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Słowo od redaktora i wydawcy

K

limat mamy taki, że
jak w lipcu i sierpniu świeci
słońce, to wszystko staje się
prostsze. Zjeżdżają się nad
morze ludzie z całej Polski,
plażują, nie narzekają (chyba że na ceny – wiadomo).
Nie narzekają (bo nie mają
czasu – pracują) również ci,
którzy prowadzą rozmaite biznesy w miejscowościach nadbałtyckich.
Gorzej, jeśli pada. Ile można siedzieć w czterech
ścianach na kwaterze albo w pensjonacie?
Zaczyna się poszukiwanie sposobu na spędzenie
czasu. Każdy oczywiście szuka na własną rękę i jak
lubi, ale my postanowiliśmy nieco wczasowiczom
pomóc. Znajdą Państwo w naszym specjalnym wydaniu miesięcznika „Prestiż Magazyn Koszaliński”
szereg ofert i propozycji. Mamy nadzieję, że się
Państwu przydadzą.
Część z nich dotyczy Koszalina.
Nie powinno to dziwić, bo stolica Środkowego
Pomorza ocknęła się z letargu i zaczyna wykorzystywać swoje położenie do tego, by z jak najlepszej
strony pokazać się wakacyjnym gościom. Można
więc wpaść, żeby w Koszalinie zrobić zakupy, coś
zjeść, posłuchać muzyki, obejrzeć festiwal kabaretowy. Ale można również poplażować! Niemal
w środku miasta. Tak jak remont placu ratuszowego przywrócił temu miejscu życie, tak zbudowanie
Wodnej Doliny z szeregiem rekreacyjnych atrakcji
sprawiło, że koszalinianie (i nie tylko) mają od roku
okazję zażywać kąpieli wodnych i słonecznych nie
tylko nad morzem.
Oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie
Prestiż LATO 2015, ale zachęcamy również do lektury bieżących numerów – lipcowego (gdzieniegdzie
jeszcze dostępnego) oraz sierpniowego. A jeśli nie
znajdą ich Państwo w wersji drukowanej, prosimy szukać nas w formacie PDF na platformie Issuu.com, na
Facebooku i za pośrednictwem strony internetowej.
www.issuu.com/prestizkoszalinski
www.prestizkoszalin.pl
www.facebook.com/prestiz.magazyn.koszalinski
Andrzej Mielcarek
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Dziewczyna na fali

Autor: Michał Stankiewicz

Na co dzień otoczona jest słodyczami, tonami słodyczy. Wolne chwile spędza szalejąc
wodzie, najczęściej szukając idealnej fali. Szczupła, uśmiechnięta blondynka, Karolina
Wolińska, pierwsza w historii mistrzyni Polski w surfingu, a zawodowo wiceprezes fabryki słodyczy. W rozmowie z Michałem Stankiewiczem opowiada o surfingu, czekaniu
na falę, a wszystko to - z Bałtykiem w tle.
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laczego akurat surfing? Ten sport raczej kojarzy się z Kalifornią, a nie Polską.
– Bardzo lubię wyzwania, a przełamywanie swoich lęków, ograniczeń daje mi dużą satysfakcję.
Uwielbiam sporty wodne i próbowałam już niemal
wszystkich i to właśnie surfing wciągnął mnie najbardziej. Od dziecka tak naprawdę mi się podobał
i zawsze chciałam tego spróbować.
– Przecież surfuje się w Kalifornii, na Hawajach,
ależ gdzież w Polsce!?
– Surfingowym „wirusem” zaraziłam się w Brazylii. Wybrałam się tam ze znajomymi na windsurfing
i tam po raz pierwszy spróbowałam ślizgania się na
falach bez żagla. Początki oczywiście nie były łatwe,
co chwila wpadałam do wody.
– Warunki mamy dobre –
ale raczej do windsurfingu
i kitesurfingu, a nie surfingu.
I te dwa pierwsze są raczej
popularne.
– Oczywiście, surfing nie
jest masowo uprawiany
w Polsce, z pewnością nie
tak jak windsurfing, czy kitesurfing i nie wiem, czy
kiedykolwiek zyska taką
popularność, ale na pewno dość prężnie się rozwija.
Mimo niezbyt ciepłego klimatu uważam, że Bałtyk jest
jednym z lepszych miejsc
do nauki surfingu, piękne,
piaszczyste plaże, nie ma
jeżowców, rekinów, rafÉ Pamiętam takie czasy, kiedy
przyjeżdżałam na spot i byłam sama. Morze było najczęściej bardzo wzburzone,
wyglądało bardzo groźnie, a ja wchodziłam sama
z deską i próbowałam łapać nasze bałtyckie fale.
– Co jest potrzebne do uprawiania surfingu,
oprócz deski oczywiście?
– Chęci i trochę cierpliwości. Wiadomo, że są na
świecie miejsca, gdzie są piękne fale, które zawsze
łamią się w jednym, określonym miejscu. Ustawiasz
się tam, czekasz na swoją kolej i surfujesz. U nas jest
nieco inaczej. Przede wszystkim musisz obserwować prognozy, patrzeć na wiatr, bo głównie pojawiają się fale wiatrowe. Musi być niezły sztorm, żeby
fale stały się silne i duże, optymalne do pływania.
Jeśli są już fale to na pewno przyda się pianka i to
dość gruba, buty, kaptur, rękawice, leash do deski

i nie mówię tu o pływaniu zimą, te wszystkie rzeczy
przydadzą się również w sezonie letnim.
– No tak, surfer tyle samo chyba się kąpie, co
pływa. A wybrzeże Bałtyku to nie Kalifornia…
– W zeszłym roku w lipcu wydawało mi się, że
woda jest na tyle ciepła, że mogę sobie wejść w samej piance, bez kaptura, bez butów, bez rękawic
i nawet nie zabierałam ze sobą tych rzeczy. Wysiadłam z auta cała szczęśliwa, pobiegłam na plaże,
pierwszy krok do wody i już wiedziałam, że popełniłam błąd. Woda miała 8 stopni. Były piękne fale a ja
wytrzymałam tylko 45 minut. Gdybym miała kaptur,
rękawice i buty, mogłabym spokojnie potrenować
ze dwie godziny.
– To ile trwa sezon surfingowy w Polsce?
Tak naprawdę trwa cały
rok, tzn. dla mnie nie, ja nie
pływam zimą, ale moi znajomi, głownie mężczyźni
pływają cały rok i właściwie
mówią, że wtedy, zimą, są
najfajniejsze fale. Pływanie
zimą jest dla mnie jako dla
kobiety zbyt ekstremalne.
Grudzień do marca to dla
mnie czas na jazdę na nartach. Przeważnie zaczynam
sezon pod koniec kwietnia,
wszystko zależy od tego, czy
są fale i czy akurat jestem
w tym czasie w kraju. Kończę
najczęściej w październiku,
listopadzie.
– W sezonie codziennie
obserwujesz pogodę?
– Tak, prognozy często się
zmieniają zatem sprawdzam je każdego dnia, aby
być na bieżąco. Oczywiście sprawdzam przede
wszystkim pod kątem surfingu, ale jeśli nie ma
szansy na fale, to również pod kątem kite’a. Od
zeszłego sezonu, za namową „mojej drugiej połowy” uczę się pływać na kitesurfingu. Zatem jeśli nie
ma szansy na fale pompuje latawiec, biorę moją
surfingową deskę i ćwiczę manewry na desce bez
strapów.
– Jak wygląda rynek surfingowy w Polsce? Czy
łatwo jest kupić deskę do surfingu i nauczyć się
pływać. Czy są instruktorzy?
– Kiedy zaczynałam, nie było możliwości, żeby
kupić deskę surfingową zwłaszcza nową, bo nie
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było rynku. Teraz można je kupować, nawet mój
znajomy stworzył swoją markę, robi ciuchy, ale też
i deski. Zamawia w Portugalii u shaperów, sprowadza je do Polski i sprzedaje pod swoim brandem.
Można kupić naprawdę fajną deskę, shape’owaną
specjalnie na Bałtyk. Nie może być taka jak wszędzie na świecie, czyli krótka z wąskim dziobem. Na
Bałtyku musi mieć dużą wyporność, która będzie
działała na niezbyt silnych i niezbyt dużych falach.
On akurat takie robi, uważam że to są bardzo fajne
deski i można je bez problemu kupić w Internecie.
– A co polecisz niezdecydowanym, którzy najpierw mieliby ochotę tylko popróbować surfingu?
– Jest bardzo dużo miejsc, gdzie można wypożyczyć deskę, na cały dzień, czy na godzinę. Są też
instruktorzy z którymi można pływać, np. Chałupy
bądź Władysławowo.
– Najlepsze miejsca
w Polsce?
– Tak naprawdę dużo, bo
pływać można na przykład
na całym Półwyspie Helskim.
Ja jestem najczęściej w Chałupach na Solarze, we Władysławowie, w Jastrzębiej
Górze, raz nawet zdarzyło
się, że pływałam w Sopocie.
Wiatr był dosyć silny z północnego wschodu, fale były
mocno rozbujane. Nie były
to wymarzone warunki, bo
fale łamały się w różnych
miejscach, więc trzeba było
mieć naprawdę fart, żeby
akurat być w odpowiednim
miejscu, do tego było jeszcze bardzo zimno. Złapałam
jednak kilka fajnych fal, wyszłam z wody zadowolona,
wsiadłam w piance do samochodu i wróciłam do
domu. Byłoby idealnie gdyby częściej pojawiały
się warunki do surfingu w Sopocie. Miałabym swój
„homespot” pod domem.
– A ile takich dni w ciągu roku jest, które umożliwiają pływanie na desce?
– W zeszłym roku był taki okres, że przez trzy
tygodnie pływałam codziennie i to było dla mnie
duże zaskoczenie. Często zdarza się, że jest to jeden dzień w tygodniu, a czasem zdarzały się miesiące, gdzie nie było fali w ogóle. W ubiegłym
sezonie bardzo dużo pływałam na Bałtyku, było
kilka dni które szczególnie zapadły mi w pamięć.
Piękne czyste fale, bez wiatru, nie często zdarzają się takie warunki, kilka razy w roku. Przeważnie

pływam w warunkach z wiatrem. Jeżeli wiatr wieje
z falą wówczas fala szybko się załamuje i najczęściej
na całej linii. W momencie kiedy fala nie jest przyśpieszona przez wiatr, łamie się np. po środku, a po
bokach masz niespienioną, czystą wodę po której
możesz spokojnie surfować. Nie ma piany, nie ma
pośpiechu, wówczas pojawia się uczucie, które
ciężko opisać, uczucie takiej wolności, stoisz na desce bez żagla, latawca i płyniesz.
– A jak jest minimalna wysokość fali do surfowania?
– Zależy od deski, na jakiej pływasz. Na longboardzie można łapać niewielkie fale, które mają z 30
lub 40 cm.
– Największe fale na jakich pływałaś na Bałtyku?
– Myślę, że mogły mieć
około 2 metrów.
– W żeglarstwie regaty
polegają na ściganiu się,
a w surfingu?
– Polegają na złapaniu
jak najdłuższej fali. Liczy się
długość przejazdu, czas
trwania. Wypływasz na „line
up”, łapiesz falę i starasz się
na niej jak najdłużej popłynąć. Najpierw jest podział
na heaty, w skład każdego
wchodzi 4 do 5 osób. Razem
wchodzą do wody i rywalizują między sobą. Do finału
przechodzi tylko jedna osoba z heatu. Czyli de facto
w jednym heacie mogą znaleźć się najlepiej pływające
osoby ze wszystkich uczestników, a przejdzie tylko jedna. W ubiegłym roku było
4 albo 5 heatów po 30 minut każdy, a potem finał
trwający 45 minut.
– W tym roku chcesz znów powalczyć o mistrzostwo?
– Tak, myślę, że wezmę ze sobą bardziej wyporną
deskę, która pozwoli mi na złapanie dłuższej fali.
Absolwentka gdańskiego AWFiS, dwukrotna
Mistrzyni Polski w surfingu, ponadto uprawia:
kitesurfing, windsurfing, SUP, wakeboarding,
skimboarding, narciarstwo free ride i tenis.
Zawodowo: wiceprezes Zakładów Przemysłu
Cukierniczego “Bałtyk” w Gdańsku.
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Foto: Anna Nowicińska
Make up: Agata Szymoniak / Salonik Fabulous
Fryzura: Marzena Bielecka / „Włoski” Salon Fryzur
Produkcja: Małgorzata Budrys

Koszalin, ul. Zwycięstwa 109
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Zmiana znaczy
zdrowie

Autor: Agnieszka Mielcarek

Co zrobić, aby jesienią i zimą nie męczyły nas ciągłe infekcje, a problemy skórne dały od
siebie odpocząć? Wyjechać na wakacje! Dwutygodniowa zmiana klimatu ma dla organizmu zbawienne konsekwencje.

N

a odporność organizmu wpływa szereg różnych czynników (wiek, płeć, ilość przeżywanego
stresu, tryb życia, dieta czy pora roku). Nie bez znaczenia jest także klimat, na który składa się ciśnienie i amplituda jego zmian, temperatura, wilgotność powietrza, ilość promieniowania słonecznego
i ruch powietrza, czyli wiatr.
Choć nieznane jest naukowe wyjaśnienie tego
fenomenu, wiadomo, że zmiana klimatu powoduje mobilizację układu odpornościowego, który
musi się przystosować do nowych warunków atmosferycznych. Zatem, planując wakacyjny wypoczynek, nie zapominajmy o zastanowieniu się nie
tylko nad turystycznymi atrakcjami, lecz również

nad klimatem miejsca, do którego mamy zamiar
się wybrać.
Potrzebna aklimatyzacja
Wyjazd w obszar innego klimatu polecany jest
w szczególności osobom zmagającym się z chorobami przewlekłymi oraz dzieciom, które często
zapadają na choroby infekcyjne. Zmiana klimatu
może przynieść ulgę również w przypadku przewlekłego stresu oraz wypalenia zawodowego.
Aby odczuć zmianę, nie trzeba wybierać się za
granicę. Mieszkamy w kraju, który ma cztery rodzaje klimatu: nizinny, podgórski, nadmorski oraz
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górski. Pierwsze dwa rodzaje klimatu są łagodne,
działają w sposób mało zdecydowany na ludzki organizm. Klimaty nadmorski i górski działają na nas
w sposób intensywny, bodźcowy.
Niezależnie od tego dokąd wyjeżdżamy, musimy
pamiętać, że odpoczynek w tym miejscu powinien
trwać przynajmniej dwa tygodnie – im będzie trwał dłużej, tym lepiej dla naszego układu odpornościowego.
U zdrowego człowieka adaptacja do nowych warunków atmosferycznych trwa zazwyczaj trzy-cztery
dni, w czasie których możemy czuć się gorzej niż
zazwyczaj. Mogą nam towarzyszyć bóle głowy, poczucie rozbicia czy większa drażliwość.
U dzieci i osób o gorszym stanie zdrowia aklimatyzacja może trwać nawet dziesięć dni. Właśnie ze
względu na proces aklimatyzacji nie polecane są
wycieczki, które polegają na przemierzeniu kilkuset
kilometrów w ciągu kilku dni. Zamiast odpoczynku
i potrzebnej organizmowi regeneracji, fundujemy
sobie w ten sposób przeciążenie układu immunologicznego. Po takim wyjeździe częściej mogą nas dręczyć infekcje dróg oddechowych czy uciążliwy katar.
Podróżujemy z głową
Przed wyjazdem powinniśmy zastanowić się, jaka
forma odpoczynku będzie nam najbardziej odpo-

