w tym chrześcijanskim od 1700 lat 
kraju nie dziwi. To ślad wpływów tureckich.

Manstyr Gelati

Katedra w Tbilisi.
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już było tylko gorzej – rosyjskie panowanie aż do upadku Związku 
Radzieckiego. Wydarzenie to przyniosło Gruzinom wolność, ale 
również zbrojne konflikty w Osetii Południowej i Abchazji oraz woj-
nę domową. Niespokojnie pod względem politycznym jest do dziś.  

Wszystkie te procesy pozostawiły na terenie dzisiejszej Gruzji ślady 
w  postaci zabytków architektury i  sztuki. Ukształtowały również 
charakterystyczną kulturę i  obyczajowość. A  natura obdarzyła to 
miejsce szczodrze: pięknym wybrzeżem, wysokimi górami, łagod-
nym klimatem i połaciami winnic. 

My – z powodu wspomnianego już krótkiego czasu naszej sponta-
nicznej wyprawy – ledwie „liznęliśmy” to, co warto w Gruzji zoba-
czyć i czego doświadczyć. Ale i to zostawiło mnóstwo wrażeń. I wy-
wołało chęć powrotu, ale na dłużej.

Wygodnym rozwiązaniem, dającym nam niezależność poruszania 
się, było wynajęcie samochodów – zresztą u  Polki, która w  Gruzji 
mieszka od jakiegoś czasu (40 euro dziennie za terenowe Subaru 

Forester). Jeśli jesteśmy przy cenach, warto wspomnieć, że dla Po-
laka Gruzja wciąż jest krajem tanim (średnie tamtejsze zarobki są 
blisko czterokrotnie niższe niż nasze). Dzięki temu uczta w dobrej 
restauracji z degustacją mnóstwa wyjątkowych specjałów i win to 
wydatek rzędu 30 złotych na osobę. Łącznie przelot w tę i z powro-
tem, cztery noclegi i wyżywienie kosztowały nas po 700 złotych na 
każdego. 

Na zachętę warto podać jeszcze kilka faktów. Tegoroczny polski 
listopad był wyjątkowo ciepły, ale zazwyczaj jest ponury i  zimny; 
w  Tbilisi mieliśmy w  tym czasie stale 18-20 stopni Celsjusza. Gru-
zini słyną z  gościnności i  serdeczności; prawdą jest również to, że 
Polaków lubią szczególnie. Z dogadaniem się nie ma większego kło-
potu, bo po angielsku mówi coraz więcej osób, a i rosyjski pozostaje 
popularny i używany. A jeśli rozmowie towarzyszy degustacja miej-
scowego wina, porozumienie przychodzi szybko. O radości biesia-
dowania można by długo pisać – kuchnia gruzińska jest przebogata 
i wyjątkowo smaczna. Warto ją poznać, a później spróbować przy-
rządzić coś z tych specjałów samodzielnie w domu.   

Droga Wojenna, czyli jedyny szlak łaczący Gruzję z Rosją.

Chaczapuri, czyli serowy chleb, podaje się na wiele sposobów. Jest tym dla kuchni 
gruzińskiej czym pizza dla włoskiej, knedliki dla czeskiej albo bliny dla rosyjskiej.

Chinkari, jeden z gastronomicznych symboli Gruzji

Gruzińska kuchnia jest 
różnorodna i smaczna.
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Święta to nie tylko wigilia

Gęsie wątróbki
składniki:
» 50 dag wątróbek gęsich
» 20 dag cebuli
» 2 dag mąki
» tłuszcz do smażenia
» sól, pieprz
» 3 liście jarmużu

Sposób przygotowania:
Wątróbki opłukać, osuszyć, pokro-
ić w plastry. Cebulę obrać, pokroić 
w półplasterki, usmażyć, wyłożyć 
na talerz. Wątróbkę posypać mąką, 
solą i pieprzem. Usmażyć na sil-
nie rozgrzanym tłuszczu, skropić 
łyżką wody. Dodać cebulę i razem 
wszystko poddusić. Liście jarmużu 
umyć, osuszyć i wyłożyć na talerz. 
Wątróbkę z dodatkami wyłożyć na 
liście jarmużu.

Nowa na rynku restauracja miesz-
cząca się w Mielno Holiday Apart-
ments stawia m.in. na gęsinę. 
Działa od zaledwie kilku tygodni. 
Pierwsze recenzje zebrała znako-
mite. 

Restauracja NAUTILUS 
ul. Generała Stanisława Maczka, 
Unieście 
tel. 94 732 86 00

kolacja wigilijna jest z pewnością najgłębiej zakorzenioną polską tradycją kulinarną. tego dnia jedzą 
postnie, czyli bezmięsnie, nawet ci, którym daleko do wegetarianizmu. ale boże narodzenie to nie tylko 
wigilia. Jadłospis na pierwszy i drugi dzień świąt nie jest już tak konwencjonalny. prowokuje nawet 
do eksperymentów – swoistych wariacji na temat. parę cenionych przez nas lokali gastronomicznych 
poprosiliśmy od odpowiedź na pytanie: co zjeść w święta. i oto ich propozycje – blisko i nieco dalej od 

tradycji, ale zawsze w klimacie świątecznym. 

Fotografie: agnieszka orsa
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Bezsernik jaglany 
z rodzynkami 
na makowym spodzie*

Spód: 1/2 szklanki suchej kaszy jaglanej, 2 szklanki mleka roślinne-
go, 1 szklanka maku (przygotowanego jak do tradycyjnego makow-
ca lub gotowej masy makowej), 1 szklanka daktyli, 1/2 banana, 1/4 
szklanki oleju, 1 łyżka skrobi, 1/2 łyżki sproszkowanego siemienia 
lnianego

Masa jaglana: 1 szklanka suchej kaszy jaglanej, 3 szklanki mleka ro-
ślinnego, 6 łyżek syropu klonowego, syropu z agawy lub ksylitolu, 
1 szklanka orzechów nerkowca namoczona na noc w wodzie, 4 łyżki 
rozpuszczonego oleju kokosowego, sok z połowy cytryny, sok z jed-
nej pomarańczy, wanilia, szklanka rodzynek

Potrzebujemy tortownicy 24 cm i piekarnika nagrzanego na 180`C.

Suchą kaszę jaglaną przepłukujemy gorącą wodą, umieszczamy 
w  garnku z  dwoma szklankami mleka roślinnego i  gotujemy na 
średnim ogniu do czasu, gdy kasza wchłonie całe mleko. Daktyle 
zalewamy gorącą wodą na 10 minut. Składniki na spód bezsernika 

Powidoki – serwują gościom wy-
soko specjalistyczną kawę, spro-
wadzaną z  najdalszych zakątków, 
z  uznanych palarni. Właściciele są 
skarbnicą wiedzy na temat jej po-
chodzenia, palenia i przyrządzania. 
Poza kawą, można w  Powidokach 
zjeść wegańskie i  wegetariańskie 
słodkości, m.in. jagielniki, bezserni-
ki, tofurniki, tarty, bezy. Inspiracje 
do wypieków Agata Kaczmarek 
przywozi z  warsztatów, szuka ich 
też w  literaturze i  autorsko mody-
fikuje. W  kawiarni odbywają się 
też projekcje filmowe, wystawy 
i  warsztaty. Od niedawna pysznej 
kawy i  ciast można też spróbować 
w  Pokoju mieszczącym się w  Ko-
szalińskiej Bibliotece Publicznej.

Powidoki
ul. Piłsudskiego 4, Koszalin
tel. 792  870  008

umieszczamy w blenderze i miksujemy na prawie gładką masę. Spód 
blaszki wykładamy papierem. Całość masy wylewamy do blaszki 
i równomiernie rozprowadzamy. Wkładamy do rozgrzanego piekar-
nika na ok. 20 minut, aż ciasto delikatnie się zarumieni.

Spód zostawiamy do wystygnięcia, w międzyczasie przygotowując 
bezsernikową masę.

Kaszę jaglaną przelewamy gorącą wodą i gotujemy na średnim ogniu 
w mleku roślinnym, do jej rozgotowania. W blenderze miksujemy na 
gładką masę namoczone nerkowce z rozpuszczonym olejem koko-
sowym. Wszystkie składniki masy oprócz rodzynek blendujemy na 
gładką masę. Na koniec dodajemy rodzynki, mieszamy i wylewamy 
na upieczony spód.

Przyozdabiamy świątecznie, czyli na bogato!

*przeczytaj sposób wykonania ciasta, zanim zabierzesz się do pieczenia :)
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Barszcz 
świąteczny 
z uszkami

Gęsie pipki z popcornem 
z kaszy gryczanej 
i puree z pasternaku

Mięso: 2 kg gęsich żołądków, 0,16 kg soli peklowej (4%), 4 l wody, 0,2 l 
rosołu bez soli, 5 liści laurowych, po łyżeczce ziela angielskiego, pieprzu 
w  ziarnach, goździków. Wodę z  solą peklową i  przyprawami zagotować 
i  pozostawić do ostygnięcia. Żołądki oczyścić, przełożyć do zimnej pe-
klówki, przykryć, żeby nie wypływały na powierzchnię i peklować przez 
min 36 h. Następnie piec pod szczelnym przykryciem z dodatkiem rosołu 
ok. 6 h w temp 110 st. C

Popcorn z  kaszy gryczanej: kasza gryczana i  olej wg potrzeb. Olej roz-
grzać do  200 st. C i  uprażyć w  nim na metalowym sitku kaszę – ok. 20 
sekund (do momentu aż białko rozerwie ziarna), przełożyć na papierowy 
ręcznik i pozostawić do ostygnięcia.

Puree z pasternaku: 2 kg pasternaku, 1 l mleka, 50 g masła, 3 ząbki czosn-
ku, 2-3 łyżki chrzanu, sól, cukier. Pasternak obrać, pokroić na drobniejsze 
kawałki, ugotować w  mleku do miękkości. Odlać nadmiar mleka, dodać 
czosnek, masło oraz chrzan i zmiksować na gładko blenderem. Opcjonal-
nie można przecedzić przez sito. Doprawić solą i cukrem do smaku.

Zakwas: 3 kg pokrojonych buraków, pół główki czosnku przekrojonej na 
pół, laska cynamonu, 2 gwiazdki anyżu, płaska łyżeczka czarnuszki, ły-
żeczka ziela angielskiego, 5 liści laurowych, gałązka rozmarynu, woda (ew. 
solanka kołobrzeska). Całość w słoju zalaną gorącą wodą/solanką pozo-
stawiamy na 2-3 tygodnie do ukiszenia.

Zaczyn: 3 kg buraków drobno pokrojonych, 50 g suszonych grzybów, 20 g 
śliwki wędzonej, 3 główki czosnku, 2 łyżki majeranku, 1 kg jabłek, 20 g sól, 
20 g cukru, 3 l wody. Wszystko wymieszać w garnku, posolić i pocukrzyć, 
pozostawić na 12 h w chłodnym miejscu, następnie dodać zimnej przego-
towanej lub mineralnej wody i pozostawić na kolejne 24 h.

Barszcz: 2 l bulionu warzywnego z  dużą ilością pora, zaczyn, zakwas (2 
l), ocet jabłkowy, 3 gałązki kopru, sól, pieprz, cukier do smaku. Wszystkie 
składniki poza octem i zakwasem dodać do garnka z zaczynem i podgrzać 
do temp maksymalnie 85 st. C, tak by barszczu nie zagotować. Wyłączyć 
palniki i odczekać, aż temperatura spadnie. Czynność powtórzyć 3 razy, 
po ostatni razie dodać zakwas i doprawić do smaku solą, pieprzem, octem 
i cukrem. Barszcz przecedzić i podgrzać przed podaniem.

Uszka: na ciasto – 1 kg mąki, 1 l wody, jajko, 50 g masła, płaska łyżeczka 
soli. Wodę zagotować i odczekać ok. 5 min, by temperatura nie przekra-
czała 80 st. C. Składniki połączyć i wygnieść ciasto. Wyrobić kulkę, zafo-
liować, pozostawić na 30 min w temp, pokojowej, by „odpoczęło”; na farsz: 
masło wg potrzeb, 300 g kiszonej kapusty, 50 g suszonych grzybów, 30 g 
suszonych śliwek, 1 cebula, 3 ząbki czosnku, sól (lub sos sojowy), pieprz, 
cukier, majeranek. Kapustę można opłukać lub namoczyć, następnie po-
zostawić na sitku do odcieku i drobno posiekać. Grzyby namoczyć, wodę 
po namoczeniu zachować. Na maśle przesmażyć pokrojone drobno cebu-
lę, czosnek, grzyby i kapustę. Następnie zalać wodą z grzybów i dusić. Na 
koniec dodać posiekane śliwki i doprawić do smaku przyprawami.

Projekt Kuchnia – restauracja typu braserrie, czyli niewielka, z dobrym je-
dzeniem i niezobowiązującą atmosferą. Szef, Rafał Lorenc, stawia na kuchnię 
polską z twistem, czyli połączenie klasycznych przepisów z nowoczesnością. 
W menu m.in. mięsa, ryby, zupy, sałaty, pasty, pierogi, desery. Wszystko – od 
makaronów, przez sosy (specjalność szefa kuchni) po zakwasy do zup jest 
wykonywane ręcznie. Na miejscu oprawiane jest też mięso. Karta nie zmie-
nia się często, ale zawsze obecne są w niej dania i produkty sezonowe. W naj-
bliższym czasie pojawią się steki przyrządzane na grillu lawowym.

Projekt Kuchnia
ul. Piłsudskiego 6, projektkuchniakoszalin.pl, tel. 94 343 46 49
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Sandacz 
z sosem 
ogórkowym 
i kaszotto

Przygotowanie kaszotto
Rozpuszczamy masło na patelni wsypujemy kaszę pęczak. Smaży-
my aż kasza się zeszkli, po czym powoli po trochu dolewamy bulion. 
Mieszamy, utrzymując kaszę na małym ogniu pod przykryciem. Po 
około 8 minutach dosypujemy kaszę gryczaną podlewamy, dusimy. 
Po kolejnych 8 minutach dosypujemy kaszę jęczmienną,  podlewa-
my bulionem. Czynność powtarzamy, aż kasza zmięknie i będzie 
aldente, doprawiamy pieprzem i solą.

Przygotowanie sosu
Pół cebuli pokrojonej w kostkę podsmażamy na maśle, dodajemy 
czosnek przeciśnięty przez praskę, chwilę smażymy i dodajemy po-

La Maison to restauracja a’la carte 
w  Hotelu Leda Spa w  Kołobrze-
gu wyróżniająca się menu rodem 
z tradycji śródziemnomorskiej z sil-
nymi akcentami kuchni francuskiej, 
a  przede wszystkim kuchnia opie-
rająca się na produktach regional-
nych. To właśnie za pracę w oparciu 
o  produkty regionalne La Maison 
otrzymała dwa prestiżowe wyróż-
nienia, mianowicie:
„Dziedzictwo Kulinarne Pomorza 
Zachodniego” oraz „Rekomendacje 
Slow Food”
Świeże homary, ostrygi i wyśmieni-
ta wołowina sezonowana rasy black 
angus zdobywają uznanie nie tylko 
gości, ale również wybitnych eks-
pertów kulinarnych, co potwierdza 
dwukrotna już nominacja do presti-
żowej nagrody Hermesów „Porad-
nika Restauratora”.

Hotel LEDA
ul. Kasprowicza 23, Kołobrzeg
tel. +48 94 351 39 00
mobile: +48 728 922 086

krojone w słupki ogórki. Podlewamy śmietaną, redukujemy. Doda-
jemy kapary, doprawiamy pieprzem i solą do smaku.

Przygotowanie ryby
Rozgrzewamy oliwę na patelni, przyprawiamy rybę. Kładziemy filet 
od strony skóry na oliwę smażymy. Dodajemy białe wino, czekamy 
aż nadmiar odparuje. Przewracamy rybę na drugą  stronę, dodaje-
my masło, czosnek i zioła. Bastujemy, czyli polewamy rybę rozpusz-
czonym smażącym się masłem za pomocą łyżki. Uważamy, aby go 
nie przypalić. 

Potrawę można podać z palonym kolorowym kalafiorem i porem.

podane wielkości dla 1 porcji 

ryba:
» 180 g fileta sandacza 
   bałtyckiego
» oliwa do smażenia
» 100 g masła 
» świeży tymianek 
» świeży rozmaryn
» ząbek czosnku
» 100 ml białego wina
» sól i pieprz

sos:
» pół cebuli 
» ząbek czosnku
» 2 ogórki kiszone kołobrzeskie
   100 ml śmietany 34% 
» kapary 50 gramów
» pieprz i sól

kaszotto:
» po 40 gramów kaszy 
   jęczmiennej, pęczak, gryczanej
» 50 gramów masła
» około 300 ml
   bulionu warzywnego 
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Sernik piernikowy
Pracownia Wypieków Domowych 
Bezalians – przytulne miejsce z pie-
czonymi na miejscu ciastami i pysz-
ną kawą. Wypieki przygotowywane 
są z najlepszych, najmniej przetwo-
rzonych składników, bez polepsza-
czy, głównie na bazie rodzinnych 
przepisów, przekazywanych z  po-
kolenia na pokolenie. Latem z  do-
datkiem sezonowych, lokalnych, 
świeżych owoców; zimą – konfitur 
i  przetworów własnej produkcji. 
– Pieczemy ciasta, na których się 
wychowaliśmy, które przypominają 
nam dzieciństwo i  beztroskie lata 
– mówią właściciele, Magdalena 
i  Bartosz Piątkowscy. Wypieków 
– codziennie innych – można spró-
bować na miejscu, na wynos lub 
zamówić.  

Bezalians
ul. Sikorskiego 4M
bezalians@gmail.com
tel. 693 844 631

Formę okrągłą o  średnicy 24 cm (jeśli użyjemy formy większej, 
sernik będzie niższy), wyłożyć papierem do pieczenia. Piekarnik 
nagrzać do 160 st C. Zagnieść kruche ciasto.
Przełożyć ciasto do tortownicy i dokładnie ugnieść. Podpiec spód 
w  piekarniku przez około 15 min. Rozkruszony ser zmiksować 
z przyprawą piernikową, aż masa będzie gładka, stopniowo doda-
jąc śmietanę. Następnie dodajemy cukier i pod koniec miksowania 
po jednym jajku. Na koniec dodać przesianą mąkę oraz obtoczone 
w  mące ziemniaczanej rodzynki lub żurawinę. Wymieszać. Wlać 
masę  na podpieczony spód, wstawić  do piekarnika i  piec 60-75 
minut. Sernik jest upieczony, jeśli brzegi są ścięte, a środek lekko 
się rusza. Gotowy polać lukrem i ozdobić.

spód: 
» 100 g masła
» 2 łyżki kwaśnej śmietany
» 1 szklanka mąki krupczatki
» 1/2 szklanki mąki pszennej
» 1 żółtko 
» 1/3 szklanki cukru
» 2 łyżki kakao

masa serowa: 
» 1 kg twarogu (najlepszy będzie zwykły 
   wiejski twaróg, nie z wiaderka)
» 250 g śmietany 36%
» 250 g cukru trzcinowego (można zastąpić zwykłym cukrem)
» 6 jajek, ½ szklanki żurawiny lub rodzynek
» 3 łyżki mąki ziemniaczanej 
» 3 łyżki domowej przyprawy do piernika
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większość z nas marzy o wypoczynku w klimatycznym miejscu bez 
zobowiązań, gdzie urzeka piękno zawarte w prostych historiach. 

Klimat złapany
w rybacką sieć  

projekt wnętrz: monika buśko-kuś, pracownia buśko design, 
opracowanie tekstu: marketing wnętrz, zdjęcia: marek swoboda
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wyjeżdżając na wakacje, oczekujemy nie tylko pięknych 
widoków i dobrej pogody – chcemy także wygodnie
i ładnie mieszkać. dlatego warto wyróżniać miejsca, 
których gospodarze zadbali o niebanalny, przemyślany 
wystrój – takie jak pensjonat w nadbałtyckim sarbinowie, 
zaprojektowany przez pracownię buśko design 

architektura wnętrz.  
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K
ołobrzeską pracownię założyła i  prowadzi Monika Buś-
ko-Kuś. W  projektowaniu stawia ona na interakcję między 
architektem a  klientem (inwestorem lub przyszłym miesz-

kańcem), na długie rozmowy i wspólne ustalanie głównych wątków 
aranżacji. Źródłem inspiracji jest też natura – jej ujmująca prosto-
ta, na którą składa się przecież niepoliczalne bogactwo kształtów, 
barw i  deseni. Tak rodzą się pomysły na aranżacje nowoczesne, 
wygodne i zarazem niepowtarzalne, wyróżniające się zaskakującym 
szczegółem, ciekawym materiałem, niebanalną formą. Z  pracowni 
Buśko Design wyszło wiele projektów wnętrz mieszkalnych (apar-
tamentów, domów, rezydencji) i  miejsc użyteczności publicznej, 
a także terenów zielonych – architekci z tego zespołu są przekonani, 
że wnętrze i otoczenie budynku powinny być kompatybilnymi stre-
fami, których ściany nie rozdzielają, lecz przeciwnie, łączą w spójną 
całość.     

Pensjonat w  Sarbinowie otworzył swe podwoje latem 2019 roku. 
Intencją inwestora i  architektów było stworzenie przestrzeni 
przytulnej, klimatycznej, umożliwiającej dobre spędzenie urlopu. 
Większość z nas marzy o wypoczynku w klimatycznym miejscu bez 
zobowiązań, gdzie urzeka piękno zawarte w prostych historiach – 
przedstawia ideę projektu Monika Buśko-Kuś. Pracownia Buśko 
Design zawsze mocno osadza swoje projekty w „kontekście lokal-
nym” i tak było tym razem –  najważniejszym punktem odniesienia 
jest samo Sarbinowo, jako dawna wioska rybacka, a dziś popularne 
letnisko. W  wystroju wnętrz znajdziemy wyraźne nawiązania do 
przeszłości: kosze rybackie w roli abażurów lamp (w holu wisi cała 
ich grupa), wiosła w charakterze „witaczy” czy też strażników domu, 
jutowe dywany, plecione krzesła, a jako ozdoby – fragmenty drew-
na wyrzucone przez morze. Powierzchnia posadzek celowo została 
delikatnie przetarta. Te „historyzujące” elementy zestawiono jed-
nak – w  bardzo wyważonych proporcjach – z  prostymi, nowocze-
snymi  meblami. Sprzęty takie jak sznurkowe huśtawki w pokojach 
przypominają, że ta wycieczka w przeszłość została zorganizowana 
„z przymrużeniem oka”: owszem, przyjechaliśmy do starej rybackiej 
wioski, gdzie ludzie przez wieki ciężko pracowali przy połowie ryb, 
ale my będziemy w niej po prostu bezstresowo wypoczywać. 

Ogromną rolę odgrywają w  tym projekcie kolory. Najważniejsza 
jest biel, podana tu w  dużej ilości, czysta, świeża, łagodna. Dzięki 
niej wnętrza zdają się być stale wypełnione światłem i rześkim po-
wietrzem – wrażenie bezcenne w  kapryśnym klimacie polskiego 
wybrzeża. Połączenie bieli z naturalną barwą drewna oraz dyskret-
ną szarością zasłon, tapicerowanych mebli, wykładzin i  posadzek, 
wzmocnione odrobiną czerni, daje efekt bezpretensjonalnej natu-
ralności. Kolorystyka sprzyja wyciszeniu, wygodne sprzęty i prze-
myślana organizacja przestrzeni zapewniają komfort. Architekci 
nawet na moment nie zapominają o głównym zadaniu tego budyn-
ku – zagwarantowaniu  letnikom idealnego wypoczynku. Aranżacja 

jest pełna, jednak nieprzeładowana; pozostawia gościom miejsce 
na wprowadzenie na czas urlopu swoich rzeczy, czegoś osobistego. 
Pamiętajmy, to nie hotel, lecz pensjonat, a ten z zasady ma charakter 
bardziej domowy – tutaj nie tylko nocujemy, lecz także mieszkamy. 
Jak „u siebie”.  

Monika Buśko-Kuś często podkreśla swoje zamiłowanie do mini-
malizmu, ale także deklaruje wytrwałe poszukiwanie symboli, które 
opowiedzą historię ukrytą w formach. Efekt można by określić jako 
„nowy minimalizm”, który nie boi się alegorii i  nie unika anegdoty, 
pierwszą jednak posługuje się w  sposób perfekcyjnie wyważony, 
drugą – opowiada po cichu, dyskretnie. Świetnym przykładem jest 
pensjonat w Sarbinowie – sielankowe miejsce mocno osadzone we 
współczesności, z oknami szeroko otwartymi na przeszłość zasnutą 
rybackimi sieciami, które suszą  się na bałtyckiej plaży.      



DOMSTYL
największy salon 
sprzedaży w regionie

Twój Dom Twój Styl

ul. Morska 4a, 75-218 Koszalin
tel. 94 300 00 14, domstyl.koszalin@op.pl
www.domstyl.koszalin.pl

 Salon czynny:
pon-pt: 9-18

sob: 9-14

BRAMY    DRZWI    OKNA    PODŁOGI    ROLETY
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Restauracja podwójnie 
wysublimowana

powstała w sercu kołobrzegu restauracja sublima kusi gości nie tylko świetnym jedzeniem, ale również 
doskonałym designem. przy realizacji tego projektu szczególną uwagę poświęcono spójności 
menu i wnętrza – indywidualna kuchnia koresponduje z autorskimi rozwiązaniami architektonicznymi 
zaprojektowanymi przez architekta karolinę wilgucką-burzyńską prowadzącą kołobrzeskie studio 

proJektiVe.

autor: edyta sulimka, projekt elewacji i wnętrza: karolina wilgucka- burzyńska 
z zespołem: izabela maciejewska- gałaś, katarzyna osowska-ptaszek

P
owstała zatem restauracja oryginalna, industrialna, z  prze-
platającymi się elementami orientu. Inspiracją do powstania 
tak szczególnego wnętrza była  twórczość japońskiego achi-

tekta Sugimoto Takashi. Duża sala restauracyjna została optycznie 
podzielona na część lekką, kawiarnianą i  restauracyjną, bardziej 
elegancką, wysublimowaną. Szczególnie podkreślona została stacja 
livecooking i bar. 

Elementy wykończenia wnętrz to m.in. przepiękne lampy robio-
ne na zamówienie według projektu pani architekt. Obszerna sala 
restauracyjna jest niezwykle przytulna dzięki zastosowaniu po-
działów z kratek mobilnych, których wzór powtarza się na ścianie 
wewnątrz oraz na elewacji. To estetyczne rozwiązanie jest również 
niezwykle praktyczne. Kratki bowiem można dowolnie przestawiać 
tworząc za każdym razem niepowtarzalny nastrój i  charakter do-
stosowany do indywidualnych potrzeb. W przestrzeni znalazł swoje 

zastosowanie również surowy kamień. Granit strzegomski podkre-
śla część barową oraz stację livecooking. Całość została  ocieplona 
elementami z drewna i pojawiającymi się miękkimi tkaninami.

Piękne płytki na podłodze, wykończenie ścian dające niezwykłe tło 
dla elementów metalowych oraz zachwycająca elewacja ze spieków 
wielkoformatowych o  strukturze kamienia łupanego możliwa była 
w realizacji dzięki współpracy z salonem DECODOMO, dzięki któ-
remu można urzeczywistniać najśmielsze pomysły architektoniczne.

Dzięki współpracy z  architekt Karoliną Wilgucką- Burzyńską po-
wstała przestrzeń prosta i czysta w formie. Powściągliwa w dekora-
cjach, wyważona w materiałach, a jednocześnie niezwykle eleganc-
ka i  przyciągająca. Tylko w   takim wnętrzu możemy rozkoszować 
się nie tylko bogactwem smaków serwowanych dań, ale również 
doznać uczty estetycznej.
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75-557 koszalin
ul. stanisława moniuszki 2

tel.: 796 662 596

78-100 kołobrzeg
ul. wylotowa 87

tel.: 730 952 333

piotr@decodomo.com.pl
www.decodomo.com.pl

studio projektive architekci
ul. graniczna 3

78-100 kołobrzeg
tel.: 601 509 848

www.projektive-architekci.com



życzą



życzą
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„gold is a  new black” oraz „szkło głupcze!”. tak najprościej można podsumować światowe trendy 
w oświetleniu. producenci równie istotnie co dekoracyjność, traktują teraz kwestię energooszczędności. 
nie chodzi już tylko o oszczędność pieniędzy za zużyty prąd ale również zmianę postawy na bardziej 

ekologiczną w myśleniu o oświetlaniu najbliższego otoczenia.

Energooszczędność, szkło i złoto 
to najważniejsze trendy w oświetleniu

N
ajnowsze modele opraw częstochowskiego producenta TK 
Lighting odzwierciedlają te tendencje. Kolekcję 2019/2020 
można oglądać w koszalińskich salonach firmy Janex. TK Li-

ghting na ten sezon zaproponował różnorodność kształtów, odcie-
ni i faktur szklanych kloszy, czarno-złotych abażurów i ażurowych 
metalowych koszyków. Dzięki temu wnętrza mieszkań, biur czy re-
stauracji mogą prezentować się w wyjątkowym stylu. Fani stylu no-
woczesnego, loftowego, sshabby chic czy prowansalskiego znajdą 
w jego ofercie wszystko, czego potrzebują, aby ich domy błyszczały, 
były szykowne i jednocześnie przytulne.

Szkło podbija serca projektantów i klientów

Jeśli szklane klosze to oczywiście w wyjątkowych kształtach czy od-
cieniach, transparentne, dymione lub w  lustroglassach, jak Cubus, 
Cubus Graphite czy Marco z portfolio TK Lighting. Właśnie Marco 
została wybrana zarówno przez konsumentów jak i  projektantów 
najpiękniejszą lampą TK Lighting targów wnętrzarskich Warsaw 
Home 2019. Gdzie powiesić te dzieła sztuki hutniczej aby w  pełni 
docenić ich dekoracyjność? Im kloszy więcej, tym lepiej prezento-

wać się będą w dużych przestrzeniach. Jeśli pojedynczy zwis, który 
też w  duecie świetnie gra w  niedużych salonikach czy kuchniach, 
niech będzie spektakularny jak Libra, Sol czy Gala New. Ta ostatnia 
została nominowana przez katedrę Instytutu Wzornictwa Przemy-
słowego do konkursu Dobry Wzór 2019. Lampy wiszące, są zasad-
niczo idealnym rozwiązaniem dekoracyjnym w  każdej przestrzeni. 
Dają niesamowite wrażenia zarówno wykorzystane w  kuchniach 
nad blatami wysp czy nad stołami jadalni. Tworzą wyjątkową atmos-
ferę każdego salonu czy sypialni, szczególnie gdy stosuje się do nich 
ledowe żarówki typu edison i wykorzystuje możliwości, jakie niosą 
coraz popularniejsze rozwiązania energooszczędne typu smart li-
ghting. Jedna z pracowni projektowych, z którymi współpracuje TK 
Lighting, DesignWolf Interiors, bardzo estetycznie i umiejętnie wy-
korzystała właśnie model Gala New w swojej realizacji liftingu prze-
strzeni dziennej w domu jednorodzinnym w Mierzynie, k. Szczecina.

Gold is a new black, a jeszcze lepiej, gdy idą w parze

Królującą w poprzednim sezonie starą miedź wyparło wiecznie mło-
de złoto. Szczególnie dobrze widać to w kolekcjach lamp metalowych 
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www.janex.koszalin.pl
www.janexmarket.com

Zapraszamy do naszego autoryzowanego e-sklepu: www.tklighting.pl

Koszalin, ul. Przemysłowa 11A
tel. 502 121 807

Zapraszamy do salonów JANEX i zapoznania się z pełną ofertą.
Autoryzowany dystrybutor marki TK LIGHTING:

Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 30A
tel. 509 496 311

i   d e s i g n   i

i  abażurów. Czarne oprawy posiadają 
złote wnętrza, dając spektakularne efek-
ty świetlne jak w  modelu Alambre czy 
Cayo, tutaj dzięki żarówce LED typu edi-
son. Mariaż czerni ze złotem już od jakie-
goś czasu rozpycha się na salonach. TK 
Lighting podczas targów wnętrz Warsaw 
Home 2019 pokazało premierowo naj-
nowszy model, lampę Hilton. Ten piękny 
żyrandol i lampa podłogowa, będące po-
łączeniem złota i czerni, zebrał pierwsze 
oklaski i zamówienia, zaraz po premierze, 
jeszcze na targach. Rodzina lamp Cyklop, 
która jest sprzedażowym hitem, ma się 
świetnie i ten model jest również dosko-
nałym przykładem na połączenie czerni 
i  złota, choć w  zupełnie inny sposób. 
Tutaj niesamowity efekt złota tworzy 
światło żarówki w  metalowym czarnym 
kloszu oprawy.

