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hwała Radiu Koszalin, że z okazji swego 60-lecia 
zorganizowało (wspólnie z Politechniką Koszalińską 
i Wyższą Szkołą Humanistyczną) konferencję nauko-

wą, poświęconą udziałowi koszalińskich mediów w kształtowaniu 
lokalnej tożsamości. 

Szczególnie z dystansu ostatnich 20 lat w całej jaskrawości wi-
dać, jak bardzo zmieniła się nasza rzeczywistość, a wraz z nią także 
środki masowego komunikowania. Nie tylko technicznie, czy co do 
liczby gazet albo stacji radiowych na rynku. Przede wszystkim w po-
dejściu do odgrywanej roli. Mam wrażenie, że my, dziennikarze, nie 
zawsze działamy ze świadomością, jaką siłą dysponujemy i jakim 
zobowiązaniem wobec społeczeństwa jest nasz zawód. Pędzimy, 
jak większość zapracowanych ludzi, przed siebie niczym chomiki 
w kołowrotku. Dopiero słuchając na chłodno przygotowanych na-
ukowych referatów reflektujemy, że rozmaite decyzje, w momencie 
ich podejmowania pozornie mało ważne, mają jednak istotne skutki 
i zostawiają społeczne ślady, na tyle wyraźne, ze po latach ktoś (ba-
dacz) może z nich wysnuć konkretne wnioski i opisać tendencje.

Jesteśmy bardzo podobni do szewca, co bez butów chodził. Re-
lacjonujemy, kontrolujemy, komentujemy, nawet czasami poucza-
my, a nad swoim zawodem się nie zastanawiamy. Konferencja zor-
ganizowana na Politechnice w związku z jubileuszem Radia może 
być pretekstem do takiej środowiskowej dyskusji. Przynajmniej ja 
chciałbym, żeby nim się stała.

Temat i krótkie wprowadzenia do problematyki tożsamości wy-
głoszone na początku konferencji nasunęły mi na myśl jeszcze jed-
ną refleksję: jak mało wiemy o tym, jacy jesteśmy – my współcześni 
mieszkańcy Koszalina, Pomorza Środkowego. Któreś już pokolenie 
tutaj dorasta, a jednocześnie nadal działają siły przywiezione w gło-
wach przez pierwszych powojennych mieszkańców z ich rodzin-
nych stron. W jaką to wszystko zlewa się całość? Mamy w ogóle 
jakąś dającą się opisać odrębność? Jakieś charakterystyczne wła-
ściwości? Coś nas łączy? Czy jesteśmy zdolni uzgodnić wspólne 
cele? Dla mnie to fascynujące pytania. Myślę, że odpowiedzi na nie 
byłyby pomocne w budowaniu strategii dla miasta. Może warto, 
by władze samorządowe w ramach przygotowań do 750-lecia Ko-
szalina oprócz monografii historycznej zleciły również monografię 
socjologiczną? 

A tymczasem życzę Państwo w imieniu zespołu „Prestiżu” cie-
płych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i udanego roku 2014.

U mnie na wigilię będzie zupa grzybowa. A u Państwa? 
 

Andrzej Mielcarek
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iemy natomiast, że zwierzę mierzyło 7,30 m i ważyło 3200 
kg. Obecnie w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego 

trwają prace badawcze nad szczątkami zwierzęcia. Być może odpo-
wiedzą na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci ssaka.  
W akcji wydobywania wieloryba z wód 
Bałtyku brali udział wolontariusze Błę-
kitnego Patrolu WWF. To oni patrolują 
polskie wybrzeże na wszystkich jego 
odcinkach. I o ile wieloryb to rzadkość, 
to morświn i foka już nią nie są. Obec-
nie w morzu mamy trzy gatunki fok 
(foka szara, pospolita i obrączkowana), 
które potrzebują pomocy, aby spokoj-
nie żyć i przetrwać.

W lipcu br. mieliśmy  sposobność 
„gościć” młodego samca foki szarej 
na plaży w Mielnie. Foka wypływała na 
brzeg przez pięć kolejnych wieczorów, aby odpocząć. Przy okazji 
dając obserwatorom niesamowitą lekcję przyrody. Do obowiązków 

Błękitnego Patrolu należy stworzenie foce komfortowych warunków 
odpoczynku, bo foka, która znajduje się na lądzie, przede wszystkim 
odpoczywa. Szybko uczy się, że w danym miejscu jest spokojnie 
i z pewnością będzie tam wracała. Natomiast jeśli poczuje jakiekol-

wiek zagrożenie, istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że na daną plażę już 
nie wróci. Tak też się stało z „fokiem” 
mieleńskim. Wolontariusze Błękitnego 
Patrolu co wieczór, do późnych godzin 
nocnych, ochraniali fokę, stwarzając 
jej najbardziej optymalne warunki do 
odpoczynku. Dzięki ich pracy , a także 
ludzi przebywających w tym czasie na 
plaży foka szara mogła bezpiecznie na-
brać sił przed kolejnym wpłynięciem. 
Niestety, piątego dnia bytowania foka 
bardzo mocno przestraszyła się wy-

gasłego lampionu, który dosłownie przetoczył się po niej niesiony 
przez wiatr... I już więcej się na plaży nie pojawiła.

ważne informacje (jeśli zobaczysz fokę):

*foka to dzikie zwierzę, które boi się człowieka

*twoja obecność nie pozwala foce odpocząć

*Nie podchodź do foki, nie dotykaj; foka może bar-

dzo boleśnie pogryźć!

*Nie polewaj foki wodą, to zwierzę wodno-lądowe

*Zadzwoń pod numer: 795 536 009

(z „Błękitnego Poradnika” wwF Polska)

w

informacja o martwym wielorybie wyrzuconym na morski brzeg w łazach obiegła nie tylko Polskę, ale i kawałek świata. 
Bałtyk oddał ciało samicy walenia butlonosego. Ssaka, którego w ogóle nie powinno być w naszych wodach, bo jego 
środowiskiem naturalnym jest Atlantyk. Skąd on się tu zatem wziął? Może się zgubił, może płynął za czymś ciekawym dla 
siebie, a może był chory i jego „system nawigacji” się zepsuł? tego zapewne się nie dowiemy.

Sezon na wieloryba

AUTOR: KATARzyNA JęCzKOWSKA, WOlONTARIUSzKA BłęKITNeGO PATROlU WWF
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łos” w niedługim odstępie czasu zaprosił koszalinian na ko-
medie „Jak zostać sex guru” z Tomaszem Kotem, „Kobietę 

pierwotną” z Hanną Śleszyńską, a ostatnio „Biznes” w gwiazdorskiej 
obsadzie. Tym razem na zaproszenie redakcji do Koszalina przyje-
dzie znakomita komedia „Małżeński rajd Dakar”, w której grają Ka-
tarzyna Pakosińska i Mirosław zbrojewicz. Wcielą się oni w posta-
ci Jolki i Fryderyka, typowego małżeństwa z długoletnim stażem, 
dwójką dzieci i domem w trakcie budowy. Jak większość typowych 
małżeństw, mają swoje problemy: z seksem, wychowaniem dzieci, 
wykończeniem łazienki, teściową. Ona jest pedantycznym czyścio-
chem, on niespecjalnie. Ona dużo gada, on uważa, że nigdy go 
nie słucha. Ona nie umie prowadzić samochodu, on nie zna się na 
mapie. Ona uważa, że ich małżeństwo przechodzi kryzys, a on, że 
media jej to wmówiły.

Pewnego dnia para postanawia wybrać się na pustynny rajd, 
który ma odświeżyć związek, umocnić więzi i dodać trochę ko-
loru jednostajnemu życiu. Ale jak to bywa, na takiej wyprawie 
może zdarzyć się wszystko. Auto odmawia posłuszeństwa, tele-
fon nie działa, nie ma nic do picia...  Jak skończy się afrykańska 
wyprawa Jolki i Fryderyka? Czy ich miłość to tylko fatamorgana, 
a łączące ich uczucie wyschło jak woda na pustyni? Czy będzie 
to ostatnia podróż ich życia? O tym widzowie będą się mogli 
przekonać 13 grudnia. Początek spektakli o godz. 18:00 i 20:15.  
Koszalińskie spektakle będą jednym z pierwszych, jakie aktorzy za-
grają poza warszawskim teatrem Palladium, gdzie sztuka powstała. 
Premiera galowa „Małżeńskiego rajdu Dakar” odbyła się bowiem 
14 listopada br.

Bilety na „Małżeński rajd dakar” kupić można w biurze ogło-
szeń „Głosu koszalińskiego” przy ul. A. Mickiewicza w koszalinie 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 i w sobotę: 8-13. 
informacje pod numerem: 94 347 35 16 /12. Bilety kosztują 80 
i 65 zł (w zależności od miejsca na widowni).

le polskich i koszalińskich ak-
centów podczas miesięcznego 

sympozjum było więcej. Gościł na nim 
bowiem kilkukrotnie dr Krzysztof Maj-
ka, ambasador Polski w Seulu, związany 
wcześniej z Koszalinem (był pracowni-
kiem naukowym naszej politechniki). 

Artyści plastycy z kilkunastu krajów 
pracowali bardzo intensywnie. Gospo-
darze stworzyli im ku temu świetne 
warunki. zadbali również o to, by go-
ście mieli okazję poznać choć trochę 
Południową Koreę, obecnie jedną z naj-
większych potęg gospodarczych świata. 
Stąd wycieczki po miejscach związanych 
z historią Korei i prezentacje tradycji kul-
turalnych kraju. 

Jak mówi Pan zbigniew, Korea go za-
uroczyła. Chciałby tam wracać. Jak się 
niedawno okazało, będzie miał taką spo-
sobność, bo organizator sympozjum, 
czyli Mosan Art Museum wysłało nasze-
mu malarzowi zaproszenie do udziału 
w przyszłorocznej edycji sympozjum.

„g

a

kolejną propozycją w ramach działalności impresaryjnej redakcji „Głosu koszalińskiego” będzie spektakl „Małżeński rajd 
dakar”. w piątek, 13 grudnia, w sali  Bałtyckiego teatru dramatycznego zobaczymy katarzynę Pakosińską i Mirosława 
Zbrojewicza jako nieco znużone sobą małżeństwo poszukujące sposobu na odświeżenie związku. 

koszaliński malarz Zbigniew Murzyn znalazł się gronie artystów zaproszonych przez południowokoreańskie Mosan Art  
Museum do udziału w międzynarodowym sympozjum sztuki. Był jedynym obok warszawskiego rzeźbiarza Andrzeja re-
nesa reprezentantem Polski.  

Komedia małżeńska na deskach BTD

Spotkania przy sztalugach

Od lewej: Zbigniew Murzyn oraz Krzysztof i Zofia Majkowie
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undacja Hearts WorldWide od lat zajmuje się rehabilitacją 
osób, które z powodu chorób lub wypadków znalazły się 

w śpiączce albo w wyniku długotrwałej śpiączki doznały rozmaitych 
porażeń neurologicznych. Organizowane przez Fundację turnusy 
rehabilitacyjne nastawione są na edukację rodziców lub opieku-
nów co do metod systematycznej rehabilitacji. Chodzi bowiem 
o to, by efekt dwutygodniowego turnusu, podczas którego pacjent 
jest poddawany intensywnym zabiegom usprawniającym mógł być 
utrwalony albo rozwinięty dzięki dalszej systematycznej pracy. Takie 
podejście daje najlepsze rezultaty i powoduje, że chorzy odzyskują 
sprawność pozwalającą na samodzielne lub dużo bardziej komfor-
towe funkcjonowanie niż przed procesem rehabilitacyjnym. 

Władze Koszalina udostępniły Fundacji pomieszczenia przy ulicy 
Andersa, w których może powstać jej własny, stały ośrodek. Do jego 
uruchomienia potrzebne są jednak spore nakłady finansowe. lokal 
wymaga remontu. Konieczny jest zakup wyposażenia i sprzętu re-
habilitacyjnego. Jak mówi Joanna łysiak, prezes  Fundacji Hearts 
WorldWide, organizacja przyjmie z wdzięcznością każdą pomoc: 
- Byłoby wspaniale, gdyby znalazła się firma budowlana gotowa 
podjąć się odnowienia pomieszczeń. Mamy już nowe okna. Teraz 
potrzebne są kolejne elementy. Remont chcemy przeprowadzić jak 
najsprawniej, żeby  już we własnej siedzibie rozpocząć codzienną 
pracę. A potrzeby są ogromne. Przekonują nas o tym kolejne zgło-

szenia osób szukających pomocy dla siebie lub bliskich.
Fundacja nie jest w stanie pomóc wszystkim. To oczywiste. Ale 

podejmuje działania, które dają szansę powrotu do względnie 
normalnego życia nawet ludziom, co do których stanu rokowania 
medyczne były złe. Jak choćby 20-letni Adrian, o którego historii 
pisaliśmy w „Prestiżu” pół roku temu. Adrian jest ofiarą wypadku 
drogowego. zapadł w śpiączkę, z której wydawało się, że nie wyj-
dzie. Jednak dzięki pobytowi w specjalistycznym ośrodku Corda 
w Białogardzie, ogromnej pracy wykonanej przez jego personel 
oraz wolontariuszy Fundacji, chłopak odzyskał świadomość, zdol-
ność poruszania się i komunikowania z otoczeniem. Warto tu wspo-
mnieć, że pracującymi z nim wolontariuszami byli rehabilitanci 
o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, a ich codzienna praca 
przez długie tygodnie to wiele godzin żmudnych ćwiczeń, dzięki 
którym Adrian mógł swoje 20. urodziny obchodzić zupełnie świa-
domie w otoczeniu bliskich i przyjaciół.

Obecnie podopiecznym Fundacji jest Piotr Świtacz ze Sławna. 
Dziewiętnastolatek  pozostaje od roku w śpiączce, po tym jak 16 
listopada 2012 roku został brutalnie pobity przed sklepem (napast-
nicy zostali ujęci). Piotr, mimo że z początku lekarze nie dawali mu 
żadnych szans na wybudzenie, zaczyna reagować na sygnały, które 
do niego dochodzą. Fundacja Hearts WorldWide, zbiera fundusze 
na jego rehabilitację, której miesięczny koszt to około pięciu tysięcy 

f

Po każdej publikacji medialnej dotyczącej działań koszalińskiej Fundacji Hearts worldwide zgłaszają się do niej kolejne 
osoby proszące o pomoc. tymczasem Fundacja sama potrzebuje wsparcia. otrzymała do dyspozycji  160-metrowy lokal 
przy ulicy Andersa, który wymaga gruntownego odnowienia i wyposażenia. czy znajdą się ludzie dobrej woli, którzy po-
mogą w remoncie?

AUTOR: ANDRzeJ MIelCAReK

Fundacja HeartsWorldWide  
www.heartsworldwide.org   •   e-mail: j.lysiak@heartsworldwide.org 

numer konta: BPKOPLPW PL 39 1020 4681 0000 1602 0053 1574

Mimo rocznej śpiączki Piotr zaczyna reagować na docierające do niego sygnały

Praca i serce czynią cuda



złotych. Rodziny Piotrka nie stać na zapewnienie tak drogiej opieki, 
a Fundacja jest w stanie opłacić kurację tylko częściowo. Stąd wciąż 
aktualny pozostaje apel o pomoc zamieszczony na  Facebooku na 
stronie „Pomoc dla Piotrka”.

W pomoc dla niego włączyła się Ogólnopolska Telewizja TVR, 
która poświęciła jego historii obszerny reportaż. Wspólnie z Fun-
dacją Hearts WorldWide TVR organizuje 17 stycznia 2014 roku 
w Ośrodku Kultury „Arsus” w warszawskiej dzielnicy Ursus specjal-
ny koncert, dochód z którego pozwoli opłacić część kosztów lecze-
nia Piotra. Wśród przewidywanych wykonawców znaleźli się: Rafał 
Brzozowski, zespół Pectus i Ania Wyszkoni. W przerwie koncertu 
przewidziana jest licytacja rozmaitych przedmiotów podarowanych 
na tę okazję przez osoby publiczne. 

Fundacja Hearts WorldWide rozwija kontakty międzynarodowe. 
Ostatnio przy okazji udziału prezes Joanny łysiak w odbywającym 
się w Sankt Petersburgu XX Światowym Kongresie „Kobiety zmie-
niające Świat”, nawiązała obiecujące relacje z przedstawicielami 
Namibii. – Jak zadeklarowały obecne na kongresie panie minister 
ds. równości płci i praw dzieci oraz wiceminister ds. zdrowia i usług 
społecznych, rząd Namibii chce nawiązać  z nami współpracę i sfi-
nansować miejsca na turnusie edukacyjno-rehabilitacyjnym dla 
kilku rodzin z ich kraju. Mowa była również o zaproszeniu naszej 
kadry do Namibii po to, by mogła ona w szczegółach zaprezento-
wać nasze metody pracy stosowane w rehabilitacji chorych  oraz 
edukacji rodzin, opiekunów , terapeutów i lekarzy – relacjonuje Jo-
anna łysiak.

Kolejny turnus rehabilitacyjno-edukacyjny Fundacja zaplanowała 
w Mielnie między 12 a 26 kwietnia 2014 r. Jak zawsze ponad 20 
specjalistów (lekarzy, rehabilitantów, fizjoterapeutów) przez dwa 
tygodnie będzie uczyć rodziny chorych, jak pracować z nimi po 
powrocie do domów. Bo – jak przekonuje Joanna łysiak – syste-
matyczny wysiłek wsparty miłością bliskich może dać efekty, jakie 
określa się czasem mianem „cudu”. 

R E K L A M A
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Adrian wraca do zdrowia

Joanna Łysiak (w środku w drugim rzędzie) wśród delegacji 
Namibii na XX Światowy Kongres Kobiety Zmieniające Świat
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oszalinianki kierują również szerszą strukturą tej charytatyw-
nej organizacji. W kadencji 2013/2014 zarząd Dystryktu Ki-

wanis Polska stanowią: edyta Podsiadły (gubernator), Małgorzata 
Chodkowska (sekretarz), Grażyna Kubiak (skarbnik).
Kiwanis International jest organizacją o zasięgu globalnym, nasta-
wioną na niesienie pomocy dzieciom. Jej członkinie reprezentują 
rozmaite zawody. W Koszalinie panie z Kiwanis zorganizowały do-
tąd kilka głośnych zbiórek pieniędzy na rzecz dzieci czekających na 
skomplikowane operacje lub rehabilitację. Były również inicjator-
kami charytatywnych koncertów i spektakli teatralnych. Miejscem 
spotkań klubu jest restauracja lalka, prowadzona przez panią logi-
nę Kudelską (na zdjęciu z kwiatami) – aktywną „kiwaniskę”. 

ciągu całego roku do projektu zostały zgłoszone 302 
rodziny z 6 regionów: 2 kołobrzeskich (Kołobrzeg oraz 

obszar Siemyśla i Gościna), 2 koszalińskich (Koszalin Północ, Ko-
szalin Śródmieście) oraz rejonu Sławna i Białogardu. – zależało 
nam na tym, aby w akcji mogły wziąć udział rodziny także z dużo 
mniejszych miejscowości. W roku 2012 w projekcie wzięło udział 
13 250 rodzin z całej Polski. W tym roku liczba ta zwiększyła się 
o 1250 rodzin – mówi Justyna Śmidecka, regionalny koordynator 
projektu. U nas w tym roku we wszystkich sześciu rejonach działało 
111 wolontariuszy. To oni na podstawie sporządzonych ankiet i wy-
wiadów decydowali o tym, które rodziny znajdą się w projekcie. 
Część rodzin z różnych przyczyn została wyłączona z akcji. Każda 
z nich może zgłosić się w kolejnej edycji, ale głównym założeniem 
projektu jest to by, pomoc była mądra i przemyślana. – Ma ona dać 
potrzebującym motywację do dalszego działania tak, aby sytuacja 
w rodzinie uległa zmianie. Dlatego pomoc tym ludziom nie kończy 
się na wręczeniu paczki. To budowanie relacji na długi okres – wy-

jaśnia Agnieszka Niechajczyk, liderka rejonu Koszalin Śródmieście 
i dalej mówi: – Czasem mamy wrażenie, że pomoc dla tych ludzi 
musi być naprawdę kosztowna. To czego oni potrzebują, to przede 
wszystkim żywność i zimowa odzież. 

Co roku akcja „Szlachetna Paczka” wspierana jest przez licznych 
ambasadorów. Do ich grona dołączyła w tym roku Wanda Stypuł-
kowska, prezes firmy MPS International. – W akcję zostałam zaan-
gażowana po raz pierwszy. Dotychczas niewiele o niej słyszałam. 
Reprezentuję załogę liczącą około 300 osób, więc praktycznie od 
razu podjęłam działania, by rozpropagować akcję wśród wszyst-
kich pracowników. Pracownicy przejęli się losem tych ludzi, zainte-
resowanie było ogromne – tłumaczy. 

Po raz pierwszy akcję zorganizowano w Krakowie, w 2000 roku. 
Dzięki działalności studentów z duszpasterstwa akademickiego 
prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka pomoc otrzymało wów-
czas 30 ubogich rodzin. Dziś projekt ma charakter ogólnopolski.                                                                                                       
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koszaliński klub kiwanis wybrał swoje nowe władze. obecnie skład zarządu wygląda następująco: prezydent - Małgo-
rzata walach, prezydent elekt  - edyta Podsiadły, past prezydent - Longina kudelska, sekretarz - Grażyna kubiak, skarbnik 
- Anna ostrowska.

działania jednej z najlepiej zorganizowanych akcji charytatywnych w Polsce dobiegają końca. dzięki nim co najmniej kil-
kadziesiąt ubogich rodzin z naszego regionu otrzyma w tym roku przedświąteczną pomoc.

Nowe władze klubu Kiwanis

Finał „Szlachetnej Paczki”
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edług kalendarza juliańskiego najbliższy Nowy Rok przy-
pada 14 stycznia, jednak z różnych względów Małanka 

odbędzie się już 11 stycznia 2014 r. W tym dniu mniejszość ukra-
ińska w Koszalinie i na Pomorzu Środkowym będzie świętować 
Nowy Rok. Do tańca zagra zespół Krajina Mrij z Olsztyna, a nad 
stroną gastronomiczną będzie czuwać, jak w minionych latach, 
jedna z najlepszych koszalińskich restauracji – MAReDO. 

Małanka w kulturze ukraińskiej jest odpowiednikiem sylwestra. 
To nic innego jak świętowanie Nowego Roku według starego sty-
lu, czyli kalendarza juliańskiego, którym posługują się wierni ob-
rządku greckokatolickiego oraz prawosławnego. Imprezy małan-
kowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, także wśród 
tych mieszkańców Koszalina, którzy nie mają korzeni ukraińskich. 
Na tegoroczną większość biletów jest już zarezerwowana. Jak co 
roku swój udział zapowiedzieli przedstawiciele lokalnych władz – 
m.in. Andrzej Jakubowski (wicemarszałek województwa koszaliń-
skiego), Piotr Jedliński (prezydent Koszalina) i Roman Szewczyk 
(starosta koszaliński). 

Koszalińskie małanki mają charakter balu charytatywnego, bo-
wiem całkowity dochód z imprezy jest przeznaczony na cele sta-
tutowe związku Ukraińców oraz wsparcie punktu nauczania języka 
ukraińskiego dla dzieci i młodzieży oraz religii. zajęcia odbywają 
się popołudniami w dni robocze w klubie zUwP przy ul. Piłsud-
skiego 6. 

Osoby zainteresowane udziałem w imprezie małankowej mogą 
rezerwować bilety się pod nr 94 342-64-70 lub osobiście w sie-
dzibie zarządu Oddziału związku Ukraińców w Koszalinie przy ul. 
Piłsudskiego 6/1, codziennie w godz. 9-17.

 tym roku do konkursu zgłosiło się 96 wykonawców. 
Każdy z nich miał do zaprezentowania dwa utwory 

o odmiennym charakterze, wyłącznie w języku polskim. Wy-
stępy oceniane były przez profesjonalne jury w składzie: Jacek 
Bończyk, przewodniczący jury, aktor teatralny i filmowy, członek 
Rady Artystycznej Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, 
zdzisław Derebecki, aktor, dyrektor BTD w Koszalinie, Barbara 
Dziekan-Vajda, aktorka teatralna i filmowa, pedagog, Aleksandra 
Kostka, aktorka musicalowa, pedagog, muzyk, prezenterka TVP 
oraz Tomasz Bartos, realizator dźwięku, szef Faktorii lektorskiej 
Mikrofonika.                                                                                           as

w

dziesiąty  ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej w koszalinie wygrała Adriana kuczun. odebrała  Grand Prix oraz na-
grodę pozaregulaminową od Faktorii Lektorskiej „Mikrofonika”. wysoką pozycję zajęła koszalinianka, wychowanka Pałacu 
Młodzieży - roksana rutkowska (na zdjęciu). w swojej  kategorii wiekowej za utwór „Przekleństwo Millheaven” otrzymała 
ii miejsce. 

Jubileuszowy „Reflektor”

w

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, zbliża się karnawał, a wraz z nim tradycyjne bale. wśród nich Małanka – nowo-
roczna zabawa organizowana przez Zarząd koła Związku Ukraińców w koszalinie. w sobotę 11 stycznia (godz. 20.00) 
w klubie Podchorążego przy ul. wojska Polskiego 3 spotka się kilkaset osób, by wspólnie cieszyć się z Nowego roku, ale 
jednocześnie wesprzeć statutowe cele Związku. 

Ukraińskie powitanie Nowego Roku
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Wspólnota ukraińska w Koszalinie to kilkaset osób kultywujących narodowe 
tradycje. Wśród nich malarz Borys Kisielewski, który jest również członkiem 
chóru „Potik” działającego przy koszalińskiej parafii greckokatolickiej
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ikołajowy serwis już ruszył. Jeśli chcesz sprawić niespo-
dziankę swoim bliskim, zwłaszcza dzieciom – zaproś Mi-

kołaja wprost do domu! Ubrany w piękny czerwony strój, z długą 
siwą brodą i mosiężnym dzwonkiem u pasa, a do tego z workiem 
prezentów, na pewno wzbudzi emocje wśród gości! Przed wizytą 
Mikołaj wraz z elfami przeprowadza wywiad na temat odwiedza-
nych osób. Można również zlecić mu zadania specjalne – taki au-
torytet ma często zbawienny wpływ na maluchy. Mikołaj może np. 
poprosić szkraba, aby nie robił mamie przykrości i ładnie zjadał 
wszystkie warzywa.

Aby zamówić wizytę Mikołaja wystarczy wejść na stronę www.
mikolajkoszalin.pl lub zadzwonić pod numer 508 924 590. 

Jeśli z jakichś względów nie można zaprosić Mikołaja do siebie, 
może on zadziałać korespondencyjnie. Po prostu wyśle specjalny 
list do wskazanej osoby. listy drukowane są na świątecznych pa-
peteriach (jest pięć wzorów do wyboru). Każdy list  będzie opie-
czętowany stemplem Świątecznej Poczty Mikołaja.  Aby pismu z 
laponii dodać rangi, papeterie opatrzone są pieczęcią lakową z 
symbolem Mikołaja! Każdy z listów pakowany jest w specjalną,  
barwną kopertę adresowaną imiennie.

Ale nie tylko dzieci mogą poczuć się wyjątkowo. W ofercie znaj-
dą Państwo również treści przygotowane dla tych nieco starszych 
i dorosłych. 

Jak zamówić list od świętego Mikołaja? Wystarczy wejść na stro-
nę www.listodmikolaja.eu,  wybrać rodzaj papeterii oraz treść – a 
już wkrótce Państwa bliscy otrzymają niepowtarzalny prezent!

Pierwszych pięć osób, które za pośrednictwem facebookowej 
strony miesięcznika „Prestiż. Magazyn Koszaliński” zgłoszą chęć 

wysłania listu od świętego Mikołaja, otrzyma taką możliwość za 
darmo. zgłoszenia prosimy przesyłać w formie wiadomości. za-
praszamy!

rogramy nauczania nie są przystosowane do potrzeb rynku, 
co prowadzi do paradoksalnej sytuacji, że przybywa absol-

wentów kierunków informatycznych, a nie przybywa jednocześnie 
specjalistów. „VIWA Academy” to cykl kursów, które mają na celu 
połączyć umiejętności praktyczne z wiedzą teoretyczną. Do progra-
mu mogą zgłaszać się studenci i absolwenci Politechniki Koszaliń-
skiej, ale również pasjonaci programowania – mówi Michał Mętle-
wicz, PR manager w firmie VIWA entertainment.

Joanna Mazur, education specialist w VIWA entertainment, uzu-
pełnia: – zależało nam na stworzeniu projektu, który pozwoliłby na 
poprowadzenie rekrutacji w sposób niestandardowy, tzn. taki, że to 
my, jako pracodawca, wychodzimy do pracownika. Dzięki szkole-
niom będziemy mogli usystematyzować wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną potencjalnych pracowników. Najlepsi otrzymają w naszej 
firmie płatny staż, a następnie zatrudnienie.

Rekrutacja potrwa Do 15 grudnia br. Warunkiem uczestnictwa w 
programie jest wypełnienie i wysłanie formularza, który dostępny 
jest na stronie www.viwa.me. Pierwsze zajęcia rozpoczną się stycz-
niowym seminarium zatytułowanym „Projektowanie aplikacji mobil-
nych na iOS i Android”, które przeprowadzone zostanie w trzech 
etapach: Jak stworzyć aplikację mobilną na platformę Android? Jak 
stworzyć aplikację mobilną na platformę Ios? Jak zarobić na goto-
wej aplikacji mobilnej? Czyli on-line marketing w sprzedaży aplika-
cji mobilnej.

Szkolenia prowadzone będą w siedzibie firmy VIWA entertain-
ment przy ul. Partyzantów 17.

p

chociaż przybywa studentów na kierunkach techniczno-informatycznych, pracodawcy wciąż mają kłopot ze znalezieniem 
dobrego specjalisty w tej dziedzinie. Niektórzy, jak na przykład koszalińska firma ViwA entertainment, proponują poten-
cjalnym pracownikom bezpłatne szkolenia, a najlepszym uczestnikom warsztatów gwarantują płatne staże i w przyszłości 
zatrudnienie.

VIWA Academy, czyli szkolenia z szansą na zatrudnienie

m
Już w te święta w koszalinie święty Mikołaj osobiście odwiedzi wszystkie dzieci, których rodzice o to poproszą. A jeśli taka 
wizyta nie wchodzi w rachubę, Święty napisze uroczysty list do waszych bliskich!

Ho! Ho! Ho! Czy są tu grzeczne dzieci?
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Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia

i Nowego Roku życzymy
Państwu zdrowia,
samych dobrych dni
i udanych podróży



TEMAT Z OKŁADKI

GAweX MediA
Klienci zasługują na alternatywę

Uczestnicy rozmaitych wydarzeń publicznych w Koszalinie 
z pewnością zauważyli, że coraz częściej pojawia się na nich 
ekipa telewizji Gawex. To nie przypadek. Firma Gawex Media, 
kojarzona dotąd głównie ze Szczecinkiem, dostarczająca kilku 
tysiącom koszalinian oparte na światłowodach usługi telein-
formatyczne, przygotowuje się do zbudowania redakcji tele-
wizyjnej, która regularnie przygotowywałaby własny program 
informacyjny z Koszalina i okolic. Jest więc szansa, że w mieście 
pojawi się kolejne medium, a dla klientów telewizji kablowej – 
alternatywna oferta także w zakresie informacji lokalnych.

AUTOR: ANDRzeJ MIelCAReK / FOTO: WOJCIeCH GRelA 

18 



TEMAT Z OKŁADKI 19 



a razie relacje z wydarzeń w Koszalinie Te-
lewizja Gawex zamieszcza w swoim szcze-
cineckim serwisie. Choć „szczecinecki” to 
określenie nieprecyzyjne. TV Gawex ma co 
prawda korzenie i siedzibę w Szczecinku, 
gdzie wystartowała 23 lata temu, ale wraz 

z upływem czasu i rozwojem sieci kablowej zaczęła docierać do in-
nych miejscowości regionu, obsługując je informacyjnie. Obecnie 
prezentuje newsy z całego południa dawnego województwa kosza-
lińskiego, a także z Koszalina i Kołobrzegu. 

Redakcja każdego dnia przygotowuje co najmniej godzinę 
własnego programu. „echa dnia” to dziennik, w którym wydarze-
nia odnotowuje się w  formie zwięzłych wiadomości. Po „echach” 
następuje blok programowy 
złożony z dłuższych form, czyli 
reportaży, materiałów interwen-
cyjnych, sprawozdań z imprez. 
Premierowo program nadawany 
jest o godz. 17.15, a powtarzany 
o godz. 20, 21.30 i 9 rano następ-
nego dnia.  Jak można się przeko-
nać, zaglądając na stronę Gawex.
pl, coraz więcej treści przenika do 
Internetu – w formie materiałów 
wideo, fotograficznych i teksto-
wych. 

BeZkoNkUreNcyJNA 
tecHNoLoGiA

Gawex postawił na światłowo-
dy. Systematycznie rozbudowuje 
ich sieć także w Koszalinie. Dzięki 
temu jest w stanie dostarczać su-
per szybki i niezawodny Internet. 
Wiesław Markiewicz, wiceprezes 
spółki, mówi: - W którejkolwiek 
technologii byśmy nie pracowali, 
klasycznego kabla koncentrycz-
nego budowanego przez nas od 
ponad 20 lat, czy już kabla świa-
tłowodowego, który budujemy 
od pięciu lat, ciągle jesteśmy 
w stanie uruchomić Internet sze-
rokopasmowy, co w rozumieniu 
najnowszych wytycznych europejskich oznacza przepustowość co 
najmniej 30 megabitów na sekundę. Obecnie uruchomienie dla 
klienta Internetu na poziomie 100 megabitów na sekundę to dla 
nas żaden problem. Właśnie dlatego, że do budynków doprowa-
dzamy końcówki światłowodowe. Koszalinianie zyskują wybór. 
Mogą skorzystać z czegoś, co jest w tej chwili najnowocześniejszym 
rozwiązaniem i czego dotąd w mieście nie było, bo nikt nie ofero-
wał doprowadzenia światłowodu do mieszkania. 

 Nie do wszystkich jednak liczby mogą przemawiać. Żeby zo-
brazować możliwości, jakie daje wspomniana prędkość transmisji 
danych, trzeba powiedzieć, że umożliwia ona nie tylko bezproble-
mowe oglądanie filmów w czasie rzeczywistym na ekranie kompu-
tera czy telewizora, ale również jednoczesną pracę w domu wielu 
urządzeń wymagających dostępu do Internetu (komputerów oso-
bistych, laptopów, smartfonów, tabletów). 

z punktu widzenia klienta najważniejsze jest jednak to, że do-
prowadzony do jego mieszkania lub biura światłowód zapewnia 
dostęp do wszystkiego, co wybierze z oferty operatora: Internetu, 
telefonii stacjonarnej i telewizji cyfrowej najnowszej generacji.

oGLądAM, kiedy cHcę

Czym jest telewizja trzeciej generacji? Kiedy Jarosław Bie-
niecki, szef działu rozwoju technologicznego w Gaweksie, z pi-
lotem w ręku pokazuje jej możliwości, wszystko staje się jasne.  
Kompletnie nowa rzeczywistość. Wymieszanie funkcji znanej nam 
telewizji ze światem Internetu. Oprócz dostępu do kanałów telewi-
zyjnych (wybór spośród 196 pozycji), platforma daje możliwość ko-
rzystania z treści publikowanych w globalnej sieci WWW. Tak więc 
używając jednego pilota, możemy oglądać telewizję, mając jedno-
cześnie dostęp do doniesień z serwisów informacyjnych jak Onet.
pl czy Gazeta.pl, aplikacji użytkowych typu prognoza pogody albo 
kursy walut, a jeśli przyjdzie nam ochota – możemy posłuchać radia 
w jakości cyfrowej. 

Dzięki funkcji „treści na życzenie” (ang. On Demand) użytkownik 
decyduje co i kiedy ogląda. To wygodne na przykład dla osób, któ-

re dużo pracują i nie mają szans 
widzieć określonych programów 
w porządku ich nadawania usta-
lonym przez stację. Jeśli więc ko-
muś zależy na regularnym śledze-
niu losów bohaterów ulubionego 
serialu, nie musi włączać telewi-
zora w określone dni o określonej 
porze. Korzystając z tzw. playera 
odtwarza sobie dowolny odcinek 
filmu w dowolnym momencie. 
Ogląda go, ile razy chce. Może 
przerwać i po jakimś czasie po-
wrócić. Ponieważ niektóre stacje 
przed emisją w normalnym trybie 
udostępniają premierowe odcin-
ki z lekkim wyprzedzeniem, także 
z nich można skorzystać używając 
playera. W większości playery 
(np. TVN Player, Ipla, Iplex, TVP 
Player) są funkcjonalnościami  za-
wierającymi się w standardowo 
dostarczonej usłudze i nie ozna-
czają dodatkowego wydatku. 

wyPożycZAM 
JedNyM kLikNięcieM

Bardzo wygodna jest funkcja 
wirtualnej wypożyczalni filmów.  
Nie ruszając się z domu, posłu-
gując się pilotem telewizyjnym, 

możemy z biblioteki gatunków filmowych i tytułów wybrać intere-
sującą nas pozycję i jednym przyciskiem ją uruchomić. W podobny 
sposób można co prawda zamawiać filmy za pomocą komputera, 
ale warto podkreślić, że bywa to kłopotliwe, bo trzeba się logować 
do określonego serwisu, zapłacić z góry SMS-em albo przelewem, 
poczekać na przesłanie kodu dostępu a także na ściągnięcie się fil-
mu na twardy dysk naszego urządzenia. W przypadku telewizji trze-
ciej generacji, takiej jak oferowana przez Gawex-Media, operacja 
odbywa się na zasadzie akcja-reakcja, czyli natychmiast. Kiedy już 
wybraliśmy film, klikamy i mamy do niego dostęp od razu. Prostsza 
jest również forma zapłaty, bo należność za wypożyczenie zostanie 
doliczona do naszego miesięcznego rachunku. Ceny są konkuren-
cyjne, bo zaczynają się od 4 zł. W przypadku nowości filmowych 
wynoszą nieco więcej, ale zawsze jest to mniej niż przy korzystaniu 
z usług typowej wypożyczalni DVD. 