wiadała. Zazwyczaj osobom na co dzień aktywnym
zaleca się leniwy wypoczynek w miejscu, które nie
będzie zbyt mocno na nie oddziaływało. Osoby,
które w pracy nie są narażone na stres czy dużą aktywność fizyczną, powinny nastawić się na bardziej
aktywny sposób spędzania czasu. Układowi odpornościowemu na wakacjach warto zafundować
małe hartowanie, polegające na spacerach gołymi
stopami wśród mokrej trawy, kąpielach w niezbyt
ciepłym Bałtyku czy na dłuższym niż zazwyczaj
uprawianiu sportu.
Przy wyborze miejsca odpoczynku kierujmy się
nie tylko naszą ciekawością świata, lecz pamiętajmy, że turystyka i rekreacja to również profilaktyka
zdrowotna i regeneracja sił fizycznych i psychicznych.
Lody dla ochłody
Często wybierany na wyjazdy wakacyjne klimat
nadmorski charakteryzuje się dużą wilgotnością
powietrza, częstymi zmianami ciśnienia i temperatury oraz porywistymi wiatrami. Zalecany jest osobom, które cierpią z powodu częstych infekcji górnych dróg oddechowych, alergii wziewnych, astmy
oraz kłopotów z niedoczynnością tarczycy.
Objawy alergii wziewnych wyciszają się nad mo-
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rzem szczególnie latem, gdy większość wiatrów
wieje znad morza w kierunku lądu. Powietrze jest
wtedy bardziej rześkie, pozbawione pyłków roślin
oraz zarodników grzybów.
Świeże, morskie powietrze dobrze wpływa na
układ oddechowy palaczy, osób z nawracającymi zapaleniami oskrzeli i zatok. Wilgotne, bogate
w jod, chlorek sodu oraz magnez morskie powietrze regeneruje błony śluzowe nosa, oskrzeli, gardła. Leczy też stany zapalne. Zawarty w tak zwanym
aerozolu morskim jod korzystnie wpływa na osoby
z niedoczynnością tarczycy oraz na małe dzieci. Jod
jest niezbędny do prawidłowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego młodego organizmu.
Nad morzem dobrze czują się osoby z niskim ciśnieniem oraz problemami skórnymi, na przykład
atopowym zapaleniem skóry czy łuszczycą. Morski
klimat nie jest zalecany jednak osobom z nadciśnieniem, chorobą wieńcową, niewydolnością serca oraz reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Warto wiedzieć, że w zachodniej części Pomorza
klimat ma łagodniejszy wpływ na ludzki organizm
niż w pozostałych rejonach pasa nadmorskiego
i nie jest tak obciążający dla nadciśnieniowców.
Hej ho, hej ho, do lasu by się szło…
Klimat nizinny i podgórski charakteryzują się
mniejszą wilgotnością, słabszymi porywami wiatrów,
stabilnym ciśnieniem atmosferycznym i ogólną
większą łagodnością. Pozytywnie wpływa praktycznie na wszystkich, ponieważ nie stanowi dodatkowego obciążenia dla organizmu. Zalety łagodnego
klimatu docenią w szczególności osoby wyczerpa-

ne fizycznie i psychicznie oraz rekonwalescenci, ponieważ ciało nie musi mobilizować dodatkowych sił
do przystosowania się do nowych warunków środowiska i wykorzystuje je na regenerację.
Nie jest to jednak klimat zalecany dla alergików,
bo występuje w nim duże stężenie pyłków roślin.
Wypoczynek w nizinnym lesie dobrze wpływa
na osoby często zapadające na infekcje. Zawarte
w olejkach drzew naturalne substancje bakteriobójcze i grzybobójcze pomagają organizmowi
rozprawić się z małymi najeźdźcami. Na terenach
nizinnych dobrze czują się osoby chorujące na
nadciśnienie i choroby serca. Spokój pomaga także
z radzeniem sobie z częstymi migrenami.
Jak górski kryształ
Klimat górski, podobnie jak nadmorski, intensywnie wpływa na ciało ludzkie. Jest ostry,
ze zmienną pogodą, gwałtownymi zmianami ciśnienia oraz nagłymi spadkami temperatur. Odpoczynek w górach jest
szczególnie zalecany osobom o dobrej kondycji fizycznej, bo wzmacnia
mięśnie, zwiększa ruchliwość stawów,
polepsza sprawność oddechową.
Górski klimat pobudza szpik kostny
do produkcji krwinek. Wzrasta ilość
erytrocytów oraz zawartość hemoglobiny we krwi, co wpływa na poprawienie tężyzny fizycznej.
Ostry, górski klimat nie jest jednak
zalecany osobom z jakimikolwiek nieprawidłowościami w ciśnieniu krwi.
Może być zabójczy dla osób z nadciśnieniem. Osoby ze zbyt niskim ciśnieniem w górach mogą odczuwać
za znużenie, ociężałość, senność i zawroty głowy.
Górskie wycieczki są obciążające
dla układu krwionośnego. Niewielka
zawartość jodu w górskim powietrzu
sprawia, że górski klimat nie jest zalecany osobom z niedoczynnością tarczycy.
Gdziekolwiek, byle długo
Brak wakacji i w związku z tym wydatków jest
tylko pozorną korzyścią finansową. Dłuższy wypoczynek poza miejscem zamieszkania poprawia
nasz stan zdrowia, mobilizuje układ odpornościowy
i sprawia, że lepiej sobie poradzi z jesienną słotą,
pierwszymi przymrozkami czy z falą przeziębień.
To, co zaoszczędzimy na pozostaniu domu, jesienią
i zimą wydamy w aptece. A przecież taka zmiana klimatu to nie tylko przyjemność, lecz również dbanie
o zdrowie.
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PLAŻOWANIE Z KLASĄ

Autor: Adam Różański

Hitem ubiegłorocznych wakacji w Mielnie okazało się otwarcie restauracji w apartamentowcu Dune. Tegorocznym jest klub plażowy Dune Beach Club & Lounge, który wystartował na mieleńskiej plaży 27 czerwca br.

La t o 2 0 1 5 2 1

D

une Beach Club & Lounge (w skrócie: BCL)
jest dopełnieniem oferty działającej od roku restauracji Dune Restaurant Cafe Lounge. Oznacza
możliwość wynajęcia leżaków, lóż i łóżek plażowych, ale przede wszystkim doskonałą zabawę
w strefie rozrywki i aktywności sportowych tuż nad
brzegiem Bałtyku.
Kluby plażowe przy apartamentowcach czy hotelach to standard europejskich kurortów. W Mielnie brakowało dotąd takiej atrakcji.
Oferta BCL podzielona została na cztery przenikające się wzajemnie sfery:
• Dune Family to propozycje skierowane do rodzin z dziećmi, a przede wszystkim strefa zabaw
dla dzieci, animacje dla rodzin oraz specjalna oferta gastronomiczna dla najmłodszych.
• Dune Active zaprasza osoby lubiące spędzać
czas na plaży w sposób aktywny. Joga, zumba,
zajęcia fitness lub nauka tańca towarzyskiego,
salsa, bachata, rumba. Poza tym siatkówka plażowa, nauka kitesurfingu czy relaksacyjny masaż na
plaży to kolejne z atrakcji. W BCL nie ma nudy!
Instruktorzy dbają o aktywny wypoczynek gości,
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kierują ćwiczeniami, wciągają ich do wspólnej
zabawy.
• Dune Sunsets to pomysły na przyjemne spędzenie czasu wolnego po godzinie 18.00. Muzyka
serwowana przez DJ-ów pobudzi z pewnością do
zawiązywania towarzyskich znajomości. Wieczorna nauka tańca latynoamerykańskiego, wieczory
filmowe, sportowe, kabaretowe oraz karaoke na
plaży to klasyka wakacyjnego wypoczynku.
• Dune Events, czyli wydłużone wakacyjne
weekendy. Atrakcje wieczorne serwowane od
czwartku do soboty. Najlepsi DJ-e i artyści polskich scen, pokazy barmańskie, prezentacje taneczne oraz liveacty przy muzyce klubowej, muzyka na żywo. To dużo więcej niż dyskoteka na plaży
– to rozrywka dla najbardziej wymagających.
Dune Beach Club & Lounge zajmuje ponad
2000 metrów kwadratowych powierzchni (część
gastronomiczna – ponad 200 m kw.). Jest czynny
od 9.00 do 22.00 w dni powszednie i do północy
w weekendy.
Warto podkreślić, że wszystkie propozycje BCL
skierowane są do wszystkich turystów i wczasowiczów przebywających w Mielnie, a nie tylko do
gości apartamentowca Dune! Funkcjonowanie
klubu nie zakłóca korzystania z plaży tym osobom,
które nie zechcą skorzystać z oferty BCL. Zgodnie
z przepisami, organizatorzy klubu – dzierżawiący
ten fragment plaży – zapewniają swobodne przejście brzegiem morza oraz dostęp do niego dla
kąpiących się osób.
Cennik gastronomiczny nie odbiega od cen
w restauracji Dune, czyli zaskakująco dostępnych.
Można liczyć również na okresowe promocje. Na
przykład przy wynajmie miejsc plażowych o konkretnych godzinach (np. między 9.00 a 10.00) lub
po 15.00 można uzyskać 50-procentową zniżkę,
a bonus ten będzie do zrealizowania w barze BCL
lub w wypożyczalni w dniu następnym.
Krzysztof Głowacki, menedżer BCL, tak mówi
o idei klubu: – Jest to projekt skierowany szczególnie do tych turystów, którzy dotąd nie mieli swojego miejsca rozrywki i wypoczynku. Chcielibyśmy
zaproponować im okazję do plażowania w komfortowych warunkach oraz ofertę gastronomiczno-rozrywkową na najwyższym poziomie, pozytywnie
odbiegającym od standardów, które towarzyszą
licznym klubom rozrywkowym w polskich kurortach. A skąd pomysł? Z pewnością będąc na plażach krajów śródziemnomorskich czy tropikalnych
nasi goście widzieli takie miejsca. I pewnie niejeden zastanawiał się, dlaczego na polskim wybrzeżu nie ma tak rozwiniętej infrastruktury. Postanowiliśmy tę lukę wypełnić.
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Informacje o ofercie i rezerwacje: tel. 501 870 821

PYSZNE ORZEŹWIENIE W SERCU MIASTA
AUTOR: Agata Ossowska / Foto: Marcin Betliński

C

by Lyxia

ity Box restauracja to idealne miejsce zarówno na szybki biznesowy lunch, jak i na spotkanie z przyjaciółmi. Wspaniała lokalizacja,
z widokiem na Rynek Staromiejski i fontannę oraz bogactwo smaków
to przepis na udane popołudnie albo wieczór.
Menu restauracji City tworzą starannie dobrane dania. To lekka,
zdrowa kuchnia. Flagowe dania w City to świeże ryby, zupy-kremy
z sezonowych warzyw, desery przygotowywane przez kreatywnego
mistrza cukiernictwa, a także oryginalny tatar z awokado czy krewetki
z białą czekoladą i mango. Restauracja może się też pochwalić wyjątkowymi stekami z sezonowanej polędwicy wołowej dostarczanej
przez lokalnego producenta.
A w upalny dzień nic nie schłodzi tak dobrze jak bliskość fontanny
i napoje, które serwuje restauracja City. Od szklanki piwa, przez owocowe koktajle po mocniejsze drinki – każdy znajdzie tu dla siebie coś
pysznie orzeźwiającego

Ogórkowa

Daiquri
Smoothies truskawkowy

Sour Pear Vodka

Pinacolada
Cuba Libre

White Russian

Grapefruit Mojito

Caipirinha

Gin fruit sensation

Koszalin ul. Rynek Staromiejski 14, czynne Pn-Czw i Nd 10-22 Pt-Sob. 10-24, facebook.com/cityboxkoszalin

Foto: Andrzej Jakubowski
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WYPOCZYNEK
W KOSZALINIE

Autor: Agata Szutowicz
/ Foto: Dorota Jóźków/archiwum

Dwa lata temu w tym miejscu było po prostu bagnisko, przez środek którego przepływała rzeczka Dzierżęcinka. Ogromny niezagospodarowany teren obok największego
w mieście centrum handlowego. Kiedy pojawił się pomysł wykorzystania tego miejsca
w celach rekreacyjnych, większość komentarzy było negatywnych. Kto tam będzie chodził, skoro tak blisko mamy nad morze? Prace adaptacyjne poszły jak z płatka. Koszalin
zyskał kąpielisko w środku miasta, które na brak gości nie narzeka. O Wodnej Dolinie, bo
o nią tu chodzi, rozmawiamy z Piotrem Jedlińskim, prezydentem Koszalina.

W

odna Dolina została ciepło przyjęta przez
koszalinian. Spodziewał się Pan takiej reakcji
mieszkańców?
– Od czasu, kiedy pojawił się ten pomysł byłem przekonany, że będzie to przysłowiowy strzał
w dziesiątkę. W Koszalinie brakowało miejsca,
gdzie w przypadku ładnej aury mieszkańcy mogliby odreagować stres dnia codziennego i w miłej
atmosferze naładować akumulatory. Wbrew pozorom latem do Mielna nie jest tak blisko od Koszalina, bo dobra pogoda znacznie wydłuża przejazd nad morze zatłoczoną przez turystów drogą.

Tym samym wypad nad Bałtyk po zakończonej
pracy może okazać się czasem spędzonym głównie w podróży. A i z miejscem do odpoczynku też
nie zawsze jest najlepiej. Na plażach jest tłoczno,
nie każdemu odpowiada harmider tam panujący.
Dlatego miejska plaża w granicach miasta, która na
dodatek jest dobrze skomunikowana pozwala na
szybkie dotarcie w docelowe miejsce. I nie pozostaje nic innego, jak błogi odpoczynek…
– Na razie infrastruktura wymaga jeszcze poprawek.
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– Oczywiście, nie od razu Rzym zbudowano.
W zeszłym roku ograniczyliśmy się do zagospodarowania jednej strony zalewu, do tego doszedł
plac zabaw i wakepark. Na początek to wystarczyło,
ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcemy zapewnić jak najwięcej atrakcji. Należy też rozbudować
infrastrukturę, by wypoczynek był tutaj faktycznie
wypoczynkiem i dobrze spędzonym czasem. Dlatego położyliśmy duży nacisk, aby jeszcze w tym
roku rozpocząć przebudowę tego terenu, by stał
się miejscem, które koszalinianie będą odwiedzać
jeszcze częściej. Stąd budowa ciągów komunikacji pieszej z dopuszczeniem ruchu rowerowego
i montażem elementów małej architektury, budowa terenu rekreacyjnego z piłkochwytami i ławkami, budowa linowego placu zabaw do wspinaczki
i oświetlenie terenu. Myślę, że te elementy sprawią,
że Wodna Dolina będzie jeszcze atrakcyjniejsza
i częściej odwiedzana.

Foto: Andrzej Jakubowski

– Czy prace te oznaczają koniec inwestycji na
tym terenie?
– Na pewno nie. Będziemy stale monitorować
Wodną Dolinę i reagować na potrzeby korzystających z niej koszalinian. Już teraz mogę zapowiedzieć, że na przyszły rok planujemy budowę mostku łączącego oba brzegi zalewu. Jest też dobra
informacja dla miłośników rowerów – usprawnimy
komunikację turystyczną poprzez budowę drogi
dla jednośladów, która będzie się zaczynała przy
Wodnej Dolinie, a kończyła przy jeziorze Jamno.
Ta trasa rowerowa poprowadzona będzie wzdłuż
Dzierżęcinki.
– Skoro mówimy o Jamnie – jak wyglądają
w tym roku kursy „Koszałka”? Będzie można korzystać z jego usług co najmniej tak często, jak
w roku poprzednim?
– Od 27 czerwca do 30 sierpnia „Koszałek” pływa codziennie. Rejsy z Jamna rozpoczynają się tak
jak w roku ubiegłym – o godz. 10, 12, 14, 16 i 18.
Także ceny biletów są na poziomie roku 2014. Od
27 czerwca chętni na rejsy z Jamna mogą dotrzeć
na przystań jadąc z Koszalina autobusem linii nr
3. A skoro przy Jamnie jesteśmy – warto przypomnieć, że przystań „Koszałka” została rozbudowana o dwa nowe pomosty pływające o długości
50 m każdy oraz stanowiska do cumowania dla
21 jachtów. Przystań ta jest chroniona przez całą
dobę. Jednocześnie trwa przetarg na opracowanie
dokumentacji mariny, która będzie położona tuż
obok przystani. Staram się, aby budowa uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych. Na razie
przed samorządem stoi zadanie opracowania dokumentacji technicznej, która będzie potrzebna do
skorzystania z nowej perspektywy unijnej na lata
2014-2020.
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Torcik marcepanowy specjalnie
dla dzieci Farma
Tort weselny w kształcie fortepianu
na bazie bitej śmietany

Świat Lodów w Galerii Emka, ul. Jana Pawła II 20, 75-452 Koszalin, tel. 795 490 850, e-mail: emka@swiatlodow.co
Świat Lodów Sarbinowo, ul. Nadmorska 74

Kawa mrożona
Kawa lodowa

Crema Shaakerato

Porcje lodowe

Dark mocha

Cappucino

Espresso Con Pana
z bitą śmietaną

Cukiernia Świat Lodów
ul. Zwycięstwa 43, 75-452 Koszalin, tel. 94 716 23 62, e-mail: koszalin@swiatlodow.co
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GARBUSY. JAK ICH
NIE KOCHAĆ?