Pasja, jakość i rzetelność

Wszystkie projekty i  pomysły na lampy 
w  firmie TK Lighting rodzą się najpierw 
w głowach jej założyciela Tomasza Kry-
wulta i jego projektanta. Firma założona 
w  2013 roku jest efektem połączenia 
doświadczenia, kreatywności i  absolut-
nej pasji do oświetlenia jej założyciela. 
To na co postawił wtedy, czyli autorski 
design, doskonała jakość polskich kom-
ponentów, użytkowość i  przystępne 
ceny, dzisiaj przyczyniają się do zaj-
mowania wysokiej pozycji wśród naj-
większych graczy na rynku oświetlenia 
w  Polsce, Rosji, Niemczech, Ukrainie, 
Holandii, Białorusi czy Krajach Bałtyc-
kich. W  2017 roku firma znalazła się 
w gronie laureatów rankingu Gazele Biz-
nesu dla najdynamiczniej rozwijających 
się małych i  średnich przedsiębiorstw. 
Oczywiście za tymi sukcesami stoją 
również dystrybutorzy, którzy wspól-
nie z TK Lighting pracują na sukces tych 
produktów wśród klientów. Wszystkie 
wspomniane modele i wiele innych lamp 
wiszących, podsufitowych, stojących 
i  podłogowych z  portfolio TK Lighting 
jest do oglądania we wszystkich salo-
nach ich dystrybutora, firmy Janex oraz 
w  ich sklepie internetowym www.tkli-
ghting.pl.

Lampa Gala New użyta podczas liftingu przestrzeni dziennej 
w domu jednorodzinnym w Mierzynie, k. Szczecina. 
Projekt i realizacja: DesignWolf Interiors, inż. arch. 
Klaudia Ulińska. Fotografka: Peda Fotografia.
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 Poczuj z nami  Ducha Świąt 
Bożego Narodzenia!

Żulicki centrum ogrodnicze zaprasza na największą w regionie ekspozycję ozdób oraz dekoracji 
świątecznych. sprawiamy, że święta będą piękne i magiczne.

centrum ogrodnicze Żulicki
ul. Jedności narodowej 30

78-100 kołobrzeg
koszalin > kołobrzeg - s6 to tylko 20 min.
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PROMOCJA

Jodła kaukaska cięta 2m

49,90 ZŁ



Zapraszamy do salonów 
Grey Wolf:
Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20
Koszalin

Sklep Grey Wolf
ul. Zwycięstwa 75
Koszalin

Galeria Słupsk
Sklep Grey Wolf
ul. Tuwima 32-33
Słupsk

C.H.JANTAR
Sklep Grey Wolf
ul. Szczecińska 58
Słupsk





GIZIA 
TO LUKSUS

i   m o d a   i
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podaruj go sobie odrobinę w ten magiczny czas.
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salon firmowy gizia 
ewa krzymińska

ul. zwycięstwa 40
cH Jowisz

      gizia.polska
      gizia_polska

Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiele pomyślności i sukcesów w Nowym Roku
życzy GIZIA Polska
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Fotografka natalia snoch i modelka angelika karabin to duet pasjonujący się modą i oferujący klientom 
doskonałe zdjęcia modowe. – poznał nas ze sobą wojtek, a połączył michał – śmieje się angelika. 

Wspólna pasja i przyjaźń

NATALIA SNOCH – specjalizuje się w fotografii modowej. Ma opinię 
perfekcjonistki. Prywatnie jest osobą bardzo ciepłą i życzliwą. O pra-
cy fotografa mówi: - Przynosi poczucie spełnienia, daje satysfakcję

ANGELIKA KARABIN - zaczęła pozować jako uczennica liceum. Foto-
grafowie cenią ją za profesjonalizm i niezwykłą plastyczność. O pracy 
modelki mówi: - Dla mnie wcielanie się w role to przyjemność i hobby.
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P
ierwszy - to Wojtek Gruszczyński, pochodzący z  Koszalina 
znakomity fotograf pracujący od kilku lat w Warszawie, u któ-
rego pierwsze lekcje profesjonalnej fotografii brała Natalia, 

a którego ulubioną modelką była wówczas Angelika. 

Drugi - to Michał Snoch, lekarz stomatolog, prywatnie mąż Natalii, 
w którego gabinecie obie panie obecnie pracują. 

Natalia Snoch ukończyła socjoterapię na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu. Przez pewien czas pracowała wyłącznie 
jako zawodowy fotograf, ale jak przyznaje, oznaczało to koniecz-
ność wykonywania zleceń, które nie zawsze przynosiły jej pełną 
satysfakcję. A  główny obszar jej zainteresowań to moda: - Takie 
zdjęcia wychodzą dobrze tylko wtedy, kiedy po drugiej stronie jest 
osoba profesjonalna. Angelika była pierwszą moją modelką. Później 
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pracowałam z innymi osobami, ale z nią tworzymy zgrany team. Na począt-
ku ludzie pytali, „dlaczego wciąż Angelika?”, a teraz mówią: „jak to dobrze, 
że pracujecie razem”. 

Angelika Karabin ukończyła kierunki gospodarka przestrzenna i zarządza-
nie na Politechnice Koszalińskiej. Obecnie kończy dodatkowe studium, ale 
tym razem stomatologiczne. – Z Natalią spędzamy mnóstwo czasu, bo cza-
sami z gabinetu jedziemy wprost na sesję – śmieje się Angelika. 

Team Natalia & Angelika współpracuje najczęściej z innym duetem – Marta 
Waluk (stylistka) i Karolina Maciejewska (make up i wizaż). Efekt tej współ-
pracy mogą Państwo zobaczyć na publikowanych przez nas zdjęciach.  
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Zapraszamy do salonów 
Grey Wolf:
Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20
Koszalin

Sklep Grey Wolf
ul. Zwycięstwa 75
Koszalin

Galeria Słupsk
Sklep Grey Wolf
ul. Tuwima 32-33
Słupsk

C.H.JANTAR
Sklep Grey Wolf
ul. Szczecińska 58
Słupsk



Salon Optyczny Białogard
ul. Wojska Polskiego 11, tel 94 312 82 48

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

SALE -25 %
OPRAWY KOREKCYJNE

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE 

SALE -25 %
SOCZEWKI PROGRESYWNE

Henry Cavill
#SharpenYourFocus



P
ierniczki, waniliowo pachnący sernik, śledzie w oleju z korzen-
nymi przyprawami, kompot z suszu z cynamonem, pachnące 
kardamonem i miodem spienione mleko, aromatyczny bigos, 

domowy chleb z czarnuszką, pomarańcze z goździkami… Kto z nas 
nie kocha świątecznego jedzenia? 

To, co łączy niemal wszystkie świąteczne potrawy, to bogactwo 
przypraw korzennych, niezmiennie kojarzących się z zimowym cza-
sem. Pałaszując ze smakiem świąteczne specjały, często nawet nie 
zdajemy sobie sprawy, jak dodawane do nich przypraw mogą ko-
rzystnie działać na nasz organizm. 

Większość z  powszechnie stosowanych korzennych przypraw ma 
za zadanie poprawić pracę układu trawiennego. Pobudzają one żo-
łądek i wątrobę do wytwarzania soków trawiennych, przyspieszają 
metabolizm, pomagają uporać się z  dużą ilością tłuszczu w  potra-
wach. Mogą także działać moczopędnie, poprawiając pracę nerek. 

Wiele ze świątecznych przypraw ma również działanie odkażające, 
dzięki czemu potrawy nie psują się tak szybko i  możemy się nimi 

święta bożego narodzenia niezmiennie kojarzą się z korzennie pachnącymi potrawami i aromatycznymi, 
rozgrzewającymi napojami. świąteczne przyprawy jednak nie tylko nadają odpowiedni aromat jedzeniu, 
lecz również korzystnie wpływają na nasze zdrowie – często nadszarpnięte świątecznym objadaniem się. 

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

i   1 1 0   i

cieszyć przez cały okres świąteczny. Część z „zimowych” przypraw 
wpływa korzystnie na pracę serca, zmniejszając stężenie szkodli-
wych trójglicerydów i frakcji „złego” cholesterolu, a także zmniejsza 
glikemię, co jest szczególnie ważne dla osób z  insulioopornością 
i  cukrzycą. Świąteczne przyprawy są też źródłem przeciwutlenia-
czy, a  więc związków chroniących nas przed działaniem wolnych 
rodników, czyli przed chorobami układu sercowo-naczyniowego, 
schorzeniami onkologicznymi, a także starzeniem się skóry. W nie-
których z nich stężenie antyoksydantów jest nawet 40-krotnie wyż-
sze niż w świeżych owocach i warzywach. 

Które z świątecznych przypraw są zatem najzdrowsze?

Pachnąca laska

Cynamon jako przyprawę uzyskuje się z wysuszonej kory młodych 
pędów cynamonowca cejlońskiego. Podczas suszenia kawałki kory 
zwijają się w  charakterystyczną dwururkę i  nabierają brązowego 
odcienia. Po zmieleniu cynamon staje się intensywniejszy w smaku 
i zapachu.

Świąteczne przyprawy były 
kiedyś pachnącymi lekarstwami

autor: agnieszka mielcarek



Znany od czasów starożytnych cynamon był bardzo cenionym, ale 
i  niezwykle kosztownym surowcem leczniczym. Aby podbić jego 
cenę, handlujący nim Fenicjanie stworzyli legendę, jakoby korą cy-
namonowca ptaki mościły swoje gniazda nad przepaściami, a odzy-
skanie cynamonu było karkołomnym przedsięwzięciem. Starożytni 
Egipcjanie stosowali cynamon (obok innych korzennych przypraw) 
do balsamowania zwłok, ale i do aromatyzowanie egipskiego piwa 
oraz wina. O cynamonie wspomina się też w Biblii jako o składniku 
świętego oleju. 

Cynamon bardzo wcześnie stał się lekarstwem. Wchodził w skład 
słynnego teriaku, uznawanego za antidotum na wszelkie trucizny 
i jady, stworzonego przez króla Pontu Mitrydata VI (132-63 r. p. n. 
e). W średniowieczu wierzono, że cynamon chroni przed „morowym 
powietrzem”, dlatego był szczególnie pożądanym składnikiem lecz-
niczym w okresach wielkich zaraz. 

Obecnie do zastosowań medycznych wykorzystuje się zarówno 
korę cynamonowca, jak i  otrzymywany z  niego olejek. Cynamon 
służy do leczenia zaburzeń pracy przewodu pokarmowego, działa 
przeciwbiegunkowo, przeciwbakteryjnie. Stosowany miejscowo 
może łagodzić bóle mięśni, nerwobóle, działa przeciwzapalnie i nie-
co znieczulająco. Olejek znalazł zastosowanie w stomatologii, gdzie 
jest stosowany jako preparat o  właściwościach antyseptycznych. 
Wykazano również, że przyjmowanie około 1 g cynamonu dziennie 
poprawia glikemię u chorych na cukrzycę typu 2 oraz zmniejsza po-
ziom szkodliwego cholesterolu. 

Na cynamon powinny jednak uważać kobiety w  ciąży, ponieważ 
działa on poronnie.

Piekący korzeń

Imbir jest jedną z  najstarszych roślin przyprawowych oraz leczni-
czych. Bulwiaste kłącza, będące źródłem olejku eterycznego, imbir 
były wykorzystywane już 3000 lat temu w tradycyjnej medycynie 
indyjskiej oraz chińskiej. Uznawano go za skuteczny lek na zabu-
rzenia pracy układu pokarmowego. W Europie imbir był niezwykle 
drogą przyprawą, a pół kilograma kłącza miało kosztować tyle, co 
owca. 

Dziś wiemy, że imbir ma działanie przeciwdrobnoustrojowe i często 
wzbogaca preparaty stosowane w przeziębieniach, bo dodatkowo 
ma zdolność przeciwdziałania nagłym skokom temperatury, ła-
godzi kaszel i podrażnienie gardła, a także działa przeciwzapalnie. 
Dodawany do potraw, imbir pobudza żołądek do produkcji soków 
trawiennych oraz zapobiega mdłościom. Dlatego też poleca się go 
kobietom w ciąży, osobom z chorobą lokomocyjną oraz pacjentom 
onkologicznym, którzy mierzą się z mdłościami wywołanymi przez 
chemioterapię. 

Czarny kmin

Czarnuszka siewna jest zwiewną, delikatną rośliną, wydającą dość 
duże mieszki, wypełnione czarnymi, drobnymi i  kanciastymi na-
sionami o  intensywnym zapachu. Nasiona (uznawane za surowiec 
leczniczy) mają nieco podobny smak do pieprzu oraz kminu, dlatego 
niekiedy nazywano tę roślinę „czarnym kminem”. 

Już w  starożytności czarnuszkę chętnie dodawano do pieczywa, 
a wspomnienie o niej znajdziemy nawet w Biblii. Starożytni lekarze 
chętnie sięgali po lecznicze właściwości czarnuszki – opisy jej dzia-
łania znajdziemy, m.in. w  dziełach Dioskuridesa, Hipokratesa, Pli-
niusza czy Galena. W Koranie za to zapisano zalecenie spożywania 
nasion czarnuszki w celu ochrony przez różnymi schorzeniami. Koszalin ul. Okulickiego 24a

tel. 94 340 70 83, kom. 602 661 651
clinika@przychodnia-clinica.pl

www.przychodnia-clinika.pl

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
Centrum Medycyny Pracy

Rejestracja codzienna: osobiście lub telefonicznie 

Badania z zakresu medycyny pracy 
Badania kierowców w transporcie drogowym

i kandydatów na kierowców

Badania sanitaryjno - epidemiologiczne
Porady z zakresu medycyny pracy

Szczepienia ochronne

W ramach umowy NFZ
» LEKARZE RODZINNI (POZ)

» LEKARZE SPECJALIŚCI
Ginekolog-położnik

Neurolog
Audiolog-Foniatra

Psychiatra
Gastrolog

KOLONOSKOPIA
GASTROSKOPIA
REKTOSKOPIA

USG jamy brzusznej - EKG 
- Laboratorium analiz medycznych krwi i moczu

Internista - Kardiolog - Psycholog - Onkolog -
- Gastrolog - Laryngolog - Pulmonolog -
- Medycyna Pracy - Medycyna podróży -

- Badania kierowców -
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Na co pomagają świąteczne, korzenne przyprawy?
Przyprawy dobre na trawienie: anyż gwiazdkowy, 
czarnuszka, gałka muszkatołowa, goździki, imbir, 
kardamon, kmin rzymski, kurkuma, szafran, ziele 
angielskie
Przyprawy o działaniu przeciwdrobnoustrojowym: 
cynamon, czarnuszka, gałka muszkatołowa, goździki, 
imbir, kurkuma, wanilia 
Przyprawy o działaniu przeciwzapalnym: cynamon, 
czarnuszka, imbir, kurkuma, szafran
Przyprawy dobre dla serca: cynamon, imbir, kurkuma, 
szafran
Przyprawy dla diabetyków: cynamon, czarnuszka
Przyprawy dobre dla nerek: anyż gwiazdkowy, cyna-
mon, czarnuszka
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Przeciwutleniacze w przyprawach
Związki chemiczne, które w niewielkich stężeniach 
chronią przed utlenianiem innych związków wewnątrz 
żywych organizmów oraz opóźniają starzenie komór-
kowe nazywane są przeciwutleniaczami (antyoksy-
dantami). Pełnią one ważną rolę w profilaktyce chorób 
układu krążenia oraz chorób nowotworowych. Szuka-
my ich zazwyczaj w owocach i warzywach, a to przy-
prawy (w tym także świąteczne) są ich doskonałym 
źródłem: zawartość przeciwutleniaczy w przyprawach 
potrafi być nawet 40-krotnie wyższa niż w świeżych 
owocach i warzywach!
Największy potencjał przeciwutleniający mają: 
cynamon, kurkuma, kminek, imbir, czosnek, kardamon 
i goździki. 

Ziarna czarnuszki działają moczopędnie, pobudzają wątrobę do 
wytwarzania żółci, zwiększają wydzielanie gazów, a także działają 
pobudzająco na laktację. Czarnuszka znalazła też zastosowanie 
w profilaktyce cukrzycy typu 2, ponieważ działa regulująco na go-
spodarkę węglowodanową. Olejowi z nasion czarnuszki przypisuje 
się za to działanie przeciwbólowe i przeciwzakrzepowe.  

Gwiazdki na Gwiazdkę

Goździki, anyż gwiazdkowy czy kardamon kojarzą się przede 
wszystkim z zimowymi deserami i rozgrzewającymi napojami. Przy-
prawy te również mają działanie prozdrowotne, głównie pobudzają-
ce wydzielanie soków trawiennych. 

Anyż gwiazdkowy jest niczym innym jak suszonymi owocami tropi-
kalnego drzewa o nazwie badian właściwy. Jako surowiec leczniczy 
anyż gwiazdkowy stosowany był już przez starożytnych Egipcjan 
oraz Greków. Działa on bowiem rozkurczowo, wiatropędnie, uła-
twia trawienie tłuszczów. Jest też użyteczny przy różnych rodza-
jach kaszlu, ponieważ działa wykrztuśnie. 

Goździki są ususzonymi, nierozwiniętymi pąkami tropikalnego 
drzewa o  nazwie goździkowiec. Oprócz właściwości poprawiają-
cych trawienie, mają one działanie odkażające. Olejek goździkowy 
mieszany z  tlenkiem cynku na pastę był preparatem powszechnie 
stosowanym w  stomatologii do wykonywania tymczasowych wy-
pełnień. Podobnie jak anyż gwiazdkowy, goździki ułatwiają wy-
krztuszanie wydzieliny z  drzewa oddechowego. Pomagają też zni-
welować nieprzyjemny zapach z ust. 

Kardamon, czyli nasiona byliny o  grubym, rozgałęzionym kłączu, 

ma ostry, korzenny, lekko słodkawy smak oraz imbirowo-cytry-
nowy zapach, dlatego dodawany jest do świątecznych pierników, 
serników czy innych zimowych deserów. W  starożytnej medycy-
nie chińskiej był środkiem na zaparcia, biegunki i bóle brzucha. Do 
Europy kardamon zawędrował dopiero w XII wieku. Dziś wiemy, że 
substancje zawarte w kardamonie działają zabójczo na bakterie He-
licobacter pylori, będące przyczyną wrzodów żołądka. Oprócz tego 
przyprawa ta może zmniejszać kaszel i działać podobnie jak goździki 
odświeżająco na oddech. 

Szafran i kurkuma

Uznawany za jedną z  najdroższych przypraw świata szafran to 
ususzone znamiona (fragmenty kwiatu) krokusa uprawnego. Na je-
den kilogram tej przyprawy potrzeba aż 80-100 tysięcy kwiatów! 
W kuchni szafran nadaje piękną, żółtą barwę budyniom czy serni-
kom. 

Już półtora tysiąca lat przed naszą erą szafran był znany jako suro-
wiec leczniczy, o czym świadczy słynny Papirus Ebersa, na którym 
zapisano starożytne recepty. Obok cynamonu, szafran wchodził 
też w skład teriaku, czyli antidotum na trucizny i jady. W dzisiejszej 
farmakopei szafran stosuje się jako składnik preparatów pobudzają-
cych apetyt, nasercowych, uspakajających i moczopędnych.

W kuchni tańszą, choć nie mniej zdrową alternatywą dla szafranu, 
jest kurkuma. Już 3 tysiące lat temu w starożytnych Indiach przy-
prawę tę stosowano jako środek przeciwko otyłości oraz w  zabu-
rzeniach cyklu miesiączkowego. Dziś wiemy, że kurkuma ma wła-
ściwości żółciopędne, przeciwzapalne, spazmolityczne oraz jest 
bogatym źródłem przeciwutleniaczy. 
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•  Utwardzenie naturalnej płytki żelem
•  Utwardzenie naturalnej płytki metodą hybrydową
•  Uzupełnienie żelu  •  Przedłużenie na formach
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Z
aczynała Pani od pilatesu i przez lata to była główna dziedzi-
na Pani działalności. Jednak w  pewnym momencie poczuła 
Pani, że to za mało.

- Tak. Uwielbiam pracę z  kobietami na różnych etapach ich życia, 
dlatego też wciąż podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w szko-
leniach, warsztatach i konferencjach. Zaczęłam zgłębiać temat mię-
śni dna miednicy.

Upewniłam się, że wcale nie musimy godzić się z  tym, że zdarza 
się wysiłkowe nietrzymanie moczu, obniżenie narządów czy dys-
komfort, a  nawet ból podczas współżycia.   Otóż można temu za-
pobiegać, można cofnąć już zaistniałe problemy, można normalnie 
funkcjonować i uprawiać sport! Okazało się, że można nawet zniwe-
lować bóle w odcinku lędźwiowym i okolicach bioder. A to wszystko 
wydarzy się wtedy, kiedy zadbamy o  swoje mięśnie dna miednicy. 
Sama wypróbowałam te ćwiczenia i bardzo mi pomogły. 
Dla wielu kobiet, ale także panów mięśnie dna miednicy są tematem 
wstydliwym lub są tajemnicą. Uświadamiam kobiety, prowadząc 
warsztaty  poświęcone aktywności fizycznej w ciąży, po porodzie,  
treningowi dna miednicy.  Najbardziej budujące jest, gdy zgłaszają 
pozytywne efekty mojej pracy.

„studio pilates zatrzymaj czas monika marszałek” na dobre wpisało się krajobraz koszalina. świetnie 
znają je wszyscy ci, dla których ważne jest dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne. Jak podkreślają, 
doceniają kameralną atmosferę tego miejsca.  sama właścicielka markę studia buduje systematycznie, 
stale rozwijając swoje kompetencje. niezmienny pozostaje cel: troska o zdrowe ciało i zrelaksowany umysł.
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- A  skoro stwierdziła Pani, że to ważny temat, postanowiła Pani 
poszerzyć swoją wiedzę?
Intensywnie zaczęłam szukać profesjonalnych szkoleń o  tej tema-
tyce. Zdobyłam uprawnienia szwajcarskiej szkoły BeBo® uzyskując 
tytuł Terapeuty Treningu Dna Miednicy, szkoły rekomendowanej 
przez polskie towarzystwo uroginekologiczne.  Teraz uświadamiam 
uczestniczki moich zajęć, że tylko dzięki systematycznej pracy mię-
śni dna miednicy jesteśmy w stanie skutecznie i trwale uwolnić się 
od problemu nietrzymania moczu i wiecznych wkładek bez ingeren-
cji skalpela.

W  mojej pracy nigdy nie zamykałam się na jeden sposób pracy 
z ciałem, tak jest też w przypadku ćwiczeń dna miednicy. Z każdego 
szkolenia, z każdego kursu wybieram dla siebie, dla moich uczestni-
czek to co jest najważniejsze i to co do mnie przemawia. 

- Czyli można byłoby powiedzieć, że to co Pani robi i w jaki sposób 
uczy Pani uczestniczki zajęć, to już niemal Pani autorska metoda?
- Z pewnością. To kompilacja różnych technik i metod ćwiczeń. Kie-
dy jestem na warsztatach, nie boję się pytać i wyrażać wątpliwości. 
Z  mojej strony to nie jest podważanie autorytetu nauczycieli, ale 
chęć weryfikacji własnej wiedzy i konfrontacji poglądów. To sprawia, 
że dyskusje, które toczą się w naszym gronie, przynoszą konkretne 
efekty uczestniczkom zajęć. Do wszystkiego czego uczę, muszę mieć 
stuprocentowe przekonanie, dlatego też najpierw wszystko spraw-
dzam na sobie. Jeżeli ćwiczenie przynosi poprawę stanu mojego cia-
ła, przyniesie też poprawę innym kobietom. 

- Czy koszalinianki są otwarte na tego typu ćwiczenia?
Teraz już jest zdecydowanie lepiej, ale na początku było bardzo 
trudno przekonać je, najpierw do wzięcia udziału w  warsztatach, 
a później  do mówienia o tym, tym bardziej pracy z tymi mięśniami, 
był to raczej temat tabu. Potrzeba czasu i cierpliwości, by panie za-
ufały mi i uwierzyły, że nie trzeba od razu biec do lekarza i  że profi-
laktyka  jest najważniejsza. 

Zapraszam do mojego studia wszystkie kobiety chcące choć trochę 
poszerzyć swoją wiedzę na temat słynnych, ale owianych tajemnicą, 
mięśni dna miednicy, zwanych potocznie mięśniami Kegla.  Podczas 
zajęć odkryjesz i uruchomisz głębokie mięśnie dna miednicy, grzbie-
tu i brzucha. Poznasz, jakie mają znaczenie dla prawidłowej postawy 
i  naszego zdrowia. Dowiesz się, jak chronić dno miednicy podczas 
przeciążeń i jak prawidłowo poruszać się by chronić kręgosłup i sta-
wy. Poczujesz swoje ciało w nowy i bardziej świadomy sposób. 

- Wróćmy jeszcze do samego pilatesu, bo myślę, że warto przypo-
mnieć, że  w czasie ćwiczeń korzysta Pani z różnego rodzaju sprzę-
tów.
- Od dłuższego czasu oprócz mniejszych i większych piłek, ćwiczy-
my także z  Pilates Arc - składającego się z  dwóch części, wszech-

Pilates to tylko początek

autor: katarzyna kużel (dziennikarka polskiego radia koszalin)
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studio pilates zatrzymaj czas 
monika marszałek

ul. nowowiejskiego 7/1, koszalin
tel.: 660 370 350; monika-pilates@wp.pl

www.pilates.koszalin.pl

Bal w stylu Agenta 007
- JUTRO NIE UMIERA NIGDY!

(Specjały Szefa Kuchni serwowane przez całą noc, open bar,
słodki bufet, napoje zimne i ciepłe, konkursy z nagrodami) 

open bar- czyli alkohol bez ograniczeń przez całą noc
(wódka czysta, whisky oraz wino wytrawne)

31.12.2019 Godzina 20:00 
od 360,00 zł / od osoby

Hotel Verde****, ul. Koszalińska 1, 76-031 Mścice, www.verde.pl
Zapytania i rezerwacje prosimy kierować na adres e-mail: hotel@verde.pl lub telefonicznie tel. + 48 697 350 394

REKLAMA

stronnego korektora, dzięki któremu można lepiej wzmacniać 
i mobilizować kręgosłup. To nowoczesna forma Spine Corectora – 
urządzenia zaprojektowanego przez samego Josepha Pilatesa, do 
korekcji kręgosłupa. Łuk tego sprzętu idealnie dostosowuje się do 
krzywizn kręgosłupa, odciążając go. Siedzisko jest podwyższone, co 
pozwala na idealną stabilizację ciała i odciążenie tych części ciała, 
które tego wymagają. 

Cały czas ponad 90 procent uczestników zajęć stanowią kobiety, 
ale na wyraźne prośby mężczyzn, stworzyłam także jedną grupę, 
tylko dla panów i muszę powiedzieć, że chętnie ćwiczą i bardzo się 
do tych ćwiczeń przykładają.

Pilates synchronizując ciało z umysłem, uczy nas zdrowego ruchu.  
Główne czynniki wpływające na schorzenia kręgosłupa i bóle sta-
wów, z którymi coraz więcej osób ma problemy, wynikają ze złych 
nawyków i  braku świadomości własnego ciała. Świadomości tej, 
podobnie jak i  prawidłowego oddychania, uczę w  moim studio. 
Korzyści z pilatesu czerpać mogą zarówno osoby, którym dokucza-
ją bóle kręgosłupa, jak i osoby zdrowe, uprawiające inne dziedziny 
sportu, którym pilatesowe przygotowanie pomaga dodatkowo 
zwiększyć sprawność i wydolność organizmu.



O
prócz kibiców sportowych mało kto wie, że niewielkie Kar-
lino ma obecnie jeden z  silniejszych klubów bokserskich 
w Polsce. Głównym trenerem jest w nim Karen Aslanian - 

Gruzin, który boksował w  barwach Rosji, był jej mistrzem, zdobył 
medal na igrzyskach olimpijskich. Klub Bokserski Karlino (wcześniej 
Róża Karlino) wychował wielu mistrzów Polski, medalistów i meda-
listki mistrzostw świata oraz Europy. Jednym z utytułowanych wy-
chowanków klubu jest Mateusz Polski. 

Trenuje od 2008 roku. Najważniejszy jego cel na najbliższy rok to 
udział w  Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020. Wszystko jest mu 
podporządkowane. 

oboje uprawiają sporty olimpijskie. mateusz polski to utalentowany bokser z  szansami na występ 
na igrzyskach tokio 2020. magda piórkowska jest  zawodniczką oraz instruktorką pole dance, lecz 
jeśli miałaby kiedyś wystąpić na olimpiadzie, to najwcześniej w  roku 2024, bo młoda dyscyplina 
w programie najbliższej nie została jeszcze uwzględniona. poza tym że są prywatnie parą i poza sportem, 

łączy ich jeszcze… sposób odżywiania. 
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Każdego dnia Mateusz ma dwa treningi po 2,5 godziny - o  ósmej 
i siedemnastej. Mówi: - W sobotę zawsze mamy jakiś basen, odno-
wę biologiczną i   to też ma rolę treningu. Między codziennymi tre-
ningami trzeba odpoczywać. Nie spełnia tak, że idziesz na trening, 
a po nim masz czas dla siebie. Sport to ciężka praca i dyscyplina. Ale 
opłaca się to. Jak już zdobywa się medale i puchary, przychodzi po-
czucie satysfakcji, która jest jednocześnie motywacją.

W sporcie ważne jest prawidłowe odżywianie się i trzymanie wagi. 
W boksie szczególnie. Mateusz Polski jest zawodnikiem wagi lekko-
półśredniej, w której nie można przekroczyć 63 kg (do niedawna 64 
kg). Jak podkreśla, w jego przypadku ogromnie pomocny okazał się 

Sportowa energia
marki Dieta Figura



catering dietetyczny: - Trenuję dwa razy dziennie, nie mam na nic 
czasu. Catering, albo jak czasami się mówi - „dieta pudełkowa”, po-
woduje, że nie muszę chodzić na zakupy i nie muszę gotować. Spra-
wia to, że mam więcej czasu dla siebie, na odpoczynek, dla dziew-
czyny. Ale przede wszystkim jest to zdrowe, a sportowiec musi jeść 
zdrowo. 

Od dwóch lat korzysta więc z posiłków specjalnie dla niego zesta-
wionych w koszalińskiej firmie Dieta Figura. Chwali je pod każdym 
względem – również smaku, jakości i różnorodności: - Miałem rów-
nież przez pół roku catering w Warszawie. Ten obecny w porówna-
niu do niego to jest niebo a ziemia. Potwierdzi to moja dziewczyna, 
bo ona widziała oba. Tutaj przede wszystkim jest różnorodność 
posiłków. Nie jem codziennie kurczaka z ryżem. Jakbym nie miał ca-
teringu, to pewnie codziennie jadłbym właśnie to danie, głównie ze 
względu na brak czasu. 

Dziewczyna to Magda Piórkowska. Sympatyczna tak, jak Mateusz 
i  jak on bardzo aktywna. Łączy pracę zawodową w  księgowości 
dużej firmy przemysłowej i  edukację (podnosi swoje kwalifikacje),  
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z uprawianiem sportu. Pole dance nie jest już pogardzanym „tańcem 
na rurze”, ale dyscypliną sportową, która niedawno została zaliczo-
na do grona dyscyplin o statusie olimpijskim. 

Kiedy pytamy Magdę, czy również wybiera się do Pekinu, śmieje się 
i mówi: - Moje cztery lata treningu to za mało, żeby marzyć o takim 
wyjeździe w  roli sportowca. Ale jeśli Mateusz uzyska kwalifikację 
olimpijską, chętnie będę mu towarzyszyła i kibicowała. 

Pole dance to młoda dyscyplina sportu, która do programu igrzysk 
olimpijskich zostanie włączona najwcześniej za cztery, a najpewniej 
za osiem lat. 

Magda Piórkowska trenuje cztery razy w tygodniu. Dwa treningi są 
jej własnymi, a dwa to prowadzone przez nią w Białogardzie zajęcia 
w roli instruktorki. 

Ona również korzysta z gotowych zestawów dostarczanych przez 
firmę Dieta Figura, z  tym że od roku: - Jedzenie jest smaczne, za-
wsze świeże, urozmaicone, a  co najważniejsze – kalorycznie i  pod 
każdym innym względem zbilansowane. Dzięki temu udało mi się 
schudnąć, co w mojej dyscyplinie sportowej ma duże znaczenie. Ale 
najważniejsze, że dobrze się czuję. Mam dużo energii, omija mnie 
odczucie wzdęcia, które wcześniej mi się zdarzało.   

Pytamy Mateusza, czy on również ma wystarczająca dużo energii 
do bardzo intensywnych treningów? Odpowiada: - Oczywiście. 
Na ogół moje posiłki mają kaloryczność stałą, chociaż ostatnio ją 
zmniejszyłem w związku z tym, że obecnie limit wagi, w której wy-
stępuję to już nie 64 a 63 kilogramy ciała. 

Treningi na poziomie mistrzowskim to również wyjazdy na zgrupo-
wania kadry Polski – do ośrodków we Władysławowie, w Zakopa-
nem. Najbliższe zgrupowanie, w Wałczu, potrwa do 19 grudnia br., 
a zakończy się 20 grudnia meczem bokserskim Polska-Rosja, który 
zostanie pokazany na kanale TVP Sport. 