TomaszWiesław Markiewicz, wiceprezes zarządu spółki Gawex-Media

n
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Telewizja trzeciej generacji to najnowocześniejsza technologia. 
Ale nie powinno to przerażać  osób słabo obeznanych z technicz-
nymi nowinkami, bo „najnowocześniejsza” nie oznacza trudna 
w obsłudze. Sposób użytkowania jest tak dopracowany, aby ob-
sługa dekodera telewizyjnego i korzystanie z wachlarza możliwości 
jakie daje ta telewizja, był prosty. Jarosław Bieniecki podkreśla: - Tu-
taj niczego nie popsujemy przez przyciśnięcie błędnego guzika na 
pilocie. Nawet jeśli się pomylimy, nic złego się nie dzieje. Wciskamy 
określony przycisk i wracamy do możliwości wyboru. To daje po-
czucie komfortu. Menu z którego wybiera się poszczególne pro-
pozycje, czyli kanały telewizyjne, informacje albo usługi, składa się 
z ikonek.  Do obsługi wszystkich funkcji wystarczy jeden pilot.

dUZi PołkNęLi MAłycH

Telewizja kablowa zaczęła się w Polsce bujnie rozwijać w kre-
sie przełomu ustrojowego 1989/90. Niemal w każdej spółdzielni 
mieszkaniowej, w mniejszych i większych miastach, powstawały 
w sposób spontaniczny i nieskoordynowany sieci kablowe. Były 
one, oprócz indywidualnie kupowanych odbiorników satelitarnych, 
sposobem uzyskania dostępu do kolorowego świata zachodniej 
telewizji i do oferty powstających w Polsce pierwszych prywatnych 
stacji TV. Państwo dość szybko postanowiło nad tym rynkiem za-
panować. Najpierw Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a później 
Urząd Komunikacji elektronicznej zaczęły operatorom telewizji ka-
blowych stawiać coraz więcej wymagań – prawnych i technicznych. 
Było oczywiste, że ci najmniejsi nie będą w stanie dotrzymać kro-
ku zmianom. Ich sieci przejmowali nieco więksi operatorzy, ci zaś 
ulegali z czasem jeszcze większym – i tym sposobem następowała 
koncentracja rynku. 

Gawex należał do tych operatorów, którzy nie stali w miejscu, ale 
systematycznie rozbudowywali swój zasięg, rozprowadzając ko-
lejne kilometry kabla i unowocześniali się technologicznie. Kiedy 
przed 20 laty pracę w Gaweksie rozpoczynał  Wiesław Markiewicz, 
obecnie wiceprezes firmy, miała ona 800 abonentów. Dzisiaj ma kil-

kadziesiąt tysięcy, a dostarcza im nie tylko telewizję, ale cały pakiet 
usług teleinformatycznych. 

Koncentracja rynku doprowadziła do tego, że obecnie  w Polsce 
czterech największych graczy to firmy z kapitałem obcym. – Utrzy-
mać się były w stanie tylko firmy dysponujące pieniędzmi na rozwój 
i dostępem do technologii – mówi Wiesław Markiewicz. 

Kapitał zagraniczny nie opanował jednak polskiego rynku w stu 
procentach. Oparła się mu na przykład Toya – firma z łodzi, która 
od pięciu lat jest partnerem technologicznym Gaweksu. W rankin-
gu największych firm w branży zajmuje piąte miejsce.  

Wiesław Markiewicz wyjaśnia: - Doszliśmy do wniosku, że na-
sze możliwości jako operatora lokalnego się skończyły. Potrzebo-
waliśmy silnego partnera technologicznego, który da nam pewną 
stabilizację i zapewni możliwość konkurowania na rynku  bardzo 
dobrym produktem. Porównywaliśmy wiele możliwości i doszliśmy 
do wniosku, że TOyA będzie dla nas odpowiednim partnerem. To 
była dobra decyzja. Fakt, że nie jest to jakaś globalna korporacja, 
ale firma prywatna i z kapitałem krajowym, ułatwia współpracę. 
Współpracujemy z nią tylko w zakresie telewizji cyfrowej. W pozo-
stałej działalności, czyli telewizji jako takiej, Internetu, telefonii sta-
cjonarnej jesteśmy odrębnym podmiotem, z odrębnymi usługami 
i wykonujemy je całkowicie samodzielnie.

ŚwiAtłowodowy SZkieLet 

Jeśli chodzi o światłowody na terenie dawnego województwa ko-
szalińskiego, Gawex jest potentatem. - Udało nam się doprowadzić 
do sytuacji, że od Kołobrzegu po Drawsko Pomorskie połączyliśmy 
nimi w jedną dużą sieć 17 miast – objaśnia Wiesław Markiewicz. – 
W większości są to nasze własne  swiatłowody, ale współpracujemy 
również z koncernem energetycznym energa i po części korzysta-
my z jego instalacji.

Ale prawdziwie przełomowy będzie najbliższy rok. Gawex przy-
gotował bowiem projekt magistrali światłowodowej Szczecinek-
Koszalin i uzyskał na jego realizację dofinasowanie unijnie. za 15 

Violetta Kordowina, główna księgowaMałgorzata Siemaszko, dyrektor Biura Obsługi Klienta



mln zł (60 proc. dofinansuje Ue) powstanie połączenie między obu 
miastami, które można  nazwać informatyczną autostradą.  W li-
nii prostej Szczecinek od Koszalina dzieli nieco ponad 60 km, ale 
magistrala będzie miała długość aż 200 km. Dlaczego? Po drodze 
będą do niej przyłączane  kolejne miejscowości, które zyskają w ten 
sposób dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

zbigniew Gawroński, prezes Gaweksu, komentuje: - Żyjemy 
w czasach, kiedy mieszkając w Koszalinie możemy zarządzać fir-
mą w Poznaniu. Albo w małej miejscowości prowadzić działalność 
w skali światowej, bo Internet nie zna ograniczeń geograficznych. 
Są tylko bariery techniczne. Konieczna jest szybka i niezawodna 
łączność.  Nasz projekt zapobiega wykluczeniu informatycznemu 
mieszkańców ogromnego obszaru. Wiele małych miejscowości uzy-
ska okno na świat. My zaś, jako firma, zyskujemy możliwość rozwoju.  
Oczywiście, nie mamy pewności, że wszędzie tam, gdzie pojawimy 
się ze światłowodem,  klienci na nas czekają. Obecnie każdy jakoś 
sobie radzi z dostępem do telewizji i usług telekomunikacyjnych. 
Jeden ma satelitę, inny korzysta z Internetu radiowo. My chcemy 
ten rozproszony rynek porządkować. Oferujemy najwyższej klasy 
usługi i myślę, że tym możemy pozyskać klientów. 

Firma traktuje sieć światłowo-
dową jak swoisty szkielet, na ba-
zie którego może dalej rosnąć. 
Dlatego w kolejnych krokach 
myśli o poprowadzeniu połącze-
nia Koszalin-Kołobrzeg i Poznań - 
Szczecinek. Prezes Gawroński do-
daje: – Kołobrzeg, chociaż jest to 
miasto dynamiczne, portowe, pod 
względem telekomunikacyjnym 
stoi słabo. Dlatego dostrzegamy 
tam szansę dla siebie. Jesteśmy 
w stanie obsługiwać klientów in-
dywidualnych, biznesowych i sa-
morządowych. Samorządy są na 
przykład zainteresowane budową 
w oparciu o nasze sieci komplek-
sowego monitoringu, na wzór 
tego, jaki działa w Bornem Sulino-
wie czy złocieńcu. Rozmawiamy 
w tej sprawie z władzami Bobolic. 
Mamy zapytania ze Sławna i Pola-
nowa. Własna szybka sieć otwiera 
rozmaite możliwości. 

Projekt Gaweksu uzyskał w unij-
nym konkursie wysokie noty i jako 
jeden z zaledwie trzech w woje-
wództwie zachodniopomorskim 
– dofinansowanie. Ma charakter 
nie tylko biznesowy, ale i spo-
łeczny – aktywizujący region i li-
kwidujący białe  plamy na mapie 
usług telekomunikacyjnych. – Miejscowości i rejony, które dotąd 
miały problem z dostępem do szybkiego Internetu , znajdą się 
w zupełnie innym położeniu. Może się okazać, że   Bobolice czy 
Grzmiąca to będą najbardziej „oświatłowodowane” miejscowości 
w kraju – śmieje się Wiesław Markiewicz. – W Grzmiącej na przykład 
światłowód będzie w każdym mieszkaniu. Podejmujemy takie inwe-
stycje, bo jesteśmy firmą lokalną, silnie osadzoną w regionalnej rze-
czywistości. Proszę spojrzeć, że potężne firmy telekomunikacyjne 
takimi działaniami nie są zainteresowane. My, budując magistralę, 
osiągamy w tym samym czasie dwa cele: dajemy sobie szansę na 
rozwój i otwieramy szansę dla miejscowości, w których pojawimy 
się ze światłowodem. 

koNkUreNcJA w koSZALiNie

W samym Koszalinie, w którym zbiegają się sieci różnych ope-

ratorów, Gawex-Media systematycznie rozbudowuje własną. Nie 
odbywa się to jednak bez problemów. Spółdzielnie mieszkaniowe 
„Przylesie” i „Na Skarpie”, do których należy Telewizja Kablowa Ko-
szalin, świadcząca podobne usługi jak Gawex, choć  w technologii 
tradycyjnej a nie światłowodowej, uniemożliwia „wejście” konku-
rencji do administrowanych przez siebie budynków, odbierając 
lokatorom możliwość wyboru operatora. - Spółdzielnie założyły 
kompletne embargo. Nie mamy więc możliwości wprowadzenia 
światłowodu do tych budynków. Wystąpiliśmy do Urzędu Komu-
nikacji elektronicznej, aby rozstrzygnął, czy spółdzielnia może tak 
postępować i blokować telekomunikacyjnego operatora publicz-
nego, bo taki mamy status, w dostępie do swoich zasobów – mówi 
Wiesław Markiewicz. 

Niezależnie od tych problemów sieć Gaweksu rośnie. W konse-
kwencji rośnie również liczba klientów. Prezes zbigniew Gawroń-
ski nie ma wątpliwości, że kolejnym krokiem będzie uruchomienie 
w Koszalinie redakcji TV Gawex. – lokalny program informacyjny 
jest dopełnieniem oferty „kablówki”. Klienci tego oczekują. Dla 
operatora jest on kolejnym narzędziem w walce konkurencyjnej. 
Nie wyznaczyliśmy jeszcze terminu uruchomienia odrębnej redak-

cji koszalińskiej, ale starannie się 
do tego przygotowujemy. Przede 
wszystkim rozglądamy się za od-
powiednimi ludźmi. 

kLiMAt, który 
SPrZyJA SUkceSowi

Nie byłoby sukcesu Gaweksu 
bez kompetentnego i zaangażo-
wanego zespołu. Spółka zatrud-
nia w tej chwili 130 pracowników. 
Kluczowe stanowiska zajmują 
osoby związane z firmą niemal od 
początku, czyli od 20 i więcej lat. 
Wiceprezes Wanda Gawrońska 
podkreśla, że więź jaka powstała 
między właścicielami a pracow-
nikami jest czymś wyjątkowym: 
- Kiedy rozpoczynali pracę, byli 
bardzo młodymi ludźmi. Trak-
towaliśmy ich jak własne dzieci. 
I coś z tej rodzinnej atmosfery po-
zostało do dzisiaj. lojalność, bli-
skość, zaufanie. zawodowo rozwi-
jali się przy nas, przejmując coraz 
więcej odpowiedzialności. Mamy 
z mężem pewność, że możemy 
na nich liczyć we wszystkim. 

Prezes zbigniew Gawroński 
dodaje: - Można by wymienić 
wiele osób, którym zawdzięcza-

my to, czym dzisiaj jest nasza firma. Joanna Geda, obecnie dyrektor 
generalny, jest z nami od 20 lat. Małgorzata Siemaszko, dyrektor 
Biura Obsługi Klienta, pracuje 22 lata. Wiesław Markiewicz, który 
pełni funkcję wiceprezesa, przyszedł do nas 20 lat temu,. zbudowa-
nie mocnego zespołu technicznego to ogromna zasługa między in-
nymi jego szefa Jarka Bienieckiego. W finansach filarem jest Violet-
ta Kordowina, główna księgowa – pracuje z nami 15 lat. A w redakcji 
– Irek Markanicz, dla którego praca dziennikarza wciąż pozostaje 
pasją pomimo 23 lat pracy z Gawexem. Chyba mieliśmy szczęście 
w doborze ludzi - kończy z uśmiechem zbigniew Gawroński.    

z punktu widzenia pracowników nie szczęście było czynnikiem 
decydującym o sukcesie. Jeden z nich mówi: - Dobrze pracuje się 
w klimacie zaufania i wsparcia, kiedy ze strony szefów jest przyzwo-
lenie na eksperymenty, docenia się kreatywność i nowe pomysły. 
W takiej sytuacji zaangażowanie i identyfikacja z firmą jest czymś 
naturalnym.

TEMAT Z OKŁADKI22 

Joanna Geda, dyrektor generalny spółki Gawex Media





dTo już nie jest to miejsce znane z doskonałej książki Ryszarda Kapuścińskiego „Sza-
chinszach” czy reportaży Marcina Mellera sprzed kilku lat. Od dawna korciło mnie, 
by sprawdzić jakie zatem jest naprawdę państwo zaliczane do „osi zła”, kojarzące się 
większości z nas jako siedlisko terrorystów. 
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irAN SIę zMIeNIA
AUTOR: KRzySzTOF TUz

Wioska Palangan przy granicy z Iranem. Przytulone do zbocza góry domy zbudowane są kaskadowo tak, 
że dach jednego z domów jest równocześnie podwórkiem lub garażem mieszkańców domu powyżej...



o tej podróż  przygotowywałem się od kil-
kunastu  lat i „połykałem”  łakomie wszystkie 
książki, publikacje i reportaże jakie pojawia-
ły się na rynku, do końca nie wiedząc czego 
mam się spodziewać po Iranie i Irańczykach. 
Telewizja i prasa straszyły terrorystami, zama-
chami i radykałami islamskimi. Do tego polity-

cy izraelscy, w ramach specyficznie pojętej walki o pokój na świecie, 
codziennie dolewali oliwy do ognia: „Interwencja jest nieuniknio-
na”, „ Akcja militarna odbędzie się z lub bez pomocy USA”, „Wojna 
... Wojna ... WOJNA ...” - straszyły nagłówki wielu gazet.

z drugiej strony ci nieliczni, którzy z Iranu wracali, byli zazwyczaj 
zachwyceni i pozytywnie zaskoczeni.

PrZeŚLicZNe UŚMiecHy i ZAcZePNe SPoJrZeNiA

Pierwsze zaskoczenie? Kobiety. Spodziewałem się sznurka czar-
nych, całkowicie opatulonych czadorami postaci, nieśmiało prze-
mykających ulicami. Czekałem na spotkanie z Basidżami - osławio-
nymi strażnikami rewolucji pilnujących ładu moralnego obywateli. 
To przecież Islamska Republika Iranu. Konserwatywna z założenia, 
patriarchalna z opowieści.  

Ostatecznie  po wylądowaniu w Teheranie okazuje się, że zwy-
czajowo w miejscach publicznych kobieta powinna przykryć wło-
sy i dotyczy to także turystek spoza Iranu oraz obowiązuje nakaz 
„skromnego ubioru”. W praktyce bardziej religijne Iranki  zakłada-
ją czasem czarne płaszcze i szczelniej zawijają chustę na głowie. 
Szczególnie w mniejszych miastach lub pracując z mężczyznami. Te 
młodsze natomiast... Hulaj dusza, piekła nie ma. Feeria barw, kształ-
tów i materiałów. Obcisłe spodnie, kolorowe płaszczyki, ostre ma-
kijaże. I różnobarwne chusty często ledwie zakrywające końcówkę, 
misternie przygotowanej fryzury. Do tego te prześliczne uśmiechy 
i ciekawskie, zaczepne spojrzenia.... 

d
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Co prawda nadal publiczne wyrażanie uczuć jest oficjalnie zaka-
zane, a w  kinach zdarzają się kontrole, jednak na tle Arabii Sau-
dyjskiej czy emiratów, Iran jawi się jako państwo nadzwyczaj wręcz 
liberalne.

wSPółcZeSNy irAN

z jednej strony reżim, z dziesiątkami absurdalnych często naka-
zów i zakazów, z drugiej strony widzimy sprawnie zarządzane pań-
stwo. Przynajmniej jak na warunki azjatyckie czy bliskowschodnie. 
W większości irańskich miast, w których byliśmy, są śmietniki na 
ulicach i ekipy sprzątające miasta, a na zadbanych skwerach tańczą 
podświetlane fontanny. Komunikacja miejska, taksówki i luksusowe 
autokary zapewniają szybkie, sprawne i wygodne dotarcie z miej-
sca na miejsce a także w najdalsze zakątki tego ogromnego pań-
stwa. Są banki, bankomaty, galeria handlowe, butiki i salony samo-
chodowe większości popularnych marek.

UwAżAJcie NA SNAJPerów

Takimi słowami, pół żartem, pół serio żegnano nas (podróżowa-
łem z moją lepszą połową - Anią) przed wyjazdem.  Nic dziwnego. 
W niewielu reportażach  wspomina się o Imperium Persów. O tym, 
że było to największe państwo na świecie, które wyrosło dzięki sile 
militarnej, ale trwało dzięki szacunkowi dla różnych kultur zjedno-
czonych pod wspólnym władcą. To oczywiście fakty sprzed ponad 
2500 lat natomiast również i dziś we współczesnym Iranie nadal 
pierwsze co rzuca się w oczy, to ogromna otwartość, szacunek 
wobec przybysza i gościnność mieszkańców. Jakże kontrastująca 
z obiegową opinią o groźnych terrorystach i niebezpieczeństwach, 
które miały na nas czyhać na każdym kroku.

Na szczęście tylko miały. Przez blisko 3 tygodnie wędrówki nie 
czuliśmy najmniejszego zagrożenia. W każdej części kraju witani 
byliśmy z otwartymi rękami. Wszystkich napotkanych Irańczyków 
interesowało, co myślą o ich kraju w Polsce i europie. Wszyscy też 
podkreślali, że to co często pokazuje telewizja to tylko polityka, a nie 

Plac z fontannami w centrum Yazdu z  pięknie oświetlonym, średniowiecznym  kompleksem Amir Chaghmagh 
jest po zmroku  jednym z ulubionych miejsc spotkań i spacerów dla mieszkańców miasta oraz turystów



prawdziwy Iran. Starali się przekonać nas, że ich kraj jest bezpieczny 
i zaprasza gości. A my możemy tylko przyklasnąć ich zapewnieniom 
i potwierdzić, że zaproszenia te nie są pustymi deklaracjami.

iSFAHAN - PołowA ŚwiAtA

Tak o jednym z najpiękniejszych miast, które widziałem do tej 
pory mówią sami mieszkańcy. Dużo w tym prawdy. Szczególnie 
imponująco wygląda skwer Imama Chomeiniego po zmierzchu. 
Dookoła jednego z największych placów miejskich na świecie wyra-
stają minarety zabytkowych meczetów i kopuły bogato zdobionych 
pałaców. Największe wrażenie robi jednak wejście na isfahański 
bazar. Gościa wita delikatnie podświetlone, łukowe przejście, które 
architektonicznie  daje każdorazowo wrażenie, że oto właśnie prze-
kraczam bramy do innego świata. Świata egzotycznego, pełnego 
orientalnych zapachów, niezapomnianych towarów i wyjątkowych 
ludzi. Do świata rodem z baśni tysiąca i jednej nocy.

Takich magicznych miejsc jest tutaj dużo więcej, choć najwięk-
szym magnesem Isfahanu i całego Iranu są ludzie.

kUrdyStAN - StoLicA GoŚciNNoŚci

Drugich takich jak w Iranie nie ma chyba nigdzie na świecie. Uprzej-
mi, ale nie nachalni. Ciekawi świata, bezinteresowni i gościnni do bólu.  
Brak znajomości języka nie stanowił zazwyczaj przeszkody w nawiązy-
waniu znajomości. W jednym z parków Isfahanu zaczepił nas sympa-
tyczny, starszy pan. Gestem wskazał nam miejsca na ławeczce obok 
siebie, po czym wyciągnął sudoku i mapę. I tak sobie siedzieliśmy, 
rozwiązywaliśmy zagadki liczbowe i rozmawialiśmy o ciekawych miej-
scach. Mimo że dziadek znał ze dwa słowa po angielsku, tyle samo 
po niemiecku, a my raptem kilkanaście słów po irańsku, to rozmawia-
liśmy. Najważniejsza była obustronna chęć poznania.

W Shirazie spotkaliśmy Mamala. Wyłowił nas na bazarze i stwier-
dził, że ma  trochę wolnego czasu, więc pokaże nam  najważniejsze 

zakątki miasta. Następnego dnia okazało się że, specjalnie dla nas 
przespacerował się jeszcze wieczorem na dworzec żeby zarezerwo-
wać nam bilet na autobus. Przecież wspominaliśmy, że będziemy 
go potrzebowali…

Wszystkie sympatyczne spotkania z Irańczykami przebił jednak 
Kurdystan, przy granicy z Irakiem, do którego trafiliśmy trochę przez 
przypadek o piątej nad ranem. Po niecałej pół godzinie zostaliśmy 
wręcz „porwani” przez przygodnego taksówkarza. Abdullah zawiózł 
nas do domu, nakarmił, przenocował i przez dwa dni pokazywał  
miasteczko i jego najbliższe okolice. Nie chciał nas zostawić nawet 
na kilka godzin. Przecież moglibyśmy w tym czasie czegoś potrze-
bować, a dookoła mogłoby nie być nikogo znającego angielski.

Do tego dziesiątki innych, niezwykłych osób które sprawiły, że 
nasz pobyt w Iranie stał się wyjątkową przygodą. Dziękujemy Wam 
z całego serca i obiecujemy, że jeszcze do Was wrócimy. Tak szybko, 
jak będzie to możliwe!
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Irański meczet jest miejscem modlitw, refleksji ale też często 
miejscem spotkań i odpoczynku. Szczególnie w piątek, który 
w Iranie jest dniem wolnym, podobnie jak nasza niedziela

Most 33 Łuków w Isfahanie jest jednym z bardziej  rozpoznawalnych 
symboli miasta. Jesienią pełni już tylko funkcję reprezentacyjną bo 
po suchym lecie w rzece Zajanderut nie znaleźliśmy ani grama wody

W piątek czyli irańską niedzielę mieszkańcy Sanandaj spotykają 
się w miejscowym meczecie. Żeby się pomodlić, porozmawiać, 
ale często też posiedzieć wspólnie i zwyczajnie nie robić nic...

Piękne, ręcznie robione kafle przypominające nieco portugalskie Azulejos 
można dostać w licznych sklepach i sklepikach. Wykorzystywane są do 
zdobienia ścian wewnętrznych, elewacji, a często i podłóg irańskich domów

Wejście na bazar w Isfahanie przypomina wejście do innego 
świata. Świata znanego z baśni tysiąca i jednej nocy
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W jednym z ogrodów w Shirazie można wziąć udział w sesji 
zdjęciowej w pięknych, tradycyjnych strojach irańskich

Kobiety w Iranie mimo panujących restrykcji dotyczących skromnego ubioru 
i nakazu przykrywania włosów starają się być modne i są po prostu... piękne

W jaskini Ali Baby... Piękne, ręcznie robione Sofre służą do spożywania na nich posiłków. Te droższe są tkane podobnie 
jak dywany, tańsze wykonywane są metodą nakładania farby i wzorów za pomocą specjalnie przygotowanych pieczęci



Koszalin, ulica Gnieźnieńska 43a; telefon: 94 346 83 12, 661 975 515

Pakiet dealerski już od 799 PLN (OC, AC, NNW, Assistance).
Ubezpieczenie kosztów napraw – program GWARANTOWANE AUTO już od 1265 PLN*

- Możliwość ubezpieczenia samochodu w pakiecie dealerskim do 10 lat!
- Szeroki zakres opcji dodatkowych – ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie od utraty zniżek 
  i samochód zastępczy nawet do 30 dni.
- Promocyjne stawki dla klientów bez zniżek. 
- Program GWARANTOWANE AUTO dla samochodów używanych.
- Kompleksowa obsługa: ubezpieczenia, zgłaszanie szkód oraz bezgotówkowa naprawa.

*Program GWARANTOWANE AUTO jest ubezpieczeniem przedłużanej gwarancji dla aut nawet do 9. roku eksploatacji.

Pełne bezpieczeństwo, pełen komfort.

Volkswagen Ubezpieczenia



W zaleznosci od wariantu i wersji, zuzycie paliwa w cyklu łaczonym od 3,7 do 6,5 l/100km., 

emisja CO
2
 od 96 do 152 g/km. Informacje dotyczace odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji na stronie www.volkswagen.pl
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o jeden z najsłynniejszych terenowych mo-
deli na świecie oraz jeden z najbardziej tra-
dycyjnych oraz prestiżowych modeli w gamie 
i całej historii Mercedesa. Przez wiele dekad 
auto przechodziło dość znaczące moderni-
zacje techniczne, ale jego wygląd zmieniał 

się bardzo nieznacznie. Prace nad powstaniem klasy G zaczęły się 
jeszcze w 1972 roku. zamierzenie było podobne jak w przypadku 
Jeep’a czy land Rovera, czyli powstać miało lekkie, mocne auto te-
renowe dla armii.

z czasem Niemcy zauważyli, że G Klasa może służyć nie tylko 
w wojsku, w terenie, czy ekstremalnych warunkach, ale po dodaniu 
kilku gadżetów można zrobić z tego auta niezniszczalną, ale jed-
nocześnie praktyczną i luksusową terenówkę. Taką terenówką jest 
Mercedes G63 AMG. Te trzy magiczne litery stanowią obietnicę 
mocy, luksusu i pasji.

Samochód wyposażony jest w mocny 5,5-litrowy silnik V8 bi-
turbo AMG, osiągający moc nominalną 400 kW oraz maksymalny 
moment obrotowy 760 Nm. Układ jezdny wyposażony jest w spe-
cjalne sprężyny śrubowe i amortyzatory, przekształcając moc silnika 
w dynamiczną charakterystykę jazdy – bez ograniczania zdolności 
terenowych auta.

– Trzy blokady mechanizmów różnicowych w Klasie G dołącza-
ne są pojedynczo i w logicznej kolejności, co pozwala na najlepsze 
dostosowanie właściwości jezdnych samochodu do panujących 
warunków. Jeżeli właściwości trakcyjne któregoś koła będą nie-
wystarczające, siła zostanie rozdzielona na koła o najlepszej przy-
czepności – czytamy na stronie BMG Goworowski, trójmiejskiego, 
autoryzowanego dilera Mercedesa.

Ten samochód nie zna prawie żadnych granic: dzięki sztywnym 
osiom, dużym skokom zawieszenia oraz prześwitowi wynoszącemu 
21 cm, nie zatrzyma go prawie żadna przeszkoda – samochód po-
kona nawet błoto, czy wodę do głębokości 60 cm, bez problemu 
też pokona wzniesienie o nachyleniu do 80 procent.

Skoncentrowaną moc Mercedesa G 63 AMG w całej okazałości 
prezentuje ekstrawagancka stylizacja typowa dla AMG – od wyrazi-
stego spojlera przedniego AMG z dużymi wlotami powietrza, przez 
osłonę chłodnicy i listwy ozdobne, po układ wydechowy AMG 
z chromowanymi podwójnymi końcówkami rur po bokach. eksklu-
zywny design nadwozia uzupełniają standardowy lakier metalizowa-
ny w jedenastu kolorach do wyboru, obręcze kół AMG ze stopu me-
tali lekkich, zaciski hamulcowe lakierowane na czerwono oraz pakiet 
elementów wyposażenia nadwozia ze stali szlachetnej z listwami 
przyprogowymi i osłoną koła zapasowego ze stali szlachetnej.

ekskluzywny design nadwozia uzupełniają standardowy lakier 
metalizowany w jedenastu kolorach do wyboru, obręcze kół AMG 
ze stopu metali lekkich, zaciski hamulcowe lakierowane na czer-
wono. luksusowe jest również wnętrze stylizowane przez tunerów 
AMG i wypełnione najwyższej jakości skórą i innymi ekskluzywnymi 
materiałami, jak drewno, czy alcantara.

Klasa G podąża naprzód. zaawansowane technologie, niezrów-
nanie wysoki komfort jazdy i obsługi oraz duża funkcjonalność 
czynią Klasę G ponadczasowym klasykiem i nadrzędną ikoną 
w segmencie prawdziwych samochodów terenowych. Ikoną, która 
tysiąckrotnie sprawdziła się na drogach i stromych bezdrożach.
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Jest potwornie wytrzymały, nie obawia się najbardziej ekstremalnych przeszkód, a przy 
okazji może być bardzo ekskluzywny i drogi, szczególnie gdy zostanie ulepszony przez 
fabrycznego tunera. Mowa o Mercedesie Klasy G - prawdziwej ikonie wśród samocho-
dów terenowych. 

t
AUTOR: MAX RADKe
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lejadę nowych gwiazd wśród aut oferowanych  
w salonach Grupy Mojsiuk otworzył Peugeot 
308. Oznaczenie modelu pozostało po poprzed-
niku, jednak model ten jest zupełnie nową kon-
strukcją, stworzoną od podstaw. Jest francuską 
odpowiedzią na niemiecką dominację w tzw. 

klasie kompakt.
Nowy Peugeot 308 wyróżnia się nowoczesną stylistyką. Musku-

larne linie nadwozia cechujące się precyzją wykonania i sportowym 
wyglądem nie tylko dodają „308” wdzięku, lecz także oddają jej 
efektywność. Ten typ technologicznej elegancji widoczny jest rów-
nież wewnątrz, gdzie swe zalety prezentuje dobrze rozplanowany, 
przestronny przedział w przedniej części kabiny, uzupełniony dro-
biazgowo zaprojektowanymi wykończeniami.

Na pokładzie nowego Peugeot 308 kierowca zajmuje miejsce 
w samym sercu innowacyjnego, komfortowego kokpitu zwanego 
Peugeot i-Cockpit. Konstruktorzy stworzyli wyjątkową przestrzeń 
dla prowadzącego obejmującą małą, poręczną kierownicę oraz ze-
gary umieszczone na linii wzroku kierowcy. Model 308 ma również 
duży ekran dotykowy o przekątnej 9,7 cala. To najnowocześniejsze 

urządzenie, zwrócone w stronę kierowcy, umożliwia intuicyjny do-
stęp do wielu funkcji i aplikacji.

Począwszy od etapu powstawania projektu, w nowym Peugeot 
dążono do połączenia świetnych osiągów oraz doskonałej wydajno-
ści ekologicznej. Dzięki staraniom konstruktorów udało się obniżyć 
masę własną samochodu o 140 kg w porównaniu z poprzednikiem 
i zredukować emisję CO2 do poziomu poniżej 85 g/km. Wysoka 
wydajność nowego Peugeot 308 to również zasługa opływowej syl-
wetki, wykorzystania innowacyjnych, lekkich materiałów oraz nowej 
platformy podłogowej eMP2.

Kolejną nowością udostępnioną klientom w Grupie Mojsiuk 
w końcówce bieżącego roku jest Honda CR-V 1.6 diesel. Obecna 
generacja tego modelu jest dostępna na rynku od roku, ale dopie-
ro teraz producent zdecydował się wprowadzić wersję silnikową 
1.6 diesel obok dotychczas oferowanego silnika Diesla o pojem-
ności 2.2 litra.

Nowy silnik wysokoprężny i-DTeC o pojemności 1.6 litra sprawia, 
że Honda CR-V zachwyca dynamiką i zrywnością niespotykaną w in-
nych samochodach wyposażonych w silniki Diesla. Jednostka na-
pędowa rozwija moment obrotowy rzędu 300 Nm przy emisji CO2 

p

AUTOR: ANDRzeJ MIelCAReK

Grupa Mojsiuk, działająca  w podkoszalińskich Starych Bielicach, cały czas dostarcza swo-
im klientom nowości motoryzacyjne. Końcówka 2013 roku to już dostępne nowe modele 
spod znaku Hondy i Peugeota oraz zapowiedź kolejnych dwóch nowości marki Merce-
des-Benz.

NowoŚci SAMocHodowe 
W GRUPIe MOJSIUK
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Na razie producent ujawnił tylko zdjęcia wnętrza nowego Mercedesa  Klasy C. Wygląd zewnętrzny pozostanie tajemnicą do oficjalnej premiery auta



wynoszącej zaledwie 119 g/km. Stosowany również w Civicu turbo-
diesel to duma japońskich inżynierów – według producenta w CR-V 
zużywa średnio 4,9 l/100 km. Wspomagany niewielką turbosprężar-
ką, z pojemności 1,6 litra generuje moc 120 KM przy 4000 obr./min 
i maksymalny moment obrotowy 300 Nm przy 2000 obr./min. Ten 
drugi trafia na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni 
manualnej. Honda CR-V 1.6 i-DTeC rozpędza się od 0 do 100 km/h 
w czasie 11,2 s i osiąga prędkość maksymalną 182 km/h.

Honda CR-V jest dostępna w dwóch  wersjach układu napędo-
wego. W wersji 2WD (napędzane są tylko koła przednie, wersja 1.6 
diesel dostępna jest tylko z takim układem napędowym)  jest wypo-
sażona w 6-biegową skrzynię biegów i oferuje taki sam poziom luk-
susu i wyposażenia, jak wersje 
z układem napędowym  4WD. 
Model ten w swojej najnowszej 
odsłonie na nowo zdefiniował 
pojęcie komfortu i doskonałych 
właściwości jezdnych samocho-
dów SUV.

z początkiem 2014 roku ma 
być dostępny w salonach zupeł-
nie nowy klasowo model marki 
Mercedes-Benz oznaczony tym 
razem skrótem GlA. Model ten 
już został okrzyknięty kompakto-
wym multitalentem. Dynamicz-
nie opakowany i pełen energii, 
doskonale radzi sobie zarówno 
w mieście, jak i z dala od utar-
tych szlaków. GlA otrzyma kolejną generację napędu na obie osie 
4MATIC z całkowicie zmiennym rozdziałem momentu obrotowego. 
Najoszczędniejsza wersja 200 CDI będzie średnio zużywać zaled-
wie 4,3 l ON/100 km. Oficjalna premiera modelu odbyła się pod-
czas tegorocznych targów motoryzacyjnych we Frankfurcie.

Pierwszy Mercedes-Benz w coraz popularniejszym segmencie 
kompaktowych SUV-ów jest zwrotny (długość/szerokość/wyso-
kość: 4417/1804/1494 mm), dzielny na nieutwardzonych drogach 
oraz oszczędny i dynamiczny na asfalcie (współczynnik oporu po-
wietrza Cd = 0,29). 

Nowy model dołącza do szerokiej gamy SUV-ów marki Merce-
des-Benz – najszerszej spośród europejskich producentów aut pre-
mium. Obecnie liczy ona pięć modeli (GlA, GlK, Ml, Gl oraz G).

Jak przystało na codziennego towarzysza, nadwozie GlA kryje 
wszechstronne wnętrze. Oparcia tylnych foteli można nie tylko cał-
kowicie złożyć, ale i regulować kąt ich pochylenia. Pojemny bagaż-
nik (od 421 do 836 litrów) ma foremny kształt, a nisko położna kra-
wędź załadunku oraz szeroka tylna klapa (na życzenie – sterowana 
elektrycznie) ułatwia wykorzystanie przestrzeni. 

Gama silnikowa GlA składa się z 1,6- i 2-litrowych jednostek ben-
zynowych o mocy od 115 kW (156 KM) w GlA 200 do 155 kW (211 
KM) w GlA 250 oraz dwóch turbodiesli o pojemności 2,1 litra. Słab-
szy z nich – GlA 200 CDI – generuje moc 100 kW (136 KM) i 300 
Nm maksymalnego momentu obrotowego, a mocniejszy – GlA 
220 CDI – odpowiednio, 170 KM i 350 Nm.

Producent ze Stuttgartu przewidział także drugą nowość na ma-
rzec 2014, a dokładnie nowy model znanej od lat klientom – Klasy 
C. zapowiadając nową generację tego modelu, Mercedes-Benz 
rozpoczyna kolejny rozdział sukcesu tego typoszeregu swoich 
samochodów. Deska rozdzielcza z gładzikiem i wyświetlaczem 
head-up, najlżejsze nadwozie w segmencie, bogactwo systemów 

bezpieczeństwa, dynamicznie 
i komfortowo zestrojone za-
wieszenie czy klimatyzacja ko-
rzystająca z sygnału GPS pod-
kreślają wewnętrzną wartość 
nowej limuzyny, która – za spra-
wą innowacyjnych rozwiązań 
i ekskluzywnego wykończenia 
– awansuje do jeszcze wyższej 
klasy.

