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rzyznaję się do tego z lekkim wstydem (choć 
pociechą jest mi tu przeczucie, że zapewne nie 
tylko ja miewam taki kłopot). Chodzi o życzenia 
świąteczne. Otóż mimo że na co dzień jestem 
człowiekiem słowa, często nie umiem tych życzeń 
sformułować. 

Nie ma sprawy, kiedy zwracam się do osoby dobrze mi znanej, 
a tym bardziej bliskiej. Gorzej, gdy trzeba złożyć życzenia komuś, 
kogo prawie nie znam, a absolutna katastrofa, jeśli kogoś nie lubię. 
Konwenans nakazuje coś miłego powiedzieć. Ale co, żeby nie było 
to kompletnie puste? 

Najlepiej byłoby, oczywiście, uniknąć niewygodnej sytuacji. Nie 
zawsze jest to możliwe. Są przecież takie tzw. wigilie (wiele tych 
spotkań to koszmar okrutnie poniewierający tradycję), których 
uniknąć się nie da. Co wtedy? Pozostaje wybór między banałem 
a hipokryzją. Wybieram banał.

Z drugiej strony – myślę – jest to sytuacja, którą przy pewnym wy-
siłku można spożytkować pozytywnie. Po prostu zrobić remanent 
wśród znajomości i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno 
chcę relację z kimś kontynuować? Albo inaczej, samokrytycznie – 
czy ja na pewno wobec tego kogoś jestem w porządku? Może to ja 
mam coś na sumieniu, co powoduje dyskomfort w kontakcie oso-
bistym?

Oczywiście to nie jest łatwe. Znajomości realne to nie to samo, 
co proste „usuń znajomość” na Facebooku. Ale przecież czas mamy 
specjalny, więc niechby taki wysiłek refleksji stał się formą przygo-
towania do dobrego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. 

A że one już blisko, życzę Państwu w imieniu całego naszego 
malutkiego zespołu dużo spokoju, radości i ciepła. No i dobrych 
życzeń życzę. Szczerych, z serca. I takich, które się spełniają. 

Miłych świąt! Do zobaczenia w styczniu 2015! 

Andrzej Mielcarek
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a nic nie chcieli okolicznościowych przemówień i dętej 
fety.  Postanowili zaprezentować się szkolnej publicz-
ności po swojemu. Na każdą z przerw między lekcjami 
wymyślili inny scenariusz. W każdym z 10-minutowych 
przedstawień główną  rolę odgrywały – jak na bosych 

aktorów przystało - stopy. 
- Skąd taka nazwa zespołu? – zastanawia się założycielka, reżyser-

ka, szefowa i dobry duch teatru Marzena Wysmyk. – Wymyśliła ją  
młodzież, wówczas uczniowie drugiej klasy biologiczno-chemicz-
nej. I tak zostało. rzeczywiście, często gramy na bosaka. Oczywiście 
wtedy, gdy jest to możliwe, bo gramy wszędzie – na ulicach, w te-
atrach,  klubach, pubach, szkołach, w centrach kultury, kościołach, 
czy na plaży. 

teatr  ma swoim dorobku 36 spektakli, 22 happeningi, udział 
w 14. festiwalach i znaczące nagrody. Najgłośniejsze przedstawie-
nie to „Statek pijany” według Artura rimbauda. realizacja tego po-
etyckiego przedsięwzięcia okazała się naprawdę trudna.  Aktorzy  
sprostali zadaniu, zakwalifikowali się do udziału w większości ogól-
nopolskich festiwali, swoją wersję dzieła rimbauda zaprezentowali 
na festiwalach w Andrychowie i Poznaniu.  Słynną „Babę” wg Sła-

womira Mrożka grali ponad 20 razy.  Zmieniali się aktorzy, zespół  
trwał prezentując na różnych scenach dobry uczniowski teatr, ale 
także – wspierając swoimi akcjami  słabszych, chorych, niepełno-
sprawnych.

Wszystko zaczęło się w listopadzie 2004 roku, gdy polonistka 
Marzena Wysmyk wymyśliła  teatr. Obecnie grupa liczy 16. akto-
rów. Najmłodsze dziecko „Na bosaka” to plastyczny spektakl „Hi-
storia Polski”. Wkrótce koszalińscy uczniowie pokażą go na festi-
walu w Sopocie. 

- Największym sukcesem jest to, że działamy nieprzerwanie od 
dziesięciu lat – podkreśla Marzena Wysmyk. – Dla mnie ten zespół to 
wielka radość i satysfakcja. te dzieciaki poprzez teatr  uczą się życia. 
Są bardziej wrażliwe, inaczej patrzą na świat. Zawsze powtarzam im, 
że szkolny teatr to nie profesjonalna scena. tu nie ma miejsca na by-
cie gwiazdą. tu jest niełatwa praca, która w końcu przynosi efekty. 

teatr „Na bosaka”, choć z definicji nie jest kuźnią gwiazd, to jed-
nak doczekał się trójki „swoich” prawdziwych aktorów. to właśnie tu 
początki aktorskiego fachu poznawali  niegdyś licealiści, obecnie 
zawodowi aktorzy: remigiusz Kriese, Karolina Gibowska i Michał 
Karczewski. 

z
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Teatr „Na bosaka” ma już dziesięć lat
Wśród szkolnych teatrów w  całej Polsce grupa „Na bosaka” z koszalińskiego Zespołu 
Szkół nr 2 im. Stanisława Lema to prawdziwy skarb. Młodzi artyści działają od 10 lat, 

a teatralne urodziny postanowili świętować po swojemu – oryginalnie i  z lekką nutą buntu. 

AUtOr: ALINA KONIeCZNA / FOtO: WOJCIeCH GreLA





kspozycja stanowiła zapis fotograficznych podróży z lat 
1966-1970. Grzegorz Funke wybrał z tego bogatego 
zbioru sześć niezwykłych kadrów: m.in. z wizyty pre-
zydenta Charlesa de Gaulle’ a w Gdańsku (1967), czy 

Festiwalu Muzyki Nastolatków (1966). Dzięki specjalistycznej tech-
nice naświetlania analogowe pierwowzory przetworzone zostały 
na wielkoformatowe fotografie – a nie wydruki – i w takiej formie 
przekazane Muzeum. to seria limitowana (do 10 sztuk), zdjęcia 
otrzymały numer 1. Uroczyste przekazanie prac dyrektorowi Mu-
zeum w Koszalinie, Jerzemu Kalickiemu, miało miejsce w obecno-
ści władz miejskich.

Jak powiedział nam pan Grzegorz Funke, byłby szczęśliwy gdyby 
jego gest był wzorem dla innych koszalińskich artystów i by z ich 
darów powstała w niedługim czasie kolekcja współczesnej sztuki 
koszalińskiej. A więc kto następny, proszę Państwa? 

WYDARZENIA
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Dar dla Muzeum może być początkiem 
koszalińskiej kolekcji

Muzeum w Koszalinie wzbogaciło się o unikalny zbiór fotografii koszalińskiego fotogra-
fika i obywatela świata edwarda Grzegorza Funkego. W maju tego roku brały one udział 

w jego jubileuszowej wystawie „Moja podróż. Przez sześć kontynentów do Swisłoczy” 
zorganizowanej z okazji siedemdziesiątych urodzin artysty.
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agistrala ma 200 kilometrów długości. Na linii łączącej 
światłowodem Koszalin i Szczecinek znalazło się kilka-
dziesiąt miejscowości, m.in. rosnowo, Manowo, Bo-
nin, Bobolice, Czechy, Głodowa, Dobrociechy, Świe-
lina, Krępa, Grzmiąca, Wielawino, Gdaniec, Piaski, 

łęknica, Stary Chwalim, Kiełpino, łubowo, Borne Sulinowo, Świątki, 
Sitno, turowo i Dziki. Węzły główne znajdują się w Koszalinie i Szcze-
cinku, a tzw. węzły magistralno-dystrybucyjne i punkty dystrybucyjne, 
z których sygnał jest rozprowadzany po okolicy za pomocą sieci roz-
dzielczych i abonenckich – w poszczególnych miejscowościach. 

tym samym możliwość podłączenia do szerokopasmowego In-
ternetu zyskały dziesiątki tysięcy osób. także tych, które do nowo-
czesnych rozwiązań internetowych miały dostęp ograniczony, bądź 
nie miały go w ogóle. Na przykład gospodarstwa wiejskie, zazwyczaj 
skazane na usługi przestarzałe, niskiej jakości. Nie bez powodu pro-
jekt zyskał wysoką ocenę w unijnym konkursie o dotacje, oferując 
realne zapełnienie luk telekomunikacyjnych, aktywizację obszarów 
wykluczonych cyfrowo. W szerszej perspektywie – rozwój regionu. 
Część abonentów do usług podłączana była na bieżąco, w czasie 
budowy sieci. Z jej dobrodziejstw mogli też od razu korzystać do-
tychczasowi klienci Gawex Media.

Dzięki wybudowanym światłowodom możliwy jest przesył danych 
nie tylko wymaganych przez szerokopasmowy Internet, ale również 
przez telefonię stacjonarną i telewizję kablową w wersji cyfrowej, czyli 
w najszybszy i najlepszy z możliwych sposobów. W dodatku w kon-
kurencyjnych dla abonentów cenach. W odróżnieniu od kabla, pręd-
kości Internetu nie obniża odległość ani jednoczesne podłączenie 
kilku urządzeń. Umożliwia to np. sprawniejszą grę on-line czy ogląda-
nie filmów w jakości HD. – to nośnik danych najbardziej odporny na 
czas – mówi Wiesław Markiewicz, wiceprezes Gawex Media sp. z.o.o. 
– Kiedyś rewolucją były kable miedziane, ale ich możliwości już się 
wyczerpały, a przed światłowodem nie widać na razie żadnych ogra-
niczeń i zagrożeń. Dziś standardem staje się łącze światłowodowe, 
które gwarantuje prędkość przesyłu danych nawet 2 GB/s, a wkrótce 
będą to prędkości rzędu 10 GB/s. Dla porównania jeszcze kilka lat 
temu „po kablu” rewelacją było, gdy prędkość sięgała 512 Kb/s.

Firma realizuje też usługę Zielony Internet polegającą w najwięk-
szym skrócie na bezpośrednim doprowadzeniu wiązki światłowodo-
wej do każdego abonenta. – takie dojście nie miedzianym kablem, 
ale nitką światłowodu, to jakby przesiąść się nagle z dwupłatowca 
na samolot ponaddźwiękowy – obrazuje Paweł Dołębski, wicepre-
zes Gawex Media sp. z.o.o i dodaje: – Dzięki Zielonemu Internetowi 
uzyskaliśmy znaczny spadek zużycia energii.

Budowa magistrali rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Prace 
równolegle trwały od strony Szczecinka i Koszalina. Kolejne etapy 
przebiegły sprawnie, choć nie bez zakłóceń – przekopywana pod 
światłowód ziemia odkryła przed inwestorem kilka niespodzianek – 
jednak nie miało to wpływu na założony harmonogram. Wartą blisko 
15 mln złotych inwestycję wsparł samorząd wojewódzki w ramach 
regionalnego Programu Operacyjnego na przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu (dotacja wyniosła ponad 7 milionów złotych).

Swój sukces spółka Gawex Media celebrowała w dwóch kluczo-
wych dla inwestycji miejscach: 26 listopada br. w Koszalinie, dzień 
później w Szczecinku. Wybór filmu, który uświetnił oba spotkania 
– „Bogowie” w reż. łukasza Palkowskiego – wydaje się wymowny. 
Podobnie jak Zbigniew religa dzięki uporowi i ciężkiej pracy do-
konał niemożliwego – przeprowadził ultranowoczesną w latach 80. 
operację przeszczepu serca – tak Spółce udało się „przeszczepić” na 
regionalny grunt najnowocześniejszą infrastrukturę internetową.