Autor: Adam Różański / Foto: Łukasz Machocki

Blisko dwieście osób tworzących 81 załóg wzięło udział w XI Nadmorskim Zlocie VW
Garbus & Co. (27-29 czerwca br.) w Niechorzu. Podobnych spotkań latem odbywa się
w kraju dużo. Ten zlot jest jednak inny niż pozostałe. Jego przygotowanie nie odbywa się
w sposób sformalizowany, w oparciu o klub miłośników kultowych aut VW. Tutaj działa
spontaniczna energia grupy przyjaciół.

W

tym roku, po raz pierwszy Nadmorski Zlot
VW Garbus & Co. miał sponsorów. Jego organizację wsparły firmy Krotoski-Cichy (koszaliński dealer
Volkswagena) oraz Gulf (producent olejów silnikowych.
„Co.” w nazwie zlotu to informacja, że oprócz
garbusów mogą w nim uczestniczyć i inne model
spod znaku VW, ale wyłącznie chłodzone powietrzem. Stąd na zlotowym biwaku i w czasie paradnego przejazdu można było zobaczyć np. słynne
„ogórki”. Ale głównymi bohaterami były oczywiście
„żuczki”. Wypieszczone przez właścicieli, pieczołowicie odnowione. Często z roczników starszych
niż ich posiadacze. Pan Mirosław Hussakowski, na
co dzień architekt, mówi: – Mój garbus ma 55 lat,
a sprawuje się bez zarzutu. Odpłaca mi w ten sposób za szacunek jakim go darzę, za godziny pracy
i mnóstwo serca włożonego w renowację.
Zlot ma charakter rodzinny. Przez trzy dni bawili

się na nim nie tylko dorośli, ale również dzieci. Pani
Anna Szałapska, na co dzień bankowiec, podkreśla
jeszcze jedną wyjątkową rzecz: – Umawiamy się, że
co roku zbieramy pieniądze, aby pomóc komuś
w potrzebie. W zeszłym roku była to rodzina, w której dzieci marzyły o komputerze, a z powodu biedy
nie miały na niego szansy. W tym roku również mieliśmy swój cel charytatywny. To na pewno również
odróżnia nasz zlot od innych. Oczywiście w czasie
wakacji jeździmy również na inne „garbusowe” imprezy. Nasze dzieci już nie mogą się ich doczekać.
Krotoski-Cichy Koszalin
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Krotoski-Cichy
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KITESURFING
DLA KAŻDEGO

Autor: Katarzyna Stankiewicz
/ Foto: Mariusz Kuik

W dniach 3-7 lipca br. odbyły się w Kołobrzegu pierwsze zawody z cyklu ECO KITE TOUR.
Kolejne na przełomie lipca i sierpnia oraz w sierpniu w Mielnie.
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D

o udziału w kołobrzeskiej edycji zgłosili się
zarówno amatorzy startujący w wyścigu na deskach
typu TwinTip, jak i zawodowcy. Niestety, zbyt słaby
wiatr nie pozwolił wystartować początkującym zawodnikom, natomiast udało się rozegrać zawody
w klasie Formuła Race.
Dodatkowymi atrakcjami podczas zawodów
przyciągało aktywne miasteczko, w którym plażowicze mogli uczestniczyć w rozgrywkach siatkówki,
piłki plażowej oraz hokeja giganta. Na terenie zawodów znajdowała się strefa edukacyjna realizowana we współpracy z WOPR. Całemu wydarzeniu
przyświecało ekologiczne przesłanie: „Zostaw lampion, poleć sam”.
Zawody w Kołobrzegu wygrał Maks Żakowski,
mieszkaniec Koszalina, wicemistrz świata juniorów
oraz aktualny mistrz Polski.
Organizatorzy zapraszają na drugą i trzecią
edycję ECO KITE TOUR, które odbędą się w Mielnie w terminach 31.07-2.08.2015 r. oraz 7.089.08.2015 r. Główny organizator zawodów ECO
KITE TOUR – szkoła kitesurfingu KiteMielno chętnych do nauki pływania na deskach zaprasza codziennie przez całe wakacje, oferując opiekę wykwalifikowanych instruktorów, kursy, szkolenia SUP
i zabawy plażowe
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MEDIA I SZTUKA – FESTIWAL W DARŁOWIE
9 -12 LIPCA 2015
PROGRAM 5. EDYCJI

Prowadzenie festiwalu:
MICHAŁ OLSZAŃSKI, AGNIESZKA SZYDŁOWSKA / Program 3 Polskiego Radia
ARKADIUSZ SIP/ Darłowski Ośrodek Kultury – Hotel Apollo
Miejsca festiwalu:
HALA FESTIWALOWA (plaża w Darłówku Wsch.), HOTEL APOLLO (ul. Kąpielowa 11), KINO
BAJKA (ul. Morska 56), RYNEK MIEJSKI – DARŁOWO (Pl. Tadeusza Kościuszki)

9 LIPCA / czwartek
16.00-17.00 Koncert Filharmonii Koszalińskiej
pt. „Popołudnie z Jackiem Wójcickim”
/ OTWARCIE FESTIWALU z udziałem Burmistrza
Miasta Darłowa ARKADIUSZA KLIMOWICZA
oraz zaproszonych gości
HALA
17.15-18.15 Emisariusz, własnymi słowami
– MACIEJ WIERZYŃSKI w rozmowie z Cezarym
Łazarewiczem poświęconej Janowi Karskiemu
APOLLO
18.15-19.30 Flirtując z życiem – DANUTA STENKA
w rozmowie z Ryszardem Jaźwińskim, autorem
audycji „Trójkowo, filmowo”
HALA
19:30-20.30 Polska a strefa euro – panel
dyskusyjny z udziałem KRZYSZTOFA
PIETRASZKIEWICZA, prezesa Związku Banków
Polskich, prowadzenie Jacek Żakowski/ Projekt
realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej
APOLLO

– MAJA KOMOROWSKA w rozmowie z Barbarą
Marcinik
APOLLO
22.00-23.30 Pan Tadeusz 1928 – pokaz
zrekonstruowanej wersji filmu z 1928 r. w reżyserii
Ryszarda Ordyńskiego, z komentarzami na żywo
prof. JERZEGO BRALCZYKA i MICHAŁA OGÓRKA,
czyta KRYSTYNA CZUBÓWNA
APOLLO
23.00 DANCING – Gorączka czwartkowej nocy
HALA

10 LIPCA / piątek
DZIEŃ RADIOWEJ TRÓJKI
6.00-9.00 Zapraszamy do Trójki – audycja
prowadzona przez WOJCIECHA MANNA
na żywo z Darłowa

20.00-21.00 Tygodnik Powszechny / Życie
na pełnej petardzie – ks. JAN KACZKOWSKI
w rozmowie z Cezarym Łazarewiczem
HALA

10.00-11.00 Baksztag, flauta i rumpel, czyli jak
rozmawiać z wilkiem morskim – językowe
potyczki rodzinne prowadzone przez polonistkę
z Darłowa mgr EWĘ MAJDAŃSKĄ
/ Dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty
– dodaj do ulubionych 2015”
APOLLO

21.00-22.00 Pytania, które się nie kończą

11.00-12.00 Czy furgające drachy to latawce?

La t o 2 0 1 5 3 9

– zabawy ze słowem dla dzieci w wieku 7-12 lat
i spotkanie autorskie KAZIMIERZA SZYMECZKI
/ Dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu
„Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015”
APOLLO
12.00-13.00 Na tropie zaginionych słów – zagadki
językowe dla młodzieży i dorosłych, spotkanie
z językoznawcą dr AGATĄ HĄCIĄ / Dofinansowano
ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Ojczysty – dodaj do
ulubionych 2015”
APOLLO
13.00-14.00 Godzina prawdy – MICHAŁ
OLSZAŃSKI poprowadzi spotkanie z płk
KRZYSZTOFEM OLKOWICZEM – ps. Baton,
dyrektorem więzienia w Koszalinie
HALA
13.30-14.30 Polska a strefa euro – panel dyskusyjny
z udziałem prof. GRZEGORZA W. KOŁODKI oraz
prof. ANDRZEJA SŁAWIŃSKIEGO z Narodowego
Banku Polskiego, prowadzenie Jacek Żakowski
/ Projekt realizowany z Narodowym Bankiem
Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej
APOLLO
14.00-15.00 Wszystko gra – rozmowę z URSZULĄ
DUDZIAK prowadzi Michał Olszański
HALA
15.00-16.00 Ziarno prawdy – spotkanie z pisarzem
ZYGMUNTEM MIŁOSZEWSKIM prowadzone
przez Cezarego Łazarewicza i Ewę Winnicką HALA
15.30-16.30 Trójka zaprasza / Sztuka mówienia
bez bełkotania i faflunienia – MIROSŁAW OCZKOŚ
w rozmowie z Michałem Olszańskim
APOLLO
16.00-17.00 Rosja Putina – darłowianka ARLETA
BOJKE i WACŁAW RADZIWINOWICZ w rozmowie
z Cezarym Łazarewiczem
HALA
17.00-18.00 Czy istnieje zbrodnia doskonała?
– spotkanie z pisarzami MARKIEM KRAJEWSKIM
i MARIUSZEM CZUBAJEM
HALA
18.00-19.00 Co w mowie piszczy? – quiz
językowy prowadzony przez językoznawcę dr hab.
KATARZYNĘ KŁOSIŃSKĄ i MICHAŁA OGÓRKA
HALA
18.00-19.00 Tygodnik Powszechny / Najlepsze
buty na świecie – MICHAŁ OLSZEWSKI, laureat
nagrody im. R. Kapuścińskiego 2015,w rozmowie
z Filipem Springerem
APOLLO
19.00-21.00 Instytut Reportażu zaprasza Kultura

czeska moja láska nebeská – opowiada MARIUSZ
SZCZYGIEŁ; Miasto Archipelag FILIPA
SPRINGERA, czyli opowieść o byłych miastach
wojewódzkich.
HALA
20.30-21.30 Pianista. Opowiem Wam o swoim
ojcu – ANDRZEJ SZPILMAN w rozmowie
z Cezarym Łazarewiczem
APOLLO	
21.00-22.30 Listy miłosne wg A. R. Gurneya – w
wykonaniu DANUTY STENKI i JACKA
POLACZKA, adaptacja i reżyseria Janusz Kukuła
KINO BAJKA
21.30-22.30 Czytanie nocą – WOJCIECH
PSZONIAK czyta fragmenty opowiadania Jerzego
Szaniawskiego pt. „Profesor Tutka”
APOLLO
22.00-23.00 TVN 24 – Szkło kontaktowe
na żywo z Darłowa			
23.00 DYSKOTEKA ŻĄDA PRZEBOJÓW
– prowadzenie TOMASZ ŻĄDA

HALA

11 LIPCA / sobota
DZIEŃ RADIA KOSZALIN
10.30-12.00 Lato w Olimpijskiej Formie
– ćwiczenia z WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM
/ W ramach Ogólnopolskiego Programu
Aktywności Fizycznej Seniorów pod patronatem
Władysława Kozakiewicza
SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE,
OBOK HALI
10.30-11.30 Gdyby akcja tej powieści rozgrywała się w Darłowie – zabawa literacka dla dziecii
młodzieży (12-15 lat) w pisanie powieści, zaprasza
KAZIMIERZ SZYMECZKO / Dofinansowano
ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Ojczysty - dodaj do
ulubionych 2015”
APOLLO
11.30-12.30 Kierowczyni potrąciła
przechodzienkę – gry i konkursy językowe dla
młodzieży i dorosłych poprowadzi dr AGATA
HĄCIA / Dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu
„Ojczysty - dodaj do ulubionych 2015” APOLLO
12.00-13.20 TVN 24: Drugie Śniadanie Mistrzów
– prowadzi MARCIN MELLER, goście: Wojciech
Pszoniak, prof. Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek,
Henryk Sawka
HALA
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12.30-13.00 Wakacje z Panną Foch – spotkanie
autorskie z BARBARĄ KOSMOWSKĄ, pisarką
książek dla dzieci i młodzieży / Dofinansowano
ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Ojczysty - dodaj do
ulubionych 2015”
APOLLO

22.00-23.00 TVN 24 – Szkło kontaktowe
na żywo z Darłowa

13.30-15.00 RockMann, czyli jak nie zostałem
saksofonistą – WOJCIECH MANN w rozmowie
z Magdą Jethon i Michałem Nogasiem
HALA

9.00-11.00 Piosenki bez granic – audycja
WOJCIECHA MANNA na żywo z Darłowa

15.00-16.00 Szkło kontaktowe – spotkanie
z GRZEGORZEM MIECUGOWEM i MARKIEM
PRZYBYLIKIEM
APOLLO
16.30-17.30 Reporterki – pisarki EWA WINNICKA („Angole”, laureatka Ogólnopolskiej Nagrody
Literackiej „Gryfia” 2015) i MAGDALENA
GRZEBAŁKOWSKA („1945. Wojna i pokój”)
w rozmowie z Julianną Jonek i Mariuszem
Szczygłem
APOLLO	
17.00-18.30 KONCERT BALTIC NEOPOLIS
ORCHESTRA z udziałem Vasco Vassileva i Keito
Saito / Koncert współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach cyklu „PRO – Rozwijamy
Region w Dobrym Tonie”
RYNEK MIEJSKI W DARŁOWIE
18.00-19.00 Polska a strefa euro – panel
dyskusyjny z udziałem RAFAŁA WOSIA
z „Dziennika Gazety Prawnej” i BOGUSŁAWA
CHRABOTY, red. naczelny „Rzeczpospolitej”,
prowadzenie Jacek Żakowski / Projekt realizowany
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach
programu edukacji ekonomicznej
APOLLO
19.00 – 20.30 Kabaretowa Scena Trójki – recital
ANDRZEJA PONIEDZIELSKIEGO pt. „Life?”, przy
fortepianie Andrzej Pawlukiewicz
KINO BAJKA
19.30-20.30 Narodowe Centrum Kultury
/ Antologia Polskiego Rapu – autorzy Tomasz
Kleyff „CNE” oraz Kamil „Jakuza” Jaczyński
w rozmowie z Tomaszem Żądą
APOLLO
19.00 BURSZTYNOWY MIKROFON RADIA
KOSZALIN / SCENA MUZYCZNA OBOK
LATARNI MORSKIEJ
20.20 Koncert Kasi Popowskiej – zeszłorocznej
laureatki Bursztynowego Mikrofonu / SCENA
MUZYCZNA OBOK LATARNI MORSKIEJ
21.30-23.00 KONCERT KAYAH / SCENA
MUZYCZNA OBOK LATARNI MORSKIEJ

12 LIPCA / niedziela

10.00-11.00 Na Forum – rozmowa polityczna
Radia Koszalin
HALA
11.00-12.00 Czytanie bajek – goście festiwalu
i darłowianie czytają dzieciom
APOLLO
12.00-13.00 Piaskiem po oczach – KONRAD PIASECKI w rozmowie z RAFAŁEM GRUPIŃSKIM
i JANUSZEM PALIKOTEM
APOLLO
13.00-14.00 Muzyczne fascynacje Marcina
Kydryńskiego – spotkanie prowadzi Barbara
Marcinik
HALA
13.00-14.00 Więzienia CIA i 80 milionów – JÓZEF
PINIOR w rozmowie z Bogusławem Chrabotą
i Cezarym Łazarewiczem
APOLLO
14.00-15.00 Jak robić dobrze? – spotkanie
z SZYMONEM HOŁOWNIĄ poprowadzi Ewa
Winnicka
HALA
15.00-16.00 Historie Pomorza Zachodniego
/ Mapa Lubinusa – MICHAŁ REMBAS w rozmowie
z Cezarym Łazarewiczem
APOLLO
15.00-17.00 Sjesta – audycja MARCINA
KYDRYŃSKIEGO na żywo z Darłowa
15.15-16.30 Z najwyższej półki / 1945. Wojna
i pokój – MAGDALENA GRZEBAŁKOWSKA
w rozmowie z Michałem Nogasiem
HALA
16.30-17.30 Pieprz i wanilia – spotkanie
z ELŻBIETĄ DZIKOWSKĄ poprowadzi Julianna
Jonek oraz Mariusz Szczygieł
APOLLO	
						
			
19.00 Benefis WOJCIECHA PSZONIAKA
– z udziałem m.in. Urszuli Dudziak, prof. Jerzego
Bralczyka, Henryka Sawki, Michała Ogórka,
aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie; scenariusz,
reżyseria i prowadzenie: Adam Opatowicz
i Andrzej Poniedzielski Recital: ANNA MARIA
JOPEK & MAREK NAPIÓRKOWSKI
HALA
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do zmian w programie, wynikających
z przyczyn od nich niezależnych.
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BROWAR FUHRMANN, CZYLI PIWO
Z UZDROWISKA

Autor: Adam Różański / Ilustracje: Wojciech Grela,
Wojciech Wójcik, Alla Pozmogowa, archiwum

Wskrzeszony przez połczyńskich piwowarów Browar Fuhrmann jeszcze niedawno walczył o przetrwanie. Po niespełna pięciu latach zbliża się do maksimum swoich mocy
produkcyjnych, czyli prawie pół miliona hektolitrów piwa rocznie. To niebywały sukces
w czasach, gdy rynek kontroluje kilka wielkich koncernów dławiących mniejszą konkurencję. Browar, wykorzystując prawie dwustuletnią tradycję Fuhrmanna i niezwykłe
walory wody z uzdrowiska, przebojem wszedł do segmentu premium, oferując klientom
nową linię piw.