Mateusz podkreśla, że występ w  Pekinie to jego marzenie: - Żeby 
tam się znaleźć, trzeba wygrać turniej kwalifikacyjny. To już nie jest 
poziom krajowy, ale europejski i  światowy. Wierzę, że jest to dla 
mnie osiągalne, ale wiem również, ile czeka mnie pracy i wyrzeczeń.  

dieta Figura
tel. 500 011 326

kontakt@dietafigura.pl
www.dietafigura.pl

Mateusz Polski (ur. 5 lutego 1993) jest zawodnikiem 
wagi lekkopółśredniej (do 63 kg). W Baku w 2015 
roku zdobył brązowy medal igrzysk europejskich. Ma 
w swoim dorobku także brązowy medal mistrzostw 
Europy (Charków 2017). Do jego osiągnięć należy 
również sześć medali seniorskich mistrzostw Polski 
– dwa złote (2013, 2017), trzy srebrne (2014, 2015, 
2019 i jeden brązowy (2012). Czterokrotnie był 
mistrzem (2012, 2014, 2015, 2016) i raz wicemistrzem 
(2013) Polski młodzieżowców. Wcześniej wywalczył 
dwa brązowe medale krajowego czempionatu junio-
rów (2010, 2011).  
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K
tóre rośliny najczęściej podrażniają skórę? Czy uczule-
nie lub podrażnienie musi pojawiać się od razu? 

Alergia

Jednym z rodzajów zmian skórnych po kontakcie z roślinami 
są uczulenia. Objawy alergii mogą pojawić się natychmiast 
(co jest dość rzadkie) lub mogą być odwleczone w  czasie. 
Objawami natychmiastowej alergii są najczęściej pokrzywki, 
obrzęki, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Z kolei odwleczone 
w czasie objawy uczulenia to najczęściej osutki (przypomina-
jące czerwoną wysypkę) w  miejscu, które stykało się z  aler-
gizującą rośliną. Zmiany zwykle pojawiają się więc ma skórze 
rąk i przedramion, choć mogą być także na twarzy. Zazwyczaj 
są one zmianami pęcherzykowymi. 

Natychmiastowe objawy alergii zdarzają się przy kontakcie, 
np. z  roślinami z  rodzaju Verbena czy kulistym karczochem. 
Z  kolei jedną z  najczęściej uczulających roślin, dających ob-
jawy alergii dopiero po czasie, jest pierwiosnek cieplarniany. 
Szacuje się, że około 3% kobiet na świecie wytwarza przeciw-
ko niemu przeciwciała. Często alergizują również bluszcze, 
stokrotki oraz alstremerie. 
 
Podrażnienie

Innym rodzajem reakcji na kontakt z roślinami są podrażnienia 
– zarówno mechaniczne, jak i chemiczne. Do podrażnień me-
chanicznych dochodzi, np. poprzez kontakt z łodygami i liśćmi 
pomidorów, ogórków czy rzodkiewek, uprawianych w  przy-
domowych ogródkach. Łodygi i  liście tych roślin pokryte są 
drobnymi włoskami, które po kontakcie z nieosłonięta skórą 
powodują uczucie pieczenia i swędzenia. Wśród roślin domo-
wych podobne właściwości mają kaktusy z drobnymi kolcami.

Rośliny mogą także produkować drażniący skórę mlecz lub 
sok. Przykładem mogą być przedstawiciele wilczomleczy, 

nawet amatorska uprawa roślin w domu lub w ogródku może wiązać się z wystąpieniem różnych zmian 
skórnych po kontakcie z częściami roślin. 

Zielone zagrożenie

w tym popularna „gwiazda betlejemska” (wilczomlecz nadob-
ny). W jej przypadku drażniący sok zawiera estry wielowodo-
rotlenkowego alkoholu tigliainowego. Drażniąco działające 
na skórę substancje (m.in. histaminę, acetylocholiny) wy-
dziela również częsta w  zaniedbanych ogrodach pokrzywa. 
Cebulki różnych roślin wytwarzają z kolei sole kwasu szcza-
wiowego, które mogą podrażniać chemicznie opuszki palców 
ogrodników-amatorów. 

Działanie fototoksyczne 

Kontakt z różnymi roślinami może powodować również opóź-
nione reakcje fototoksyczne, które objawiają się na skórze 
przebarwieniami. Za ich powstawanie odpowiedzialne są, 
m.in. psoraleny czy furokumaryny. Związki te produkowane 
są przez rośliny należące do rodzin selerowatych (Umbellife-
rae, w tym seler, pietruszkę, marchew czy kolendrę), rutowa-
tych (Rutaceae, np. cytrusy) czy morwowatych (Moraceae, 
w tym morwę czy figowca). Psoraleny i furokumaryny w tych 
roślinach odpowiadają za ochronę przed zakażeniami grzy-
bicznymi. 

Najważniejsza ochrona

Leczenie zmian skórnych po kontakcie z roślinami polega na 
zastosowaniu leków przeciwhistaminowych, gdy doszło do 
alergii lub leków kortykosteroidowych, gdy zmiany te mają 
ostry charakter. 

Niemniej podstawą jest unikanie ekspozycji na rośliny lub 
ich części, gdy wiemy, że uczulają nas one lub mogą powodo-
wać podrażnienia mechaniczne czy chemiczne. Jeśli musimy 
wykonywać jakiekolwiek prace przy podrażniających lub 
uczulających nas roślinach, załóżmy rękawiczki ochronne. 
Szczególnie skuteczne są te nitrylowe, znacznie ograniczają-
ce przedostawanie się alergenów roślinnych. 
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autor: agnieszka mielcarek
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J
ak wynika z badań, niemal 90 proc. Polaków ma za mało wita-
miny D3. Jest to powszechny i ważny problem zdrowotny, do-
tyczący każdej grupy wiekowej. Dawniej sądzono, że jej funkcja 

ogranicza się do prawidłowego rozwoju kośćca u  dzieci, zapobie-
gając krzywicy. Obecnie wiadomo, że jej rola jest o  wiele bardziej 
znacząca, a  sama witamina jest bardziej hormonem niż witaminą 
w klasycznym rozumieniu. 

Już pod koniec lat 70. XX w. odkryto receptor dla witaminy D (VDR 
– Vitamin D Receptor) w większości narządów i już wtedy przypusz-
czano, że wpływa ona na wiele procesów fizjologicznych. Witamina 
D to grupa różnych związków, z których najistotniejszym jest chole-
kalcyferol, metabolizowany w wątrobie. We krwi krąży nieaktywny 
jeszcze metabolit witaminy D – kalcydiol, związany z białkiem wią-
żącym witaminę D – VDBP. Dopiero w nerkach jest on przekształ-
cany w aktywną jej formę, czyli kalcytriol.  

Aby witamina D mogła pełnić wzorowo swe zadania, musi być do-
starczona do organizmu w  odpowiedniej ilości. Możemy w  tym 

wraz z nadejściem jesiennej słoty, tracimy okazję na naturalną jej syntezę. aż 80-90 procent zasobów 
witaminy d powstaje w wyniku syntezy skórnej pod wpływem promieni słonecznych. współczesny 
styl życia, godziny spędzone w zamkniętych pomieszczeniach, w aureoli sztucznego światła, a także 
powszechne stosowanie filtrów przeciwsłonecznych odbierają nam możliwość efektywnej produkcji 

witaminy d i skazują na jej poważne niedobory. 
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pomóc, wychodząc w  słoneczne dni na 15 minut między godziną 
10 a  15 z  odsłoniętą co najmniej w  18 proc  powierzchnią ciała, 
niepokrytą kremami z filtrem. Odpowiada to mniej więcej odkrytej 
powierzchni rąk w krótkim rękawku i nóg w krótkich spodenkach. 
Któż jednak chciałby jesienią w Polsce polować na słońce odziany 
w ten sposób?

Możemy również spożywać więcej produktów bogatych w witaminę 
D, jednak żywność - powiedzmy wprost - jest źródłem nieefektyw-
nym. By dostarczyć 1000 jednostek witaminy D wyłącznie z  żyw-
ności, musielibyśmy codziennie zjadać ponad 80 g węgorza, blisko 
200 g łososia, ponad 30 żółtek jaj, czy 4 kg żółtego sera. Nie jest to 
realne i zdrowe, dlatego pamiętając o naturalnych źródłach (głównie 
tłustych rybach, w mniejszym stopniu: jajach, serach dojrzewających 
i mleku), warto zbadać poziom tej witaminy i w przypadku, gdy nie 
jest wystarczający zacząć suplementację farmakologiczną.

Niskie stężenia witaminy D w  surowicy wiąże się z  zaburzeniami 
działania układu immunologicznego, częstszymi infekcjami, cho-

Witamina D, jak „dawka słońca”

autor: agnieszka kobalczyk-rohde
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» konsultacje chirurgiczne, naczyniowe
» badania naczyń USG Doppler
» badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego
» zabiegi operacyjne m.in. pajączki naczyniowe, 
   zmiany skórne, żylaki, żylaki odbytu, korekcja blizn
» trudno gojące się rany
» wizyty domowe

dr n.med. Tomasz Marszałek
Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

dr Maciej Marszałek
Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

GABINET CHIRURGII
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tel. 94 340 59 00.kom. 601 333 224

robami autoimmunologicznymi (nieswoistymi zapaleniami jelit, 
stwardnieniem rozsianym, autoimmunologicznymi chorobami tar-
czycy, cukrzycą typu 1, łuszczycą), alergiami, chorobami cywiliza-
cyjnymi: otyłością, cukrzycą typu 2, chorobami serca, miażdżycą, 
nadciśnieniem tętniczym, zwiększonym ryzykiem rozwoju nowo-
tworów, a także demencją i zaburzeniami psychicznymi, m. in. de-
presją i obniżeniem funkcji poznawczych. 

Optymalny poziom witaminy D w surowicy (ta, którą badamy w la-
boratorium to 25(OH)D) mieści się w przedziale 30-50 ng/ml. Daw-
kowanie witaminy D powinno być zależne od oznaczonego stężenia 
25 (OH)D w  surowicy i  daje to gwarancję odpowiedniego doboru 
dawki, która będzie dawką terapeutyczną. Dawkowanie zbyt ni-
skich dawek przy niedoborze witaminy D jest nieefektywne. 

Należy pamiętać, że szczególną grupą ryzyka są osoby z otyłością, 
które wymagają zwykle podwojonej dawki względem rekomendo-
wanej dawki dla osoby w danym wieku z prawidłową masą ciała. 

Pamiętajmy, że witamina D wspiera także płodność i jest niezbędna 
dla przyszłej mamy i rozwijającego się płodu. Małe stężenie witami-
ny D u ciężarnych kobiet zwiększa ryzyko cukrzycy ciążowej, stanu 
przedrzucawkowego, wcześniejszego porodu i  „ograbienia” przy-
szłej mamy z wapnia związanego w szkielecie i zębach, co skutkuje 
ich osłabieniem. 

Co ciekawe, występujące między ludźmi indywidualne różnice (tzw. 
polimorfizmy) w zakresie genów kodujących receptor dla witaminy 
D lub białko wiążące witaminę D wpływają istotnie na przemiany 
witaminy D w  organizmie i  jej aktywację oraz dostępność jej ak-
tywnej postaci. U niektórych osób praca receptorów dla witaminy 
D może być zablokowana. Badania naukowe pokazują, że różnice te 
biorą udział także w  powstawaniu chorób autoimmunologicznych 
tarczycy. 

Z  punktu widzenia dietetyki, witamina D jako jedna z  nielicznych, 
jest wysoce niedoborowa. Jej wszystkie funkcje nie zostały jeszcze 
poznane, a dostępność dla komórek zależy od wielu czynników, po-
cząwszy od genetycznych, po strefę klimatyczną, w jakiej żyjemy. 

Modna stała się suplementacja witaminy D z witaminą K2. Czy takie 
połączenie jest niezbędne? Według aktualnie obowiązujących zale-
ceń, nie rekomenduje się jednoczesnego przyjmowania witaminy D 
z witaminą K2 jako czynnika zapobiegającemu wapnieniu ścian na-
czyń krwionośnych, ponieważ nie zostało to wystarczająco udoku-
mentowane, choć pojawia się coraz więcej doniesień na rzecz takie-
go „małżeństwa”. Pamiętajmy także, że witamina D należy do tych, 
które przyswajają się w obecności tłuszczu, dlatego przyjmujmy ją 
przy posiłku zawierającym odrobinę zdrowych tłuszczów.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy wystawiając się na słońce 
jesteś w stanie zsyntetyzować witaminę D – spójrz na 
swój cień. 
Jeśli Twój cień jest krótszy niż ty, promienie słoneczne 
padają pod właściwym kątem, by witamina D mogła 
być zsyntetyzowana w skórze (o ile masz odsłonięte 
18% ciała i nie posmarowałeś się kremem z filtrami 
UV).
Jeśli Twój cień jest dłuższy od Ciebie – synteza skórna 
witaminy D nie zachodzi w wystarczającym stopniu.



C
entrum Dietoterapii i  Edukacji Żywieniowej Marta Pawelec 
prowadzi od dwóch lat. Początkowo mieściło się przy ulicy 
Szczecińskiej, w lipcu przeniosło się do komfortowego lokalu 

przy ulicy Modrzejewskiej, w ścisłym centrum miasta. Przeprowadz-
kę wymusiła wygoda, coraz większa ilość pacjentów i  rozbudowa 
oferty, bo poza poradami dietetycznymi i analizą składu ciała, w ga-
binecie można też skorzystać m.in. z  terapii EMS – zabiegu mode-
lowania ciała i  wzmacniania mięśni. Wkrótce powstanie tu osobny 
pokój dla dzieci, tak by stworzyć tym – nie ma co ukrywać – trudnym 
pacjentom przyjazne otoczenie. 

Dietetyka holistyczna

Marta Pawelec dietetyki nie miała w  swoim planie zawodowym. 
Z wykształcenia jest pedagogiem dziecięcym, i jak mówi, od zawsze 
była przekonana, że będzie nauczycielką. Poniekąd tak jest, bo 
współczesna dietetyka w dużej mierze opiera się na uczeniu i umie-
jętności pedagogiczne bardzo się jej przydają. Po drodze pojawiła się 
fascynacja sportem, kurs trenera personalnego i studia podyplomo-
we z psychologii sportu, ale finałem poszukiwań jest dietetyka. Poza 
studium z tej dziedziny, pani Marta zdobyła uprawnienia dietetyka 

marta pawelec uprawia dietetykę w nowoczesnym, holistycznym, wydaniu – łączy  doświadczenie 
pedagogiczne, aspekt psychologiczny i szeroką wiedzę o odżywianiu i zdrowiu. trafiają do niej osoby 
walczące z nadwagą lub otyłością – czasem długotrwale i nieskutecznie, zmagające się z chorobami, 
dzieci, sportowcy. trudne przypadki. podkreśla, że dieta nie może być karą, a powinna być drogą 

do zrozumienia, jak dobre dla ciała i ducha jest zdrowe odżywianie. 
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klinicznego, skończyła także studia podyplomowe z  psychodiete-
tyki. Wszystko to pozwala jej prowadzić praktykę w  szerokim ob-
szarze, a więc zajmować się nie tylko odchudzaniem pacjentów, ale 
także prowadzeniem skomplikowanych dietoterapii w  chorobach, 
sportowców czy wspomnianych najmłodszych pacjentów. 

Specjalistka od zadań specjalnych

Wbrew pozorom najmniej osób zgłasza się do gabinetu Marty Pawe-
lec, żeby zredukować wagę. –  To tylko 20 procent moich pacjentów 
– mówi. – Większość poszukuje wsparcia dietetycznego w  choro-
bach i schorzeniach, na przykład krążeniowych, cukrzycy i insulino-
oporności, hashimoto czy hormonalnych. Często kierują ich do mnie 
lekarze. Przyjmuję też małych pacjentów z Koszalina i regionu, m.in. 
Sławna, Szczecinka, Kołobrzegu, Słupska. 

Marta Pawelec przyznaje, że praca z dziećmi, choć bardzo ją lubi, jest 
ogromnym wyzwaniem. Do gabinetu zgłaszają się rodzice małych 
sportowców, dzieci zmagających się z  chorobami i mi, w  tym auty-
zmem, adhd, padaczką, ale też otyłymi. Powodzenie terapii w  każ-
dym przypadku wiąże się z  dyscypliną, która trudno wprowadzić 

Dietetyk do zadań specjalnych



w  dziecięcy świat. Odchudzanie dzieci wymaga też zmian w  życiu 
całej rodziny. Łatwo nie jest, ale świetne sprawdzają się tu umiejęt-
ności pedagogiczne pani Marty i wiedza z zakresu psychodietyki. 

Odchudzanie z głową

Psychodietetyka staje się zresztą coraz bardziej popularna, bo 
większość problemów z wagą ma swoje źródło w emocjach. Zajada-
nie stresu, jedzenie kompulsywne, zaburzenia odżywiania – to tylko 
niektóre z problemów o podłożu psychicznym. Wytrwanie w diecie 
również wymaga wytrwałości, o utrzymaniu zasad zdrowego odży-
wiania po terapii nie wspominając.  – Dietetyk zajmuje się sposobem 
odżywiania, psychodietetyk kładzie nacisk na właściwe myślenie 
o  jedzeniu – wyjaśnia Marta Pawelec. – Ja łączę te dziedziny, bo 
uważam, że sukces dietoterapii tkwi we właściwym nastawieniu, 
podejściu do zmian. Uważam, że opieka dietetyka nie może polegać 
na suchej wymianie informacji, przygotowaniu jadłospisu i ważeniu. 
Musi być pracą nad świadomością pacjentów, by wiedzieli, że chodzi 
przede wszystkim o zachowanie zdrowia. Nie można jedzenia trak-
tować tylko jako sposobu na zaspokojenie głodu, ale jako paliwo dla 
organizmu. Ostatnio usłyszałam świetne zdanie: „Jeśli nie będziesz 
traktować jedzenia jak leku, w przyszłości lek będzie twoim jedze-
niem”.

Najważniejsze – zacząć

Pierwsza wizyta w gabinecie Marty Pawelec trwa półtorej godziny, 
czasem nawet dwie. Przede wszystkim obejmuje pogłębiony wy-
wiad dietetyczny, zdiagnozowanie problemów, nawyków żywienio-
wych, omówienie wyników badań, jeśli pacjent je posiada, analizę 
składu ciała, ewentualnie analizę pierwiastkową z pomocą biorezo-
nansu, jeśli pacjent zechce skorzystać z tej metody diagnostycznej.

Po wizycie pacjenci mailowo otrzymują indywidualnie skompono-
wany jadłospis, zalecenia,  listę badań do uzupełnienia, ewentualnie 
listę suplementów. – Nie jestem ani ich zagorzałym zwolennikiem, 
ani przeciwnikiem, wybór co do ich stosowania zostawiam pacjen-
tom, mogę im natomiast w tej kwestii doradzić – podkreśla Marta 
Pawelec. – Ogromną uwagę za to przykładam do flory jelitowej i mi-
krobiomu. Jeśli nie funkcjonują dobrze, żadne witaminy, pierwiastki 
i koenzymy nie będą się wchłaniać, a organizm prawidłowo praco-
wać. Dieta, choćby była najlepsza, nie da rezultatu. Dlatego zachę-
cam do przeprowadzenia badania w kierunku mikroflory jelitowej, 
nietolerancji pokarmowych czy pasożytów. Pacjent próbkę pobiera 
w  domu sam, wysyłamy ją do laboratorium w  Poznaniu, z  którym 
współpracuję, i na tej podstawie uzupełniamy niedobory.

Dieta nie jest za karę

Jadłospisy Marta Pawelec układa pod kątem jego aktywności do-
bowej, dolegliwości, upodobań. – Mogę go przesłać mailem, ale lu-
bię na przekazanie się jednak umówić – zaznacza. –  Mamy wtedy 
możliwość przeanalizować go krok po kroku z pacjentem, wyjaśnić 
wątpliwości, wprowadzić modyfikacje, tym bardziej że w  niektó-
rych jednostkach chorobowych dieta może być naprawdę zaska-
kująca. Nie zawsze znajdują się w niej produkty fit – ciemny chleb, 
warzywa czy pełnoziarniste makarony. Bywają schorzenia wyma-
gające wprowadzenia np. pszennych produktów lekkostrawnych. 
Zawsze są jednak jak najmniej przetworzone. 

Pacjenci bywają zdziwieni przede wszystkim różnorodnością posił-
ków. – Niechętnie używam słowa dieta, bo budzi niedobre skojarze-
nia – mówi Marta Pawelec. – Wciąż pokutuje przekonanie, że dieta 
jest za karę: je się mało i  jałowo, trzeba rezygnować z  ulubionych 
potraw i jeść na zmianę sałatę z pomidorem i chudy twaróg bez soli. 
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Tymczasem posiłki są sycące, smaczne, pełne przypraw.    
 
Czasem pacjenci zalecenia kwestionują też pod względem ilości 
czy objętości posiłków, bo dieta kojarzy im się z  ograniczaniem. – 
Pacjent widzi na talerzu mnóstwo jedzenia i zaczyna wątpić, czy to 
dobrze – uśmiecha się Marta Pawelec. – Tymczasem cięcie kalorii 
czy pomijanie posiłków to ogromny błąd. Daje odwrotny skutek: 
spowalnia metabolizm, waga w  efekcie stoi. Nie można na diecie 
chodzić głodnym także dlatego, że powoduje to frustrację, złość, 
jesteśmy bardziej podatni na pokusy, a stąd prosta droga do zabój-
czego dla każdej diety podjadania. Z drugiej strony walczę z perfek-
cjonizmem. Nie warto wpędzać się w poczucie winy z powodu ba-
tonika czy kawałka pizzy – jeśli się z diety na chwilę wyłamiemy, ale 
generalnie przestrzegamy zaleceń, nic się nie stanie.  

Oferta gabinetu jest bardzo szeroka. Obejmuje konsultacje i opiekę 
dietetyczną w różnych pakietach, w tym sportowych, dla dzieci, par, 
z uwzględnieniem badań analizatorem, biorezonansem czy ćwiczeń 
za pomocą EMS-u lub bez. Marta Pawelec organizuje też warszta-
ty – w  szkołach, na miejscu, współpracuje z  klubami sportowymi. 
W planie – poza pomieszczeniem dla dzieci – ma uruchomienie no-
woczesnych usług dietetycznych, na przykład wspólne zakupy. Poza 
gabinetem przy ul. Modrzejewskiej przyjmuje w centrum Remedica.  

Szczegółowe informacje na stronie: 
medfile.pl/gabinety/centrumdietoterapii-koszalin/koszalin.

www.centrumdietoterapii-koszalin.medfile.pl 

centrum dietoterapii i edukacji Żywieniowej
marta pawelec

koszalin ul. modrzejewskiej 2/3
kom. 608 033 711

/ poradnia dietetyczna marta pawelec



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

S
ubstancje zobojętniające sok żołądkowy takie, jak ranitydyna 
czy omeprazol, są bardzo często stosowanymi lekami, których 
zadaniem jest obniżenie produkcji kwasu solnego w żołądku. 

Przynoszą ulgę, m.in. w refluksie, polegającym na podnoszeniu się 
kwaśnej treści żołądka do przełyku, co wywołuje uczucie palenia 
w  gardle. Leki zobojętniające soki żołądkowe, w  tym inhibitory 
pompy protonowej, ogólnie uznawane są za bezpieczne, choć część 
ekspertów niepokoi się o  ich nadużywanie – szczególnie, że część 
z tych substancji dostępnych jest bez recepty. 

Najnowsze badanie naukowców z  Medical University of Vienna 
pokazuje, że leki te mogą mieć jednak nieznane wcześniej skutki 
uboczne. 

Uczulenie na jedzenie

Mniej więcej 10 lat temu Erika Jensen-Jarolim, immunolog i badacz 
alergii z  Wiednia, zaczęła się zastanawiać, czy leki zobojętniające 
soki żołądkowe nie mogą wyzwalać różnych alergii. Przyczynkiem 
do tych rozważań stała się historia jej kolegi, który w  dorosłym 
życiu nabawił się bardzo rzadkiej alergii na kawior z  bieługi. Po 
dokładniejszym wywiadzie okazało się, że kolega ten zażywa regu-
larnie inhibitory pompy protonowej i  inne leki na wrzody żołądka, 
należące do grupy leków zobojętniających sok żołądkowy. 

Erika Jensen-Jarolim podejrzewała, że zbyt mało kwaśne środowi-
sko żołądka (powstające w wyniku stosowania tych leków) jest za 
mało agresywne, aby odpowiednio strawić białka obecne w żywno-

ludzie stosujący leki zobojętniające sok żołądkowy średnio dwa razy częściej zażywają leki na alergie 
oddechowe niż pozostała część populacji, wskazują najnowsze badania austriackich naukowców. Jaki 
jest według badaczy związek pomiędzy kwaśnością soku żołądkowego a ryzykiem rozwoju uczulenia?

Leki na żołądek a alergie

ści. A to z kolei może prowadzić do podrażniania nimi układu odpor-
nościowego w  jelitach, co może skutkować powstawaniem alergii 
pokarmowej. Aby potwierdzić tę hipotezę, Jensen-Jarolim wraz ze 
współpracownikami stworzyła mysi model alergii pokarmowej na 
kawior z  bieługi. Okazało się, że rzeczywiście zwierzęta, którym 
podawano „większe” białka (gorzej rozłożone na fragmenty, jak ma 
to miejsce w niedostatecznie kwaśnym soku żołądkowym) okazały 
się być zdecydowanie bardziej uczulające niż białka rozłożone na 
„standardowej” wielkości fragmenty. 

W zależności od wieku

W najnowszym badaniu Erika Jensen-Jarolim ze współpracownika-
mi przyjrzała się rejestrom, zawierającym informacje 
o  lekach przepisywanych przez lekarzy ponad 8 mi-
lionom osób mieszkających w Austrii w latach 2009-
2013. 

Okazało się, że u  osób, które stosowały leki zobo-
jętniające sok żołądkowy, leki przeciwalergiczne 
zażywane w alergiach oddechowych (m.in. leki prze-
ciwhistaminowe) były średnio dwa razy częściej 
przepisywane przez lekarza niż w  pozostałej części 
populacji. Prawdopodobieństwo zażywania leków na 
alergie oddechowe wraz z  lekami na obniżenie kwa-
sowości soku żołądkowego było silnie zależne od wie-
ku. U osób powyżej 60. roku życia ryzyko zażywania 
leków przeciwalergicznych było aż 5-krotnie wyższe 
u  tych pacjentów, którzy stosowali leki obniżające 
kwasowość soku żołądkowego w  stosunku do osób, 
które nie potrzebowały takich leków. Z drugiej strony, 
u osób poniżej 20. roku życia to samo ryzyko było tyl-
ko 1,5-krotnie większe. 

Badacze zastrzegają, że badanie nie pokazuje zależ-
ności przyczynowo-skutkowej, lecz pewien związek. 
Nie można jednoznacznie powiedzieć, że zażywanie 

leków zobojętniających sok żołądkowy powoduje wystąpienie 
alergii. Model też nie był idealny, ponieważ we wcześniejszym ba-
daniu naukowcy z Medical University of Vienna skoncentrowali się 
na alergiach pokarmowych, a  w  najnowszej analizie skupili się na 
lekach stosowanych w alergiach oddechowych. Kolejnym krokiem 
austriackich badaczy ma być skonstruowanie mysiego modelu aler-
gii oddechowych i  zbadanie wpływu leków zobojętniających sok 
żołądkowy na ich rozwój. 

Jednocześnie autorzy badania uspakajają, że osoby zażywające 
inhibitory pompy protonowej i  inne rodzaje leków zobojętniają-
cych sok żołądkowy nie powinny ich odstawiać – bowiem na razie 
pokazano tylko pewien trend, nie znane są jeszcze jego dokładne 
przyczyny.
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Świąt pełnych puszystego śniegu, pachnących choinką, przepełnionych

rodzinną atmosferą i ciepłem wspólnych chwil. Wspaniałych noworocznych

planów oraz licznych sukcesów w zbliżającym się 2020 roku

życzy zespół Hair&Beauty Studio

Hair & Beauty Studio

Kołobrzeg, Źródlana 1

T: 534 120 400



W
ellbeing oznacza dosłownie dobrostan. Poczucie kom-
fortu, balansu i życiowej harmonii. Składa się na niego 
dobra kondycja fizyczna i  psychiczna. Coraz więcej 

pracodawców decyduje się na wprowadzanie tej idei w  swoich 
firmach, bo inwestycja w  dobre samopoczucie pracowników to 
zapewnienie sobie doskonale zmotywowanego zespołu, dobrej 
atmosfery i wzmocnienie pozytywnego wizerunku na rynku pra-
cy. W terminologii HR nosi to nazwę „employer branding”, a więc 
budowania marki „pracodawcy z wyboru”. Takiego, któremu zale-
ży na pracownikach, więc oferuje im coś w bonusie, a dzięki temu 
jest dla nich bardziej atrakcyjny. Bonus najczęściej przyjmuje 
formę tzw. benefitu o działaniu prozdrowotnym, bo właśnie sfe-

nowocześnie myślący i mądrzy pracodawcy doskonale wiedzą, że największym potencjałem są 
ludzie, których zatrudniają, zatem warto ich doceniać, motywować, dbać o ich zdrowie i psychikę. z kolei 
pracownicy szukają dziś firm, które są w stanie zapewnić im atrakcyjne aktywności wynagradzające 
zaangażowanie. niebawem strefa 3l ruszy z inspirowanym ideą wellbeing projektem oferującym 
firmom rozbudowany program zajęć prozdrowotnych, który fantastycznie sprawdzi się w roli benefitów. 
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ra zdrowego stylu życia jest najbardziej warta wsparcia w  kon-
tekście wellbeingu. Mogą to być warsztaty, zajęcia sportowe, 
integracyjne, relaksacyjne czy edukacyjne. Zdrowy i zadowolony 
pracownik jest bezcenny – lojalny, chętny do wyzwań, efektyw-
niejszy.

Program został pomyślany tak, by zaspokoić różne potrzeby, 
a korzystające z niego firmy mogły wybrać to, co najlepiej spraw-
dzi się konkretnie w ich środowisku pracy. Oscyluje wokół czte-
rech komplementarnych zagadnień: aktywności fizycznej, zdro-
wego odżywiania, redukcji stresu oraz motywacji. Każde z  nich 
realizowane jest w formie różnych zajęć. 

Strefa 3L
wellbeing, czyli recepta na szcześliwą firmę

Z modułu ćwiczeń rozluźniających miała już okazję skorzystać 
firma Wypisz-Wymaluj oraz Business Software.



strefa 3l ul. Jana matejki 1, koszalin
www.strefa3l.pl, kontakt@strefa3l.pl

czynne w godzinach:
pon-pt: 8.00-22.00

sob: 9.00-14.00
#więcej niż trening

Pierwszą grupę stanowią warsztaty. Do wyboru są antystresowe 
– pomogą w poznaniu źródeł stresu w pracy oraz nauczą, jak so-
bie z  nim radzić; oddechowe obejmują naukę technik relaksacyj-
nych; motywacyjne, prowadzone w  lekkiej, integracyjnej formie, 
pozwalają pracować nad lepszą samooceną i  docenić wartość 
efektywnej pracy jako elementu samorozwoju; warsztaty ćwiczeń 
rozluźniających mięśnie pleców, szyi i rąk doskonale sprawdzą się 
w przypadku pracowników, którzy cierpią na dolegliwości bólowe 
związane z siedzącym lub stojącym trybem pracy – mogą się od-
być się przy biurkach, w  pomieszczeniu socjalnym, małej sali lub 
w Strefie 3L. 

Kolejną propozycją są szkolenia. Kompleksowe poświęcone zosta-
nie kulturze wellbeing – uczy, jak podnieść prestiż firmy i stworzyć 
bardziej zrównoważone, a tym samym atrakcyjniejsze środowisko 
pracy. Pracownicy uczą się natomiast, jak prawidłowo się odży-
wiać, planować aktywność fizyczną i  dopasować ją do własnych 
możliwości, a także jak radzić sobie ze stresem i w jaki sposób się 
motywować. 

Odrębne szkolenie poświęcone zostanie zasadom zdrowego od-
żywiania. Złe nawyki żywieniowe, siedzący tryb życia, „zajadanie 
stresu”, wypijanie hektolitrów kawy i napojów energetyzujących – 
często niestety „celebrowane” w pracy – przyczyniają się m.in. do 
wystąpienia nadwagi. Warto zdać sobie sprawę, że jest ona szko-
dliwa nie tylko w  wymiarze jednostkowym, ale może mieć realny 
wpływ na jakość pracy. – Nadwaga i otyłość to globalny problem, 
który sprawia, że sprawność fizyczna i  wydolność pracowników 
jest mniejsza – potwierdza Waldemar Ślęzak, lekarz medycyny 
pracy, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tro-
pikalnej. – Problem dotyczy nie tylko pracowników biurowych, ale 
także wielu zawodów, w których mimo pozornej mobilności praca 
jest statyczna, np. kierowców. Pracownik otyły i mniej sprawny fi-
zycznie jest bardziej senny, mniej skłonny do wysiłku umysłowego. 
Z punktu widzenia pracodawcy warto sprzyjać aktywności fizycz-
nej pracowników. Tym bardziej że osoby z  otyłością czy innymi 
czynnikami ryzyka związanymi z niezdrowym trybem życia, mają 
przy badaniach okresowych skracany okres zdolności do pracy, co 
zwiększa częstotliwość badań i w związku z tym koszty zatrudnie-
nia.