Sukces smakuje i nęci – kontynuacją prac jest budowa nitki łą-
czącej światłowodem Koszalin z Kołobrzegiem, podłączenie do 
sieci i Zielonego Internetu wszystkich miejscowości nadmorskich, 
a w planach autostrada internetowa ze Szczecinka do Poznania.

M

200 kilometrów internetowej autostrady
eksperymenty ze światłowodami szczecinecka spółka Gawex Media prowadziła jeszcze 

w końcu lat 90. Zakończona w listopadzie bieżącego roku budowa magistrali 
światłowodowej łączącej Szczecinek z Koszalinem to ich spektakularne zwieńczenie. 

tym samym firma koniec 2014 roku świętuje podwójnie: udało się jej sprawnie 
i przed planowanym terminem sfinalizować potężne wyzwanie i przeprowadzić 

z największą w regionie inwestycję telekomunikacyjną.

AUtOr: ANNA MAłACHOWSKA
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undacja chce się wyróżniać spośród mnogości podob-
nych organizacji. Dlatego przyjęła zasady, które nie są 
typowe: nikt zaangażowany w jej działalność nie otrzy-
muje żadnego wynagrodzenia, wszystkie uzyskane 
darowizny i wypracowane pieniądze – co do złotówki – 

muszą trafić w formie pomocy do podopiecznych, polityka finan-
sowa musi być absolutnie przejrzysta, a informacje o wydanych 
na pomoc pieniądzach natychmiast podane do wiadomości pu-
blicznej.

tak stanowi Statut Fundacji. Precyzyjnie określa on również jej 
cele. W skrócie i uproszczeniu można powiedzieć, że nastawia się 
ona na pomoc dzieciom ze środowisk określanych jako zagrożone 
wykluczeniem społecznym – rodzin biednych, niewydolnych wy-
chowawczo, dotkniętych patologiami. Dzieci nie są winne sytuacji, 
w jakiej się znalazły. Szczególnie w przypadku ciężkich lub przewle-
kłych chorób pozbawione są często szans na niezbędną pomoc 
medyczną lub rehabilitacyjną. I w takich właśnie sytuacjach Funda-
cja MAGIA chce interweniować.

POMOC DOBRZE ZAADRESOWANA

Organami Fundacji są: rada Fundacji, sprawująca funkcje nad-
zorcze i Zarząd, kierujący nią na bieżąco. Choć zarząd i radę tworzą 
osoby kompetentne, posiadające kwalifikacje do oceny zasadno-
ści udzielenia wsparcia określonym osobom, Fundacja zakłada, że 
będzie ściśle współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej, 
działającymi w miejscu zamieszkania potencjalnego beneficjenta. 
Wychodzi bowiem z założenia, że nikt tak dobrze nie zna sytuacji 

konkretnych rodzin jak pracownicy opieki społecznej. to dzięki nim 
Fundacja pozna rzeczywiste potrzeby, a później przekaże wspar-
cie. 

Co bardzo ważne i raczej niespotykane: pomoc nie będzie mia-
ła formy gotówkowej. Kiedy będzie potrzeba sfinansowania lecze-
nia w jakimś ośrodku, na jego konto Fundacja przeleje pieniądze. 
Jeśli zaś pojawi się konieczność zakupu leków, urządzeń, elemen-
tów wyposażenia – zakupi je i przekaże w formie rzeczowej. Każdy 
wydatek – podobnie jak darowizna czy wpłata – zostanie rozliczo-
ny publicznie, na stronie internetowej MAGII (www.fundacjama-
gia.pl).

KAŻDA ZŁOTÓWKA MA POMAGAć

Fundacja przyjęła założenie, że wszystkie pieniądze i inne środ-
ki podarowane jej przez darczyńców będzie przeznacza w całości 
na pomoc dzieciom. to rygorystyczne postanowienie jest chyba 
najważniejszym wyróżnikiem MAGII. Zdarza się bowiem tak, że 
w rocznych sprawozdaniach podobnych organizacji (o ile te do-
kumenty są w ogóle rzetelnie i terminowo składane w sądzie) 
można znaleźć zdumiewające informacje – na przykład takie, że 
więcej pieniędzy pochłonęły koszty utrzymania i wynagrodzenia 
zarządów albo pracowników, niż bezpośrednia pomoc dla bene-
ficjentów.

W Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA wszyscy pracują bezintere-
sownie. Nie mają nawet prawa do zwrotu wydatków poniesionych 
w związku z tą działalnością. Stąd na przykład koszty biura czy łącz-
ności również pokrywane są na bieżąco przez wolontariuszy Fun-

f

MAGIA przestaje być tajemnicą
Przez ostatnie tygodnie mieszkańcy Koszalina w różnych punktach miasta oraz w mediach 

mogli się  spotkać z tajemniczą zapowiedzią: „MAGIA Start 6 grudnia”. Pewnie niejeden 
zastanawiał się, o co chodzi? Dzisiaj wszystko jest już jasne: wystartowała 

Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA.

AUtOr: ANDrZeJ MIeLCAreK
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dacji z ich kieszeni a nie konta FPD MAGIA. Podobnie z kosztami 
promocji działalności.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

MAGIA dopiero startuje. Stopniowo będzie gromadzić potrzeb-
ne pieniądze. Liczy na efekt kuli śniegowej. Pierwsi zaangażowani 
w nią ludzie różnych zawodów będą zapraszać kolejnych. takim 
sposobem będzie się rozrastać sieć przyjaciół Fundacji. 

Podstawową formą gromadzenia funduszy (przynajmniej na po-
czątku działalności) będzie crowdfunding. 

to trudne angielskie słowo oznacza (za Wikipedią): „sposób fi-
nansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która 
jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsię-
wzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę 
drobnych, jednorazowych lub systematycznych wpłat dokonywa-
nych przez osoby, firmy lub instytucje, zainteresowane projektem. 
Upowszechnienie się Internetu pozwala na łatwe informowanie 
o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczynia 
się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle 
używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych 
w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy 
serwisów społecznościowych lub blogów”.

tak więc każdy z nas może stać się Przyjacielem Fundacji MA-
GIA, deklarując comiesięczne drobne wpłaty (najwygodniej jest to 
zrobić przez ustanowienie zlecenia stałego na bankowym koncie). 
Oczywiście, w przypadku osób prywatnych będą to sumy niewiel-
kie; w przypadku firm może to być na przykład 100 zł miesięcznie. 
taka kwota jako darowizna od firmy stanie się dla niej zapewne pra-
wie nieodczuwalna, a dla fundacji – dzięki wielu takim darczyńcom 
– stanowić będzie stałe, pewne źródło zasilania finansowego.

Statut MAGII przewiduje również możliwość korzystania z in-
nych możliwości zbierania pieniędzy – w ramach polskiego prawa, 
w miarę potrzeb i możliwości. Mogą to być zbiórki publiczne, kon-
certy charytatywne, licytacje, itp.

ABSOLUTNA PRZEJRZYSTOść

Fundatorem MAGII, czyli pomysłodawcą i osobą formalnie ją 
powołującą, jest koszaliński przedsiębiorca Adam Jaremko. Zgro-
madził on wokół siebie grono pierwszych wolontariuszy, którymi 
są osoby cieszące się autorytetem w swoich środowiskach. Weszły 
one do rady i zarządu Fundacji. 

Zadaniem rady Fundacji jest czuwanie nad prawidłowym, tzn. 
zgodnym ze statutem i prawem, funkcjonowaniem fundacji. Jej 
szczególnym uprawnieniem zaś jest zatwierdzanie, po konsultacji 
z fachowcami – np. lekarzami – wydatków przekraczających 10 ty-
sięcy złotych. Zarząd zaś na bieżąco określa i realizuje zadania Fun-
dacji. to on nawiązuje kontakty z ośrodkami pomocy społecznej, 
darczyńcami, sponsorami. Składa również wnioski o wydatkowanie 
kwot większych niż wspomniane 10 tysięcy złotych.

Jak już wspomnieliśmy, informacje o wszelkich wydatkach oraz 
zsumowanych wpływach znajdą się na stronie internetowej Funda-
cji. 

BEZ POLITYKI I IDEOLOGII

Założyciele FPD MAGIA podkreślają jej apolityczny charakter. 
Podobnie w odniesieniu do przekonań religijnych Fundacja jest zu-
pełnie neutralna. tak więc mogą się w nią angażować osoby o róż-
nych postawach i przekonaniach, ale gdy występują w jej imieniu 
(jako członkowie albo współpracownicy) nie mogą tych przekonań 
demonstrować.

Statut przewiduje również, że „członkowie rady Fundacji nie 
mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi 
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokre-
wieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej”. Chodzi tu 
o wyeliminowanie choćby cienia podejrzenia o brak bezstronno-

ści, skoro rada ma być organem kontrolnym. Inne wymagania – jak 
to, że nie mogą to być osoby skazane prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
o przestępstwo skarbowe, jest w tej sytuacji oczywistością. 

NA DOBRY POCZąTEK

Symbolicznym sygnałem rozpoczęcia działalności Fundacji Pomo-
cy Dzieciom MAGIA jest ufundowanie 130 paczek mikołajkowych dla 
dzieci chorych i ich rodzeństwa. Jak wyjaśnia Adam Jaremko, trudno 
byłoby sobie wyobrazić sytuację, że podarunek otrzyma tylko jedno 
z dzieci w rodzinie – czyli to, które zmaga się z chorobą: – Zawsze 
będziemy starali się postępować z największą delikatnością i posza-
nowaniem godności naszych podopiecznych. Dlatego ustaliliśmy za-
sadę, że nigdy nie będziemy wykorzystywać do promowania naszej 
działalności wizerunków podopiecznych. Paczki mikołajkowe zostaną 
więc dostarczone w dyskretny sposób. Podobnie później nigdzie nie 
będziemy eksponować danych osób objętych pomocą. Za rzetel-
ność informacji na temat naszych wydatków ręczyć będzie rada Fun-
dacji, składająca się z ludzi o nieposzlakowanej opinii i uczciwości. 

B.T. ODYS Koszalin
ul. Wyszyńskiego 5/2, tel. 94 346 53 31

ul. Dworcowa 4, tel. 94 342 26 52
e-mail: odys@odys-wczasy.pl

LATO 2015 już w sprzedaży

Pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim naszym Klientom

za zaufanie i współpracę w 2014 roku.
Życzymy samych sukcesów, pomyślności

i udanych wakacji w nadchodzącym
Nowym Roku

www.odys-wczasy.plwww.odys-wczasy.pl
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ieco ponad półgodzinny reportaż Jolanty i Andrze-
ja rudników powstawał dwa lata. Część z kilkunastu 
godzin nagrań zrealizowana została w Berlinie. O Sa-
muelu Willenbergu usłyszeli od kierownika Muzeum 
Walki i Męczeństwa w treblince. Szukali go długo. 

rozmawiali kilkanaście razy, korzystając z jego pobytów w Polsce – 
pan Samuel oprowadza po treblince młodych Żydów. 

ta upiornie kojarząca się miejscowość leży 20 km od Węgro-
wa, rodzinnej miejscowości Jolanty rudnik, i od zawsze przewija 
się w jej życiu, także w opowieściach bohaterów reportaży. Warto 

wspomnieć, że Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Ko-
szalinie powierzone zostało śledztwo w sprawie więźniów treblin-
ki. Historia obozu – w przeciwieństwie do Auschwitz, Brzezinki czy 
Majdanka – jest opisana bardzo słabo. Wiadomo, że była po prostu 
fabryką śmierci. – Niemcy nawet nie prowadzili w treblince ewiden-
cji, ostrożne szacunki mówią, że zginęło tam 900 tysięcy osób, być 
może nawet milion – mówi Andrzej rudnik.