Design kabiny nowej Klasy 
C to obraz współczesnego luk-
susu – połączenie przejrzystej 
stylizacji, wysokiej próby ma-
teriałów i sportowego sznytu. 
Odpowiada on również oczeki-
waniom użytkowników najnow-

szych urządzeń multimedialnych, takich jak smartfony czy tablety. 
Konsola środkowa z zupełnie nowym rozkładem instrumentów za-
pewnia poczucie większej przestrzeni, a estetyczne okładziny o pre-
cyzyjnie wyrzeźbionych liniach podkreślają wyrafinowany charakter 
wnętrza. Po raz pierwszy nowa Klasa C otrzyma gładzik (touchpad) 
– podobnie jak w przypadku smartfonów, funkcje systemu informa-
cyjno-multimedialnego mogą być obsługiwane opuszką palca.

Kolejną innowacją jest wyświetlacz head-up. zupełnie jak w my-
śliwcach, na przedniej szybie – bezpośrednio w polu widzenia kie-
rowcy – pojawiają się najważniejsze informacje, w tym szybkość 
jazdy, obowiązujące ograniczenia prędkości, wskazówki nawigacji 
i komunikaty systemu DISTRONIC PlUS. Obraz o wysokiej rozdziel-
czości zdaje się unosić nad pokrywą silnika, około 2 metry przed 
kierowcą, i pozwala ograniczyć ewentualne rozproszenie uwagi 
związane z odczytem informacji ze wskaźników. Jego ustawienia 
można dostosować do osobistych preferencji. Producent nie udo-
stępnił mediom zdjęć zewnętrznych samochodu, ale spoglądając 
na dostępne zdjęcia jego wnętrza można być pewnym, że samo-
chód zachwyci również swoim wyglądem zewnętrznym.
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Grupa Mojsiuk - Firma roku 2012
Nagroda gospodarcza przyznana przez  
Środkowopomorską Radę Naczelnej 
Organizacji Technicznej w związku z 45. 
edycją Koszalińskich Dni Techniki

Mercedes GLA, czyli nowa definicja kompaktowego SUV-a Honda CR-V 1.6 diesel

Nowa gwiazda - Peugeot 308



rezentowany Jaguar e-Type to model z 1971 
roku, a więc już trzecia generacja tego kultowego 
auta. Właściciel, Mateusz Krajewski sprowadził go 
z USA, gdzie jeździł nim Brian Hurst, grafik amery-
kańskiej stacji telewizyjnej CBS.

– Trzecia seria tego modelu jest najbardziej 
dopracowana technologicznie i najbardziej komfortowa. Wtedy 
też swą premierę miał długo oczekiwany 272-konny silnik V12 

o pojemności 5.3 l., dysponujący potężnym momentem obroto-
wym i niesamowitym przyspieszeniem, pozwalający rozpędzić sa-
mochód do prędkości znacznie przekraczających 200 km/h. Auto 
wyposażone było w automatyczną skrzynię biegów oraz wspoma-
ganie kierownicy – mówi Mateusz Krajewski.

Sylwetkę e-type’a charakteryzuje obłość kształtów, niezwykle dłu-
ga maska, krótka kabina i elegancko zakończony tył. Jedni w takim 
kształcie karoserii dopatrują się aspektów aerodynamicznych, inni 

p

CZYM JEŻDŻę?

AUTOR: MAX RADKe / FOTO. KONRAD JANICKI

To najpiękniejszy samochód wszechczasów według rankingu The Daily Telegraph, a no-
wojorskie Museum of Modern Art uznało go za jeden z trzech najwybitniejszych samo-
chodów w historii motoryzacji. Mowa o Jaguarze e-Type, prawdziwej motoryzacyjnej iko-
nie, która zadebiutowała na rynku w 1961 roku. Ikonie, którą od czasu do czasu można 
zobaczyć na drogach Trójmiasta.

NAJPiękNieJSZy 
SAMOCHÓD ŚWIATA
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zaś zachwycają się kształtami, nie wahając się określać je mianem 
„seksowne”. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Ten model 
wprowadził Jaguara do wąskiego grona marek kultowych, a dzięki 
jego niepowtarzalnej stylistyce samochód trafił do wielu filmów, 
książek i sesji zdjęciowych. O Jaguarze się mówiło, marzyło, a jak się 
miało pieniądze to go kupowało. Jeździli nim gwiazdorzy, muzycy 
i członkowie rodzin królewskich.

Właścicielami Jaguara e-Type byli m.in.: Tina Turner, Brigitte 
Bardot, Steve McQueen, Roy Orbison, George Best, czy Dean 
Martin. Jeździć miał nim James Bond w filmie Goldfinger, ale 
właściciel nie popisał się zmysłem marketingowym i odmówił 
producentom filmu. Niewątpliwie, świat popkultury pomógł 
wypromować e-Type’a i nadał mu status legendy oraz symbolu 

swingujących lat 60., na równi z The Beatles i mini- spódnicz-
ką.

– zasiadanie za kierownicą tego auta to trudna do opisania przy-
jemność. Człowiek po prostu czuje ducha, historię i tradycję mo-
toryzacji. zakup takiego samochodu to także lokata kapitału, bo 
jego wartość rośnie, a także sposób na biznes. Ja swojego e-Type’a 
wypożyczam na przykład do ślubów, czy sesji zdjęciowych – mówi 
Mateusz Krajewski.

Ten samochód był sensacją kiedy wszedł na rynek oraz do dzi-
siaj pozostaje symbolem całej marki. e-Type jest po prostu jednym 
z najlepszych i najbardziej ekscytujących samochodów kiedykol-
wiek stworzonych oraz reprezentuje spuściznę, jaką zostawił po 
sobie założyciel Jaguara, Sir William lyons.
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nżynierowie Porsche zaprojektowali od nowa 90% wszyst-
kich części nowego 911 Turbo. Większa moc silnika, udo-
skonalona skrzynia biegów Porsche Doppelkupplung 
(PDK), znacznie bogatsze wyposażenie seryjne i system 
sterowania temperaturą wyznaczają nowe standardy.

Nowa skrętna oś tylna oraz nowy system Porsche Active 
Aerodynamics (PAA), zastosowany po raz pierwszy w tej formie w sa-
mochodzie dopuszczonym do ruchu po drogach publicznych, prze-
wyższają wymagania stawiane samochodom sportowym. zmienne 
ustawienie przedniego spojlera i tylnego skrzydła rozwiązuje od-
wieczny antagonizm między oszczędnością a osiągami. Rezultat: 
większy prześwit z przodu, wyższa stabilność jazdy, mniejsze zużycie 
paliwa na drodze i doskonałe czasy na torze wyścigowym.

Sercem nowych modeli 911 jest 3,8-litrowy silnik typu bokser 
z podwójnym turbodoładowaniem i zmienną geometrią turbiny 
(VTG). Rozwija on moc 560 KM, dostępną między 6.500 a 6.750 
obr./min, czyli jeszcze o 40 KM większą, niż w nowym 911 Turbo. 
Nowością jest także seryjna skrętna oś tylna. Dostosowuje się ona 
do różnych sytuacji na drodze i sprawia, że nowe modele 911 Tur-
bo są jeszcze zwrotniejsze przy niskich prędkościach i stabilniejsze 
przy wyższych.

O zachowanie położenia nadwozia względem drogi, także na za-
krętach, dba seryjny w 911 Turbo S system Porsche Dynamic Chas-

sis Control (PDCC). System aktywnie stabilizuje nadwozie i redukuje 
jego przechyły na zakrętach. Ponadto ogranicza boczne przechyły 
na nierównym podłożu. Rezultat: samochód jeszcze lepiej, bardziej 
sportowo przylega do drogi. Standardowym elementem wypo-
sażenia nowych modeli 911 Turbo jest PTV Plus. System zwiększa 
dynamikę i stabilność samochodu wykorzystując zmienny rozkład 
momentu napędowego tylnych kół oraz elektronicznie regulowaną 
blokadę poprzeczną tylnej osi. Jak to działa?

Gdy samochód dynamicznie wjeżdża w zakręt, wewnętrzne tyl-
ne koło jest z umiarkowaną siłą przyhamowywane. W konsekwencji 
większa porcja siły napędowej przekazywana jest na zewnętrzne 
tylne koło generując wokół pionowej osi samochodu dodatkowy 
impuls skręcający. Skutkuje to bezpośrednim i sportowym wej-
ściem w zakręt. Przy niskich i średnich prędkościach PTV Plus istot-
nie zwiększa zwrotność i precyzję skręcania. Przy wysokich pręd-
kościach i podczas przyspieszania przy wychodzeniu z zakrętów, 
blokada poprzeczna tylnego mechanizmu różnicowego zapewnia 
większą stabilność jazdy.

O tym samochodzie można rozpisywać się w nieskończoność. 
Niewątpliwie Porsche 911 Turbo S jest kolejnymi kamieniem milo-
wym w historii motoryzacji i dowodem na to, że niemożliwe nie ist-
nieje. za to niemożliwe trzeba jednak sporo zapłacić. Ceny nowego 
911 Turbo S zaczynają się od 195 tys. euro. 
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Czy można zmienić auto przeznaczone do wyścigów na torze w samochód sprawdzający 
się w codziennej eksploatacji ulicznej, nie rezygnując przy tym z prawdziwie sportowych 
właściwości? Przykład nowego Porsche 911 Turbo S pokazuje, że można.

AUTOR: MAX RADKe

PorScHe 911 TURBO S



Dowbusz sp. z o.o.
Koszalin, ul. Lniana 3

tel. 94 341 51 20
www.opel.koszalin.pl
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ówią ci „jedź, gdzie chcesz i rób, co 
chcesz” (Go Anywhere, Do Anything™) 
i od razu wiadomo, że stoi za tym 70 lat 
najlepszych doświadczeń w konstrukcji 
pojazdów terenowych.

Jeep Wrangler nawiązuje do powszech-
nie znanego auta z okresu II Wojny Światowej, czyli modelu Willys 
MB. Można powiedzieć, że koncepcja wyglądu nadwozia nie zmie-
niła się praktycznie od czasów wspomnianej II Wojny Światowej! 
To otwarte nadwozie, pionowa przednia szyba, charakterystyczna 
maska z przetłoczniami oraz okrągłe reflektory (bywały także pro-
stokątne) oraz atrapa chłodnicy z pionowymi użebrowaniem.

Wrangler ma dwa systemy napędu 4x4: Rock Trac® i Command-
Trac®. Wzmocnione rury progowe mocowane są bezpośrednio do 
ramy, aby uniknąć odkształcenia i uszkodzeń “przycierając” o gła-
zy, czy skaliste podłoże. Wyjątkowy prześwit oraz pięciodrążkowe 
zawieszenie przednie i tylne, ewidentnie powiększają zdolności 
terenowe.

Jeep Wrangler wyposażony jest w sprężyny śrubowe o zmniej-
szonej twardości, poprawiające właściwości jezdne w terenie i na 
drodze oraz innowacyjny, elektronicznie rozłączany stabilizator 
przedni. Geometrię sztywnego zawieszenia przedniego zapewnia-
ją wzmocnione drążki ustalające. Jednorurowe amortyzatory w za-
strzeżonej technologii low Speed Tunable pozwalają zwiększyć 
twardość w warunkach niskich prędkości (pokonywanie przeszkód 
skalnych) lub zoptymalizować własności tłumienia do jazdy auto-
stradowej.

System kontroli zjazdu (z wykrywaniem stopnia nachylenia) po-
zwala płynnie zjechać ze zbocza o trudnym lub śliskim podłożu – 
bez konieczności operowania pedałem hamulca. Siła hamowania 
każdego z kół Wranglera dobierana jest oddzielnie w miarę potrze-
by, aby możliwie skutecznie spowolnić prędkość ruchu podczas 
zjazdu ze stromizny. 

Już niedługo fani Wranglera będą mogli kupić nowego wcie-

lenie tego kultowego modelu. Na niedawnych targach motoryza-
cyjnych we Frankfurcie zaprezentowano Wranglera w wersji Polar. 
Będzie on dostępny tylko w europie. Nazwa wersji odnosi się do 
zimna panującego w klimacie polarnym, a dokładniej do najniższej 
w historii temperatury zanotowanej na świecie – -89,2 stopnia Cel-
sjusza to wartość, którą wskazywały termometry w okolicach stacji 
Vostok na Antarktydzie (współrzędne: 78 S i 108 e). Motyw wartości 
geograficznych przewija się m.in. za przednim nadkolem.

Jeep Wrangler Polar wyposażony jest w mosty napędowe Dana 
30 (przedni) oraz wzmocniony Dana 44 (tylny). legendarną dziel-
ność terenową 4x4 zapewnia dwustopniowa skrzynka rozdzielcza 
Command-Trac NV241. Jeep Wrangler Polar wyposażony jest także 
w „przeciwpoślizgowy” tylny mechanizm różnicowy Trac-lok, zastę-
pujący tradycyjny dyferencjał blokowany ręcznie.

Trac-lok pozwala utrzymać maksimum trakcji na podłożach luź-
nych lub śliskich, jak piasek, żwir, śnieg czy lód. Jeep Wrangler Polar 
dostępny będzie od pierwszego kwartału 2014 w wersji dwudrzwio-
wej Wrangler i czterodrzwiowej Wrangler Unlimited z 2,8-litrowym 
turbodieslem lub 3,6-litrowym silnikiem benzynowym V-6.
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Mistrzostwo napędu na cztery koła stało się od samego początku esencją marki Jeep, 
a najlepiej jest ono widoczne w modelu Wrangler. To najbardziej terenowy model w ga-
mie marki, o największych zdolnościach off-roadowych. Przeznaczony do jazdy w bardzo 
ciężkim terenie.

m
AUTOR: MAX RADKe

oFF-roAd
JeeP WRANGleR
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NaturalNie GeNa
AUTOR: TOMASz KAMyK

Do futra, tak jak do złota trzeba dojrzeć… W dzisiejszych czasach dojrzałość tę 
uzyskuje się znacznie szybciej niż jeszcze dwie dekady temu. Wszystko za sprawą 
wielkich nazwisk świata mody, dzięki którym futro przestało się kojarzyć z obowiąz-
kowym elementem garderoby naszych babć. 
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w śród wielkich promotorów natural-
nych surowców w modzie wystar-
czy wymienić takie nazwiska i marki 
jak: Fendi, Prada, Versace, Jean Pail 
Gaultier, Ralph lauren, Miu Miu, 
Kenzo, czy Moschino. Wśród pol-

skich – GeNę, która doskonale łączy tradycję z nowoczesnym de-
signem.

Historia marki Gena rozpoczęła się w Nowym Targu. To tam 
w 1989 roku rozpoczęła działalność eugenia zaręba – mistrz ku-
śnierstwa, specjalizująca się w produkcji ekskluzywnych skórzanych 
nakryć głowy. Wówczas powstały pierwsze projekty czapek zainspi-
rowane folklorem i historią. 

Od 2004 roku firma prowadzona jest przez małżeństwo zdzisła-
wa i Katarzynę zarębów. Syn założycielki wraz z żoną tchnęli w mar-
kę ducha nowoczesności. Oprócz jakości postawili na design. Co 

roku uczestniczą w najważniejszych europejskich targach mody 
futrzarskiej, m. in. w Paryżu i Mediolanie. – Czerpiemy z tradycji, 
ale jesteśmy otwarci na świat, na bieżąco śledzimy panujące tren-
dy. Ważna jest także pasja jaka towarzyszy nam odkąd przejęliśmy 
firmę. Staramy się zaspokajać potrzeby najbardziej wyjątkowych 
i wymagających klientów, a dziś mamy ich na całym świecie: m. in. 
w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Skandynawii i Rosji – mówi 
zdzisław zaręba, właściciel marki.

Równie ważna jak projekt jest jakość produktów i obsługi. Aby 
zapewnić najlepszy wyrób właściciele GeNy podróżują po europie, 
w poszukiwaniu odpowiednich surowców. Pochodzą one spoza 
Polski (głownie Włochy i Hiszpania), jednak produkty powstają wy-
łącznie w Nowym Targu. 

Czapki i akcesoria szyte są przez wykwalifikowanych krawców 
i nadzorowana przez rzemieślników. GeNA to w 100 procentach 
produkcja ręczna!
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s tąd stosunkowo nieliczne i dobrane grono wi-
dzów. zaledwie kilku fotografów. elementy ko-
mercyjne (np. reklamy sponsorów) pozostawio-
ne poza progami świątyni. Pokaz trwał zaledwie 
20 minut.  

Najnowsza kolekcja Macieja zienia zatytu-
łowana „Jestem” przenosi twórczość projektanta w nowe obszary. 
Przy pierwszym spojrzeniu wydawałoby się, że bardzo odległe jego 
dotychczasowej estetyce. Ale to tylko pozory. Widać zmianę, która 
zaszła w postrzeganiu nowoczesnej kobiety. Jednak jest to wciąż 
kobieta silna, świadomie kreująca swój wizerunek. Projekty zienia 

to nadal perfekcyjnie wykonane suknie, szyte z najlepszych mate-
riałów, ale ze zwiewnych muślinowych sukienek, pełnych romanty-
zmu, niewiele pozostało. Dziś muślin to kryształowa organtyna czy 
nylonowa siatka, które bez udawanej skromności połyskują złotem 
i srebrem. Sztywna, lakierowana skóra w spódnicach szczyci się 
swoją lśniącą powierzchnią i pozuje z odrobiną arogancji sprawia-
jąc, że sylwetka staje się bardziej monumentalna, posągowa. zesta-
wiona z jedwabnym topem, który jest niczym odrębna galaktyka 
wypełniona kryształami Swarovskiego. Wspólnie dają efekt futury-
stycznej elegancji.

Maciej Zień 
Mówi „jesteM”

AUTOR: MAGDADeNA KOReS

Najnowsza kolekcja Macieja zienia stała się głośna głównie ze względu na skandal, jaki 
wywołał wybór miejsca prezentacji. Po raz pierwszy w Polsce „zwykła” a nie na przykład 
ślubna  moda zawitała do czynnego kościoła. Różnie można oceniać ten fakt, ale trzeba 
stwierdzić, że ekipa zienia zadbała o to, by elementów, które mogłyby być uznane za 
prowokacyjne było jak najmniej. 
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Kolorowy 
dZień GroZy

N
AUTOR:  ANDRzeJ MIelCAReK / FOTO: JAROSłAW RyFUN

Jedni akceptują, inni zwalczają. Halloween 
jako kolejne zapożyczenie z kultury amery-
kańskiej budzi gorące emocje. Ale stopnio-
wo się przyjmuje i wciąga nie tylko dzieci. 
Dowodem na to jest pierwszy Marsz zom-
bie, jaki odbył się w Koszalinie 31 paździer-
nika br.



N a hasło rzucone na Facebooku przez Ra-
dosława Czerwińskiego (muzyka, na co 
dzień pracownika Centrum Kultury 105) 
zareagowało ok 300 osób. ludzie w róż-
nym wieku, różnych zawodów i zapatry-

wań przebrali się z okazji Halloween i razem przemaszerowali spod 
ratusza do kina Kryterium. Była to zupełnie spontaniczna akcja, której 
powodzenie zaskoczyło nawet pomysłodawcę. Radosław Czerwiński 
mówi: – Przewidywałem, że przebierze się i przyjdzie na spotkanie ja-
kieś 30 osób. Takiej frekwencji się nie spodziewałem. Podobne akcje 
odbywały się wcześniej w dużych miastach. U nas po raz pierwszy.

Przebierańcy pomaszerowali pod kino Kryterium, bo tego dnia 
przewidziany był w nim przegląd filmów – a jakże – grozy. Przy okazji 
spontanicznie odbył się wybór Miss i Mistera zombie Walk. zwycięz-
cy w nagrodę mogli spędzić wieczór w kinie. Inni uczestnicy zabawy 
rozpłynęli się po imprezach odbywających się w klubach i domach. 

Ale jakby tego było mało, powodzeniem cieszyły się również za-
proszenia do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć. Przebierańcy 
tłumnie pojawili się w studiu Deber Karoliny Magnowskiej (www.de-
ber.pl) i w klubie Kreślarnia, gdzie działał inny fotografik – Jarosław 
Ryfun (www.fotisostudio.pl). efektem jego pracy są zdjęcia, które 
tutaj prezentujemy.

Wnioski, jakie można wysnuć z tegorocznego Halloween: koszali-
nianie potrafią się bawić, mają do siebie dystans i zdolni są do spon-
taniczności. Sami sobie wysoko zawiesili poprzeczkę. zobaczymy, ile 
osób pojawi się w przyszłym roku na drugim zombie Walk. Bo że się 
odbędzie, nie ma wątpliwości. 
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piątek 15 listopada 2013 r. Radio 
Koszalin skończyło 60 lat. Tyle lat mi-
nęło od nadania pierwszego progra-
mu. W ciągu 60 lat powstało tysią-
ce audycji, po których w archiwum 
pozostało tysiące kilometrów taśm 
z nagraniami. Płytoteka zgromadziła 

zaś tyle utworów muzycznych, że gdyby ktoś chciał ich wszystkich 
wysłuchać, musiałby siedzieć przed głośnikami non-stop przez 
dwa lata. 

Obchody 60-lecia Radio Koszalin rozłożyło właściwie na cały mi-
jający rok, ale ich kulminacja przypadła 15 listopada br. Tego dnia 
odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Media koszalińskie 
w umacnianiu tożsamości lokalnej”, której organizatorkami – oprócz 
rozgłośni – były Politechnika Koszalińska i Wyższa Szkoła Humani-

styczna. A piątkowy wieczór uświetniła Gala Jubileuszowa w Teatrze 
Variete Muza. 

Były gratulacje i życzenia dla zespołu. Goście, wśród których nie 
zabrakło „przepytywanych” na co dzień przed mikrofonem zachod-
niopomorskich i pomorskich polityków, podkreślali, że Regionalna 
Rozgłośnia Polskiego Radia w Koszalinie jest ważną instytucją kul-
turalną w mieście i regionie, silnie wpływającą na tworzenie się lo-
kalnej tożsamości. Na gwałtownie zmieniającym się, także lokalnie, 
rynku mediów pozostało swego rodzaju opoką, zachowując swoje 
dotychczasowe znaczenie, poziom warsztatowy i wiarygodność. 
Obroniło się również przed zakusami likwidacyjnymi, które pojawiły 
się, kiedy zapadła decyzja, że nowych województw będzie 16 a nie 
17. To, że takie pomysły już nie powracają, to zasługa zespołu, który 
codzienną pracą udowodnił, że Radio Koszalin ma swoich wiernych 
słuchaczy i że jest im zwyczajnie potrzebne.

w
Wśród mediów Środkowego Pomorza Radio Koszalin jest jedynym, które od momentu 
powstania działa pod niezmienioną marką. Pozostaje również jedyną w regionie stacją 
radiową, która zachowała odrębność organizacyjną (stacje komercyjne weszły w skład 
różnych sieci). W skali kraju również jest wyjątkowe, bo jako jedyne jest „radiem bez zie-
mi” - pozostałych 16 rozgłośni regionalnych radia publicznego ma oparcie w granicach 
obecnych województw. 

AUTOR: ADAM RÓŻAńSKI / FOTO: WOJCIeCH GRUSzCzyńSKI

Gośćmi Gali Jubileuszowej  byli również emerytowani pracownicy Radia Koszalin, którzy stanęli do pamiątkowego zdjęcia razem z obecnym zespołem rozgłośni

trAdycJA, wArSZtAt 
I WIARyGODNOŚć
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Konferencja poświęcona roli mediów regionalnych w kształtowaniu lokalnej 
świadomości i tożsamości była pierwszą od długich lat próbą naukowego 
spojrzenia na rynek medialny Koszalina oraz zachodzące na nim zmiany

Gwiazdą wieczoru była Małgorzata Ostrowska Piotr Ostrowski, prezes i redaktor naczelny Radia Koszalin

Poseł Stanisław Gawłowski podkreślał znaczenie Radia Koszalin jako ważnego regionalnie 
ośrodka kultury (po prawej Cezary Szewczyk, wiceprezes i Piotr Ostrowski, prezes stacji)

Senator Kazimierz Kleina przypomniał, że RK to nie tylko Koszalin, ale cały regionCezary Szewczyk (wiceprezes) i Piotr Ostrowski (prezes Radia Koszalin)



eidar Moistad objął funkcję trenera naszych pił-
karek ręcznych latem tego roku. Ale już można 
by mu przyznać medal za promowanie regionu. 
za jego sprawą Mielno i Koszalin odwiedziło 
dotychczas kilkudziesięciu Norwegów, wkrótce 
przyjadą następni. – Jeden ze znajomych zapy-
tał mnie, czy aby na pewno pracuję tutaj jako 

trener a nie jako specjalista od promocji – żartuje.
Co typowy Norweg wie o Polsce? – Niewiele – mówi Reidar Mo-

istad. – Wyobraża sobie, że to szary kraj gdzieś daleko. Tak daleko, 
że to już prawie Rosja. Kiedy jestem pytany, jak tu jest, odpowiadam, 
że trzeba przyjechać i zobaczyć. zawsze mówię: nie uwierzycie jak 
tu jest pięknie! – śmieje się. – Ja sam wcześniej byłem w Polsce kil-
ka razy, w różnych miastach, z zespołami, które wtedy prowadziłem. 
Wiedziałem, że Polska jest krajem, który szybko się zmienia. Tempo 
zmian robi wrażenie. 

Trener do komunikacji ze znajomymi wykorzystuje głównie Face-
book. zamieszcza tam wrażenia i zdjęcia z miejsc, które go zafascy-
nowały. Na przykład Chełmska Góra. Według niego – fantastyczne 

miejsce do relaksu i uprawiania sportu. Nie może się nadziwić, że są 
koszalinianie, którzy nigdy na niej nie byli. – W naszym kraju otacza-
jąca nas natura jest niezwykle ważna. ludzie wiele rzeczy, nie chodzi 
tylko o sport, robią wspólnie na zewnątrz. Szukają po prostu okazji 
do wspólnego działania. U was jest inaczej – mówi trener. Wspomi-
na, że kiedy zaproponował zawodniczkom AzS-u, by część zajęć tre-
ningowych odbywała się na terenie Chełmskiej Góry, przyjęły to bez 
entuzjazmu. „Jak to w lesie? Przecież mamy halę do dyspozycji…”

Bieżący sezon w klubie energa AzS Koszalin to czas wielu zmian. 
Nowa jest formuła organizacyjna. Drużyna nie występuje już w ra-
mach klubu uczelnianego Politechniki Koszalińskiej, ale powołanej 
wiosną br. spółki akcyjnej. Nowy jest trener i w dużej części skład ze-
społu. Po zdobyciu przez koszalinianki w minionym sezonie trzeciego 
miejsca w lidze oczekiwania kibiców są ogromne. Chcą co najmniej 
powtórzenia tego sukcesu. Trener komentuje: – zawodniczki są pod 
olbrzymią presją. Tymczasem na zbudowanie dobrego zespołu po-
trzeba pracy i czasu. Jest jakieś podobieństwo między budowaniem 
zespołu sportowego a inwestycjami w nieruchomości. Na początku 
potrzebne są duże nakłady. Działa się długoterminowo. Nie można 

r
„lubię powtarzać, że Polska jest najpilniej strzeżoną tajemnicą europy. Mieszkańcy Skan-
dynawii wiedzą o jednym z najbliższych sąsiadów znacznie mniej niż o odległych kon-
tynentach” – mówi norweski deweloper Stein Christian Knutsen. Podobnie jak Reidar 
Moistad, przybyły niedawno z Norwegii trener koszalińskich szczypiornistek energi AzS 
Koszalin, jest przekonany, że to powinno się zmienić.

AUTOR: ANDRzeJ MIelCAReK / FOTO: WOJCIeCH GRelA
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Reidar Moistad, trener szczypiornistek Energi AZS Koszalin i Stein Christian Knutsen, prezes Firmus Group

ZAPrAcowANi, 
rodZiNNi, NiecierPLiwi. 
Polacy w norweskim lustrze



myśleć w kategoriach jednego sezonu. To jest proces. W Norwegii 
w większym stopniu patrzy się na trening i działanie drużyny w dłuż-
szej perspektywie czasu. Tam zawodniczki grają z sobą przez 6-8 
lat. Rodzi się silna więź i zrozumienie. zespół działa jak dobrze usta-
wiony mechanizm. Tymczasem w Polakach jest jakaś niecierpliwość. 
W poprzednim sezonie był medal, więc musi być również w tym. To 
wywołuje silną presję psychiczną, a ona nie pomaga. 

Reidar Moistad, który oprócz fakultetu trenerskiego ma również 
fakultet z psychologii, w pracy z drużyną stawia na budowanie krok 
po kroku. – Celem pracy trenerskiej nie powinno być tylko zaliczanie 
kolejnych meczów z dobrym wynikiem. To krótkowzroczne podej-
ście. Myśleć trzeba o tym, żeby progres był systematyczny a poziom 
gry stabilny. Tego nie można osiągnąć z dnia na dzień. Potrzebny 
jest dobry plan i jego konsekwentna realizacja.

Stein Christina Knutsen z perspektywy kilkunastu lat spędzonych 
w Polsce potwierdza tę naszą niecierpliwość: – Polacy chcą rezultatu 
„od razu”, „już”, „teraz”, „natychmiast”. W sporcie trzeba być najlep-
szym już w tym momencie! W pracy trzeba być najlepszym teraz! 
Nie ma myślenia w dłuższej perspektywie. Widać to doskonale 
w biznesie. Kiedy właściciele firm proponują menedżerom jakieś 
atrakcyjne długookresowe programy wynagradzania, polegające 
na przykład na przekazaniu po jakimś czasie części udziałów w fir-
mie, spotykają się z oczekiwaniem, że całe wynagrodzenie ma być 
„tu i teraz”. Polacy są niecierpliwi i nieufni. Być może wynika to stąd, 
że chcą szybko dogonić pod względem poziomu życia inne kraje. 
To ma zapewne uwarunkowanie w historii i kulturze. W przeszłości 
słyszeli wiele obietnic, które się nie spełniły. Stąd trudno im jest za-
ufać komuś. Trudno im przyjąć, że jak będą ciężko pracować, odnio-
są sukces. Chcą mieć potwierdzenie od razu, natychmiast. A sukces 
wymaga czasu. 

Jakie jeszcze różnice między Polakami a Norwegami rzucają się 
w oczy? Na pewno podejście do aktywności ruchowej. W Polsce re-
alizuje się ona przede wszystkim w szkole. Kończy się szkoła, kończy 
się regularny ruch. W Norwegii zaś sport jest ważnym elementem 
życia codziennego. Oferta darmowych zajęć sportowych jest bardzo 
szeroka, a ludzie chętnie z niej korzystają. Działa mnóstwo klubów, 
sekcji i stowarzyszeń. Piłkę ręczną w liczącej ok. 4,5 mln mieszkań-
ców Norwegii uprawia czynnie 125 tysięcy osób, w siedmiu ligach! 
A w Polsce? Prawie 40 mln obywateli i tylko 25 tysięcy osób grających 
w ręczną. A trzeba tu zaznaczyć, że szczypiorniak nie jest jakąś nor-
weską specjalnością. Popularniejsze są piłka nożna i narciarstwo. 

Polacy ruszają się mniej niż Norwegowie, ale wobec sportu są 

entuzjastyczni – zauważa Reidar Moistad. Potrafią silnie przeżywać 
sportowe wydarzenia, mocno angażują się w doping. I to również 
w oczach trenera coś, co nas wyróżnia.

Dziedziną, którą Reidar Moistad z pasją penetruje od czasu przy-
jazdu do Koszalina, jest polska kuchnia. Rozpoznaje już nasze cha-
rakterystyczne potrawy i wbrew reakcjom wielu obcokrajowców 
nie krzywi się na wspomnienie kaszanki albo flaczków. Nie może 
się nadziwić bogactwu polskich klusek – tych wszelkich pierogów, 
pierożków, kopytek. Wciąż eksperymentuje z nowymi potrawami. – 
Ostatnio spróbowałem królika w Gospodzie Jamneńskiej. Wyśmie-
nity – chwali. Kocha polskie zupy. Wspomina, że kiedy był młody, 
w Norwegii jeszcze się je jadało. Teraz zapanował trend, że zup się 
nie podaje. – Staram się codziennie jeść inną – mówi. A która z nich 
to ta ulubiona? – Ogórkowa – odpowiada bez namysłu, poprawnie 
wymawiając to słowo.

Swoją ulubioną zupę ma również Stein Knutsen, który w Polsce 
mieszka od 1996 roku, a w Mielnie już od ponad 10 lat. – To zupa 
podawana w bochnie chleba – mówi. – Ale nie mogę zapamiętać 
jej nazwy… Uwielbiam polski tatar wołowy z wszystkimi dodatkami. 
Macie fantastyczną tradycję kulinarną. Polacy przykładają dużą wagę 
do tego co i jak jedzą. Jest tylko jeden kłopot: jedzenia na stołach 
jest zawsze za dużo. 

A jakie cechy Polaków nasi rozmówcy przeszczepiliby swoim roda-
kom? Prezes Knutsen mówi: – Wielką wartością jest to, ze Polacy są 
silnie zorientowani rodzinnie, kultywują wartość rodziny, tradycyjnej, 
wielopokoleniowej. Dalej – ciężko pracują. Norwegowie są rozpusz-
czeni, rozleniwieni. Są bogaci, mają wszystko na wyciągnięcie ręki, 
a to jest niebezpieczne. Pozbyli się motywującego głodu, a w Pola-
kach on wciąż jest siłą zachęcającą do ciężkiej pracy, wysiłku. 

Także w oczach Reidara Mositada jesteśmy ludźmi ciężko pracują-
cymi. I także on zwraca uwagę na silne więzi rodzinne i przywiązanie 
do tradycji. Jednocześnie dodaje: – Spotkałem się z bardzo przyja-
cielskim przyjęciem. Teraz, kiedy poznaję coraz więcej ludzi stąd, już 
wiem, że to nie przypadek. Polacy są bardzo otwarci i serdeczni.

Obu „koszalińskich Norwegów” łączy przekonanie, że Skandyna-
wowie powinni przyjeżdżać do Polski, bo warto. Jednak na wakacje 
ich rodacy wybierają raczej ciepłe regiony świata. Jak więc zachęcić 
ich do przyjeżdżania do nas? – Trzeba pokazywać inny obraz Polski, 
a zmiany jakie tutaj zaszły robią ogromne wrażenie – mówi trener. 
– Trzeba pokazywać jakość, jaką już Polska jest w stanie zapropono-
wać, a jakiej oczekują dzisiejsi turyści. I trzeba uzmysławiać im, ze 
Polska jest tak blisko! 
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Polakom dodałbym norweskiej wiary w innych, zdolności do akceptacji porażki, myślenia w długiej perspektywie czasu



o zdecydowało, że w 1996 roku zamiesz-
kał pan w warszawie? 

- Kiedy po raz pierwszy przeniosłem się do 
Polski, w 1996 roku, pracowałem dla norwe-
skiej firmy (obecnie Colliers International), 
szukając dla jej kluczowych klientów możliwo-
ści inwestowania. Po zakończeniu pierwszego 

projektu w Warszawie zostałem mianowany CeO spółki inwestycyj-
nej notowanej na giełdzie w Norwegii, a koncentrującej się na pol-
skim rynku. W 1998 roku objąłem stanowisko dyrektora ds. rozwoju 
biznesu w Ge Capital Golub europe llC (filia Ge Real estate i Golub 
Capital & Company w Chicago, USA) w regionie europy Środko-
wo-Wschodniej. W tym czasie mieszkałem w Cannes na południu 
Francji i co tydzień dojeżdżałem do Warszawy, Pragi, Budapesztu. 
W 2000 roku poczyniłem swoje pierwsze inwestycje prywatne 
w Polsce. Wraz z kilkoma partnerami zaczęliśmy kupować działki bu-
dowlane w Mielnie, które obecnie występują pod nazwą Beach City. 
W latach 2000-2003 nadal działałem w sektorze nieruchomości na 
południu Francji, a także przygotowywałem projekty w Chorwacji, 
Włoszech i USA. Ale wkrótce stwierdziłem, że Polska, a szczegól-

nie region Mielna i Koszalina, fascynuje mnie najbardziej, więc od 
2003 roku to moje stałe miejsce zamieszkania, na którym koncen-
truję całą swoją uwagę i pieniądze. 

- Mówił pan wielokrotnie, że Mielno i jego okolice pana za-
chwyciły. co szczególnie panu przypadło do serca? Pewnie nie 
tylko walory naturalne?

- zadziałały dwa główne czynniki – natura i lokalizacja. Gdzie 
w europie można znaleźć teren inwestycyjny, który na długości 2,5 
km przylega do morza, a jednocześnie ma 2,5 km z ekspozycji na 
jezioro? Na dodatek w pobliżu działającego kurortu wakacyjnego, 
czyli Mielna i dużego terenu zurbanizowanego w postaci Kosza-
lina? Nie wierzyłem własnym oczom. To jest zupełnie wyjątkowe 
miejsce zarówno w europie, jak i na świecie! Kiedy kupowaliśmy 
te grunty, teren był w okropnym stanie. Pełen zanieczyszczeń, bun-
krów i instalacji po wojsku, betonowych ogrodzeń, zbiorników po 
ropie naftowej. Bałagan kompletny! Wydaliśmy miliony na sprząt-
nięcie tego wszystkiego. Na podstawie szeroko zakrojonych ba-
dań środowiska, najlepszej wiedzy i doświadczeń z wielu krajów, 
stworzyliśmy masterplan inwestycyjny. zakłada on zrównoważone 
zagospodarowanie tego obszaru. Jego realizacja spowoduje, że 

c
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O Polsce i Polakach rozmawiamy ze Steinem Christianem Knutsenem, prezesem Firmus 
Group, grupy opartych na kapitale norweskim spółek inwestycyjno-deweloperskich dzia-
łających na Pomorzu Środkowym.
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Stein Christian Knutsen, prezes Firmus Group



powstanie Beach City, unikalne miejsce, które stanie się znane 
w europie i poza europą.