Część programu związana z  aktywnością fizyczną uprawnia do 
korzystania z  treningu obwodowego Milon i  treningu personal-
nego EMS, diagnostyki FMS i  analizy składu ciała w  Strefie 3L. 
W ramach treningów pracownicy otrzymują profesjonalną opie-
kę, korzystają z  innowacyjnego sprzętu, w  komfortowej, kame-
ralnej przestrzeni. Same ćwiczenia są łatwe, bezpieczne, mogą 
z  nich skorzystać zarówno osoby młodsze i  starsze, niewyspor-
towane, zaniedbane ruchowo, z  różnymi chorobami i  dysfunk-
cjami aparatu ruchu, jak również osoby z  większą sprawnością 
fizyczną. 

Do wyboru w  ramach programu są także masaże biurowe – wy-
konywane w miejscu pracy lub w spa Strefy 3L, a opracowane na 
podstawie eksperckiej wiedzy i najlepszych technik przez doświad-
czonych fizjoterapeutów. Zresztą wszystkie wymienione zajęcia są 
prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: masażystów, 
trenerów, dietetyków, coachów. Dobór zajęć, ich częstotliwość, 
czas współpracy oraz wielkość grup ustalane będą indywidualnie, 
zgodnie z charakterem firmy i rodzajem wykonywanej pracy. Pro-
gram pozwala na dużą elastyczność, bo w roli benefitu można wy-
brać jedną aktywność prozdrowotną lub połączyć kilka. 

Programy można realizować m.in. poprzez dotacje z UE. 
Informacje: tel. 601 219 230; info@strefa3l.pl 
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Wellbeing – korzyści dla firmy
- wyjątkowy benefit dla pracowników, 
   skrojony na miarę potrzeb
- mądrze wydany budżet: pełna kontrola 
   nad wykorzystaniem benefitu
- wzmocnienie wizerunku firmy jako 
   przyjaznej pracownikom
- realny wpływ na polepszenie zdrowia w firmie
- zmniejszone dolegliwości bólowych 
   i lepsza atmosfera w pracy
- mniej urlopów zdrowotnych i zmniejszona 
   rotacja pracowników
- doskonałe narzędzie wzmacniające więzi 
   zespołów w firmie
Wellbeing – korzyści dla pracownika
- lepsze postrzeganie swojego pracodawcy 
   i miejsca pracy
- zmniejszenie poziomu stresu i napięcia
- zredukowanie odczuwalnego bólu i dolegliwości 
   spowodowanych pracą
- zredukowanie odczuwalnego zmęczenia
- lepsze samopoczucie i poprawa koncentracji
- zwiększenie wydajności i efektywności
- zwiększone poczucia work-life balance 
   i wprowadzenie prawdziwej kultury wellbeing 
   do organizacji
- zwiększenie motywacji do pracy

- Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) osoby dorosłe w wieku między 18 a 65 
rokiem życia powinny dążyć do utrzymania aktywno-
ści fizycznej: na poziomie umiarkowanym 30 min. 5 
razy w tygodniu, na poziomie intensywnym przez co 
najmniej 20 min. trzy razy w tygodniu. Co najmniej 2–3 
razy w tygodniu powinno się wykonywać ćwiczenia 
zwiększające wytrzymałość mięśni i ich siłę.
- Badania American College of Sports Medicine do-
wodzą, że pracownicy, którzy spędzają 30–60 minut 
w czasie lunchu ćwicząc, są średnio 15 proc. bardziej 
produktywni tego dnia.
- Ok. 50– 60 proc. wszystkich traconych dni robo-
czych ma związek ze stresem.
- Godzina siedzenia skraca życie o 21 minut. To więcej 
niż jeden wypalony papieros!
- Gdyby co drugi nieaktywny fizycznie Polak zaczął 
ćwiczyć, to rocznie liczba zawałów mogłaby spaść 
blisko o 11 tysięcy.



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

ECHO SERCA 
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY
TESTY SKÓRNE
SPIROMETRIA

PEDIATRA PULMONOLOG Grażyna Stanisławska
PEDIATRA ALERGOLOG Aleksandra Nogalska
PEDIATRA KARDIOLOG dziecięcy Leszek Czarnecki
CHIRURG DZIECIĘCY Jerzy Niesłuchowski
INTERNISTA PULMONOLOG Lidia Sławińska

NEUROCHIRURG Michał Tarnowski
KARDIOLOG Agata Pawelska-Buczeń
KARDIOLOG Karolina Zakutyńska-Kowalczyk
KARDIOLOG Krzysztof Jarząbek
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń
NEUROLOG Marek Żmuda
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska
LARYNGOLOG Edward Bauer
DERMATOLOG Danuta Jurgielaniec

Stan-Med
Rejestracja:

94 347 74 61, 602 776 267
Koszalin ul. Staszica 8a

www.stanmed.pl

GABINETY 
SPECJALISTYCZNE

RADIOLOG Joanna Staniewicz
RADIOLOG Aleksander Kaczmarek
RADIOLOG Hubert Sekular
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska
RADIOLOG Bartłomiej Rękawiecki

Zapraszamy na konsultacje - 18 stycznia 2020 r.
ORTOPEDY DZIECIĘCEGO - Dr Joanna Kraśny 

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu dzieci. Klinika 
Ortopediii Traumatologii Dziecięcej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym 

Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu.



Dr Mirosława Cybulska
Lekarz dermatolog, specja-
lista medycyny estetycznej. 
Absolwentka Wydziału 
Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Lublinie. 
Specjalizację z zakresu 
Dermatologii i Wenerologii 
odbyła w Klinice Dermatolo-
gii, Dermatologii Dziecięcej 
i Onkologicznej w Łodzi. 

Oprócz dermatologii ogólnej zajmuje się zabiegami z medy-
cyny estetycznej z wykorzystaniem kwasu hialuronowego, 
toksyny botulinowej, a szczególnym zainteresowaniem 
darzy zabiegi z zakresu medycyny regeneracyjnej: osocze 
bogatopłytkowe, fibryna bogatopłytkowa, Plasma Complex 
(naturalna biostymulacja komórkami macierzystymi).
Motto: „Naturalne piękno jest najpiękniejsze!”

J
eśli jesteś zwolennikiem naturalnych  rozwiązań, chcesz za-
chować młodą i jędrną skórę ten zabieg jest dla Ciebie! Piękno 
masz we krwi. Naturalna biostymulacja komórkami macierzy-

stymi i czynnikami wzrostu. Zabieg PLASMA COMPLEX jest całko-
wicie naturalny. Pod skórę nie wstrzykuje się żadnych wypełniaczy, 
a jej powierzchnia jest ostrzykiwana jedynie komórkami z własnej 
krwi pacjenta, a więc idealnie tolerowana przez organizm.

Jedyny gabinet medycyny estetycznej wykonujący zabieg plasma complex w koszalinie.
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MiraDerm Koszalin
plasma complex — nowy wymiar terapii komórkowej
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magiczny czas świąt bożego narodzenia, nowego roku i  karnawału pozwala na złapanie oddechu 
od codziennych obowiązków. w  każdym razie na pewno warto zatrzymać się choć na chwilę 
i zatroszczyć o siebie oraz swoich najbliższych. dobre widoki na przyszłość zależą także od zdrowych 

oczu, a właściwie dobrane soczewki oraz oprawy okularowe to także szansa na zmianę wizerunku.

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

i   1 3 0   i

Właściwie dobrane  soczewki 
to  dobre widoki na przyszłość



W
rażliwe, delikatne i niepowtarzalne – ludzkie oko wymaga 
profesjonalnej opieki specjalistów. Potrzebne nowe oku-
lary lub soczewki? Zamiast pochopnie kupować gotowe 

szkła w  markecie lub on-line, warto zgłosić się do optometrysty. 
W salonach  OKULARNIA państwa  Katarzyny i Damiana Urbano-
wiczów w  Koszalinie i  Sianowie można zbadać wzrok oraz dobrać 
produkt odpowiedni do kształtu oka i twarzy.

- To bardzo ważne dla zdrowia oczu, aby soczewki dobrał specjalista 
– podkreśla pani Katarzyna, dyplomowana optometrystka. – Dzięki 
naszej wiedzy i profesjonalnemu sprzętowi, na którym pracujemy, 
możemy określić wadę wzroku, a  co za tym idzie zaproponować 
pacjentom sposób korekcji. Jeśli oprócz okularów dobieramy także 
soczewki kontaktowe, bierzemy pod uwagę kształt gałek ocznych,  
a także rozmiar, moc soczewek oraz materiał, z jakiego zostały wy-

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

konane, uczymy jak je prawidłowo zakładać i zdejmować,  jak czy-
ścić i przechowywać, aby zapewnić oczom poprawę widzenia oraz 
bezpieczeństwo.

- Czy możemy korygować wadę wzroku i jednocześnie poszaleć nie-
co  z wyglądem w zbliżającym się okresie świąteczno – noworocz-
nym oraz karnawałowym? Oczywiście, w naszej OKULARNI mamy 
także soczewki barwione, jednodniowe lub miesięczne – poleca Da-
mian Urbanowicz, technik optyk.  – W każdym przypadku służymy 
badaniem i poradą. Pracujemy w oparciu o produkty Cooper Vision. 
Odmieniony look zapewnią również nowe oprawy okularowe. Wła-
ściciele OKULARNI odwiedzają targi i  uczestniczą w  spotkaniach 
branżowych, żeby najnowsze modele znalazły się także ofercie ich 
salonów. A zatem jeśli widoki na przyszłość mają być dobre, to tylko 
„pod okiem” specjalistów.

salony optyczne okularnia
koszalin, ul. poprzeczna 1a

tel.: +48 735 008 009
sianów, ul. armii krajowej 20

tel.: +48 606 500 142 

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego 

Nowego Roku
życzą

Katarzyna i Damian 
Urbanowicz
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D
latego chcą wpisania tego związku na listę środków niedo-
zwolonych do stosowania przez sportowców przez Świato-
wą Agencję Antydopingową (WADA). 

Perskie ziele

Przypuszcza się, że szpinak warzywny (tak chętnie jedzony przez 
Popeye’a) pochodzi ze starożytnej Persji. Wiemy, że w  VII wieku 
szpinak był znany w Chinach i zawędrował do nich z Persji przez Ne-
pal – do dziś Chińczycy o szpinaku mówią „perskie ziele”. W Europie 
szpinak pojawił się prawdopodobnie dopiero w XI wieku, gdy Mau-
rowie przenieśli go do Hiszpanii. W  Polsce warzywo to na pewno 
znane było pod koniec XVII wieku. 

Szpinak jest bardzo zdrowym warzywem, zawierającym związki 
o  działaniu przeciwnowotworowym i  przeciwmiażdżycowym (np. 
luteinę, β-karoten czy witaminę C), zmniejszającym stres (jony ma-
gnezu) czy zapobiegającym anemii (jony żelaza). Jest też idealnym 
warzywem dla osób odchudzających się (mała kaloryczność) oraz 
chcących nabrać mięśni (dzięki ekdysteronowi). Zawiera jednak 
szczawiany, przyczyniające się do powstawania kamieni nerko-
wych.

Inteligentna ochrona

Zawarty, m.in. w szpinaku ekdysteron jest naturalnie występującym 
hormonem steroidowym, kontrolującym linienie i  metamorfozę 
stawonogów. Produkowany przez rośliny jest naturalnym insekty-
cydem: powstrzymuje owady przed rozmnażaniem się i wzrostem. 

W  ludzkim organizmie brak receptorów ekdysteronowych, co 
jednak nie oznacza, że nasze organizmy nie reagują na ten steryd. 

bohater przedwojennych komiksów i filmów animowanych marynarz popeye był dobrym, aczkolwiek 
porywczym człowiekiem, uzyskującym niemal nadprzyrodzoną siłę po zjedzeniu puszki szpinaku. 
okazuje się, że bajka nie do końca była fikcją: zawarty w liściach szpinaku ekdysteron rzeczywiście 

zwiększa sprawność fizyczną i powoduje przyrost mięśni, dowodzą niemieccy naukowcy.

Marynarz Popeye miał rację!

Wcześniejsze badania pokazały, że ma on zdolność obniżania po-
ziomu lipidów i glukozy we krwi, wspomagania pracy wątroby oraz 
układu odpornościowego. Od lat 80. XX wieku stosowany był jako 
dodatek do odżywek dla sportowców, bo miał sprzyjać syntezie bia-
łek tkanki mięśniowej. 

Środek dopingowy?

Naukowcy z  Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego postanowili 
sprawdzić, czy rzeczywiście ekdysteron ma zdolność zwiększania 
wydolności organizmu i masy mięśniowej. Patronat nad badaniami 
miała Światowa Agencja Antydopingowa.

W eksperymencie wzięło udział 46 sportowców, którzy na 10 tygo-
dni zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa otrzymywała 
codziennie kapsułki z ekdysteronem w ilości odpowiadającej 4 kilo-
gramom liści szpinaku, druga grupa zażywała zaś placebo. Uczest-
nicy badania nie stosowali żadnych innych preparatów, w szczegól-
ności anabolików, aby naukowcy mieli pewność, że zaobserwowane 
wyniki są związane z działaniem ekdysteronu. 

Okazało się, że osoby z grupy przyjmującej codziennie dużą dawkę 
ekdysteronu w ciągu trwania badania trzykrotnie zwiększyły swoją 
sprawność fizyczną i masę mięśniową względem grupy kontrolnej. 
To imponujący wynik, szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę, że 
preparat nie powodował toksyczności w nerkach i wątrobie. 

Ze względu na tak duża skuteczność ekdysteronu powinien on 
znaleźć się na liście środków niedozwolonych dla sportowców, 
ponieważ rzeczywiście nosi znamiona dopingu, dowodzą niemiec-
cy naukowcy. Zanim jednak się to stanie, agencja antydopingowa 
sprawdzić, jak popularny jest ekdysteron wśród sportowców. 
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Drodzy Pacjenci, 
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość, 
a kolejne dni świąt Bożego Narodzenia 
żyją swoim niepowtarzalnym pięknem. 

Niech Nowy Rok 2020 obfituje 
w pomyślność, szczęście i same sukcesy. 

A my korzystając z okazji pragniemy 
serdecznie  podziękować Wam 
za zaufanie, jakim nas obdarzacie każdego dnia. 
Spełniajmy marzenia! 
Zespół Podologica - Instytut Zdrowych Stóp

Koszalin ul. Kościuszki 7, Gabinet 117 (1 piętro), kom. 512 855 900, www.podologica-koszalin.pl



Kwestionariusz biznesowy 
i   b i z n e s   i
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Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...
… milicjantem. Uwielbiałam program 997. Do dziś pamiętam uczu-
cie, gdy po środowej emisji wracałam do swojego pokoju. Strasznie 
się bałam, że na końcu schodów ktoś się czai, a w następnym tygo-
dniu nie mogłam się doczekać znajomej, charakterystycznej czo-
łówki. 

W szkole...
… lubiłam siedzieć w  pierwszej ławce. Koleżanki i  koledzy nie po-
dzielali mojego entuzjazmu, dlatego zazwyczaj miałam ją całą dla 
siebie. Wszędzie mnie było pełno. Byłam zuchem, następnie harce-
rzem. Tylko do chóru mnie nie przyjęli…

Moja pierwsza praca...
… po klasie maturalnej (mieszkałam wtedy w  Ciechocinku) praco-
wałam przy produkcji wody mineralnej „Krystynka”. Praca na dwie 
zmiany, w nocy śniły mi się butelki.  

Pierwsze zarobione pieniądze...
… było to dobrych parę milionów. Wydałam je m.in. na porządny, 
skórzany portfel, taką większą podkówkę, w  której mieściły się 
banknoty, bilon i  ważne karteczki. Praca była wakacyjna, od paź-
dziernika zaczynałam studia. Właśnie weszła w życie ustawa o de-
nominacji złotego i  w  styczniu Polskę czekała reforma walutowa. 
Uznałam, że portfel to ważna rzecz. Służył mi przez kolejnych 15 
lat. To był świetny zakup.  

Żeby odnieść sukces w zawodzie...
…trzeba kochać, to co się robi. Wtedy łatwo przychodzi planowanie, 
szybciej działamy, chcemy  zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętno-
ści społeczne. Przynajmniej taką mam nadzieję

Dobry szef...
… posiada zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie, ma zdolności 
organizacyjne i  przywódcze, spaja zespół, właściwie ceduje obo-
wiązki, umie rozmawiać, rozwiązywać konflikty, jest sprawiedliwy

U współpracowników cenię…
…umiejętność dążenia do wspólnego celu, docenianie efektu syner-
gii, myślenie perspektywiczne.

Nie zatrudniłabym…
… lenia i kłamczucha.

Prywatnie jestem...
… bardziej slow.

Dzień zaczynam...
…słowami „cześć, maluchy” lub „z  drogi chłopaki, bo nie mogę 
przejść” kierowanymi do psa i  kota, którzy na dwie minuty przed 
dzwonkiem budzika pojawiają się pod drzwiami sypialni. 

Rodzina...
… kocha mnie, więc akceptuje moje zwierzęta. Czasem mówi do nich 
nawet „mój ty, mój ty” albo „zawsze marzyłem o takim kotku”.

Zawsze znajdę czas...
… i miejsce na pyszne ciasto i dobrą kawę. 

Moim marzeniem jest...
… by „Azor i Spółka” szedł obranym kursem, zestarzeć się z uśmie-
chem w oczach przy mężu i mieć siłę wygłupiać się z wnukami. 

Kiedy nie pracuję...
… spędzam czas z  rodziną, znajomymi, współadministruję lokalną 
grupę na FB - Zaginione/znalezione zwierzaki Koszalin i najbliższe 
okolice.

Moje hobby to...
… literatura, najchętniej kryminał. Dobry film, najszybciej thriller. 
Muzyka, najlepiej polska, gatunki wszelakie. Lubię spływy kajako-
we. Im trudniejsze warunki, tym lepiej.

Sport jest dla mnie...
… przeszłością - pamiątki w postaci numerów i koszulek startowych, 
medali, w tym z Biegu Herkulesa i półmaratonu Nocnej Ściemy. Te-
raźniejszością - joga i nieodłączny zegarek sportowy na ręku. Przy-
szłością - powrót do biegów przełajowych, bo takie mnie kręcą naj-
bardziej. Buty już mam.

Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… więcej empatii na co dzień.

aneta młynarczyk
założyła firmę „azor i spółka” i tym samym stała się pierwszą w koszalinie profesjonalną petsitterką. to wzięte z języka angielskiego słowo oznacza 
„opiekunkę do zwierząt”. brzmi ono kojąco w uszach właścicieli, którzy sporadycznie lub często zmuszeni są z rozmaitych powodów opuścić miesz-
kanie i zostawić w nim ukochanego zwierzaka. inspiracją dla właścicielki „azora i spółki” była historia jej psa. – moja wzięta ze schroniska suczka 
bardzo źle znosiła pobyt w obcych miejscach. przenosiny do rodziny na czas naszych wyjazdów nie wchodziły w rachubę – mówi aneta młynarczyk. 
– konieczne było organizowanie jej opieki, nawet dochodzącej, w domu. pomyślałam, że jest mnóstwo osób w podobnej sytuacji i warto byłoby im 
pomóc. to było wiele lat temu. rynek nie był wtedy jeszcze na tą usługę gotowy. mocniej zainteresowałam się tematem w 2017 roku. zapisałam się 
na kurs profesjonalnego opiekuna zwierząt, czyli petsittera, a potem zaczęłam pracować w tym nowym zawodzie. 

Aneta Młynarczyk
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Jeśli szukają Państwo oryginalnych, niepowtarzal-
nych prezentów pod choinkę - zapraszam do 
mojego kołobrzeskiego sklepu Kamienie Świata.  
Znajdą w nim Państwo minerały – surowe i w postaci 
biżuterii, �gurki z najlżejszego drewna na świecie - 
indonezyjskiej balsy albo �gurki z pakistańskiego 
onyksu oraz innych półszlachetnych i szlachetnych 
kamieni. Czekają na Państwa bardzo poszukiwane 
lampy solne, redukujące skutki złego promieniowania 
w naszych pełnych urządzeń elektronicznych mieszka-
niach, a także minerały oczyszczające wodę, redukują-
ce stres, poprawiające nastrój. 
Kamienie od zawsze intrygują ludzi. Ze względu na 
wygląd, barwę, wewnętrzny blask, przejrzystość czy 
rzadkość występowania wielu z nich nadano wartość 
handlową, magiczną i uzdrowicielską, powiązano ze 
znakami Zodiaku, gwiazdami i planetami. Służyły
 i służą za amulety i ozdoby. Jest ich takie bogactwo, że 
na zgłębienie wszystkich ich tajemnic zabrakłoby 
życia. Ja od dawna poznaję ten fascynujący świat, a od 
25 lat prowadzę sklep. Mogą być Państwo pewni, że są 
w nim zawsze mile widziani. Chętnie podzielę się 
z Państwem wiedzą na temat kamieni, opowiem o ich 
niezwykłych właściwościach i pomogę wybrać najbar-
dziej odpowiednie dla danej osoby. 

Małgorzata Piekarz
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K
rążyły plotki o  tym, że Kospel może być przejęty, a  mimo 
to informacja o  połączeniu z  Viessmannem była dla wielu 
zaskoczeniem.  

- Z pewnością nie wszyscy te pogłoski słyszeli, więc potwierdzenie 
informacji mogło być dla kogoś zaskakujące. Kiedy obserwowałem 
komentarze w  Internecie, pojawił się wśród nich wątek, który na-
zwałbym „patriotycznym”. Oto rdzenna, polska, koszalińska firma 
przechodzi w  obce ręce – tak to mniej więcej brzmiało. Dla mnie 
w  biznesie pojęcie „narodowości” jest abstrakcyjne. Jakie to ma 
znaczenie, czy firma jest polska czy inna? 

- Co było powodem aliansu?
- Ja już od dłuższego czasu postrzegam siebie jako - w jakimś sensie 
- hamulec rozwoju firmy. Zależy mi na tym, by się ona dalej rosła. 
W związku z tym trzeba było poszukać nowej drogi. Ja wymyśliłem 
właśnie taką.

- Kiedy rozmawialiśmy w marcu 2016 roku mówił pan podobnie. 
Wspomniał pan wtedy również o „sympatycznych Niemcach” za-
interesowanych Kospelem. Czy to są ci Niemcy? 
- Wtedy chodziło o kogoś innego. Kospelem inwestorzy interesują 

nie mam wątpliwości, że to najlepsza droga, by zapewnić firmie możliwość dalszego rozwoju. oczywi-
ście trzeba pamiętać, że co prawda gramy z naszymi partnerami w jednej lidze, ale portfele mamy różnej 
grubości. Viessmann to w naszej branży największy gracz w europie, jeden z największych w świecie, 
a kospel to firma zdecydowanie mniejsza, ale za to dynamicznie rozpychająca się na światowym rynku. 
ze względu na dominujący typ produkcji, uzupełniamy się.  efekt synergiczny przyniesie korzyści obu 

stronom - mówi krzysztof łukasik, założyciel i właściciel koszalińskiego kospelu.  

Kospel wybrał Viessmanna
tylko krok do finalizacji transakcji roku 

rozmawiał: andrzej mielcarek / Fotografie: tomasz majewski 
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się od ponad 10 lat, od czasu kiedy zauważyli, jak rozpychamy się na 
rynku światowym. Ja zaś zdawałem sobie sprawę z tego, do jakiej 
fazy powinna dojść firma, żeby się z kimś połączyć, z jakimś dużym 
graczem. Inaczej mówiąc, nie miałem wątpliwości, że to jest nie-
uniknione. Koncentracja w  biznesie jest procesem powszechnym. 
Oczywiście byłoby dziwne, gdyby kupiła nas firma z zupełnie innej 
branży. Jednak w obrębie poszczególnych specjalności koncentra-
cja na rynkach światowych jest bardzo silna. Dotyczy to wszystkich 
rynków, tak samo - przykładowo - niemieckiego. Konsolidację w ob-
rębie branż prowadzą firmy o największym kapitale, doświadczeniu, 
zazwyczaj najstarsze. Niektóre z nich mają tradycję istnienia sięga-
jącą 200-300 lat. Oni zresztą podobne procesy już kiedyś przeży-
wali i dzięki nim tak urośli, że obecnie rozdają karty. 

- Są branże, w których polskie firmy dokonują przejęć na Zacho-
dzie. Wykupują swoich dawnych kooperantów albo konkurentów. 
Tak więc ten proces jest oderwany od realiów narodowych, a wią-
że się z kapitałem i doświadczeniem. 
- Ja prowadziłem już rozpoznanie akwizycyjne i brałem pod uwagę 
pójście drogą przejęć. Rozważaliśmy, czy nie stać się inwestorami 
dla mniejszych podmiotów. Szukaliśmy firm do przejęcia na rynku 
niemieckim, francuskim. Rozmowy były nawet dość zaawansowa-
ne. Ostatecznie przyjęliśmy inny model. To się zresztą działo obok 
rozmów z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi nami. 

- Ale postawili państwo na Viessmanna, przyjmując jego ofertę. 
- Gramy z nimi w tej samej lidze, choć mamy oczywiście portfele róż-
nej grubości. Uznaliśmy, że to dobra droga. 

- Kto odniesie większą korzyść z  tego aliansu -  Kospel czy 
Viessmann?
- W takiej operacji bierze się pod uwagę synergię, czyli możliwość 

generowania większych zysków dzięki temu, że podejmując współ-
pracę ze sobą, firmy nieco różne, ale w wielu obszarach podobne do 
siebie, będą wspólnie działać na rynku. W  tej konkretnej sytuacji 
synergia przyniesie korzyści obu stronom. Kospel jako silny gracz 
europejski, któremu trudno było wejść głębiej na rynek niemiecki, 
zyskuje dostęp do niego. Było tak, że wszędzie indziej szło nam do-
brze, a w Niemczech, w stosunku do nakładów, uzyskiwaliśmy naj-
mniejszy efekt. Stąd pojawiło się, tak jak mówiłem, myślenie o za-
kupie firmy w  Niemczech. Teraz pod brandem Grupa Viessmann, 
ale pozostając niezależną firmą, powinniśmy rozwój przyśpieszyć. 
Szczególnie w segmencie podgrzewaczy i kotłów cieplnych. 

- A jakie korzyści odniesie Viessmann?
- Dostanie produkty i technologie, których nie ma w swoim portfelu 
produktowym. 

- Viessmann kojarzony jest z  ogrzewaniem gazowym, Kospel 
z elektrycznym.
- Dlatego właśnie się nami zainteresowali. Kiedy prowadziliśmy 
rozmowy, oni otwarcie mówili „Stać nas na to, żeby stworzyć sobie 
firmę taką jak Kospel, ale zajmie nam to 5-10 lat. Pieniądze tu nie są 
najważniejsze, tylko pewna historia, zaplecze techniczne, doświad-
czenie. Popełnilibyśmy pewnie wiele błędów, które wy macie za 
sobą.” I  oni mają rację. Budowa hali, wyposażenie jej w  narzędzia 
i uruchomienie produkcji jest stosunkowo proste. Trudny jest pro-
ces doskonalenia produktów i  budowa kanałów dystrybucji. Tutaj 
dostają do ręki komplet wartości. 

- Żyjemy w czasie, kiedy popularna jest energetyka rozproszona. 
Rozwijają się żywiołowo technologie związane z przetwarzaniem 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Przed pań-
stwem otwiera się zapewne wiele nowych możliwości. 

Już w 2018 roku ze względu na dynamiczny rozwój KOSPEL rozpoczął budowę nowej hali w Koszalinie. 
Obecnie obiekt jest wykańczany i przygotowywany do rozpoczęcia w nim produkcji  
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- Energetyka rozproszona rzeczywiście się rozwija i tylko czekać, aż 
pojawią się istotne problemy, bo muszą się pojawić. 

- Dlaczego?
- Energetyka rozproszona jest dokonała jako model, ale w praktyce 
oznacza szereg technicznych wyzwań. Problemem jest na przykład 
nadmiar energii wytwarzanej lokalnie. Szuka się więc rozwiązań 
do tego, by energię wytwarzaną w  jakimś miejscu, w  tym samym 
miejscu zużyć, żeby jej nie przesyłać. Kiedy istniał centralny system 
wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, koszty nie zwracały ni-
czyjej uwagi. Tak po prostu było i tyle. Obecnie, kiedy wytwarzana 
w  nowoczesny sposób energia jest tania, koszty przesyłowe stają 
się wielkim obciążeniem. Przesył od tamtego czasu nie podrożał, ale 
w proporcji do kosztów produkcji stał się drogi. 

- Dochodzą do tego duże straty w procesie przesyłania, zwłaszcza 
u  nas, bo Polska ma przestarzałe sieci elektroenergetyczne, po-
wodujące ubytki rzędu 20 a nawet 25 procent przesyłanej energii. 
To ogromne marnotrawstwo. 
- Tak jest nie tylko w  Polsce. Podobne problemy mają Niemcy. 
Amerykanie rozważają wręcz budowę nowej struktury energo-
elektrycznej. Chcą  elektryfikować kraj od nowa. Właśnie z  tego 
powodu, że  straty transferowe są olbrzymie. Dlatego pojawia się 

myślenie, jak tę energię efektywnie wykorzystać w miejscu jej po-
wstawania.  Są takie rozwiązania. My o nich wiemy i wie Viessmann, 
który zaczyna budować systemy gromadzenia energii elektrycznej, 
głównie na bazie fotowoltaiki.  Dla nas to przestrzeń do rozwoju. 

- Tak więc znaleźli się państwo w  odpowiednim czasie w  odpo-
wiednim miejscu. 
- Tak jak już powiedziałem, Kospel zainteresował Viessmanna, bo 
mamy na koncie wiele interesujących go doświadczeń. Nasze kom-
petencje w  obszarze energii elektrycznej to konkretna wartość, 
która może przyśpieszyć tworzenie nowych rozwiązań techno-
logicznych. Miejmy świadomość, że podobne prace prowadzi się 
w  wielu miejscach jednocześnie. Na przykład cała Skandynawia 
szuka rozwiązań systemowych dla spożytkowania energii rozpro-
szonej. Podobnie Białoruś widzi w  takich rozwiązaniach szansę 
na ograniczenie zależności od dostaw surowców energetycznych 
z Rosji. Ukraina o tym marzy, ale na razie nie ma potencjału, by prak-
tycznie takie działania wdrażać. Nawet Amerykanie myślą  w  ten 
sposób. Tak więc ten, kto na tym obszarze zajmie mocną pozycję, 
odniesie wiele pożytków.  
- Globalnie sektor gazowy traci znaczenie, a zyskuje elektryczny?
- Nawet w Niemczech w dyskusjach dopuszcza się już stwierdzenia, 
że gaz to jednak nie najczystsze paliwo. Owszem, kiedy spala się 

węgiel, widać dym, sadzę i parę wodną, więc nie ma wątpliwości, że 
to szkodliwe. Ale tak samo spalanie gazu powoduje powstawanie 
dwutlenku węgla i emisję innych gazów, co nie rzuca się tak w oczy, 
bo nie widać dymu. Fala tej świadomości rozlewa się po świecie. Nie-
mieckie firmy z branży grzewczej bardzo interesują się rozwiązania-
mi elektrycznymi. 

- Zapewne nie tylko Viessmann?
- Kiedy dwa lata temu Bosch chciał nam sprzedać mieszczącą się 
w Czechach fabrykę produkującą kotły stałopalne, obszedłem so-
bie ten zakład. Zauważyłem, że w innej jego części składają również 
kotły elektryczne. Spytałem dlaczego mówią o  tych pierwszych, 
a  nie o  jednych i  drugich. Wtedy usłyszałem „Nie, nie. Produkcję 
kotłów elektrycznych zachowujemy dla siebie”. Dla mnie to był 
wyraźny sygnał, że Niemcy interesują się tym, w czym my jesteśmy 
mocni, czyli ogrzewaniem za pomocą energii elektrycznej. A jeszcze 
5-7 lat temu, kiedy na targach w  Niemczech wystawialiśmy kotły 
elektryczne, Niemcy powątpiewali, czy ktoś będzie zainteresowa-
ny ogrzewaniem na bazie elektryczności, bo „przecież ogrzewa się 
gazem”. Nie trzeba było wiele czasu, żeby tendencja się odwróciła.  

- Tak duża zmiana, jaką przeżywa obecnie Kospel, może budzić 
niepokój wśród załogi. Co to wszystko oznacza dla pracowników?

- Mogą być spokojni o miejsca pracy. Takie jest zapewnienie inwe-
stora. Firma nadal będzie samodzielna, nie będzie się nazywała 
Viessmann, tylko będzie częścią grupy Viessmann. Podsumowując: 
nazwa zostaje, zarząd zostaje, przewiduję wzrost zatrudnienia. 

- Stworzyli państwo nowy zakład w Koszalinie, największy z do-
tychczasowych, przy ulicy BoWiD. 
- Tam jest 14 tysięcy metrów kwadratowych i konkretne przezna-
czenie dla tej powierzchni. Inwestor też to akceptuje. Ten proces bę-
dzie kontynuowany i nic się tu nie zmieni. Tak więc firma nie zniknie. 
Ale oczywiście nie mogę dać nikomu gwarancji, że tak nie będzie za 
10 lub 15 lat.

- Nikt nie ma takiej pewności. 
- Proszę spojrzeć na Zelmer.  Był potęgą, potem długo bronił się na 
rynku, a obecnie jest wygaszany. Zniknie jako marka. Tak samo stało 
się z silnym graczem europejskim – Aristonem, producentem pralek 
i lodówek. Wykupił go Whirlpool i ta marka pozostaje. Takie zjawi-
ska są po prostu nieuniknione. Dzieją się w różnych branżach. 