Dziewięćdzięsięcioletni dziś Samuel Willenberg do treblinki trafił 
jako niespełna dwudziestolatek. Doskonale pamięta każdy szcze-
gół pobytu, wszystkie potworności, twarze współwięźniów. Utrwala 
je w niezwykłych rzeźbach z brązu – artystyczne inklinacje odziedzi-
czył po ojcu. reporterzy przyznają, że wielu drastycznych wątków 
nie umieścili w audycji świadomie, choć i tak słucha się jej niełatwo. 

Samuel Willenberg o obozie opowiada obrazowo i spokojnie. Bez 
patosu. Osobistymi przemyśleniami dzieli się niechętnie, choć nie 
unika gorzkich ocen. Głos łamie mu się, gdy wspomina o siostrach. 
Jemu udało się uciec z piekła w czasie zbrojnego buntu więźniów 
w 1943 roku, one pozostały w treblince na zawsze. – Z Samuela 
emanuje niezwykła sugestywność – przyznaje Andrzej rudnik. 
– Czuliśmy, jakbyśmy byli w treblince z nim. rozmowa z nim oko 
w oko to prawdziwe przeżycie. Pozostał jeden z tego miliona. Wie 
o tym i czuje, że powinien o tym opowiadać. A kiedy opowiada, to 
jakby mówił ten milion osób. Wielokrotnie podczas rozmów i zgry-

wania materiału byłem wstrząśnięty i poruszony. 
reportaż „Ostatni świadek” poza nagrodą 

II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Audycja 
Historyczna roku” (kategoria „Losy”) organizo-
wanego przez Instytut Pamięci Narodowej otrzy-
mał także Grand Prix Krrit im. Witolda Zadrow-
skiego w Ogólnopolskim Konkursie twórczości 
radiowej w dziedzinie reportażu i dokumentu 
radiowego. Walczył również o główną nagrodę 
w prestiżowym konkursie Prix europa. 

– Lubimy być doceniani i nagrody w tym sen-
sie są ważne, jednak najbardziej zależy nam na 
słuchaczach i wielką satysfakcję sprawiły nam 
już reakcje odbiorców radia Koszalin po emisji 
reportażu na jego antenie – podkreśla Andrzej 
rudnik. – Cieszymy się też, że wiele osób na świe-
cie usłyszało o Koszalinie. 

W uzasadnieniu jednej z nagród przyznanych 
„Ostatniemu świadkowi” napisano, że Samuel 
przeżył i widział to, czego człowiek nie powinien 
widzieć. Jak wspomina, obrazy wojny – Holocau-
stu i Powstania Warszawskiego, w którym później 
brał udział – wyświetlają mu się nieprzerwanie, 
przez całe życie. Mimo wszystko jest optymistą, 
człowiekiem pełnym energii, o niezwykłej sile 
umysłu i charyzmie.

– Samuel Willenberg to człowiek wspaniały – mówi Andrzej rud-
nik. – Jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że jest ostatnim żyjącym 
więźniem treblinki, ale dlatego, że w  odróżnieniu od innych osób, 
które miały styczność z okropieństwami wojny nie wybaczył. Otwar-
cie mówi, że pozostał w nim żal wobec Niemców, i że nie wierzy 
w Boga. „tam go na pewno nie było” – mówi na koniec naszego 
reportażu.

 Autorzy wiedzą, że audycji słuchał, ale ubolewają, że nie znają 
jego reakcji.

Kilka wątków z „Ostatniego świadka” znajdzie swoją kontynuację 
w kolejnych audycjach. Jeden z nich będzie dotyczył Orit, córki Sa-
muela Willenberga, która do biografii ojca dopisała piękną puentę 
– zaprojektowała budynek Ambasady Izraela w Berlinie.

N

Świadectwo życia
Pokolenie świadków II wojny światowej odchodzi. Wraz z nimi bezcenne historie, jak 

ta Samuela Willenberga, ostatniego żyjącego więźnia treblinki, nazistowskiego obozu 
zagłady, gdzie Niemcy zamordowali milion osób. Bohater znakomitego reportażu 

Jolanty i Andrzeja rudników (radio Koszalin) z doskonale zapamiętanych detali i wciąż 
niewygasłych emocji buduje pełną grozy opowieść o piekle na ziemi i o życiu po 
tak skrajnym doświadczeniu. reportaż „Ostatni świadek” został nagrodzony m.in. 

w kategorii „Losy” w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Audycja Historyczna roku”.

AUtOr: ANNA MAKOCHONIK / FOtO: JArOSłAW ryFUN

Andrzej i Jolanta Rudnikowie
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AUtOr: ANDrZeJ MIeLCAreK / FOtO: WOJCIeCH GreLA

Kiedy siedem lat temu Marcin Ołówka zakładał firmę, zastanawiał się, czym ma się ona 
wyróżniać spośród innych w branży. Doszedł wtedy do wniosku, że wyróżnikiem 

powinna być najwyższa jakość. I konsekwentnie idzie tą drogą. Firma na obecnym 
etapie rozwoju to Centrum techniki Grzewczej i rekuperacji INŻyNIer. Zdolna 

zaprojektować i wykonać najbardziej skomplikowane instalacje 
z wykorzystaniem najbardziej złożonych technologii.     

Przedsiębiorstwo Instalacyjne INŻYNIER Marcin Ołówka
ul. Szczecińska 53A, 75-122 Koszalin, tel./fax 94 3436110, e-mail: biuro@inzynier.koszalin.pl

STALE O KROK
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zczecińska 53A w Koszalinie. Od maja 
bieżącego roku adres Przedsiębior-
stwa Instalacyjnego INŻyNIer Marcin 
Ołówka. Ogrodzona posesja, niewiel-
ki budynek. W jego wnętrzu, oprócz 
biur, unaocznienie tego, co ma do 
zaoferowania firma. Nie tylko dosłow-

nie – w formie prezentacji urządzeń i rozwiązań jakie stosuje, ale 
również pod względem przestrzeganych standardów. W  aranżacji 
wnętrza wszystko starannie przemyślane, doskonale skompono-
wane, idealnie wykonane. Nad stroną estetyczną czuwała pani 
Marzena Dacyk-Ołówka, żona szefa, która również jest inżynierem 
z wykształcenia. 

PIERWSZE DOśWIADCZENIA

Oboje studiowali inżynierię środowiska na Politechnice Kosza-
lińskiej. Ale pani Marzena od razu jasno stawia sprawę: – Firma 
to dzieło męża. to on ją wymyślił i stworzył. Ja tylko staram się 
pomagać.

Marcin Ołówka tak mówi o biznesowych początkach: – Założy-
łem firmę w 2007 roku, ale jeszcze przez rok byłem kierownikiem 
w KPII (Koszalińskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne – 
przyp. red.). Kiedy w 2008 roku stamtąd odchodziłem, zdawałem 
sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Miałem już sporo doświadcze-
nia. Wierzyłem, że sobie poradzę. 

Doświadczenie praktyczne zaczął zbierać już podczas studiów. 
Kiedy na trzecim roku trzeba było odbyć obowiązkową miesięcz-
ną praktykę na budowie, on poprosił o skierowanie na praktykę 
trzymiesięczną. Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCer budowało 
wtedy obiekty Politechniki przy ulicy Śniadeckich, a KPII było jego 
podwykonawcą (tam stażował). Nie chodziło w nich tylko o wiedzę, 
ale również o własne pieniądze, bo pan Marcin jako trzeci z sied-
miu braci wiedział, jak trudno jest rodzicom utrzymać rodzinę. Sta-
rał się możliwie szybko osiągnąć finansową samodzielność. 

Jako świeżo upieczony inżynier znalazł w KPII stałą pracę. Z dzi-
siejszej perspektywy tak to komentuje: – Zawsze szedłem inną 
drogą niż większość. Pochodzę z Gryfic. Koledzy wybierali studia 
w pobliskim Szczecinie, a ja inaczej – w Koszalinie. W czasie prak-
tyk chciałem się wgryźć w zagadnienia praktyczne i bardzo mi 
się to opłaciło. Kończąc politechnikę, miałem już ponad dwulet-
nie doświadczenie. Z tego powodu zaraz po studiach uzyskałem 
potrzebne uprawnienia i zostałem w KPII głównym kierownikiem. 
Byłem nim do 2008 roku. Odszedłem, żeby rozwijać własną dzia-
łalność. Stwierdziłem, że jak nie spróbuję, to się nie przekonam, 
ile jestem wart. 

Jak wspomina, dzięki znajomości rynku ze zleceniami nie miał 
problemu. Gorzej było z ludźmi. trwał boom budowlany. Firmy 
podkupowały sobie fachowców, brakowało ich na lokalnym 
rynku. Wcześniej wielu wyjechało do pracy za granicę, a wobec 
upadku szkolnictwa zawodowego nowi się nie pojawiali. – to był 
poważny kłopot. Potrzebowałem ludzi, na których można byłoby 
polegać. 

Ale i z tych kłopotów Marcin Ołówka wyciągnął pozytywne wnio-
ski: – Pracownik powinien dobrze zarabiać i być doceniony, staram 
się w miarę możliwości to spełniać. Organizuję corocznie imprezę 
integracyjną dla pracowników i ich rodzin, paczki świąteczne, bony. 
W zamian za to oczekuję bardzo dobrej jakości pracy. to dla mnie 
priorytet. Muszę przyznać, przez pierwszy rok byłem załamany. 
Wydawało mi się już, że nie znajdę odpowiednich współpracow-
ników. 

Udało się. ekipa monterska w INŻyNIerZe to obecnie młodzi 

ludzie, ukształtowani już w nowych czasach, niezmanierowani i nie-
zepsuci peerelowskim wzorcem „fachowca”. 

WYBIć SIę Z TŁA

Pierwszy rok samodzielności to również weryfikowanie pomysłu 
na firmę. Podstawowa kwestia: jak się wyróżnić na rynku? – Mamy 
„fabrykę inżynierów”, którą jest politechnika. Działają firmy z długą 
tradycją, powstają nowe. Konkurencja jest ogromna. Zresztą jak – 
prowadząc legalną firmę ze wszystkimi opłatami, ZUS-ami, podat-
kami – konkurować cenowo z tymi, którzy pracując na czarno, moc-
no zaniżają stawki? Jak sobie w tej sytuacji poradzić, wyróżniać się? 
Stwierdziłem, że jedynym wyjściem będzie pójście w jakość – mówi 
Marcin Ołówka. 