- Jak wspomina pan swoje pierwsze kontakty z Polską i Polaka-
mi? co pan wówczas wiedział o Polsce?  

- Wiedziałem niewiele. Miałem wielki szacunek i podziw do 
tego, jaką rolę odegrała Polska w zmieniającej się europie prze-
łomu 1989/90. A ze szkoły pamiętałem współpracę między Po-
lakami i Norwegami podczas II wojny światowej. Kiedy pierwszy 
raz przyjechałem do Polski, wszyscy mówili mi, że przyjechałem za 
późno. Według nich powinienem przyjechać na początku lat 90. 
i od razu byłbym milionerem... Odpowiedziałem wtedy i mówię 
to za każdym razem, że znala-
złem się tutaj zbyt wcześnie. 
Dzisiaj, po 18 latach, nadal 
uważam, że Polska jest na po-
czątku drogi. Cechą Polaków 
jest to, że chcą wszystkiego 
na dzisiaj, bo jutro będzie za 
późno! Nie mają zrozumie-
nia dla myślenia długofalo-
wego i wiary w to, czego nie 
można zobaczyć i dotknąć 
natychmiast. Nagromadzenie 
sceptycyzmu i podejrzeń po-
woduje, że trudno zyskać ich 
zaufanie. Norwegom bardzo 
trudno zrozumieć, dlaczego 
działając w sposób otwarty 
i szczery, zderzają się z kryty-
ką i podejrzeniami o ukryte 
motywy.  Nawet po 13 latach 
inwestowania i wspierania 
rozmaitych lokalnych i regio-
nalnych przedsięwzięć! 

- czy w ciągu minionych 
kilkunastu lat nie zauważył 
Pan zmian w postawach Po-
laków? 

- Nie lubię generalizować, 
ale dochodzę do wniosku, że 
łatwiej  jest mi się komuniko-
wać z młodszym pokoleniem. 
Młodzi nie mają ograniczeń 
mentalnych i to oni wynio-
są Polskę na wyżyny. Polska 
zmieniła się od 1996 roku, 
ale wiele jeszcze pozostało 
ze starego sposobu myśle-
nia. Różnice między starszymi 
i młodszymi pokoleniami wy-
ostrzyły się. Tak jak różnice między dużymi ośrodkami miejskimi 
a resztą kraju. Największe polskie miasta stały się również najwięk-
szymi miastami europy, ale mniejsze miasta i wieś pozostały deka-
dy w tyle, zarówno w myśleniu, jak i stylu życia.

- co na początku zadziwiało Pana u Polaków? 
- Sceptycyzm, negatywizm, krótkoterminowe myślenie. Przeko-

nanie, że jeśli ktoś jest optymistą, to coś 
z nim jest nie tak. Rozumiem, że w historii 
było wiele powodów, dla których Polacy 
myślą i reagują w ten sposób. Polska była 
wykorzystywana i widziała straszne czasy, 
zbyt wiele obietnic i zbyt wiele kłamstw. 
Potrzeba czasu, aby ponownie nauczyć się 
ufać. Ale żeby rosnąć i rozwijać się, tworzyć 
innowacje i odnieść sukces, trzeba myśleć 
inaczej. Pozytywne nastawienie i nowe po-
mysły muszą być wspierane i pielęgnowa-
ne. Tak jak i ci, którzy mają odwagę myśleć 

niestandardowo i gotowi są podjąć ryzyko, szukać pozytywnych 
rozwiązań i uczyć się od innych. znacznie lepiej jest  spróbować 
i doświadczyć porażki, niż nigdy nie spróbować. Polska jest pełna 
odważnych ludzi z ogromną wiedzą i pomysłami. Trzeba dać im 
szansę i wsparcie! Nie zabijać ich pomysłów! Nie zabijać ich wiary! 
Wspierać ich!

- Norwegowie dużo podróżują po świecie. Polska, mimo bli-
skości geograficznej, nie należy do częstych celów ich podróży. 
Jak to zmienić? 

- Polska nigdy nie była właściwie promowana. Pozostaje tajem-
nicą dla większości europejczyków, nie tylko Skandynawów. Na-

dal za mało jest tu obiektów 
turystycznych i udogodnień, 
jakich oczekują współcześni 
turyści. W miastach, gdzie 
taka infrastruktura istnieje, 
czyli Trójmieście, Krakowie, 
Warszawie, pełno jest zagra-
nicznych turystów. Dlacze-
go? Bo są tam „urządzenia” 
do ich przyjmowania. Polska 
zamiast państwowych agen-
cji wydających dziesiątki mi-
lionów złotych na marketing, 
powinna pozwolić działać 
prywatnym inwestorom, de-
weloperom, sieciom hoteli. 
Tymczasem ich inicjatywy 
bywają zabijane na począt-
ku drogi.  Sami, jako Firmus 
Group, doświadczamy tego 
w Mielnie. Od ponad 10 lat 
nie możemy doczekać się 
uchwalenia planów zago-
spodarowania przestrzenne-
go dla obszaru nad kanałem, 
czyli w miejscu gdzie planu-
jemy Beach City. A to jest 
niezbędne, żeby rozpocząć 
inwestycje na dużą skalę, do 
których od dawna jesteśmy 
przygotowani. Nadal nie wie-
my, kiedy plan powstanie, 
jak będzie wyglądał, czy coś 
z naszych przygotowywanych 
przez lata projektów zostanie 
uwzględnione. Trudno obro-
nić się przed wrażeniem, że 
władze Mielna robią wszyst-
ko, żeby turystów zagranicz-

nych do Polski nie ściągać. Jakby nie rozumiały, że bez odpowied-
niej jakości bazy i oferty wypoczynkowej bogaci klienci tutaj się 
nie pojawią. Polska może wydawać ogromne pieniądze na promo-
cję w zagranicznych mediach, ale bez tych podstawowych warun-
ków, nowi goście tutaj nie przyjadą.  Największym ograniczeniem 
dla rozwoju Polski i dobrobytu jest administracja publiczna, brak 

modernizacji systemu prawnego i brak 
gotowości do zmniejszenia ogromnej 
biurokracji. Niektóre gminy i powiaty już 
to praktykują i przyciągają inwestorów, 
ale niestety nie Mielno. 

- Ma pan wielu polskich przyjaciół, 
a więc również możliwość obserwować 
typowe relacje rodzinne i towarzyskie 
Polaków. czym różnią się one od relacji 
panujących w Norwegii?

- zachwycają mnie bliskość między po-
koleniami i silne więzi rodzinne. Wiele 
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Prawdziwy boom dopiero się 
zacznie. Jestem przekonany, że 
Polska będzie nowymi Niemcami 
- siłą i motorem wzrostu gospo-
darczego i dobrobytu w Europie.



dobrych obyczajów w rodzinie - czasem nieco staroświeckich. Jest 
dużo szacunku między ludźmi, a relacje formalne są nadal przestrze-
gane. My, Norwegowie, jesteśmy znani z nieformalnego stylu bycia 
- do tego stopnia, że król używa transportu publicznego, a premier 
chodzi do pracy pieszo. Norwegia, jak inne kraje zachodnie, utraciła 
wiele dobrych tradycji i wartości, które są wciąż żywe w Polsce.

- co u Polaków najbardziej Panu imponuje?
- Polska gościnność i wierność! zaproszony do polskiego 

domu stajesz się przytłoczony gościn-
nością. Gospodarze będą się starać, 
abyś czuł się komfortowo. I, oczywi-
ście, zawsze jest zbyt dużo jedzenia!  
Potrzeba czasu, aby zdobyć zaufanie Po-
laka, ale kiedy uda się to osiągnąć, pra-
wie stajesz się członkiem rodziny. Mam 
nadzieję, że nic takiego się nie zdarzy, ale 
jeśli kiedykolwiek byłaby wojna, w bitwie 
chciałbym mieć obok siebie Polaka. Niko-
mu nie ufam bardziej, jeśli chodzi o lojal-
ność i wytrwałość. To wykracza poza jaką-
kolwiek logikę. W tych aspektach polski 
upór nabiera pozytywnego wymiaru. 

- A co najbardziej denerwuje?
- Sceptycyzm, negatywne podejście 

i czasami właśnie upór.
- czego Polakom jako narodowi bra-

kuje, by odnieśli sukces? dwumilionowa 
emigracja młodych ludzi dowodzi, że nie 
są oni zadowoleni ze swojego kraju i wolą szukać dla siebie miej-
sca gdzie indziej.  Jak pan to widzi?

- To jest dobre dla Polski! Są ciekawi i na tyle odważni, aby szu-
kać nowych możliwości. Otwarci, aby spróbować czegoś nowego. 
Na krótką metę kraj cierpi z powodu utraty wykształconych i mło-
dych ludzi, chętnych do pracy, ale wielu z nich wróci z większą wie-
dzą i głowami pełnymi nowych pomysłów. To co mogą wynieść 

z pracy za granicą, jest wielkim atutem dla Polski. Dostrzegą wiele 
nowych szans „w domu”, wrócą z nowymi umiejętnościami oraz 
lepszym zrozumieniem świata. Niektórzy także z pieniędzmi, aby 
otworzyć własne firmy w Polsce. W czasach komunizmu wysyłano 
za granicę szpiegów, aby kradli pomysły i technologie. Teraz to 
samo można zdobywać legalnie w obrębie Unii europejskiej. Co 
za okazja! Jak najwięcej ludzi powinno wyjechać za granicę i zo-
baczyć, jak to jest żyć i pracować w innych krajach. Wtedy łatwiej 

będzie im zrozumieć, jak fantastycznym 
miejscem jest Polska i jak wiele możli-
wości mają w kraju. Przyszły dobrobyt 
i rozwój w Polsce jest ściśle związany 
z jej zdolnością do produkcji i eksportu 
produktów, usług i wiedzy. Ważne jest, 
aby znać rynki zbytu, ich kulturę, po-
trzeby i sposób myślenia. Migracja ludzi 
jest niezbędna dla rozwoju kraju. Polska 
osiągnęła wielkie rzeczy, ale ma jeszcze 
wiele do zrobienia. Prawdziwy boom do-
piero się zacznie. Jestem przekonany, że 
Polska będzie nowymi Niemcami - siłą 
i motorem wzrostu gospodarczego i do-
brobytu w europie.

- Jak widać, myśli Pan o Polsce bardzo 
pozytywnie.

- lubię mówić, że Polska jest najpilniej 
strzeżoną tajemnicą w europie. ludzie 
mieszkający w Skandynawii, bliżej nasze-

go pomorskiego regionu niż większość mieszkańców Polski, wie-
dzą więcej o innych kontynentach niż o jednym z ich najbliższych 
sąsiadów. Trzeba coś z tym zrobić. Turystyka to najlepszy możliwy 
marketing Polski i jeden z największych potencjałów, jakimi kraj 
dysponuje -  w kontekście tworzenia miejsc pracy i dochodów. 
Ale władze muszą umożliwić rozwój turystyki ze wszystkim, czego 
przyjezdni potrzebują.
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Najważniejszym potencjalnym 
impulsem dla rozwoju Koszalina 
i Mielna jest reaktywacja 
lotniska w Zegrzu Pomorskim. 
To klucz do przyszłości regionu 
koszalińskiego. Należy zrobić 
to jak najszybciej. Dzięki ogromnej 
ekspansji tanich linii lotniczych 
to lotnisko będzie rentowne. 
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ZAPRASZAMY DO  PUNKTU SPRZEDAŻY

Centrum NC+ w Koszalinie

Pasaż Millenium, ul. Domina 11/4 
(vis a vis Veritasu) / tel 94 341 33 87

Punkt sprzedaży, ul. Bajkowa 31
 tel 606 701 709

Z
   

Warunki promocji: „Universe+ 18m”, są dostępne we właściwych warunkach promocji, a także w szczegółowych warunkach dostępnych
na www.ncplus.pl i w Biurach Sprzedaży. Podane ceny są cenami brutto. Podane informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego i mogą ulec zmianie. Stan oferty na dzień 08.11.2013 r.

 



d la porządku dodać trzeba od razu, że nikt 
prócz Ducha Świętego nie wie, ilu też Pola-
ków w Irlandii przebywa. z tego prostego 
powodu nie wie, bo na Wyspie nie wystę-
puje wynalazek zwany „zameldowanie cza-
sowe” tudzież „stałe”. Trudno to zrozumieć, 
wiem, ale łatwiej żyć. Nawet taki munduro-
wy nie wie, musi pozostawać w zamglonej 

strefie szacunków i domysłów. Wracamy zatem do policmajstra 
i mebli z płyty paździerzowej: - A nasze orły polskie, to jak się za-
chowują, szacuje się, ze jest nas tu ponad sto tysięcy... - zagajam.

Ospowaty patrzy na mnie z namysłem, chce coś powiedzieć, po-
tem gryzie się w język, potem ma jakiś nowy chyba wątek do plano-
wanej wypowiedzi, wreszcie ślad uśmiechu pojawia się na post-o-
spowatej twarzy (dochodzi do tego lekceważące machnięcie ręką): 
- Wie pan co?! Ja to ze swoimi bym chciał mieć tylko takie kłopoty 
jak z wami - mówi wreszcie. Smutno mi się zrobiło, nie powiem, li-
czyłem na jakieś groźne opowieści o powstałej „polskiej mafii” albo 
coś, a tu, jak mówi młodzież, wystąpił zonk. 

Dodał, że w jego optyce nudni jesteśmy, bo najwyżej kradzież 
sklepowa jedna, druga czy pokątne pędzenie bimbru w skrajnym 
wypadku, a żadnych widowiskowych akcji, kradzieży, napadów, ko-
rupcji na wielką skalę, obrotu narkotykami, same nudy. Staram się 
ratować honor polskich przestępców: - No, ale przecież u nas w Pol-
sce to mamy i gangi, i szajki, i mafie, i kartele, i syndykaty, i napady 
z przedmiotem przypominającym broń palną i narkotyki; mocar-
stwem przestępczym to może i nie jesteśmy, ale coś tam potrafimy 
zbroić, nie ma lekko...

On na to, że może jest i tak jak mówię, ale na jego oko polski 
przestępca boi się wody i małej przestrzeni, a Irlandia nie dość, że 
wodą oblana, to przecież nie za duża. - Samochód taki ukradnie, bo 
nawet nie ma gdzie nim pojechać; bryknie na południe do Wexford, 
śmignie na północ do Belfastu, tyle jego. Na kontynent nie ma po 
co aut przemycać, bo po co komu tam u was samochód, w którym 
biegi zmienia się lewą ręką, no po co?! Macie bojaźliwych przestęp-
ców, zawsze muszę mieć pewność, że do tej ich Polski na nogach 

wrócą, choćby z Portugalii, a nie jakieś samoloty czy statki...
zagiął mnie na cacy.
- Wy to w ogóle jesteście takie raczej trusie. Praca, dom, praca, 

dom, ćmiki jaracie poprzemycane pokątnie, kasę do Polski wysy-
łacie, w weekendy snujecie się po ulicach smutni, deszcz na was 
pada, popijecie, owszem, od czasu do czasu, w większości myślicie 
jakby tu znowu do Polski jechać. O, teraz... - ospowaty się rozkręcił - 
...święta idą, ludzie normalni miliony euro wydają na prezenty, a wy 
nic nie kupujecie, kombinujecie, żeby na te wasze białe święta do 
Polski do rodzin jechać, nostalgia was zżera, ot co!

- A wy to niby inni byliście... - przechodzę do kontrataku... - nic tyl-
ko z Anglii kasę przesyłaliście do Irlandii, że już nie wspomnę przez 
litość o Ameryce i waszej tam obecności.

Przyznał mi rację wskazując jednakowoż, że sześciu czy iluś tam Ir-
landczyków zostało prezydentami USA i nawet ostatnio Barak Oba-
ma był w Irlandii w jakieś wiosce na południu i tam odszukał swoją 
rodzinę, bo ma ósmą część krwi w żyłach - a jakże - irlandzką! 

Tak mnie policmajster zdołował, ale zaraz się połapał, że nieład-
nie, żeby gościowi się smutno zrobiło, więc zawezwał służby kawo-
we i przyznał, że nasz papież był bardzo porządny i mądry gościu 
i on go bardzo szanuje, a nawet się czasem modli o wstawiennic-
two. Ja nic, milczę, obraziłem się. Nie dość, że nie mamy przestęp-
ców, to jeszcze fantazji i rozmachu też nie, przed Bożym Narodze-
niem smutniejemy, prezentów nie kupujemy i tylko o 500% rosną 
nasze rachunki telefoniczne. I jeszcze policmajster musi mi mówić 
takie rzeczy!

- Bo my, Irlandczycy, to jesteśmy największymi specjalistami na 
świecie od emigracji. Wiemy, że jest gorsza niż śmierć, bo śmierć 
zabiera starych i niepotrzebnych, a emigracja młodych i najbardziej 
energicznych. Coś musicie zakombinować, żeby do tej waszej Pol-
ski wrócić, bo żal patrzeć jak się snujecie, tu Ameryki nie zbuduje-
cie, tu nie będzie polskiej krwi prezydentów w Phoenix Park... - tak 
mi mówi ospowaty.  

Polska (szczególnie przed świętami Bożego Narodzenia):  ból 
fantomowy setek tysięcy emigrantów. Jedyne pocieszenie, że na 
Syberii mieliśmy gorzej. 

Ból fantomowy

Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz, redaktor. 
Pracował m.in. w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, kierował uruchomieniem redakcji 
Telewizji Kablowej Koszalin MAX. Od lat na emigracji -  z wyboru, nie konieczności. 
Mieszka w Irlandii. Regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.

JACeK 
rUJNA
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Na okoliczność przestępczości w irlandii rozmawiałem niedawno z naczelnym polic-
majstrem dublina. Facet wyglądał jak policjanci kryminalni w cywilu na amerykańskich 
filmach. Gęba ze śladami po ospie, wzrok zimny, cały był jakiś taki żylasty, kanciasty, 
chłodem od niego wiało. Przyjął mnie w gabinecie pełnym mebli z paździerza. Zeszło 
oczywiście na obecność Polaków na Zielonej wyspie.



ierwszy raz w Archiwum Państwowym w Kosza-
linie (AP) byłam w 2006 roku, by porozmawiać 
z Joanną Chojecką, wówczas jeszcze przez chwilę 
zastępczynią dyrektora, o „Kronice Wendlanda”. 
Spotkałyśmy się w budynku magazynowym Ar-
chiwum przy ul. Wojska Polskiego, gdzie placów-
ka przeniosła na trzy lata remontu i przebudowy 

połowę akt z głównej siedziby. Obiekt przypominał bunkier. Ga-
binet, w którym odbywał się wywiad, wypełniały szczelnie książki, 
segregatory, teczki z dokumentami, chybotliwe meble z epoki PRl 
i kwaśny zapach kurzu. Przytłaczające pomieszczenie i mroczny 
klimat doskonale odzwierciedlały powszechne wyobrażenie o Ar-

chiwum Państwowym i przeświadczenie, że pobyt w nim i przemie-
rzanie kilometrów akt zamkniętych w przepastnych magazynach to 
kara za grzechy.

Wyremontowany budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, 
w którym AP mieści się od 1988 roku, wygląda odpowiednio do roli 
stylowo i majestatycznie, ale nie odstrasza. W środku ciągle: tony 
dokumentów, ale już bardziej oswojone, przyjazne, otwarte.

NowA twArZ HiStorii

zmiana wizerunku Archiwum Państwowego w Koszalinie nastąpi-
ła w ostatniej dekadzie. Nie od razu, raczej małymi krokami, ale co-

p

Archiwum Państwowe w Koszalinie jest kopalnią wiedzy o mieście, historii, ludziach, kultu-
rze, architekturze i życiu społecznym. zmiana wizerunku z instytucji niedostępnej w otwar-
tą i aktywną nie jest łatwa, jednak nietrudno zauważyć, że od wielu lat Archiwum coraz 
wyraźniej zaznacza w przestrzeni miejskiej swoją obecność. Kiedyś otoczone murem, któ-
rego strzegła powaga historii, dziś ma stronę internetową, profil na Facebooku, kanał na 
youtubie, włącza się w rozmaite przedsięwzięcia, prowadzi ożywioną działalność wydaw-
niczą, wystawienniczą, edukacyjną, popularyzując historię i jej dokumentację jako źródło 
dotarcia do wiedzy i odkrywania prawdy.

AUTOR: ANNA MAKOCHONIK / FOTO: WOJCIeCH GRelA
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raz szerzej otwierało drzwi użytkownikom. Ta tendencja nie jest przy 
tym właściwa jedynie jednostce koszalińskiej. – Punktem zwrotnym, 
dającym archiwom w całej Polsce nowe życie, było powstanie Insty-
tutu Pamięci Narodowej, który podjął szeroką akcję informacyjną 
i edukacyjną – uważa Joanna Chojecka. – Archiwa przy IPN wydały 
się ubogim krewnym. To zaczęło niepokoić, bo naszym przywilejem 
jest neutralność, ogromne zasoby, z bardzo dawnych czasów. Tym-
czasem siedzieliśmy w tych zakurzonych magazynach, uzbrojeni we 
wszelkie narzędzia, wiedzę i nic z tego nie wynikało dla szerszego 
odbiorcy.

Choć skromność nie pozwala Joannie Chojeckiej tego przyznać, 
rozwój i wizerunek AP w Koszalinie w dużej mierze zawdzięcza wła-
śnie jej pasji i zaangażowaniu. Kluczem w nowoczesnym zarządza-
niu instytucjami publicznymi jest zrozumienie ich współczesnej roli, 
konieczności wprowadzania i umiejętność korzystania z dostęp-

nych możliwości finansowych i technologicznych.
– Dokumentacja ma różny charakter, zatem wymaga różnych 

narzędzi – mówi Joanna Chojecka. – Technologie rozwijają się bły-
skawicznie, sama dokumentacja współcześnie powstaje przy użyciu 
nowoczesnych rozwiązań, a użytkownicy wymagają jak najszybsze-
go dostępu do materiałów. Współpracujemy z wieloma podmiota-
mi w zakresie doradztwa w sposobie gromadzenia dokumentacji, 
określania jej wartości trwałej, zarządzania i archiwizacji.

MAkSiMUM dokUMeNtAcJi, MiNiMUM oBJętoŚci

Budynek AP jest okazały i funkcjonalny, jednak akt przybywa 
i niechybnie będzie wymagać rozbudowy i powierzchni wystawien-
niczej. Starodrukom nie sprzyja czas, papier niszczeje, a druk blak-
nie. Bezcenne dziedzictwo pamięci uratować może nowoczesna 

technologia.
Archiwum postawiło na digitalizację. zgodnie z tendencjami 

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, która wdraża cyfryza-
cję i upoważnia do modernizowania infrastruktury informatycznej 
Cyfrowe Archiwum Państwowe. – zgłosiliśmy się szybko – mówi 
Joanna Chojecka. – Udało nam się pozyskać pieniądze, m.in. dzię-
ki programowi rządowemu Kwaśny Papier (chodzi o zakwaszenie 
papieru prowadzące do destrukcji archiwaliów – dop. am) zakłada-
jącego zabezpieczenie materiałów historycznych właśnie poprzez 
cyfryzację.

W 2008 roku Archiwum kupiło specjalistyczny skaner dziełowy 
formatu A3. Gwarantuje on odpowiednią formę zapisu, rozdziel-
czość i światło. Przygotowywania do digitalizacji trwają od kilku lat, 
bo przed skanowaniem dokumenty podlegają starannej konser-
wacji, są drobiazgowo czyszczone z kurzu i wszelkich naleciałości. 

z czasem Archiwum planuje zakupić sprzęt jeszcze nowocześniej-
szy. – W tym roku przystąpiliśmy też do programu „Kultura+” de-
dykowanego organizacjom i instytucjom kultury, które chcą uczest-
niczyć w zabezpieczaniu dziedzictwa narodowego i zyskać na to 
pieniądze – wyjaśnia dyrektor Archiwum. – Jako cel działań poda-
liśmy digitalizację akt Koszalina od 1555 do 1945 roku. Chcemy je 
zaprezentować w czasie nadchodzącego jubileuszu urodzin miasta. 
Pracujemy od rana do nocy, siedem dni w tygodniu. W przyszłym 
roku będziemy mogli pochwalić się 120 tysiącami skanów.

Skany trafiają do repozytorium Narodowego Archiwum Cyfro-
wego, dzięki czemu wchodząc na stronę www.szukajwarchiwach.
pl, każdy będzie mógł wyszukać interesujące go informacje i doku-
menty. W sumie repozytorium będzie dysponowało 10 milionami 
archiwaliów!

Oprócz digitalizacji Archiwum stosuje mikrofilmowanie. Digitali-
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zacja, metoda bardzo młoda, stawia wiele pytań i wątpliwości o to, 
z jakimi problemami będzie wiązać się w przyszłości. Przestarzałe, 
wydawałoby się, mikrofilmowanie to rozwiązanie obecnie najbez-
pieczniejsze. zapis nie zmienia parametrów dokumentów, nawet 
tych sprzed 120 lat, a ponadto jest niezwykle trwały. Mikrofilmy ura-
towały życie m.in. archiwum miejskiemu w Kolonii, które zawaliło 
się kilka lat temu. Bezpowrotnie utracono wówczas kilkaset metrów 
bezcennej dokumentacji i źródeł. Teraz niemieckie archiwa sukce-
sywnie przenoszą je do wygasłych kopalni soli, gdzie jest odpo-
wiedni mikroklimat i zabezpieczają źródła na wypadek wojny czy 
kataklizmów, bo strata tych materiałów to strata pamięci.

Mikrofilmowane w Archiwum Państwowym są grupy źródeł. 
W pierwszej kolejności akta metrykalne: cywilne, kościelne, księgi 
urodzeń, małżeństw i zgonów, te o charakterze wieczystym, a do-
datkowo te, które cieszą się największym zainteresowaniem. Doku-
mentacja powstaje w spo-
sób ciągły. Obecnie ma 5 
km długości akt trwałych. 
Archiwum w wyjątkowych 
sytuacjach sprowadza mi-
krofilmy z innych placówek 
w kraju.

MeNedżerowie 
iNForMAcJi

Profil odbiorców archi-
wum zmienia się. zmienić 
musi się zatem również rola 
archiwistów, choć jak twier-
dzi Joanna Chojecka, wielu 
z nich tego nie akceptuje. – 
Chcieliby tylko siedzieć nad 
dokumentami. Uważają, że 
archiwum winno pozostać 
placówką naukowo-ba-
dawczą i po co w ogóle ta 
digitalizacja, Internet? – iry-
tuje się. – Błędne myślenie. 
Czasy się zmieniły, musimy 
za nimi nadążać. Internet to 
nie zło deprecjonujące rolę 
archiwistów, ale narzędzie, 
które może pomóc w szyb-
szym dotarciu do źródeł, 
a więc do nas. zaintereso-
wani i tak do nas trafią, by 
wiedzę poszerzyć. Współ-
czesny archiwista to mene-
dżer informacji. Przewodnik 
podający użytkownikom 
odpowiednie narzędzia, 
pomagający mu sformuło-
wać pytanie i szukać odpo-
wiedzi. – To my mamy słuchać użytkowników, a nie na odwrót – pod-
kreśla Joanna Chojecka.

z Archiwum korzystają naukowcy, studenci i urzędnicy, ale też 
badacze-amatorzy, pasjonaci historii i regionu, a coraz częściej 
rodzinni „detektywi” szukający brakujących elementów drzewa 
genealogicznego. Sporą część stanowią osoby młode, przyzwycza-
jone do szybkości i możliwości współczesnej techniki. Archiwiści 
powinni być przygotowani zatem zarówno na tradycjonalistów, jak 
i ludzi młodszych. Dokumentacja jest rozproszona na wiele miejsc. 
Praca archiwisty wymaga systematyczności, cierpliwości, bo pole-
ga na złożeniu ich w całość. Warto wspomnieć, że oprócz dostępu 
do źródeł, użytkownicy AP mają możliwość także je fotografować 
i skanować.

– Naszym zadaniem jest stworzenie takich warunków do pracy, 

by po wejściu do pracowni naukowej każdy, niezależnie, w jaki spo-
sób pracuje, mógł przenieść się w czasie, pozwolić sobie na emo-
cje, przeżycia i wzruszenia, jakie towarzyszą odkrywaniu kolei losu 
całych rodzin, odkrywaniu prawdy – mówi Joanna Chojecka. – To 
nie jest praca od 7 do 15, ale służba, misja. Mamy przywilej, że pra-
cujemy w zawodzie, mamy kontakt z żywą historią i z ludźmi, którzy 
się nią dzielą.

wyJŚcie Z PUdełkA

Archiwum dziś działa na pograniczu historii i kultury. z jednej 
strony jako urząd wiary publicznej gwarantuje neutralność, a za-
tem wiarygodność historyczną. z drugiej gromadzony materiał 
trzeba pokazywać atrakcyjnie i w przystępnej formie. Inaczej 
pozostaje martwy. – Układanie dokumentów w pudełkach to nie 

wszystko – zaznacza Jo-
anna Chojecka. – Warto 
udostępniać magazyny, 
szczególnie materiały iko-
nograficzne: plany, zdjęcia 
i audiowizualne. Dlatego 
organizujemy i włączamy 
się w przedsięwzięcia kul-
turalne. Jestem głęboko 
przekonana, że uczestnic-
two w kulturze ma walor 
edukacyjny, od najmłod-
szych lat musimy się do 
tego przyzwyczajać.

Inicjatyw jest sporo. 
Między innymi znakomite 
wystawy, w tym objazdo-
wa ph. „Plany miast”, której 
towarzyszyło wydanie eks-
kluzywnego albumu kar-
tograficznego, „Archiwum 
w satyrze”, „Tramwajem 
przez plażę” czy „Widoki 
miast”. Archiwum dyspo-
nuje własnym pomiesz-
czeniem wystawienniczym, 
Archigalerią, jednak wysta-
wy pokazuje też poza nią. 
Wydaje książki – ostatnio 
ukazały się „Źródła do hi-
storii Koszalina”, „Pół wieku 
działalności AP”, wcześniej 
wspomniana „Kronika 
Wendlanda”. W ramach 
działalności edukacyjnej 
i popularyzatorskiej orga-
nizuje ścieżki edukacyjne, 
seminaria, konferencje 
naukowe i popularnonau-

kowe, wykłady na miejscu i zewnętrzne. Współpracuje z innymi 
placówkami miejskimi, zwłaszcza Muzeum w Koszalinie. Uczest-
niczy w akcjach społecznych i kulturalnych: maratonach Kros po 
Chełmskiej, Photoday, Międzynarodowym Dniu Archiwów, a także 
Nocy Muzeów. W ubiegłym roku pracownicy przyjęli gości w stro-
jach z epoki średniowiecza i oświecenia i przyćmili programem 
kilka muzealnych placówek.

– Do archiwów trafiłam jako studentka. Były wówczas niedostęp-
ne, miałam wrażenie, że jestem w nich natrętem – wspomina Jo-
anna Chojecka. – za dokumentami archiwalnymi stoją problemy, 
troski, emocje, które kiedyś towarzyszyły mieszkańcom miasta. 
Odkrywając je, przechodzimy w świat równoległy, zbieramy puzzle 
i odtwarzamy go. Odkrywamy i budujemy tożsamość. Tak widzę 
rolę archiwum.
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Ciepłe, angielsko-wiktoriańskie wnętrze tego domu 
jest wymarzoną scenerią bożonarodzeniowej opowie-
ści. Przywodzi zapach choinki, pierników, kardamonu… 
Nic nie jest w nim przypadkowe. zachwycają klasycz-
ne meble w kolorze orzecha i magnolii oraz – wykuta 
przez kowala – misternie splątana barokowa balustrada 
schodów. Romantyczne, kwiatowo-cynamonowe po-
duchy pod oknem w wigilijny wieczór zapewne oprą 
nosy o szyby jadalni, by wraz z gospodarzami wyglądać 
pierwszej świątecznej gwiazdki.

ŚwiętA w doMU 
CyNAMONU 
I PIeRNIKÓW

AUTOR: MARTA PISeRA / FOTO: MAłGORzATA JODłOWSKA
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Małgorzata Jodłowska – zdolna, utytułowana koszalińska architekt-
ka – projektantka (absolwentka koszalińskiego liceum Plastycznego 
i Politechniki Szczecińskiej). Pięknie maluje (o serii oryginalnych ob-
razów z motywem barokowych lalek pisaliśmy już w „Prestiżu”). Mówi 
o sobie: „W Studio zajmuję się wszystkim, co związane z projektem, 
plastyką. Biorę na siebie przyjemność spotkań z klientami, szukania 
pomysłów na aranżację wnętrz. z przyjemnością i wielką pasją aran-
żuję wnętrza domów, tak by były piękne i spójne z  ludźmi, którzy 
w nich mieszkają”. 

W pracy Pani Małgorzata uzupełnia się z mężem Jarosławem: „Jest 
specjalistą od trendów. Jemu zawdzięczamy sprawną organizację za-
mówień, transportu, dostaw towaru z Niemiec, Włoch, Hiszpanii”.
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ełną aranżację wnętrz tego rodzinnego kosza-
lińskiego domu wykonali Małgorzata i Jarosław 
Jodłowscy, właściciele firmy „Studio Jodłowski” 
działającej przy ul. Mariańskiej 7e.

 Pod SkrZydłAMi ANiołA 

 – Właścicielka domu stworzyła mi idealne warunki do pracy. 
zaufała mi. Gdy Ona otwierała się na kolejne moje pomysły, ja 
otwierałam skrzydła. efektem jest ciepły, klasyczny, rodzinny dom 
– wspomina z uśmiechem Małgorzata Jodłowska. Tak ujęta klasyka, 
to bajkowe tło dla choinki, wigilijnego stołu oraz świąt przy kominku 
ze skarpetami – mówi.

Serce doMU

Kuchnię i jadalnię zaprojektowano jako dwa odrębne pomiesz-
czenia. Służącą ucztowaniu przestrzeń ukryto za rozsuwanymi 
drzwiami. Królują w niej kolory orzecha, brązu napoli, kości sło-
niowej. Uzupełniają ją akcenty złota. Przed olbrzymim czteroskrzy-
dłowym oknem znalazły swoje miejsce klasyczne w formie lniane 
siedziska. Przytulności dodały poduszki z romantycznym motywem 
kwiatów, akcentami cynamonu, złota i magnolii.

W sercu jadalni stoi stylowy piękny stół z ośmioma krzesłami. 
Nad nim kuty hiszpański żyrandol. – Projektując wnętrza zawsze 
zamawiamy piękne w formach meble. Sprowadzamy je z  Włoch, 
Hiszpanii – zdradza Małgorzata Jodłowska. – Są warte swojej ceny. 

Odzwierciedla ich jakość, dbałość o detale, duszę…
 W kuchniach urządzanych przez Studio Jodłowski, dokładnie tak 

jak w tej, którą Małgorzata Jodłowska „ubrała” na Boże Narodzenie, 
królują natomiast solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów 
meble niemieckie. – Od lat są dla nas gwarancją jakości, precyzji 
i niezawodności – uzasadnia wybór Małgorzata Jodłowska.

 Prezentowana kuchnia jest niewielka i przestrzennie zamknię-
ta. Mimo to, zgodnie z założeniem odgrywa ważną rolę, a dla pani 
domu jest swego rodzaju świątynią.

Mocnym akcentem pomieszczenia jest klasyczny okap – wła-
snoręcznie zdobiony przez panią Małgorzatę oraz pięknie wypro-
filowany kamienny blat wyspy łączącej strefę pracy z miejscem do 
jedzenia.

Opuszczamy to piękne i odświętnie ubrane wnętrze w całości za-
projektowane i wyposażone przez Jodłowski Studio w Koszalinie. 
I zapraszamy do kontaktu z projektantami. Może również Państwu 
pomogą spełnić marzenia?

p
Dom, w którym zagościliśmy,  już od kilku  miesięcy służy właści-
cielom. Projektantka lubi do niego wracać. Wróci. Obiecała go-
spodarzom dopełnić i ożywić salon własnoręcznie wykonanymi 
obrazami. Jeden już wisi na kominku. Pani Małgorzata zaprasza 
do swojego studia wszystkich, dla których poza funkcją ważna 
jest też  forma, kolor, faktura, plastyka. Jakość mebli, piękno i styl  
aranżowanych  przez nią wnętrz zbudowały silną i cenioną markę 
Studio Jodłowski w Koszalinie.

Projektantka i właścicielka domu wybierają wspólnie kolejne dekoracje bożonarodzeniowe
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„Studio Jodłowski” Salon Mebli Kuchennych Koszalin          ul. Mariańska 7e          tel. 94 3422676 /  601 72 83 91 



Każda inna i każda piękna. Kuszą 
kształtem, wielkością, dobroczynną funkcją 

hydromasażu i chromoterapii (leczenia 
światłem). Co je łączy? Akryl, wysoka 
jakość, 20-letnia gwarancja na kolor  

i wspólny adres, pod którym występują. 
Salon BOKARO w Koszalinie otworzył 
w ostatni piątek listopada oryginalną 

- i z założenia jedyną w mieście! - galerię 
wanien excellent.