T

radycje piwowarskie mają w Połczynie-Zdroju
głębokie korzenie. Jedna z XVII-wiecznych kronik
wymienia z nazwiska aż 12 miejscowych piwowarów. Dzisiejszy browar swój początek datuje na
rok 1825. Zmarły niedawno pisarz Roman Fister
w powieści „Miłość niemożliwa” odnotowuje, że
kiedy Herman Fuhrmann chciał rozbudować swój
browar, w tym właśnie roku zwrócił się do Ashera

Levy’ego (bankiera, poważanego obywatela miasta), o pożyczkę w wysokości 500 reichstalarów,
by zyskać kapitał i przejąć pobliski browar Seringa.
Dzisiejszy browar to rozbudowany przez Fuhrmanna zakład Seringa właśnie.
Do końca II wojny światowej browar pozostawał
w rękach rodziny Fuhrmannów. Rozrastał się i unowocześniał. Kiedy powstała linia kolejowa umożli-
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wiająca transport towarowy na długie odległości,
połczyńskie piwo rozjeżdżało się tą drogą po całym
Pomorzu i nie tylko. Są świadectwa, że polubili je
nawet wybredni berlińczycy.
Coraz silniejsza firma odciskała trwały ślad
w mieście i to dosłownie. Kiedy zimą wozy dowożące na stację kolejową beczki z piwem musiały pokonywać oblodzone wysokie wzniesienie i zdarzały
się liczne wypadki, Karl Fuhrmann przekopał kolizyjne wzgórze w taki sposób, że powstała całkiem
prosta, płaska ulica, istniejąca do obecnych czasów
(w pobliżu cmentarza, w sąsiedztwie dzisiejszego
dworca PKS).
Powrót marki
Po wojnie browar został znacjonalizowany, a niemieccy właściciele wysiedleni za Odrę. Przypadek
sprawił, że obecne kierownictwo firmy nawiązało
kontakt z ich potomkami. Opowiada Jacek Szczygieł, prokurent spółki: – Pewnego dnia w naszym
sklepie firmowym pojawili się niemieccy turyści.
Przed powrotem do domu chcieli kupić lokalne
piwo. Byli zaskoczeni, kiedy zobaczyli markę „Fuhrmann”. Od słowa do słowa i okazało się, że mają taki
szczególny związek z browarem, a kupowane przez
nich piwo wzięło nazwę od ich nazwiska. Dzięki

temu spotkaniu nawiązaliśmy kontakt i uzyskaliśmy
mnóstwo informacji o przeszłości browaru. Nie mówiąc już o historycznych fotografiach, które dzisiaj
są bezcennym świadectwem „złotego wieku” i dobrą wróżbą na jego powrót w naszych czasach.
Prezes Jaromir Kaczanowski, szef browaru,
mówi: – Połczyńskie piwo jest zawsze świeże, bo
w ciągu kilkunastu godzin od rozlewu wyjeżdża
z zakładu do konsumentów. Musimy precyzyjnie
planować produkcję, bo na terenie zakładu jest
za mało miejsca do jej magazynowania. Obiekty
browaru są wpisane do rejestru zabytków, dlatego
nie ma mowy o jakichkolwiek wyburzeniach albo
spontanicznych przebudowach, choćby z punktu
widzenia potrzeb były uzasadnione. Wszelkie zmiany architektoniczne muszą być uzgadniane z konserwatorem. Ale na pewno znajdziemy z czasem
rozwiązania szanujące przepisy o ochronie zabytków, a jednocześnie zgodne z naszymi potrzebami.
Tempo przyrostu produkcji jest tak duże, że w nieodległym czasie zbliżymy się do kresu obecnych
mocy produkcyjnych, a wtedy pojawi się potrzeba
rozbudowy.
Tylko z zewnątrz – ze względu na wysoki ceglany
mur – browar wydaje się zwartym obiektem. W rzeczywistości jest zlepkiem budynków i budyneczków. To o dziwo pragmatyczni i uporządkowani
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ponoć Niemcy w miarę wzrostu zapotrzebowania
na połczyńskie piwo dobudowywali przez stulecie
rozmaite budyneczki, magazyny, składziki, warsztaty. Powstała z tego nieco chaotyczna zabudowa,
między którą wstawione zostały elementy nowoczesne niezbędne w procesie produkcyjnym prowadzonym według współczesnych zasad. Prezes
Kaczanowski jest optymistą: – Znajdziemy rozwiązanie, żeby zachować to co wartościowe z przeszłości
i uzyskać miejsce na nasze rosnące potrzeby.
Akcent na jakość
Tym, co postawiło browar na nogi po 2010 roku,
była tzw. produkcja usługowa. Nadal zresztą dużo
produkuje na zamówienie, ale ostatnio wyraźnie
poszedł w kierunku nowych oryginalnych własnych
marek, szczególnie w klasie mainstream i premium.
– W browarnictwie pojawił się trend, który polega
na odchodzeniu od najtańszego produktu na rzecz
jakości. My się w ten trend wpisujemy. W Polsce 40
proc. obrotu piwa to obrót tradycyjny, czyli w małych sklepach i lokalach. Dla porównania warto
wspomnieć, że w innych krajach nawet 70-80 proc.
obrotu odbywa się w ramach sieci, czyli tzw. rynku
nowoczesnego. Oczywiście my także współpracujemy z sieciami, żeby wymienić Tesco, Netto, Intermarche, Stokrotka, Kaufland, Piotr i Paweł., a 10
proc. produkcji idzie na eksport – mówi Jaromir
Kaczanowski. – Te stosunkowo liczne jeszcze małe
sklepy w Polsce są szansą dla piwa takiego, jak na-

sze, nie przemysłowego, ale tradycyjnego i charakterystycznego.
Planom Browaru Fuhrmann sprzyja również
moda na piwa lokalne. To silny trend, bo nawet duzi
producenci, jak Żywiec czy Kompania Piwowarska,
na etykietach niektórych produktów chwalą się, że
są one wyprodukowane przez lokalne browary. Ale
to tylko zasłona dymna, która ma odwrócić uwagę od faktu, że 90 proc. rynku piwa w Polsce jest
podzielone pomiędzy trzech graczy. Jednak konsumenci piwa szybko się edukują i potrafią już rozpoznawać smak piwa przemysłowego od rzemieślniczego. I nie ma przesady w stwierdzeniu, że jak się
zasmakuje w piwie rzemieślniczym, tradycyjnym,
trudno wrócić do przemysłowego. Piwo to produkt
niejako żywy, na jego smak wpływa ogromnie dużo
czynników. – O przemysłowym można powiedzieć,
że jest bez duszy – przekonuje prezes Kaczanowski.
– My chcemy kreować obecnie własne marki, które
są wyraziste i wyraźnie rozpoznawalne smakowo.
Sześć wschodzących gwiazd
To o czym mówi prezes to linia sześciu połczyńskich marek: – W zamyśle, na początku, miała być
jedna – „Połczyńskie Zdrojowe”. Nie było tu wcześniej lokalnego piwa z wyższej półki. Postawiliśmy
na „Połczyńskie Zdrojowe” i jego przyjęcie na rynku
jednoznacznie pokazuje, że była to dobra decyzja.
Rzeczywiście „Połczyńskie Zdrojowe” czy „Słodowe” ma walory, które mogą przekonać sma-
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koszy. O gustach trudno dyskutować, ale te piwa
bardzo różnią się od marek masowych. I przede
wszystkim mają lokalne korzenie. Nawet nazwa to
podkreśla. Stylizacja etykiet nawiązuje zaś do historycznych wzorów. U handlowców – także tych,
którzy połczyńskich nowinek wcześniej nie znali –
w pierwszym kontakcie wywołuje ona jedno skojarzenie: półka piw lokalnych. Chętnie je przyjmują
do sprzedaży. – Podkreślamy, że piwo pochodzi
z Połczyna-Zdroju, bo tradycje piwowarskie to
ważny składnik historii miasta i współczesnej jego
tożsamości – mówi młody prezes. – Nasze uzdrowisko ma duszę. Chcemy, by konsumenci odnajdowali jej ślad także w naszych wyrobach. Chcemy pokazać to, co Połczyn wyróżnia, bo te piękne
morenowe wzgórza wokół, lasy i jeziora to sama
natura. W tym jest siła. Dlatego zależy nam, żeby
ktoś kto smakuje nasze piwa, miał w tym momencie to piękno przed oczyma i żeby jednocześnie
miał świadomość, iż ma do czynienia z czymś unikatowym. Nad etykietami długo pracowaliśmy, ale
w końcu uznaliśmy, że ten klimat przenoszący nas
do XIX wieku jest najwłaściwszy.
Oryginalny przepis na warzenie piwa to najbardziej strzeżona tajemnica browaru. Kultywowany
jest i przekazywany z pokolenia na pokolenie od
1825 roku. Ale dyrektor Monika Feszter uchyla
rąbka tajemnicy: – Stosujemy stałą recepturę. Aby
uzyskać odmienne smaki, na przykład piwo „Słodowe”, dodajemy odrobinę słodu karmelowego. Aby
uzyskać piwo określane jako „Chmielowe”, wpro-

wadziliśmy potrójne chmielenie, a zwykle chmiel
dodaje się w trakcie procesu produkcyjnego dwa
razy. W „Miodowym” wykorzystujemy miody drahimskie, które mają status produktu regionalnego
i rzeczywiście wyróżniają się wyjątkowym smakiem.
Jeżdżąc po branżowych festiwalach, często słyszymy pytanie, czym nasze piwo różni się od innych?
Wiadomo, że recepturą. Ale w naszym przypadku
jest jeszcze coś, czym nikt nie może się poszczycić:
nasze piwo pochodzi z uzdrowiska!
Co to znaczy konkretnie? Objaśnia dyrektor
Krzysztof Lembowicz: – To przede wszystkim woda,
czysta, źródlana, unikalna. Geologicznie biorąc,
pochodzi z czwartorzędu, który był najmłodszym
okresem ery kenozoicznej. Wydobywamy ją z głębokości 100 metrów. Nie ma w niej jakichkolwiek
zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych.
Niska zawartość minerałów również jest w tym przypadku zaletą, bo nie kolidują one z surowcami używanymi do produkcji piwa.
Zalety połczyńskiej wody znane są od dawna. Kiedy pod koniec XIX ówczesny właściciel browaru budował wodociąg na użytek produkcyjny, „podzielił
się” wodą także z miastem. Odtąd z połczyńskich
kranów płynie woda o właściwościach lepszych niż
niejedna współcześnie butelkowana i sprzedawana. Z tamtych czasów pochodzi opowieść, że czasami browarnicy się mylili i zamiast wody, na przykład
na święta puszczali w obieg piwo… To oczywiście
jedynie legenda, choć gdyby była prawdą, spełniłoby się w ten sposób pragnienie wielu.
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W ZGODZIE Z NATURĄ I TRADYCJĄ
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– Nie ma dobrego piwa bez dobrej wody. Pod
tym względem Połczyn ma przewagę nad większością polskich browarów. Na czym polega wyjątkowość wody, z której Państwu korzystają?
– Mówiąc brutalnie, nie używamy „kranówki”, ale
wody ze złóż artezyjskich, czerpanej ze 100 metrów. To woda zdrojowa, która tworzy unikalność
piw z Połczyna Zdroju. To jest woda, która ma głębię smaku, jest niezwykle czysta i klarowna. To nasz
skarb.
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Polsce działa 97 browarów, które produkują 1000 gatunków piwa. Przebić się w takim
tłoku jest nie lada osiągnięciem. Browar Fuhrmann
bierze rynek przebojem. Czemu zawdzięczają
Państwo ten sukces?
– Fakty rzeczywiście są takie, iż na półkach albo
w folderach specjalistycznych hurtowni, oferta jest
ogromna. Aż niepokojąco wielka. Mówimy tu nie
tylko o faktycznych browarach, ale także o tych
kontraktowych, czyli takich które zlecają produkcję
dla swej marki, bo same nie dysponują liniami technologicznymi. W tym tłumie radzimy sobie znakomicie przede wszystkim z tej przyczyny, że jako jedyni możemy o sobie powiedzieć, że proponujemy
„piwo z Uzdrowiska”. To przesłanie ma moc.
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Polacy coraz bardziej dbają o to, co jedzą i co piją. Poszukują produktów najwyższej jakości, wytwarzanych tradycyjnymi metodami. Dotyczy to również piwa. Rozmawiamy o tym
zjawisku z Jaromirem Kaczanowskim, prezesem zarządu Browaru Fuhrmann z Połczyna-Zdroju, którego wyroby zaczynają odgrywać rolę koszalińskiego piwa regionalnego.
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– Piwosze podkreślają, że w smaku piwa z Połczyna odbija się nieskażona natura, w otoczeniu
której leży uzdrowisko. Doceniają jakość chmielu
i słodu, jakiego Państwo używają. Umiejętność doboru odpowiedniego surowca to duża sztuka. To
pewnie również składnik piwowarskiej tradycji?
– Polski organizm potrzebuje polskich produktów. Najlepiej jeśli są one wytwarzane z rodzimych
składników. Nasze wyroby oparte są na polskim
słodzie i chmielu oraz – co zawsze podkreślamy – na
wodzie zdrojowej właśnie. Całości dopełnia mikroklimat Szwajcarii Połczyńskiej oraz serce piwowarów, które wkładają w każdą warkę piwa, osobiście
decydując o jej smakowym bukiecie.
– W naturalny sposób przejmują Państwo nieobsadzoną do niedawna rolę koszalińskiego piwa
regionalnego. Coraz więcej osób traktuje Was
jako „nasze” piwo. To chyba powód do dużej satysfakcji?
– Cieszy nas to, że praca i zapał który wkładają
nasi pracownicy, jest doceniany przez konsumentów. Dziękuję wszystkim za serce oddane firmie,
a konsumentów zapewniam że to co robimy jest
w zgodzie z naturą i tradycją i jest dla nas zaszczytem tworzyć to dla Nich.
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Architektura plaży
i kultura plażowania

Autor: Dr Jan Sikora

Dużo czasu upłynęło zanim wyjazd nad wodę i zwyczaj plażowania stał się powszechną
i oczywistą rozrywką. Prym pod tym względem wiodła Anglia, gdzie już na przełomie
XVIII i XIX wieku spędzanie letnich miesięcy w nadmorskich eleganckich kurortach w
Lyme czy Bath było ważnym elementem życia towarzyskiego. Od pierwszych akceptowanych obyczajowo kąpieli ludzi z europejskiej elity do dzisiejszej plażowej swobody
wyrażanej przez strój bikini i opalanie się topless upłynęło prawie 300 lat.