Założenie to obowiązuje od samego początku działalności IN-
ŻyNIerA. Jak podkreśla jego szef, kryterium najwyższej jakość 
dotyczy każdego etapu pracy: – Nieważne jak duża jest inwesty-
cja, zawsze postępujemy w ten sam sposób. Wszystko rozpoczyna 
się od rozpoznania potrzeb klienta. Siadamy z nim i rozmawiamy. 
Doradzamy, pokazujemy na naszych przykładach jak to wszyst-
ko wygląda. I jeżeli ktoś ma określone sugestie albo szczególne 
oczekiwania, bierzemy je pod uwagę. Z tego powstaje koncepcja 
projektu, potem kalkulacja. Po ostatecznym omówieniu warunków 
współpracy, przystępujemy do wykonania instalacji. Po jej zakoń-
czeniu świadczymy usługę serwisową. Najważniejsze, żeby klient 
był zadowolony. Klienci wracają do nas, bo wiedzą, że mogą liczyć 
na kompleksowe podejście, wszelaką pomoc. Nie wszystkich stać 
na nasze usługi, mamy tego świadomość. Ale przybywa osób, które 
nie szukają tanich rozwiązań. Cenią sobie to, że płacąc nieco wię-
cej, otrzymują komfort, bo zdejmujemy im z głowy typowe kłopoty 
inwestora. 

takie podejście się opłaca nie tylko ze względu na dobrą opinię 
o INŻyNIerZe, ale również dosłownie, finansowo. Starannie wyko-
nana praca oznacza brak usterek i reklamacji. A przecież poprawki 
kosztują. Pan Marcin wspomina pierwsze zlecenia: Podczas remon-
tu Domu Studenta byliśmy podwykonawcami firmy KUNCer od-
powiedzialnymi za instalacje wodno-kanalizacyjne. Przy takich zle-
ceniach zdarza się pokusa pójścia na skróty, zastosowania gorszych 
materiałów. My do sprawy podeszliśmy odmiennie: najlepsze, 
droższe materiały, dokładne wykonanie. W konsekwencji mieliśmy 
niewielką rentowność, ale tylko jedną poprawkę, bo pękł jeden z 50 
brodzików, co zresztą okazało się jego wadą produkcyjną uznaną 
przez wytwórcę. Przy dużej liczbie reklamacji duży, wydawałoby się 
z początku, zysk potrafi całkowicie stopnieć, a to dla firmy jest po 
prostu niebezpieczne. 

NAJWYŻSZA PÓŁKA

Kolejnym przełomem w zawodowym życiu pana Marcina była 
decyzja sprzed roku, by stworzyć Centrum techniki Grzewczej i re-
kuperacji. W gruntownie wyremontowanym obiekcie przy Szcze-
cińskiej 53A obejrzeć można nowoczesne systemy, jakie INŻyNIer 
oferuje klientom. Nic z atmosfery muzeum! Prezentacja przypomi-
na raczej dom. Wszystko działa w realnych warunkach: centralny 
odkurzacz, klimatyzacja, rekuperacja, pompa ciepła, gazowe ko-
tły grzewcze, ogrzewanie podłogowe i ścienne, rozmaite rodzaje 
grzejników kompletnie niepodobne do klasycznych. Do tego różne 
rozwiązania stosowane w łazienkach, łącznie ze sterowanym elek-
tronicznie „tronem”. Całość świetnie rozplanowana, dopracowana 
plastycznie. – to zasługa żony – podkreśla Marcin Ołówka. – Od roku 
pracuje ze mną. 

– ekspozycję będziemy jeszcze rozwijać. to wszystko, co tutaj 
widać, sfinansowaliśmy sami, bez dotacji i kredytów. Kiedy cofam 
się myślami o rok i pomyślę, że zrealizowaliśmy to wszystko w sześć 
miesięcy, to sam jestem pełen podziwu, że udało się to wszystko 
tak szybko zbudować. W takiej jakości i w takim zakresie. Poza płyt-
kami, sufitem i elektryką wszystko wykonaliśmy sami, siłami naszych 
pracowników! 

s
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ekspozycja robi ogromne wrażenie. Jakość to coś, co wyczuwa 
się od progu. Jak tłumaczy właściciel firmy, taki był jego zamysł. 

Z jednej strony chodziło o to, by ktoś kto buduje dom wykorzy-
stujący najnowsze technologie, nie był skazany jedynie na tech-
niczny opis i zapewnienia dostawcy czy wykonawcy. tutaj może się 
wszystkiemu przyjrzeć z bliska, dotknąć. Nabiera przy tym zaufania 
do firmy, bo widzi, że najnowocześniejsze rozwiązania są dla niej 
codziennością. Marcin Ołówka tłumaczy: – Jeśli ktoś zdecydował 
się na baterie łazienkowe po pięć tysięcy złotych za sztukę i ma od-
dać je w ręce zwykłego robotnika, nawet jeśli obiektywnie jest to 
doskonały fachowiec, to się boi. I są to obawy zrozumiałe. Kiedy 
u nas zobaczy, jak my sobie z takimi rzeczami radzimy, że montuje-
my starannie, podchodzi do sprawy bez obaw. Wie, że nie zniszczy-
my drogich płytek, nie uszkodzimy urządzenia, nie zostawimy po 
sobie bałaganu. 

Ale nie tylko o klientów chodziło. również o dostawców. Dla nich 
tak wyeksponowane wyroby jak w showroomie INŻyNIer to naj-
lepsza możliwa reklama. – Kiedy im zapowiadaliśmy, że coś takiego 
chcemy zrobić, i że zapraszamy ich do współpracy, wielu niedowie-
rzało, że nam się to uda w tak krótkim czasie. teraz żałują, bo to 
nie ich produkty służą za wzorce. Nie będziemy rozbudowywać eks-
pozycji o kolejne przykłady w poszczególnych kategoriach, bo nie 
w tym rzecz, żeby stworzyć kolejny „sklep” – mówi pan Marcin. 

MARKETINGOWY STRZAŁ W SEDNO

Obserwacja sytuacji rynkowej pozwala stwierdzić, że wybrany 
kierunek rozwoju firmy był strzałem w dziesiątkę. W czasach kryzy-
su rynek rozwija się bowiem biegunowo. Paradoksalnie najszybciej 
rośnie segment luksusowy i jego przeciwieństwo – segment pro-
duktów bardzo tanich. Potwierdzają tę obserwację deweloperzy, 
którym w nowych obiektach najłatwiej jest sprzedać mieszkania 
bardzo małe i te największe. Podobnie rzecz ma się z samochodami 
(mimo kryzysu sprzedaż najdroższych stale rośnie). Nie inaczej jest 
z usługami. Nie chodzi wyłącznie o to, że jest coraz więcej ludzi za-
możnych, którzy budują swój drugi albo trzeci dom w życiu. Gene-
ralnie Polacy zaczynają doceniać jakość, zgodnie z powiedzeniem 
„nie stać mnie na kupowanie tanich rzeczy”. 

Marcin Ołówka stwierdza z przekonaniem: – Młode pokolenie już 
inaczej myśli. Widzimy po rynku, że w  dobie kryzysu sprzedaje się 
albo luksus, albo dyskont. Zamożni ludzie nie chcą trzymać pienię-
dzy na koncie, chcą z nich korzystać. Inwestują w komfort, szukając 
najlepszych rozwiązań. My im w tym pomagamy. 

CUDA TEChNIKI NA WYCIąGNIęCIE RęKI

Współczesne budownictwo idzie w kierunku energooszczędno-
ści, a energooszczędność to równocześnie ekologiczność. Mniej 
wykorzystanej energii oznacza mniej zużytych paliw, a więc również 
mniejszą ilość zanieczyszczeń w powietrzu. Przepisy Unii europejskiej 
wymuszają nowe podejście na wszystkich krajach członkowskich. 

Przez najbliższe siedem lat będą w Polsce stopniowo wcielane 
w życie rygorystyczne normy w budownictwie. Na razie jesteśmy 
w okresie pilotażowym. Kto obecnie zdecyduje się na zakup u de-
welopera mieszkania w budynku „energooszczędnym”, zbudo-
wanym według nowych już norm, albo sam zbuduje taki domek 
jednorodzinny, może liczyć na premię wypłacaną przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (11 tys. zł 
w przypadku mieszkania i nawet do 50 tys. zł w przypadku domku). 

Kluczową technologią pomagającą oszczędzać ciepło jest reku-
peracja. Pozwala ona nie tracić ciepła, jakie zużywamy do ogrzewa-
nia pomieszczeń. W urządzeniu nazywanym rekuperatorem nastę-
puje wymiana i filtrowanie powietrza z jednoczesnym odzyskaniem 
ciepła. Przy zwykłym rozwiązaniu, do jakiego nawykliśmy, część cie-
pła po prostu uchodzi do atmosfery w drodze wentylacji, albo przez 
nieszczelne okna, źle zaizolowane ściany itd. Przy rekuperacji ciepło 
z powietrza zużytego ogrzewa powietrze świeże.

– O rekuperacji warto myśleć już na etapie projektowania domu, 
bo można wówczas optymalnie dobrać rekuperator i rozplanować 
instalacje. Okazuje się wtedy, że niepotrzebne stają się kominy, 
a każdy z nich to wydatek od kilku do kilkunastu tysięcy złotych – 
przekonuje Marcin Ołówka. – My pomagamy klientom w dobraniu 
najwłaściwszego rozwiązania. Od przyszłego roku wprowadzimy 
również nowy produkt, czyli wsparcie przy uzyskiwaniu wspomnia-
nej dotacji dla domów energooszczędnych. Zauważyliśmy, że jest 
taka potrzeba. Zdejmiemy z barków klientów całą uciążliwą papie-

ogrzewanie scienne

ogrzewanie podłogowe

kolektory słoneczne

instalacja solarna

podgrzewany podjazd

przyłącze
kanalizacyjno-sanitarne

przyłącze wody

zbiornik wody deszczowej
odkurzacz
centralny

kolektor gruntowy (inaczej: kolektor spiralny albo sondy spiralne)

gruntowy
wymiennik
ciepła (GWC),
stosowany przy
rekuperacji

pompa ciepła

wymiennik  pionowy

wymiennik 
poziomy

zbiornik ciepłej wody użytkowej

NOWOCZeSNe INStALACJe DO ZAStOSOWANIA W DOMKU JeDNOrODZINNyM
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rologię. Obecnie niejeden, kiedy zobaczy ile z tym jest korowodów 
formalnych, macha ręką i rezygnuje z dotacji. 

rekuperacja jest bardzo wydajnym rozwiązaniem. Jeśli nowy bu-
dynek jest wykonany w odpowiedniej technologii, oszczędzić moż-
na nawet do 40 proc. potrzebnego do ogrzewania. Dodatkowym 
atutem jest komfort świeżego powietrza w pomieszczeniu.

Wydajność rekuperacji można jeszcze wzmocnić przez zastoso-
wanie GWC, czyli gruntowych lub glikolowych wymienników ciepła. 
Je również ma w swojej ofercie firma INŻyNIer. Wykorzystuje się tu 
tę właściwość, że już na głębokości ok. 2 metrów ziemia zachowu-
je stałą temperaturę. W naszych warunkach jest to mniej więcej 8 
stopni Celsjusza. Przez zakopany w ziemi wymiennik (np. w formie 
wężownicy) przepuszcza się glikol, który łatwo pobiera i oddaje cie-
pło. W porze zimnej powietrze pobrane z dworu ogrzewa się dzięki 
temu do owych 8 stopni Celsjusza. Latem przepuszczenie go przez 
GWC spowoduje wprowadzenie chłodniejszego powietrza, a więc 
uzyskujemy coś na podobieństwo efektu klimatyzacji. 

Inne sposoby na uzyskiwanie czystej energii do ogrzewania to 
zastosowanie pomp ciepła. Są one coraz powszechniej wykorzy-
stywane. Najlepiej sprawdzają się one w połączeniu z grzewczymi 
instalacjami niskotemperaturowymi, czyli podłogowymi albo ścien-
nymi. Firma INŻyNIer ma ich do zaproponowania duży wybór, 
a niektóre pokazuje w swojej siedzibie. 

KOMPLEKSOWE USŁUGI, NIEZAWODNY SERWIS

Powstanie Centrum techniki Grzewczej i rekuperacji oznacza, że 
firma INŻyNIer przenosi w swojej działalności akcent z wykonaw-
stwa (organizowanego samodzielnie lub zlecanego przez general-
nych wykonawców budów) na usługi kompleksowe. Marcin Ołów-
ka tłumaczy: – Stwierdziliśmy, że dobrze jest mieć u siebie dział 
projektowy. Niewielu projektantów ma doświadczenie praktyczne. 
to nasza przewaga nad nimi. Jesteśmy w stanie zaproponować 
indywidualnie dobrane rozwiązania, przedyskutowane z klientem. 
Jeśli klient zdecyduje się na powierzenie nam wykonania instalacji, 
projekt otrzymuje w cenie usługi. Cały proces kończymy dokumen-
tacją powykonawczą i to również nasz wyróżnik. Klient dostaje tecz-
kę z rysunkami technicznymi, opisami, dokumentacją fotograficzną. 

to ogromnie pomocne, kiedy po jakimś czasie mamy ochotę na 
jakąkolwiek modyfikację. 