StreFA wody - wyBory 
NAJPiękNieJSZeJ!

AUTOR: MARTA PISeRA
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tudio excellent – Strefa Wody mieści się na piętrze 
salonu BOKARO przy ul. Brzozowej w Koszalinie. 
Promuje produkty uznanego na międzynarodo-
wym rynku polskiego producenta. – Nasi Klienci 
zyskali dostęp do wszystkich  dostępnych na rynku 
wanien akrylowych excellent – informuje Norbert 

Koselski, dyrektor koszalińskiego BOKARO. – Producent oferuje 
kilkadziesiąt modeli: prostokątnych, narożnych, asymetrycznych, 
owalnych, w tym dwu- i wieloosobowych.

koMFort, BeZPiecZeńStwo, eLeGANcJA…

…są wyznacznikiem wanien marki excellent. Wiele modeli posia-
da zagłówki, praktyczne metalowe uchwyty oraz podłokietniki i an-
typoślizgowe dno. Do ich produkcji stosowane są wyłącznie płyty 
litego akrylu o najwyższych parametrach jakościowych. – Dlatego te 
cuda mają aż 20 lat gwarancji na trwałość barwy powłoki. Dlatego 
też trzymają ciepło wody znacznie dłużej od klasycznych, tańszych 
– Norbert Koselski podkreśla walory głównych bohaterek „Strefy 
wody” z salonu BOKARO.

kąPieL w StrUMieNiAcH Led

Systemy hydromasażu są jedną ze specjalności excellent. Wanny, 
wyposażone w nowoczesne sterowniki obsługiwane przez panel 

s
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dotykowy z kolorowym wyświetlaczem lCD i podświetlanych dio-
dami leD, umożliwiają dopasowanie funkcji hydromasażu do in-
dywidualnych potrzeb. Niektóre są wyposażone w programy tera-
peutyczne (np. ozonoterapię), systemy dezynfekcji oraz efektowne 
oświetlenie umożliwiające wykorzystanie dobroczynnego działania 
kolorowego światła (chromoterapia).

ActiMA

W STReFe WODy znajdziemy kilka modeli z tą nazwą. Ta marka, 
także stworzona przez excellent, powstała z myślą o klientach, któ-
rzy chcą połączyć wysoką jakość excellent z przystępną ceną. Acti-
ma objęta jest 10-letnią gwarancją na barwy akrylowej powłoki.

kABiNy i PANeLe NAtrySkowe

Oto kolejni bohaterowie STReFy WODy. Producent wypuszcza 
na rynek kabiny półokrągłe, kwadratowe, parawany, drzwi suwa-
ne, wykonane ze szkła hartowanego  dopasowane do określonych 
brodzików. Usytuowana w BOKARO mini galeria paneli natrysko-
wych zachęca do zapoznania się z całą ofertą. Klienci mogą wy-
bierać między zintegrowanymi głowicami górnymi i bocznymi, 

systemem ruchomych dysz natryskowych oraz bateriami termo-
statycznymi. Wiele modeli jest przystosowanych do opcji montażu 
narożnego. 

„StreFA wody”

została przyjaźnie zaprojektowana. Dominują w niej biel, czerń 
i pomarańcz. łączy funkcję galerii, sklepu i miejsca pracy architek-
tów, projektantów wnętrz, specjalistów od zabudowy łazienek. Tuż 
przy wejściu w STReFę czeka na nich długi, gościnny stół . To miej-
sce do szkiców, notatek, rozmów klientów i chętnych do pomocy 
pracowników salonu BOKARO.

wyróżNieNie dLA BokAro

- excelent z założenia tworzy w jednym mieście tylko jedną Strefę 
Wody. W Koszalinie wyróżniono nas. W Kołobrzegu – również. Mo-
dele excellent niebawem będzie można  oglądać w naszym koło-
brzeskim Oddziale BOKARO – zapowiada Norbert Koselski. Cena 
każdej z prezentowanych ślicznotek waha się już od 500 zł za sztukę 
do 30.000 zł włącznie! zależy od wielkości, kształtu i funkcji dodat-
kowych, w jakie została wyposażona.
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Czy stary odrapany stolik musi skończyć na śmietniku? Czy komoda po babci 
musi wylądować w piwnicy, gdzie będzie pełnić funkcję pojemnika na rupie-
cie? Niekoniecznie. Sprawdźcie, w jaki sposób można dodać meblom niepo-
wtarzalnego uroku i charakteru. 

drUGie 
życie StołU

AUTOR: TOMASz KAMyK

w
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skomercjalizowanym świecie, w któ-
rym żyjemy, producenci licznych pra-
lek, lodówek, telefonów, blenderów 
i odkurzaczy przyzwyczaili nas do tego, 
że co kilka lat musimy wymienić je na 
nowszy model. Nawet jeśli nie jest to 

wynikiem tzw. zaprogramowanej usterki, to sami chętnie to robimy, 
gdyż technologia mknie w takim tempie, że dwa lata dzielące jeden 
model od kolejnego mogą okazać się latami świetlnymi. 

Są jednak takie rzeczy, których nie chcemy tak po prostu wyrzu-
cać. Część przedmiotów, którymi się otaczamy, ma wartość sen-
tymentalną. Należą do nich oczywiście pamiątki, zdjęcia, listy, ale 
także meble. Nie z wszystkimi wiążemy jednak takie sentymentalne 
uczucia. Niektóre mają prawo nam się po prostu znudzić. Nie musi 
to jednak oznaczać ich definitywnego końca. zarówno zabytkowy 
stolik kawowy po babci, jak i nie budzący emocji stół z IKeI może 
zyskać nowe życie i stać się prawdziwym dziełem sztuki, użyteczną 
rzeźbą, która nada wnętrzu niepowtarzalnego charakteru. 

Stolarnia Design, to pomysł artysty Marka Sułka – malarza, rzeź-
biarza, fotografa, twórcy wielu eksperymentalnych dzieł w prze-
strzeni publicznej. – Idea „Stolarni” sprowadza się do nadania 
meblom – przede wszystkim stołom – zupełnie nowego kontekstu. 
Może być nim zarówno moja inspiracja, ale także ciekawy zamysł 
właściciela. Sztuka nie jest z pewnością ofertą dla każdego, coraz 

częściej spotykam jednak ludzi, którzy szukają rzeczy oryginalnych 
i niepowtarzalnych – mówi „Prestiżowi” Marek Sułek, artysta, twórca 
Stolarni Design. 

Dzięki jego pomysłowi pod cienką powłoką z syntetycznej żywicy 
możemy zamknąć w swoim stole dowolne wspomnienie, marzenie, 
tęsknotę… Możliwości są wprost nieograniczone: zdjęcie ukocha-
nego dziecka, muszelki przywiezione z podróży życia, przemycone 
z Kuby tamtejsze dolary, czy akt ukochanej. Dzięki temu mebel na-
bierze wyjątkowo indywidualnego charakteru. Będzie jeszcze bar-
dziej nasz. 

Stolarnia Design to miejsce, w którym powstają właśnie takie 
unikatowe, ręcznie wytwarzane artystyczne przedmioty, które mają 
jednak wartość użytkową. „Stolarnia” jest częścią pracowni plastycz-
nej – Balbina House, klimatycznej przestrzeni na warszawskiej Pra-
dze, w której tworzona jest sztuka – obrazy, rzeźby, scenografia oraz 
formy użytkowe.

w
Marek Sułek – absolwent ASP 
w Warszawie (prac. prof. Tara-
sina i prof. Winiarskiego) i Rie-
tveld Academie w Amsterda-
mie (dyplom 1992 r). Wykłada 
w europejskiej Akademii Foto-
grafii w Warszawie.



Kilkanaście kilometrów od Koszalina, z dala od zgiełku, ukryty pośród lasów stoi 
okazały dwór. Wieś Policko, choć właściwszym byłoby określenie osada, to ledwo 
kilka domów. Jak kamerdynerzy z zapraszającym gestem stoją w dwuszeregu.

dwór SkLeJoNy 
Z MArZeń

AUTOR: GReTA GRABOWSKA
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Jeden z pokoi piętra z obrazem koszalińskiego malarza Bekasenasa

Sztorcowa podłoga w saloniku na piętrze
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ąską, wyboistą drogą zbliżamy się do 
piętrowego dworu. Majestatyczne 
wrota są otwarte. Od strony podjazdu 
cztery gracje unoszą na ramionach 
fontannę, która wypełnia przestrzeń 
cichym szmerem wody. Do budynku 

prowadzą dwa biegi łukowo wykreślonych schodów. Ganek rysują 
cztery masywne filary dźwigające balkon. Główne drzwi otwierają 
się na przestronny hol z łukami wspartymi na kolumnach i komin-
kiem. Ogień, który w nim płonie, raduje oczy przybywających gości, 
a jest ich wielu. Kto raz przekroczy te progi, wraca.

BieSiAdy teAtrALNe i kULiNArNe 

Właściciele dworu, państwo Barbara i Jerzy Bokiejowie,  potrafią 
podejmować gości. Dwór słynie z doskonałej kuchni pani Barbary. 
Gospodarze organizują od lat wesela, przyjęcia i biesiady artystycz-
ne. Jerzy Bokiej realizuje jedną ze swoich rozlicznych pasji, jaką 
jest teatr. Od przeszło 40 lat występuje na scenie Teatru Propozycji 
Dialog w Koszalinie. A od kilku lat na otwarcie sezonu teatralnego 
przygotowuje, we dworze, spektakle zwane Biesiadami Artystycz-

nymi w Policku. zjeżdżają się na nie tłumy widzów. Reżyser i aktor 
zarazem wykorzystuje teksty Gałczyńskiego i Jerofiejewa, Wyspiań-
skiego i Miłosza. Niedawno kupiona i wyremontowana dziewięt-
nastowieczna fisharmonia z Bostonu stała się bohaterką jednego 
z takich wieczorów. zaproszony organista ożywił instrument, śpie-
wak operowy wypełnił pieśnią wnętrza, Jerzy ubogacił ten wieczór 
prozą Grassa. Blask świec wypełnił hol, wędrując amfiladą pokoi, 
przeglądał się w szybach okien, przenosząc gości w lata świetności 
dworu. 

BiLet w JedNą StroNę 

Bokiejowie kupili to miejsce za wszystko co mieli i co planowali 
mieć. Dwór to miłość od pierwszego wejrzenia najpierw Jerzego, 
potem również Barbary. W 1989 roku zastali dwór w kompletnej 
ruinie. Prostokąt osmolonych ścian, zawalone stropy, zniszczone 
obejście. Tylko drzewa i urzekająca krągłość pagórków ta sama, 
niezmienna. Sklejali ten majątek, jak porcelanową wazę z kawałecz-
ków, mozolnie, przez lata. Najpierw kupili dziewiętnastowieczny 
dwór, potem oficynę, ziemię i zabudowania gospodarcze. Rekon-
strukcja trwała kilkanaście lat i potrwa jeszcze lat wiele. W większo-

w Widok dworu od frontu z fontanną

Piękna toaletka w pokoju gościnnym
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ści prace wykonują własnoręcznie, przy pomocy szwagra, czasem 
rodziny, przyjaciół. 

Stare meble 

Hol z kamiennym kominkiem jest  pierwszym pomieszczeniem 
reprezentacyjnego parteru. Piętra to część mieszkalna i pokoje go-
ścinne. Dom nie posiada wyraźnej linii podziału. Każdy gość jest 
domownikiem. Wnętrza pokoi wypełniają stare meble. To pasja 
kolekcjonerska obojga. Od lat poszukują łóżek, szaf i stołów w an-
tykwariatach i u osób prywatnych. Po renowacji odnajdujemy je 
w jednym z licznych pokoi, pod ceglanym łukiem, za skrzypiącymi 
drzwiami. Detal we wnętrzach jest ważny. Światło mosiężnych lamp 
odbija się w kryształowych lustrach szaf i toaletek. Na stole odnale-
ziona patera na koronkowej serwecie.

Odtworzone stare, skrzynkowe okna wpasowują się w chropo-
wato wykończone ściany.

Ich naturalna krzywizna przechodzi w niebanalną sękatość pod-
łóg. Część z nich gospodarz wykonał własnoręcznie. Między sztor-
cowo ciętymi klocami są szczeliny. Próżno doszukiwać się pomię-
dzy nimi regularności. Każdy kawałek drewna jest inaczej spękany, 

wciąż żyje. Takie piękno dostrzegli i pokochali gospodarze.
W tym domu linia prosta nie ma prawa istnieć, jak w naturze – for-

my i linie rozwijają się swobodnie.

Pejzaż jeSienny ze SfinkSem
       
Z okien dworu rozpościera się widok na starodrzew. Zachwycają 

rozłożyste buki i dęby, strzępiaste świerki. W oddali płyną trawiaste 
pagórki, o tej porze roku malowniczo spłowiałe szeleszczą sucho-
ścią źdźbeł. Brukowane drogi  w jesiennej szarówce i jeszcze mean-
dry stawu, w którego spokojnej toni odbijają się kamienne detale. 
Jakby pozostałości nieistniejącego pałacu, królewskich założeń par-
kowych, może za nimi odnajdziemy ślady tajemniczego ogrodu...

 Państwo Bokiejowie to marzyciele, którzy nie porzucili swoich 
marzeń. Ich determinacja jest godna podziwu. Odbudowa dworu, 
majątku pochłonęła ich wszystkie oszczędności, zrezygnowali z wa-
kacji, przyjemności. Zbudowali go z codziennej ciężkiej pracy, pasji 
i wizji, którą odważyli się zrealizować. Nie zniechęcił ich brak pienię-
dzy. Wytrwali dzięki wierze w słuszność swoich decyzji i możliwości. 
Cichy Dwór to ich miłość na zawsze. Czyż z miłości nie popełnia się 
szaleństw?

Sztorcowa podłoga w saloniku na piętrze
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Kobiety, biznes i biust
Wszystko, co chcecie wiedzieć o biuście, a wstydzicie się zapytać, wiedzą dwie bra-
fitterki, właścicielki salonu BiuTyStyl: Katarzyna Pieńkowska i Gabriela Nowicka. Na 
wizytę trzeba zarezerwować sobie przynajmniej pół godziny. Warto. Trochę cierpli-
wości i zaufania, a wyjdziemy z doskonale dopasowanym, ładnym stanikiem i nową 
wiedzą na temat własnego biustu. 

AuTOr: ANNA MAKOCHONIK / ZDJęCIA: WOJCIeCH GrelA
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w łaścicielki salonu znają się od dzieciństwa. 
Prowadzenie wspólnego interesu to – jak 
mówią – spełnienie ich dawnych planów. 

Gdy obie po kilkunastu latach wróciły do rodzinnego Koszalina, 
szukały pomysłu na biznes niebanalny, wypełniający lukę na rynku, 
a przy tym dający dużo osobistej satysfakcji. Sklepów oferujących 
nie tylko ładną bieliznę, ale i profesjonalny jej dobór w naszym mie-
ście jest jak na lekarstwo. Pomysł zatem, choć odważny, wydał im 
się ciekawy. Okazał się strzałem w dziesiątkę. Salon wystartował 13 
kwietnia tego roku i ma już grono wiernych klientek. Wystarczy krót-
ka rozmowa, by dostrzec, że jego prowadzenie dla właścicielek jest 
pracą, pasją i przyjemnością. – Mamy misję uświadamiania kobiet 
– mówi Katarzyna Pieńkowska.

trudne Słowo: brafitting

Definicja usługi zawarta jest w nazwie: bra, czyli stanik, fitting – 
dopasowanie. Brafitting, od wielu lat znany na Zachodzie, za spra-
wą mediów, w ostatnim czasie stał się popularny i w naszym kraju, 

z ogromną korzyścią dla biustów Polek. Jednak wykwalifikowanych 
brafitterek, które dysponują wszechstronną wiedzą wciąż jest nie-
wiele, za to sporo sklepów, w których za brafitting uznaje się jedynie 
zmierzenie biustu i dobranie do niego rozmiaru stanika, nie zawsze 
zresztą prawidłowo.

Właścicielki salonu BiuTyStyl przeszły specjalistyczne kursy w Aka-
demii Brafittingu, zakończone praktycznym egzaminem (z oceną ce-
lującą!) oraz u dystrybutora bielizny brytyjskich marek, firmy SoChic. 
– Oprócz wiedzy teoretycznej, na temat budowy, kształtów piersi, 
konstrukcji i rodzajów staników, omawialiśmy ofertę producentów 
bielizny – mówi Katarzyna Pieńkowska. – Niestety, wiele znanych 
i popularnych marek nie zdaje egzaminu z prawidłowego projekto-
wania bielizny, proponując krótkie „rozmiarówki”. Miałyśmy też spo-
tkania z lekarzami, fizjoterapeutami i doradcami laktacyjnymi.

Mitów na temat brafittingu jest sporo: że dotyczy jedynie pań 
z dużym biustem, że chodzi tylko o rozmiar. Tymczasem chodzi też 
o uwzględnienie kształtu piersi, modelu sylwetki i budowy ciała, 
a także funkcję biustonosza. Stanik ma nie tylko biust podtrzymy-
wać, ale też eksponować jego urodę. Mamy się w nim czuć lekko, 
wygodnie. – Panie czytają o brafittingu w Internecie, niestety czę-

sto wyciągają głównie wniosek, że biustonosz powinien być ścisły, 
a nie do końca o to chodzi – zaznacza Gabriela Nowicka. – Błędnie 
dobierają też miseczki, najczęściej za małe. Stąd też często tzw. bu-
łeczki, czyli nadmiar ciała wylewający się ze stanika z przodu, z boku 
czy na plecach.

rozmiar ma znaczenie

Biust podtrzymywany jest przez więzadła Coopera. Nie ma w nim 
praktycznie żadnej „podtrzymującej“ tkanki mięśniowej, a jedynie 
tkanka łączna, gruczołowo-tłuszczowa i przewody mlekowe. Ozna-
cza to, że niepodtrzymywany biust – zwłaszcza obfity – opada, traci 
elastyczność, powstają rozstępy. Zbyt obszerny obwód nie utrzyma 
biustu, zbyt ciasny będzie uciskał klatkę piersiową, obcierał, może 
powodować stany zapalne, utrudniać przepływ limfy, a nawet two-
rzyć bolesne guzki. – Zdarza się, że kobiety mają upodobania wzglę-
dem biustonoszy, które nie są dla nich dobre. Staramy się wtedy 
delikatnie sugerować zmianę, wypróbowanie czegoś nowego. Pra-
wie zawsze z sukcesem, bo każdy biust można dobrze ubrać.

Polki przez lata przyzwyczaiły się do kupowania staników zza lady, 
„na oko”, same musiały znać swój rozmiar. Kształt oraz stan piersi – 
bardzo istotny – w ogóle nie był brany pod uwagę ani przez klientki, 

ani przez ekspedientki. Tak jest zresztą do teraz w wielu sklepach.
BiuTyStyl proponuje inny standard obsługi. Salon jest przestron-

ny. Dysponuje dwiema dużymi, gustownie urządzonymi przymie-
rzalniami, umieszczonymi na piętrze sklepu. – Od momentu, gdy 
klientka przekracza próg salonu, jest pod naszą opieką – mówi Ka-
tarzyna Pieńkowska. – Dbamy, by czuła się komfortowo na każdym 
etapie wizyty. Kupowanie bielizny to sprawa intymna i nigdy nie 
przekraczamy granicy, którą klientki wyznaczają. Ani w rozmowie, 
ani w przymierzalni. Służymy natomiast czasem, wiedzą i poradą.

Pierwszym krokiem jest dokładne mierzenie – obwodu pod biu-
stem, i samego biustu. – To nie klientka, a my mamy określić, jaki jest 
rozmiar jej biustu – podkreślają brafitterki.

Drugi etap to dobieranie. – Przede wszystkim słuchamy – mówi 
Gabriela Nowicka. – Dokładnie wypytujemy o upodobania estetycz-
ne: kolory, fasony, materiały. O to, czy biust ma wyglądać naturalnie, 
czy uwypuklać dekolt. Już w przymierzalni zaczynamy drobiazgowe 
zabiegi. Jeśli klientka pozwoli – poprawiamy, układamy biust w sta-
niku, pokazujemy jak „wygarniać” piersi, żeby całe mieściły się w mi-
seczce. Zawsze pokazujemy, jak biust wygląda pod ubraniem. Tak 
długo dobieramy bieliznę, aż spełni wszystkie oczekiwania klientki 

Stanik ewidentnie za duży Stanik za mały Biustonosz właściwie dobrany
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i będzie dla niej jak druga skóra. Do znudzenia pytamy, czy jest za-
dowolona z wyboru, czy stanik jest wygodny, gdy się porusza, schy-
la, czy podnosi ręce.

Właścicielki salonu przyznają, że bywają u nich panie nieufne wo-
bec tak kompleksowej obsługi. Już w progu podają rozmiar, który 
– ich zdaniem – jest dobry, nie chcą w ogóle mierzyć bielizny, albo 
upierają się przy swoim, nawet widząc mankamenty niewłaściwego 
wyboru. – Staramy się zachowywać w takich sytuacjach dyploma-
tycznie, delikatnie przekonujemy, zachęcamy, ale mamy zasadę – 
żadna z pań nie wyjdzie z naszego salonu w źle dobranej bieliźnie. 
Bez mierzenia dopasowanie biustonosza jest niemożliwe. Dbamy 
o swoją markę i chcemy, by panie wiedziały, że gwarantujemy im 
najwyższą jakość usług – podkreśla Katarzyna Pieńkowska.

Najczęstszym wyimaginowanym rozmiarem biustu jest 75B. Czyli 
średni obwód z niewielkimi piersiami. – W ciągu kilku miesięcy mia-
łyśmy jedną klientkę o takim, rzeczywistym rozmiarze. Generalnie 
rozróżnienie jest takie: A – brak biustu, biust mały to B, średni – C, 
duży – D. Wciąż przerażające dla kobiet są miseczki H czy J, choć 
bywa, że panie wychodzą z rozmiarem większym niż sądziły i są za-
chwycone – śmieje się Gabriela Nowicka.

Agnieszka Skoczek jest stałą klientką BiuTyStylu. Zakupy robi tam 
raz w miesiącu. Jak podkreśla, to pierwszy salon, w którym odpo-
wiednio dobrano jej biustonosz. – Bardzo cenię salon za ogromny 
wybór dobrej jakościowo bielizny, ale przede wszystkim za fanta-
styczną obsługę – mówi. – Obie panie są przesympatyczne, profe-
sjonalne, a przy tym bardzo taktowne. Doradzają, ale z wyczuciem. 
Podobają mi się przestronne, pięknie urządzone przymierzalnie, 
gdzie można się swobodnie poruszać, usiąść, przebrać, dokładnie 
obejrzeć w lustrach. Mam dość nietypowy rozmiar biustonosza, 
a salon, w przypadku gdy nie dysponuje idealnym rozmiarem, ofe-
ruje drobne przeróbki u krawcowej. Dla mnie rewelacja. Drugiego 
sklepu o tak wysokim poziomie usług nie ma w Koszalinie.

dobra inweStycja

W ofercie salonu są modele w rozmiarach od A do K i większe, 
a więc na każde piersi, także bardzo małe i bardzo duże. usztyw-
niane, półusztywniane i miękkie. Proste, gładkie, w klasycznych 
barwach, koronkowe, kolorowe, w fantazyjne wzory, nowoczesne 
i w stylu retro. Także biustonosze sportowe oraz do karmienia.

Ceny wahają się od 100 do 250 złotych, jedynie ekskluzywne 
modele bywają droższe. – Stanik to inwestycja, dlatego warto kupić 
produkt trochę droższy, ale porządny, który bez utraty jakości prze-
trwa lata – radzi Katarzyna Pieńkowska. – Dobrze mieć trzy dobrze 
dopasowane staniki: w jednym się chodzi, drugi się w tym czasie 
pierze, a trzeci „odpoczywa”. Bieliznę pierzemy ręcznie, bo płyn do 
płukania rozmiękcza i rozciąga elastan.

Staniki w salonie BiuTyStyl łączy przede wszystkim doskonała ja-
kość. To bielizna uznanych producentów stosujących zasady bra-
fittingu m.in. Comexim, OnlyHer, Agio, Gossard, Panache, Curvy 
Kate, Audelle, Charnos, Alles. – Wybieramy tych, którzy proponują 
jak najszerszą „rozmiarówkę”, o dobrej konstrukcji, którą zresztą te-
stujemy na sobie – mówi Gabriela Nowicka. – Cieszymy się, bo poza 
brytyjskimi, to również marki polskie.

Do kupienia w salonie są też majtki (w kompletach i osobno), szla-
froki, koszulki nocne i pidżamy, a także coś zupełnie specjalnego 
– eleganckie koszule dedykowane paniom z wydatnymi piersiami, 
specyficznie uszyte, nie opinające biustu. – Wiele kobiet przypro-
wadzają do salonu... mężowie, którzy usłyszeli o brafittingu i chcieli 
poprawić jakość życia swoich żon przez dopasowanie odpowied-
niego stanika – mówią właścicielki salonu. – Z myślą o tych, którzy 
pragną sprawić tego typu podarunek swoim najbliższym kobietom 
wprowadziłyśmy bony prezentowe. Podpowiadamy: to doskonały 
pomysł na prezent gwiazdkowy.

biuStonoSze do zadań SPecjalnych

Ciąża, karmienie, ślub, sport – trudy doboru bielizny do tych 
wyjątkowych sytuacji zna każda kobieta. Salon oferuje produkty 
zarówno dla przyszłych i karmiących mam, pannom młodym, jak 
i aktywnym sportsmenkom. – Niewiele kobiet zdaje sobie sprawę 
z faktu, iż podczas ćwiczeń piersi narażone są na różnego rodzaju 
drgania i przeciążenia, czego skutkiem jest utrata ich jędrności, ela-
styczności, a nawet kształtu – mówi Małgorzata Mytko, instruktorka 
Fitness Pure Jatomi Atrium. – Profesjonalny biustonosz sportowy 
jest niezwykle ważny przy każdej aktywności fizycznej i nie powin-
nyśmy oszczędzać na tej części garderoby.

Salon BiuTyStyl ma w sprzedaży profesjonalną bieliznę Shock 
Absorber, która gwarantuje piersiom bezpieczeństwo, stabilność 
podczas ruchu, a jednocześnie nadaje im optymalne ułożenie 

Drugi krok przy doborze właściwego stanika - mierzenie (pierwszy to, oczywiście, długa rozmowa z klientką). 
Gabriela Nowicka i Katarzyna Pieńkowska podkreślają: w staniku każda pani powinna czuć się lekko i komfortowo



względem ciała. Doskonała do wszelkich aktywności, zwłaszcza 
biegania, które wystawia piersi na ciężką próbę. – Mamy mniejsze, 
ale też rozmiary dla pań o obfitym biuście, które szczególnie po-
winny dbać o jego dobre „opakowanie” w czasie uprawiania sportu 
– mówi Gabriela Nowicka.

Bieliznę dla mam karmiących piersią dostępną w salonie od nor-
malnych biustonoszy różni jedynie dodatkowa funkcja – odpinane 
miseczki. Poza tym w niczym nie przypomina ona siermiężnych „na-
miotów” z grubych materiałów. Jest funkcjonalna, a przy tym ładna 
i elegancka. Może z powodzeniem służyć po zakończeniu karmienia. 
Na życzenie wymagających mam BiuTyStyl może przerobić praktycz-
nie każdy stanik dostępny w salonie na stanik do karmienia.

Stanik a zdrowie

O biust należy dbać całe życie. Niestety, choć piersi to dla kobiet 
najważniejsza część ciała, nie zawsze robią to odpowiednio. Nega-
tywne efekty trudno zniwelować, ale można próbować piersi „napra-
wić”. Odpowiednia dieta pobudzająca produkcję białek, regularne 
uprawianie sportu, np. pływanie, wygarnianie biustu, czyli prawidło-
we układanie go w miseczce, co prawda biustu nie podniesie, ale na 
pewno go wzmocni i wpłynie korzystnie na jego wygląd.

Fakt, że niewłaściwie dopasowany stanik nie pozostaje bez wpły-
wu na zdrowie, potwierdza elżbieta Kuklińska, prowadząca Gabinet 
Fizjoterapii reHABIT: – W przypadku kobiet z dużym i ciężkim biu-
stem kręgosłup jest bardzo obciążony, co powoduje szereg wyni-
kających z tego dolegliwości bólowych oraz wady postawy, spowo-
dowane pośrednio garbieniem się przy niepodtrzymanym biuście 
– podkreśla. – W dobrze dopasowanym biustonoszu, zapewniają-
cym właściwe podtrzymanie piersi, kobieta zaczyna się prostować, 
przestaje się garbić, ściąga łopatki i ramiona, a co najważniejsze 
- odciążony zostaje jej kręgosłup, a bóle związane z jego przecią-
żeniem: w odcinku szyjno-piersiowym, bóle barków, ramion, karku, 
głowy, bardzo często ustępują.

– Niezwykle ważna jest dla nas profilaktyka raka piersi – mówi 
Katarzyna Pieńkowska. – Bierzemy udział w akcji „Dotykam-wygry-
wam”, organizowanej m.in. przez Fundację rak&roll. Każda klientka 
otrzymuje od nas zawieszkę pod prysznic, instruującą jak przepro-
wadzać samobadanie piersi. Miałyśmy zajęcia z onkologiem. Przy 
mierzeniu zwracamy uwagę na ewentualne niepokojące zmiany 
w wyglądzie piersi, także podejrzane pieprzyki. Sugerujemy wów-
czas konsultację z lekarzem.

W ramach promowania zdrowia w BiuTyStyl odbywają się też 
cykliczne spotkania z dietetyczką, Natalią Jasiakiewicz-Jeleń z Pra-
cowni Diet, która przeprowadza konsultacje z badaniem składu 
ciała i doradza m.in. dietę mogącą mieć wpływ na zachowanie jędr-
ności i elastyczności piersi. – Duże znaczenie ma tu dieta wspoma-
gająca produkcję kolagenu – wyjaśnia dietetyczka. –   Wytwarzanie 
w organizmie tego eliksiru młodości wspomagają: witamina C po-
chodząca z papryki, cytrusów, natki pietruszki i wielu innych owo-
ców i warzyw, czerwone i fioletowe warzywa i owoce jako źródła 
antyoksydantów: buraczki, pomidory, papryka,  porzeczka, maliny, 
poziomki, truskawki, jeżyny i borówki, witamina A: marchew, bataty, 
witamina e: orzechy, migdały, nasiona

Bywa, że właścicielki wybierają się też poza salon. – Zabieramy 
wielką walizkę pełną biustonoszy i parawan na spotkanie pań, któ-
re we własnym gronie, w prywatnym otoczeniu mają szansę przy 
kawie urządzić przebieranie i wybieranie bielizny – opowiada Kata-
rzyna Pieńkowska. – Wystarczy zorganizować taką grupę i skontak-
tować się z nami.

Brafitterki przyznają, że salon nie jest dla nich jedynie miejscem 
sprzedaży, ale też przestrzenią przyjazną kobietom. – Cieszy nas, 
że większość klientek do nas wraca, odwiedzają nas regularnie. 
Mówią, że dobrze się tu czują. Przychodzą i mamy z nastolatkami, 
i seniorki. Zależy nam na budowaniu pozytywnych i trwałych relacji 
z klientkami. Kiedy widzimy szczęśliwą, zadowoloną kobietę, wyglą-
dającą pięknie w doskonałym dla niej biustonoszu jesteśmy dum-
ne. Po prostu bardzo lubimy swoją pracę!
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natalia jasiakiewicz - jeleń z Pracow-
ni Diet: rak piersi to jeden z kilku ty-
pów nowotworów wysoce zależnych 
od sposobu żywienia. By chronić 
zdrowie spożywajmy żywność bogatą 
foliany (naturalny sok pomarańczowy, 
warzywa liściaste, strączkowe, wzbo-
gacane płatki śniadaniowe), produkty 
zawierające naturalne antyoksydanty 
(czerwone winogrona, fioletowe śliw-
ki, granaty, żurawina, czosnek) oraz 
źródła tłuszczy omega 3 (ryby morskie, 
orzechy, nasiona i oleje roślinne spo-
żywane na surowo). Menu powinno 

zawierać odpowiednią ilość błonnika, który znajduje się głównie 
w warzywach, owocach, kaszach i naturalnych płatkach zbożo-
wych. By zmniejszyć ryzyko zachorowania, należy utrzymywać 
prawidłową wagę ciała. Dodatkowe kilogramy zwiększają nie-
bezpieczeństwo rozwoju raka piersi, przede wszystkim u kobiet 
w okresie pomenopauzalnym. Tkanka tłuszczowa produkuje es-
trogeny, które dostają się do krwioobiegu, estrogeny mogą sty-
mulować wzrost guza. Im mniej tkanki tłuszczowej, tym mniejsze 
ryzyko wystąpienie choroby. Odchudzając się, dbajmy o to aby 
dieta miała jak najwyższą wartość odżywczą; nie powinno w niej 
zabraknąć naturalnej żywności ze wszystkich grup produktów, 
a więc zarówno zbóż, warzyw i owoców, nabiału, chudego mięsa, 
ryb i dobrej jakości olejów roślinnych.     www.pracownia-diet.pl

Bieg i inne intensywne ćwiczenia fizyczne narażają biust na ogromne 
przeciążenia. Warto zainwestować w odpowiedni stanik, który ograniczy 
potencjalne niedogodności i sprawi, że poczujemy się bardziej komfortow
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ani Helena jest mieszkanką Koszalina, obecnie na 
emeryturze. Ma dwie dorosłe córki i dwoje wnucząt. 
Na pytanie o wiek, odpowiada: – równo czterdzie-
ści, do setki! Z podobnym poczuciem humoru pod-

chodzi do całego planu metamorfozy. – Decyzję o wzięciu udziału 
w tym przedsięwzięciu podjęła za mnie jedna z córek – śmieje się. 
– Dałam się przekonać, zobaczymy, co z tego wyniknie.

Nocy poprzedzającej pierwszą konsultację w Instytucie Kosme-
tologii i Medycyny estetycznej Dermalogica nasza bohaterka nie 
przespała. Strach ustąpił po spotkaniu i rzeczowej rozmowie ze 
specjalistami Instytutu Kosmetologii i Medycyny estetycznej Der-
malogica, którzy oceniali stan jej skóry.

Kiedy spotykamy się przed pierwszym zabiegiem, po zdenerwo-
waniu nie ma śladu.

– Szczerze mówiąc nigdy specjalnie nie dbałam o skórę, niestety 
palę i konsekwencje widać – mówi. – Jestem dobrej myśli.

Zabiegi kosmetologiczne i medycyny estetycznej przeprowadzą 
specjaliści Instytutu Kosmetologii i Medycyny estetycznej Dermalo-
gica: edyta Szuplak-Słupczewska, magister kosmetologii, wicepre-
zes Polskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Medycyny estetycznej 
oraz dr Marek Iwaszko, lekarz medycyny estetycznej.

Do metamorfozy zgłosiło się wiele kandydatek. – Wybraliśmy pa-

nią, u której potrzeba zmian była największa, a tym samym możemy 
jej zaproponować duży wybór różnych zabiegów, prezentując jed-
nocześnie możliwości, jakie stwarza medycyna estetyczna – wyja-
śnia edyta Szuplak-Słupczewska.

Specjaliści wybrali zabiegi po szczegółowej analizie skóry. – 
u pani Heleny można dostrzec wszystkie defekty, które nasilają 
się z czasem, poczynając od stanu skóry właściwej, czyli wiotkości 
związanej z ubytkiem kolagenu, po przebarwienia, rozszerzenia na-
czyń krwionośnych – ocenia dr Marek Iwaszko. – Skóra jest ziemista, 
cienka, mało elastyczna. Pani Helena nie ma zbyt wiele tkanki pod-
skórnej, co mogłoby ukrywać ubytki objętości, które są znaczne. 
Za to nie nadużywa mięśni mimicznych, zatem nie ma głębokich 
zmarszczek – to na plus. Konieczne będzie przeprowadzenie kilku 
zabiegów stymulujących objętość tkanek. Wymaga to czasu, by 
mogły się budować. Będziemy skórę liftingować w miejscach, gdzie 
bardzo opadła. Bez użycia skalpela, mało inwazyjnie.

Wśród preperatów, które zamierza zastosować dr Marek Iwasz-
ko, są Sculptra, preparat na bazie kwasu polimlekowego i radies-
se, który w składzie ma wapń i fosfor – wszystkie substancje wystę-
pują w organizmie człowieka, zatem są bezpieczne. Ich zadaniem 
jest stworzenie swego rodzaju „rusztowania” poprzez pobudzenie 
wzrostu naturalnych włókien kolagenowych. Co ważne, przez to, że 

p

wielKa metamorfoza
startujemy!

Wszystko jasne. Pani Helena Nowak została wybrana na bohaterkę metamorfozy, której 
efekt za trzy miesiące zobaczą na łamach „Prestiżu” nasi Czytelnicy. Będzie spektakularny 
– zapowiadają specjaliści. Nasza bohaterka z pomocą zabiegów kosmetologicznych, po-
rad wizażystów, stylistów i fryzjerów wypięknieje i odmłodnieje o kilkanaście lat. Pierwszy 
zabieg za nami.