- Chyba najbardziej spektakularny był ten proces w  przypadku 
Nokii, w swoim czasie jednej z najdroższych marek świata... 
- A obecnie właścicielami Nokii są Chińczycy. I oni pod tym brandem 
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ciągle produkują telefony komórkowe, lecz od dawna kto inny jest 
liderem branży. Rynek to żywy organizm. Jestem absolutnie prze-
konany, że my przez najbliższe co najmniej 2-3 lata będziemy tylko 
rośli i nic nam nie zagraża. 

- Nowa wielka hala wiąże się z jakąś nową dziedziną produkcji?
- Nie, chodzi o wymienniki pionowe, które produkujemy w Damnicy, 
ale zakład ten jest obciążony już w  80 procentach, co jest niebez-
pieczne. Jeśli jakakolwiek awaria przerwałaby produkcję, ozna-
czałoby to kłopoty dla naszych dużych odbiorców. Nie możemy ich 
zawieść. Tak więc przenosząc produkcję do Koszalina, zwiększamy 
bezpieczeństwo.

- Hala jest ogromna. 
 - Kiedy się tam idzie i ogląda obiekt, wydaje się on olbrzymi. Kiedy 
jednak spojrzy się w plany jego urządzenia, staje się jasne, że to nie 
może być  koniec naszych inwesty-
cji. Potrzebujemy jeszcze więcej 
powierzchni produkcyjnej.  

- Nadal mają państwo wolny teren 
przy ulicy BoWiD?
- Trochę jeszcze go mamy, a  re-
zerwą jest również lądowisko dla 
helikoptera, którego dotychczas 
bardzo broniłem, ale dalej jest już 
nie do obrony. Ulegnie likwidacji, 
bo to miejsce będzie potrzebne do 
wybudowania kolejnego elementu. 
Mamy już nawet konkretne plany. 

- Pan oczywiście będzie uczestni-
czył przez najbliższy czas w proce-
sach konsolidacyjnych?
- Jeszcze przez jakiś czas będę 
zarządzał firmą, a  później będę 
w strukturach rad nadzorczych, bo 
tak się umówiliśmy i do tego się zo-
bowiązałem. 

- W  stosunku do wspomnianego 
roku 2016 zatrudnienie u państwa 
wzrosło. 
- Tak i  rośnie stale, chociaż sporo 
procesów zautomatyzowaliśmy. To 
również jest proces naturalny, że 
ludzką pracę przejmują maszyny. 
Zresztą coraz trudniej pozyskiwać 
na rynku wykwalifikowanych pra-
cowników, dlatego automatyzacja 
stanowi jakieś rozwiązanie. Robotyzacja jest jednym z  przejawów 
rozwoju przemysłu i przed tym nie uciekniemy. W nowym obiekcie, 
o którym mówiliśmy,  produkcja w dużym stopniu będzie zautoma-
tyzowana. 

- A  czy zostanie to, co - mam takie wrażenie - zawsze było pana 
oczkiem w  głowie, czyli obszar eksperymentów i  poszukiwania 
nowych rozwiązań technicznych?
- Oczywiście. Tutaj jesteśmy z Viessmannem bardzo zbieżni w my-
śleniu. Oni też mają taki model, w którym poszukiwania są bardzo 
ważne. Oni oczywiście dysponują takimi laboratoriami, których 
możemy im pozazdrościć.  I u nas, i u  nich inżynierowie mają dużą 
swobodę  w poszukiwaniu ulepszeń. U nas to będzie dalej praktyko-
wane. Komórki rozwojowe to tak naprawdę serce każdego zakładu. 
To stamtąd pochodzą pomysły i nowe produkty. 

- Taki duży alians to nie jest po prostu podpisanie umowy, ale długi 
proces przygotowawczy. Ile czasu zajął on państwu?
- Sam byłem tym zdziwiony, że aż trzy lata, przy czym w ostatnim 
roku to były prace bardzo intensywne. To był bardzo duży wysiłek 
wykonany przez kadrę i  pracowników. Ja prawie nie mieszkałem 
w  Koszalinie, tylko przemierzałem świat i  prowadziłem rozmaite 
rozmowy. 

- Jaki jest etap formalny tego procesu?
- Czekamy na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Kiedy wyda on pozytywną opinię, podpiszemy końcową umowę. 
Gdyby zaś decyzja była negatywna, do połączenia firm nie dojdzie, 
mimo naszych wysłanych już do mediów komunikatów. Ani my, ani 
Viessmann nie mamy planu awaryjnego, ale zakładamy, że wszystko 
zakończy się pomyślnie. 

- Jak zareagowali najwięksi od-
biorcy produktów Kospelu na wie-
ści o waszym porozumieniu?
- Generalnie odzew jest pozy-
tywny. Niepokoją się niektórzy 
mniejsi, bo Viessmann ma inny niż 
my model dystrybucyjny. My pro-
wadzimy dystrybucję za pośred-
nictwem hurtowni do mniejszych 
odbiorców. Viessmann dociera do 
nich bezpośrednio. Ale Viessmann 
podkreśla, że nasz model jest dla 
niego interesujący, bo po prostu go 
nie ma. Tak więc nasza metoda dys-
trybucyjna pozostaje bez zmiany. 

- Tutaj także możliwy jest efekt 
synergii.
- Zdecydowanie. Dystrybucja się 
poszerzy w  przypadku obu pod-
miotów.

- Rynek na pewno obserwuje was 
uważnie. 
- To zrozumiałe. Viessmann jest 
w  Europie najważniejszym gra-
czem, a jednocześnie jednym z naj-
większych w świecie. I oto łączy się 
z  firmą dużo mniejszą, ale ekspan-
sywną i rynkowo agresywną, która 
zaistniała w kilkudziesięciu krajach 
świata. Już wcześniej mieliśmy sy-
gnały, że jesteśmy dobrze postrze-

gani, bo chętnych do konsolidacji było 6 lub 7 podmiotów, nie licząc 
funduszy inwestycyjnych, które odrzucaliśmy z założenia. 

- Sprzedanie się funduszom inwestycyjnym jest niebezpieczne?
- Może nie tyle niebezpieczne, co stanowi zupełnie inną ofertę. 
Funduszom sprzedają się firmy, które nie widzą dalszej drogi, czyli 
następuje w nich proces sukcesyjny. Chodzi o myślenie: „Nie mamy 
inwestora branżowego, nie mamy pomysłu na siebie w kolejnej de-
kadzie, znajdźmy fundusz, który nas przejmie.” Fundusz zawsze bę-
dzie poszukiwał firmy, którą da się kupić tanio, zrestrukturyzować, 
maksymalizując rentowność i szybko dalej sprzedać. Nas ta droga 
nie interesowała.

- Fundusze to inwestorzy przejściowi.
- Rzeczywiście, rzadko wnoszą poza kapitałem technologię czy 
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KOSPEL to firma założona przez Krzysztofa Łukasika 
30 lat temu dosłownie w garażu. Od tego czasu trwa 
jej ciągły rozwój. Obecnie ma ona 4 zakłady produk-
cyjne, około pół tysiąca pracowników i odbiorców 
w ponad 60 krajach świata. 

- Czyli w 2020 roku szczupaki jednak nie będą miały od pana spo-
koju?
- Mam taką nadzieję. W  tym roku byłem na Kamczatce, w  Pietro-
pawłowsku. Tam mamy oddział Kospelu. Pracownicy wiedzieli, że 
jestem wędkarzem, więc w  pewnym momencie zrobili mi niespo-
dziankę. Wynajęli kuter i  popłynęliśmy na dwie godziny w  morze. 
Nałowiłem mnóstwo takich ryb…

-  Pokazuje pan na takie półmetrowe…
- Byłem zachwycony,. ale oni się ze mnie śmiali. Powiedzieli, że 
w październiku są tylko takie i że powinienem ich odwiedzić latem, 
to zobaczę, jakie są tam ryby naprawdę (śmiech).  Miejsce mnie 
zauroczyło i  na pewno tam wrócę, bo widoki są podobne do tych 
w Wietnamie, gdzie z wody wystają wysokie skały, a morze ma fan-
tastyczny, nie do opisania kolor. Tyle że jest po prostu chłodniej. Tak 
więc w moim osobistym planie to jest jedno z ważniejszych założeń 
na przyszły rok. Na pewno w  wakacje, nieważne co by się działo, 
w  lipcu pojadę. Ale oprócz Kamczatki na Syberii jest tyle piękna 
i tyle miejsc wartych odwiedzenia, że życia by nie starczyło, żeby je 
zobaczyć. Ale próbować warto!

rynki zbytu. Inwestor branżowy zawsze będzie poszukiwał efektu 
synergii, co dla funduszu nie ma znaczenia. 

- To w jaki sposób pan o tym wszystkim mówi, świadczy, że jest pan 
zadowolony.
- Oczywiście. Po 30 latach bycia w biznesie wiem, że trzeba zrobić 
coś nowego. Jest to decyzja przemyślana i  podjęta w  najlepszym 
czasie, w jakim można było to zrobić. Firma rośnie, więc ma wartość 
wysoką jak nigdy. A wchodzi silny podmiot, który jeszcze zapewni 
jej stymulację, gwarantując rozwój na lata. Osobiście jestem w ta-
kiej fazie życia, że jeszcze mogę sporo ze swoich prywatnych planów 
zrealizować… 

- W  tym zapracowanym 2019 roku miał pan czas na szczupaki 
w delcie Wołgi?
- Ale skąd?! Mogłem tylko na krótko pojechać na ryby do Norwegii, 
a nad Wołgą nie byłem. Nie starczyło czasu. Z punktu widzenia mo-
ich pasji jest to rok stracony (śmiech). 

- To pewnie przyszły będzie lepszy. 
- Tego się nie da przewidzieć. Wejście w  strukturę Viessmanna 
jest dla mnie i dla firmy dobrym rozwiązaniem także z tego punk-
tu widzenia, że funkcjonując dalej samodzielnie, musiałbym prze-
prowadzić jeszcze własnymi siłami ileś koniecznych procesów. 
Teraz odbędą się one w  oparciu o  doświadczenie Viessmanna, 
a  ja zyskam możliwość realizowania tego, co dla mnie ważne. 
Inaczej musiałbym jeszcze ponieść ileś wyrzeczeń, bo biznes 
wymaga wyrzeczeń. Kiedy firma robi duży skok, oznacza to dla 
właścicieli  wyzwanie, któremu trzeba oddać dużo czasu i ener-
gii najczęściej kosztem rodziny a nawet zdrowia. Ile razy w życiu 
można to robić? 
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Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowa-
na z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych 
producentów. Może więc działać samodzielnie.
Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji będą: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego 
naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

Więcej informacji, wersja demo na stronie www.kompix.pl/PPK
Autoryzowany Partner Comarch: PUH KOMPIX Krzysztof Przybysz
Koszalin, Cypryjska 11/1        tel. 94 340 49 49        kontakt@kompix.pl       www.kompix.pl

Funkcje aplikacji Comarch PPK
Zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK:
» informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
» rejestr pracowników
» prowadzenie ewidencji pracowników
» integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku
» rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
» rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
» naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
» generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, 
   aktualizujących dane dla instytucji finansowych
» generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego
Nowego Roku



E
.Link to nowoczesny wytwórca plastikowej stolarki okiennej 
i drzwiowej. Zeszły rok zamknął przychodami na poziomie 26 
mln zł i przez Centrum Analiz Branżowych został zaklasyfiko-

wany jako najbardziej dynamicznie rozwijająca się spółka w Polsce. 
Tegoroczny wynik będzie jeszcze lepszy. Jak mówi Andrzej Hondo, 
członek zarządu spółki, nabycie na własność siedziby to nie koniec 
dużych inwestycji firmy. Kolejną będzie postawienie hali do składo-
wania materiałów oraz wyrobów gotowych: - To poprawi komfort 
pracy, ale również pozwoli na gromadzenie w lepszych warunkach 
większej ilości profili plastikowych i szkła, czyli podstawowych ma-
teriałów z których powstają okna – mówi Andrzej Hondo.  

W  E.Link trwa nieustannie proces rekrutacyjny. Skład zespołu się 
stabilizuje, choć nadal potrzebni są fachowcy. W  mijającym roku 
przez halę produkcyjną przewinęła się spora grupa osób. Andrzej 

dla najmłodszej ze spółek grupy Q4windows 2019 rok jest drugim pełnym rokiem obrachunkowym. 
e.link kończy go zgodnie z planem wynikiem lepszym od zeszłorocznego. ale nie to jest najważniejsze. 
młoda firma okrzepła, działa już w wykupionym na własność obiekcie i planuje inwestycję w kolejną 
halę. zdefiniowała na nowo swoją politykę handlową, a jednocześnie mocno podkreśla, że jest firmą 

rodzimą, koszalińską, wspierającą wartościowe lokalne inicjatywy. 

E.Link znalazł własną drogę

Hondo komentuje: - Staramy się stwarzać warunki do zdobycia cie-
kawego zawodu. Ci którzy angażują się i chcą z nami pracować, stałe 
miejsce pracy mają zagwarantowane. Część kandydatów jednak nie 
odnalazło się w  nowej rzeczywistości i  odeszli. Niepokojące, że to 
najczęściej młodzi ludzie. Chyba coś zmienia się w podejściu do pracy 
i obowiązków, a widać to szczególnie w postawach młodej generacji. 

Dotychczas większość produkcji trafiała na rynek niemiecki. Fir-
ma zaczęła jednak poszerzać krąg odbiorców. Ireneusz Gabryś, 
członek zarządu odpowiadający za marketing i handel, relacjonuje: 
- Do tej pory bazowaliśmy na jednej, dużej spółdzielni, która była 
w  stanie kupić od nas całą produkcję. Od połowy roku zatrudnili-
śmy nowe osoby do działu handlowego i  zaczęliśmy dywersyfiko-
wać sprzedaż. Z masowej produkcji tanich okien przestawiamy się 
na produkcję bardziej zaawansowaną i  dla bardziej wymagających 

autor: andrzej mielcarek / Fotografie: agnieszka orsa 
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Andrzej Hondo i Ireneusz Gabryś



klientów. Dzięki temu możemy wyprodukować mniej okien, uzysku-
jąc wyższe przychody. 

Andrzej Hondo dodaje: - Nowym wyzwaniem jest dla nas również 
produkcja drzwi typu zewnętrznego. Kiedyś zlecaliśmy to innym fir-
mom, ale teraz robimy je sami. Drzwi są oszklone, z panelami ozdob-
nymi, łukowe i półłukowe… To rozwojowy kierunek.  

Wśród zmian, które przyniósł kończący się rok, jest jeszcze jedna: 
E.Link  powiększył tabor samochodów. Do tej pory przewozy zlecał 
firmom zewnętrznym, a obecnie korzysta już z dwóch własnych ze-
stawów transportowych i zamierza kupić trzeci. – Chcemy, by nasza 
produkcja była wożona przez nasze obrandowane samochody, przez 
kierowców umiejących mówić po niemiecku i umiejący dogadać się 
z klientem. W krótkim czasie będziemy potrzebować kolejnych kie-
rowców. Chętnych już teraz zapraszamy do kontaktu w tej sprawie. 

Nadchodzący rok to dla E.Link nowe wyzwania, jeśli chodzi o ryn-
ki zbytu, zaczęła bowiem sprzedawać swoje okna w  Skandynawii. 
Andrzej Hondo zapowiada: - W roku 2020 chcemy położyć mocny 
akcent na ten kierunek eksportu. Interesuje nas nie tylko Szwecja, 
ale także Dania i Norwegia. Tam panuje ogromne umiłowanie drew-
na i aluminium, ale jednocześnie tamtejszy rynek od paru lat zaczął 
akceptować stolarkę PCV. Chcemy tę nową tendencję wykorzystać. 

Ireneusz Gabryś dodaje: - My nigdy do końca nie wiemy, dokąd tra-
fiają wyprodukowane przez nas wyroby, bo bywa tak, że nasz odbior-
ca hurtowy odsprzedaje je dalej, do innego kraju. Tym sposobem za 
pośrednictwem niemieckim trafił się nam na przykład klient z Nowej 
Zelandii, gdzie zmienia się podejście do budownictwa i gdzie otwiera 
się nowy rynek na dobrej jakości stolarkę okienną. Ale również wie-
my, że okna z Koszalina montowane były w Portugalii. 
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Produkcja i obroty spółki rosną nie tylko dzięki koszalińskiemu za-
kładowi E.Link. Sukcesem zakończyło się uruchomienie drugiej wy-
twórni - przy zakładzie karnym w Potulicach. - Udało się nam stwo-
rzyć wspólnie z Zarządem Więziennictwa coś, co w krótkim czasie 
przyniosło wymierne efekty. Ważną korzyścią społeczną jest fakt, 
że osadzeni zyskują możliwość zdobycia zawodu, co umożliwi im 
po opuszczeniu zakładu karnego znalezienie pracy – podsumowuje 
Ireneusz Gabryś. 

W  ramach nowej polityki handlowej, E.Link oferuje swoje wyroby 
odbiorcom w  samym Koszalinie. – Od wielkich fabryk okiennych 
różni nas to, że jesteśmy w  stanie zaproponować inny standard 
współpracy i  obsługi. U  nas na zapytania klientów nie ma odpo-
wiedzi „nie da się, bo nie mamy takich procedur”. U nas obowiązuje 
zasada indywidualnego podejścia i  elastyczności – mówi Ireneusz 
Gabryś.   

Warto podkreślić, że młoda spółka silnie zaznacza swoje związki 
z Koszalinem również poza obszarem  biznesowym. Angażuje się na 
płaszczyźnie społecznej. Czasami ma to formę wsparcia sponsor-
skiego, czasami wprost „darowizny w naturze”.  W ten sposób E.Link 
pomaga koszalińskim fundacjom i towarzystwom, jakie działają na 
terenie naszego miasta. 

Andrzej Hondo podsumowuje: - Jesteśmy otwarci na każdą współ-
pracę. Ciężko pracujemy, ale jednocześnie mamy świadomość, że 
jesteśmy częścią lokalnej społeczności i  czujemy się wobec niej 
zobowiązani. Mieszkamy w  Koszalinie, mieszka tutaj większość 
naszych pracowników. To co dajemy od siebie środowisku, w jakiś 
sposób do nas wraca, choć w postaci akceptacji i sympatii. Dla nas 
to ważne. 

Zdrowych, pogodnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęścia w nadchodzącym 
Nowym Roku 2020

życzą
Właściciele, zarząd i pracownicy

E.Link Polska 



Ile razy ocknąłeś się w trakcie czytania artykułu i zdałeś sobie spra-
wę, że właśnie zmarnowałeś 2 minuty życia, z tekstu nic nie pamię-
tasz, bo jego monotonność przełączyła mózg na tryb OFF? Znam to, 
wierz mi. Oklepane regułki, frazesy, “lanie wody”, często kopia kopii 
kopii kopii… Dzisiaj podpowiem Ci,    jak pisać, by chciało się czytać.  
Chciałabym, abyś po przeczytaniu artykułu był w stanie “zbić” so-
bie w  myślach “piątkę”, powiedzieć “good job  ”. Najpierw spróbuj 
odpowiedzieć sobie na pytanie „Czym jest dobry tekst?". Pewnie 
w pierwszej kolejności myślisz o ogólnikach:   ciekawy, intrygujący, 
wartościowy.   Jasne, ale jak rozszyfrować te pojęcia tak, by wyci-
snąć z nich ile się da? 
 
1. Karteczkowe-LOVE, czyli plan i research 

Mówi się, że najtrudniej jest zacząć - jest w tym sporo prawdy. Jed-
nak mając schemat działania, będzie to dużo łatwiejsze. Dla mnie 
najlepszym sposobem na uporządkowanie myśli są papierowe kar-
teczki. Możesz skorzystać z  wersji analogowej - karteczki samo-
przylepne lub cyfrowej - Google Keep.  Banalne, a jakże skuteczne!  
 Zabierając się do tego artykułu, zaczęłam od spisania “luźnych” po-
mysłów - haseł, zagadnień i pytań na karteczkach. 

mam dla ciebie garść złotych rad. rad, dzięki którym twoje teksty zachwycą i wciągną czytelników. 
gotowy? a więc po pierwsze... Hola hola, nie tak szybko! czytaj dalej, a poprowadzę cię krok po kroku 
przez mój sposób na dobry artykuł. masz czasem wrażenie, że twój tekst to   zlepek   akapitów, w których 
niby wszystko gra, ale całość  jakoś się nie klei? zdarza ci się, że nie jesteś zadowolony z efektu 

końcowego swojej pracy copywriterskiej? 

Sześć zasad pisania tekstów, które 
wciągają jak popcorn podczas filmu 

Można się nieźle rozpędzić... Tym sposobem na moim stole wylądo-
wało ponad 20 karteczek. Kolejnym etapem była segregacja tema-
tyczna, czyli które punkty poruszę w jednym akapicie, które w innym, 
a które zgrabnie połączę. Sytuacja się mocno wyklarowała - miałam 
przed sobą podział. Przyszedł czas na research. Zapuściłam się w cze-
luście internetu w  poszukiwaniu innych inspiracji. W  zależności od 
tematu możesz sięgnąć po raporty, dane statystyczne, opracowania 
naukowe. W ten sposób mogłam poszerzyć własne horyzonty.  

Wyobraź sobie sytuację, w  której dowiadujesz się, że za tydzień 
masz deadline na napisanie artykułu na temat narzędzi ułatwiają-
cych zarządzanie projektami w firmie. Już wtedy nieświadomie wy-
łapujesz ze swojego otoczenia, rozmów, kontaktów wszystkie przy-
datne do tekstu informacje. Nieświadomie notujesz w głowie myśli, 
które być może wykorzystasz w artykule. Twój mózg, od momentu 
poznania tematu do rozpoczęcia pracy nad tekstem, sam zbiera ma-
teriał, a Ty, co tu dużo mówić, nie masz zupełnie na to wpływu. To 
genialne zjawisko to nazywane jest   primingiem . 
 
Etap researchu jest bardziej skomplikowany, gdy przyjdzie Ci zmie-
rzyć się z tekstem o zupełnie obcej tematyce. Wcześniejsza znajo-

autor: kaja pabisiak
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mość tematu będzie dla Ciebie korzystna, ponieważ zadziała wtedy 
wspomniany priming. Wtedy już z pewną bazą wiedzy, mimowolnie 
“pobraną” z  otoczenia, możesz zabrać się za research, a  plan kar-
teczkowy stworzyć w  drugiej kolejności. Nie mając szczegółowej 
wiedzy, możesz co najwyżej sparafrazować teksty znalezione w sie-
ci. Ale czy o to w tym wszystkim chodzi? Zdobądź wiedzę, wyciągnij 
własne wnioski i  uporządkuj plan działania. Pamiętaj, że zbieranie 
materiałów to fundament, na którym możesz zbudować najciekaw-
sze konstrukcje tekstowe. 
 
2. Daj powód, by czytali dalej 

Internauta czyta pierwsze, drugie, trzecie zdanie...zbliża się kulmi-
nacyjny moment, w którym klamka zapadnie - albo zostanie z Tobą, 
albo nie. Co zrobić, by szala przechyliła się na Twoją korzyść? Korzy-
staj z   luk informacyjnych i pytań funkcyjnych . Nie tak dawno nasz 
agencyjny team brał 
udział w szkoleniu z Ka-
milem Koziełem. Chcąc 
wytłumaczyć działa-
nie luki informacyjnej, 
zwrócił się do Jana - jed-
nego z właścicieli naszej 
agencji:  

“Rozmawiałem wczoraj 
z Twoją żoną..., a zresztą 
nieważne…”.  Bum! Au-
tomatycznie rodzą się 
pytania, prawda?  

“Skąd zna moją żonę?”, 
“Dlaczego się z nią wczo-
raj widział?”, “O  czym 
rozmawiali?” Dlaczego, 
czemu, po co!? No w ta-
kiej sytuacji Twój mózg 
każe Ci dowiedzieć się 
więcej. Musi, inaczej 
ta jedna myśl na końcu 
głowy będzie męczyć, 
dopóki odpowiedzi nie 
otrzyma. To jest wła-
śnie luka informacyjna. 
Pytania funkcyjne to 
również dobry sposób, 
na przyciągnięcie uwagi, 
zwłaszcza, jeśli zadasz 
je w  taki sposób, by w  głowie czytelnika zasiać wątpliwość. Zasiej 
i obserwuj jak rośnie. 

“Czy na pewno wykorzystujesz pełen potencjał social media w swo-
jej firmie?”, “Znasz wszystkie 20 zasad pisania dobrego tekstu?”, 
“Wiesz, jakie zagrożenia płyną z  posiadania strony na Wordpres-
sie?” 

Jednak nie faszeruj swojego tekstu tymi zabiegami jak babcie 
wnuczka podczas niedzielnego obiadu. Przygotuj dla czytelnika 
ucztę z małych przekąsek! Ciekawość, pomiędzy bardziej meryto-
rycznymi informacjami, zostanie wtedy “podbita”. 

3. Pracuj na przykładach 

Wiesz, że w 2011 roku w Chinach pierwszy raz mieliśmy reprezen-
tantów Polski na Mistrzostwach Świata w Pamięci? Wówczas bracia 
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Boral zajęli szóste miejsce w klasyfikacji drużynowej, zdobywając aż 
2 medale. Ponadto ustanowili indywidualne rekordy kraju. Na ten 
moment to najlepsi Polacy w światowym rankingu sportu pamięci. 
Ich sposobem na najefektywniejsze zapamiętywanie jest tworzenie 
historii. W pisaniu tekstów historię zamień na przykłady, które na 
dłużej zostaną w pamięci. Gdybyś zatrzymał się w tym momencie, 
informacjami, które najlepiej utkwiły Ci w pamięci będą:  - luka in-
formacyjna i przykład z żoną Jana   “Rozmawiałem wczoraj z Twoją 
żoną… a zresztą nieważne…” - informacja, że istnieje coś takiego, jak 
Mistrzostwa Świata w Pamięci, Polacy są całkiem nieźli i warto po-
dawać przykłady, by lepiej zapamiętywać rzeczy 
 
Obie informacje zilustrowałam historią/przykładem, dlatego zapa-
miętasz je na dłużej. 
 
4. Kawa na ławę - siła tkwi w prostocie! 

Na jednym z  naszych 
ostatnich spotkań fir-
mowych wywiązała 
się rozmowa o  języku 
komunikacji. Jak komu-
nikować nasze intencje 
skuteczniej? Otóż wie-
lu copywriterom czy 
marketerom wydaje się, 
że używając trudnych, 
skomplikowanych, czę-
sto branżowych sformu-
łowań, w oczach klienta 
będą specami w  swej 
dziedzinie. Hmm... Ale 
czy na pewno? Okazuje 
się, że odbiorcy za profe-
sjonalistów mają osoby, 
które w  prosty sposób 
potrafią wytłumaczyć 
rzeczy trudne  Pamię-
taj, że piszesz do ludzi 
- z krwi i kości, a nie ro-
botów. Jeśli Twój czytel-
nik zbyt często spraw-
dza w  sieci znaczenie 
jakiegoś słowa, będzie 
oznaczać, że popełniłeś 
gdzieś błąd. 

Sprawdź, czy Twój tekst jest zrozumiały dla odbiorców. Użyj do tego 
narzędzia - jasnopis.pl, które oceni poziom zaawansowania i  klasę 
trudności tekstu. 

Więcej narzędzi, które pozwolą Ci zaoszczędzić 24h tygodniowo 
znajdziesz na naszym blogu lub w poprzednich wydaniach Prestiżu. 

5. Technikalia, kwaśny owoc czy miód dla oczu?  

Tekst powinien być łatwy w odbiorze, dlatego zadbaj o nadanie od-
powiednich nagłówków poszczególnym sekcjom, akapity - słowem   
czytelną konstrukcję . Świat byłby lepszy, gdyby wszystkie teksty 
były tak czytelne i  intuicyjne jak instrukcje składania mebli z  Ikei.  
Z pewnością spotkałeś się z prezentacjami, które na slajdach mają 
tyle treści, co wszystkie części Harry'ego Pottera razem wzięte. 
A skutek takiego zabiegu jest jeden - oczopląs i kompletny brak za-
interesowania. Tego się po prostu nie da czytać. To samo tyczy się 



dłuższych tekstów, wpisów blogowych, artykułów - konstruuj je 
w taki sposób, by czytelnik płynnie przechodził z tematu w temat, 
co jakiś czas napotykał na chwytliwy nagłówek czy ciekawostkę. 

Drugą sprawą jest   konsekwencja , jeśli chodzi o osobę i czas. Piszesz 
do czytelnika na “Ty”? Trzymaj się tego do samego końca.  

6. Technika pisania i korekta tekstu 

Wiem, że niektórzy polecają technikę pisania, którą na potrzeby 
tego artykułu nazwałam “Pisz szybko, poprawiaj później”. Popra-
wianie już napisanego tekstu jest tak trudne jak oddzielenie maku 
od piasku! Sama stosuje się do techniki   “Pisz dobrze, będzie mniej 
roboty” . Wolę na bieżąco dbać o jakość danego akapitu, jego charak-
ter i styl. Warto optymalizować czas pracy, dlatego zdecydowanie 
polecam ten sposób, a  drobne poprawki na końcu nie zajmą dużo 
czasu. 

Chociaż mogłabym i 10 razy sprawdzać własny tekst, to dopiero za 
11 razem znajdę błąd - powtórzenie, brak przecinka, cokolwiek! Je-
śli nie goni Cię deadline, odłóż napisany materiał na kilka dni i   prze-
czytaj jeszcze raz  po tym czasie. Gwarantuję, że patrząc świeżym 
okiem, znajdziesz fragmenty, które warto udoskonalić. Dodatkowo 
poproś druga osobę, by rzuciła okiem na tekst.  
 
Jeszcze kilka lat temu, jako osoba dopiero wdrażająca się w niezna-
ny świat marketingu i  social mediów, stojąc przed zadaniem - na-
pisaniem mojego pierwszego artykułu, popadałam ze skrajności 
w  skrajność. W  jednej chwili natłok pomysłów, a  w  drugiej czarna 
dziura, totalna pustka. Pierwszy tekst i  pierwsze korekty zrodziły 
we mnie pytanie “Czy ja się w ogóle do tego nadaję” Ale przyszedł 
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następny artykuł, a  potem kolejny i  kolejny. Na szczęście miałam 
wokół siebie osoby, które w konstruktywny sposób umiały wskazać 
mi dobry kierunek w  copywritingu! Tak więc mały tip ode mnie - 
praktyka i wyciąganie wniosków z wcześniejszych błędów sprawią, 
że staniesz się coraz lepszy. Ba, sam poczujesz, że Twoje teksty to 
już inna, wyższa klasa! 

Jak pisać, by chcieli czytać? 

Proces zaczyna się już na etapie przygotowań. Chaos nie jest sprzy-
mierzeńcem copywritera. Opracuj wstępną konstrukcję tekstu, po-
dziel swoje pomysły, abyś wiedział, jak sprawnie żonglować tema-
tami. Zostaw najciekawsze zagadnienia, czyli takie, o  których sam 
chętnie byś poczytał. Zrób research, zainspiruj się i wyciągnij wnio-
ski. Pisz jak najprostszym językiem i unikaj fachowego słownictwa. 
Opieraj się na przykładach i historyjkach - wpłynie to na lepszą za-
pamiętywalność Twojego tekstu. Stosuj luki informacyjne i pytania 
funkcyjne, które dodadzą +100 do fajności tekstu. 

Mam nadzieję, że moje wskazówki okażą się dla Ciebie przydatne. 
Po więcej marketingowych kąsków zapraszam na naszego   fanpa-
ge’a  i bloga. 
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brzeg morza lub sąsiedztwo stoku narciarskiego, zabytkowe centra dużych miast to najbardziej 
atrakcyjne lokalizacje turystyczne. do takich właśnie starannie wybranych miejsc zaprasza swoich 
gości grupa Hotele polskie. w należących do niej hotelach i apartamentach można spędzić 
romantyczny weekend, rodzinne wakacje lub zorganizować szkolenie biznesowe, a w obiektach

 kuracyjnych zająć się zdrowiem. 

Grupa Hotele Polskie
zaprasza do najpiękniejszych miejsc polski
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G
rupa Hotele Polskie powstała w  czerwcu 2009 roku. Pod 
swoją marką skupia obiekty noclegowe o  zróżnicowanym 
standardzie usług i wyjątkowym położeniu. Od apartamen-

tów ulokowanych nad samym morzem lub w górach, przez obiekty 
sanatoryjne położone w  znanym uzdrowisku do trzy- i  cztero-
gwiazdkowych hoteli rodzinnych i  biznesowych usytuowanych 
w zabytkowych dzielnicach dużych miast oraz najbardziej malowni-
czych miejscach Polski. Dewizą Grupy jest, by goście jej obiektów 
mieli blisko do atrakcji, które oferuje okolica. Dlatego ogromną 
wagę przykłada do wyboru lokalizacji, a  infrastruktura obiektów 
jest stale rozwijana. Hotelowi goście i kuracjusze mogą być też pew-
ni, że nad ich wypoczynkiem czuwają ludzie, którzy są nie tylko pro-
fesjonalistami w swojej branży, ale dla których praca jest prawdziwą 
pasją, a gościnność mają we krwi.