Marcin Ołówka dodaje: – Kompleksowe podejście do zapro-
jektowania instalacji daje świetny efekt. Można je rozplanować 
w optymalny sposób. Dlaczego to takie ważne, można wyjaśnić na 
przykładzie centralnego odkurzacza. Jeśli nieumiejętnie zaplanuje 
się przebieg instalacji w budynku, można stracić dużo z wydajności 
urządzenia. Prawidłowo zaprojektowana powoduje, że w piętro-
wym budynku wystarczą dwa gniazda dostępowe, a urządzenie 
wykorzystuje całą swoją moc. 

ROZWÓJ WE WŁASNYM RYTMIE

Jak podkreśla Marcin Ołówka, Centrum techniki Grzewczej i re-
kuperacji to spełnienie jego ważnego marzenia. – Warto mieć w ży-
ciu cele, bo to motywuje i uodparnia na przeciwności. Centrum to 
nasz ogromny sukces, z którego bardzo się cieszymy. takich miejsc 
w Polsce jest tylko kilka. Ale z drugiej strony nie uważamy, że osią-
gnęliśmy wszystko i że możemy osiąść na laurach. Nie chcemy bar-
dzo mocno rozbudowywać firmy, tego jesteśmy pewni. Ale chcemy 
stale być o krok przed konkurencją. 

to oznacza, że firma trzyma rękę na pulsie i obserwuje nowinki po-
jawiające się na rynku. takie jak fotowoltanika (w uproszczeniu: wy-
twarzanie elektryczności dzięki wykorzystaniu energii słonecznej). – 
Na pewnym etapie z pewnością dołączymy ją do naszej oferty – mówi 
Marcin Ołówka. – Bierzemy już nawet udział w pierwszych szkoleniach, 
ale kiedy zaczniemy oferować takie usługi, jeszcze nie wiemy.

Koszaliński INŻyNIer jest oficjalnym przedstawicielem albo part-
nerem znanych marek działających w zakresie instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych i grzewczych. – Uważam, że dobre wykonanie musi 
opierać się na dobrym materiale. Współpraca z najlepszymi ozna-
cza dla nas rozmaite korzyści. Kiedy odwiedziliśmy na przykład fa-
brykę znanego producenta w Niemczech, mogliśmy obserwować 
doskonałą organizację pracy. Gdyby udało mi się przenieść do nas 
chociaż 30 procent tamtejszych rozwiązań, byłbym mistrzem Polski 
– śmieje się inżynier Ołówka. – Z takich wyjazdów zawsze wracam 
pozytywnie naładowany. Może to komuś wyda się dziwne, ale mnie 
instalacje fascynują. Kiedy na przykład uczestniczyłem w misji go-
spodarczej do Japonii, nie odmówiłem sobie przyjemności, żeby 
w hotelowym pokoju odchylić na chwilę drzwiczki do szachtu insta-
lacyjnego i zobaczyć jak tam są wykonane instalacje. taka zawodo-
wa ciekawość.

Firma nie zapomina również o promocji. Od kilku miesięcy jest 
sponsorem drużyny piłkarek ręcznych energa AZS Koszalin, grającej 
w PGNiG ekstralidze. Dziewczyny, które jesienną rundę rozgrywek 
zakończyły na trzecim miejscu w tabeli, noszą na koszulkach logo 
INŻyNIerA. – Zawsze czułem sentyment do piłki ręcznej, chociaż 
sam nigdy w nią nie grałem – mówi Marcin Ołówka. – Kojarzyła się 
ona zawsze w Koszalinie z Politechniką, stąd dodatkowy sentyment. 
Związaliśmy się z klubem, bo uważamy, że robi dużo dobrego dla 
promocji miasta. I jest nam niezmiernie miło, że na sportowych por-
talach zaczęło się pojawiać określenie „Inżynierki” na nasze piłkarki. 
to znaczy, że zostaliśmy zauważeni.
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Centralny odkurzacz w systemie 
Hide A Hose. Na co dzień za jego 
pomocą sprzątane jest biuro, 
ale często służy również do 
demonstrowania pracy takich 
urządzeń w domach. 

Sala konferencyjna wykorzystywana do szkoleń - własnego zespołu, 
ale również prezentacji prowadzonych przez producentów urządzeń. 

Panel sterowania toaletą. 
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OPINIE KLIENTÓW

Piotr Panek, firma Technika Betonowa sp. z o.o., Biesiekierz
Usługi firmy Inżynier mogę polecić z pełnym przekonaniem – na 
podstawie doświadczeń zarówno zawodowych, jak i prywatnych. 
ekipa z Inżyniera świetnie poradziła sobie z zadaniami związa-
nymi z budowaną przez nas halą produkcyjną w Biesiekierzu. 
Obiekt niemały, bo o powierzchni 3 tysięcy metrów kwadra-
towych. Ogrzewanie nadmuchowe, kotłownia na zgazowane 
drewno (tzw. Holzgas), do tego skomplikowana automatyka ste-
rownicza, pompa ciepła. Poza tym koordynacja całości prac przy 
instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wszystko wykonane perfekcyjnie. 
Drugi obiekt wyposażony w instalacje przez Inżyniera to mój 
nowy dom, prywatna inwestycja w Niekłonicach. Wymyśliłem so-
bie skomplikowaną instalację grzewczą, z drewnem jako paliwem. 
Wszystko sprzężone z wielosystemowym piecem gazowym, który 
steruje tą instalacją. Kolektor na ciepłą wodę, idealnie położona 
podłogowa instalacja grzewcza – najmniejszych zastrzeżeń! także 
wygodna dla inwestora koordynacja robót ziemnych. takie kom-
pleksowe podejście to wielki komfort dla zlecającego. Wystarczyło 
ustalić zakres prac, przyjąć dokumentację, a wszystko toczyło się 
już swoim torem bez zbytecznego angażowania mojego czasu. 
Kiedy przypominam sobie budowę mojego pierwszego domu, 
to wydaje się ona horrorem. Sam bawiłem się w wiercenie ścian, 
kupowanie rurek i złączek, skręcanie tego wszystkiego. teraz wy-
glądało to zupełnie inaczej. Dlatego z całego serca polecam Inży-
niera, bo gwarantuje pełen profesjonalizm i najwyższą jakość.

Marcin Kaszuba, członek zarządu, prokurent opartej na kapi-
tale belgijskim spółki Burco Development Polska, inwestującej 
w obiekty apartamentowe nad polskim morzem (m.in. Rogowo, 
Ustronie Morskie):

Z firmą Inżynier współpracujemy od początków jej istnienia, 
czyli od siedmiu lat. Jej właściciela znamy zresztą dłużej, jeszcze 
z czasów gdy był kierownikiem w KPI. Pan Marcin Ołówka nigdy 
nie bał się podejmować nowych tematów, nawet bardzo trud-
nych, i za to go bardzo cenię. Jest fachowcem w swojej dziedzinie, 
ma w sobie dużo zapału, stara się z powierzonych zadań wywią-
zywać perfekcyjnie. Jestem przekonany, ze także to co obecnie 
robi w Koszalinie, czyli jego salon z techniką grzewczą, będzie suk-
cesem. Zaczęliśmy od rzeczy związanych z ogrzewaniem, z wodą. 
Montowaliśmy również solary podgrzewające wodę w basenie 
w naszym kompleksie willowym w rogowie. Z inwestycji w rogo-
wie współpraca przeniosła się na Ustronie Morskie, gdzie obecnie 
budujemy obiekty apartamentowe. Można powiedzieć, ze firma 
Inżynier jest naszym „etatowym” wykonawcą wszelkich robót in-
stalacyjnych. A to świadczy o tym, że jesteśmy zadowoleni z jej 
usług. W tym roku rozpoczniemy nową, spektakularną inwestycję 
w rogowie, na powierzchni czterech hektarów. tym razem będą 
to nie domki, ale większe obiekty. Całość będzie wyróżniało szcze-
gólne położenie – między morzem a jeziorem. takimi inwestycja-
mi zmieniamy obraz polskiego wybrzeża.

Maciej Parol, inwestor prywatny
Firma Inżynier w nowym jednorodzinnym budynku wykonywała 

dla nas całą instalację grzewczą i wodną. Była w tym również kom-
pletna kotłownia oraz układ solarny. Dobre wrażenie odnieśliśmy 
już na samym początku, niejako „na dzień dobry”. Wykonawcy 
szukaliśmy wśród koszalińskich firm, rozmawialiśmy z wieloma. 
Inżynier podszedł do tematu najbardziej profesjonalnie. Otrzy-
maliśmy dokładną kalkulację; wszystko dokładnie rozpisane, 
rozplanowane, wyjaśnione. to nas przekonało do skorzystania 
z usług akurat tego wykonawcy. Nie pożałowaliśmy. Później nie 
było najmniejszych problemów z rozliczeniami. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z jakości robót, bo trzeba stwierdzić, że wszystko zo-
stało zrobione perfekcyjnie. Ale na tym się nasza współpraca nie 
zakończyła. Później firma pomogła nam jeszcze przy wyborze tzw. 
białego montażu. Mieszkamy w naszym nowym domu od dwóch 
lat i  nadal korzystamy z serwisu firmy Inżynier. Kiedy czegokolwiek 
potrzebujemy, reakcja jest natychmiastowa. 

Przykład ściennej instalacji grzewczej.

Przekonująca ekspozycja ogrzewania
podłogowego: fragment podłogi to 
grube szkło, pod którym widać 
dokładnie podkład i instalację grzewczą.

Działająca kotłownia, która służy jednocześnie za prezentację 
oferowanych przez INŻYNIERA urządzeń grzewczych.
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ygmunt Wujek, rzeźbiarz – obok innego ko-
szalinianina malarza Krzysztofa rećko-rapsy 
i warszawskiego poety i rzeźbiarza Krzysz-
tofa Krzysztofa – wziął udział w prestiżowym 
World Cultural Art Symposium w Mosan Art 
Museum. 

Artyści tworzyli prace na zamówienie sprofilowane hasłem „Mat-

ka natura”. Dzieła, które w Korei Południowej pozostawili, zasilą mię-
dzynarodowy zbiór muzeum w Mosan.

TELEFON OD AMBASADORA

Pomysłodawcą wyjazdu był Krzysztof Majka, pochodzący z Ko-
szalina ambasador Polski w Korei, który – wraz z żoną Zofią – od lat 

Na zamówienie Muzeum w Mosan (Korea Południowa) koszaliński rzeźbiarz Zygmunt 
Wujek rozprawił się z wielotonową bryłą kamienia, w której wykuł monumentalną pracę 
historyczną. O paradoksach pracy twórczej mówi z uśmiechem: – tyle ton pod dłutami 
i szlifierkami, odpryski, odłamki i... nic – podnosi dłonie na wysokość twarzy. – Najmniej-

szego zadrapania. A kiedy w drodze powrotnej tylko wsiadłem do samolotu, od razu 
drzwiami od toalety przytrzasnąłem sobie palec. 

KOreAńSKIe PrZyGODy 
ZYGMUNTA WUJKA

AUtOr: PIOtr PAWłOWSKI / FOtO: FeLIPe rODrIGUeZ
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dba o promocję polskiej sztuki w Azji. 
– Otrzymałem telefon z propozycją – wspomina Zygmunt Wujek. 