AuTOr: ANNA MAKOCHONIK / ZDJęCIA: WOJCIeCH GrelA
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stymulowane są własne tkanki, efekt jest bardzo widoczny, ale natu-
ralny. Inaczej niż w przypadku wypełniaczy permanentnych. Dodat-
kowym atutem jest trwałość zabiegów, zwłaszcza przy późniejszej 
dobrej pielęgnacji. – Oczekujemy skóry zregenerowanej, napiętej, 
nawilżonej, aksamitnej, pełnej blasku, z wyrównanym kolorytem – 
wymienia dr Marek Iwaszko. – W niektórych obszarach możemy od-
młodzić skórę twarzy nawet o 15 lat.

Należy zaznaczyć, że zabiegi medycyny estetycznej i kosmeto-
logiczne różnią metody działania. Te pierwsze przeprowadzane są 
z użyciem igieł – to wypełniacze, nici liftingujące. W kosmetologii 
używa się natomiast lasera, kwasów dermatologicznych, mezotera-
pii. Generalnie za pomocą medycyny estetycznej można osiągnąć 
świetne rezultaty, także tam, gdzie kiedyś nie obyłoby się bez skal-
pela i chirurgii plastycznej.

Serię zabiegów kosmetologicznych, którym poddana zostanie 
pani Helena rozpoczęło laserowe odmładzanie. – Prawdopodobnie 
powtórzę je jeszcze dwa do trzech razy, w zależności od potrzeb 
i efektów, które ujawnią się w czasie całego procesu metamorfozy – 
mówi edyta Szuplak-Słupczewska. – Pracujemy na kilku poziomach 
skóry. Pierwszym etapem jest pobudzenie za pomocą światła lasera 
fibroblastów, czyli komórek produkujących kolagen i elastynę, do 
wzmożonej pracy. Następnym etapem jest zamknięcie naczynek 
i usunięcie przebarwień. Oba etapy wykonywane są podczas jed-
nego zabiegu, który trwa około pół godziny. Do dwóch dni może 
się utrzymywać po nim zaczerwienienie skóry. Pierwszy, delikat-
ny, efekt będzie widoczny po kilku dniach. Pełniejszy – po trzech 
tygodniach, kiedy naczynka się wchłoną, a przebarwienia znikną. 
ewentualnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, zrobimy wówczas korektę 
zabiegu. Następna będzie oxybrazja – zabieg z użyciem tlenu i soli 
fizjologicznej, który wyciągnie ze skóry zanieczyszczenia, zaskórniki 
i dotleni skórę. Potem kwasami dermatologicznymi usuniemy mar-
twy naskórek i pobudzimy skórę do odnowy. 

edyta Szuplak-Słupczewska podkreśla, że z zabiegów mogą sko-
rzystać panie w każdym wieku, bo kryterium wieku w medycynie 
estetycznej i kosmetologii nie istnieje. Bada się skórę i jej potrzeby. 
Istnieją pewne wskazania dotyczące naturalnych zmian zachodzą-
cych z czasem w skórze, jednak nie są to sztywne zasady – bywają 
panie dojrzałe z piękną cerą, i dwudziestolatki ze zmarszczkami mi-
micznymi. Bywa to uwarunkowane genetycznie, stylem życia i od-
żywiania.

Cykl zabiegów zakończy się po trzech miesiącach profesjonalną 
sesją zdjęciową. Poprzedzą ją konsultacje z brafittingu, czyli profe-
sjonalnego doboru biustonosza, który przeprowadzą panie z salo-
nu BiuTyStyl. O fryzurę bohaterki zadba Salon Fryzjerski „Dorota”. 

Kolejny etap metamorfozy – w następnym wydaniu „Prestiżu”. 
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upujesz ulubione perfumy od słynnego projektan-
ta, super tusz do rzęs, albo krem pod oczy, który re-
klamowany jest jako niezawodny. I zamiast cieszyć 
się odrobiną luksusu, masz przekrwione, spuchnię-

te oczy, wysypkę i nie wyglądasz wcale jak dziewczyna z reklamy. 
Przyczyną mogą być parabeny. Te syntetyczne konserwanty używa-
ne są m.in. w produkcji perfum czy balsamów do ciała. Mają dzia-
łanie bakteriobójcze i grzybobójcze, ale mogą uczulać. Do tego 
podejrzewa się, że fatalnie wpływają na gospodarkę hormonalną 
i mają działanie rakotwórcze. Występują pod różnymi nazwami: 
methylobaraben, ethyloparaben, propylparaben, bythylparaben, 
izobuthylparaben, benzylparaben.

maSeczka z roPy naftowej

Kolejne na czarnej liście są oleje mineralne. Trudno zrozumieć 
ich fenomen, ponieważ oprócz tego, że szkodzą, nie mają żad-
nych właściwości upiększających. Dodawane np. do kremów do 
twarzy działają tylko na powierzchni skóry. Ich ciężka konsystencja 
powoduje zatykanie porów, a co za tym idzie powstanie trądziku. 
Dodatkowo organizm nie potrafi ich rozłożyć na czynniki pierwsze 
i wydalić. Tak zmagazynowane odkładają się w wątrobie, węzłach 
chłonnych i nerkach. Popularnym olejem mineralnym jest parafina, 
czyli pochodna ropy naftowej. Sama geneza tego składnika powin-

na skłonić do refleksji. Takie samo pochodzenie ma wazelina, która 
sprawdza się jako środek silnie natłuszczający i chroniący. Jednakże 
również może nie tyle chronić, co szkodzić.

ładne, ale z wierzchu

Bardzo popularnym składnikiem wielu kosmetyków są karbome-
ry. To substancje zagęszczające dzięki którym np. mleczko czy żel do 
twarzy są tak „wydajne”. Nie można jednak z nimi przesadzać, gdyż 
grozi to swędzeniem i zaczerwienieniem skóry. Dobrze też używać 
kosmetyków bezzapachowych, gdyż te syntetycznie perfumowane 
mogą narobić bałaganu w naszych wątrobach i uszkodzić ich ko-
mórki. Podobnie jak oleje silikonowe dodawane np. do podkładów. 
Pięknie wygładzą twarz, ale nie są przyswajalne przez organizm.

miękko i niePrzyjemnie

Z opakowania patrzy na nas słodka owieczka, która zapewnia, że 
nasze pranie będzie miękkie jak jej wełna. lanolina, składnik m.in. 
płynów do prania, to wosk otrzymywany z owczej wełny. Może 
uczulać. W proszkach do prania, mydłach czy szamponach używa-
ne są detergenty, SlS (Sodium lauryl Sulfate) oraz SleS (Sodium 
laureth Sulfate). Może i pomogą usunąć skutecznie brud, ale przy 
okazji uczulą, wysuszą skórę i spowodują łupież.

Nie tylko złość piękności szkodzi, ale także niektóre kosmetyki, a dokładniej składniki 
w nich zawarte. Moda na kosmetyki organiczne ma więc swoje uzasadnienie, bo przecież 
nikt nie lubi budzić się z opuchniętą twarzą.

K

AuTOr: ANeTA DOleGA

Czytaj etyKiety!
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KosmiCzna teChnologia 
w służbie jasnego uśmieChu

Wybielanie zębów stało się niezwykle modne. Choć ze względu na dostępność na rynku 
wielu preparatów wybielających wydaje się ono prostym zabiegiem, lepiej wykonywać je 
pod kontrolą lekarza a nie samodzielnie. unikniemy skutków ubocznych, a efekt będzie 
trwalszy. Tym bardziej, że rozwój technologii oddaje w ręce stomatologów coraz  dosko-
nalsze narzędzia. Takie, jak system Beyond Polus.

AuTOr: MArCIN BOGurSKI / FOTO: WOJCIeCH GrelA
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bo firma Beyond zawsze słynęła z tego, że produkowała najlepsze 
urządzenia do wybielania. 

Beyond Polus to lampa zupełnie nowej generacji, której działa-
nie jest oparte i na długości fali, jak i podwyższonej temperaturze. 
Do tej lampy dostosowany jest też specjalny preparat. Żel i lampa 
stanowią jeden układ. efekt otrzymuje się bardzo szybko, właściwie 
bez nadwrażliwości. lampa weszła na polski rynek we wrześniu br. 
W porównaniu z poprzednią generacją lampa ta jest niesamowi-
tym skokiem technologicznym, gwarantującym fenomenalną ja-
kość i szybkość oraz brak nadwrażliwości u pacjentów. 

Czasami jestem pytany, czy wybielanie jest szkodliwe? Otóż nie 
jest, jeśli dotyczy zębów wyleczonych, bez próchnicy, bez stanów 
zapalnych dziąseł. Jest to zabieg wykonywany na koniec leczenia, 
nie na jego początku! Nie wolno go wykonywać na zębach z próch-
nicą czy na zębach martwych, bo reakcja może być spektakularna: 
obrzęki, zaostrzone stany zapalne. Nie wykonuje się wybielania 
u kobiet w ciąży i nieletnich. 

Często pacjenci zamawiający koronkę mówią, że chcieliby nie-

jako przy okazji wybielić zęby. Zawsze wtedy informujemy, że wy-
pełnienia się nie wybielają! Zresztą nigdy nie można powiedzieć 
pacjentowi ze stuprocentową pewnością, na ile jego zęby się rozja-
śnią. Zawsze konieczna jest konsultacja, czy w ogóle warto to robić. 
Mamy narzędzia do elektronicznego pomiaru koloru, więc pacjent 
widzi, z jakim kolorem do nas przychodzi i co można osiągnąć (im 
zęby są ciemniejsze, tym mają większą tendencję do wybielania). 
Najtrudniejsze są przebarwienia polekowe. Na przykład potetracy-
klinowe, występujące najczęściej u ludzi w wieku 30-45 lat (w ich 
młodości masowo podawano tetracykliny jako popularne antybio-
tyki). 

Co zrobić, gdy pacjentowi bardzo zależy na wybieleniu, a ma 
dużo wypełnień, które pozostają w trochę innym odcieniu? Wszyst-
ko zależy od tego, jak duża różnica odcieni. Czasami przy niewielkiej 
różnicy wystarczy tylko zdjąć niedużą warstwę wypełnienia i nałożyć 
jaśniejszą. Czasem jednak wiąże się to z wymianą całych „plomb”. 
Jeśli wypełnienie jest szczelne, możemy wykonać wybielanie zęba. 
Kiedy wypełnienie jest nieszczelne, trzeba je wymienić. Zaocznie 
zakłada się wtedy jaśniejszy kolor wypełnienia, traktuje się je jako 
tymczasowe, dostosowując estetycznie do zębów wybielonych.

Dr Marcin Bogurski jest koszalińskim stomatologiem. 
Prowadzi praktykę w gabinecie przy ulicy Bocznej 11/5.
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odstawowa metoda wybielania to nałożenie na zęby 
preparatów zawierających substancje czynne (nad-
tlenek karbamidu, nadtlenek wodoru). Przy czym 
zgodnie z przepisami poza gabinetami stomatolo-

gicznymi nie wolno stosować ich w stężeniu większym niż pięcio-
procentowe. Tymczasem doszło do sytuacji, że bez problemu moż-
na kupić na rynku preparaty nawet 30-procentowe, zastrzeżone 
dla lekarzy. Dlatego zareagowała na to unia europejska, wydając 
dyrektywę zabraniającą stosowania środków wysokoprocentowych 
w gabinetach kosmetycznych albo w warunkach domowych.

Preparaty o wysokiej zawartości składników czynnych mogą bar-
dzo mocno podrażniać śluzówkę i spowodować inne spustoszenia 
w jamie ustnej. Dlatego przed wybielaniem zęby muszą być odpo-
wiednio przygotowane, a przede wszystkim wyleczone. 

Domowe wybielanie, kiedy stosuje się legalne preparaty 
5-procentowe, trwa długo, bo nakładanie ich na zęby trzeba po-
wtarzać wielokrotnie – zazwyczaj 
w ciągu 8-12 dni. A uzyskuje 
się w ten sposób efekt na pew-
no słabszy i trwający krócej niż 
przy podejściu profesjonalnym. 
Potrzebne do zabiegów formy 
nakładane na zęby są dostępne 
np. w internetowych serwisach 
aukcyjnych. Można je kupić rów-
nież w gabinetach stomatolo-
gicznych. Generalnie – dobrze 
jest, jeśli samodzielne wybielanie 
poprzedzimy konsultacją stoma-
tologiczną. 

Pacjentom wydaje się czasem, 
że wybierając opcję „samodziel-
ności”, wydadzą mniej pieniędzy. 
To błędne założenie. Preparaty są 
drogie, a z powodu konieczności 
wielokrotnego powtarzania czyn-
ności, zużywa się ich bardzo dużo. 
No i pozostaje jeszcze kwestia ja-
kości stosowanych żeli. Niektóre, 
nawet szeroko rekomendowane, 
mają słabą jakość i przez to rów-
nież małą skuteczność. Warto 
zawierzyć lekarzowi, bo on wie, 
jakim środkom można zaufać.

Wybielanie gabinetowe jest najskuteczniejsze i najmniej inwa-
zyjne, choć używamy do tego silnie działających preparatów. Kata-
lizatorem reakcji wybielania są dwa czynniki: długość używanego 
światła lub temperatura. To samo co osiągniemy przez samodzielne 
używanie formy wybielającej przez 5-7 godzin dziennie, w gabine-
cie uzyskujemy w 45 minut! Jeden seans wystarcza, żeby mieć pe-
łen efekt wybielenia. W przypadkach ekstremalnych – powtarzamy 
zabieg. Czyli mamy góra dwie krótkie sesje i niewielkie nadwrażli-
wości zębów, szybko mijające po zabiegu. efekt wybielania utrzy-
muje się na wiele, wiele lat. 

Jak długo? Wszystko zależy od diety. Szczególnie bezpośrednio 
po zabiegu trzeba uważać na to, co się je. Zęby są wtedy (przez ty-
dzień, dwa) bardzo podatne na trwałe wchłanianie barwników. Stąd 
unikamy picia czarnej kawy, mocnej herbaty, jedzenia potraw silnie 
barwiących (np. buraczków itd.), picia czerwonego wina. Później 
ostrożność może być mniejsza, ale miejmy świadomość, że palenie 
papierosów, picie dużych ilości kawy, zaniedbanie higieny musi się 
odbić na barwie uzębienia i szybciej znieść efekt wybielenia. 

Wspomnieliśmy o świetle, które jest katalizatorem dla substancji 
czynnych stosowanych przy wybielaniu. lamp do wybielania jest na 
rynku bez liku. Najlepsza z dostępnych obecnie to z Beyond Po-
lus. Wygrała ona wszystkie amerykańskie rankingi. Nic dziwnego, 

p
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stnieje wiele rodzajów miodów: jasne, ciemne, słodkie, gorycz-
kowate. Miody można też podzielić ze względu na to, z pyłków 
jakich roślin powstały. Miód akacjowy, biały i słodki, według 
pszczelarzy ma wspomagać leczenie problemów z układem 

pokarmowym. Podobny kolor ma miód rzepakowy, który jest po-
lecany pacjentom z chorobami układu krwionośnego, a także przy 
zapaleniach górnych dróg oddechowych. Prawdziwym rarytasem 
jest miód malinowy, o charakterystycznym aromacie owoców ma-
liny. Działa on napotnie, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, ma 
też chronić przed rozwojem miażdżycy. uspakajające są miody gry-
czane i wrzosowe (dzięki zawartości witamin z grupy B). Te ciemne 
miody o intensywnym zapachu mają 
pomagać przy schorzeniach dróg 
moczowych, osłabieniu pamięci, za-
paleniu pęcherza moczowego i jelit.

Dla dzieci szczególnie polecane 
są miody spadziowe i wielokwiato-
we. Miody ze spadzi z drzew igla-
stych, głównie sosny i świerku, sto-
sowane są przy chorobach górnych 
dróg oddechowych. Silne właściwo-
ści aseptyczne i moczopędne mają 
miody ze spadzi z drzew liściastych. 
Miody wielokwiatowe są zbierane 
z wielu roślin i dzięki temu uodpar-
niają organizm na różne pyłki.

Czy miód należy dodawać do 
gorącej herbaty? Niekoniecznie, po-
nieważ zawarte w nim enzymy roz-
kładają się pod wpływem wysokiej 
temperatury. Po zalaniu wrzątkiem 
miodu mamy mniej więcej 10 minut 
na wypicie go, ponieważ po upły-
wie tego czasu będziemy się raczyli 
właściwie samymi cukrami, zamiast 
korzystania z prozdrowotnych sub-
stancji zawartych w miodzie. Najle-
piej jest dodawać miód do napojów 
o temperaturze 50-60 stopni Celsjusza, czyli lekko podgrzanych.

Naukowcy (m.in. z Niemiec, Australii, Holandii oraz Stanów Zjed-
noczonych) postanowili w ramach wielkiego projektu badawczego 
przyjrzeć się antyseptycznym właściwościom miodu. Próbowali od-
powiedzieć na pytanie, czy skuteczność miodu zależy od jednego 
czynnika, czy od zawartości różnych składników w odpowiednich 
proporcjach.

Badacze z uniwersytetu w Bonn przez kilka lat pracowali nad 
miodem medycznym (ang. medihoney), czyli mieszaniną dwóch 
miodów, znanych ze swoich właściwości antybakteryjnych: pierwszy 

z nich ma w składzie niewielkie ilości nadtlenku wodoru, drugi zaś 
jest miodem znanym i stosowanym w medycynie w Australii – mio-
dem manuka. Jedna z autorek badania, Kai Sofka, specjalistka od 
leczenia ran z Klinice Dziecięcej uniwersytetu w Bonn, twierdzi, że 
miód medyczny może być z powodzeniem stosowany przy lecze-
niu trudno gojących się ran. Przy stosowaniu miodowych okładów 
zmiana opatrunku jest łatwiejsza, zaś martwa tkanka jest szybciej 
usuwana i rany szybciej się goją. Niemieccy naukowcy antybakte-
ryjne właściwości miodu przypisują zawartemu w nich pszczelemu 
enzymowi – oksydazie glukozowej. rozkłada ona cukier zawarty 
w miodzie z wydzieleniem niewielkich ilości nadtlenku wodoru. 

Prof. Jennifer eddy z uniwersyte-
tu Wisconsin także stosowała miód 
do leczenia trudno gojących się ran. 
Jej pacjentami byli chorzy na cu-
krzycę, którym w wyniku powikłań 
choroby groziła amputacja kończyn. 
Owrzodzenia u diabetyków wynika-
ją najczęściej z neuropatii czuciowej, 
niedokrwienia stóp i zakażeń. Prof. 
eddy usuwała pacjentom warstwę 
martwej tkanki i na ranę nakładała 
warstwę miodu. W ten sposób uda-
ło jej się uratować sześcioro pacjen-
tów przed amputacją kończyny.

Tak więc medycyna XXI wieku 
potwierdza to, co wiedzieli już nasi 
starożytni przodkowie, bo przecież 
o leczeniu ran miodem zaświadcza-
ją najstarsze zabytki piśmiennictwa. 
A poza tym, czyż nie mówimy: „to 
miód na moje serce…”?

Naukowcy z uniwersytetu Tech-
nologicznego w Sydney badali 
wpływ australijskiego miodu manu-
ka, kanuka i miodu koniczynowego 
na rozwój odpornych na antybiotyki 
bakterii: laseczki siennej (Bacillus 

subtilis), pałeczki okrężnicy (eschericha coli), gronkowca złocistego 
(Staphylococcus aureus) i pałeczki ropy błękitnej (Pseudosomonas 
aeruginosa). Okazało się, że miód powstrzymywał rozwój wszystkich 
tych bakterii, chociaż najsłabiej działał na gronkowca. Najbardziej 
skutecznymi antybakteryjnie miodami okazały się miody manuka 
i kanuka oraz ich mieszanki. Badacze podkreślają, że kluczem do 
skuteczności miodu jest jego chemiczna złożoność. Miód zawiera 
kilka związków hamujących rozwój bakterii, takich jak metylogliok-
sal, nadtlenek wodoru i defensyny, odpowiadające za odpowiedź 
odpornościową.

i

miód ponownie 
pod lupą nauKowCów

Według medycyny ludowej miód jest dobry na wszystko. Pomoże zarówno podczas 
przeziębienia, problemów z trawieniem, anemii, przy niegojących się ranach. ukoi nerwy 
i pomoże zasnąć. Wzmocni i doda energii. Badacze z całego świata postanowili naukowo 
zweryfikować obiegowe opinie o szerokim leczniczym, a nie tylko kulinarnym, zastosowa-
niu miodu. 
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nemia traktowana jest najczęściej jako typowo ko-
biece schorzenie. Często jej przyczyną jest comie-
sięczna utrata krwi u kobiet w okresie rozrodczym, 
która skutkuje zmniejszeniem się liczby czerwo-

nych krwinek , a nawet wyczerpaniem zapasów żelaza w organi-
zmie. Nie jest to jednak jedyna przyczyna anemii wywołanej niedo-
borami żelaza. ubytek tego pierwiastka zachodzi także wtedy, gdy 
doszło do przewlekłego krwawienia, spowodowanego chociażby 
polipami w jelicie grubym czy owrzodzeniami żołądka i dwunastni-
cy. Przyczyny te są jednak o wiele rzadsze.

Anemia przez dłuższy czas może nie dawać charakterystycznych 
objawów. Może towarzyszyć jej poczucie zmęczenia, brak sił wital-
nych, zbyt długi sen czy zajady − popularne, drobne dolegliwości, 
często bagatelizowane. Chorzy na anemię często zauważają u sie-
bie bladość skóry, jaśniejszy kolor śluzówek czy dziąseł. Przy niedo-
borach żelaza włosy stają się również bardziej łamliwe, podobnie 
jak paznokcie. Możliwa jest także koilonychia, objawiająca się zmia-
ną kształtu paznokcia na łyżeczkowaty.

Przy lekkich i średnich anemiach zalecanym leczeniem jest uzu-
pełnianie zapasów żelaza poprzez stosowanie suplementów diety. 
Powinny one zawierać żelazo dwuwartościowe. W sposób natural-
ny występuje ono w hemoglobinie, obecnej w erytrocytach. Żelazo 
na trzecim stopniu utlenienia wchłania się znacznie gorzej i musi 
zostać wewnątrz organizmu zredukowane. Zdecydowanie przyswa-
jalność żelaza poprawia dodatek kwasu foliowego i witaminy B12. 
Przy leczeniu anemii suplementami, dostarczającymi żelaza, warto 
sięgnąć także po witaminę C.

Większość leków stosowanych przy leczeniu objawowym anemii, 
wywołanej niedoborami żelaza, zawiera jedną z dwóch substan-
cji: fumaran żelaza lub glukonian żelaza(II), nazywany też czasem 
glukonianem żelazawym. Ten ostatni związek znany jest także jako 

dodatek do żywności, oznaczany jako e579. Jest on czarnym barw-
nikiem, poprawiającym wygląd przede wszystkim czarnych oliwek.

Glukonian żelaza najczęściej jest mieszaniną glukonianów żela-
za(II) i żelaza(III). Wynika to z łatwości, z jaką żelazo dwuwartościowe 
ulega utlenieniu w warunkach tlenowych i przy dostępie promie-
niowania słonecznego do żelaza(III). e579 najczęściej zawiera od 
85 do 88% procent jonów Fe2+ oraz 12-15% jonów Fe3+.

Polscy naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa po-
stanowili przebadać jeden z dostępnych na polskim rynku prepara-
tów, zawierających glukonian żelaza jako medykament w leczeniu 
anemii. Celem badania było stwierdzenie, jak czas i warunki prze-
chowywania wpływają na właściwości lecznicze Ascoferu, produko-
wanego przez krakowską firmę farmaceutyczną oraz na jego sub-
stancję czynną, czyli glukonian żelaza. 

Wyniki badań są zaskakujące. Okazuje się, że prawidłowo prze-
chowywany lek, zawierający glukonian żelaza, zwiększa z czasem 
stężenie lepiej wchłanianych kationów Fe2+, przy jednoczesnym 
spadku zawartości gorzej wchłanianego  żelaza trójwartościowego. 
W ciągu niecałych dwóch lat zaobserwowany wzrost dobroczyn-
nego żelaza(II) wyniósł około 11%! Oznacza to, że starsze tabletki 
Ascoferu, przechowywane bez dostępu światła i powietrza atmos-
ferycznego w temperaturze pokojowej są skuteczniejsze w leczeniu 
anemii niż te dopiero co wychodzące z taśmy produkcyjnej.

Naukowcy z Krakowa przyjrzeli się też temu, jak promieniowanie 
słoneczne wpływa na glukonian żelaza, ponieważ częstym błędem 
pacjentów jest pozostawienie blistrów z tabletkami na stole lub pa-
rapecie, gdzie oddziałuje na nie słońce. Badaczom z AGH udało się 
udowodnić, że straty żelaza(II) pod wpływem promieniowania sło-
necznego mogą wynosić nawet 9,5%. Co to oznacza dla pacjenta? 
Najczęściej konieczność wydłużenia i tak wielomiesięcznej kuracji 
suplementem żelaza oraz wrażenie braku skuteczności terapii.

a

Konserwant w roli leKu 
na KobieCy problem

Czy barwnik spożywczy może być lekiem? Okazuje się, że tak. Do czego używa się w przemy-
śle spożywczym glukonianu żelaza? Jakie schorzenia leczy i jak należy go przechowywać? 
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j edną z nielicznych zalet przedzimia jest jego książkolub-
ność. Jeśli zaliczamy się do 11-procentowej grupy osób 
czytających, nie ma zajęcia milszego niż tzw. zaleganie 
pod kocem z książką. Dla pozostałych „procentów” ta 
wizja ma cechy tortury lub zajęcia abstrakcyjnego.

Okolicznościowa anegdota: Do znajomego wpadł 
kiedyś kolega. Na stoliku leżała biografia Jobsa. – O, 
książka – mówi. – Gruba. Co będziesz z nią robił?

Z powodu sympatii do książek nie czuję się lepsza 
czy społecznie przydatniejsza. Przeciwnie – pisząc ten felieton, nie 
mogę pozbyć się wrażenia, że przyznaję się do snobizmu, choć czy-
tanie to zwykła, jedna z wielu, przyjemnych czynności, równa słu-
chaniu muzyki albo sklejaniu modeli. Książkolubność mam wdru-
kowaną. Od kiedy? Nie pamiętam. regał z książkami w pokoju jest 
dla mnie oczywisty jak wanna w łazience i lodówka w kuchni. Domy 
bez książek wydają mi się dziwne i nieumeblowane. Czytanie wy-
pełniało mi dzieciństwo przy braku telewizji, fajnych zabawek (lata 
80.) i zdolności manualnych pozwalających lepić z plasteliny, rzeź-
bić w kasztanach, albo malować. literaturę dziecięcą i młodzieżową 
mam za to w palcu. Nawyczytywałam ją ze wszystkich możliwych 
bibliotek, głównie w łóżku podczas rozlicznych przeziębień. Może 
dlatego wciąż najbardziej lubię czytać leżąc na boku, mimo że ruj-
nuje mi to wzrok?

Obcowanie z książkami miewa charakter rytualny. Obserwuję to 
w swoim, nałogowo czytającym, otoczeniu. P. czyta wyłącznie przy 
jedzeniu i toalecie. W tych sytuacjach najbardziej się, za przepro-
szeniem, skupia i nic na to, jak mówi, nie poradzi. P2. do książek 
ma stosunek nabożno-estetyczny: w księgarni szuka egzemplarza 
o możliwie nieskalanej okładce pozbawionej najmniejszych rys, od-
cisków, kropek i plamek. Książki obkłada. Jeśli cudem mi (wyjątek) 
coś pożyczy, też muszę dopełniać powyższych procedur. efekt jest 
taki, że czytam w postawie zen, bez napojów i żywności w pobliżu 
i powoli przejmuję estetyczną paranoję przy kupowaniu książek. 
Z kolei I. nie skończyła żadnego kursu, ale mam pewność, że jest 
najszybciej czytającym człowiekiem świata. Kiedy czyta, przypomi-
na androida. Jest skupiona, nieruchoma i bezgłośna. Szura jedynie 
linijką (!), którą odkrywa wersy i skanuje je oczyma jak robot w le-
wo-prawo. Próbowałam tak czytać, ale za dużo energii zajmowało 
mi trafianie w odpowiedni fragment, efekty poznawcze były opła-
kane.

Moje rytuały? Kompulsywne kupowanie. Zdarza mi się kupić 

książkę tylko dla wydania, odkryłam tak świetnych autorów. Bo 
oprócz tego, że lubię czytać, lubię książki jako przedmioty. Wą-
cham, hołubię, szanuję, odkurzam, naprawiam, nie paćkam tłusty-
mi palcami, nie bazgrolę na marginesach, nie zaginam rogów, nie 
odkładam wnętrznościami na podłogę, nie stawiam na nich kubka, 
nie kładę kanapek. ustawiam na regale kategoriami, rozmiarami, 
czasem kolorami (czy zauważyli Państwo, że współczesne wydania 
najczęściej mają czerwone okładki?). Nie oddaję, niechętnie poży-
czam. Mam ambiwalentny stosunek do bookcrossingu. Nie obcho-
dzą mnie e-booki, audiobooki i czytniki. Nie pachną drukiem.

Kiedy czytam, że 60 proc. Polaków nie czyta niczego, myślę: szko-
da. Tych, co lubią, ale nie mają czasu, i tych, co im nikt kiedyś nie 
pokazał, jakie to miłe, fantastyczne, rozwijające zajęcie. Żal dzieci, 
które sprawniej niż słowem posługują się smartfonem, a kopalnie 
zmarnowanej wyobraźni zalały im terabajty internetowych bezwar-
tościowych ścieków.

Twierdzę bowiem, że KAŻDe dziecko potencjalnie lubi czytać, 
dopóki nie obrzydzą mu tego dorośli i szkoła. równie szkodliwi co 
nieczytający są dorośli dukający bajki na dobranoc. Trudno przy-
jąć, że czytanie jest fajne, widząc ich mordęgę. Niechęci do ksią-
żek dzieci mogą nabyć w gimnazjum. Wtedy, po całkiem niezłym 
kanonie lektur szkolnych, gdzie znajdziemy „Dzieci z Bullerbyn”, 
„Kubusia Puchatka” czy „Bajki robotów” następuje nagłe przejście 
w „Pieśń o rolandzie”, „Bogurodzicę”, „Kamienie na szaniec” i „Pa-
miętnik z powstania warszawskiego”. litości. Z ręką na sercu – kto 
dobrowolnie wybrałby to do czytania? Czemu wciskać je dzieciom? 
Dlaczego zalany hormonami 14-latek miałby z rozkoszą pochylać 
się nad „Pieśnią świętojańską o sobótce?”, albo wciągnąć w „Po-
top”? Nienawiść do książek bywa potem trwała, kojarzy się z nudą 
i męką, choć uważam, że KAŻDe dziecko można ze ścieżki nieczy-
tania zawrócić. Przykładem tego „Harry Potter”. Przeczytałam i wiem 
– fascynacja tą sagą milionów czytelników nie jest tylko modą. To 
świetnie napisana przygodowa literatura z krwistymi bohaterami, 
wciągającą fabułą, w której jest wszystko, co dzieci i dorośli uwiel-
biają. 

Na świecie, jestem pewna, istnieje książka dla każdego, choćby 
telefoniczna, zażaleń lub „Zmierzch”. Taka, która może uratować nas 
przed depresją przedzimia i ozdobić nam półkę. Szukajcie, a znaj-
dziecie. Może pod choinką? Wesołych świąt!

PS. Jeśli ktoś dostanie pod choinkę książkę i nie będzie jednak 
wiedział, co z nią zrobić, proszę mi przysłać – zaopiekuję się. 

kiedy ukazuje się ten tekst, jesteśmy w przedzimiu. oznacza to, że gdy wychodzimy do pracy jest 
ciemno, gdy jesteśmy w pracy jest szaro, a gdy wracamy z pracy jest ciemno. o godzinie 16 mamy 
wrażenie, że dzień już się skończył. normalnie, czyli w lecie, to akuratna pora na spacer, rower, wrotki, 
teraz energii starcza, by wleźć na tapczan i wpaść w doła. w zimie bywa lepiej – przez 5 godzin świeci 
słońce, śnieg się skrzy, za oknem urokliwe widoki jak z baśni andersena (pod warunkiem, że nie wy-
łania się z nich jakaś mroczna dziewczynka z zapałkami). w przedzimiu za oknem wisi jedynie szara 
szmata. beznadzieja egzystencji jest namacalna, a dni ciągną się jak kisiel.

Książkolubność

rocznik 1980. Koszalinianka od urodzenia. Absolwentka filologii 
polskiej ze specjalnością filmoznawstwo i kultura audiowizualna uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 roku związa-
na z mediami. Współautorka monografii festiwalu Młodzi i Film. 

anna 
makochonik
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Darek Gadowski ma 33 lata. Niepraktykujący nauczyciel języka angielskiego. Gastronom 
z przymusu. Ciekawy świata, ludzi już mniej. Jacek Stramik, 30 lat, to polonista z wykształ-
cenia. Stand-uper z powołania. Motto życiowe? „ludzie to najgorsze, co mogło przytrafić 
się ludziom”. Wszyscy, którzy oczekujecie skrzącej się dowcipem rozmowy z dwoma we-
sołkami, porzućcie nadzieję. „Stand-up to kwintesencja samotności” - mówi Jacek.  Bę-
dzie poważnie, bo założyciele Stand-up Koszalin mają misję zgoła odmienną od zwykłego 
rozśmieszania ludzi. Chcą nie tylko promować zdolnych stand-uperów z całej Polski, ale 
też udowodnić, że stand-up to prócz żartu także myśl, refleksja i „porządna intelektualna 
rozrywka”.

le jest scen stand-upowych w Polsce?
jacek: Najmocniejsza ze scen regularnych jest 

w Gdańsku, przede wszystkim ze względu na obecność 
Abelarda Gizy i Kacpra rucińskiego, którzy ją założyli i od 
pierwszego wieczoru mieli komplet na sali. Formuła jest 
podobna do naszej: zapraszają gości, a sami, jako go-
spodarze, dają krótkie występy, natomiast dłuższy mate-

riał prezentują sporadycznie.
darek: Najpierw musimy przyzwyczaić ludzi do stand-upu, zapo-

znać ich z najlepszymi i sami się z tym wszystkim ogarnąć, przestać 
stresować.

a poza gdańskiem?
j: Sceny powstają cały czas, ostatnio w Toruniu, łodzi. Duża sce-

na jest w Warszawie – ma szesnastu członków. Z tej grupy w różnych 
miejscach stolicy i Polski występuje po kilka osób. Nie mają takiej 

publiczności jak Giza i ruciński, bo jest ich po prostu za dużo i nie 
wszyscy są wystarczająco wyraziści.

d: Niektórzy są znani z mediów albo kanałów internetowych, 
osoby, które interesują się stand-upem, ich znają. Jednak dla szer-
szej publiczności pozostają jeszcze do odkrycia. 

Skąd ten nagły boom na stand-up w Polsce?
j: Dużej popularności przysporzył mu „skandal” z bąkiem pa-

pieża w wykonaniu Abelarda Gizy. To był punkt zwrotny. Od 2011 
roku grupa Abelarda jeździła po Polsce i miała po 30 osób na sali. 
Wystarczył żart z papieżem i wyprzedają bilety w kilka godzin, robią 
podwójne występy jednego dnia. Skandal to najlepsza promocja.

od kiedy was interesuje stand-up?
j: W 2010 roku, swój pierwszy felieton w jednej z koszalińskich 

gazet napisałem o Georgu Carlinie i potem wciągnęło mnie oglą-
danie stand-upu w internecie. No a Darek był w Stanach...

i

Stand-uP TO NIe KABAreT
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d: Byłem, miałem tam styczność ze stand-upem, ale byłem zbyt 
młody, żeby to doceniać. Co do Carlina – każdy szanujący się stan-
d-uper o nim słyszał. Zresztą widzowie coraz bardziej się interesują 
takimi postaciami. I dobrze, bo najgorzej przebić się do ludzi, którzy 
nie wiedzą w ogóle, czym jest stand-up, na czym polega jego for-
muła. Najlepiej zacząć właśnie od pokazywania im zagranicznych 
artystów, przyzwyczajać do konwencji. Próg strachu wtedy się obni-
ża i można do nich mówić różne dzikie rzeczy.

różnica między stand-upem polskim a amerykańskim jest rze-
czywiście tak duża?

D: Ogromna. Trzeba zwrócić jednak uwagę że w Polsce ta formu-
ła rozwija się od kilku lat a w uSA od kilkudziesięciu. 

J: W Polsce, czego mi bardzo brakuje, nie ma w stand-upie inte-
lektualistów.

do których aspirujesz?
J: Nie widać? robię taki stand-up, jaki sam chciałabym oglądać. 