O

d początku XVIII w. na europejskich plażach
zaczęły się pojawiać specjalistyczne sprzęty, instalacje i obiekty mające służyć nadmorskim
aktywnościom. Były to wozy kąpielowe, taczki
kąpielowe, przenośne schronienia, podesty, pomosty pozwalające na prostsze wejście do wody,
kosze, parasole, parawany oraz leżaki.
Z wozu na głęboką wodę
Ciekawym przykładem konsumowania walorów
plaży były pojawiające się w tamtym czasie wozy
kąpielowe. Ten niezwykły twór z pogranicza mechaniki i architektury zawierał w sobie ruchomy
pomost, który umożliwiał wejście wprost do wody
oraz stanowił przebieralnię. Dzięki temu eleganc-

kie damy, które zdecydowały się zluzować swoje
gorsety, mogły to uczynić w sposób względnie
dyskretny i niepruderyjny. Dodatkowo damy
te skacząc wprost do wody w sposób zapewne
zgrabny i ponętny, nie miały problemu z przedzieraniem się przez wodną toń i fale, co nastręczało
(biorąc pod uwagę ich delikatną naturę) pewnych
problemów. Być może miało to także swoje źródło
w fakcie, iż wieśniacy oraz rybacy w sposób „niekulturalny” rzucali się w wodę niczym szaleńcy.
Dystynkcja i kultura ludzi z wyższych sfer nakazywała więc zstąpić w ramiona Neptuna w sposób cywilizowany. Również skok w odpowiednio głębokie miejsce zapewniał owym damom
osłonięcie swoich walorów przed ciekawskimi
oczami bezwstydników. Z czasem wozy kąpielowe
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ustąpiły miejsca drewnianym budkom stawianymi
bezpośrednio na plaży.
Spacerem nad morskimi falami
Pod koniec XIX wieku nie sposób było znaleźć
kąpielisko nadbałtyckie, które nie posiadałoby
mola. Molo (seesteg) to drewniany pomost, którego głównym przeznaczeniem są spacery. Bardzo
często umożliwiał on także wypoczynek na rozstawionych lub wbudowanych ławkach oraz np. cumowanie łodzi i statków.
Drugim ważnym elementem kurortów stał się
kurthaus, czyli dom zdrojowy. Pełnił on funkcję
recepcyjną oraz reprezentacyjną. Ważnym elementem były także łazienki kąpielowe – system
zabudowań, służący głównie jako przebieralnia,
z którego wypuszczone były w stronę morza drewniane pomosty, dzięki którym osoby zainteresowane
wodnymi i plażowymi uciechami mogły się dostać
do miejsca docelowego. Dużą popularnością już
wówczas cieszyły się kosze wiklinowe. Pierwszy taki
obiekt o przeznaczeniu plażowym został wypleciony pod koniec XIX wieku. Złożony był z siedziska
osłoniętego zapleckiem, ścianek bocznych i kopuły. Z początku jednoosobowe kosze (ze względu
na charakter wypoczynku plażowego, który rzadko bywa jednoosobową kontemplacją) przybrały
formę obiektów dwuosobowych oraz takich, które
miały możliwość rozłożenia i transformacji.
Leżak do opalania
Innym niezwykle popularnym znakiem rozpoznawczym wszystkich polskich plaż stał się

od początku XX wieku drewniany leżak plażowy
charakteryzujący się względną lekkością oraz
prostotą konstrukcji (drewniany dwuelementowy
szkielet oraz rozpostarty na nim materiał).
Wszelkie projektowanie dla człowieka elementów małej architektury, jak również przedmiotów
związanych z plażowaniem, musi uwzględniać
i odnosić się do ludzkiego ciała. To forma ludzkiego ciała, jego funkcje, możliwości, zakresy ruchowe (opisane w atlasach antropometrycznych,
różnych dla każdego kraju) są punktem wyjścia
do zrozumienia przestrzeni użytkowanej przez
osobę przebywającą na plaży. Człowiek jest istotą
psychofizyczną, dlatego wszelkie podejmowane
działania muszą uwzględniać nie tylko ergonomię
fizycznego ciała, ale także rozumieć psychikę
„użytkownika” owego ciała. Ciało nie jest tylko
narzędziem służącym do poruszania się, spoczywania w jednym miejscu itd. Jest również narzędziem
osobistej ekspresji jego „użytkownika”.
Plaża jak szachownica
Plaża to miejsce gdzie ogromną rolę odgrywa
symbolika związana z ludzkim ciałem. Staje się ono
bowiem głównym elementem gry. Plaża zapełniona plażowiczami jest bowiem jak „plansza do gry
w szachy”, gdzie ustawienie każdej z figur wynika
z określonych przyczyn i do określonych celów ma
prowadzić. Warto spojrzeć na tę sytuację od strony
symboliki zachowań społecznych i ludzkiego ciała.
Każda z przestrzeni, w których przebywa człowiek,
nie jest tylko miejscem podlegającym stricte fizycznym uwarunkowaniom, lecz jest także zdeterminowane kulturowo. Można więc powiedzieć,
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że każde z fizycznych miejsc ma określone ramy,
w których w sposób fizyczny może przemieszczać
się człowiek, ale ma również ramy psychologiczne
i społeczne, określające możliwe aktywności oraz
wachlarz dopuszczalnych form osobistej ekspresji. Dlatego elementy małej architektury, czy tzw.
gadżety plażowe, jak również zachowania na plaży,
mogą w istotny sposób różnić się miedzy sobą,
w zależności od tego, jaki jest dominujący na danym obszarze system kultury.
Plaża jest szczególnym miejscem, gdyż występuje
tu niezwykle silne zderzenie chęci naturalności
i osobistej ekspresji z normami społeczno–kulturowymi. To, co w jednej kulturze będzie dopuszczone, w innej może być zabronione to, co w jednej
jest normą, w innej może być dewiacją. Douglas
w swoich badaniach kładzie nacisk na zagadnienie
naturalności, z jaką człowiek wyraża samego siebie
za pomocą ciała w sąsiedztwie innych ludzi. Mówi
ona o tym, że choć istnieje w człowieku naturalna
tendencja do wyrażania sytuacji za pomocą ciała, to
zachowanie człowieka jest w dużym stopniu zdeterminowane kulturowo. (Douglas 1966, s. 114–128).
W odniesieniu do ludzkiego ciała w przestrzeni
istnieją dwa fizyczne wymiary wywodzące sie z zasady czystości i wyznaczające odległość społeczną.
Jeden wymiar to przód-tył, a drugi to wymiar prze-

strzenny. Przód ludzkiego ciała cieszy się większym
szacunkiem niż tył. Z kolei większy dystans przestrzenny oznacza większą formalność, natomiast
mniejszy dystans – bliskość i intymność (Douglas,
1966, s. 118).
Opis tego, co dzieje się latem na zatłoczonych
plażach w popularnych miejscowościach nadmorskich, jest dobrze znany osobom spędzającym wakacje nad morzem. Latem na wielu popularnych
plażach trudno znaleźć skrawek wolnego miejsca
do rozłożenia ręcznika. W słoneczne dni plaża
jest zajęta do granicy wody. Współczesne formy
plażowania w polskich kurortach mogą się wydać
trudne do zrozumienia, jeśli celem plażowania
jest wypoczynek oraz katharsis wynikające
z bezpośredniego obcowania z dziką naturą. Jak
rozumieć ludzi, którzy poszukują tego na zatłoczonych plażach, w miejscach gdzie trudno przejść
pomiędzy leżącymi ciałami?
Otóż plaża (nawet zatłoczona) umiejscawia człowieka w próżni społecznej, sprawia
wrażenie anonimowości oraz paradoksalnego bezpieczeństwa, które powstaje w tym wypadku nie poprzez brak ludzi, ale poprzez brak
powiązania z nimi oraz między nimi. Dodatkowym
atutem plaży jest możliwość osiągnięcia rzeczyw
stego odprężenia, gdyż występuje tam niewielki
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stopień ustrukturyzowanych ról, hierarchii, społecznych granic i dystansów społecznych. Gdy poza
plażą, zwłaszcza w życiu zawodowym, wysoki poziom sformalizowania interakcji represjonuje i ukrywa ciało, a stosunki społeczne pozbawia aspektu
cielesnego, na plaży zachodzi kierunek odwrotny – warunki społeczne umożliwiają względną
ekspansję ważności ciała. Dla plażowania społeczna konwencja jest czymś, co niweluje znaczenie
ról istniejących poza plażą i jednocześnie pomaga
otworzyć dostęp jednostek do wrażeń czerpanych z własnego ciała, dzięki czemu rzeczywiste
doświadczenie plaży wypełnia się indywidualną
i jak najbardziej zmysłową treścią.
Plażowe
wrażenia
zmysłowe
stanowią
o wyjątkowości tego miejsca, ponieważ gwarantują
liczne doznania niedostępne gdzie indziej. Dodatkowo charakteryzują się one dużą różnorodnością
oraz różną intensywnością (od łomotu fal podczas
sztormu po delikatność dotyku przesypywanego
przez palce piasku). Plaża i obcowanie z morzem
daje człowiekowi liczne doznania zmysłowe. Można
je podzielić na kilka kategorii (Rancew–Sikora 2007,
s. 4–5):
DOTYK – ciepło promieni słonecznych, bolesne
oparzenia, odczuwanie cienia od chmury, dreszcz

zimnego wiatru, kontakt nagrzanego ciała z zimna
wodą, łaskotanie piasku na ciele.
MOTORYKA – zanurzanie się, zasypywanie,
przechadzanie się po pisaku, przeciwstawianie się
prądom wodnym, unoszenie się na falach, bieg po
brzegu lub wbieganie do wody, unoszenie się na
fali, uciekanie przed falą, zapadanie stóp w mokrym
lub suchym piasku, zbieranie bursztynów, muszelek
i kamieni ukształtowanych przez wodę, usypywanie
zamków, tworzenie rzeźb piaskowych.
SŁUCH – szum fal, skrzypienie kroków na piasku,
głosy ludzkie zagubione w przestrzeni, rozproszone i niesione przez wiatr, przytłumione przez fale.
WZROK – ostry kolor nasłonecznionego piasku,
dal morska, odizolowane od kolorów przez ciemne
okulary, obserwacja drobnych owadów walczących
z górkami piasku i obsypywania piasku przez wiatr.
WĘCH – słony zapach wody, jodu, zapach glonów i traw morskich, olejków i kremów.
W opisie tego, na czym polega istota plażowania,
zacząć należy od zwrócenia uwagi na nastawienie
ludzi wybierających się na plażę, dla których pobyt
tam oznacza posiadanie dużej ilości „nieustrukturowanego czasu”. Zamiar spędzenia całego dnia
na plaży oznacza, że człowiek nastawia się na „brak
działania”, bez-celowość i bez-ruch. Praktyczna re-
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alizacja bezczynności polega głównie na zmysłowej recepcji opisanych wyżej wrażeń, których dostarcza ciału plaża. Plażowanie angażuje wszystkie
receptory zmysłowe w spójny i skoordynowany
sposób. Pod tym względem zestaw doznań cielesnych na plaży jest wyjątkowy wobec tych, których
doznaje człowiek w innych miejscach (Rancew–Sikora 2007, s. 4).
Plaża stanowi najbardziej uniwersalny element
nadmorskiego krajobrazu. W przeciwieństwie
do wody i lokalizowanej w jej sąsiedztwie strefy
usługowej jest bowiem dostępna przez cały rok.
Okoliczność ta pozwala na kontakt z morską naturą
nie tylko w sezonie. Możliwości wypoczynku oraz
indywidualnej czy grupowej aktywności są nieograniczone. Nikogo nie dziwi osoba uprawiająca
jogging, para młodych ludzi wymieniających
nad brzegiem czułości czy grupa grająca w piłkę
plażową. Plaża to miejsce, które zbilża ludzi, a reakcje i zachowania znaczone motywami uznawanymi
za romantyczne są tu obecne w dużo większym
stopniu niż w innych miejscach. Kreatorem jest jedynie ludzka pomysłowość i wyobraźnia. Patrząc na
plażę, nie sposób też nie odnieść wrażenia, że zabawa sprawia wiele radości ludziom w każdym wieku,
umożliwiając zapomnienie trosk życia codziennego.
Bez wątpienia plaża może być miejscem kreatywnym, plastycznym, zagospodarowywanym różnymi

nietrwałymi, zmiennymi czy sezonowymi elementami małej architektury. Strefa plaży oprócz zapewnienia bywalcowi plaż podstawowych warunków potrzebnych do wypoczynku i relaksu, musi dostarczać
inspiracji oraz rekwizytów do wszelkiej aktywności.
To zaś powoduje, że każdy „dystrykt” plażowego
szaleństwa nie może obejść się bez dmuchanych
krokodyli, dziesiątek modeli ręczników, parasoli,
parawanów itd. Nie może też zabraknąć architektonicznych miejsc „grubszego kalibru”, czyli restauracji, ogródków piwnych, parkingów oraz wszelkich
pseudoatrakcji, które handlowcy uważają za absolutnie niezbędne dla „stonki” (tak często nazywa się
turystów w kurortach). Mała architektura ma w tym
obszarze wielkie pole do popisu. Strefa plaży nierzadko wymaga bowiem uporządkowania, większej
estetyzacji i praktyk proekologicznych.
Dr Jan Sikora (rocznik 1984), autor pracy doktorskiej o architekturze polskiego wybrzeża,
dyplomowany architekt wnętrz, prowadzi
pracownię projektową Sikora Wnętrza. Wykładowca Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Laureat wielu prestiżowych nagród
i konkursów w tym m.in. Nagrody Architektonicznej Polityki.

Douglas M., 2004, Symbole naturalne, rozważania o kosmologii, Kraków.
Rancew-Sikora D., 2007, Wakacje nad morzem, sprzedam - kilka uwag o specyfice gospodarowania i konsumowania w kurorcie nadbałtyckim na przykładzie Władysławowa, w: Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, red. J.
Mucha, M. Nawojczyk, G.Woroniecka. Tychy.
Rancew-Sikora D., Michałowski L,. 2012, Gdańsk. Miasto nad wodą. w: Gdańsk i Sankt Petersburg. Społeczne portrety miast partnerskich,
Red. A. Bachórz, L. Michałowski, W. Siemionow, W. Winogradow, Gdańsk.
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MĄDRA KSIĘŻNA ZOFIA,
BIAŁA DAMA Z DARŁOWA

Autor: Marcin Prusak

Była wysoką blondynką o pięknych rysach twarzy. Jej urodę odnotowywali kronikarze.
Pięknie mówiła po polsku i okazała się znakomitą negocjatorką. Miała szansę zostać
polską królową, żoną Kazimierza Jagiellończyka. Jednak w pamięci ludu Zofia, księżna
pomorska z rodu Gryfitów, zapisała się jako kobieta rzekomo bezwzględna, która miała
jakoby otruć własne dzieci.

Z

ofia była córką księżnej Marii Mazowieckiej
i księcia Bogusława IX Gryfity, niedoszłego (po królu Eryku I) – władcy Danii, Norwegii i Szwecji. Urodziła się w 1434 lub 1435 roku i wychowywała na
zamkach w Darłowie i Słupsku.
Księżna matka chowała ją w polskim duchu
i jej językiem macierzystym uczyniła także polski.
Na scenę dziejową Zofia wchodzi jako nastolatka. Podlotek, u którego widać było oznaki rozkwitającej wielkiej urody, oczarował sobą Eryka
Pomorskiego, wygnanego króla Danii, Szwecji

i Norwegii. Król po śmierci ojca Zofii – Bogusława wrócił do rodzinnego Darłowa i objął w nim
rządy.
Około 1448 roku Eryk swatał Zofię z królem
polskim Kazimierzem Jagiellończykiem. Nie wiadomo, czy młodzi widzieli się i czy połączyły ich
jakieś uczucia, ale do ślubu ostatecznie nie doszło,
bo sprzeciwili się mu możni z Małopolski. Ponadto
przeszkodą było także zbyt bliskie pokrewieństwo
Zofii i królewicza (babką księżniczki była siostra
Władysława Jagiełły, ojca Kazimierza). Według
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przekazów historycznych, po latach polski król miał
żałować, że nie miał u swego boku Zofii.
Piękna, ale nieszczęśliwa para
Zofia została w 1451 roku żoną Eryka II, wywodzącego się z pomorskiej dynastii księcia wołogoskiego. To jego stary król Eryk upatrzył sobie na
sukcesora darłowskiego księstwa, jako że nie miał
własnych dzieci. Młodzi wzięli ślub w kościele Najświętszej Marii Panny w Darłowie, a huczne wesele
odbyło się w zamku.
Współcześni im kronikarze opisywali Zofię i Eryka II jako piękną parę. Oboje bowiem odznaczali się
wielką urodą. On – wysoki, o harmonijnych rysach
twarzy i wspaniałych jasnych włosach opadających
kędziorami na ramiona. Ona – wysoka blondynka
o pięknej i dumnej twarzy. Jedna z kronik opisywała, że Zofia to „niewiasta urodziwa, oblicza cudnego
i obyczajów wymowy wdzięcznej i roztropnej, i mądra nad obyczaj innych białogłów”. Cieniem na ich
związku mogła się kłaść jedynie spora różnica wieku. W dniu ślubu Eryk miał 26 lat, a Zofia jedynie 16.
Początki wspólnego pożycia książęcej pary zapowiadał się bardzo dobrze. Oboje przenieśli się na
wyspę Wolin, gdzie urządzili własną siedzibę. Para
żyła zgodnie, o czym świadczą choćby rychło po

sobie pojawiające się na świecie dzieci. Eryk II i Zofia dochowali się aż dziesiątki potomstwa: czterech
synów i sześciu córek.
Zalety rozumu opiewane u Zofii przez kronikarza
dały o sobie znać już na początku małżeństwa. To
zapewne wychowana po polsku księżna namówiła Eryka II, aby opowiedział po stronie polskiego
królestwa w wojnie trzynastoletniej. Młody książę