Spotykamy się w jego legendarnym domu z kamienia na koszaliń-
skim rokosowie. 

Bywam gościem rzeźbiarza od dwudziestu lat. Widzę, jak w tych 
murach, ogrodzie, labiryntach przybudówek, oszklonych pracow-
niach i na gęsto zastawionym dziedzińcu przybywa skał, brył, ka-
mulców, postumentów i powykręcanego żelastwa, porytych tablic, 
nieregularnych pni i tafli szkła, pamiątek z miejsc i wydarzeń, ocalo-
nych skrawków zabytków. 

Zygmunt Wujek macha ręką. – Co z tym zrobić? – wzdycha. – Coś 
trzeba, nie mam miejsca. – Pora otworzyć muzeum Wujka – pod-
powiadam. rzeźbiarz uśmiecha się siwą brodą i puszcza oko: – Za 
życia też można? 

BEZ MŁOTKA I DŁUTA

Załatwianie formalności przed wyjazdem zajęło artystom kilka 
miesięcy, ale było warto, bo ofertę koszalinian Koreańczycy przyjęli 
bez zastrzeżeń. – Krzysiek [rećko-rapsa] był już w Korei, wiedział 
więcej, dla mnie wszystko było nowe i egzotyczne – mówi Zygmunt 
Wujek. 

Z Koszalina do Warszawy pociągiem, z Warszawy do Pragi i stam-
tąd do Seulu samolotem – w sumie 36 godzin. Wcześniej: bilety, 
mapy, wymiana walut i maili z gospodarzami, szkice do rzeźby, naj-

potrzebniejsze rzeczy do podręcznej walizki, ale bez młota i dłuta, 
taki bagaż nie przeszedłby nawet w czeskich, znanych z gościnno-
ści, liniach lotniczych. 

– Lot ciężki, bo dwunastogodzinny – krzywi się rzeźbiarz. – trzeba 
chodzić, gimnastykować się, jeść, ale lekko. W airbusie po osiem 
rzędów siedzeń, trzystu pasażerów, ciasno. Obyło się bez turbulen-
cji. 

Z SEULU DO MOSAN

Korea Południowa wepchnięta jest między Chiny i Japonię, co 
ma wpływ na kulturę i tempo rozwoju państwa, a sama lokalizacja 
na pokrętną trasę przelotu, która wiedzie między innymi nad bez-
kresnymi równinami Syberii. 

– Zachwycił mnie Bajkał [siódme co do wielkości jezioro świata] 
– wyznaje Zygmunt Wujek. – Wszystkich pobudziłem, żeby robili 

zdjęcia – śmieje się. – tam czuć potęgę natury i skutki wandalizmu 
człowieka. 

Dopiero rok temu słynny rosyjski kombinat celulozowo-papierni-
czy, który przez pół wieku zanieczyścił Bajkał sześcioma miliona ton 
toksycznego szlamu, został zamknięty. 

Wylądowali w Seulu, ale celem wyprawy było – oddalone od sto-
licy o 240 kilometrów na południe – miasto Mosan. 

Korea to jeden naród rozbity na dwie części wojną 1950-1953. 

WIEK NIE MA ZNACZENIA

Zygmunt Wujek mówi po angielsku, język zdawał na maturze. 
Gdyby nie ta umiejętność na koreańskiej ziemi czułby się nieswojo. 

– tylko młodzi Koreańczycy posługują się angielskim – wyjaśnia. – 
Wśród trzydziestu dwóch artystów, którzy przyjechali z dwudziestu 
krajów wszyscy znali angielski lub hiszpański – dodaje. – Wiedzia-
łem, że się dogadamy.

Miesięcznemu pobytowi w Mosan towarzyszyła duża dyscyplina 
pracy, na którą rzeźbiarz nie narzekał. Znany jest z pracowitości i po-
święcenia. 

Śniadanie: 7.30. Kawa, kuchnia rybna, owoce morza, lekki posi-
łek. Wyjazd busami 20 kilometrów do muzeum, gdzie znajdowały 
się stanowiska malarskie i rzeźbiarskie. Godzinna przerwa na obiad 
o 13. Koniec pracy o 18.30. Od poniedziałku do soboty, a w nie-
dzielę – wycieczki po okolicy. 

– Czułem pozytywną motywację do pracy – przyznaje Zygmunt 
Wujek. – Szybko przytyłem, więc postanowiłem zrezygnować z obia-
dów. Mam siedemdziesiąt siedem lat, młodsi koledzy popatrywali 
na mnie z podziwem. Dodawałem im otuchy, że w tym wieku jesz-
cze będą mogli tłuc kamienie – zanosi się śmiechem. 

NAJWIęKSZE MUZEUM śWIATA

Projekt realizowany w Mosan od 12 lat uwodzi prostotą. Kore-
ańczycy co roku przedstawiają inne założenie twórcze, a następnie 
przeprowadzają nabór artystów, którzy po czterotygodniowym 
pobycie na koszt państwa i za symboliczne honorarium, zostawia-
ją w muzeum sztuki współczesnej, pod okiem muzealników, swoje 
prace. 

W ten sposób powstaje jedna z największych, najciekawszych 
i najlepiej wyeksponowanych kolekcji świata. Zielona, naturalnie 
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umiejscowiona wzdłuż brzegu ciepłego i piaszczystego Morza 
Chińskiego antresola zajmuje kilkanaście hektarów powierzchni 
i jest popularna wśród turystów. 

Artyści mają pełną swobodę twórczą, a w przypadku rzeźbiarzy – 
do dyspozycji nowoczesny park maszynowy z asystą techników.   

Wyposażenie to miało szczególne znaczenie dla Zygmunta Wuj-
ka, który wybrał projekt oszałamiający wielkością i wymiarem arty-
stycznym, ale trudny w realizacji z powodu ciężaru kamienia. 29-
tonowa bryła granitowa – czterometrowej wysokości – wymagała 
specjalistycznej obsługi.

DWADZIEśCIA DWIE GŁOWY

tak powstała jedna z najoryginalniejszych prac tegorocznej edy-
cji sympozjum. 

Zygmunt Wujek: – W odniesieniu do tego, co tworzę na co dzień, 
czyli uwieczniania historii i przywoływania pamięci, postanowiłem 
wybić w kamieniu dwadzieścia dwie głowy, symbolizujące śmierć 
młodych Koreańczyków w wojnie. ten fragment ich przeszłości zro-
bił na mnie największe wrażenie.  

Sztab główny, dowodzony przez Amerykanów, poświęcił życie 
trzystu koreańskich nastolatków, uczniów szkół powszechnych, wy-
słanych jako mięso armatnie na rzeź frontową. 

60 lat po rozejmie niewiele jest śladów działań wojskowych, po-
została tylko pamięć. Poziom cywilizacyjny Korei definiuje dzisiaj 
Seul, w którym mieszka 20 milionów ludzi. Zbigniew Brzeziński po-
wiedział, że Warszawa przypomina przedmieścia Seulu. 

KILKA UWAG O KOREI

trzy rzeczy w Korei zaskoczyły Zygmunta Wujka najbardziej: dy-
namika rozwoju, synergia z naturą i profesjonalizm. 

– Zdumiała mnie totalna progresja kultury koreańskiej na zachod-
nią – precyzuje rzeźbiarz. – Włącznie z religią. Nie ma wsi bez kościo-
ła chrześcijańskiego.   

W uprzemysłowionym i zinformatyzowanym świecie Koreańczy-
cy znajdują jednak miejsce na atencję wobec natury. 

– Nic nie dzieje się jej kosztem – mówi artysta. – W betonie i stali 
pielęgnowane są ogrody z unikalną botaniką.   

Profesjonalizm Koreańczycy mają we krwi, co najbardziej widocz-
ne jest w jakości sprzętu, obsłudze ruchu turystycznego, podejściu 
do pracy twórczej. 

– W drobiazgach – dodaje Zygmunt Wujek. – U nas bylejakość 
jest wszechobecna, a tam po prostu nie znajduje akceptacji spo-
łecznej. 

OWOCE MORZA I ROZMOWY O SZTUCE

Koreańczycy łączą liczne wyspy morskie i oceaniczne mostami 
i autostradami, wykorzystają depresje i tereny odpływowe. tam, 
gdzie niczego nie da się wybudować, powstają pola ryżowe. Zespół 
apartamentów, w których gospodarze ulokowali gości, znajduje się 
trzy kilometry od linii brzegowej i małego portu rybackiego. 

– Pogoda nam sprzyjała – przyznaje Zygmunt Wujek. – Klimat 
przywodził na myśl Włochy, tylko z większą wilgotnością. Wieczora-
mi odwiedzaliśmy restaurację z owocami morzami i Filipinką śpie-
wającą światowe przeboje, gdzie rozmawialiśmy o sztuce – mruży 
oczy wymownie. 

rzeźbienie trwało długo i było mozolne, niezbędne okazały się 
szkice wykonane jeszcze w Polsce, ale największe znaczenie miało 
studiowanie twarzy Koreańczyków. Kamienne głowy są uwiecznio-
ne w skali 1:1. 

TRZY DNI PRZED TERMINEM

Zygmunt Wujek pracę skończył trzy dni przed terminem, a w wol-
nych chwilach wykonał 30 rysunków otoczenia, widoków, elemen-
tów architektury. 

– Najpewniej dzięki optymalnej pogodzie nie czułem zmęcze-
nia – przyznaje. – Zresztą, jak można – rozkłada ręce – czuć się źle 
w otoczeniu tysiącletnich drzew i liczących trzy tysiące lat świątyń 
buddyjskich.   

rzeźbiarz, swoim zwyczajem, trudy pracy fizycznej obraca w żart: 
– Miesiąc pracy, tyle ton pod dłutami i szlifierkami, odpryski, odłam-
ki i... nic – podnosi dłonie na wysokość twarzy. – Najmniejszego za-
drapania – śmieje się. – A kiedy w drodze powrotnej wsiadłem do 
samolotu od razu drzwiami od toalety przytrzasnąłem sobie palec 
– wskazuje blednącą rankę. 

WERNISAŻ NA ZAKOŃCZENIE 

Po zakończeniu pracy (15 października br.), w parku muzealnym, 
z udziałem władz lokalnych i ambasadorów kilku państw, odbył się 
wernisaż nowych obrazów i rzeźb, które zasilą istniejący już zbiór 
ponad 2,5 tysiąca obiektów. Bryła koszalinianina ma szansę stanąć 
poza ekspozycją parkową, na przykład w przestrzeni miejskiej.   

– Dedykowałem swoją rzeźbę „Pamięci Koreańczyków, którzy 
zginęli w wojnie” – wyjaśnia rzeźbiarz. – Chciałem uchwycić uniwer-
salną symbolikę, bo czym koreańskie ofiary różnią się od „dzieci 
Lwowa”, czy młodych powstańców warszawskich?   

Miesiąc spędzony w Mosan Zygmunt Wujek opisuje trzema sło-
wami: – Przeżycie, inspiracja, satysfakcja. 

Lądowanie na Okęciu – jak twierdzi – „przywołało go do porząd-
ku”, ale też obudziło apetyt na... polską kuchnię. 

– Jak pod Warszawą zjadłem ziemniaki na skwarkach i bigos, do-
piero poczułem, że żyję – śmieje się. – Naszych smaków niczym nie 
da się zastąpić – dodaje całkiem poważnie. 