KOŁOBRZEG: Po zdrowie nad morze

Kołobrzeg to jedno z  najpiękniejszych polskich uzdrowisk. Do 
jego walorów należy czyste i bogate w jod powietrze, naturalne 
złoża borowiny oraz źródła solankowe. Turystów i  kuracjuszy 
przyciąga szerokimi, piaszczystymi plażami, którymi można spa-
cerować o każdej porze roku. Nic dziwnego, że to właśnie w tym 
mieście, w  jego uzdrowiskowej części, tuż Przy Parku Nadmor-
skim, w odległości 100 m od morza i niedaleko od molo ulokowa-
ne są dwa obiekty: leczniczo-kuracyjny „Gryf I” i wypoczynkowy 
„Gryf II”. 

Dla gości przygotowano pokoje jedno- i  dwuosobowe, aparta-
menty z  balkonami, a  także pokoje rodzinne. Czeka też na nich 



i   1 5 0   i

i   b i z n e s   i

szeroki wachlarz zabiegów leczniczych, których harmonogram 
ustalany jest po wstępnym badaniu lekarskim. Najbardziej wy-
bredne podniebienia z  pewnością zadowoli Restauracja „Gryf” 
serwująca dania kuchni polskiej i europejskiej. To również znako-
mite miejsce na rodzinną imprezę, firmowy bankiet czy spotkanie 
biznesowe.

„Gryf I” i „Gryf II” od centrum miasta dzieli tylko 800 m, co sprawia, 
że główne miejskie atrakcje  – Katedrę, Muzeum Oręża Polskiego, 
Muzeum Bursztynu, Muzeum Patria Colbergiensis - goście mają na 
wyciągnięcie ręki. Miasto mogą też zwiedzać wygodnymi melek-
sami. Ale i  tak najistotniejsze są długie spacery plażą, podziwianie 
zachodów słońca i  słuchanie szumu morza. Wszystko to sprzyja 
wypoczynkowi i regeneracji organizmu, a także sprawia, że chce się 
tu wrócić.

Na gości, którzy nie mają potrzeby korzystania z zabiegów leczni-
czych, czeka 5 luksusowych apartamentów w komfortowym kom-
pleksie „Olympic Park” . To znakomite miejsce na wypoczynek dla 
całej rodziny – ogrodzony teren, na którym znajduje się plac zabaw 
dla dzieci, zapewnia poczucie bezpieczeństwa rodzicom. Obiekt 
wyposażony jest w windy, posiada własną ochronę oraz monitoring, 
dojazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Jego niewątpli-
wym atutem jest lokalizacja w części dzielnicy nadmorskiej, zwanej 
potocznie Nowymi Uzdrowiskami, zaledwie 50 metrów od plaży. 
Wielbiciele natury i aktywnego wypoczynku docenią z pewnością 
bliskość Ekoparku Wschodniego z  przepięknym rozlewiskiem - 
gdzie można spotkać wiele gatunków ptaków - oraz wygodnej i no-
woczesnej ścieżki rowerowej, którą można dojechać wzdłuż morza  
do Ustronia Morskiego. Widoki są zachwycające, a miejsca na przy-
stanki genialnie wybrane. 
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W Kołobrzegu do Grupy Hotele Polskie należą nie tylko obiekty wy-
poczynkowe i sanatoryjne, ale i przychodnia „Millenium” z bazą za-
biegową. Specjalizuje się w leczeniu ostrych i przewlekłych bóli krę-
gosłupa oraz stawów obwodowych, a także stanów pourazowych. 
Szybką ulgę w bólu i przywrócenie sprawności ruchowej zapewnia 
stosowana w niej terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT.

HEL: Piękno natury, sport i cisza

Kolejny obiekt nad morzem należący do Grupy to Hotel „Hel”, jedy-
ny czterogwiazdkowy hotel w tej miejscowości. Można w nim wy-
począć z rodziną czy przyjaciółmi lub zorganizować konferencję lub 
szkolenie dla swoich pracowników. Do dyspozycji gości jest 60 sty-
lowo urządzonych pokoi, sala konferencyjna, a do tego nowoczesna 
strefa wellness z basenem, jacuzzi, sauną oraz bogatą ofertą masaży 
i zabiegów, w której można zregenerować siły po spacerach piasz-
czystą, szeroką plażą. Idealne położenie obiektu sprzyja nie tylko 
spacerom brzegiem morza, ale też nadmorskim, sosnowym lasem 
lub pieszym wycieczkom do pobliskiej latarni morskiej czy małego 
portu. Z kolei Zatoka Pucka to raj dla windsurferów. Goście znudze-
ni spacerami, opalaniem i kąpielami w Bałtyku mogą wybrać się do 
Fokarium, Muzeum Rybołówstwa czy Muzeum Obrony Wybrzeża. 
Kameralny charakter obiektu sprawia, że można w nim zapomnieć 
o codziennym pędzie i naprawdę odpocząć.

KRYNICA-ZDRÓJ: Aktywny wypoczynek w górach przez cały rok

Ci, którzy cenią wypoczynek w  górach, mogą wybrać apartamen-
ty w Krynicy-Zdrój. Dostępne przez cały rok przyciągają narciarzy 
oraz zwolenników pieszych wycieczek po górskich szlakach. Wizy-
tówką usytuowanego w pięknej kotlinie uzdrowiska jest wspaniała 
architektura oraz lecznicze źródła. Apartamenty Grupy Hotele Pol-
skie „Czarny Potok” położone są zaledwie 1,6 km od centrum i tylko 
2,7 km od Jaworzyny Krynickiej, czołowego ośrodka narciarskiego 
z kolejką gondolową. Po dniu spędzonym na stoku lub górskich wy-
cieczkach można odpocząć na deptaku z neorenesansową Pijalnią 
Wód czy też malowniczym Parku Zdrojowym. Apartamenty wypo-
sażone są w aneksy kuchenne, w budynku jest winda oraz przepięk-
ny widok na Krynicę. Po wyjściu z niego można od razu znaleźć się 
w otoczeniu wyjątkowej przyrody, ale na wyciągnięcie ręki mieć też 
supermarket czy aptekę, co jest dużym udogodnieniem dla gości.

W  Krynicy-Zdrój planowane jest wkrótce otwarcie najnowszego 
obiektu Grupy Hotele Polskie - Hotelu Uzdrowiskowego „Willa Ta-
trzańska”, w którym do dyspozycji gości będzie 40 pokoi, baza zabie-
gowa oraz restauracja z domową kuchnią i regionalnymi specjałami. 

POZNAŃ: Niezapomniany weekend w sercu miasta

W samym centrum Poznania ulokowany jest trzygwiazdkowy buti-
kowy Hotel „Palazzo Rosso”. Mieści się w przepięknie odrestauro-
wanej kamienicy z 1604 roku, w której historyczne elementy aran-
żacji łączą się z nowoczesną elegancją. Niepowtarzalna lokalizacja 
w sąsiedztwie Starego Rynku sprawia, że wszystkie atrakcje miasta 
można zwiedzać pieszo: do Fary jest 50 m, Urzędu Miasta - 120 m, 
a Ratusza - 260 m. To idealny obiekt nie tylko na pełen atrakcji dłuż-
szy wypoczynek, ale też i wizytę biznesową, ze względu na dogodny 
dojazd na Międzynarodowe Targi Poznańskie, Dworzec Główny czy 
Lotnisko Ławica. Do dyspozycji gości jest 45 pokoi, sala konferen-
cyjna na 40 osób oraz wyjątkowe wewnętrzne patio z biblioteką na 



ośrodek wypoczynkowy gryf
ul. waszyngtona 1, 78-100 kołobrzeg

www.gryf.info.pl
gryf@gryf.info.pl

tel.: +48 94 354 98 99

ośrodek wypoczynkowy gryf ii
ul. konopnickiej 5, 78-100 kołobrzeg

www.gryf2.info.pl
gryf2@gryf2.info.pl

tel.: +48 691 216 218

Hotel Hel
ul. admirała steyera 48

84-150 Hel
www.HotelHel.com

marketing@HotelHel.com
tel.: +48 663 127 125

Hotel palazzo rosso
boutique Hotel

ul. gołębia 6, 61-834 poznań
www.Hotelpalazzorosso.pl

recepcja@Hotelpalazzorosso.pl
tel.: +48 61 2275447

Hotel artus boutique Hotel & spa
ul. piwna 36-39, 80-831 gdańsk

www.artusHotel.com.pl
recepcja@artusHotel.com.pl

tel.: +48 58 320960

Hotel zdroJowy willa tatrzańska
krynica-zdrój

www.willa-tatrzanska.pl
recepcja@willa-tatrzanska.pl

tel.: +48 663 359 064
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20000 woluminów, w którym można miło spędzić wolny czas. W za-
bytkowych piwnicach znajduje się Bar a Boo, który serwuje pizzę 
przygotowywaną w opalanym dębowym drewnem piecu, kawiarnia 
Filiżanka Caffe, której specjalnością są pyszne śniadania i domowe 
ciasta  oraz restauracja Eatalia z  kuchnią włoską uzupełnioną ele-
mentami kuchni francuskiej i polskiej w nowoczesnym wydaniu, no-
minowaną do prestiżowego przewodnika Gault&Millau. 

GDAŃSK: W samym centrum Starówki

Kolejny obiekt należący do Grupy Hotele Polskie może pochwalić 
się równie atrakcyjną lokalizacją, którą docenią zarówno turyści, jak 
i biznesmeni. Trzygwiazdkowy Hotel Artus mieści się w zabytkowej 
kamienicy w samym centrum gdańskiej Starówki, tuż przy Bazylice 
Mariackiej, tylko 120 m od Długiego Targu i 450 m od Żurawia nad 
Motławą. Do wszystkich atrakcji można dotrzeć pieszo, bez wzglę-
du na wiek oraz kondycję. Zabytkowy hotel dysponuje 50 pokojami, 
salą konferencyjną na 30 osób oraz SPA, w którym po wyczerpują-
cym dniu można skorzystać z sauny, masaży oraz zabiegów kosme-
tycznych. Śniadania podawane są w  restauracji Cafe Mon Balzac, 
która specjalizuje się w  kuchni włoskiej z  akcentami francuskimi 
serwowanej do późnych godzin wieczornych. Dodatkowym atutem 
restauracji jest bogato wyposażona piwniczka z  winami z  całego 
świata oraz koncerty muzyki na żywo.

Dewiza Grupy Hotele Polskie brzmi: „Jesteśmy dla Was". I tak wła-
śnie jest. Zróżnicowana oferta obiektów wypoczynkowych, poło-
żonych w tak atrakcyjnych lokalizacjach w całej Polsce sprawia, że 
każdy może znaleźć w  niej coś dla siebie – miłośnicy aktywnego 
wypoczynku na łonie natury, rodziny poszukujące komfortowych 
warunków wypoczynku, wielbiciele pieszych wędrówek po za-
bytkowych centrach miast. Dodatkowym atutem wszystkich tych 
obiektów jest rodzinna atmosfera i pyszne domowe jedzenie, które 
goście bardzo doceniają.



Koszalin
ul. Paderewskiego 1

Godziny otwarcia:
Pon. - Sob. 09.00 - 21.00, Niedziela handlowa 10.00 - 20.00

V11 Absolute
Dwukrotnie większa moc ssania wśród 
wszystkich odkurzaczy bezprzewodowych*

Do 60 minut pracy bez utraty mocy

60% większa moc ssania**

Elektroszczotka High Torque i Soft Roller
oraz 5 akcesoriów w zestawie

* Odnosi się do trybu Eco na podłogach twardych. Moc testowana według EN 60312-1 CL5.8 i CL 5.9, przy wężu/rurze, przy pełnym pojemniku, w trybie Boost, w porównaniu 
do odkurzaczy bezprzewodowych innych marek

** W porównaniu z odkurzaczem Dyson V8™
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H
otel wchodzi w  sześćdziesiąty rok działalności. Powstał 
w  roku 1960 pod nazwą Jałta w  miejscu zburzonego 
w  1945 roku Schumachers Hotel, który z  kolei był „na-

stępcą” jeszcze wcześniejszego zajazdu. Lokalizacja znakomita, 
opisywana w  przedwojennej reklamie jako „2 minuty drogi od 
dworca kolejowego, 3 minuty do rynku”. Nic się nie zmieniło, 
położenie nadal jest atutem Gromady, która przez pewien czas 
nosiła nazwę Arka. Było to po tym, jak hotel na początku lat 90. 
XX wieku, już jako własność prywatna, przeszedł gruntowny re-
mont.

najstarszy, reprezentacyjny koszaliński hotel przeszedł metamorfozę. podniesienie standardu prawie 
połowy pokoi do poziomu czterech gwiazdek odbyło się niepostrzeżenie, bo poza wzrokiem gości. 
za to odnowienia lobby i recepcji nie sposób było nie zauważyć, bo prace trwały, gdy hotel normalnie 
funkcjonował. zmiany, jakie zaszły na parterze Hotelu gromada, można podziwiać od pierwszych 
dni grudnia. zrobiło się jaśniej, przestronniej i przytulniej. projekt aranżacji wnętrz przygotowała 

renomowana pracownia gierałtowski i partnerzy – extract design.

Hotel Gromada
szyk spod prestiżowej ręki

Jednak od tamtego czasu minęło niemal 30 lat. Pojawiła się potrze-
ba kolejnej modernizacji. Tak o niej mówi Wiesław Świś, prezes ho-
telowej spółki: - Sukcesywnie odnawialiśmy część pokoi, by nadać 
im standard czterogwiazdkowy. Wszystko w reakcji na zapotrzebo-
wanie ze strony gości, a trzeba wiedzieć, że mamy wielu takich, któ-
rzy systematycznie do nas powracają. Zmiany przyjęli oni z  uzna-
niem, co nas ogromnie cieszy. 

W  końcu przyszła pora na recepcję, lobby i  drink bar. Małgorzata 
Filowiat-Bogdan, dyrektor hotelu wyjaśnia: - To są miejsca, bardzo 

autor: andrzej mielcarek / Fotografie: agnieszka orsa

Małgorzata 
Filowiat-Bogdan



i   s p o ł e c z e ń s t w o   i

i   1 5 5   i

ważne z  punktu widzenia wizerunku obiektu. Chcieliśmy, by lob-
by i sąsiadujący z nim drink bar zachęcały do spotkań, bo przecież 
przyjezdni nie tylko nocują, ale również spędzają u nas czas. I udało 
się nam stworzyć takie warunki. 

Nowa aranżacja i  dekoracja wnętrz parteru to dzieło znanej pra-
cowni Piotra Gierałtowskiego. – Wybraliśmy partnera pewnego, 
który zna się na rzeczy, bo ma imponujące portfolio z takimi marka-
mi w roli klientów jak VOLVO, Casino - grupa ZPR SA, sieć kin HE-
LIOS, a nawet REGAL CINEMAS oraz pracę dla klientów z branży 
hotelarskiej w Polsce i za granicą – komentuje prezes Wieslaw Świś. 
– Dostaliśmy to, czego oczekiwaliśmy, w czym zasługa również nie-
zwykle starannego wykonawcy, którym była gorzowska firma Glo-
baldekor Studio Dekoracji Wnętrz. 

Projektanta zapytaliśmy, czym się kierował, przystępując do  pra-
cy. Piotr Gierałtowski odpowiada: - Dużo podróżujemy, obser-
wujemy to, co się dzieje w  architekturze wnętrz hotelowych na 
świecie i wyciągamy wnioski. Kiedyś były dwa rodzaje hoteli. Do 
jednych ludzie przyjeżdżali odpocząć podczas urlopu, czyli na dłu-
żej, a więc wszystkie funkcje - takie jak gastronomia i wielkość po-
koi - zyskiwały na znaczeniu. Drugi rodzaj to hotele biznesowe, na 
jedną lub dwie noce podczas delegacji. W tej chwili styl podróżo-
wania zmienia się i często sama możliwość przenocowania w wy-
godnym łóżku z  własną łazienką przestaje wystarczać. Ludzie 
wybierają hotel pod kątem nie tylko lokalizacji, ale i wystroju, at-
mosfery. To dzięki temu wracają. W naszym przekonaniu koszaliń-
ski hotel jest bardzo przyjazną przestrzenią dla jednych i drugich. 
Bar hotelowy staraliśmy się jak najbardziej otworzyć i  połączyć 
z lobby w taki sposób, by gość mógł zejść tam, zamówić drinka czy 



kawę i w lobby hotelowym popracować przy laptopie albo poznać 
innych ludzi.

To co rzuca się od razu w  oczy osobie, która zna Hotel Gromada 
a  odwiedza go obecnie, to dużo jaśniejsze wnętrze, bardziej upo-
rządkowane, jakby przestronniejsze, a  przecież jego powierzchnia 
się nie zmieniła. – Wywołać takie wrażenie to był nasz i klienta cel. 
W projektach przywiązujemy bardzo dużą wagę do światła. Stara-
my się nim grać w taki sposób, by podkreślało ono walory materia-
łów, które stosujemy oraz budowało ciepły klimat. Z kolei zastoso-
wanie jasnych barw - od bieli do szarości z elementami czerni, lekko 
miejscami przełamanymi beżami, to nawiązanie do dominującego 
obecnie stylu, pożądanego przez hotelowych gości. 

W lobby pojawiły się nowe meble. Sofy, fotele i stoliki są wybrane 
z gotowej kolekcji. Meble nieruchome, jak lada recepcyjna, bar i inne 
elementy zabudowy, zostały wykonane według projektu Extract 
Design na zamówienie. 

Ciekawostką jest fakt,  że projektanci pozostawili w niezmienionej 
postaci obłożone marmurem kolumny hotelowego parteru. Piotr 
Gierałtowski komentuje: - Obecnie biały marmur w rozmaitych od-
mianach jest modnym materiałem, stosowanym przez najlepszych 
designerów. Do tego warto podkreślać, że miejsce ma historię i to 
również był argument na rzecz pozostawienia tego fragmentu po-
przedniego urządzenia. Historia to jedna z niewielu rzeczy, których 
nie da się kupić. Gościom przypominamy w ten sposób, że to miejsce 
nie istnieje od tygodnia, a od wielu lat. Nic tak nie zaświadcza o tra-
dycji jak porządny kamień. 
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Tradycję budują i przekazują następcom ludzie. Gromada może się po-
chwalić bardzo stabilną kadrą. Dyrektor Małgorzata Filowiat-Bogdan 
komentuje: - Zespół stanowią ludzie z długoletnim doświadczeniem, 
którzy identyfikują się z  naszą marką. Oczywiście stale podnosimy 
swoje kwalifikacje, staramy się być na bieżąco z branżowymi nowinka-
mi. To bardzo miłe, kiedy bywający u nas co jakiś czas goście traktują 
nas jak dobrych znajomych. My z  kolei znamy ich przyzwyczajenia, 
staramy się spełniać specjalne życzenia. To buduje serdeczną relację 
i powoduje, że hotel jest czymś więcej niż tylko miejscem noclegu. 

Warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy w związku z moderniza-
cją parteru hotelu. Galeria sztuki prowadzona przez Berenikę Że-
sławską może teraz lepiej eksponować oferowane malarstwo i rzeź-
bę. Prace plastyków w naturalny sposób stają się ozdobami lobby. 

Hotel Gromada bywa systematycznie miejscem prestiżowych wy-
darzeń. Sam niektóre inicjuje – jak zawieszony na czas remontu 
Klub „Rzeczpospolitej”, w  ramach którego koszalinianie mieli oka-
zję do spotkań z  najważniejszymi postaciami polskiego życia poli-
tycznego. Dzięki czterem salom konferencyjnym o  zróżnicowanej 
powierzchni hotel może również gościć uczestników konferencji 
i szkoleń. W bocznych jego częściach działają: kasyno, ekskluzyw-
ny butik oraz salon optyczny. W  długo nieczynnych podziemiach 
hotelu, które w czasach PRL miały funkcję schronu, Stowarzyszenie 
Historyczno-Eksploracyjne Odkrywcy urządziło coś na kształt ma-
łego muzeum. Po uprzednim telefonicznym umówieniu się, można 
je zwiedzać w czwartki. Wśród zgromadzonych pamiątek znajdują 
się również te, które nawiązują do tradycji przedwojennego Hotelu 
Schumachera oraz powojennej Jałty. 



JUŻ OTWARTA!
Nowa herbaciarnia w Koszalinie

kawy ziarniste
kawy smakowe
kawy zielone

herbaty z całego świata:
 białe

 zielone
 czarne
 żółte
 zioła

przyprawy
akcesoria do parzenia i przygotowywania herbat

prezenty na każdą okazję i okoliczność 

Koszalin ul. Fałata 11b   •  kom. 886 418 067  •  herkabawata@wp.pl

znajdź nas na

ODKRYJ SMAKI ŚWIATA
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Piotr Jedliński, prezydent Koszalina

Kiedy myślę o  wydarzeniach na świecie, na myśl przychodzą mi 
przede wszystkim akty terroryzmu: z  jednej strony zaatakowa-
ne kościoły na Sri Lance i Filipinach, z drugiej – meczety w nowo-
zelandzkim Christchurch. Do tego dochodzą jeszcze wydarzenia, 
które były znacznie bliżej nas: w tramwaju w Utrechcie, na poste-
runku policji w Paryżu, czy ostatnio na London Bridge. To niestety 
nie nastraja optymistycznie – w ludziach jest zbyt wiele zła, którego 
źródłem jest ksenofobia i które niepotrzebnie dzieli otaczający nas 
świat. Obawiam się, że rowy podziału są tak głębokie, że ich zasypa-
nie jest już wręcz niemożliwe. Mam nadzieję, że chociaż na polskim 
podwórku ta sztuka się uda, tym bardziej, że mamy ostatnio radosne 
dni, które skutecznie odciągają od wojny polsko-polskiej. To przede 
wszystkim literacki noblowski laur Olgi Tokarczuk. Innej kategorii 
sukcesem jest awans polskiej drużyny futbolowej do Euro 2020. 
W jej składzie nie ma już wprawdzie koszalinianina Sebastiana Mili, 
a  i w eliminacjach piłkarze nie zachwycili swoją grą, ale grupę wy-
graliśmy w cuglach.

Na miejskim podwórku od początku roku nie potrafię się otrząsnąć 
po tragedii w  escape-roomie, kiedy w  bezsensowny sposób prze-

Jest czymś naturalnym, że końcówka roku skłania nas do refleksji. oglądamy się za siebie, żeby
podsumować, zbilansować, ocenić miniony czas. zrobili to również nasi rozmówcy. w porównaniu 
z bilansami poprzednimi uderza w tegorocznych wypowiedziach zdecydowanie więcej wątków 
politycznych, w tym również dotyczących spraw międzynarodowych. rok 2019 był rokiem wyborczym, 
więc jest to poniekąd zrozumiałe. z kolei świat znów jest niespokojny, a wiele problemów ma wymiar 

globalny – szczególnie akcentowane są te związane ze zmianami klimatycznymi i ich następstwami. 

Jaki był rok 2019?

rwane zostało młode życie uczennic z SP 18. Ten dramat na długo 
pozostanie w mojej pamięci. 

Mijający rok zamknęliśmy podpisaniem nowej umowy partnerskiej 
z  litewskimi Trokami, co otwiera nam nieco szerzej okno na świat. 
Otworzyliśmy Zagrodę Jamneńską, która od razu uzyskała tytuł 
Najlepszego Produktu Turystycznego Pomorza Zachodniego 2019, 
a  także rozpoczęliśmy gruntowną przebudowę Amfiteatru. Ostat-
nie 12 miesięcy to także czas jubileuszy: 60-lecia Stowarzyszenia 
Teatru Propozycji „Dialog” i 15-lecie Hanza Jazz Festiwal. 

Tradycyjnie w  Koszalinie nie zabrakło inwestycji drogowych: no-
wego ronda przy Politechnice Koszalińskiej, czy oddania fragmentu 
obwodnicy S6. Dbając o  środowisko, MZK kupił autobusy hybry-
dowe i  aby ułatwić poruszanie się po mieście powstało centrum 
przesiadkowe przy ul. Wąwozowej. Idąc w tym kierunku wybudo-
waliśmy też nowe ścieżki rowerowe, a na Górze Chełmskiej powstał 
Single Truck 

A  prywatnie? W  domu pojawiła się mała, szczekająca biała kulka, 
która skradła serce całej rodzinie.

Beata Ostrowska, prezes zarządu Invest Park Białogard

To nie był łatwy rok, co nie znaczy, że zły. W  moim życiu - pełen 
zmian. Rozpoczęłam nowy zawodowy rozdział, rezygnując z pracy 
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w  Trójmieście, w  Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na 
rzecz zarządzania spółką Invest Park w  Białogardzie. To oczywi-
ście wyzwanie, ambitne cele, ale też odpowiedzialność, zwłaszcza 
wobec ludzi, którzy mi zaufali. Z jednej strony zaszczyt i możliwość 
samorealizacji, a z drugiej -  wyjście poza swoją strefę komfortu i ko-
nieczność poukładania sobie życia trochę inaczej. 

W mijającym roku nie odbyłam wprawdzie żadnej dalekiej wypra-
wy, jak w  poprzednim choćby roku - po Wietnamie, za to miałam 
dwa fantastyczne wypady do moich ukochanych Włoch, w których 
wciąż - mimo licznych wizyt w tym kraju -  odkrywam miejsca nie-
znane, nowe smaki i zapachy. 

Jednym z  najważniejszym wydarzeń roku jest bezsprzecznie Lite-
racka Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk. To był też świetny rok dla 
polskiej i międzynarodowej kinematografii. Znakomity „Joker”, ko-
reański „Parasite”, czy „Irlandczyk” z genialnym Robertem de Niro 
i  cała masa dobrych polskich filmów. Było w  czym wybierać i  co 
oglądać. 

Z kolei moim muzycznym odkryciem roku okazał się niezwykle uta-
lentowany Król i  jego płyta „Nieumiarkowania”. Swoją nową płytą 
urzekł mnie też Michael Kiwanuka.  

W krajowym życiu publicznym właściwie bez zmian, ale wyczuwa-
jąc trendy - mijający rok rysuje ich początek. Na horyzoncie widać 
też coraz bardziej wyraźny trend eko, szkoda tylko, że coraz większa  
świadomość ekologiczna wyrasta z katastrofy środowiskowej, jaką 
sobie zgotowaliśmy. Świat musiał zacząć tonąć (dosłownie) w oce-
anie plastiku, aby każdy z nas trzy razy pomyślał, zanim sięgnie po 
kolejną plastikową, jednorazową siatkę.   
 
Pozostając przy trendach, pogłębił się także ten związany z życiem 
online, ze smartfonem w ręku.  Też jestem jego ofiarą, ale staram się, 
aby nie zdominował mojego życia. Przy całym dobrodziejstwie pły-
nącym z mediów społecznościowych, szybkiej komunikacji, widać, 
jak wpływają one na jakość relacji międzyludzkich: niby jesteśmy 
blisko, a jednak daleko. 

W mijającym roku nie udało mi się zrealizować kilku spraw, były też 
porażki i  rozczarowania. Dzięki nim uczę się jednak, że świata ani 
innych ludzi nie zmienię, mogę zmienić tylko siebie i nad sobą pra-
cować.  I pamiętać, że nawet jeśli nie wszystko układa się po twojej 
myśli, to najważniejsi są ludzie:  rodzina i  przyjaciele. Jeśli są przy 
Tobie na dobre i na złe, masz wszystko. Ja mam.

Wanda Stypułkowska, prezes MPS International, prezes Polskie-
go Związku Przemysłu Kosmetycznego

Rok 2019 był dla branży kosmetycznej kolejnym trudnym rokiem. 
Zmiany w  prawie, oczekiwania konsumentów, rosnące koszty – 
z  tymi wyzwaniami i  trudnościami mierzy się cała branża. Jedno-
cześnie odnosimy sukcesy, z  czego jako prezes Polskiego Związku 
Przemysłu Kosmetycznego jestem szczególnie dumna. Nasza orga-
nizacja zrzesza około 200 członków, którzy na co dzień są dla siebie 
konkurencją, ale jeśli chodzi o zaangażowanie społeczne – potrafią 
ze sobą współpracować. Tak jest na przykład przy wsparciu Funda-
cji „Piękniejsze Życie”, pomagającej kobietom zmagającym się z cho-
robami nowotworowymi.

W  mijającym roku bardzo cieszyły mnie działania w  ramach spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, podejmowane z  inicjatywy 
pracowników MPS International. Kontynuujemy prowadzenie ga-
lerii sztuki, w której prezentują się nie tylko miejscowi twórcy, ale 
także artyści z całego kraju. Rozpoczęliśmy współpracę sponsorską 
z pierwszoligowym klubem piłki ręcznej Gwardia Koszalin, patronu-
jemy kształceniu sportowemu dzieci i młodzieży. Podejmujemy też 
działania związane z  promowaniem wśród naszych pracowników 
zdrowego stylu życia. 

Ale też kilka rzeczy zrobiliśmy po raz pierwszy: otworzyliśmy pierw-
szą w  Koszalinie pasiekę na terenie prywatnego zakładu przemy-
słowego i jako pierwsza firma w naszym mieście zasadziliśmy przed 
naszą siedzibą „Pole nadziei” dla Hospicjum im. św. M. M. Kolbego. 
Te działania pozabiznesowe, służące szczytnej idei, bardzo mnie 
satysfakcjonują i cieszę się, że się one udają. Jestem szczęśliwa, że 
w MPS zgromadził się zespół ludzi, którzy chcą się takich inicjatyw 
podejmować i sami je proponują.

Na nowy rok życzę Czytelnikom „Prestiżu” i sobie zdrowia, pomyśl-
nych rozwiązań trudnych sytuacji i przyjaznych ludzi wokół.

Zdzisław Derebecki, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
w Koszalinie

- W  moim podsumowaniu roku pozwolę sobie skupić się na tym 
co dla mnie najważniejsze, czyli na naszym koszalińskim Teatrze. 



Koszalin ul. Morska11, tel. 94 346 83 31 , www.szabel.com.pl

Radosnych, pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych samych szczęśliwych dni

oraz wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku
życzą

Właściciele i Zarząd Agencji Ochrony SZABEL Sp. z o.o.

Wesołych
Świąt
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Przede wszystkim, co mnie najbardziej cieszy, był to rok doskonały 
pod względem artystycznym. Pięć premier anno domini 2019, oraz 
szósta, najnowsza bajka dla starszych dzieci - wszystkie cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. A to największa satysfakcja dla każdego 
dyrektora teatru. Widać, że po raz kolejny doskonale sprawdziła się 
tradycyjna w  BTD formuła repertuarowa, która polega na zróżni-
cowaniu stylistycznym i tematycznym proponowanych w sezonach 
spektakli.  Mieliśmy w repertuarze: klasyczną komedię („Kolacja dla 
głupca”), spektakle „słodko – gorzkie”, które bawią,  a jednocześnie 
zmuszają do głębokiej refleksji („Gąska” oraz „Przyszedł mężczyzna 
do kobiety”), bardzo mocny spektakl będący swoistym „traktatem 
o przemocy” („Dziękuję za różę”), niezwykłe w treści i formie przed-
stawienie dla młodzieży („Like fake. Historia, której nie było”) oraz 
uniwersalną baśń z morałem („Wigilia Pani Skurcz”). 

To był także rok dziesiątej, jubileuszowej edycji Festiwalu „m-teatr”. 

Największym tegorocznym sukcesem i  moją największą radością 
okazało się jednak zakwalifikowanie się i udział spektaklu „Aktorzy 
koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna” w prestiżowym projek-
cie „Teatr Polska”. Dzięki temu przedstawienie BTD w reżyserii Pio-
tra Ratajczaka obejrzeli jesienią widzowie z kilkunastu miast z całej 
Polski. Spektakl ten otrzymał także nagrodę specjalną na Festiwalu 
Nowego Teatru w Rzeszowie

W związku z tym podsumowaniem chciałbym także życzyć wszyst-
kim Czytelnikom „Prestiżu”, aby ten nadchodzący rok był przynaj-
mniej tak dobry i  satysfakcjonujący jak dobry był mijający rok dla 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. I  oczywiście: zapraszam do 
BTD! 

Robert Wasilewski, dyrektor Filharmonii Koszalińskiej 

Na kończący się rok 2019 chciałbym spojrzeć z perspektywy trzech 
pozycji książkowych, których pojawienie się było ważne z  punktu 
widzenia kształtowania świadomości w różnych dziedzinach nasze-
go życia. 

Pierwsza - „Factfulness” Hansa Roslinga, to opowieść o tym, dlacze-
go świat jest lepszy niż myślimy, jak stereotypy wypierają faktycz-
ną wiedzę. Np. wbrew temu, co sądzi większość z nas, mamy coraz 

mniej infekcji HIV, maleje liczba głowic jądrowych, maleje problem 
głodu, pojedyncza statystyczna osoba produkuje coraz mniej smo-
gu, a wycieki ropy są coraz mniejsze. 

Druga pozycja książkowa, którą polecam, to „Obcym alfabetem” 
Grzegorza Rzeczkowskiego. Rzecz dotyczy, jak się wydaje, nie do 
końca wyjaśnionej afery podsłuchowej, która wstrząsnęła polską 
sceną polityczną w 2014 i 2015 r., i której skutki są rozpatrywane 
nawet w kontekście zamachu stanu. To historia o tym, jak chciwość 
i  chore ambicje pojedynczego człowieka zostają zaprzęgnięte do 
osiągania swoich celów przez polskich polityków i im podporządko-
wane służby specjalne oraz ludzi powiązanych z Kremlem. To także 
obraz słabości państwa polskiego. Mocna pozycja polityczna; wiele 
pytań bez odpowiedzi; szacunek dla mrówczej pracy autora.