Myślę, że kogoś, kto tak grubo dociska do krawędzi jak ja, na razie 
trudno znaleźć w Polsce.

d: Sporo osób w stand-upie 
jest z kabaretów lub interesowa-
ła się tylko kabaretami. Niektórzy 
przenoszą więc żarty o teściowej 
albo kochanku w szafie. Czyli każ-
dy od początku wie, jak się żart 
skończy. 

j: Takie uśrednienie i standa-
ryzacja poczucia humoru – fa-
cet przychodzi pijany do domu 
i zmaga się z małżonką. Wielu 
amerykańskich, w większości już 
nieżyjących, stand-uperów pra-
wie w ogóle nie żartowało, tylko 
po kaznodziejsku przemawiało, 
podejmowało próbę pokazania 
swojej wizji świata. u nas często 
usiłuje się tłumaczyć kabaretowy 
język na modłę występów stan-
d-upowych, opowiada się jakieś 
idiotyczne anegdoty z życia ludzi 
estrady. Kogo to interesuje?

amerykańskich artystów stać 
na większą odwagę, mocniejsze 
żarty?

j: Zauważyłem, że ludzie łakną 
hard core’u. Nawet ci, co są na 
stand-upie pierwszy raz. Wiado-
mo, bywają zniesmaczeni, obu-
rzeni, ale są tacy, którzy mówią, że 
nigdy takiego czegoś nie słyszeli, 
nie wiedzieli, że w taki sposób 
można mówić o rzeczywistości.

d: ludzie najczęściej zapamiętują najmocniejsze teksty, albo te, 
które ich najbardziej dotknęły, dały do myślenia. Twierdzę, że są 
dwie publiczności stand-upowe. Jedna przychodzi na kabareciarzy 
i chce delikatnych żartów, łatwego „brechtu”. Druga widownia chce 
być przy okazji zmuszona do myślenia.

kto zasiada na tej widowni?
j: Najdziwniejsze, że często są to ludzie starsi. Nie wiem jak to 

wytłumaczyć. Może mądrością życiową, albo zmęczeniem? Choć 
młodzi też są zmęczeni, a jakoś bardziej newralgicznie reagują.

d: Zawsze podstawą jest poczucie humoru, niezależnie od wie-
ku. Mnóstwo jest młodych sztywniaków i roześmianych staruszków. 
Może z wiekiem człowiek nabiera dystansu. Mówi o życiu bez owi-
jania w bawełnę i tego oczekuje od występujących.

biorąc pod uwagę wasz ostatni występ, najbardziej inspiruje 
was choroba, starość...

j: ...śmierć, depresja. Problemy osobiste i finansowe – to moje 
główne inspiracje. Poza tym stosunek Polaków do religii katolickiej. 

Jestem przeciwnikiem religii jakiejkolwiek i mówię bez ogródek, że 
jest niepotrzebna. Stand-up daje taką możliwość. Dążę do świata 
bez religii. To moja misja (śmiech). Chciałbym, żeby ludzie potrafili 
śmiać się z rzeczy strasznych, oswajali je na sposób komiczny. Dla 
mnie to intelektualne ćwiczenie. Próba odpowiedzi na pytanie, jak 
daleko można się posunąć w myśleniu o świecie. uprzedzę od razu 
następne pytanie: w stand-upie nie ma żadnych granic.

Dziękuję.
d: Nie wystarczy, jak to ma miejsce na open mikach, poobrażać 

wszystkich wokoło i czuć się w związku z tym niezwykle kontrower-
syjnym. Musi w tym być refleksja, uwidocznienie absurdu. Sztuką 
jest odpowiednio o czymś powiedzieć. Choćby to był Hitler i wojna. 
Ktoś kto uważa, że są tematy, których nie da rady poruszyć w spo-
sób komiczny czy absurdalny, nie ma szans na polubienie stand-
upu. Wszystko zależy od wyczucia. Natomiast jeżeli chodzi o inspi-
racje to życie wystarczy.

Poza wami – jakie są tematy-trendy w polskim stand-upie?
d: Na pewno stosunki damsko-

męskie. Już wspomniana starość. 
Co ciekawe, uważa się starszych 
ludzi za ociemniałych, mało dow-
cipnych, a jest odwrotnie i warto 
to pokazać.

j: No to masz swoją misję.
d: My się z Jackiem różnimy, 

inne rzeczy nas inspirują, ale śmie-
jemy się z tego samego, mamy 
podobne poczucie humoru. To 
jest dobre, takie zróżnicowanie.

czy stand-uper, pomijając to, 
że powinien mówić śmieszne rze-
czy, sam też musi być śmieszny?

j: Comedy comes from pain 
– komedia rodzi się z bólu. Dla 
mnie, jak mówiłem, inspiracją są 
smutne rzeczy, bo sam jestem 
depresyjny. Cenię mroczny stan-
d-up, który wywołuje śmiech, ale 
mówi o rzeczach strasznych. Cze-
goś takiego brakuje w tym kraju.

d: Trzeba być prawdziwym. 
W stand-upie nie ma rekwizytów 
ani scenografii, mimo to wiele 
osób się przebiera, udaje kogoś, 
parodiuje. różnie to wychodzi. 
lepiej być naturalnym, mówić 
tak, jak się rozmawia w życiu, ze 
znajomymi, o tym co boli, wkurza, 
i co z tym można zrobić. Im więcej 
humorystycznych akcentów tym 

lepiej, ale trzeba pokazać swoją perspektywę, nawet na banalne 
sprawy. Trzeba czymś ludzi zaciekawić. „Złapać ich”. Ważne, żeby 
było różnorodnie. ponieważ każdy się śmieje z czego innego. Po-
czucie humoru to strasznie subiektywna rzecz.

jak przygotowujecie swoje występy?
d: u nas to jest specyficzne, bo jesteśmy zmuszeni kursować po 

open mike’ch (tzw. otwarty mikrofon, formuła, w której wystąpić każ-
da osoba z publiczności – dop. am), żeby szlifować materiał i warsz-
tat. Mamy utrudnione zadanie, musimy mieć ciągle coś nowego. 
Jednak dzięki temu,  pozbierało się trochę materiału, coś większe-
go można utkać. Powoli chcemy rezygnować z open mike’ów i uło-
żyć dłuższy materiał. Teraz mamy w planie występy po 25 minut.

ile żartów potrzeba na 25 minut?
j: Masę. Nawet na pięć minut jest ich dużo, na scenie czas płynie 

niesamowicie wolno.  Dobrze mieć dziesięć, a wymyślić czterdzieści 
to sukces.

d: Oprócz dużej ilości żartów, występ musi mieć też swoją dyna-
mikę, „flow”. Generalnie – ma być śmiesznie, ale trzeba się odizolo-
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wać od myśli, że sala ma wybuchać śmiechem non stop. Miałem tak 
na początku – monitorowałem reakcje cały czas, za bardzo się na 
tym skupiałem. reakcje są jednak nieprzewidywalne, ludzie śmie-
ją się czasem w nieoczekiwanych momentach. Bywa że trzeba na 
żywo co nieco podkręcić.

często improwizujecie?
j: rzadko, w moim przypadku to jakieś drobne elementy. Pro-

gram jest przemyślany. Istnieje coś takiego jak stand-up improwi-
zowany, ale jest to marginalne urozmaicenie, tworzone dla przycią-
gnięcia zblazowanej, warszawskiej – bo w Warszawie takie rzeczy 
się wyprawia – publiczności. Polega to wykonywaniu zadań wymy-
ślanych przez widownię.

d: Chciałbym coraz więcej. Zauważyłem, że ludziom podoba 
się właśnie interakcja: zaczepianie, dialogi. Niby się boją, a potem 
czekają na te zaczepki, aż padnie na nich światło. Chciałbym sam 
wprowadzać te elementy częściej, być tak wyluzowanym, żeby so-
bie z nimi żartować, albo nawet prowokować.

czym się charakteryzuje ofiara 
stand-upera?

j: Musi albo coś głupiego po-
wiedzieć, albo się czymś wyróż-
nić. To się zdarza spontanicznie. 
Ja ofiary zakrzykuję. Zwłaszcza, 
jak gadają coś głupiego, albo 
manifestują, że im się występ nie 
podoba. Najlepiej, żeby wtedy po 
prostu wyszli.

d: Mam zasadę – jako widz stan-
d-upu – że jak coś się mija z moimi 
wyobrażeniami, albo poczuciem 
humoru, komentuję to poza sce-
ną. Nie przeszkadzam. Komen-
tarze na żywo psują występ per-
formerom i reszcie publiczności. 
To wybija z rytmu. Oczywiście to 
kwestia wyczucia, czy mamy do 
czynienia z upierdliwym hejtem, 
kimś kto po prostu przeszkadza, 
czy z inteligentną zaczepką. Bywa, 
że gość z sali rzuci lepszą puentę 
żartu niż moja, to jest ok.

często zdarza wam się „atak 
z sali”?

j: Nie. Mnie zdarzył się tylko 
raz, ale za to cała sala chciała mnie 
zabić.

d: Nie przypominam sobie ne-
gatywnych zaczepek. Czasem po-
jawia się komentarz odnośnie ma-
teriału i jeżeli jest ciekawy, można 
wdać się w małą dyskusję.   

no a jak się zdarza taka ściana i klęska to co?
d: Zawsze to bierzesz do siebie, jak się rozkojarzysz, zaplączesz. 

Zależy nam na dobrej jakości, więc to boli. Na scenie jesteśmy oce-
niani co pięć sekund. Jak człowiekowi nie idzie, sam czuje że jest 
kiepsko. Niektórzy potrafią „iść na ciszy” 15 minut, my mamy inną 
filozofię: dziękujemy, schodzimy,  mówimy sobie „to nie mój dzień” 
i sprawdzamy co trzeba poprawić czy zmienić. Jednak dopóki nie 
wyjdziesz i nie zaryzykujesz, to nie będziesz wiedzieć. Najciężej jest 
z nowymi rzeczami. Nigdy do końca nie wiadomo co i jak „wejdzie”.

S: Stand-up to kwintesencja samotności, okrutna forma. Jesteś 
sam na scenie wobec tłumu.

zabrzmiało poważnie jak na stand-upera. mówicie o tym jak 
o katordze.

j: W Polsce o stand-upie wszyscy chcą rozmawiać jak o sztuce 
cyrkowej. Moim zdaniem i zadaniem jest potrzeba zmiany tego po-
dejścia.

d: Nie może być sytuacji, że ludzie będą oczekiwać na scenie 

klauna. Chcemy, żeby stand-up był postrzegany jako porządna, in-
telektualna rozrywka.

na minutę przed występem...
d: ...trzeba zmienić majtki.
j: Ja ostatnio dostałem damskie majtki, mam je w kieszeni (po-

kaz). Poważnie mówiąc, jestem tak zestresowany przed występem, 
że nie mogę z nikim rozmawiać, o niczym myśleć. Kompletna izola-
cja. Oglądanie ludzi, którzy się zbierają, projekcje, wątpliwości na 
swój temat potęgują moje zdenerwowanie.

d: Niektórzy artyści właśnie z tego względu dosłownie wbiegają 
na scenę z ulicy, garderoby, żeby przed występem się nie streso-
wać, nie myśleć za dużo. Inaczej można dojść do wniosku, że może 
żarty są beznadziejne, może tego czy owego nie warto mówić. Po-
jawia się zwątpienie i krytyka.

Potraficie wyczuć nastrój sali?
d: Najlepiej ludzi na początku rozgrzać. Mieć sprawdzone rzeczy 

na starcie. Jak jestem wyspany i mam wyszlifowany program, czuję 
się pewniej, ale nie wiem nigdy, co 
będzie. Bardzo często podczas wy-
stępu śmiech pojawia się nie tam, 
gdzie sobie to zaplanowałem.   

czemu tak mało jest w polskim 
stand-upie polityki?

d: Można w Polsce śmiać się 
z polityki, byłyby żniwa, ale nie 
wiem czy to nie stałoby się nudne. 
Jest tyle polityki w kabarecie, że 
trudno coś nowego powiedzieć. 
Druga rzecz to cenzura. Wiele 
osób się nie tyka polityki, bo to bu-
dzi agresję. Przykład – nieszczęsny 
żart o papieżu, który nagle stał się 
sprawą polityczną. Ciekawe jest to 
że nie był taki mocny, biorąc pod 
uwagę jakie żarty o religii pojawia-
ją się u artystów zachodnich. 

j: Jeśli już babrać się w polityce 
to, moim zdaniem, trzeba podwa-
żać cały system mówienia o poli-
tyce. W Ameryce zajmuje się tym 
louis Black. Jest antysystemowy, 
krytykuje dwugłos partyjny. I to 
na wysokim poziomie. To jeden 
z moich ulubieńców.

wasze inne wzorce?
j: George Carlin, Bill Hicks, 

Greg Giraldo – z nieżyjących. To 
byli stand-uperzy z misją. Z żyją-
cych podobny jest Doug Stanho-
pe, mało znany, jedyny który robi 
stand-up na poważnie. Odpowia-

da mi jego postawa kontestacji, bo lubię kontrkulturę. Za to nie zno-
szę gadki w rodzaju „Hej  kochani, jak się bawicie”. Może mi być cięż-
ko otwierać ludzi. Cenię Jimmy Carra za tzw. one linery (krótkie żarty 
z szybką puentą – dop. am). To największy hard core’owiec, uderza we 
wszystko. Jest rzemieślnikiem, po prostu pisze genialne konstrukcyj-
nie żarty, nie korzystając z własnych doświadczeń. Jim Jefferies to też 
edgy comedian, też posuwa się do granic, ale jest przeciwieństwem 
Carra – mówi o sobie: to trochę australijski cham, trochę bezczelny 
intelektualista. Widzę się gdzieś pośrodku tych styli.

d: Nazwiska się powtarzają. Dodałbym jeszcze louisa C.K, Ame-
rykanina o sławie światowej. Wspólny ich mianownik to dystans. 
Czy to rzemieślnik żartów, czy charyzmatyczna osobowość – zawsze 
mają wysoki poziom. Nie chodzi o sam hard core, ale o timing, 
egzekucję – mają to wszystko obłędnie dopracowane. Dążymy do 
tego. Chcemy, tak jak gdańska scena, znajdować ludzi, zachęcać 
ich do występów, promować. Nawet amator może mieć świetne 
puenty i pomysły.
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Kiedyś jedzono je w Polsce niemal codziennie, były podstawą diety milionów. A jak z czymś 
ma się kontakt bezustannie, przestaje się to szanować. Czas okazać właściwy szacunek 
ziemniakom i korzystać z nich, jak na to zasługują – przekonuje mistrz kuchni, robert Ma-
kłowicz. 

abiera Pan bez paszportu miliony telewidzów 
na wojaże po świecie, dodatkowo w czasie 
tych  podróży odkrywa przed nami historię 
i kulturę odwiedzanych państw. jak zdobywa 
Pan te niezwykle cenne informacje o każdym 
regionie?

- Przygotowanie zawsze jest konieczne, ale jego stopień zależy 
oczywiście od konkretnego miejsca. Podróże to również moje pry-
watne hobby, więc jeśli jedziemy z ekipą telewizyjną tam, gdzie 
bywam często, np. na Bałkany czy gdzieś do Środkowej europy, 
muszę tylko odkurzyć swą wiedzę. Miejsc, które odwiedzam po raz 
pierwszy, wcześniej się uczę. Mam w domu sporą kolekcję książek 
kulinarnych z całego świata, korzystam z wiedzy przewodnikowej, 
z zasobów Internetu. O niektórych rzeczach decydujemy w ostatniej 
chwili, już w trakcie zdjęć. Jeśli coś nam się szczególnie spodoba, 
włączamy to do programu, choć wcześniej nie było tego w planie.  

- ostatnia Pana podróż to niemcy. dokąd konkretnie?
- Do Bawarii.  Zrealizowaliśmy tam cztery odcinki, między innymi 

ze słynnego monachijskiego Oktoberfestu. Ale że nie samym pi-
wem człowiek żyje, będą też inne atrakcje, na przykład ratyzbona, 
przepiękne, wspaniale zachowane zabytkowe miasto. W ogóle Ba-
waria to niezwykle piękny i zróżnicowany region, ma wrażenie, że 
moglibyśmy tak nakręcić bez problemu jeszcze wiele odcinków. To 
zresztą dotyczy całych Niemiec, raczej nie jeździmy tam jako tury-
ści i słabo znamy kraj naszych sąsiadów, a jest wielce zróżnicowany 
i fascynujący.

- Pana plany na przyszłość? może nowa książka?
- Jesteśmy właśnie po rozmowach w telewizji i możemy plano-

wać podróże na najbliższy rok. Na pewno odwiedzimy Wyspy Ka-
naryjskie i Maltę, planujemy też wyjazd do Argentyny. W niezbyt 
odległej przyszłości jawi się wizyta w Peru, a to nie tylko wspaniały 
kraj, lecz również ojczyzna ziemniaka, naszego europejskiego żywi-
ciela. Chcą nas też Czesi i Morawianie, a zawsze miło jest pokazać 
atrakcje najbliższych sąsiadów. Poza tym piszę książkę o kuchni dal-
matyńskiej, ale dopiero zacząłem, pewnie w tym roku nie skończę.  

- co Pana zdaniem kreuje kuchnie naszych restauratorów: re-
gion, pasja, wiedza czy klient i stan jego portfela?

- To oczywiście zależy od restauratora, choć niestety cały czas 
mam wrażenie, że zbyt wielu z nich kieruje się bardzie żądzą zysku 
niż pasją. Posiadanie restauracji to oczywiście przed wszystkim biz-
nes, ale nie tylko. Sprzedając śrubki, sprzedaje się wyłącznie śrubki. 
Sprzedając jedzenie, sprzedaje się zarazem odrobinę samego sie-
bie. Bardzo drogo wcale nie znaczy bardzo dobrze, choć oczywi-
ście są produkty, których tanio kupić nie sposób. Osobiście jednak 
wolę takie miejsce, w którym podają świeżutkie, codziennie robio-
ne kopytka czy pyzy z najprostszymi sosami od napuszonych lokali, 
które oferują mrożone homary. Wyróżnik geograficzny - szczęśliwie 
- zaczyna odgrywać coraz większą rolę, przecież nie po to jeździmy 
na przykład na Mazury, by dostać tam pizzę. Kuchnie regionalne 
odradzają się powoli w naszym kraju i to jest wspaniałe, uważam 
bowiem, że nie istnieje takie pojęcie jak kuchnia narodowa, ona jest 
tylko zlepkiem kuchni regionalnych. 

- obecnie każda stacja telewizyjna powołuje do życia mniej lub 
bardziej „smaczny” program kulinarny. czy któryś z nich zasługuje 
Pana zdaniem na miano dobrego lub bardzo słabego?

- Nie wypada mi oceniać konkurencji. Mogę tylko powiedzieć, 
że najbardziej lubię programy kulinarne, które nie są wyłącznie ku-
chennym instruktażem, a mają też tło historyczne czy też kulturowe. 
Kuchnia to nie tylko gotowanie, to również fragment kultury i wła-
śnie ten jej aspekt najbardziej mnie interesuje. 

- czy do prowadzenia restauracji potrzebny jest tylko bizne-
splan, czy należy mieć wybitny talent kulinarny?

- Jestem pewien, że jedno i drugie, a nawet znacznie więcej. re-
stauracja to zespół ludzi, którzy muszą działać jak jeden organizm, 
więc liczą się jeszcze talenty organizatorskie, zdolność kierowania 
zespołem, planowanie, właściwy podział pracy. Bez tego niczego 
w restauracji się nie osiągnie. Prowadzenie tego typu biznesu to 
piekielnie ciężki kawałek chleba, a myślenie, że doskonały szef wy-
starczy, by osiągnąć sukces, jest złudzeniem. Świetny szef to dopie-
ro pierwszy krok do sukcesu.    

- jak reaguje Pana żołądek na dania wegetariańskie?
- Nie oceniam potraw wedle kategorii „mięsne/wegetariańskie”. 

Dzielę je jedynie na dobre i złe. Mięso może być okropnie przyrzą-
dzone, a warzywa genialnie, i odwrotnie. Nie jestem zapiekłym mię-
sożercą, a jadam mięso nie dlatego, że jest mięsem, tylko dlatego, 
że mi smakuje. Jeśli nie, nie jem. 

- w naszej, a i w europejskiej kuchni od setek lat ziemniak sta-
nowi podstawę do tysięcy kulinarnych kreacji. dlaczego w Polsce 
trudno kupić ziemniaki według typu kulinarnego lub odmiany, 
mimo że jest ich ponad 120?

- Myślę, że to pokłosie czasów peerelowskich. Ziemniaki trudno 
było wówczas dostrzec spod warstwy ziemi czy błota, które okrywa-
ły każdą sztukę oferowaną do sprzedaży. Traktowano je jak zapchaj-
brzuchy, a nie fantastyczne warzywo, któremu tyle zawdzięczamy. 
Kiedyś jedzono je w Polsce niemal codziennie, były podstawą diety 
milionów, a jak z czymś ma się kontakt bezustannie, przestaje się to 
szanować. Czas okazać właściwy szacunek ziemniakom i korzystać 
z nich, jak na to zasługują, wybierając właściwie odmiany do tego, 
co zamierzamy z nich zrobić. Już gdzieniegdzie takie możliwości są, 
bo niektórzy zaczęli je sprzedawać wedle odmian i typów kulinar-
nych. Trzeba szukać ziemniaków sortowanych, właściwie opisanych. 
Ja tak właśnie czynię. 

z
ziemniak na PiedeStał!

AuTOr: KrZySZTOF KOrOleWICZ
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W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zapraszamy Państwa do zapoznania się 
z ofertą Gospody Jamneńskiej, dotyczącą spotkań Świątecznych i dań Wigilijnych oferowanych na wynos. 
Wychodzimy do Państwa z propozycją organizacji przyjęć, spotkań dla Państwa Pracowników i Współpra-
cowników. Nasza oferta została starannie przygotowane przez doświadczonych kucharzy pod nadzorem 
Szefa Kuchni Przemysława Jasiulewicza. Zapraszamy serdecznie do współpracy z naszą firmą. Jesteśmy 
pewni, że zarówno Państwo jak i Państwa Goście będą bardzo zadowoleni.

Zupy
Barszcz czerwony z wigilijnymi uszkami
Zupa  grzybowa  z suszonych podgrzybków z łazankami 

Dania  rybne  podane  na  ciepło
Ryby  smażone  do wyboru ( łosoś, karp, pstrąg, dorsz)      
Gołąbki  z  kaszą  i  grzybami

Dania  mączne własnego wyrobu
Uszka wigilijne z grzybami
Paszteciki  z  kapustą  i  grzybami
Pierogi z kurkami 
Pierogi  z  kapustą  i  grzybami
Pierogi z łososiem
Kluski  z  makiem , miodem i rodzynkami
Łazanki z kapustą i grzybami

Dania  rybne  podane  na  półmiskach
Sandacz faszerowany w całości (min. 10 porcji 
Rolada z łososia faszerowana  szpinakiem  i  grzybami
Łosoś  marynowany  z  musem  chrzanowym
Galaretki  z  łososia

Ciasta Wigilijne domowego wypieku
Sernik Świąteczny
Rolada z makowca 
Strudel z jabłkami



Piersi z gęsi nasolić grubą solą morską i zostawić w lodówce na 
przynajmniej 12 godzin. 
Wyjąć z solanki, wytrzeć papierowym ręcznikiem do sucha i sma-
żyć na dobrze rozgrzanej patelni, układając mięso skórą do dołu. 
Gdy tłuszcz spod skóry się wytopi (będzie go do połowy piersi), 
przewracamy na drugą stronę i dosmażamy aż mięso się delikatnie 
zrumieni.
Przekładamy piersi do naczynia do pieczenia, tłuszcz z patelni zle-
wamy do naczynia (możemy go wykorzystać po stężeniu do smaże-
nia lub na chleb jako smalec gęsi), zostawiamy na patelni niewielką 
ilość na której podsmażamy cebulkę aż się zrumieni i zalewamy 
ją winem po czym redukujemy aż mniej więcej połowa odparu-
je. Zalewamy zredukowanym winem piersi, dodajemy na wierzch 
jabłka i śliwki wędzone, doprawiamy majerankiem, majerankiem 
i pieprzem, przykrywamy i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego 
do 180  st. C. na ok. godzinę. Czas pieczenia dostosowujemy do 
wielkości i grubości piersi, sprawdzamy przez wbicie w mięso wy-
kałaczki do szaszłyka i unosimy do góry, gdy spadnie jest na pewno 
gotowa. 
Pierś  przekroić  w poprzek na pół, układamy na talerzu, polewamy 
powstałym sosem razem z owocami. Gdy chcemy aby sos był zwar-
ty i bardziej gęsty, wystarczy po wyjęciu piesi z naczynia w którym 
się piekło, składniki dobrze rozbić rózgami kuchennymi. upieczone 
miękkie jabłka doskonale nam zagęszczą sos.
Jako dodatek proponuje domowe kopytka i glazurowane buraczki 
na miodzie. 
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Składniki ciastoSkładniki

4 Piersi gęsie oczyszczone.
2 Twarde jabłka obrane pokrojone w cząstki
8-10 Wędzonych  i suszonych śliwek bez pestek
1 Cebula pokrojona w kostkę
300 ml Wytrawnego czerwonego wina
Gruba sól morska
pieprz czarny młotkowany (grubo mielony)
majeranek

0,5 l Wywaru  warzywnego 
250 g Mrożonych borowików
100 g Wędzonego boczku pokrojonego 
w cienkie paseczki.
1 Cebula pokrojona w kostkę
4 łyżki kwaśnej śmietany.
50 g sklarowanego masła
50 ml Anyżówki 
sól, pieprz czarny, tymianek.
ciasto na kluski:
1 jajo
100 ml wody
1 łyżka posiekanego koperku
mąka pszenna do gęstości

zupa borowikowa z lanymi kluskami (4 porcje) Pierś gęsia po jamneńsku

W garnku na rozgrzanym maśle podsmażyć boczek, gdy się wytopi 
i lekko podrumieni dodać cebulkę i chwilkę razem przesmażyć. Do-
dać rozmrożone i odcedzone borowiki pokrojone w grubą kostkę, 
posolić, doprawić tymiankiem i przesmażyć aż woda którą puszczą 
grzyby odparuje Zalać wcześniej ugotowanym wywarem i dobrze 
zagotować. Doprawić pieprzem i anyżówką, zagotować. Zupa go-
towa. 

Kluseczki:
Jajko roztrzepać dobrze w misce rózgami kuchennymi, dodać 
wodę oraz koperek, wymieszać dobrze i powoli dosypywać mąkę, 
aż do uzyskania gęstości takiej, gdy podniesiemy rózgi umoczone 
w cieście do góry, to ciasto będzie spływało powolnym zwartym 
strumieniem (jak miód).
Najwygodniej kluski wlewać na wrzątek z rękawa cukierniczego, ro-
biąc w nim otwór nie większy jak pół centymetra i i wyciskać robiąc 
okrężne ruchy. Gdy takowego nie posiadamy możemy posłużyć 
się łyżką, którą zanurzamy w cieście i z wysokości ok. 20-30cm nad 
garnkiem również robiąc koliste ruchy pozwalamy aby sobie swo-
bodnie spłynęło do wrzątku.
Kluski należy przemieszać, pogotować ok. 5 min, wyłożyć na dursz-
lak lub sito i dokładnie przelać zimną wodą co zapobiegnie ich skle-
janiu się.

Do talerzy nałożyć kluseczki, zalać gorącą zupą i okrasić łyżką kwa-
śnej dobrej śmietany.
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Wystarczy na chwilę przysiąść w kawiarni Il Buon Caffe w koszalińskim pasażu Millenium, 
żeby się przekonać, że nie jest to lokal jeden z wielu. Najlepsza w mieście kawa, domowe 
ciasta, od niedawna również domowej roboty chleb. Ale przede wszystkim dobra aura 
wokół gospodarzy tego miejsca, która powoduje, że wraca się do niego jak do domu.

SłODKA MANuFAKTurA 
Pani katarzyny

AuTOr: ANNA SOBIeCKA



wtorki i piątki – tłumaczy. Aby zachować jakość i naturalność, proces 
jego przygotowania zajmuje sporo czasu. Pani Katarzyna tłumaczy: 
– Podstawą w procesie pieczenia chleba jest zakwas. Korzystam 
z już przygotowanego wcześniej zaczynu, sama go zresztą produ-
kuję. Chleb przygotowywany przez nas jest naturalny i nie zawiera 
dodatkowych spulchniaczy. Podczas fermentacji zaczynu działają 
tzw. dzikie drożdże, które stanowią naturalny czynnik spulchniają-
cy. Aby chleb był dobry, zakwas musi być starannie pielęgnowany. 
Przed pieczeniem wyjmuję gotowy zaczyn z lodówki na 12 godzin 
stawiam w ciepłym pomieszczeniu. Po tym czasie można zacząć 
wyrabiać ciasto. W zależności od tego jaki chleb chcemy upiec, do-
dajemy do niego odpowiednie składniki oraz ziarna: len, słonecz-
nik, lub sezam. Przygotowane ciasto ponownie odkładam w ciepłe 
miejsce na kolejne 12 godzin. Końcowy etap to godzinne pieczenie 
w piecu. Właściwością takiego chleba jest to, że można go spożyć 

nawet po kilku dniach i nie traci on nic na swojej wartości. Cena 
chleba orkiszowego wynosi 9,50 zł, ponieważ jego podstawowy 
składnik, mąka orkiszowa nie należy do najtańszych. Pozostałe dwa 
rodzaje chleba kosztują 6 zł za bochenek.

indywidualne Podejście

u pani Katarzyny nie można dokonać zakupu tak, jak w przypadku 
innych cukierni. Funkcjonuje ona jednakowo na potrzeby kawiarni 
Il Buon Caffe i pod zamówienia indywidualne. W kawiarni można 
spróbować wszystkich wypieków, a jeśli ktoś chce ciasto zabrać do 
domu, może złożyć indywidualne zamówienie. Daje to gwarancję 
na otrzymanie świeżego produktu.

– Czasem zdarza się tak, że zanim ciasto się „przyjmie” jest testo-
wane przez pół roku – wyjaśnia pani Katarzyna. – Wiadomo, że nie 
wszystkie podniebienia uda się tym samym zadowolić. Nie chcemy 
działać jednak jak cukiernia, w której wszelkie produkty robione są 
hurtowo, w dużych ilościach. Chcemy aby nasze wypieki były wyjąt-
kowe i dobrej jakości – mówi. 

Aby złożyć zamówienie i dowiedzieć się więcej, wystarczy skon-
taktować się telefonicznie (664 937 937) lub przez pocztę e-mail 
(praczykkatarzyna@gmail.com). Można również kontaktować się 
poprzez facebookowy fanpage „Il Buon Dolce”. A najlepiej odwie-
dzić kawiarnię (ul. Domina 3/6).

awiarnię Il Buon Caffe prowadzi Dariusz Pra-
czyk (nazywany przez wszystkich „panem Dar-
kiem”), profesjonalny barista i pasjonat kawy. 
Goście zaglądają tam raczej nie przypadkiem, 
świadomie wybierają to miejsce, żeby miło 
spędzić czas, spotkać się ze znajomymi, zała-

twić biznesowe sprawy, poplotkować, czy po prostu oderwać się na 
chwilę od obowiązków. 

I pewnie nie wiedzą, że w Pasażu Milenium, poniżej kawiarni, 
mieści się cukiernia Il Buon Dolce, w której żona pana Darka, Ka-
tarzyna, przygotowuje słodkie wypieki. – Nie jestem cukiernikiem 
z wykształcenia, ale zamiłowanie do 
pieczenia miałam od dziecka. 

Nie jest to do końca zwykła cu-
kiernia. Pani Katarzyna kładzie 
nacisk na naturalność wyrobów. – 
W mojej rodzinie lubimy jeść rzeczy 
wiadomego pochodzenia. Staramy 
się dbać o to, by były to rzeczy nie-
przetworzone, naturalne. Takie po-
dejście do produktów przełożyłam 
na grunt zawodowy. Gdy zdecydo-
wałam się na wyrób ciast oraz pie-
czywa w dużej skali, wiedziałam, że 
postawimy na jakość a nie na ilość.

ciaSta z duSzą 

Główną ofertę stanowią ciasta, 
których można skosztować w ka-
wiarni u pana Dariusza albo zamó-
wić do domu. Wszystkie przygoto-
wywane są starannie, z naturalnych 
składników pozyskiwanych od 
zawsze tych samych producentów. 
W cukierni dba się o to, by wyroby 
były przygotowywane dla klienta 
i z myślą o nim. – Pierwszym wyko-
nanym przeze mnie ciastem był 
tradycyjny sernik. Potem starałam 
się rozwijać przepisy, modyfikować je. Zaczęłam przygotowywać 
sernik mascarpone (z oryginalnego włoskiego serka mascarpone) 
oraz sernik gotowany, w którym twaróg ma nieco inną konsystencję 
niż w tradycyjnym wydaniu. W ofercie mamy jeden rodzaj szarlot-
ki, różnego rodzaju tarty ze świeżymi sezonowymi owocami, torty: 
pomarańczowy z musem cytrusowym i malinami, czekoladowy oraz 
czekoladowy z czarną porzeczką, a także tort bezowy. Prócz ciast 
piekę również ciasteczka owsiane, owsiano-kokosowe, drożdżowe 
rogaliki z twarogiem i powidłami śliwkowymi własnej roboty oraz 
drożdżowe ślimaczki z cynamonem i rodzynkami. Na święta przy-
gotowuję pierniczki, także w kształcie choinki, które zdobione są 
ręcznie dekoracjami z masy cukrowej, marcepanu i królewskiego 
lukru. Można powiedzieć, że to taka moja mała manufaktura – mówi 
pani Katarzyna.

Pora na chleb

Pasja pani Katarzyny rozwija się na tyle, że zdecydowała się rów-
nież na wypiekanie i sprzedawanie pieczywa. – Mamy trzy rodzaje 
chleba: gryczany bezglutenowy, stuprocentowy graham oraz orki-
szowy. I tyle rodzajów raczej pozostanie. W ofercie są przede wszyst-
kim ciasta, które piekę codziennie, dlatego gdy przychodzi klient, 
mogę z czystym sumieniem powiedzieć mu, że dostanie świeży 
produkt. Chleb stanowi dodatek. Piekę go dwa razy w tygodniu, we 
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omysł otwarcia sklepu Niebieskalazienka.pl zajmują-
cego się sprzedażą armatury łazienkowej pojawił się 
dwa lata temu. Projektem i realizacją zajęła się agencja 
interaktywna CleverAgency. Sklep od początku dobrze 

prosperował, ale jego właścicielka wiedziała, że nie może spocząć na 
laurach. Już wtedy rozpoczęła poszukiwania firmy, która w komplek-
sowy sposób zajmie się techniczną stroną funkcjonowania sklepu. 
– Wiedziałam, że aby przetrwać, musimy wciąż się rozwijać – mówi 
Beata ucińska, prezes Niebieskalazienka.pl. – Szukałam agencji, 
która specjalizuje się nie tylko w tworzeniu sklepów internetowych, 
ale także w ulepszaniu ich. Mimo to wtedy jeszcze nie wiedziałam, że 
to dopiero początek długotrwałej i owocnej współpracy.

Biznes internetowy nierozerwalnie wiąże się ze zmianą. Tradycyj-
ny sklep wystarczy raz zbudować, urządzić i może świetnie funkcjo-
nować przez wiele lat. Z biznesem internetowym jest zgoła inaczej – 
musi być wciąż ulepszany, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby 

klientów, uwzględniać trendy e-commerce i rozwój technologii. 
– Po kilku miesiącach sprawnego funkcjonowania sklepu, jego 

właścicielka do nas wróciła – opowiada Przemysław Korszeń, wła-
ściciel CleverAgency. – Sklep już działał, ale miała wrażenie, że nie 
wykorzystuje w całości jego potencjału. rozpoczęliśmy audyt stro-
ny i zdecydowaliśmy się na ponowną współpracę.

teSty, analizy i wnioSki

Poznanie możliwości ulepszanego sklepu nie jest działaniem 
natychmiastowym. Przez cały okres współpracy strona była wielo-
krotnie testowana pod kątem użyteczności. Testy polegały m.in. 
na prezentowaniu w tym samym czasie, różnym użytkownikom od-
miennego układu strony, bądź innego rozmieszczenia poszczegól-
nych elementów. Okazało się, że niektóre rozwiązania prowadziły 
do zdecydowanie większej konwersji. 

Czy współpraca sklepu internetowego z agencją interaktywną powinna być jednora-
zowym epizodem? To pytanie na pewno zadaje sobie wielu przedsiębiorców z branży 
e-commerce. Przykład współpracy sklepu internetowego Niebieskalazienka.pl i agencji 
interaktywnej CleverAgency pokazuje, że w branży e-commerce od krótkotrwałych ro-
mansów lepsze są długotrwałe związki.

AuTOr: TOMASZ WITKOWSKI
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Biznesowy związek 
CleverAgency z e-sklepem

Beata Ucińska - prezes sklepu NiebieskaLazienka.pl Przemysław Korszeń właściciel CleverAgency



– Badanie i analizowanie zachowań klientów jest możliwe dopie-
ro po uruchomieniu sklepu – tłumaczy Przemysław Korszeń z Cle-
verAgency. – Jest to niezbędne, by sklep mógł się rozwijać i by był 
coraz lepiej dopasowywany do potrzeb klientów – dodaje. – Ktoś 
może powiedzieć, że jeśli wciąż wprowadzane są jakieś poprawki, 
to znaczy, że sklep nie był dobrze zrobiony – zauważa Przemysław 
Korszeń. – Nic bardziej mylnego! Najwięcej nad ulepszaniem swo-
ich sklepów pracują liderzy w branży. Nie oznacza to, że ich sklepy 
były nieprofesjonalnie zrobione, ale to, że zawsze mogą być lepsze. 
Ciągłe dążenie do ideału to tajemnica sukcesu w e-commerce. 

rozwijanie sklepu internetowego jest procesem, który powinien 
trwać tak długo, jak działa sklep. W branży e-commerce pojawiają 
się coraz to nowsze trendy, zmieniają się również potrzeby klien-
tów. Przeprowadzanie testów pozwala na znalezienie optymalne-
go rozwiązania, które jednak za jakiś czas znów będzie wymagało 
modyfikacji.