KOREA 1950-1954

Definiowanie konfliktu zbrojnego między północą, a połu-
dniem Korei jako wojny, zwłaszcza wojny domowej, jest niespra-
wiedliwym uproszczeniem. Działania, które w latach 1950-1953 
ogarnęły Półwysep Koreański miały podstawy ideologiczne. 
Agresorem były siły północnokoreańskiej republiki Ludowo-
Demokratycznej o korzeniach komunistycznych, wspierane woj-
skami Chińskiej republiki Ludowej. Drugą stronę frontu stanowili 
żołnierze południowej republiki Korei, wspomagani siłami ONZ, 
przede wszystkim armii amerykańskiej. Na mocy rozejmu pań-
stwa koreańskie formalnie wciąż znajdują się w stanie wojny.



k iedy miał miejsce pani pierwszy ważny 
koncert?

- to był koncert z Orkiestrą Filharmonii 
Koszalińskiej. Miałam około 9 lat. Wykona-
łam wtedy pierwszą część Symfonii hiszpań-
skiej edwarda Lalo. Byłam bardzo przejęta, 

bo był to mój pierwszy występ z orkiestrą. Niezwykle stresujące, 
ale satysfakcjonujące przeżycie. Dostałam szansę na wspaniały 
start, wejście w „muzyczne życie” od najmłodszych lat. Zdaję so-
bie sprawę, że nie każdy muzyk ma takie szczęście, dlatego jestem 
wdzięczna koszalińskiej szkole muzycznej i orkiestrze Filharmonii 
Koszalińskiej. Debiut z orkiestrą w tak młodym wieku jest wspaniałą 
motywacją do rozwoju, inspirującym przeżyciem.

- Jak pani wspomina koszalińską szkołę muzyczną?
- Bardzo ciepło. Uważam, że to placówka na bardzo wysokim po-

ziomie. Wykształcenie, które w niej otrzymałam, wciąż procentuje. 
Podczas mojego ostatniego koncertu w Koszalinie byłam bardzo 
poruszona obecnością wielu moich dawnych nauczycieli i przyja-
ciół. Jest to bardzo miłe zaskoczenie, że wciąż pamiętają mnie i śle-
dzą rozwój mojej kariery.

- Często odwiedza pani Koszalin? Co wtedy pani robi?
- Zawsze z wielką przyjemnością wracam do Koszalina. Nie dzieje 

się to niestety tak często, jakbym sobie życzyła. Zwykle dwa razy 
w roku. Wspaniałą okazją do powrotu w rodzinne strony są występy 
z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej i święta Bożego Narodzenia. 
Moi rodzice i większość rodziny wciąż tu mieszka. Pobyt w domu 
to dla mnie okazja do odpoczynku. te kilkanaście dni w roku spę-
dzam w domu, a ponieważ lubię gotować, większość czasu w kuch-
ni. Gotowanie jest moją ogromną pasją. Długie godziny spędzam 
na studiowaniu książek kucharskich i blogów kulinarnych. Powrót 
do domu to zawsze świetna okazja do podzielenia się moimi kuli-
narnymi eksperymentami z bliskimi. Gotowanie to dla mnie relaks, 
dlatego nie mogę doczekać się świąt Bożego Narodzenia.

- Czym jeszcze zajmuje się pani w wolnym czasie?
- Moją pasją jest sztuka. Staram się wykorzystać to, że mieszkam 

obecnie w Londynie i każdą wolną chwilę spędzać robiąc coś, co 
mnie inspiruje. Bardzo często uczęszczam na koncerty i wystawy.

- Kto miał największy wpływ na pani rozwój muzyczny?
- Moja pierwsza pani profesor, Jolanta Libicka, zaszczepiła we 

mnie miłość do muzyki. Wspominam ją jako niezwykle ciepłą oso-

Marta Kowalczyk – nasze koszalińskie muzyczne dobro. Podkreśla, że nic w życiu nie 
fascynuje jej tak, jak skrzypce. Ma dopiero 23 lata, usianą nagrodami przeszłość, 

wspaniały czas teraźniejszy i przyszłość pełną wyzwań. Studiuje w royal Academy 
of Music w Londynie. W styczniu 2015 r. w Wielkiej Brytanii wykona premierowo 
II Sonatę na skrzypce i fortepian Krzysztofa Pendereckiego w obecności mistrza.

ŻYCIE 
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bę, miałyśmy ze sobą świetny kontakt. Po kilku latach przeniosłam 
się do pani profesor Małgorzaty Kobierskiej. Wiele jej zawdzięczam. 
Pracowałam z nią nad obszernym repertuarem, motywowała mnie 
do przygotowań i udziału w konkursach. Dzięki niej poznałam rów-
nież mojego przyszłego profesora, Jana Staniendę, z którym pracu-
ję nieprzerwanie od wielu lat. również teraz, będąc studentką royal 
Academy of Music w Londynie, uczęszczam regularnie na lekcje do 
profesora, biorę udział w corocznych kursach muzycznych w Koło-
brzegu z jego udziałem. We wrześniu 2013 roku z Warszawy prze-
prowadziłam się do Londynu i rozpoczęłam studia w royal Acade-
my of Music. Pracuję ze legendarnym profesorem György Paukiem. 
to dla mnie wielki zaszczyt rozwijać się pod okiem tego słynnego 
węgierskiego skrzypka. Jest on dla mnie ogromną inspiracją. Pro-
fesor Pauk przez wiele lat występował z Witoldem Lutosławskim 
i Krzysztofem Pendereckim. Dzięki bliskim relacjom z polskimi kom-
pozytorami, jest źródłem wielu cennych informacji.

- Jakie miejsce w pani repertuarze ma polska muzyka?
- Odgrywa szczególną rolę. Wykonywanie muzyki polskiej spra-

wia mi zawsze dużą radość. Podczas każdego z recitali staram się 
uwzględnić utwór polskiego kompozytora. Bardzo cieszę się, że Fil-
harmonia Koszalińska tak ceni i promuje muzykę polską i młodych 
polskich muzyków. W poprzednich sezonach z Orkiestrą Filharmonii 
wykonałam I Koncert skrzypcowy op. 35 Karola Szymanowskiego 
i Koncert Mieczysława Karłowicza A-dur op. 8. Nieprzerwanie pracu-
ję nad poszerzaniem repertuaru. Obecnie skupiam się między inny-
mi na II Koncercie na skrzypce i orkiestrę „Metamorfozy” Krzysztofa 
Pendereckiego. W październiku podczas Międzynarodowego Kon-
kursu Skrzypcowego w Chinach w Qingdao, zostałam nagrodzona 
Nagrodą Specjalną za najlepsze wykonanie utworu z repertuaru mu-
zyki współczesnej, którym było „Subito” Witolda Lutosławskiego.

- Kto jest dla pani muzycznym autorytetem?
- Jest ich wiele. Imponują mi muzycy, którzy swoją sławę wykorzy-

stali do realizacji szlachetnych celów: Jascha Heifetz, Midori, Anna 
Sophie Mutter. Jaschę Heifetza ogromnie cenię też pod względem 
czysto muzycznym. Jest to dla mnie niedościgniony autorytet jeśli 
chodzi o budowanie frazy, czystość formy. Często spotykam się 
z opinią, że w jego interpretacjach brakuje emocji, indywidualno-
ści. Nie potrafię się zgodzić z tą opinią, jego gra jest według mnie 
absolutnie podporządkowana formie. Interpretując wielkie dzie-
ła, nietrudno jest „zaplątać” się we własnych emocjach. Jako wy-
konawca dążę do tego, aby być w stanie moje emocje przekazać 

moim słuchaczom, co czasem wymaga ode mnie „chłodniejszego” 
podejścia. Nie jest to dla mnie proste. Muzyka i sztuka sama w so-
bie ogromnie mnie porusza.

- Pamięta pani swoje pierwsze skrzypce?
- Pochodziły one z wypożyczalni instrumentów ze szkoły muzycz-

nej. Po kilkunastu miesiącach rodzice sprawili mi mój własny instru-
ment.

- Na jakich skrzypcach gra pani teraz?
- to instrument z pracowni Johanna Wagnera. Jestem z nich 

ogromnie zadowolona. Akademia Muzyczna w Londynie posiada 
jedną z najcenniejszych kolekcji instrumentów na świecie. Podczas 
studiów w Londynie miałam możliwość grania m.in. na skrzypcach 
Antonio Stradivariusa ex-Viotti Bruce z 1709 roku na dorocznym 
koncercie dla sponsorów akademii. Skrzypce te to absolutnie wy-
jątkowy instrument, który udostępniany jest jedynie raz do roku 
z tej okazji, ze względu na ogromną wartość. Jest pokryty oryginal-
nym lakierem z 1709 roku, dlatego też trzymany jest w zamknięciu. 
Koncert był niezapomnianym przeżyciem. Skrzypce Stradivariusa 
otrzymałam dopiero dwie godziny przed koncertem i musiałam 
ćwiczyć w obecności ochroniarza.

- Dlaczego wybrała pani właśnie skrzypce?
- Moi dziadkowie byli muzykami. Muzyka, odkąd pamiętam, zaj-

mowała ważne miejsce w mojej rodzinie. Mama zachęciła mnie do 
zdania egzaminów wstępnych do Szkoły Muzycznej w Koszalinie. 
rodzice chcieli, abym grała na fortepianie, ponieważ mamy w domu 
pianino. Nie wiem, dlaczego uparłam się na skrzypce, pamiętam, że 
jako siedmiolatka oświadczyłam mamie, że albo skrzypce, albo nic. 
Nie miałam jednak dużego pojęcia o tym instrumencie. Skrzypce 
od zawsze kojarzyły mi się z elegancją i klasą.

- Słyszałam kiedyś opinię, że gra na skrzypcach jest jak matema-
tyka. Zgadza się pani z tą opinią?

- Zgadzam się częściowo, bo zależy to, według mnie, od rodzaju 
muzyki. Niewątpliwie fugi Bacha to czysta matematyka. Aby odpo-
wiednio je wykonać, należy najpierw poznać ich budowę, odpo-
wiednio rozplanować budowanie frazy. Znajomość formy utworu 
potrzebna jest przy wykonywaniu każdego dzieła. Kierując się je-
dynie emocjami, łatwo zgubić treść i przekazać nie to, co się za-
mierza.

- Jakie wartości są dla pani najważniejsze, co je kształtowało?
- Myślę, że w głównej mierze muzyka. Granie na instrumencie wy-

maga zaangażowania, dobrego rozplanowania godzin pracy. Szko-
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ła muzyczna nauczyła mnie odpowiedzialności. Wiem, co jest dla 
mnie ważne, wytrwale dążę do postawionych sobie celów. Bycie 
muzykiem to niełatwa droga. trzeba umieć radzić sobie z krytyką, 
stawiać czoła wielu porażkom. to na pewno kształtuje osobowość.

- Co sprawiło, że zaszła pani tak daleko?
- Bardzo wiele zawdzięczam moim rodzicom. to oni zachęci-

li mnie do rozpoczęcia przygody z muzyką. Zawsze uczestniczyli 
w moich lekcjach skrzypiec, aby później pomóc mi interpretować 
sugestie nauczyciela podczas ćwiczenia. Wspierali mnie po po-
rażkach i cieszyli z sukcesów. Gdy poznałam profesora Staniendę, 
wciąż mieszkałam z rodzicami w Koszalinie, mama kilka razy w mie-
siącu jeździła ze mną do Warszawy na prywatne lekcje. rodzice 
pomogli mi w kupieniu mojego pierwszego własnego instrumentu. 
W wieku 15 lat wyprowadziłam się na stałe do Warszawy, aby roz-
począć kształcenie w Szkole talentów Zenona Brzewskiego. rodzi-
ce bardzo wiele czasu i energii poświęcili w rozwój mojej kariery. 
Za każdym moim sukcesem stoi wiele ludzi, którym jestem bardzo 
wdzięczna za nieustające wsparcie.