 W  końcu „Skazany na biurko” Kelly`ego Starretta, książka, która 
powinna być elementem edukacji od przedszkola do uniwersytetu 
trzeciego. wieku. W gruncie rzeczy jest to poradnik, jak dbać o swój 
kręgosłup w  różnych sytuacjach życiowych – siadanie, siedzenie, 
wstawanie, podnoszenie ciężarów, noszenie torby, praca przy biur-
ku (tylko na stojąco!), chodzenie itd. To też podpowiedzi, jak w pro-
sty sposób pomóc sobie, gdy już tu i ówdzie boli. 

 Jeśli już mowa o kształtowaniu świadomości w 2019, to korzystając 
z  okazji chciałbym wyrazić olbrzymią satysfakcję, że Filharmonia 
Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w  roku ogłoszonym przez 
polski parlament Rokiem Moniuszkowskim – z okazji 200. rocznicy 
urodzin, wykonała 11 koncertów jemu poświęconych na terenie re-
gionu i w Poznaniu. Pamiętajmy o Moniuszce!

Paweł Wiśniewski, dziennikarz i  prezenter, dyrektor Centrum 
Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie 

A niech się już skończy!

Tak, to był trudny rok. Dużo spraw, mnóstwo nerwów i  wielkich 
zmian w  życiu. Jeśli wydawało mi się czasem, że można sobie 
wszystko zaplanować i  spokojnie realizować, to ten 2019 rok, ni-
czym bezwzględny lewy prosty Mariusza Michalczewskiego, udo-
wodnił mi, jak bardzo mylne jest takie przeświadczenie. 
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To daje do myślenia, uczy pokory. Dzięki temu, mając dziś 41 lat, 
mogę śmiało powiedzieć, że wiem więcej… I dalej nic nie wiem. Taki 
paradoks. To ważna lekcja w moim życiu, z której wyciągam wnioski 
na przyszłość. Na 2020 rok, w który wejdę pełen nadziei na lepsze. 
Bo słońce już zaczęło przebijać przez chmury.

W polityce ten rok przyniósł zmiany. Czy na lepsze? Walka plemion 
trwa. Nie powiodła się próba skonstruowania na politycznej scenie 
dwóch dużych, przeciwstawnych obozów. W Sejmie RP znalazły się 
wszystkie ogólnopolskie komitety wyborcze. Na Wiejską wróciła 
lewica. Decyzją wyborców ławy po prawej stronie zajęła Konfede-
racja. Ten sejm wydaje się najlepiej odzwierciedlać obecne nastroje 
i poglądy Polaków. Jesteśmy różni i każdy z nas ma do tego prawo, 
by popierać bliższą mu wizję kraju. Nic w tym złego. Źle jest nato-
miast, jeśli do sporu politycznego dołącza nienawiść, która niszczy 
znajomości, przyjaźnie, rodziny. Ta nienawiść, która wyklucza i od-
człowiecza myślących inaczej. To jest chore. Oj, tutaj mamy wszyscy 
jeszcze mnóstwo do zrobienia. Obawiam się, że zbliżająca się kam-
pania prezydencka nie bardzo nam w tym pomoże.

Z  mijającego 2019 roku zapamiętam z  pewnością Nobla dla Olgi 
Tokarczuk, piękne gole Roberta Lewandowskiego, sukcesy naszych 
lekkoatletów i najpiękniejszy uśmiech mojej Córeczki, kiedy dzięko-
wała mi za to, że nauczyłem Ją jeździć na nartach.

Dokładnie, niech się już ten rok skończy, bo na ferie mamy zaplano-
wane kolejne szusowanie. Nie mogę się doczekać.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i  lepszego 2020 roku, Wam 
i sobie.

Dr Piotr Szarszewski, nauczyciel akademicki, Politechnika Kosza-
lińska 

W  kategorii sprawy „światowe” od razu przychodzą mi do głowy 
dwie rzeczy. Pierwszą jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, feno-
men zapoczątkowany przez szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg, 
który swoim zasięgiem objął w  zasadzie cały glob. Mam nadzieję, 
że będzie on jednym z czynników, których efektem staną się realne 
i konsekwentne działania polityków, ludzi biznesu i zwykłych oby-
wateli na rzecz zatrzymania (lub przynajmniej znaczącego spowol-

nienia) degradacji środowiska naturalnego przez człowieka.

Drugą rzeczą jest zdradzona przez Donalda Trumpa i  Amerykę 
mniejszość kurdyjska w  Syrii. Kwestia, która rządzącym naszym 
krajem politykom powinna dać szczególnie mocno do myślenia. 
Zwłaszcza, że w  sojuszu z  USA pokładają olbrzymie nadzieje. Być 
może zbyt wielkie.

Ze spraw o charakterze krajowym bezsprzecznie literacki Nobel za 
rok 2018 dla Olgi Tokarczuk. Szkoda tylko, że to wyróżnienie kolej-
ny raz pokazało, jak fatalny poziom reprezentuje część naszej klasy 
politycznej, zwłaszcza tej z sercem jakby bardziej po prawej stronie. 
No nic, pozostaje im zjeść tę żabę i udawać, że w zasadzie nic się nie 
stało, to przecież tylko literatura. 

Kolejna ważna rzecz to wyrok Trybunały Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej z 19 listopada br., a także bazujący na tym orzeczeniu wy-
rok Izby Pracy Sądu Najwyższego. Rozstrzygnięcia dające nadzieję, 
że uda się w Polsce zachować pewne ważne elementy niezależnego 
od władzy systemu sądowniczego.

Trzecia rzecz to zwycięstwo w wyborach parlamentarnych Zjedno-
czonej Prawicy. Na szczęście z wynikiem gorszym niż jego niektórzy 
przedstawiciele oczekiwali. 

Ze spraw lokalnych/regionalnych. Widać, że słabnie moc rządzącej 
od wielu lat w Koszalinie Platformy Obywatelskiej. Niestety obecnie 
jej jedynym liczącym się konkurentem do decydowaniu o  mieście 
i regionie jest PiS. Pozostaje zatem mieć nadzieje, że za jakiś czas po-
wstanie jakaś trzecia siła na tyle znacząca, że korzystnie wpłynie na 
kształt funkcjonowania samozwańczego „Centrum Pomorza”.

A prywatnie? Jest ok.

Marcin Bogurski, lekarz stomatolog, współwłaściciel Gabinetu 
Bogurscy

Brexit, który nie może dojść do skutku, wydaje się wydarzeniem 
roku w Europie. 
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Ważnym wydarzeniem mającym wpływ na cały świat jest znaczne 
osłabienie ISIS, która jest organizacją przestępczą i terrorystyczną, 
a  jeszcze  wpływa negatywnie na postrzeganie islamu jako religii 
nietolerancji. 

A jeżeli jesteśmy przy religii, to nie sposób nie zwrócić uwagi na film 
braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Film zauważony przez 
Bloomberga (autorów uznano za ludzi należących do pięćdziesiąt-
ki osób o  największym wpływie na rzeczywistość w  roku 2019) 
obnażył ukrywane okropieństwa, które miały miejsce w  Kościele 
katolickim. Film ten nie tylko podbił Internet, ale stał się również 
z tego względu, że powstał z pieniędzy zebranych przez obywate-
li. To nadało mu szczególną wartość przez status niezależności od 
potentatów medialnych. To zupełna nowość w Polsce i dowód na to, 
że jednak (przynajmniej w  części) jesteśmy społeczeństwem oby-
watelskim. 

Ogromnym problemem w  Polsce stała się reforma sądownictwa, 
która na pewno nie wzmacnia autorytetu wymiaru sprawiedliwości 
w oczach społeczeństwa, a to bardzo niebezpieczne zjawisko.

Polityka światowa i polska nie pozwala mi na wystawienie jej wyso-
kiej noty w roku 2019. 

Za to z  wielką satysfakcją patrzę na polskich sportowców, którzy 
zarówno indywidualnie jak i zespołowo osiągają spektakularne suk-
cesy. 

W świecie kulturalnym Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk uświado-
miła mi, że żyję w wyjątkowych czasach, bo w trakcie mojego 46-let-
niego życia miałem przyjemność być świadkiem czterech takich na-
gród noblowskich dla Polaków. 

Lokalnie  - bez wątpienia największym sukcesem jest ukończenie 
drogi S6, która wreszcie połączyła nas nie tylko z  Kołobrzegiem 
i  Szczecinem, ale również z  całą zachodnią Europą. Chciałoby się 
powiedzieć: prosimy o jeszcze, lecz cieszmy się z tego co mamy. 

Koszalin jako moje miasto rodzinne pięknieje i rozwija się z roku na 
rok, dzięki dobremu zarządzaniu i przedsiębiorczości mieszkańców. 
Mam nadzieję, że budowa naszego centrum stomatologicznego, 
rozpoczęta w tym roku, również przyczyni się do rozwoju Koszalina. 
W życiu osobistym za największe osiągnięcie i powód do rodziciel-
skiej dumy uważam sukces mojej córki Martyny, która kultywując 
tradycje rodzinne, dostała się  do I LO im. Stanisława Dubois do kla-
sy o profilu biologiczno-chemicznym.

Profesor Danuta Zawadzka, prorektor Politechniki Koszalińskiej 

Podsumowanie roku zazwyczaj koncentruje się na ważnych wy-
darzeniach społeczno-politycznych. Stąd na pewno należy wspo-
mnieć o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dyskusję w sferze 
publicznej niewątpliwie zdominował wątek Brexitu. Ja chciałabym 
zwrócić uwagę na unikalne wydarzenie przyrodnicze, jakim było 
całkowite zaćmienie Słońca 2 lipca w  Chile, które miałam okazję 
obserwować osobiście. Doświadczenie tego wyjątkowego zjawiska 
to ogromne przeżycie i uważam je za szczególnie udane w tym roku.

Jednym z najważniejszych wydarzeń roku w Polsce jest przyznanie 
Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla za całokształt twórczo-
ści. Jest ona drugą kobietą i  pierwszą polską prozaiczką, spośród 
pięciu tak uhonorowanych Polaków. Jestem dumna z  tego faktu 
i bardzo szczęśliwa, że Akademia Szwedzka doceniła naszą pisarkę.  

Lokalnie - ten rok to bardzo duże zmiany w Politechnice Koszaliń-
skiej, które są konsekwencją wprowadzenia nowych regulacji sys-
temowych w sektorze szkolnictwa wyższego. W czerwcu przyjęli-
śmy nowy statut. W ślad za tym weszły zmiany w organizacji całej 
Uczelni. To wiele miesięcy ciężkiej pracy, konieczność wielu uzgod-
nień, a  jeszcze przed nami wiele wyzwań. Mamy sporo sukcesów. 
Uzyskaliśmy uprawnienia do kształcenia na studiach magisterskich 
w  zakresie finansów i rachunkowości, a  także filologii angielskiej. 
Przeszliśmy pozytywnie akredytację na kierunkach Ttechnologia 
żywności i żywienie człowieka oraz na energetyce. W październiku 
gościliśmy prorektorów uczelni technicznych z  całej Polski, w  ra-
mach organizowanej przez nas konferencji. Otrzymaliśmy dofinan-
sowanie z  Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego projektu 
pt.: „Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego – innowacyjne po-
dejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu”. Mam po-
czucie, że robimy coś ważnego i potrzebnego lokalnie i regionalnie.
Prywatnie mam powód do dumy. Mój syn Mateusz zajął wysokie 
miejsca w  regionalnych konkursach kuratoryjnych z  matematyki 
i fizyki. Będzie walczył w dalszych etapach. 

Ten rok to dużo pracy, ale i ciekawe doświadczenia. Zobaczymy, co 
przyniesie kolejny.

Jan Kuriata, rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, poli-
tyk PO, przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie

„Dwadzieścia  długich lat”  – taki tytuł mogłaby mieć historia, o któ-
rej piszę, a której szczęśliwy finał uczciliśmy w tym roku. Wszystko 
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zaczęło się jeszcze w ubiegłym, XX wieku. Wtedy to grupka zapa-
leńców postanowiła utworzyć w  Koszalinie państwową wyższą 
szkołę zawodową. Uczelnie takie zaczęły powstawać w  Polsce od 
roku 1998. Miałem wtedy przyjemność bycia dyrektorem Zespołu 
Kolegiów Nauczycielskich (ZKN), takiej wyższej szkoły zawodowej 
kształcącej do poziomu licencjatu.

Niestety, nasze starania rozbiły się o mur niezrozumienia i niechęci 
ówczesnych władz wojewódzkich i  projekt został odłożony do la-
musa. Na początku XXI wieku spróbowaliśmy znowu.  ZKN mieścił 
się już przy ulicy Leśnej i obawy o pomieszczenia dla nowej uczelni 
były za nami. Do Koszalina przyjechał nawet w tej sprawie minister 
edukacji narodowej, ale ówczesne władze województwa zachod-
niopomorskiego doprowadziły do utworzenia w  roku 2004 Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Wałczu. Wszystkie 
starania i zaangażowanie wielu osób diabli wzięli, wydawało się, że 
w Koszalinie PWSZ nigdy nie powstanie.

Nadszedł jednak rok 2007, a z nim mój mandat do Sejmu RP. Stanęli-
śmy do walki we trzech: Stanisław Gawłowski, Sebastian Karpiniuk 
i ja, a z nami wiele zaangażowanych osób. Poselskie mandaty pomo-
gły, ale gdyby nie zaangażowanie samorządowców, koszalińsko-ko-
łobrzeskiej kurii biskupiej, i wielu innych osób nie mielibyśmy szans.
9 listopada 2009 roku miała miejsce uroczysta inauguracja roku 
akademickiego w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w  Ko-
szalinie z garstką studentów. Jako najmłodsza i najmniejsza PWSZ 
w Polsce mieliśmy ciągle „pod górkę”. Źle naliczane dotacje, niechęć 
urzędników ministerialnych i  nazwijmy to tak, niezbyt życzliwe 
nastawienie, „starszej siostry w  nauce”, koszalińskiej Politechniki. 
A jednak.

W  listopadzie tego roku świętowaliśmy 10-lecie istnienia PWSZ 
w Koszalinie w sali przepięknej koszalińskiej Filharmonii. Dwudzie-
stoletnia batalia zahartowała nas. Mamy 720 studentów 9 kierun-
ków kształcenia, w  tym dwa stacjonarne magisterskie - mogliśmy 
tylko o tym marzyć. Możemy powtórzyć za Wieszczem: „o roku ów!”

Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu

Najbardziej poruszył mnie i  zasmucił pożar katedry Notre-Dame. 
Zwiedzałam ją kilkakrotnie, to był stały punkt każdej z wizyt w Pa-
ryżu. Ostatni raz byłam w  niej na rok przed pożarem. Kiedy wraz 
z  całym światem oglądałam w  telewizji, jak płonie, uświadomiłam 
sobie, że nigdy jej już takiej, jak zapamiętałam, nie zobaczę…

Ten rok w  Polsce upłynął dla mnie pod znakiem wyborów. Ponie-
waż wynik wyborów europarlamentarnych przyniósł zaskoczenie, 
do parlamentarnych ja, moja rodzina, przyjaciele i znajomi szliśmy 
z nadzieją, że w końcu powieje wiatr zmian. Okazało się jednak, że 
niewiele udało się zmienić, poza układem sił w Senacie. Może to nie-
dużo, ale i tak mnie to cieszy. 

To ważne, bo pamiętajmy, że młode pokolenie, które wkracza 
w  dorosłość, nie zna innego modelu politycznego niż ten, któ-
ry narusza swobody demokratyczne. Ale do trzech razy sztuka. 
W  przyszłym roku czekają nas wybory prezydenckie. Musimy 
mocno popracować nad frekwencją, choć już ta w wyborach par-
lamentarnych była bardzo wysoka. Również w  Kołobrzegu, co 
sprawiło, że zyskaliśmy trzech parlamentarzystów, w tym dwóch 
z mojej opcji politycznej. 

Wszyscy trzej zadeklarowali pomoc w sprawach ważnych dla Ko-
łobrzegu, a taka sposobność szybko się nadarzyła. Chodzi o pro-
ponowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zapis tzw. Białej 
Księgi dotyczący zniesienia opłaty uzdrowiskowej. Jej likwidacja 
byłaby ciosem w budżet miasta, które straciłoby ponad 30 mln zł, 
tyle, ile wynosi subwencja oświatowa. Uważam, że trzeba o tym 
mówić otwarcie i głośno, ponieważ jest to sprawa, która dotyczy 
mieszkańców Kołobrzegu. Bez tej opłaty nie będziemy w  stanie 
przeprowadzić żadnej inwestycji, a to znacząco obniży jakość ży-
cia kołobrzeżan. Na konferencję w  tej sprawie zaprosiłam sena-
tora Janusza Gromka oraz posłów Marka Hoka i Czesława Hoca. 
Ten ostatni nie pojawił się, podobno spóźnił się na samolot. Ale 
wysłaliśmy mu pismo w  tej sprawie, czekamy na odzew. Jednak 
nie siedzimy bezczynnie. Moje uzasadnione obawy przedstawię 
parlamentarzystom wszystkich opcji. Trzeba walczyć!

Największym sukcesem mijającego roku było dla mnie wprowa-
dzenie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca, która ma służyć koło-
brzeżanom do korzystania z dobrodziejstw miasta. Kiedy zaczy-
naliśmy pracę nad nią, mieliśmy w  planach 14 benefitów, w  tej 
chwili na współpracę z  miastem zdecydowało się 80 przedsię-
biorców oferujących w ramach Karty zniżki na swoje usługi. Od 
1 lipca, od kiedy wprowadzona została Karta, wpłynęło już 10,5 
tys. wniosków o  jej wydanie. Jest to unikatowy nawet w  ska-
li kraju projekt, którym interesują się samorządowcy innych 
miast. Jestem dumna z  całego zespołu, urzędników i  radnych, 
że udało się tego dokonać. A  początki nie były łatwe, nie mia-
łam większości w Radzie Miasta, ale nie poddaliśmy się, krok po 
kroku robiliśmy swoje. I dziś kiedy patrzę w lustro, mogę powie-
dzieć, że jestem z  siebie dumna, a  naprawdę rzadko to mówię. 
Kołobrzeg to moje miasto, moje miejsce na ziemi, marzę o tym, 
żeby był nowoczesny, europejski, a  bycie kołobrzeżaninem da-
wało powody do dumy.

Moim największym prywatnym sukcesem jest rodzina. Jestem 
dumna z  mojego syna, Damiana, który został Mistrzem Świata 
MMA. Moim oczkiem w głowie jest 4-letnia wnuczka, którą kocham 
ponad życie. Cieszą mnie zbliżające się Święta, już planuję prezen-
ty i robię listę dań. Nie ma dla mnie milszych chwil niż te spędzone 
z rodziną, przy stole, kiedy jest głośno, wesoło, biegają psy i pachnie 
upieczony przeze mnie piernik.





Robert Maziarz, założyciel Muzeum Patria Colbergiensis
Fot.  W pelerynie – M. Kawęcki

W styczniu byliśmy świadkami pierwszego w historii miękkiego lą-
dowania na ciemnej stronie Księżyca. To epokowe wydarzenie. Parę 
miesięcy później naukowcy zaprezentowali światu pierwsze zdjęcia 
czarnej dziury wykonane w galaktyce M87. Na lotnisku w Abu Zabi 
pojawił się hinduski mnich Swami Sivanada, z którego paszportu wy-
nika, że ma 124 lata! To ciekawe, że można nie tylko dożyć takiego 
wieku, ale do tego jeszcze w formie, która pozwala latać samolotem! 
Wstrząsnął mną pożar katedry Notre-Dame. To wielka tragedia, 
w  której częściowo straciliśmy ważny obiekt architektury. Nato-
miast ucieszyła mnie decyzja Donalda Trumpa o zniesieniu wiz dla 
Polaków. Teraz jeśli tylko będziemy chcieli, możemy swobodnie 
przyjechać do USA i obejrzeć Statuę Wolności.

Olga Tokarczuk otrzymała nagrodę Nobla i z tego możemy być dum-
ni. Pozostając przy literaturze – jestem też dumny z sukcesu mojego 
przyjaciela Mariusza Borowiaka, pisarza marynisty, którego książka 
„U-boots’ Escape to South America” została TOP 1 Amazona. Z Ma-
riuszem poznaliśmy się bliżej na Festiwalu Historycznym „Tajemnice 
Trzech Stuleci”. Dzięki temu razem z grupą Shipwreck Expeditions - 
Wyprawy Wrakowe odwiedził Muzeum Patria Colbergiensis i opo-
wiedział o odnalezieniu na Banana Islands wraku osiemnastowiecz-
nego żaglowca dowodzonego przez pochodzącego z  Kołobrzegu 
kapitana oraz wraku polskiego okrętu ORP Kujawiak. 

Innym ważnym muzealnym wydarzeniem było sprowadzenie do 
Kołobrzegu dzieła wybitnego artysty koszalińskiego, Zygmunta 
Wujka, przedstawiającego głowę dowódcy 1. Regimentu Legii Po-
znańskiej Antoniego Pawła Sułkowskiego. Marzeniem rzeźbiarza 
było odsłonięcie pomnika Sułkowskiego w  Koszalinie, ale zmarł, 
zanim udało się to zrobić. Dzięki zgodzie prezydent miasta Anny 
Mieczkowskiej dzieło Zygmunta Wujka zostanie odsłonięte przy 
odkrytej przez nas Reducie Sułkowskiego w  Lesie Kołobrzeskim. 
Spełnimy w ten sposób ostatnią wolę artysty. Co prawda nie tam, 
gdzie sobie wymarzył, ale wierzę, że patrzy na nas z góry i zaciera 
ręce, że jednak się udało. 

Za sukces zawodowy uważam podpisanie przeze mnie w  imieniu 
firmy Złote Runo, w  której pracuję, umowy na opomiarowanie - 
w  ramach ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami 
w sytuacji powodzi. To ważny projekt realizowany w kilku krajach 
nadbałtyckich. 

W historycznych poszukiwaniach często towarzyszy mi mój 10-let-
ni syn Milan, który w tym roku znalazł na plaży… koło niemieckiego 
samolotu. Na aluminiowej feldze obsadzona było opona Dunlopa. 
To nie pierwsze znalezisko młodego odkrywcy i jestem pewien, że 
nie ostatnie! Taki był dla mnie ten rok 2019… 

Halina Filip, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Koło-
brzegu

To był wspaniały rok dla literatury polskiej, nadal mnie ciarki prze-
chodzą, kiedy pomyślę o Nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk. Jako 
Polacy możemy być dumni. Nasza biblioteka przyłączyła się do gra-
tulacji dla Noblistki i wzięliśmy udział w wydarzeniu współorganizo-
wanym przez Województwo Zachodniopomorskie „Czytamy Olgę 
Tokarczuk”. Fragmenty prozy pisarki interpretowała Katarzyna 
Figura. To nieprawda, że Polacy nie czytają książek. Czytają, widzę 
to nie tylko w swojej pracy, ale też w autobusach i pociągach. Staty-
styki swoje, a życie pokazuje, że jest inaczej. A może to Kołobrzeg 
jest chlubnym wyjątkiem?

To był również bardzo udany rok dla naszej biblioteki, z  bogatą 
i  zróżnicowaną ofertą wydarzeń dla każdego. A  nie jest to łatwe, 
bo mamy czytelników w  każdym wieku: od dwulatków, którym to 
my czytamy i wprowadzamy je w literaturę poprzez zabawę i zaję-
cia, przez młodzież, aż do dorosłych - bez ograniczeń wiekowych. 
Dla każdego musimy znaleźć coś interesującego. Biblioteka współ-
czesna, a nasza do takich należy, jest czymś więcej niż przestrzenią 
zamkniętą, ograniczoną do zbiorów, to musi być miejsce przyjazne, 
gdzie ludzie chętnie przychodzą, czują się miło i wiedzą, że jest dla 
nich ciekawa oferta.

W  ramach projektu dofinansowanego przez gminę miejską Ko-
łobrzeg „Biblioteka bezpieczna i  przyjazna dziecku” gościliśmy 
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Krzysztofa Piersę, autora książek „Komputerowy ćpun” czy „Trener 
marzeń”, czy też dr Macieja Dębskiego, socjologa, który przybliżył 
temat fonoholizmu. Odwiedziły nas też pisarki: Izabella Klebańska, 
Joanna M. Chmielewska oraz Ewa Chotomska.

Dorośli czytelnicy mogli spotkać się w naszej bibliotece z podróżni-
kami: żeglarzem Andrzejem Janeckim oraz Robertem Makłowiczem. 
Wielką popularnością cieszyło się spotkanie z poetą, Krzysztofem 
Cezarym Buszmanem. Nie zapominamy też o naszych utalentowa-
nych kołobrzeżanach: spotkanie autorskie z okazji wydania swojej 
książki „Fabryka wiatru” miała Beata Mieczkowska-Miśtak. 

W  tym roku spróbowaliśmy pokazać nową formę przekazu, jaką 
jest teatr stolikowy, na pewno do niej wrócimy. Sprawdziła się też 
formuła gry miejskiej. Zorganizowaliśmy ją po raz pierwszy, z lekką 
tremą, bo nie mieliśmy żadnego doświadczenia. Liczyliśmy na góra 5 
drużyn, okazało się, że wystartowało 18! 

Proszę nam życzyć, żeby już wkrótce udało się otworzyć nowy 
obiekt dla filii naszej biblioteki wraz ze świetlicą na osiedlu Ogrody. 
Z częścią naszych wydarzeń, będziemy wtedy mogli trafić do tamtej 
części miasta. 

Żaneta Czerwińska, dziennikarka, współwłaścicielka serwisu 
Niezależne Media

Rok 2019 uznaję za trudny, ale i  bardzo ciekawy. Z  racji tego, że 
głównie zajmuję się relacjonowaniem spraw związanych polityką, 
z  mojego punktu widzenia przeszliśmy wręcz maraton wyborczy. 
Wybory do Parlamentu Europejskiego, potem nasze parlamentar-
ne, to były główne sprawy, którymi żył kraj i moje miasto – Koło-
brzeg - które w efekcie doczekało się aż trzech parlamentarzystów. 
Może doczekamy prezydenta kraju? Jeśli nie z  miasta, to chociaż 
z naszego okręgu? Kandydata już nawet widzę! 

Historycznie mamy też pierwszą prezydent – kobietę. Nie jest jed-
nak niektórym łatwo pogodzić się z przegraną w wyborach prezy-
denckich. Może właśnie dlatego, że przegrali z kobietą? Cała kaden-
cja Rady Miasta jest trudna, choć trwa dopiero rok. Przewróciła się 
rola opozycji w mieście. Niemal każda fajna inicjatywa musi przejść 
procedurę typu: „a  kto to wymyślił, a  dlaczego, za ile i  w  ogóle po 
co” i jeszcze: jak to można wykorzystać, by pokazać nieudolność ini-

cjatorów. Skala tego zjawiska jest chyba największa ze wszystkich 
minionych kadencji. Zanika pojęcie „konstruktywna opozycja”, po-
jawia się słowo: przeciwnik. A to już nie zwiastuje niczego dobrego.  
Wierzę jednak, że jeszcze powróci ta fajna atmosfera, którą się 
Kołobrzeg szczycił. Mamy tu naprawdę świetne ekipy, zdolne z ni-
czego zrobić coś wielkiego. Nieliczni robią swoje, działają wbrew 
przeciwnościom i chwała im za to. Taka pracę promuję jak mogę, bo 
to przywraca mnie samej wiarę w ludzi. A w ludzi, mimo wszystko, 
chcę zawsze wierzyć.  

Andrzej Stachecki, producent filmowy, twórca Kołobrzeg Suspen-
se Film Festiwal
Fot.  M. Iwanicka

Moją uwagę zwróciła Greta Thunberg, nastoletnia Szwedka, która 
samotnie rozpoczęła ogólnoświatowy protest w  obronie klimatu. 
Jej działania zostały dostrzeżone dzięki mediom społecznościo-
wym i doprowadziły ją na Szczyt Klimatyczny ONZ w Nowym Jor-
ku, na którym wystąpiła z mocnym przemówieniem krytykującym 
światowych przywódców. Otrzymała też wsparcie aktora i byłego 
gubernatora Kalifornii, Arnolda Schwarzeneggera, słynącego ze 
swojego zamiłowania do ekologii. Przykład Grety Thunberg poka-
zuje, jak ważna jest rola jednostki w  dzisiejszym świecie, i  jak po-
tężnym narzędziem w nagłaśnianiu tego, o czym chcemy mówić, są 
media społecznościowe.

Obecnie mieszkam we Wrocławiu, dlatego tym bardziej cieszy mnie 
Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk, która również mieszka w  tym 
mieście. To nagroda dla Polski, ważna w  kontekście promocji jej 
kultury i tego, co mamy światu do powiedzenia. Wiąże się też z eko-
logią, ponieważ Olga Tokarczuk jest autorką „Pokotu”, książki bar-
dzo w jej obronę zaangażowanej. „Pokot” sfilmowany został przez 
Agnieszkę Holland, która jest laureatką Nagrody Latarnika, przy-
znawanej na kołobrzeskim Suspense Film Festiwal. Tym bardziej 
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mnie to cieszy i liczę, że teraz Hollywood zainteresuje się ekraniza-
cją „Ksiąg Jakubowych” Tokarczuk – jest to uniwersalna literatura, 
na pewno tego warta. 

Pod koniec czerwca w  Kołobrzegu odbył się już po raz ósmy Su-
spense Film Festival, na którym tytuł „Ikona Polskiego Kina” otrzy-
mał Andrzej Grabowski, a  Nagrodę Latarnika – Marek Piestrak. 
Pracujemy już nad przyszłoroczną edycją Festiwalu. Mam nadzieję, 
że swoją premierę w ramach konkursów First Shot i Suspense Film 
Competition na pokazach w Regionalnym Centrum Kultury i na pro-
jekcjach plenerowych będą miały naprawdę interesujące filmy ga-
tunkowe, których w tym roku powstało bardzo dużo, w tym polskie 
horrory i komedie sensacyjne. IX Suspense Film Festival zapowiada 
się bardzo interesująco i już dziś serdecznie na niego zapraszam!

Janusz Tomaszewski, prezes firmy Jantar Wody Mineralne

Jeśli chodzi o wydarzenia na świecie, bardzo martwią mnie zjawiska 
pożarów, których byliśmy świadkami w tym roku. Wielohektarowe 
pożary lasów to niepowetowana strata dla ludzkości i duże zagro-
żenie dla środowiska. Pożary lasów w Amazonii, na Wyspach Kana-
ryjskich, w Kalifornii czy na Syberii – skala tego zjawiska przeraża. 
Wszyscy musimy aktywnie włączyć się w ochronę środowiska, dla 
dobra naszej planety i kolejnych pokoleń.

Zawodowo ten rok przyniósł nam wspaniałe wyróżnienie oraz per-
spektywy dalszego rozwoju. Niedawno otrzymaliśmy prestiżowy 
tytuł „Kobieca Marka Roku 2019” dla naszej wody Jantar Premium. 
To dla nas bardzo ważny tytuł, szczególnie dlatego, że został przy-
znany przez kobiety. A jak wiemy kobiety to niezwykle wymagająca 
grupa konsumentów, dla której zdrowie rodziny i  jakość kupowa-
nych produktów stanowi najwyższy priorytet. 

Dla mnie również zdrowie i jakość to dwa najważniejsze priorytety, 
którymi kieruję się zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie. 

Ostatnio byliśmy na targach w Baltimore oraz Kolonii, gdzie zapo-
znaliśmy się z  najnowocześniejszymi technikami produkcji suple-
mentów i  zdrowej żywności. Będziemy chcieli doświadczenia na-
szych partnerów wykorzystać w swojej produkcji. W planach mamy 
produkcję  tzw. novel food w postaci płynów i napoi. Wraz z firmą 
szwajcarską jesteśmy już na etapie opracowań receptur. 

Prywatnie ten rok również był dla mnie udany. Odwiedziłem kilka 
miejsc na świecie, w których jeszcze nie byłem, bo podróże to moja 
druga pasja po wodzie. W świat zawsze zabieram moją rodzinę.

Alicja Górska, dyrektor Radia Plus Koszalin 

W tym podsumowaniu nie będzie o majowych wyborach do Parla-
mentu Europejskiego, ani o tych październikowych do parlamentu 
polskiego. Nie będzie też o  nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk. 
Będzie o stratach, szoku i cierpieniu, a także o sile dobroci i nadziei. 
Na początku stycznia w wyniku pożaru w escape roomie w Kosza-
linie zginęło pięć nastoletnich dziewcząt. Wiem, co wtedy robiłam, 
kiedy po przeciwnej stronie ulicy rozgrywał się ten straszliwy dra-
mat. Tylko nie byłam tego świadoma. To był niewątpliwie najgorszy 
rok w  życiu rodziców tych dziewcząt i  zapewne nadal niewyobra-
żalnie cierpią. 