– Warto spojrzeć na największe serwisy e-commerce, by zauwa-
żyć, jak ważna w biznesie internetowym jest zmiana – mówi Prze-
mysław Korszeń, właściciel CleverAgency. – Wystarczy prześledzić, 
jak ewoluuje światowy lider w branży, czyli Amazon.com. Właśnie 
nie tyle zmienia się, co ewoluuje. W serwisie, co jakiś czas może-
my zaobserwować wprowadzenie prostszego sposobu zamawia-
nia produktów i rejestracji czy odmienny wygląd poszczególnych 
elementów. Wszystko po to, by serwis był bardziej intuicyjny, a tym 
samym przynosił większe zyski. 

odnajdywanie Porzuconych koSzyków

Problemem w większości sklepów internetowych jest wysoki 
współczynnik porzuceń koszyka. Specjaliści szacują, że problem 
dotyczy, aż 7 na 10 koszyków. W sklepie Niebieskalazienka.pl dzię-
ki wnikliwej obserwacji zachowań klientów udało się wprowadzić 
zmiany, które aż o 21 proc. zmniejszyły liczbę porzuceń koszyka. 

Analitycy z agencji interaktywnej zauważyli m.in. to, że wielu 
klientów rezygnowało z zakupów na ostatnim etapie transakcji. 
Często przyczyną był nadmiar dostępnych opcji w momencie zaku-
pu. – Wiele problemów pojawia się przy procesie rejestracji. Sklep 
nie powinien bombardować użytkowników nadmiarem pytań, 
bądź zabierać ich czasu wieloetapowym procesem rejestracji. Jeśli 
stosuje takie rozwiązania, musi liczyć się z tym, że wielu klientów to 
zniechęci, przez co zrezygnują z zakupów – tłumaczy Przemysław 
Korszeń z CleverAgency. – Formularz musi być zaprojektowany 
w sposób jednoznacznie skłaniający do zakupu. Każdy zbędny ele-
ment może rozproszyć uwagę klienta i tym samym skłonić go do 
porzucenia koszyka.

Design w służbie sprzedaży

Dobry design w sklepie internetowym to połowa sukcesu. Od-
powiednio zaprojektowane rozmieszczenie poszczególnych ele-
mentów pozwala na zachęcenie klientów nawet do zakupu, które-
go wcale nie planowali. 

– Wprowadziliśmy zmiany w budowie karty produktu tak, by 
w większym stopniu rozwiązywała problemy klientów – mówi Prze-
mysław Korszeń z CleverAgency. – Dodaliśmy zakładkę z produkta-
mi komplementarnymi, która ułatwia zakupy i skraca czas poszuki-
wań danego produktu.

Obserwacja klientów sklepu pozwoliła na lepsze poznanie ich 
oczekiwań. Na ich podstawie specjaliści z CleverAgency stworzyli 
projekt modyfikacji sklepu i wdrożyli go. Na wyniki współpracy nie 
trzeba było długo czekać. Niebieskalazienka.pl w nowej odsłonie 
może pochwalić się 50% wzrostem sprzedaży.

„nie” dla bizneSowych romanSów

Mimo osiągnięcia zamierzonego efektu, jakim był wzrost kon-
wersji oraz sprzedaży, firmy nadal współpracują. – Potrzeby klien-
tów wciąż się zmieniają, a my musimy na nie reagować. Samo stwo-

rzenie sklepu, bez obserwowania jak funkcjonuje jest jak wakacyjny 
romans – nie daje długofalowych efektów – mówi Beata ucińska, 
prezes Niebieskalazienka.pl. – W czasie współpracy z CleverAgen-
cy zrozumiałam, że współpraca sklepu internetowego z agencją 
interaktywną powinna przypominać raczej wieloletni związek, niż 
wspomniany romans W sklepie internetowym, jak w związku ciągle 
trzeba być otwartym na potrzeby drugiej strony i pracować nad co-
raz lepszymi rozwiązaniami. Wybierając CleverAgency wybraliśmy 
długotrwały związek, w którym wciąż zależy nam na coraz lepszych 
wynikach.

Agencja Interaktywna CleverAgency specjalizuje się w tworzeniu sklepów internetowych. Zajmuje się również tworzeniem stron interne-
towych i przeprowadzeniem kampanii w Internecie. 
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ytuacja na rynku pracy frustruje wszystkich. Przedsię-
biorców wciąż poszukujących odpowiednich ludzi, 
studentów kończących studia i nieznajdujących pracy, 
uczelnie szukające sposobu na dopasowanie się do 

potrzeb rynku. Ale najwyraźniej robimy za mało, by ten stan rzeczy 
zmienić. Zapytają Państwo, co robimy źle? Albo inaczej – co może 
być rozwiązaniem w tej sytuacji? 

Czasy kiedy wykupienie ogłoszenia w serwisie Pracuj.pl albo 
wysłanie zapotrzebowania na pracownika do urzędu pracy wystar-
czało, dawno minęły. Wbrew pozorom rynek pracy dawno przestał 
być rynkiem pracodawcy, a jest rynkiem pracownika. I to właśnie 
od pracodawcy wymaga on starań o to, by skompletować zespół 
pracowniczy o pożądanych kompetencjach, doświadczeniu i mo-
tywacji. Czy są w Koszalinie przykłady firmy, które to walczą o pra-
cownika? Oczywiście, są. Warto przyglądać się temu, jak pozyskują 
odpowiednią kadrę, gwarantującą rozwój przedsiębiorstw. 

Warto również sobie uzmysłowić, że pojawiło się ciekawe rozwią-
zanie systemowe, które w założeniu ma ułatwić studentom zdoby-
cie praktycznych kwalifikacji, a pracodawcom – realne sprawdzenie 
przydatności do pracy kandydatów przychodzących z ciepłym jesz-
cze dyplomem szkoły wyższej w ręku. 

Od przyszłego roku akademickiego obowiązkowe stanie się 
organizowanie przez uczelnie – wspólnie z biznesem – staży zawo-
dowych. Aby jednak obowiązek zorganizowania staży nie skończył 
się fikcją, jaką w większości sytuacji okazały się praktyki studenckie, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Narodowym 
Centrum Badań i rozwoju ogłosiły konkurs, w którym nagrodami są 
dofinansowania w kwocie od 3 do 7 mln zł na nowoczesne staże dla 
uczelni współpracujących z biznesem. Całkowita kwota, jaką obie 
instytucje wygospodarowały na ten program, to 50 mln zł. Oznacza 
to, że są pieniądze do pozyskania na współpracę biznesu z uczel-
niami. Powinno to zachęcić także koszalińskich przedsiębiorców do 
tego, by przedstawić naszej uczelni technicznej ciekawy program 
stażowy. Nie martwiąc się przy tym, że pracownikom firmy zaanga-

żowanym w projekt trzeba będzie płacić nadgodziny oraz ponosić 
szereg innych wydatków (np. opłacenie stypendium stażysty). A to 
właśnie przedsiębiorcy podkreślali od zawsze, że na współpracę 
z uczelnią pozwolić mogą sobie firmy zasobne, a więc nie wszystkie, 
które by takiej kooperacji potrzebowały. Teraz szansę ma każdy.

W Koszalinie są i tacy przedsiębiorcy, którzy nie patrząc na pro-
blemy i trudności, realizują programy stażowe wspólnie z uczelnią 
we własnym zakresie i według własnego pomysłu. W listopadzie 
rozpoczął się nabór do VIWA Academy, czyli programu stażowe-
go koszalińskiej spółki VIWA entertainment, którą mam zaszczyt 
reprezentować. Organizowany jest on wspólnie z Wydziałem elek-
troniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Firma chce pozyskać 
studentów, którzy przez miesiąc będę uczestniczyć w zajęciach 
prowadzonych przez pracowników VIWA entertainment z zakresu 
projektowania aplikacji mobilnych na platformy Androida i iOS. Na-
stępnie będą wytypowane osoby, którym zostanie zaproponowany 
płatny staż w firmie. To inwestycja nastawiona na efekty w dłuższej 
perspektywie. Nikt nie oczekuje cudów. 

VIWA Academy to projekt, który ma na celu rekrutowanie chęt-
nych również na inne stanowiska, takie jak: programista PHP, MySQl, 
specjalista w zakresie online marketingu. W planach jest również 
oddziaływanie na młodzież szkolną, która obecnie w ogromnym 
odsetku wybiera studia poza rodzimym miastem. Ambicją naszej 
firmy jest pokazać, że także w Koszalinie można znaleźć ciekawą 
ścieżkę rozwoju i że nie trzeba wyjeżdżać do Poznania czy Warsza-
wy. Spotkania z młodzieżą szkolną odbywać się mają na lekcjach 
przedsiębiorczości. Pracownicy firmy przekonywać będą nastolat-
ków do pozostania w Koszalinie, argumentując to chociażby możli-
wością pracy w VIWA entertainment.

„Werbowanie” najlepszych już na studiach czy nawet w liceach 
to stara praktyka dojrzałych firm na Zachodzie. Opłaca się w uSA, 
więc dlaczego nie miałoby się opłacać również w Polsce? rachunek 
jest prosty i sprowadza się do zasady znanej w marketingu od lat: 
wyróżnij się (i pozyskaj pracownika) albo zgiń.

Jeśli zadamy przedsiębiorcom pytanie, kto potrzebuje wykwalifikowanego pracownika, 
z pewnością większość podniesie rękę. Jeśli jest taki popyt na fachowców, to nie powin-
no być bezrobocia, prawda? Niestety, w rzeczywistości pozostaje ono plagą społeczną, 
mimo że jednocześnie w wielu branżach panuje niedobór specjalistów.   

AuTOr: MICHAł MęTleWICZ, Pr MANAGer VIWA eNTerTAINMeNT

s

BIZNES102 

Pozyskaj pracownika albo zgiń!
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1. kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...  
Nauczycielką. Chciałam uczyć matematyki. Całe godziny 
spędzałam na rozwiązywaniu zadań. Wyobrażałam sobie, że swoje 
zainteresowania, pasję będę mogła przelać na dzieci, aby rozwijać 
ich talenty. Dobrze, że mi to minęło. 
2. w szkole… 
Patrząc oczami mojej córki, byłam „kujonem”. Ale prawda jest taka, 
że nauka przychodziła mi bardzo łatwo i ogólnie czasy szkolne 
wspominam zawsze miło. 
3. moja pierwsza praca... 
Pierwsza praca, to nie były wielkie pieniądze, ale przede 
wszystkim doświadczenie. Doświadczenie, które okazało się 
z czasem cenniejsze od pieniędzy. Ta praca nauczyła mnie pokory, 
obowiązkowości, systematyczności, wytrwałości. 
4. Pierwsze zarobione pieniądze... 
W czasie wakacji w szkole średniej. Kupiłam sobie wymarzone 
spodnie. 
5. żeby odnieść sukces w zawodzie... 
Żeby odnieść sukces w zawodzie, należy traktować go jak hobby. 
Wierzyć w siebie, stawiać sobie ambitne cele i systematycznie 
krok po kroku je realizować. 
6. dobry szef... 
Zdziała cuda. Zachowuje rozsądek, potrafi zainspirować, 
zmotywować, docenić, wesprzeć, zrozumieć. 
7. u pracowników cenię ... 
Sumienność, zaangażowanie, komunikatywność, otwartość 
na nowe pomysły,  
8. kogo bym nie zatrudniła... 
Hmm, aroganta, pesymisty... 
9. Prywatnie jestem... 
Jedyna w swoim rodzaju ! ( Nie jestem idealna, ale idealnie sobie 
z tym radzę ) 
10. dzień zaczynam... 
Od filiżanki dobrej kawy, przeglądu informacji w necie przy 
dźwiękach spokojnej muzyki. 
11. rodzina... 
rodzina to osoby, które kocham i szanuję, które są blisko, gdy ich 
potrzebuję, wspierają w trudnych chwilach dając poczucie 
bezpieczeństwa, jakiego nie może dać mi nikt inny. rodzina 
to azyl, bezpieczeństwo, miłość i radość.  
12. zawsze znajdę czas... 
Dla swojej córki Zuzi, która jest dla mnie wszystkim.  
13. moim marzeniem jest... 
Mnóstwo moich marzeń już się spełniło. Marzenia dostosowuję 
do pory dnia, sytuacji. Moim największym marzeniem jest być 
szczęśliwą każdego dnia i widzieć uśmiech bliskich mi osób. 
14. kiedy nie pracuję... 
Odpoczywam, czytam. Czytanie ogromnie na relaksuje i inspiruje. 
15. moje hobby to... 
Podróże.  
16. Sport jest dla mnie... 
Oderwaniem się od codzienności, formą spędzenia czasu wolnego.  
17. dewiza , którą chcę przekazać innym… 
Mimo wszystko warto wierzyć, że to co najlepsze jest dopiero 
przed nami.

kinga bidziuk Kieruje biurem koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej. 
energiczna, konkretna, stanowcza. To głównie dzięki niej członkowie PIG systematycz-
nie otrzymują informacje z życia Izby i napływające od podmiotów zewnętrznych oferty 
współpracy. Należy do ludzi, dla których problemy nie istnieją: jest kłopot, to szuka się 
rozwiązania a nie marudzi i narzeka. uporządkowana, taktowna, zawsze pomocna. Wo-
bec współpracowników wymagająca (jeszcze bardziej wobec siebie).  

Kwestionariusz biznesowy

www.odys-wczasy.pl, odys@odys-wczasy.pl
Biuro Turystyczne ODYS Koszalin

ul. Wyszyńskiego 5/2, tel. 94 346 53 31
ul. Dworcowa 4, tel. 94 342 26 52

Wypoczywaj tak jak lubisz"
- LATO 2014 już w sprzedaży

”Pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim naszym Klientom

za zaufanie i współpracę w 2013 roku.
Życzymy samych sukcesów,

udanych inwestycji i pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku”

R E K L A M A
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Koszaliński Oddział Północnej Izby Gospodarczej

Światełko  dla biznesu

obert bodendorf, prezes koszalińskiego Oddziału 
Północnej Izby Gospodarczej. Od ponad 12 lat za-
rządza spółką MIKrOSerWIS, zajmującą się wdra-
żaniem technologii ITC, głównie w sektorze MSP. 

Dodatkowo pełni funkcję prezesa zarządu BuSINeSS SOFTWA-
re sp. z o. o. wytwarzającej systemy informatyczne, m.in. Biznes 
Hotel.

– Marzy mi się w Polsce wolny rynek. Dokładniej taki, w którym 
przedsiębiorca ma możliwość płacenia niskich podatków a inge-
rowanie państwa w to, co dzieje się na tym rynku jest ograniczo-
na do minimum. Bardzo chciałbym, żebyśmy mieli w kraju zdrową 
i faktyczną konkurencję między firmami. Gwiazdce mówię, że nasi 
przedsiębiorcy bardzo dobrze wiedzą, co mają, co mogą i co warto 
produkować oraz sprzedawać. To, czego nam potrzeba, to przyja-
znego nastawienia otoczenia, w którym funkcjonujemy. Marzę, by 

Koszalin jak najszybciej stał się na mapie Polski miejscem utożsa-
mianym z urzędami i samorządami wyjątkowo przychylnie nasta-
wionymi do przedsiębiorców. Empatii, tak, zdecydowanie empatii 
życzyłbym nam wszystkim jak najwięcej.

ryszard mroziński, prezes Zarządu Bałtyckiego Banku Spółdziel-
czego w Darłowie. Firma została stworzona w 1946 roku jako Bank 
ludowy – spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierw-
szym roku działalności udzieliła 53 pożyczki, otworzyła rachunki dla 
43 osób i 11 instytucji. Dziś klientów liczy w tysiącach. Jako silny 
i wiarygodny podmiot obsługuje m.in. lokalne urzędy skarbowe, 
urzędy miast i gmin. 

- Proszę gwiazdkę o ważną rzecz w biznesie i w życiu prywatnym; 
o to, by ludzie stali się dla siebie serdeczniejsi i życzliwsi. Myślę, 
że alienacja środowisk, w tym także przedsiębiorców, osiągnęła 

Przedsiębiorcy zrzeszeni w koszalińskim oddziale Północnej Izby Gospodarczej dzielą 
ograniczenia w prowadzeniu działalności na takie, na które nie mają wpływu i takie, na 
które wpływ mają. Z tymi ostatnimi radzą sobie inicjując spotkania przedstawicieli Izby 
z reprezentantami uczelni wyższych, samorządowcami, działając wspólnie, lokalnie nad 
wzmacnianiem konkretnych branż biznesu. Pracują nad tym w ramach izbowych grup, 
m.in. kreatywnej, e-commerce, centrum miasta Koszalina i  pracodawców. To, na co wpły-
wu bezpośrednio nie mają, dziś oddają w ręce gwiazdki. O co ją proszą? Zastanawiające, 
jak często ma ona twarz polityka, samorządowca…

AuTOr: MArTA PISerA

r Robert Bodendorf,  Prezes Koszalińskiego Oddziału Izby



już apogeum i najwyższy czas na zmianę. Chciałbym, żebyśmy 
się jako ludzie bardziej szanowali. Prosiłbym: daj nam mniej zło-
śliwości, wulgarności i zawiści, a więcej serdeczności, współpra-
cy i uśmiechu. Wtedy będzie nam się wszystkim milej pracowało 
i rozwijało.

jarosław loos, właściciel firmy PuF sp. z o.o. 
 Grupa firm PuF, euro-Windows, loos Co-operation rozpoczęła 

działalność w 1992 roku. W skrót nazwy wpisała: Profesjonalizm – 
uczciwość – Fantazję. Zatrudnia blisko 250 osób. Produkuje okna 
pcv, stolarkę aluminiową (okna, drzwi, fasady, ogrody zimowe), 
okna drewniane, szyby zespolone oraz rolety, bramy garażowe 
i ogrodzenia. Wysyła grupy budowlane do Belgii i Holandii. Średnie 
miesięczne obroty Grupy przekraczają milion euro.

– Gwiazdko, chciałbym, żeby urzędnicy państwowi i nasi – samo-
rządowi zajmowali się sprawami przedsiębiorców dokładnie od-
wrotnie (!), niż ci, którzy towarzyszą inwestycjom Steina Christiana 
Knutsena w Mielnie. Jak można tak hamować przedsiębiorczość? 
Współpraca na tej linii układa się tak, że ważny inwestor, z tego co 
wiem,  jest na etapie zastanawiania się nad celem dalszego brnięcia 
w przeszkody.

jakub Pyżanowski, prezes Zarządu Obiektów Sportowych w Ko-
szalinie. To miejska spółka utworzona w 1993 roku. Firma udo-
stępnia obiekty sportowe, głównie klubom sportowym i szkołom, 
a także dba o to, by przyciągać klientów indywidualnych oraz kon-
trahentów biznesowych, m.in. organizując imprezy w halach spor-

towych, giełdy handlowe, promując ofertę basenu i innych obiek-
tów, służących rekreacji.

– Od gwiazdki życzyłbym sobie uproszczenia przepisów w naszym 
kraju. Pod każdym względem i na każdym poziomie. Są  zbyt skom-
plikowane, a dążenie władz do sztywnego regulowania wszystkiego, 
bardzo nam przeszkadza. Zmiana systemu podatkowego i generalnie 
obniżka podatków dałyby silny impuls prorozwojowy także na naszym 
lokalnym rynku. Ponieważ najważniejszą dla naszej spółki inwestycją 
jest obecnie budowa aquaparku, życzyłbym sobie, aby ten rok był 
rokiem spokojnego lecz intensywnego budowania. By niespodzianki 
się już skończyły i kontynuowana była praca. Przed kolejnymi świętami 
bardzo chciałbym sobie powiedzieć, że to był udany i pracowity rok. 

elżbieta czapnik, radca prawny w Kancelarii radców Prawnych 
lex Partners Czapnik, Kondratowicz, Macioszek. Kancelaria zajmuje 
się obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, stowarzyszeń 
i fundacji oraz obsługą prawną firm. Specjalizuje się w prawie nie-
ruchomości, prawie spółdzielczym i wspólnot mieszkaniowych oraz 
prawie kontraktów handlowych. Pomaga firmom w dochodzeniu 
należności. Klientów indywidualnych wspiera w zakresie prawa cy-
wilnego, rodzinnego i prawa pracy, zapewniając dyskrecję na każ-
dym z etapów postępowania.

 – Proszę gwiazdkę o to, o czym marzy większość przedsiębior-
ców w Polsce. W prezencie chciałabym otrzymać mniejsze podatki. 
Mógłby to być na przykład podatek liniowy 19-procentowy. Chcia-
łabym także niespodziankę w postaci obniżenia kosztów pracowni-
czych w naszym kraju. 
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Jarosław Loos

Elżbieta Czapnik

Ryszard Mroziński

Jakub Pyżanowski
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Sukces 
wielkiego formatu

roman Biłas, startując we wrześniu z autoreklamą swojej firmy na własnych  billboardach, 
wzbudzał w odbiorcach różne emocje. - Tak, mam tego świadomość! – śmieje się. efekt? 
Wraz z gratulacjami za oryginalność i skuteczność przekazu, a także np. za nawiązanie do 
stylistyki plakatów wyborczych, przyjmuje w firmie rekordową liczbę zleceń na reklamę 
wielkoformatową!

a 150 wszystkich naszych nośników, już tylko kil-
ka posiada wolną powierzchnię do sprzedaży! – 
nie kryje zadowolenia roman Biłas. Podkreśla, że 
jest autorem pierwszej w Koszalinie, i pierwszej 

w Polsce, wizerunkowej kampanii, w której właściciel dużej firmy 
billboardowej odważył się przetestować na własnym przykładzie 
skuteczność  takiej formy reklamy. Odniósł sukces. roman Biłas, do 
niedawna rozpoznawalny był głównie jako Prezes Koszalińskiego 
Oddziału Związku ukraińców w Polsce, zastępca dyrektora Zamku 
Ksiażąt Pomorskich w Szczecinie oraz  działacz społeczny i politycz-
ny. Kampanią billboardową skutecznie zwrócił uwagę na siebie jako 
przedsiębiorcę.

 lider rynku

1 sierpnia 2013 roku, jako właściciel  Ad.Media Consulting od-
kupiłem od innej firmy kilkadziesiąt nośników wielkoformatowej re-
klamy. To uczyniło moją firmę liderem rynku regionalnego – mówi 
roman Biłas. Dodaje, że jego firma dominuje dziś powierzchnią 
reklam outdoorowych na terenie Pomorza Środkowego. Posiada 

także nośniki w województwie pomorskim oraz  lubuskim. Na tere-
nie dawnego woj. koszalińskiego do Ad.Media Consulting należy 
aż 70 proc. rynku reklamy wielkopowierzchniowej, co daje wielkie 
możliwości skutecznego i profesjonalnego planowania kampanii 
reklamowych.

3 Sekundy, 15.000 odbiorców

Olbrzymia gwarantowana codzienna liczba kontaktów z reklamą 
i tym samym liczba odbiorców reklamy wielkoformatowej, ponad-
to prestiż, z jakim jest kojarzona, a także ciekawa, skalkulowana 
na skuteczność forma przekazu… To główne składniki sukcesu 
wkalkulowane w cenę outdoorowej promocji. – Jej koszt zwykle 
przyjemnie zaskakuje reklamodawców. Już 29 zł za dzień reklamy 
usytuowanej w najbardziej ruchliwych miejscach w mieście  gwa-
rantuje  dotarcie w ciągu jednej doby aż do  10-15 tysięcy osób! - 
tłumaczy roman Biłas. – Jeśli mamy szansę popracować z klientem 
nad formą graficzną plakatu, aby w ciągu 3 sekund zdołał przeka-
zywać czytelny,  związany z celem reklamy,  komunikat – reklama 
osiąga sukces.

n

Promocja
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Zaznacza, że wykupowane, zwykle na miesiąc, powierzchnie re-
klamowe mają istotną przewagę nad reklamą  np. w dziennikach, 
które oferują promocję za porównywalne pieniądze i z podobną 
liczbą czytelników dziennie – ale  żyją tylko jeden dzień… Schowane 
w wewnątrz gazety, na jej obrzeżach, częstokroć pełne nieczytelnej 
grafiki i stłoczonej treści, z pewnością nie docierają do wszystkich.

 Koszt reklamy wielkoformatowej w Ad.Media Consulting obej-
muje miesięczną dzierżawę miejsca, wydruk plakatu i jego nakleje-
nie tudzież wywieszenie (citylight albo siatki wielkoformatowe).

 Powierzchnia reklamowa

Ad. Media Consulting dysponuje oświetlonymi i nieoświetlonymi 
billboardami standardowymi  i premium (504x238 cm), oświetlony-
mi  premium (600x300 cm), podświetlonymi  megasize (1200x400 
cm) oraz  Citylight (120x180 cm). Do dyspozycji klientów odda-
je mobile reklamowe (dwustronne mobilne tablice reklamowe 
504x238 cm) oraz siatki wielkoformatowe (od 40 m2 do 120m2).

Firma romana Biłasa zajmuje się na co dzień  przygotowaniem 
strategii i koncepcji marketingowych, dzierżawą powierzchni re-
klamowych, wydrukiem i wyklejaniem tablic, opracowaniem i wy-
drukiem projektów graficznych. Organizuje kampanie promocyj-
no-reklamowe, usługi eventowe, specjalizuje się w public relations, 
organizuje targi, koncerty, spotkania, imprezy zamknięte itp.

PrzySzłość

Zmieniające się w Polsce przepisy nie tylko idą w kierunku regu-
lacji zasad stawiania reklam wielkoformatowych w miejscach pu-
blicznych. Konsekwentnie wykluczają  też z kręgu reklamodawców 
kolejne branże. Paradoksalnie, co podkreśla roman Biłas, zmiany 

sprzyjają firmom takim jak Ad.Media Consulting. – Profesjonalne 
nośniki reklamowe wymagają zgody na ich postawienie w formie 
zgłoszenia albo decyzji administracyjnej. Wiążą się również z od-
powiednimi opłatami za użytkowanie gruntu czy wynajem ścian. 
Niczym nie przypominają nieestetycznych, stawianych i wiesza-
nych  bez ładu banerów, dykt, plandek.

O ile tzw. radosna twórczość reklamowa wprowadza chaos na 
ulicach miast, o tyle nośniki takie jak billboardy czy tablice typu city-
light porządkują miejską przestrzeń reklamową, dbają o jej walory 
estetyczne. Zakazy reklamowania branż takich jak alkohole wysoko-
procentowe, apteki czy kancelarie adwokackie motywują zaś profe-
sjonalne firmy reklamowe do szukania ciekawych i dopuszczalnych 
prawem form informowania mieszkańców o takich profesjach bez 
naruszenia ustaw zakazujących ich reklamowania.

rynek reklamowy na zachodzie europy wydaje się być uporząd-
kowany, ale jest nierówno traktowany w porównaniu z innymi for-
mami reklamy. Zakaz postawienia reklam w niektórych miastach eu-
ropy powoduje, że rozwija się rynek kolportażu ulotek w centrach 
miast, zaśmiecając przestrzeń publiczną. W niektórych krajach (np. 
Finlandia) wprowadzono zasady estetyzacji przestrzeni miast zaka-
zując z kolei stawiania nośników większych niż np. 5 m2 i tam moż-
na zaobserwować dużą liczbę nośników typu citylight w centrach 
miast, zaś na obrzeżach nośniki typu billboard 12 m2 czy nawet 
większe nośniki.

Z kolei na Wschodzie, czy to w rosji czy na ukrainie rynek out-
dooorowy jest wyjątkowo nieuporządkowany i chaotyczny. Ponad-
to firmy outdoorowe stawiają nośniki najdelikatniej mówiąc mało 
estetyczne, niechlujne, a ich działalność głównie skupia się na mak-
symalizacji zysków, nie bacząc na estetykę i jakość przekazu, a już 
w zupełności nie zależy im na dostarczeniu odbiorcom profesjonal-
nej reklamy.

firma ad.media consulting należy do Północnej izby gospodarczej oraz grupy made in koszalin.

ad.media consulting,

centrum handlowe jowiSz

ul. Zwycięstwa 40/91, 75-950 Koszalin

Tel. 94 70-71-555

Tel. 511-533-505

e-mail: biuro@admedia-consulting.pl

www.admedia-consulting.pl

wybrane nośniki reklamy wielkopowierzchniowej ad.media consulting:
∙ billboardy standardowe i premium (Wymiar: 504x238 cm); oświetlone i bez oświetleni, 
    zlokalizowane w centrach miast lub przy drogach ogląda średnio 10-15 tys. osób dziennie.
∙ billboardy premium (Wymiar: 600x300 cm); posadowione w centrach i  przy najatrakcyj-
niejszych  
    arteriach komunikacyjnych mają po 12-18 tys. odbiorców dziennie.
∙ megasize premium (Wymiar: 12 m x 4 m); są oświetlone; stoją m.in. na głównych rondach 
    w Koszalinie; skupiają dziennie uwagę aż do 35.000 osób!
∙ citylight (Wymiar: 180 cm x 120 cm), tablice oświetlone stoją zazwyczaj w centrum miasta, 
    przy głównych alejach, skrzyżowaniach, instytucjach, lokalach (10-15 tys. odbiorców 
    przekazu dziennie).
∙ mobil reklamowy (Wymiar: 504x238 cm) daje możliwość swobodnego przemieszczania się 
    z reklamą oraz przestawiania jej w pożądane miejsca (np. centra handlowe lub markety).
∙ Siatka wielkoformatowa (od 40 m2 do 120 m2).

Promocja





Zwielokrotnione urodziny 
kazji było wiele. Czwarta rocznica powstania Teatru Variete 
Muza. 20-lecie firm z grupy okiennej PuF Jarosława loosa. 

No i przede wszystkim 50. urodziny dwóch Jarosławów: Barowa 
i loosa, przyjaciół i wspólników, współwłaścicieli Muzy. urodzi-
nowa impreza śmiało może uchodzić za towarzyskie wydarzenie 
roku w Koszalinie. Muza pokazała, że jest w stanie zaproponować 
program rozrywkowy najwyższej próby (coś z klimatu rewii las Ve-
gas). A szefowie kuchni trzech lokali gastronomicznych należących 
do panów Jarosławów (z restauracją Viva Italia na czele) doszli do 
prawdziwego mistrzostwa. To, czego mieli okazję popróbować go-
ście Muzy z okazji jej urodzin, to kulinarne Himalaje. 

O
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Małgorzata Ciesielska-Loos, Janusz Rzewuski

Anna i Piotr Jedlińscy

Dariusz Śmiełowski (prezes Profine Polska) z żoną Ditą

Teresa Żołnierek (G-U Polska), Andrzej  Barcki (Welet Europa)

Jarosław Loos, Stein Knutsen, Beata Kaczyńska

Alicja Wendekier, Beata i Jarosław Barowowie

Jarosław Barów, Jolanta i Piotr Rowińscy

Jarosław Barów, Waldemar Sierański

Angelika i Maciej Downar

Lucyna i Jacek Sikorscy

Uwe Fabich z żoną Sinaida i Roman Sabaschinski

Karolina Łysak. Maciej Loos

Barbara i Maciej Łastowscy
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Radiowy bankiet jubileuszowy

Michał Minkiewicz, Aneta Musyt, Hanna Jarczyńska, Anna Topol
Henryk Cichecki („duże” Polskie Radio), Joanna Boruc (RK), 
prof. Stefan Pastuszka (KRRiTV), Władysław Brateus (RK)

Prezesi rozgłośni regionalnych PR: Mariusz Bojarowicz (Olsztyn), Adam Rudawski 
(Szczecin), Mariusz Szymyślik (Poznań), Henryk Łańko (Olsztyn), Jarosław Kusto (Kielce) Katarzyna Kużel, Grzegorz i Renata Pacholczykowie

Beata i Piotr Ostrowscy

Danuta Pupkowska, Antoni Górkiewicz

Anna Wolny, Adrian Adamowicz Jagoda i Andrzej Koprowscy

Przemysław Mroczek z żoną, Sylwester Podgórski  
żoną, Joanna Draganik, Ryszard Zalewski

Jolanta i Cezary Szewczykowie

Marcin Napierała, Ewa Langner-Czubak Jolanta i Andrzej Rudnikowie

ylu ludzi zarabiających głosem zebrać jednocześnie w jed-
nym miejscu udaje się rzadko. Na bankiecie z okazji 60-lecia 

radia Koszalin bawili się nasi koledzy z koszalińskiej rozgłośni, ich 
goście z innych stacji regionalnych, dziennikarze-seniorzy i kwiat 
lokalnej polityki. Jak nas zapewniają uczestnicy zabawy w Teatrze 
Variete Muza, atmosfera była przesympatyczna. Ostatni tancerze 
zeszli z parkietu nad ranem.  Niektórzy wprost na poranny dyżur 
przed mikrofonem.                                                                                   pr

t
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Anna Rawska, Grażyna Preder, Danuta Czerniawska, Anna Winnicka Marlena Woszczatyńska z mężem Markiem

Monika Kuzio-Czapka z mężem Piotrem
Małgorzata Krysiak, Roman Myśkiewicz, Magdalena 
Malinowska, Andrzej Krysiak, Daria Miśko-Rogińska

Stanisław Gawłowski, Jarosław Loos Jakub i Anna Makarewiczowie, Kamila Łabiak, Jakub Rembowski

Marek Składowski (Radio Łódź), Henryk Łańko (Radio Olsztyn) Tomasz Czuczak z żoną

Joanna Lejtan, Joanna Boruc Klaudia Cabała, Michał Mętlewicz

Krzysztof Plewa, Joanna Draganik, Jarosław Ryfun Roman Biłas, Aleksandra Zalitacz, Dariusz Pawlikowski
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Wielkie otwarcie
ilharmonia Koszalińska od połowy listopada występuje już we 
własnej sali koncertowej. Wielkie otwarcie rozpisano na trzy 

dni (i w sumie cztery koncerty). Zainteresowanie publiczności było 
ogromne. Zdaniem melomanów i muzyków sala koncertowa posia-
da fenomenalne warunki akustyczne. Filharmonikom życzymy, żeby 
zawsze była pełna!

f

Agata Szymczewska, solistka 
inauguracyjnych koncertów, genialna 
skrzypaczka pochodząca z Koszalina

Wiceminister edukacji Przemysław 
Krzyżanowski z żoną

Dyrygował Ruben Silva

Dr Urszula Mikietyńska czyta list od 
prezydenta Mirosława Mikietyńskiego

Od lewej: Leopold Ostrowski z małżonką, Stanisław Górawski, Kazimierz Okińczyc

Bogusława Mielcarek (w środku) oraz Hanna Grzymała-Bittner, 
Marek Bittner i Marcin Grzymała-Bittner

Od lewej: Przemysław Stefanowski, Stanisław Gawłowski, Renata Listowska-Gawłowska
Od lewej; ks. bp Krzysztof 
Zadarko i ks. Antoni Tofil

Elżbieta i Wiesław Zinkowie Agnieszka i Ryszard Mrozińscy

Joanna i Tadeusz Dudojciowie

Wojciech Szwej i Krystyna Kościńska Beata Kaczyńska, Stein Christian Knutsen
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Drugi sezon 
„Bajek Samograjek”
lisko 40 osób pod kierownictwem Magdaleny Muszyńskiej-
Płaskowicz przygotowało przedstawienie dla dzieci, dochód 

z którego ponownie zostanie przeznaczony na dofinansowanie 
remontu oddziału dziecięcego w koszalińskim Szpitalu Woje-
wódzkim. Aktorzy to przedsiębiorcy zrzeszeni w Koszalińskiej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej, radni, samorządowcy i parlamentarzyści. 
Generalnie ludzie mocno zajęci. Mimo to reżyserce udało się ich 
gromadzić na próbach, a oni bez wahania przeznaczyli swój wolny 
czas na próby i spektakle. efekt ich wysiłków tak się spodobał pu-
bliczności, ze oprócz przedstawień listopadowych, planowane jest 
jeszcze przynajmniej jedno w grudniu. Tak więc można będzie jesz-
cze zobaczyć na deskach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego zna-
nych i trochę mniej znanych koszalinian w roli aktorów-amatorów, 
a poprzez zakup cegiełek – wesprzeć remont szpitalnego oddziału 
dla najmłodszych. 

b

 



SZUKAjcIE NAS W pRESTIżOWych mIEjScAch!

Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)
Exodus Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1 
(Galeria Atrium)

INNE    

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

RESTAURACJE    
     
Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a 
Maredo, ul. Zwycięstwa 45 
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1 
  
BARY, PUBY, KAWIARNIE  
    
Cukiernia Kaliszczak,
ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak,
ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6 
Lalka Resto Cafe,
ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 5/2 
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka 
   
SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS  
    
Aquarius Beauty, 
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24 
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F 
Gabinet Odnowy Biologicznej Rubin,
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40 
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki 
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4 
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13 

GABINETY LEKARSKIE  
    
Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin
Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g

Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
 Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A , Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski,
ul. Boczna 11/5, Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10

HOTELE    

Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku, 
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia , ul. Dorszowa 3, Darłowo
Medical SPA Sanatorium Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Przemysłowa 5, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
    
SKLEPY    
  
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
Art-pol, ul. Wańkowicza 17
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121 
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25,Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex - Salon Meblowy, 
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46
    
BIURA NIERUCHOMOŚCI  
   
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer 
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, 
ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 142

Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3
Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt - Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
Wysokińscy Biuro Nieruchomości,
ul. 1 Maja 8
 
KANCELARIE   
    
GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn,
al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1 
   
SALONY SAMOCHODOWE  
   
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski,
ul. Okrężna 4

BIURA PODRÓŻY   
  
ABC Świat Podróży CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
ABC Świat Podróży Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Wyszyńskiego 5/2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Dworcowa 4
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