Piękna i dumna Zofia zrobiła na Kazimierzu Jagiellończyku piorunujące wrażenie. W tej chwili ujawniły
się jej intelektualne talenty, o jakich wcześniej pisał kronikarz.
wiele tym ryzykował, bo jego opiekun Eryk I stanął
za Krzyżakami i nawet rozważał wysłanie pod ich
rozkazy własnego oddziału. Sama Zofia demonstracyjnie pokazywała, że w tym konflikcie zbrojnym
sprzyja królowi polskiemu.
Miarka sprzeciwu Eryka II wobec Eryka I przebrała się, gdy młody książę zagarnął z terytorium
starego księcia i króla (przebywając na wygnaniu
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w Darłowie Eryk I Pomorski nadal tytułował się
władcą trzech królestw skandynawskich) okręg Maszewo pod Goleniowem. Porywczy stary władca zagroził wydziedziczeniem Eryka II. Spór zażegnano
dzięki pomocy szlachty pomorskiej, a ostatecznie
zakończył się on dwa lata później, gdy zmarł Eryk
I Pomorski i całe księstwo przeszło w ręce Eryka II.
Ale książę senior nie zapomniał młodemu księciu nieposłuszeństwa i wedle legendy zemścił się
na nim zza grobu. Co prawda władzę w księstwie
otrzymał Eryk II, ale bajeczne skarby byłego króla
Skandynawii dostała w testamencie jego ulubiona
krewna, czyli Zofia. A skarby te ponoć były ogromne, choć splamione krwią, gdyż były król po wygnaniu z potrójnego tronu został korsarzem i trudnił się
rabunkami na Bałtyku. Nazywano go nawet Ostatnim Wikingiem. W ten sposób została księżna Zofia
właścicielką m.in. srebrnych figurek dwunastu apostołów, posągu Chrystusa wielkości kilkunastoletniego chłopca wykonanego ze szczerego arabskiego złota, kosztownego rogu oprawionego w złoto,
złotego medalu o wartości 10 tysięcy guldenów.
Wśród skarbu znajdowało się wiele cennych naczyń
i zastaw stołowych ze srebra i złota, a także klejnoty.
Późniejsi królowie duńscy uważali te skarby za własność korony duńskiej i domagali się ich zwrotu po
śmierci Eryka. Oskarżali także byłego władcę o to,

że zabrał ze sobą duńskie i szwedzkie insygnia koronacyjne. Jedynie złotego gołębia wykonanego
z kruszcu o wadze czterech kilogramów włożono
królowi z Darłowa do trumny. Po odziedziczeniu
takich skarbów księżna Zofia stała się niezależna finansowo, co w jej czasach, nawet w przypadku tak
wysoko urodzonych kobiet, nie było częste.
Dramatyczne rozstanie
Bogaty dar okazał się jednak przekleństwem dla
miłości Eryka II i Zofii. Po objęciu władzy w księstwie
młody władca musiał stawić czoła bardzo trudniej
sytuacji politycznej. Na wschodzie jego kraju stany
pruskie walczyły z Krzyżakami i stale istniało zagrożenie, że konflikt ten przeniesie się na całe Pomorze. Zachodniej i południowej granicy zagrażały sąsiednie Brandenburgia i Meklemburgia. A do tego
wszystkiego nie było zgody wewnątrz państwa
pomorskiego, bo walczył ze sobą kto tylko mógł:
miasta ze szlachtą, miasta z duchowieństwem, książę z miastami, miasto Strzałów (dzisiejszy Stralsund
w północnych Niemczech) wadziło się z rodem
Barneków, Nakło wpadło w konflikt z rodem Szwerinów, szczecinianie darli koty ze starogardczykami,
a kołobrzeżanie dokuczali biskupowi, kanonikom
i okolicznej szlachcie.
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Eryk dysponował małymi siłami zbrojnymi i choć
przemierzał własne państwo z krańca na kraniec,
nie mógł zaprowadzić w nim trwałego pokoju.
Osiągnięciu takiego efektu mogłyby się przyczynić
skarby po królu Eryku, ale księżna Zofia odmówiła
wydania ich mężowi na prowadzenie wojny. Na tym
tle doszło do pierwszego konfliktu książęcej pary.
Dalej było jeszcze gorzej, bo Eryk nie mógł dłużej utrzymywać się z boku konfliktu polsko-krzyżackiego. Oficjalnie opowiedział się przeciwko
Zakonowi, ale prowadził z nim zakulisowe rozmowy. Dowiedział się o nich polski król Kazimierz Jagiellończyk i kazał obsadzić przekazany wcześniej
Erykowi w lenno Lębork swoim wojskiem, aby
zabezpieczyć miasto przed utratą w razie zdrady
księcia. Postępek Kazimierza zdenerwował Eryka
do tego stopnia, że porzucił on stronnictwo polskie i otwarcie przeszedł na stronę Krzyżaków.
Takiej nielojalności polski władca nie zapomniał.
Rok później najechał wraz z Tatarami ziemie pomorskie i zniszczył jego część ogniem i mieczem,
a wojska Eryka rozbił.
Księżna – dyplomatka
W tej sytuacji jednym ratunkiem przed całkowitym upadkiem wydała się Erykowi II jego żona. Pa-

miętał on o tym, że kiedyś miała zostać małżonką
Kazimierza Jagiellończyka i dlatego ubłagał ją, aby
udała się do króla wyjednać łaski. Choć małżeństwo przeżywało kryzys, bo Zofia od początku opowiadała się tylko po stronie polskiej i nie zgadzała
z przejściem Eryka na stronę Krzyżaków, księżna
pojechała do obozu królewskiego pod Chojnicami.
Zachowała się nawet dzienna data tej wizyty – 22
września 1461 roku.
Piękna i dumna Zofia zrobiła na Kazimierzu Jagiellończyku piorunujące wrażenie. W tej chwili
ujawniły się jej intelektualne talenty, o jakich wcześniej pisał kronikarz. Na wstępie księżna wyznała
królowi, że „mąż jej Eryk, książę szczeciński, ciężką bardzo wiarołomstwa winą przeciw królowi
i królestwu zgrzeszył, że ona sama, brzydząc się
takim odstępstwem, od dawna z mężem nie dzieliła łoża, owszem przyprowadziwszy synów przed
oblicze ojca, błagała go, aby ich pozabijał, iżby
kiedyś nie byli u ludzi przedmiotem urągowiska.”
Po takim przemówieniu i obsypaniu przez księżną
komplementami Jagiellończyk oczarowany urodą
i wdziękiem Zofii przebaczył zdradę jej mężowi.
Po tym spotkaniu Kazimierz miał nawet żałować,
że nie poślubił Zofii, która oprócz urody posiadała
bogate skarby po stryju Eryku Pomorskim i dziedziczyła po nim także część Pomorza. W chwili
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małżeństwa z królem Polski dobra i ziemie przypadłyby Koronie.
W separacji na zawsze
Pomyślny efekt misji Zofii nie spowodował jednak zbliżenia między księżną a jej mężem. Zofia,
mając niezależność finansową, nie potrzebowała
wiarołomnego męża. Nie odmawiała jednak pomagać mu politycznie, gdyż ponownie pojechała
posłować u króla polskiego w 1467 roku. Wówczas
namawiała Kazimierza, aby pomógł Erykowi w rozwiązaniu sporu z Brandenburczykami. I tym razem
udało się jej wkraść w łaski Jagiellona, bo władca
wysłał swoich posłów do elektora brandenburskiego i to pomogło przedłużyć rozejm między stronami konfliktu.
Stosunki między książęcymi małżonkami popsuły się w tym czasie tak bardzo, że doszło do
separacji i Zofia opuściła męża. Zabrała ze sobą
dzieci (z wyjątkiem jednego syna, Warcisława)
i przeniosła się do Darłowa. Okazała się dobrą gospodynią i pod jej okiem darłowski zamek został

Posądzano ją o to, że wytruła swoich synów (w rzeczywistości zmarli oni na zarazę) z wyjątkiem jednego – Bogusława, który został rzekomo wcześniej
ostrzeżony przed zjedzeniem zatrutego chleba.
Księżna miała też nie interesować się zupełnie
wspomnianym małym Bogusławem, który biedny
i głodny miał tułać się po ulicach. Dopiero chłop
Hans Lange rzekomo ulitował się nad nim i zabrał
do siebie. W rzeczywistości księżna Zofia najprawdopodobniej oddała syna w przechowanie na
wieś do znajomego chłopa, aby uchronić dziecko
przed zarazami szalejącymi głównie w miastach.
Dzięki temu Bogusław przeżył jako jedyny z rodzeństwa.
Dumna i mądra księżna
Mimo nieszczęścia rodzinnego i tragedii straty
dziewięciorga dzieci Zofia zapisała się w historii
jako sławna matka. Jej jedyny pozostały przy życiu
syn Bogusław X miał wielkie zasługi dla Pomorza
i doczekał się przydomka Wielki. To darłowska
księżna zadbała o jego edukację wysyłając go

Eryk I, książę senior, nie zapomniał
młodemu księciu nieposłuszeństwa i wedle legendy zemścił się na
nim zza grobu.
rozbudowany i zamieniony w reprezentacyjną rezydencję książęcą. Księżna nie zerwała całkowicie
kontaktów ze swym mężem. Musiała wszak zadbać
o przyszłość swoich dzieci i przekazanie im dziedzictwo ojca. O kontaktach małżonków świadczą
licznie zachowane listy.
Tajemniczy marszałek dworu
W darłowskim zamku piękna księżna nie była
sama. U jej boku znalazł się sławny rycerz Jan z Maszewa. Porzucił on dwór księcia Eryka, nie zgadzając się z jego polityką, choć byli i tacy, którzy twierdzili, że skłoniła go do tego miłość do Zofii. Faktem
jest, że Jan przez wiele lat przebywał w Darłowie
i często podróżował z księżną. Legenda mówi, że
oboje przechadzali się po plaży, rozmyślali pod
ogromnym dębem i przyglądali się niebu pełnemu
gwiazd.
Przez stulecia księżna Zofia miała wśród pomorskich historyków (głównie Niemców) złą opinię. Dostało się jej za to, że starała się wzmacniać wpływy
polskie na coraz bardziej germańskim Pomorzu.

na dwór króla polskiego w Krakowie. Tam młody
książę uczył się m.in. u znanego kronikarza Jana
Długosza. Ostatecznie Zofia doprowadziła do małżeństwa Bogusława z Anną, córką króla polskiego
Kazimierza Jagiellończyka.
Księżna zmarła w 1497 roku w Słupsku i tam została pochowana w kościele dominikanów. Skarbów odziedziczonych po królu Eryku I strzeże ich
do dziś jako nocna zjawa, bo odmówiła ich przekazania nawet swojemu synowi Bogusławowi. Po
śmierci księżnej jej bogactw nigdy rzeczywiście nie
znaleziono, poza wielkim złotym gołębiem włożonym do trumny Eryka I.
Zofia nie opuściła po śmierci swojego ukochanego Darłowa. Są tacy, którzy przysięgają, że widzieli
księżną jako Białą Damę, która wyłania się ze ścian
i w lekkich pantoflach, zwiewnej sukni i bursztynowym naszyjniku przechadza się po zamku. W ręku
trzyma lichtarz z płonącą świecą, co ma symbolizować, że nadal pilnuje rozbudowanej przez siebie
warowni. Dokąd zmierza księżna? Podobno na spotkanie ukochanego z Jana z Maszewa, bo prawdziwa miłość jest wieczna.
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POLIGON
GIGANTÓW

Autor: Marcin Barnowski

Wystrzeliwały siedmiotonowy pocisk na 40 kilometrów. To tak jakby w dwie minuty
przenieść w powietrzu ciężarówkę z materiałem wybuchowym z Darłowa aż pod Koszalin. Takie działa testowano nad polskim morzem, koło Darłówka.

P

róby z artyleryjskimi gigantami odbywały się
nad Bałtykiem 80 lat temu. Dziś, gdy Darłowo i Darłówko znane są jako barwne miejscowości wypoczynkowe, trudno wyobrazić sobie dawne problemy niemieckich planistów. Inżynier Heinrich Klein
z „Rheinmetall Boersig”, który w 1940 roku miał
znaleźć miejsce, gdzie dyskretnie można by testować rakiety konstruowane przez tę firmę, tak pisał:
„Brzeg Morza Północnego nie wchodził w rachubę,
bo leżał w zasięgu nieprzyjacielskich samolotów
rozpoznawczych. Siłą rzeczy poszukiwania musiały
się ograniczyć do wybrzeży bałtyckich. Tu trudno
jednak było znaleźć odpowiedni teren, gdyż całe
wybrzeże od Zatoki Lubeckiej aż po Mierzeję Ku-

rońską objęte już było różnymi programami wojskowymi.”
Istniały bowiem już rakietowe poligony doświadczalne Penemünde „Zachód” i „Wschód”, przeciwlotniczy poligon pod Wuestrow, poligony artylerii
wojsk lądowych w Międzyzdrojach, Kołobrzegu
i w Darłowie oraz poligon przeciwlotniczy Luftwaffe
między Ustką a Jarosławcem.
W zachodniej części Darłówka niemieckie wojsko odcisnęło swój but w 1936 roku. Wehrmacht
istniał od roku, ale już za głównego przeciwnika
uznawał Francję, budującą potężną linię fortyfikacji,
zwaną Linią Maginota. Hitler chciał mieć broń, która pozwoliłaby na przełamanie takiej linii obronnej.
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Pamiętał skuteczność „Grubej Berty”. Wojna 19141918 roku na zachodzie Europy była pojedynkiem
rozwiniętych technologii, w którym ze zwykłymi
ludźmi i kosztami nikt się nie liczył. Na tę wojnę wydano tyle, że można by za to każdemu Europejczykowi zafundować dom z ogrodem.
Poligony były za ciasne
Ale Europejczyków hekatomba pierwszej wojny
światowej niczego nie nauczyła. W latach 30. XX
wieku koncern Kruppa zaproponował Urzędowi
Uzbrojenia cały zestaw różnych wielkościowo dział
kolejowych. Najpotężniejsze, „Dora”, miało kaliber
aż 800 mm i było największym, jakie wyprodukowano kiedykolwiek dotąd. Wehrmacht zamówił trzy
takie armaty. Już 1936 roku pojawił się problem,
gdzie je testować. Stare poligony okazały się za
ciasne. W dokumencie Waffenamtu z 17 kwietnia
1936 roku czytamy, że poligon wojskowy w Meppen w Dolnej Saksonii, tradycyjnie wykorzystywany
porzez zakłady Kruppa od 1877 roku, na którym
wcześniej testowano „Grubą Bertę”, leżał za blisko
granicy i był za mały do testów działa kolejowego K
5 (kaliber 28 cm). Wtedy właśnie wzrok niemieckich
sztabowców zwrócił się na Darłówko. Miało zaletę,
że leżało nad morzem. To zapewniało możliwość

strzelania równolegle do brzegu, w stronę Kołobrzegu. Tor pocisku i miejsce upadku mogły być
rejestrowane przez stanowiska obserwacyjno-pomiarowe z plaży. Zaletą był też fakt, że na zachód
od Darłowka rozciagały się tylko torfowiska, lasy
i wydmy. Niezagospodarowane. To ułatwiało wywłaszczenia, które dotyczyły 3 km kw. terenu.
Tu powstało zaplecza techniczne poligonu,
warsztaty i montażownia armat, mieszkania dla
30 oficerów, fachowców cywilnych, podoficerów
oraz około 100 robotników. W latach późniejszych
wyrosło tu całe wojskowe miasteczko, w którym
kwaterowało kilka tysięcy ludzi. Zbudowano linię
kolejowej z Darłowa oraz „ślepe” torty o długości
200 m do stanowisk ogniowych dział kolejowych.
Powstały bocznice do warsztatów i magazynu amunicyjnego. Doszły inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne, elektrownia i stacja meteorologiczna
w pobliżu Kołobrzegu, pracująca na potrzeby poligonu. Wzdłuż brzegu ustawiono „Messstellen”:
schrony dla urządzeń pomiarowych. Co 3 km, ciągnęły się od Żukowa Morskiego do punktu odległego 6 km od Kołobrzegu.
Jak utrzymać w tajemnicy wielki huk
Już wtedy w okolicy pojawili się szpicle Abweh-

Strzałem z Dory Niemcy trafili radziecki magazyn amunicji, ukryty
pod 10-metrową warstwą ziemi
i żelbetu. Niektórzy twierdzą, że
zrujnowanie tego magazynu spowodowało upadek Sewatopola.
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ry, czyli niemieckiego kontrwywiadu. Tajny poligon
objęto niewidzialną ochroną. W 1937 roku wybuchł
konflikt między wojskami lądowymi a lotnictwem.
Wojska lądowe, do których należał poligon, nie
informowały o planowanych strzelaniach z przepisowym wyprzedzeniem, co komplikowało szkolenie niemieckich lotników. Wojsko wyjaśniło, że
strzelania wykonywane są po torze równoległym
do brzegu i to umożliwia obserwację przez osoby
postronne. Gdyby zapowiedzi odbywały się zgodnie z przepisami, mogłyby ściągać do Darłówka
szpiegów. „Aby przeciwdziałać zdradzie tajemnic
państwa, należy terminy strzelań podawać do wiadomości jak najpóźniej” – napisał w dokumencie
z lipca 1937 roku oficer nazwiskiem Becker.
Tajność i skrupulatność znajduje wyraz w dokumencie z 17 kwietnia 1936. Czytamy w nim, że
pociski miały być wyławiane z morza przez nurków,
zgodnie ze specjalną procedurą Kriegsmarine.
Giganty z Ruegenwalde
Testy najcięższych dział polegały nie tylko na
badaniu balistyki, ale także na sprawdzaniu ich
zdolności burzenia i przebijania. W tym celu pod
Darłowem, zwanym wówczas Ruegenwalde, budowano bunkry-tarcze. Zelbetowe ściany wypełniano
torfem. Hitler chciał, by jego działa mogły przebić

Hitler chciał, by jego działa mogły
przebić żelbet o grubości do 7 metrów i metrową płytę pancerną.