Nie znam ich osobiście, ale znam innych rodziców po stracie, któ-
rych dzieci w  różnym wieku odeszły, bo choroba, poronienie, wy-
padek czy samobójstwo. Ten rok, to dla mnie możliwość towarzy-
szenia tym rodzicom podczas rekolekcji, organizowanych po raz 
pierwszy w diecezjalnym sanktuarium w Skrzatuszu. To bycie z nimi 
„na Golgocie”, kiedy pustka nie do zniesienia, tęsknota rozrywa ser-
ce, wydaje się, że wszystko traci sens. To nadzieja na ukojenie. 

Mijający rok to kolejny szok z powodu śmierci prezydenta Gdańska, 
ugodzonego nożem podczas finału WOŚP. A rok przyniósł kolejne 
straty - w połowie kwietnia pożar katedry Notre-Dame w Paryżu, 
a  w  Koszalinie we wrześniu dewastacja remontowanego Domu 
Samotnej Matki. Znowu szok! Kto mógł podnieść rękę na miejsce, 
które przygarnia, otacza miłością kobiety i dzieci, ratuje życie (znaj-
duje się tam „Okno życia”). I znowu tli się nadzieja... na przebudzenie 
Francuzów, którzy w obliczu straty tak ważnego dla nich religijnie 
i kulturowo miejsca, płaczą i deklarują odbudowę świątyni. A Dom 
Samotnej Matki otrzymuje darowizny, by te zniszczenia wandali 
szybko zostały usunięte. 

Wielu z nas przeżywało też strajk nauczycieli, w mojej ocenie „uży-
tych” politycznie. To oni na tym strajku stracili najwięcej, a należy im 
się szacunek. Był to więc rok strat, ale i wiary, nadziei oraz miłości, 
która nigdy nie umiera.





rozmowy o  tym, czy to najlepszy z  możliwych podziałów admini-
stracyjnych.

Jeśli chodzi o kulturę – nie będę oryginalna. Najważniejszym wyda-
rzeniem i największym sukcesem był literacki Nobel dla Olgi Tokar-
czuk. To sukces przede wszystkim samej autorki, ale też powód do 
dumy dla nas wszystkich. Bo mamy artystów światowego formatu i, 
mam nadzieję, mamy też odwagę, by się z ich twórczością konfron-
tować i się w niej przeglądać.

Lokalnie – to był rok spokojny. Prywatnie – kolejny rok udanej ko-
egzystencji z maturzystką oraz wyjątkowo sympatycznym stadem 
trzech kotów pod wodzą psa.

Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa

Wydarzenia światowe w mijającym roku nie zapadły mi w nadzwy-
czajny sposób w  pamięci. Odczytuję to jednak jako dobry sygnał, 
gdyż stabilizacja oznaczająca brak spektakularnych historii też jest 
swego rodzaju wartością.

W wymiarze krajowym wydarzeniem były oczywiście wybory par-
lamentarne. Wobec takich a nie innych wyników w Sejmie kluczowe 
było objęcie przez senatora Tomasza Grodzkiego zaszczytnej funk-
cji marszałka Senatu. To osoba, którą bardzo cenię, lekarz pocho-
dzący ze Szczecina, którego mam przyjemność znać od lat. Jestem 
przekonany, że ten wybór będzie oznaczać autentycznie dobrą 
zmianę dla kraju, ale jest to również dobra wiadomość dla naszego 
regionu.

Dla Darłowa był to dobry rok. Owoce wielu naszych tegorocznych 
przedsięwzięć w  pełni poznamy w  roku przyszłym, jak chociażby 
cztery nowe parki miejskie, które powstały dzięki zdobyciu unij-
nej dotacji. Kosztem 8 milionów złotych nasze miasto zyska piękne 
miejsca wypoczynku. Ich urok w pełni poznamy latem i w kolejnych 
latach, gdy roślinność rozwinie się, a wszystko pięknie się zazieleni. 
Darłowo zyskało również nowe miejsce na kulturalnej mapie mia-
sta. Mowa o  Poczekalni Kultury, która powstała w  zrujnowanym 
dotąd budynku przejętym przez miasto od PKP.

Rok 2019 zakończył też bardzo ważny rozdział w  życiu Darłowa 
i jednocześnie w moim życiu zawodowym i osobistym. Odeszła od 
nas do wieczności moja wieloletnia zastępczyni, ostatnio sekretarz 
miasta, radna wojewódzka Elżbieta Karlińska. Współpracowaliśmy 
blisko 20 lat. Teraz muszę na nowo uczyć się pracy bez osoby, której 
w pełni ufałem, która była nie tylko moim doradcą, ale też powier-
nikiem. Była po prostu moim przyjacielem. Przede mną, ale i przed 
miastem zupełnie nowy rozdział, który będziemy musieli pisać nie-
stety już bez Eli.
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Anna Popławska, dziennikarka, Polskie Radio Koszalin

Kończący się rok nie był rokiem przełomów. Ale na pewno był ro-
kiem, który w sposób bardzo dojmujący  pokazał, z  jakimi wyzwa-
niami już za chwilę będziemy się mierzyć. Procesy, które dotych-
czas toczyły się jakby podskórnie, zdominowały dyskurs publiczny. 
W  konsekwencji to, co zdecydowanej większości wydawało się 
pewne, okazało się bardzo niepewne. W  skali globalnej, choć za-
pewne to perspektywa europocentryczna, zaczęliśmy in gremio 
dyskutować o tym, że świat jaki znamy, może się skończyć. Świat ro-
zumiany dosłownie, jako planeta, którą dotychczas bezrefleksyjnie 
eksploatowaliśmy, ale nie tylko. Bo oto na naszych oczach zmienia 
się ład międzynarodowy. Pytania o  Stany Zjednoczone i  ich rolę 
w NATO, a także o trwałość samego Sojuszu jako gwaranta naszego 
bezpieczeństwa w obliczu ambicji Rosji oraz o  jedność europejską 
w  obliczu wielu konfliktów interesów stawiane są coraz częściej 
i coraz odważniej. I chyba po raz pierwszy od lat tak otwarcie mówi-
my o tym, że pokój nie jest dany nam raz na zawsze.

Z tej perspektywy wydarzenia krajowe wydają się może mniej istot-
ne, ale przecież przynajmniej w  części od nich zależy także to, jak 
Polska poradzi sobie z globalnymi wyzwaniami. Dlatego nie sposób 
podsumowując kończący się rok nie wymienić podwójnych wybo-
rów, w których wybraliśmy naszych reprezentantów w parlamencie 
krajowym i europejskim.

Kolejne ważne wydarzenie – to kolejny zwrot w  dyskusji o  syste-
mie emerytalnym. Może to temat mało pociągający, ale po słowach 
Pawła Borysa, by w  dyskusji o  emeryturach „zapiąć pasy”, już nie 
da się przekonywać, ze „jakoś to będzie”. Podobnie jak nie da się już 
dłużej przekonywać, że jakoś to będzie ze służbą zdrowia. Rok 2019 
obnażył słabość systemu ochrony zdrowia i wyznaczył w ten spo-
sób jeden z priorytetów na rok kolejny.

Ale kończący się rok dla mnie upłynął także pod znakiem dyskusji, 
która się nie odbyła. Bo był to rok 20-lecia wprowadzenia reformy, 
która wprowadziła trzystopniowy samorząd. I szkoda, że zabrakło 
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eszek Kołakowski (1927-2009) to historyk filozofii, profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego do marca 1968, od 1970 roku 
Senior Research Fellow w  All Souls College Uniwersytetu 

Oksfordzkiego. Laureat wielu międzynarodowych nagród. Autor 
m.in. książek „Obecność mitu”, „Jeśli Boga nie ma…”, „Bóg nam nic 
nie jest dłużny”, „Świadomość religijna i  więź kościelna” silnie od-
działujących na polską humanistykę II 
połowy XX wieku. 

Leszek Kołakowski nie był filozofem 
chrześcijańskim. Nigdy nie zade-
klarował się jako członek żadnego 
z  Kościołów chrześcijańskich i  nie 
praktykował rytuałów religijnych. 
A  jednak chrześcijaństwo znajduje 
się w samym centrum zainteresowań 
filozofa od początku jego intelektu-
alnej biografii i  to właśnie problema-
tyce chrześcijaństwa poświęci gros 
tekstów na przestrzeni kilkudziesię-
ciu lat. Najpierw jako surowy krytyk 
(z  pozycji marksistowskich), później 
„życzliwy adwersarz”, a w końcu przy-
jazny sojusznik i jeden z najwybitniej-
szych znawców teologii naszych cza-
sów.

W  jaki sposób chrześcijaństwo może 
być ważne dla człowieka, który po-
zostaje poza Kościołem? Dla Koła-
kowskiego w pewnym sensie wszyscy 
jesteśmy chrześcijanami. „Jeżeli ktoś 
się urodził i wychował w Europie czy 
też szerzej, w  cywilizacji zachodniej, 
to nie ma znaczenia, czy jest ochrzczo-
ny czy nie, wierzący czy niewierzący, 
praktykujący czy dawno poza wspól-
notą kościelną – kulturowo taka oso-
ba jest chrześcijaninem. Europa jest 
„z urodzenia chrześcijańska”, a religia ta stanowi „seminarium ducha 
europejskiego”. 

Tom „Chrześcijaństwo” prezentuje bardzo szeroki wybór tekstów 
Leszka Kołakowskiego, pisanych na przestrzeni ponad 60 lat, po-
dzielonych na pięć części, które odzwierciedlają najważniejsze per-
spektywy, z jakich filozof analizował religię chrześcijańską: „Histo-
ria chrześcijaństwa”, „Kościół”, „Diabeł”, „Sacrum i profanum” oraz 

w ostatnich dniach listopada br. ukazał się nakładem wydawnictwa znak tom zbierający w jednej
publikacji kluczowe eseje i inne wypowiedzi leszka kołakowskiego poświęcone chrześcijaństwu. 
Jest to książka, która pozwala lepiej zrozumieć europejską tożsamość i tradycję, pomaga też dostrzec, 
jak zmieniał i zmienia się świat. Jest to przy tym lektura nie tylko dla specjalistów, bo profesor
 kołakowski – co charakterystyczne dla ludzi wielkich – potrafił pisać nawet o sprawach bardzo złożonych 

w sposób zrozumiały i przystępny. 
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„Bóg, czyli Absolut”. To przede wszystkim zbiór inspirujących pytań 
i prób odpowiedzi na nie. 

Czy gdyby każdy człowiek postępował po chrześcijańsku, po-
trzebny byłby Dekalog? „Wolałbym widzieć w chrześcijaństwie plu-
ralizm jako postawę zasadniczej życzliwości wobec różnorodności 

świata ludzkiego, postawę otwartej 
akceptacji wszystkiego, co może być 
dla ludzi wartością, akceptację wie-
lości form życia, form myślenia i form 
ekspresji, bez rezygnowania z  agita-
cji za wartościami własnymi.” (Głos 
w dyskusji o uniwersalizmie chrześci-
jańskim, s. 432).

Czy może istnieć społeczeństwo 
bez sacrum? „Historia biblijna daje 
nam (...) podstawy, by dopatrywać się 
ścisłej korelacji, a  nawet równoważ-
ności, między doświadczeniem winy 
i  doświadczeniem sacrum. Świado-
mość winy w sensie właściwym, czyli 
niezależna od obawy przed karą, jest 
tak związana z  percepcją sacrum, że 
każde z dwojga daje się określić przez 
drugie: można sacrum opisać jako to, 
czego pogwałcenie rodzi poczucie 
winy, a  poczucie winy jako świado-
mość pogwałcenia sacrum. Poczucie 
winy wydaje się jednoznacznie przy-
wiązane do percepcji niewidzialnej, 
sakralnej strony świeckich przedmio-
tów, jakości i zdarzeń, czyli do tradycji 
religijnej. Wielu ludzi niereligijnych 
może wprawdzie doświadczać poczu-
cia winy, a także używać przy sposob-
ności przymiotnika „święty”, przez co 
jednak widać tylko, że pozostałości 
religijnej tradycji mogą przez czas ja-

kiś żyć w  sensie psychologicznym, częściowo i  społecznym, dłużej 
niż rzeczywista wiara. Jak długo? Przez ile pokoleń? Tego nie wiemy. 
Można jednak być przekonanym, że społeczeństwo doszczętnie zse-
kularyzowane, jeśli je antycypujemy na serio, a więc społeczeństwo, 
w którym percepcja sacrum popadłaby w zapomnienie bez śladu, nie 
mogłoby już wytwarzać świadomości winy. Tym samym zginęłaby 
również zdolność do odróżniania dobra i zła w moralnym znaczeniu.” 
(„Reprodukcja kulturalna i zapominanie”, s. 712)

Leszek Kołakowski
arcychrześcijański niechrześcijanin 





„Teraz albo nigdy” to wybór najciekawszych i ciągle aktualnych tek-
stów Szymona Hołowni publikowanych na łamach „Tygodnika Po-
wszechnego” w latach 2017–2019.

JEREMY DRONFIELD: „O CHŁOPCU, KTÓRY POSZEDŁ 
ZA TATą DO AUSCHWITZ”
Tę historię napisało życie, mimo że trudno w to uwierzyć. Ojciec i syn, 
Gustav i Fritz Kleinmanowie, podczas II wojny światowej przetrwali 
pięć obozów koncentracyjnych. Ojciec ich wspólne przejścia opi-
sał w sekretnym dzienniku, na podstawie którego powstała książka 
„O chłopcu, który poszedł za tatą do Auschwitz”. To historia porusza-
jąca niczym „Tatuażysta z Auschwitz” i „Chłopiec w pasiastej piżamie”, 
opowiedziana z niezwykłą wrażliwością prawdziwa historia podróży 
w głąb piekła nazistowskich obozów, heroicznej walki o przetrwanie 
i niewiarygodnego ocalenia. Książka trafiła na pierwsze miejsce ze-
stawienia bestsellerów „Sunday Times”, a w samej Wielkiej Brytanii 
sprzedała się w nakładzie ponad 100 tysięcy egzemplarzy.

PAULINA JÓźWIK: „STRUPKI”
Debiut, który wzbudza emocje. „Strupki“ to opowiedziana ciepłym 
szeptem powieść o  godzeniu się z  życiem, o  pamięci i  rodzinnym 
domu, którego głos pozostaje w nas na zawsze.
Hanna Maj żyła po cichu, a  jej życie skończyło się na długo przed 
śmiercią. Choroba sprawiła, że przestała rozpoznawać żyjących, za to 
coraz częściej odwiedzali ją zmarli. Pola wraca do rodzinnego domu 
dzień przed pogrzebem babki. Chce odzyskać wspomnienia, które 
straciła Hanna. Wchodzi w pamięć jak w pokutę. Co stało się z bratem 
babki, który pewnego dnia zniknął? Skąd w siostrze Hanny tyle złości 
i goryczy? Czy Pola zdoła odkryć to, o czym wszyscy w rodzinie milczą? 
„Czy można pozostać sobą, gdy ktoś bliski straci pamięć i zapomni, 
kim jesteśmy? To pytanie było impulsem do napisania tej historii. 
Kiedy pisałam tę książkę, żegnałam się z  dzieciństwem. Tytułowe 
strupki są dla mnie więc osobistymi pamiątkami po stracie. Snucie 
opowieści pozwoliło mi zapełnić pustkę. Dowiedziałam się, że pisać 
to pamiętać, a opowiadanie, pozwala człowiekowi na moment wró-
cić do samego siebie” – wspomina pracę nad książką autorka.
„Debiut Pauliny Jóźwik znalazłam w  naszej poczcie literackiej 
i  przeczytałam tego samego wieczora. Bo trudno oderwać się od 
tej prozy – uważnej, delikatnej i trafiającej w serce” – mówi Agata 
Pieniążek, redaktor inicjujący w  wydawnictwie Znak Literanova, 
wydawca serii Proza.pl.

SZYMON HOŁOWNIA: „TERAZ ALBO NIGDY” 
Zapowiedź startu znanego dziennikarza Szymona Hołowni w przy-
szłorocznych wyborach prezydenckich wzbudziła skrajne komenta-
rze. Niektórzy przypominają, że podobne zapowiedzi już się kiedyś 
pojawiły, a potencjalnym kandydatem na kandydata prezydenckie-
go był wówczas inny dziennikarz - Tomasz Lis. Wszystko skończyło 
się na zapowiedziach i … książce napisanej przez Lisa. 
W przypadku Hołowni może być jednak inaczej. Szefem jego kam-
panii wyborczej będzie Michał Kobosko, niegdysiejszy naczelny 
polskiej edycji „Newsweeka”, przez niemal 10 lat związany z  ame-
rykańskim thin tankiem Atlantic Council. Według zapowiedzi sa-
mego kandydata na prezydenta finansowanie ma pochodzić z akcji 
crowdfundingowej, czyli dobrowolnych datków jego ewentualnych 
zwolenników. Zanim ruszy machina wyborcza, zachęcamy do zapo-
znania się z książką, która odkrywa, co naprawdę Szymon Hołownia 
myśli o życiu, Polsce, polityce i Kościele. Książka miała premierę 16 
grudnia 2019 r.
„Gdybym miał się pokusić o samoocenę, powiedziałbym pewnie, że 
jestem genetyczną krzyżówką realisty z  optymistą. Gołym okiem 
widzę, że jest źle. To nie znaczy jednak, że jest beznadziejnie. A skąd!  
Co zrobić, żeby było dobrze? Co najmniej tyle czasu, ile poświęcamy 
na walkę ze złem, poświęcić na wspieranie dobra. Ile pomyj wyle-
wamy na złych polityków, tyle miodu wylać na polityków (czy kan-
dydatów) dobrych. Ile psioczenia na niemądrych hierarchów, tyle 
lajków (na różne sposoby wyrażanych) dla tych, którzy robią rzeczy 
dobre. Ile energii wydanej na krytykowanie wstrętnych mediów, 
tyle wspierania tych uczciwych i mądrych.”

nowości i hity 
wydawnictwa 

czerwone i czarne

Prestiżowe 
książki

proponuje: andrzej mielcarek
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Fotografie: Agnieszka Orsa

Meden Inmed, czyli 
30 lat nieustannego 

rozwoju
Meden Inmed należy do sztandarowych 
koszalińskich firm. Specjalizujące się 
w produkcji sprzętu medycznego oraz re-
habilitacyjnego przedsiębiorstwo założył 
i nadal nim kieruje dr inż. Wiesław Zinka. 
Jubileuszowa uroczystość w  sali Filhar-
monii Koszalińskiej, w  którym uczestni-
czyli pracownicy firmy i zaproszeni goście, 
stało się okazją do oficjalnej prezentacji 
w roli wiceprezesa spółki i przyszłego jej 
prezesa Macieja Zinki, syna założyciela 
firmy. W sposób szczególny Wiesław Zin-
ka podziękował z  estrady dwóm paniom 
– małżonce Elżbiecie Zince i  swej długo-
letniej zastępczyni Jolancie Augustyn. 
Sam zaś zebrał mnóstwo gratulacji.  Firma 
zatrudnia obecnie 370 osób; eksportuje 

swoje wyroby do 150 krajów świata.      
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Fotografie: Tomasz Majewski

Czternasta 
FALA

„Tożsamość” to temat 14. Interdyscy-
plinarnej Wystawy FALA, która 22 li-
stopada br. rozpoczęła się wernisażem 
w  Bałtyckiej Galerii Sztuki w  CK105 
w  Koszalinie. Zaprezentowano pra-
ce w  różnych językach artystycznych, 
a  każdy z  34 biorących udział w  wysta-
wie twórców, na swój sposób odniósł 
się do zagadnienia tożsamości (w formie 
malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby i mul-
timediów jak również instalacji prze-
strzennych). Wystawę można oglądać do 
końca grudnia w Bałtyckiej Galerii Sztuki 

w Koszalinie.
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ZESPÓŁ

MILLENNIUM DENTAL

OD WIZ JI  DO PERFEKCJI

ul.  Jantarowa 25a,  Koszal in   te l .  94  347 70 63   w w w.mil lennium- dental .p l

Pięk na jest  radość
świątecznego czasu,

c iepłe  są  myśl i  i  serdeczne ż yczenia .
N iech pokój ,  mi łość  i  szczęście  otoczą
nas  wsz ystk ich,  a  Now y Rok pr z ynies ie

powodzenie  i  spełnienie  wszelk ich planów.



Fotografie: Tomasz Majewski

Wigilia izbowa
Doroczne spotkanie wigilijne członków 
Północnej Izby Gospodarczej w  Bałtyc-
kim Teatrze Dramatycznym i tym razem 
zgromadziło prawie 300 osób. Jak za-
wsze goście najpierw obejrzeli spektakl 
w wykonaniu aktorów BTD (w tym roku 
była to „Wigilia Pani Skurcz”), a  później 
w foyer teatru składali sobie życzenia mi-
łych świąt i powodzenia w kolejnym roku. 
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Fotografie: mateiały prasowe

Pracownia 
Świętego Józefa 

ma już 10 lat
Założona w  2009 roku przez architekta 
Miłosza Janczewskiego Pracownia Świę-
tego Józef zaprosiła z  okazji 10. urodzin 
grono klientów, przyjaciół i  współpra-
cowników na party w  swojej siedzibie. 
Jest nią biuro na ostatniej kondygnacji 
odnowionej niedawno pięknej kamienicy 
na rogu ulic Jana z  Kolna i  Dworcowej. 
Wspólnikiem Miłosza Janczewskiego 
jest od paru lat innych projektant – Adam 

Kamiński.  
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Fotografie: Izabela Rogowska

Rocznica klubu 
rotariańskiego

Rotary Club w  Koszalinie datuje swą 
działalność od 1993 roku, ale idea po-
wstania klubu pojawiła się w gronie kilku 
osób - przyszłych jego członków - jeszcze 
w  połowie 1992 r. Zgodnie jednak z  tra-
dycją rotariańską za oficjalny początek 
działalności uznaje się tzw. charter, czyli 
formalne przyjęcie klubu do tej świeckiej, 
apolitycznej międzynarodowej organiza-
cji, której hasło brzmi „Służba na rzecz in-
nych ponad własną korzyść”. W przypad-
ku Koszalińskiego Klubu Rotariańskiego 
jest to data 19 listopada 1993 roku. Każda 
kolejna rocznica jest okazją do uroczyste-
go spotkania członków w  kawiarni Lalka 
pani Longiny Kudelskiej. W  tym roku 
czekała na nich niespodzianka – wydane 
w  formie kolorowej broszury opracowa-
nie autorstwa pani Aliny Anton poświę-

cone historii  RC Koszalin. 
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
- Studio Łazienek, Koszalin, ul. Mieszka I 13
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, 
   ul. Moniuszki 2

BIURA NIERUCHOMOŚCI, DEWELOPERZY

- Agrobud, ul. Szczecińska 42
- Ankam, ul. Piłsudskiego 5,
- Dom Deweloper, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 20/5
- Firmus Group, ul. Dworcowa 29, Mścice
- Gadomska Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 46/U14
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium, 
   ul. Wyszyńskiego 3/3
- Koszalińska Agencja Nieruchomości Szczerbińscy, 
   ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer Sp. z o.o., 
   ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości, 
   ul. Andersa 2

KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE, 
DORADCY PODATKOWI

- Kancelaria Podatkowa Constans, 
   ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda, 
   Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
- Eksperci Finansowi TAGER, Pasaż Millenium, 
   ul. Domina 5/9 I piętro
- Jagiełło Biuro podatkowe. Rachunkowość, doradztwo, 
   ul. Szczecińska 25A/202
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet 
   Halina Kozak, ul. Grottgera 6
- Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska 
   Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6

KOŁOBRZEG 

- Kawiarnia Widokówka, ul. Sikorskiego 3
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej 
   dr Andrzej Krajewski, ul. Fredry 15 A
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- Marine Hotel & Ultra Marine, ul. Sułkowskiego 9
- Shuum Boutique Wellness Hotel, 
   ul. Tadeusza Kościuszki 17
- Centrum Ogrodnicze Żulicki, 
   ul. Jedności Narodowej 30
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries, ul. Portowa 41
- Manufaktura Lodów KUPIEC, ul. Wylotowa 87 
- Odlodowo, ul. Zapleczna 1a 
- Coffeedesk, ul. Mazowiecka 24
- Uzdrowisko Kołobrzeg, ul. Ściegiennego 1
- Hotel LEDA, ul. Kasprowicza 23
- Sanatorium Uzdrowiskowe BAŁTYK, 
   ul. Rodziewiczówny 1
- Hotel Skanpol, ul. Dworcowa 10
- Barbab, ul. Zapleczna 5a 
- BarberShop, ul. Waryńskiego 2 
- Pracownia Fryzjerska Ilona Idczak, 
   ul. Obrońców Westerplatte 18c
- Gałązka Oliwna, ul. Mariacka 12 
- Medestetic, ul. Mazowiecka 24 
- Cosmedical, ul. Mazowiecka 25 
- Hair & Beauty Studio Kołobrzeg, ul Źródlana 1
- Klinika Sorea,  Plac 8 Marca  4 
- Stomatologia, ul. Armii Krajowej 3
- Gabinety dentystyczne Gabriela Świderek, 
   ul. Armii Wojska Polskiego 6c
- Endo – Dent, ul. Armii Wojska Polskiego 10 a
- Centrum Medyczne World Medica, ul. Zapleczna 3f/1
- Regionalne Centrum Kultury, ul. Solna 1
- CONCEPT Monika Buśko – Kuś, ul. Zwycięzców 13 
- MOSIR, ul.  Łopuskiego 38
- Dom – Hit, ul. Mazowiecka 24h 
- Bram Serwis, ul. Wesoła 6
- Optyk Mianowski, Plac 8 marca 2/1
- AT Lampy, ul. Sienkiewicza 28b
- Salon Dobrego Snu, ul. Mazowiecka 5
- Nieruchomości Morek, ul. Zwycięzców 15/9
- Restauracja „Pod Winogronami”, ul. Towarowa 16

SALONY SAMOCHODOWE

- AutoGaleria, ul. Gnieźnieńska 32
- Bemo Motors, Stare Bielice 117D
- BMG Goworowski Sp. z o.o., 
   ul. Słupska 6, Bolesławice
- Bodex Zakład Usługowo-Produkcyjny, 
   ul. Bohaterów Warszawy 28
- Dowbusz Sp. z o.o., ul. Lniana 3
- Drewnikowski Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 
   Citroen i Mitsubishi Motors, ul. Piastowska 1
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault 
   i Dacia, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda, Peugeot, 
   Centrum Blacharsko-Lakiernicze, Stare Bielice 128
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1 
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2

BIURA PODRÓŻY

- AGA HOLIDAY Biuro Podróży, ul. Piłsudskiego 88 A
- Biuro Podróży El Mundo, ul. Zwycięstwa 170/3
- Biuro Podróży ITAKA, Pasaż Milenium I p., 
   ul. Domina 7/9
- Biuro Turystyczne TURYSTA 
   Sławomira Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
- Exodos Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
- Rainbow Tours, CH Atrium,ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1

INNE

- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, 
   ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie, ul Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy 
   Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Rozrywki MK Bowling, 
   Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, 
   ul. Zwycięstwa 42
- Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 
   ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, 
   ul. Zwycięstwa 126
- KPPD Biuro w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 5,
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi Klienta, 
   ul. Łużycka 25a
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 
   ul. Wojska Polskiego 14,
- MPS International Sp. z o.o., 
   ul. Bohaterów Warszawy 30,
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne, ul. Pomorska 28
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, 
   ul. Racławicka 15-17, budynek F, p. 214
- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej 
   Koszalin, ul. Dworcowa 11
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Unia Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lechicka 23
- Urząd Miejski w Darłowie, 
   Plac T. Kościuszki 9, Darłowo
- Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7
- Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, Mielno
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE

- Bar Przerwa – Arcy Catering, 
   ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bezalians, ul. Sikorskiego 4m
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro, 
   ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- Piano Bar, Rynek Staromiejski 14
- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1

- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26a
- Cukiernia Poznańska, Pasaż Milenium, 
   ul. Krzywoustego 2
- Cukiernia Poznańska, ul. Połtawska 2
- Gospoda Jamneńska, ul. Młyńska 37
- Gościniec Zamkowy, 
   ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, Darłowo
- Il Buon Cafe, Pasaż Milenium, ul. Domina 3/6
- Kawiarnia Kawa z Duszą, ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
- Kawiarnia Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
- Kawiarnia SO! COFFEE, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między Kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Pod Bramą ul. Zwycięstwa 109
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Vabanque II Riposta, 
   Pasaż Millenium, ul. 1 Maja 12/1
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Sushi77, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
- Toscana Pizzeria & Ristorante,
   Pasaż Milenium, ul. Domina 5

KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS

- Amadeus Fitness Klub, ul. H. Modrzejewskiej 40
- Biuro Avon, ul. Zwycięstwa 24b
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
- Atelier Fortunata Aleksandra Górecka, 
   ul. Kubusia Puchatka 2
- Balans Fitness Klub, ul. Broniewskiego 2
- Beauty Manager Sandra Lewińska, ul. 4 Marca 29A
- Cosmedica Gabinet Podologiczny Katarzyna Kasprzak, 
   ul. Kościuszki 7
- Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne Remedica, 
   ul. Śniadeckich 4
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Dermalogica Instytut Kosmetologii i Medycyny 
   Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii 
   dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- Klinika Urody DOBOSZ, ul. Wschodnia 12 lok. U2A    
   (Kropla Bałtyku - przy latarni morskiej) Darłówko
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny, 
   ul. Księżnej Anastazji 8
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Bogusława II 3A
- Salon Fryzjerski „Dorota”, ul. Piłsudskiego 18
- Salon Fryzjerski Piotr Pająk, ul. Harcerska 9 D
- Salon Urody Fantazja, Pasaż Millenium, 
   ul. Domina 1 lok. 5
- Salon Urody Jasminum, ul.Fałata 11F
- Squash Koszalin - Adria, ul. Grunwaldzka 8-10
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- Studio Figura, ul. Jaśminowa 16
- Studio Fryzur Styl, Pasaż Millenium, 
   ul. Domina 1 lok. 8
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer, ul. Piłsudskiego 4
- Studio Urody Avangarda, ul. Zwycięstwa 173
- Studio Urody Brand, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Studio Urody Brand, Galeria Emka ul. Jana Pawła II 20
- Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3,
   ul. Św. Wojciecha 16
- TOP LASER Centrum Depilacji Laserowej, 
   ul. Jana z Kolna 20
- Zdrofit Klub Fitness, CH Atrium, 
   ul. Paderewskiego 1

GABINETY LEKARSKIE

- Adent Ortodoncja i Stomatologia, ul. 4 Marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety Stomatologii, 
   Medycyny Estetycznej i Urologii, ul. Piłsudskiego 74
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy, 
   ul. Boczna 11/5

- Medicor Centrum Medyczne, Pracownia 
   Badań Prenatalnych, ul. Nowowiejskiego 7
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka 
   Stomatologiczna Magdalena i Sebastian 
   Lenkiewicz, ul. Jantarowa 25A
- OKULARNIA ul. Poprzeczna 1a
- Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
- Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
- Optyka Łużycka, ul. Łużycka 30
- Praktyka Stomatologiczna Paweł Iwanek, 
   ul. Jaworowa 17
- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny 
   Estetycznej, ul. Głowackiego 7 (Uromed)
- Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS, 
   Al. Armii Krajowej 7
- PulsMed Przychodnia Specjalistyczna, 
   ul. Stoczniowców 11-13
- Sanatus Gabinety Specjalistyczne, ul. Żwirowa 10
- Sanatus, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
   ul. Wenedów 1
- Socha Optics Optyk i Okulista, ul. Wyspiańskiego 17
- Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Aneta 
   i Krzysztof Kałużyńscy, ul. Zientarskiego 5/58
- Stan-Med Klinika, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk, 
   ul. Bajkowa 30

HOTELE, APARTAMENTY

- Baltic Korona, ul. Północna 27, Darłówko
- Baltic Star Apartment House, 
   ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty, 
   ul. Pionierów 18, Mielno
- Hudson Pokoje Butikowe,  Połczyńska 18
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel City, ul. Wenedów 3A,
- Hotel Delfin SPA & Wellness, ul. Darłowska 15, Dąbki
- Hotel Emocja SPA, ul. 6 marca 16, Mielno
- Hotel Gromada Arka Lux, ul. Zwycięstwa 20-24
- Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, Darłówko
- Hotel Lidia SPA & Wellness, 
   ul. Dorszowa 3, Darłowo
- Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
- Hotel Planeta, ul. Woj. Polskiego 4, Mielno
- Hotel Sport, ul. Sportowa 14
- Hotel Trawa, ul. Szczecińska, Stare Bielice 7a
- Hotel Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
- Marina Mielno, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Marina Royale, ul. Rybacka 16, Darłowo
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Royal Park Hotel & Spa, ul. Wakacyjna 6, Mielno

SKLEPY

- Antracyt, ul. Młyńska 54A
- Atom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- Autoryzowany Serwis GSM Samsung, 
   Pasaż Millenium, ul. 1 Maja 22/3
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Brzozowa 1
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli 
   kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy,
   ul. Wyszyńskiego 2
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- Denimking.pl, ul. Mickiewicza 6
- Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
- Ibero Łazienki, ul. Szczecińska 42
- IDEAgsm Premium Mobile, Pasaż Millenium, 
   ul. 1 Maja 14/2
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 78
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej, Pasaż Milenium, 
   ul. Krzywoustego 4a/4
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus, 
   ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
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