żelbet o grubości do 7 metrów i metrową płytę
pancerną.
Zaczęto od testów działa kolejowego Kruppa kalibru 283 mm, kryptonim K5. Charakteryzowało się
ono 21,5- metrową lufą, było umieszczone na lawecie na dwóch sześcioosowych podwoziach kolejowych. Zasięg: do 62,5 kilometra! Na taką odległość
K5 przenosiła pociski o wadze ćwierć tony. Takie
działa po testach odbytych w Darłowie ostrzeliwały
Anglię z wybrzeży francuskich i Amerykanów pod
Anzio we Włoszech na początku 1944 roku.
Najbardziej imponującymi działami testowanymi
w Darłówku były dwa gigantyczne bliźniaki: „Dora”
i „Gustav”. „Dora” była cudem szatańskiej techniki.
Ważyła 1350 ton – tyle, co tysiąc przeciętnych aut
osobowych. Jej laweta wymagała po rozstawieniu
dwóch równoległych torów. Przemieszczała się na
ośmiu pięcioosiowych podwoziach kolejowych,
czterech na torze z prawej i czterech na torze z lewej strony. Montaż armaty wymagał aż czterech torów, bo na dwóch zewnętrznych przemieszczały się
suwnice montażowe. Armatę „mamucią” na dalsze
odległości przewożono rozłożoną na części w aż
w 106 wagonach o łącznej długości ponad półtora
kilometra (1653 m).
Obsługiwało ją 500 osób, pocisk do lufy ładowały specjalne podnośniki. By ciężkie działa mogły
dojechać do Darłówka, trzeba było wzmocnić kilka

La t o 2 0 1 5 6 5

mostów kolejowych. „Dora” trafiła tu na jesieni 1941
roku i tu po raz pierwszy wypaliła 25 listopada 1941
roku, oddając 6 strzałów. Z kolei 5 grudnia 1941
roku oddano z niej kolejnych 8 wystrzałów, pod
różnymi kątami podniesienia lufy. Przy podniesieniu wynoszącym 65 stopni siedmiotonowy pocisk
po trwającym dwie minuty locie spadł w odległości
prawie 30 km. Wystrzelony pod kątem płaskim 15
stopni, w pół minuty przeleciał 18,5 km. Najdalszy
dystans osiagnięto przy strzale z lufy podniesionej
pod kątem 52 stopni. Siedem ton żelastwa po 103
sekundach spadło 37,2 km od Darłówka. To prawie
tyle, co odległość z Darłowa do Koszalina.
Hitler patrzył na nią z nadzieją
Piątego kwietnia 1942 roku „Dora” pojechała na
wojnę. Pod Sewastopol. Transport trwał trzy tygodnie. Kolejny miesiąc zajęła budowa torowisk do
montażu i stanowisk ogniowych. Piątego czerwca
1942, w dwa miesiące po wyjeździe „Dory” z Darłówka, oddała ona pierwszy wystrzał bojowy. Potem
nastąpiło kolejnych 52 wystrzałów. Niejednokrotnie
pociski spadały 0,5, a nawet 1 km od celu. Ale odnotowano sukces: trafienie radzieckiego magazynu
amunicji, ukrytego pod 10-metrową warstwą ziemi
i żelbetu. Niektórzy twierdzą, że zrujnowanie tego

magazynu spowodowało upadek Sewatopola.
„Dora” miała być użyta także pod Leningradem,
lecz wróciła do Darłówka, gdzie kontynuowano
próby, jak i z „Gustavem”, jej bliźniaczym bratem.
Testy dział ściągały do Darłowa niemieckich decydentów, z fuehrerem na czele. Był w Darłówku
przez kilka godzin 19 marca 1943 roku i obserwował dwa wystrzały z najcięższego działa. Towarzyszyli mu generałowie, z głównym inspektorem
wojsk pancernych, Heinzem Guderianem na czele
– oraz minister uzbrojenia, młody i dynamiczny Albert Speer. Uwieczniła ich wtedy niemiecka kronika
filmowa, zrobiono im sporo zdjęć.
Hitler wspierał prace rozwojowe nad najcięższą
artylerią i patrzył na nie z nadzieją. Srodze się mylił. Wojna rozpętana przez zadufanego w wielkości
stalowych luf dyktatora dowiodła, że przyszlość należy do artylerii rakietowej.
Wrażeniu potęgi trudno jednak było nie ulec.
Jak relacjonują świadkowie, huk towarzyszący
wystrzeleniu z lufy siedmiotonowego pocisku był
tak wielki, że nawet zaprawieni artylerzyści mimowolnie padali na ziemię. Fala akustyczna wybijała
szyby w Darłówku. Wypadały też z okien dawnego
zamku króla Eryka w Darłowie, 4 km od miejsca,
z którego strzelała „Dora”. Jednak potęga mega-armaty, wbrew nadziejom Hitlera, nie wywarła
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wpływu na przebieg wojny. Tuż przed bezwarunkową kapitulacją oba działa zniszczyli sami Niemcy.
Skamieliny gigantomanii
Ślady po poligonie hitlerowskich gigantów pozostały do dziś. To wielki pocisk „Dory” w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie. W krajobrazie Darłówka widoczne jest „Koloseum Śmierci”, zwane też
„Chińskim Murem”. To gigantyczne ogrodzenie,
z słupami wysokimi na około 12 metrów. Właśnie
ono, widoczne z daleka z szosy koło Bobolina, przy-

Huk towarzyszący wystrzałowi
z Dory był tak wielki, że nawet zaprawieni artylerzyści mimowolnie
padali na ziemię.
pomna słynne rzymskie ruiny. Ogradzało obszar
o powierzchni ponad 10 ha, tylko z jednej strony
ciągną się w pasie mierzącym pół kilometra. Stanowiły ogrodzenie stanowiska „Dory”. W przestrzenie
między słupami wtykano deski, które zasłaniały
monstrum przed oczami osób postronnych. A nad
nimi rozpościerano połacie siatek maskujących,

aby gigant nie był widoczny z powietrza. Deski tłumiły także falę akustyczną powstającą przy wystrzale. Była ona tak potężna, że łamały się i ustawicznie
trzeba było je wymieniać.
Relikty stanowisk pomiarowych piasek odsłania
czasami na plażach. Ale więcej śladów tej wielkiej
inwestycji – na przykład wielki bunkier obserwacyjny, tajemnicze podziemia w obrębie „chińskiego
muru” – można zobaczyć tylko wchodząc na teren
wciąż jeszcze zajmowany przez wojsko. Od czasu
do czasu jest to możliwe. Ogólnodostępne są natomiast bunkry baterii przeciwlotniczej i zaporowej
„Schwerin”, które znajdują się niedaleko zachodniego falochronu portu w Darłówku, na zalesionej
wydmie. Bateria stanowiła niegdyś m.in. ochronę
poligonu gigantów przed ewentualnym atakiem
z powietrza.
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Giganci rocka czekają
pod Słupskiem

Autor: Daria Smyk
/ Foto: Mateusz Szcepański

F

estiwal Legend Rocka odbywa się
w tym roku po raz dziewiąty. Koncerty w Dolinie Charlotty mają niezwykłą atmosferę. Ze
względu na przepiękne usytuowanie amfiteatru i jego kameralność kontakt z muzykami
nie jest utrudniany przez tłumy ochroniarzy
i metalowe zapory barierek.
W tym roku do Doliny zawitali już ZZ TOP
i Carlos Santana. Na 21 lipca br. zaplanowany jest jeszcze koncert Roberta Planta – kiedyś fenomenalnego wokalisty zespołu Led
Zeppelin. Bilety w sprzedaży na TICKETPRO.
Dolina Charlotty to kompleks hotelowy
w pobliżu Słupska: olbrzymia powierzchnia,
ekskluzywne obiekty noclegowe, SPA, baseny, restauracje, park linowy, fokarium i ZOO
z wyspą lemurów.
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Wkopane w wydmę usteckie bunkry

Jak Hitler stworzył atrakcję
turystyczną w Ustce

Autor: Marcin Barnowski
/ Foto: Arek Szadkowski/Bunkry Ustka

Niemiecki fuehrer pewnie przewraca się w grobie. Jego tajne bunkry po zachodniej stronie
portu w Ustce zamieniły się w interaktywne miejsce spotkań turystów z różnych krajów.
Poznając historię bunkrów, poznają też historię Ustki i tego polskiego fragmentu Europy.

P

rzed II wojną światową Ustka nazywała się
Stolpmuende i należała do Niemiec. Polska granica była od niej oddalona o około 80 kilometrów
na wschód. I właśnie to położenie w połowie lat 30.
XX wieku zwróciło uwagę niemieckich sztabowców.
Chcieli zaoszczędzić na opłatach tranzytowych, jakie
Rzesza musiała uiszczać na rzecz Polski z tytułu przejazdów niemieckich pociągów i pojazdów, kursujacych do i z Prus Wschodnich, niemieckiej eksklawy,
odciętej od Niemiec tak zwanym polskim korytarzem. Było to sporo pieniędzy. Tylko w 1936 roku
III Rzesza miała do zapłacenia Polsce 15 mln marek.
Terminal „Seedienst Ostpreussen”
Ustka, położona niejako w samym środku wybrzeża Pomorza Środkowego, dość blisko granicy,

została wówczas wytypowana na lokalizację wielkiego portu. Miał on powstać w ciągu zaledwie 4 lat
i być gotowym do 1941 roku. Od tego momentu
wiele składów kolejowych, dotychczas kierowanych
do Prus Wschodnich przez Polskę, dojeżdżałoby do
Ustki i tu byłoby załadowywane na statki transportowe o zanurzeniu do 10 metrów. Ich transport morzem do Pilawy (dziś Bałtijsk) w Prusach Wschodnich trwałby około 8 godzin. Głównym operatorem
w porcie miała być „Seedienst Ostpreussen”, czyli
Służba Morska Prusy Wschodnie.
Taki terminal miałby dla Niemiec znaczenie strategiczne. Służyć mógłby nie tylko do wysyłania
transportów cywilnych, ale także wojskowych. Dlatego Niemcy zdecydowali się na ufortyfikowanie
Ustki. Jako pierwsza powstała nadbrzeżna bateria
przeciwlotnicza i zaporowa „Bluecher”. Zbudowa-
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Bunkrowa messa miejsce odpoczynku

na została przy zachodnim molo na jesieni 1937
roku. W jej schronach miały się mieścić podziemne
koszary dla kilkudziesięciu żołnierzy z obsługi czterech armat, dalocelownika, a może także i bunkra
amunicyjnego, który znajduje się około 400 metrów od baterii. Bateria
po zachodniej stronie
portu, nazwana imieniem związanego ze
Słupskiem feldmarszałka Bluechera, jest przejawem psychozy strachu
przed „polskim zagrożeniem”, rozbudzanej
przez hitlerowców. Aby
Sypialnia
ją zbudować, nie zawachali się zniszczyć kąpieliska i rekreacyjnego
parku, który wcześniej znajdował się w tym miejscu.
Interaktywna galeria
Bunkry pochłonęły kilkadziesiąt, a może nawet
kilkaset tysięcy marek. W wojnie praktycznie nie
wzięły udziału. Obsadzone wojskiem były tylko
w 1939 roku. Potem stały puste. Przez dziesiątki
lat przysypywał je piach. Zachowały się w dobrym
stanie. Ich rewitalizacja rozpoczęła się kilka lat
temu. dzięki staraniom pasjonatów usteckiej historii, a także Piotra Wszółkowskiego, ówczesnego

naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego
w Ustce. W rozpropagowaniu ich jako atrakcji turystycznej pomógł też przewodnik „Twierdza Ustka”,
którego drugie, uaktualnione wydanie ukaże się
wkrótce.
W 2012 roku dzierżawcami terenu dawnej
baterii zostali Joanna
i Marcin Barnowscy.
Bazując m.in. na niemieckich archiwaliach,
stworzyli projekt ich zagospodarowania. Dzięki wsparciu z funduszy
unijnych, w dawnym
hitlerowskim bunkrze
powstała multimedialna, interaktywna galeria. Jest czynna przez cały rok, nie tylko w wakacje.
Teraz podziemna część bunkrów zainteresuje każdego w wieku od 3 do 133 lat.
Wejście w piekło wojennego absurdu
Podziemia nasycone są czujnikami. W niespodziewanych momentach uruchamiają efekty specjalne. Oto w mroku zapala się czerwona lampka
i słychać grobowy głos: „Porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy tu wchodzicie.” W „Boskiej Komedii”
Dantego taki napis wisiał nad wejściem do piekła.
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Piekłem była też wojna, której niegdyś miały służyć
te bunkry.
W bunkrowym półmroku widać niemieckich
żołnierzy. W mundurach artylerii nadbrzeżnej, wyglądają jak żywi. W jednym z pomieszczeń pod
dalmierzem siedzi dowódca całego dywizjonu,
a za nim rarytas: mapa zagród minowych przy podejściach do usteckiego portu z jesieni 1938 roku.
To jeden ze skopiowanych dokumentów, przywiezionych z niemieckiego archiwum wojskowego we
Freiburgu. Więcej planów, zdjęć, panoram sferycznych i filmów można obejrzeć na dużych, interaktywnych ekranach dotykowych, naciskając na interesujące nas miejsce na wyświetlanej mapie.
Są też telefony z epoki. Podnosząc słuchawkę,
można tu usłyszeć i Hitlera, i Stalina, a także polskiego ministra spraw zagranicznych, Józefa Becka, jak
pięknie mówi o honorze.

który w 1944 roku jako niemiecki jeniec próbował
porwać w Ustce niemiecki kuter rybacki i uciec do
neutralnej Szwecji.
Wpisy w księdze pamiątkowej Bunkrów Bluechera są wielojężyczne, zarówno gości z Polski, jak
i z Niemiec, USA, Ukrainy, Rosji, Węgier, Słowacji,
Czech, a nawet Tajlandii i Australii. Większość wyraża zadowolenie, że coś, co miało służyć wojnie,
teraz służy pojednaniu, wzajemnemu poznawaniu
się i integracji ludzi różnych narodów.

Duchy Ustki
Czas jakby się zatrzymał. Wchodząc do galerii duchów, widzimy ich blado świecące postacie
i słyszymy odgłos wiejącego wiatru i tajemniczych
kroków. Te duchy, to tak naprawdę konkretni ludzie,
których los związał z Ustką i tworzonymi tutaj w dobie totalitaryzmów instalacjami wojskowymi. W sali
mocnych wrażeń, urządzonej w jednej z trzech
dawnych sypialni żołnierskich, lecą samoloty i zrzucają bomby. Lecą też filmy o Ustce i jej okolicach,
wyprodukowane przez dzierżawców bunkrów. To
m.in. obrazy trójwymiarowe, podobnie jak zdjęcia przedwojennej i wojennej Ustki, wyświetlane
w messie. Jest także hologram – i to też nie przypadek, że akurat w mundurze amerykańskim. Nawiązuje do rangersa US Army, Carla H. Lehmanna,

Bunkrowe korytarze
naszpikowane elektroniką

galeria duchów postaci
związanych z ustką
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORGANOWY W KOSZALINIE

Autor: Bogdan Narloch
/ foto: Andrzej Krzyżanowski

Trudno uwierzyć, że to już 49. edycja, a w roku przyszłym będziemy obchodzić półwiecze
naszego festiwalu organowego. Warto pamiętać, że po festiwalach w Oliwie i Kamieniu
Pom., na tle obecnie setek podobnych imprez w Polsce, Międzynarodowy Festiwal Organowy w Koszalinie jest w kolejności trzecim, najstarszym tego typu cyklem koncertowym,
dzierżąc jednocześnie prymat imprezy o największej liczbie koncertów, obejmującej również swym zasięgiem najwięcej miejscowości.

O

tym, że koszaliński festiwal ma duże uznanie i prestiż międzynarodowy, świadczy choćby
udział w jego tegorocznej edycji wielu wybitnych
artystów aż z 15 krajów: Australii, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Filipin, Finlandii, Francji, Hiszpanii,
Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwajcarii
i Węgier. Ponadto, co jest tradycją i specjalnością
naszego festiwalu, w jego programie znajdziemy
po raz kolejny wielobarwny muzyczny kalejdoskop, zawierający kompozycje od renesansu po
współczesność, solistów, kameralistów chóry i orkiestry.
Jednym z ważnych koncertów (10 lipca br.) będzie prawykonanie kompozycji napisanej specjalnie na nasz festiwal. Będzie nią II Koncert organowy

znakomitego szwajcarskiego organisty, altowiolisty
i kompozytora Conrada Zwicky. Co ciekawe, kompozytor umieścił w nim motywy muzyczne związane z polską pieśnią kościelną i Koszalinem.
W tym roku nie zabraknie też koszalińskich artystów, będą nimi chóry Koszalin Canta, Canzona
i Potik prowadzone przez Ewę Szeredę i Radosława
Wilkiewicza, trzykrotnie wystąpi też Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Koncerty odbywać się będą w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w każdy piątek o godz.
19:15. Przedsprzedaż biletów w Filharmonii Koszalińskiej, ul. Piastowska 2, w godz. 11:00-15:00.
Sprzedaż w dniu koncertu na godzinę przed koncertem przy katedrze. Ceny biletów: 10 zł i 15 zł
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Kalendarium
nadmorskie wydarzenia
Lipiec 2015
Kołobrzeg
08.07.15 Port Literacki w Kołobrzegu
Kołobrzeg na chwilę zamieni się w miasto poetów
i pisarzy. Organizatorzy imprezy w programie
zaplanowali księgarnię, plenerową scenę oraz
spotkania autorskie. Miłośnicy książek będą mieli okazję spotkać się z Ryszardem Krynickim, Jerzym Jarniewiczem, Julią Szychowiak. Dzieci mogą
uczestniczyć w widowiskach teatralnych opartych
na literaturze dziecięcej oraz w grze plenerowej.
Regionalne Centrum Kultury, wstęp wolny.
09.07- 27.08.15 Międzynarodowy Festiwal Muzyka
w Katedrze
Pod koniec XIX wieku miasto słynęło z koncertów,
które odbywały się w katedrze i przyciągały kuracjuszy. Ta tradycja jest kontynuowana. Koncerty
odbywają się w każdy czwartek w katedrze o godz.
20.30. Bilety – w Regionalnym Centrum Kultury (ul.
Solna 1); normalne – 25 zł, ulgowe – 20 zł.

16.07.15 Koncert zespołu Enej
Zespól gra muzykę z pogranicza folku i muzyki
alternatywnej. Muzycy często sięgają po motywy
z kultury ukraińskiej, okraszając wszystko nutą nowoczesności. Amfiteatr (ul. Fredry 1), godz. 20.00.
Cena biletów 30 zł, do kupienia w kasie Amfiteatru,
sklepie muzycznym Flamenco, punkcie Lokalnej
Organizacji Turystycznej w porcie jachtowym
17.07.15 Projekt Plaża TVN, plaża przy kamiennym
Szańcu
18.07.15 VI Kołobrzeska Noc Kabaretowa
Wystąpią Paranienormalni, Kabaret Smile, Formacja Chatelet, Cezary Pazura. Amfiteatr (ul. Fredry 1).
Cena: 40 zł ulgowy, 50 zł normalny, 70 zł w strefie
VIP. Bilety można kupić na stronie www.kabaretowebilety.pl
24.07- 26.07.15 SUNRISE Festiwal
Jeden z najpopularniejszych festiwali muzycznych
w Polsce. Festiwal promuje muzykę elektroniczną.
W tym roku na festiwalu zagrają między innymi NERVO, Michael Calfan, Don Diablo. Bilety na tegoroczną edycję kosztują 119 zł i 139 zł.

10.07.15 Koncert Krzysztofa Krawczyka
Krzysztof Krawczyk w ramach swojej trasy koncertowej z okazji jubileuszu zagości w Amfiteatrze.
Koncert zaczyna się o godz. 20 Bilety kosztują 50
zł oraz 30 zł, możne je nabyć w kasie Amfiteatru
(ul. Fredry 1), w sklepie muzycznym Flamenco (ul.
Giełdowa 7D), na stronach: www.eventim.pl, www.
biletyna.pl, www.royalconcert.pl

Ustronie Morskie

11.07.15 Kabaret Skeczów Męczących
Tym razem Karol Golonka, Jarosław Sadza, Marcin
Szczurkiewicz i Michał tercz zagoszczą na scenie
kołobrzeskiego Amfiteatru, by bawić publiczność
nowymi skeczami. Bilety do kupienia na stronie
www. biletyna.pl w cenie 45 zł normalny i ulgowy
35 zł. Amfiteatr, godz. 20.00

11.07.15 III wakacyjny turniej piłki plażowej Helios
2015 Festyn rodzinny, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji (ul. Polna 3; godz.
14.00-17.00).

12.07.15 Kino na leżakach
W ramach akcji Kino na leżakach widzowie będą
mogli obejrzeć film Wkręceni 2 o godz. 21.30 na
placu w porcie pasażerskim
15.07-19.07. 15 Plażowe miasteczko pełne atrakcji
i konkursów od Ceneo.pl. Plaża naprzeciw Pomnika
Zaślubin, od godz. 09.00 do godz. 17.00

10.07.15 Kabaret BZIK „Zaczarowane podwórko”, Amfiteatr w Ustroniu Morskim (ul. Bolesława
Chrobrego), wstęp płatny. Twórcą kabaretu BZIK
jest Piotr Balicki, aktor, reżyser, współtwórca takich
show jak Taniec z gwiazdami, Sopot Festiwal czy X
Factor.

16.07.15 Plażowe Mistrzostwa Budowniczych
Na plaży w Sianożętach przy ul. Sztormowej odbędą się mistrzostwa w budowlach z piasku.
18.07.15 Kabaret Paranienormalni
Paranienormalni zdobyli sympatię publiczności
postacią Mariolki oraz skeczami Kryspin na urodzinach, Gwiezdne wojny po śląsku. Amfiteatr w parku
Nadmorskim, godz. 19.30, bilety można kupić na
stronie www. biletynakabarety.pl. Cena: normalne
50 zł, ulgowe 40 zł
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20.07-26.07.15 IV festiwal rękodzieła ARTE MARE
Podczas festiwalu zainteresowani mogą obejrzeć
liczne stoiska z rękodziełem twórców z całego kraju.
Podczas festiwalu odbywają się warsztaty plastyczno-rękodzielnicze, teatralne, są prezentowane różnego
rodzaju animacje i przedstawienia teatralne. Gminny
Ośrodek Kultury(ul. Nadbrzeżna 20), wstęp wolny
23.07.15 Kabaret Moralnego Niepokoju
Kabaret pochodzący z Warszawy, do jego członków
należą między innymi Robert Górski oraz Magdalena Stużyńska. Amfiteatr w Parku Nadmorskim, cena
biletów: normalny 50 zł, ulgowy 40 zł. Bilety można
kupić na stronie www.biletynakabarety.pl
Mielno
10.07-12.07.15 Piłka nożna plażowa, plaża główna
w Mielnie
12.07.15 koncert 39 urodziny TEDE w Mielnie.
Jeden z najpopularniejszych polskich raperów
w tym roku również postanowił urządzić swoją imprezę urodzinową w Mielnie. Oprócz rapera wystąpią Sr Michu, DJ Tuniziano, gruby Groove, Abel oraz
wielu innych. Klub Bajka, godz. 20.00, wstęp 30 zł
25.07.15 Zumba Summer Party – impreza, która
co roku przyciąga setki plażowiczów, fanów zumby oraz amatorów. Warto dodać, że to największy
nadmorski maraton zumby w całym kraju. Mielno,
deptak przy ul. Kościuszki

ganowej. W ramach 49. Festiwalu zagrają zespoły
z Australii, Rosji i Litwy. Miejsce: Kościół św. Gertrudy w Darłowie, wstęp wolny
09.07-12.07.15 Media i Sztuka w Darłowie
Festiwal składający się z dwóch bloków, trwający
przez cztery dni, podczas których odbywają się
spotkania z ludźmi ze świata mediów, sportu i sztuki. W tym roku w Darłowie zagoszczą m.in. Marek
Krajewski, Magdalena Grzebałkowska. Imprezie towarzyszą koncerty – wystąpią m.in. Kayah oraz Kasia
Popowska. Wstęp na spotkania i koncerty wolny.
18.07.15 Lato z radiem. Koncert w Darłowie
W ramach trasy koncertowej polskiego radia
w Darłowie zaśpiewają Loka, Kasia Kowalska i legenda polskiej estrady Maryla Rodowicz. Koncert
odbędzie się na darłowskim stadionie i potraw od
godz. 16.00 do godz.23.00
21.07-26.07.15 Festiwal Filmów Skandynawskich
Podczas tegorocznej edycji festiwalu widzowie
będą mogli obejrzeć filmy takie jak Łowca trolli,
Mężczyzna prawie idealny, Polowanie na ptaki,
Nimfomanka I, Avalon. Wstęp bezpłatny, miejsce:
Kino Bajka Darłowo ( ul. Morska 56) lub Hala namiotowa – plaża Darłówko Wschodnie
31.07.02.08.15 Projekt Plaża TVN
Jarosławiec

Sarbinowo

08.07.15 Ogólnopolskie zawody w biegu ma
orientację JAR

29.07.15 Kino na leżakach, Wkręceni 2, godz.21.30,
boisko szkolne

11.07.15 XVII Ogólnopolskie zawody pływackie
Klif Jarosławca 2015

Gąski

15.07.15.15 Plażowe budowanie rzeźb z piasku

15.07.15 Kino na leżakach, Dzień dobry, kocham
cię, godz.21.30, stadion

16.07.15 Kino na leżakach.
Projekcja filmu Wkręceni 2 na placu koncertowym
przy ul. Bałtyckiej o godz. 21.30.

Dąbki
11.07.15 Rodzinne zmagania w Uzdrowisku Dąbki
Imprezę, w której będą mogli rywalizować między
sobą przedstawiciele różnych rodzin. Wstęp wolny,
zapisy w recepcji Uzdrowiska
18.07.15 Plażowe Mistrzostwa Budowniczych, Dąbki
Darłowo
08.07-19.07.15 Festiwal Organowy
Filharmonia Koszalińska i Darłowski Ośrodek Kultury zapraszają na cykl letnich koncertów muzyki or-

19.07.15 Kabareton: KaŁaMasz, Kabaret Mality, Kabaret Młodych Panów
Ustka
10.07.15 Lech FireFestival- festiwal sztucznych ogni
Dla urlopowiczów i mieszkańców Ustki festiwal będzie niezwykłym doznaniem. Swój kunszt pokażą
specjaliści z całego świata by w Ustce przeprowadzić pokaz sztucznych ogni. Miejsce imprezy: promenada nadmorska w Ustce, wstęp bezpłatny
24.07.15 Festiwal żagli Issa, scena na promenadzie

Sierpień 2015

07.08-09.08.15 Puchar Polski w Kiteboardingu.
Plaża, wejście od ulicy Orła Białego

Kołobrzeg

14.08.15 Koncert Indios Bravos. Połączenie reggae, rocka i bluesa. Deptak przy ul. Kościuszki,
godz. 20.00

02.08.15 Kabaret pod Wyrwigroszem. Amfiteatr,
godz. 20.00, cena biletów: normalne 45 zł, ulgowe 35
zł. Bilety można zakupić na stronie www. biletyna.pl
06.08.15 Czerwone Gitary. Amfiteatr, godz.20.00,
cena biletów: normalne 45zł, ulgowe 35 zł.
06.08.-09.08.15 Sensacyjne Lato Filmów. Festiwal
pod patronatem telewizji AXN, którego pomysłodawcą jest Tomasz Raczek. Gośćmi będą m.in. Janusz Chabior, Katarzyna Figura, Jan Jakub Kolski.
Regionalne Centrum Kultury (ul. Solna 1), wstęp
wolny
10.08-14.08 XXIV Międzynarodowe Spotkania
z Folklorem Interfolk 2015. Zespoły z całego świata,
impreza pełna ludowej muzyki, tańca. Wstęp bezpłatny, Amfiteatr
16.08.15 Ogólnopolskie zawody w jedzeniu śledzia po kołobrzesku, Marina Solna
16.08.15 XI spotkanie pojazdów zabytkowych „
A może morze 2015”
21.08.15 Gala Disco Polo. W kołobrzeskim amfiteatrze zagrają Exelent, Fenix, Cover, Respekt. Bilety
można kupić w kasie Amfiteatru (po 25 zł). Początek
o godz.20.00
Ustronie Morskie
07.09.-09.07.15 Rodzinna strefa zabaw z RMF FM,
plaża przy ul. Nadbrzeżnej
08.08.15 IV Rodzinny Turniej Tenisa Ziemnego, korty tenisowe CSR Helios, ul. Polna 3, wstęp wolny
12.08.15 Rewia Studia 54. Piosenki z lat 70. i 80.
Wykonają wokaliści z Teatru Variette Muza w Koszalinie. Amfiteatr w parku nadmorskim (bilety po 15
i 10 zł).
15.08.15 Zlot starych i zabytkowych samochodów.
Parking CSR Helios (ul. Polna 3), wstęp wolny.
15.07.2015 Święto Chleba w Skansenie Chleba.
Skansen Chleba (ul. Kołobrzeska 9), wstęp wolny

22.08.15 Finał Festiwalu Super Star (godz. 20.00)
na deptaku przy ul. Kościuszki
Sarbinowo
11.08.15 Festiwal Organowy. Koncert są organizowane cyklicznie przez Filharmonię Koszalińską. Kościół p.w. WNMP, godz. 20.00, wstęp wolny
Gąski
01.08.15 Festyn Pieczonej Gęsi. Przewidziany konkurs na najciekawsze przebranie za gęś oraz wiele
konkursów dla dzieci; do tego domowe wypieki
i pieczona gęś. Teren przy ul. Nadbrzeżnej
Darłowo
02.08.15 „Morze Miłości” -festyn charytatywny na
rzecz Hospicjum w Darłowie, Rynek Staromiejski.
04.08.15 Kino na leżakach. Teren przy ul. Kościuszki 9, projekcja filmu „Dzień dobry, kocham Cię”
o godz. 21.00
14.08-15.08.15 Reggaenwalde Festiwal. Szczególnie dla miłośników muzyki reggae. Wstęp wolny,
port w Darłowie.
16.08.15 Noc Latarni Morskich. Latarnia w Darłowie czynna bezpłatnie w godzinach 21.00-24.00
Jarosławiec
12.07.15 Plażowe budowanie zamków z piasku
15.07.15 Koncert zespołu Lemon i Transexdisco.
Bilety na koncerty można kupić na stronie www.
koncertomania.pl
Ustka
02.08.15 Projekt plaża TVN
05.08.15 „ Kolorowe Grzechotki”, impreza rodzinna
15.08.15 Turniej Par Deblowych o puchar Burmistrza Miasta Ustka, ul. Grunwaldzka 35.

Mielno
02.08.15 Rajd Rowerowy przez Gminę Mielno

Zapraszamy