- Założyła pani zespół.
- Często wykonuję muzykę kameralną. W Londynie założyłam 

kwartet smyczkowy the Vuillaume Quartet. Intensywna praca w ze-
spole wymaga specjalnego podejścia. Wszyscy jesteśmy młodymi, 
ale i doświadczonymi muzykami, każdy z nas indywidualnie pod-
chodzi do interpretacji dzieł, mamy jednak wspólny cel: razem jak 
najlepiej wykonać utwór. Przygodę z muzyką kameralną zaczęłam 
bardzo wcześnie, w wieku ośmiu lat wraz z koleżankami i kolega-
mi ze szkoły muzycznej pracowaliśmy nad muzyką kameralną Jana 
Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego, Grażyny Bacewicz, Witolda 
Lutosławskiego. Praca w zespole kameralnym nauczyła mnie sza-
cunku do drugiego człowieka, respektowania odmiennej interpre-
tacji. Przy okazji jest to dla mnie również świetna zabawa, okazja do 
spędzenia czasu z interesującymi osobowościami, miła odmiana od 
długich godzin spędzonych samotnie na ćwiczeniu.  

- Jakie utwory lubi pani grać najbardziej?
- Lubię pracować nad utworami, które są dla mnie wyzwaniem. 

Aktualnie pracuję wraz z moją pianistką, między innymi, nad cyklem 
dziesięciu Sonat Beethovena, z którymi zadebiutujemy w sali kon-
certowej St Martin-in-the-Fields w Londynie w 2015 roku. Zadebiu-
tuję także m.in. w Sali Koncertowej Wigmore Hall, St James’s Church 
Piccadilly, Southbank Centre. W planach mam wiele koncertów i re-
citali. Koncerty motywują mnie do pracy nad nowym repertuarem, 
który szczęśliwie praktycznie nie ma końca. Otaczają mnie inspirują-
cy ludzie, z których każdy jest specjalistą w danych dziedzinach mu-
zyki. Staram się nauczyć od nich jak najwięcej, zdaję sobie sprawę, 
że jestem w kluczowym momencie rozwoju mojej kariery. Nadcho-
dzące lata w całości staram się więc zadedykować skrzypcom.

W styczniu zagra pani recital, w którego programie znajdzie się 
premierowe w Wielkiej Brytanii wykonanie II Sonaty na skrzypce 
i fortepian Krzysztofa Pendereckiego. Jak do tego doszło?

- Wraz z moją pianistką, Somi Kim, zwyciężyłyśmy w przesłucha-
niach Park Lane Group.

Organizacja ta promuje muzykę współczesną w Wielkiej Brytanii. 
Zaproszenie do wykonania tego koncertu jest dla mnie ogromnym 
wyróżnieniem, zwłaszcza, że Krzysztof Penderecki będzie na nim 
obecny podczas tej premiery.

- Jest pani stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sinfonii Varsovii, Fun-
dacji Pro Polonia Society oraz programu stypendialnego „Młoda 
Polska”. Co wiąże się z tymi stypendiami?

- Dzięki wsparciu fundacji mogę pozwolić sobie na studia na 
prestiżowej zagranicznej uczelni, pokryć część kosztów związanych 
z moim rozwojem. Dodatkowe wsparcie jest niezbędne. Pozwala 
mi skupić się na rozwoju. Cieszy mnie fakt, że istnieją ludzie, którzy 
chcą inwestować w rozwój młodych artystów. Jestem za nie bardzo 
wdzięczna. Po studiach w Londynie chciałabym wrócić do Polski 
i podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem.

- Co pani czuje na 10 minut przed wyjściem na scenę?
- Czuję się wyróżniona i szczęśliwa, że publiczność przychodzi 

na mój koncert. Ludzie poświęcają swój czas, aby na kilkadziesiąt 
minut przenieść się w inny świat. Czuję się zobowiązana poruszyć 
moich słuchaczy. Stąd też zawsze obecny większy lub mniejszy 
stres. Publiczne występy to dla mnie jednak zawsze bardzo radosne 
przeżycie. Nic w życiu nie fascynuje mnie tak, jak skrzypce. Wykony-
wanie muzyki to głębokie, nieoczywiste i abstrakcyjne zajęcie.

Marta Kowalczyk urodziła się w 1991 r. w Koszalinie. Naukę gry 
na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat w Zespole Państwowych 
Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. Obec-
nie jest studentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopi-
na w Warszawie i kształci się w klasie profesora Jana Staniendy. 
W 2008 r. wygrała polskie eliminacje Konkursu eurowizji dla Mło-
dych Muzyków i reprezentowała Polskę na finale eurovision young 
Musicians w Wiedniu. Jest laureatką wielu konkursów krajowych 
i międzynarodowych. Wielokrotnie występowała z Orkiestrą Fil-
harmonii Koszalińskiej; koncertowała z Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Fil-
harmonii Krakowskiej, Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, Orkiestrą 
Filharmonii Szczecińskiej, Orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej, 
Polską Orkiestrą radiową, Orkiestrą Symfoniczną z Klagenfurtu 
pod dyrekcją takich dyrygentów jak: Antoni Wit, Jacek Kasprzyk, 
Michał Dworzyński, ruben Silva, Sławomir Chrzanowski, Jan Sta-
nienda, łukasz Borowicz i wielu innych. Występowała jako solistka 
na wielu znamienitych festiwalach: Festiwal Chopin i Jego europa, 
na którym wystąpiła z Orkiestrą Sinfonii Varsovii pod batutą Ma-
estro Antoniego Wita, Festival Musica di Co!ina w Lapedonie we 
Włoszech, Festiwal w Salerno, Festiwal Wieczory w Arsenale we 
Wrocławiu, Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju i wiele in-
nych. Marta jest także aktywną kameralistką. Występuje w duecie 
z łukaszem Chrzęszczykiem i w trio z Martą Kordykiewicz i łuka-
szem Chrzęszczykiem. Oba zespoły mają na swoim koncie wiele 
nagród i odbytych koncertów.
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m ożna powiedzieć, że w Hiszpanii to 
miejsce najbardziej odległe. Niełatwo 
tu dotrzeć. Samo miasto, wielkości 
Koszalina, wydaje się ciasne i klaustro-
fobiczne, a jego mieszkańcy, zwani 
gaditanos, w innych częściach kraju 
traktowani są z dystansem i przymruże-

niem oka. Ale nie przejmują się tym odpowiadając: „no pasa nada”. 
Cóż więc sprawia, że turyści wyjeżdżają stąd zachwyceni i gotowi są 
wrócić przy każdej nadarzającej się okazji?

NO PASA NADA 

to banalne zdanie, które przetłumaczy nawet początkujący uczeń 
hiszpańskiego, jest kluczem do zrozumienia Kadyksu. Mieszkający 
tu Félix tłumaczy na angielski: no problem. Polski kibic wybrałby 
raczej: nic się nie stało. Mieszkańcy Kadyksu z „No pasa nada” stwo-
rzyli swoistą filozofię życia. 

Miasto położone jest na południu Andaluzji, na niewielkim pół-
wyspie otoczonym wodami Atlantyku. Można do niego zboczyć 
zwiedzając Granadę, Kordobę i Sewillę lub wybrać bezpośredni lot 
z Berlina do Jerez de la Frontera liniami Condor, pamiętając jed-
nak, że jest to oferta wakacyjna (od maja do listopada). Z lotniska 
wygodną kolejką w 40 minut dojedziemy do bram casco antiguo, 
czyli najsztarszej części miasta położonej na niewielkim cyplu. Żeby 
do niej dotrzeć trzeba minąć Puerta de tierra, czyli Bramę Ziemi. 
Już sama nazwa wskazuje, że mieszkańcy Kadyksu przynajmniej tyle 
samo wspólnego mają z ziemią, co i z morzem. Od tego momentu 
znajdujemy się w magicznym świecie gaditanos.

Kadyks (Gadir) założyli Fenicjanie ok. 3000 lat temu. Ze względu 
na położenie stał się jednym z najważniejszych portów w tej czę-
ści świata. Później władali nim rzymianie i Arabowie. W XIII wieku 
w wyniku rekonkwisty miasto zostało odzyskane przez Hiszpanów, 
jednak wpływy kultury mauretańskiej widoczne są tu do dzisiaj. to 
właśnie stąd wyruszył Krzysztof Kolumb na swoją drugą wyprawę, 
podczas której dotarł m.in. na Dominikanę, Gwadelupę, Portoryko 

Pogodni, otwarci ludzie, wszechobecne flamenco, piękna architektura, najlepsze 
na starym kontynencie ryby i owoce morza oraz kilka kilometrów plaż i tylko dni bez 
słońca w roku – to najkrótsza wizytówka Kadyksu, najstarszego miasta w Hiszpanii.

KADYKS: trZyStA 
SłONeCZNyCH DNI W rOKU

AUtOr: ZBySłAW KACZMAreK

26 



PODRÓŻE

i Jamajkę. Po odkryciu Ameryki, Kadyks wraz z Sewillą, miał mono-
pol na handel z Nowym Światem, jednak największy rozkwit miasta 
przypada na wiek XVIII.

Pozostałością po tym czasie są wznoszące się nad Kadyksem 
wieże. to z nich kupcy wypatrywali statków z towarami płynącymi 
z odległych lądów. Ze 160. wież istniejących w XVIII w. do dzisiaj 
zostało 129. trudno je jednak dostrzec w gęstej zabudowie miasta. 
Większość z nich znajduje się w prywatnych budynkach i nie ma 
do nich dostępu. Czynna jest jedynie najwyższa, torre tavira (45 m 
n.p.m.), z której roztacza się wspaniały widok na miasto i Atlantyk. 
Atrakcją wieży jest camera oscura (pierwsza w Hiszpanii) pozwala-
jąca na obejrzenie całego miasta w czasie rzeczywistym z komen-
tarzem przewodnika w wybranym języku. Być może dla umysłów 
ścisłych jest to sprawa oczywista, ale jako humanista nie mogę 
wyjść z podziwu, jak za pomocą lusterka kilku lin i niewielkiego 
otworu wpuszczającego światło do zaciemnionego pomieszczenia 
mogłem zobaczyć na białej tarczy o średnicy około 2 metrów cały 
Kadyks z przemieszczającymi się po ulicach ludźmi, samochodami, 
powiewającym na wietrze praniem i delikatnie falującym Atlanty-
kiem. Udało mi się nawet wpłynąć na trwający około kwadransa 
spektakl niewinną prośbą o pokazanie miejsca, w którym miesz-
kam. Sympatyczna przewodniczka zmieniła trasę spaceru i kilkoma 

sprawnymi pociągnięciami lin wydobyła w nieostrości budynek, na 
dachu którego powiewały moje własne slipy. Wtedy uwierzyłem, że 
to dzieje się naprawdę.

ZAGUBIć SIę W MIEśCIE

Zejdźmy jednak na ziemię. Nie bez przyczyny jedna z głównych 
ulic miasta nazywa się Ancha, co znaczy szeroka. Szeroka, w stan-
dardach kadykskich, gdzie wszystko jest wąskie lub bardzo wąskie. 
Kadyks to miasto nieprawdopodobnie zwarte. Wynika to z braku 
miejsca na półwyspie. Z jednego brzegu na drugi przejdziemy za-
ledwie w 15 minut. Najstarszą dzielnicą miasta jest rozciągające się 
za katedrą Pópulo. Z licznymi barami i kafejkami. Mógłbym oczywi-
ście wytyczyć trasę i wymienić kolejne zabytki, poczynając od wspo-
mnianej katedry (zresztą niech ktoś mi wskaże hiszpańskie miasto, 
którego centralnym punktem nie byłaby katedra). 

Jeżeli jednak dysponujemy czasem, to polecam inny sposób po-
znawania miasta. Proponuję odłożyć mapę i przewodniki i wybrać 
się na spacer bez celu. Z pewnością zagubimy się w wąskich, uro-
kliwych uliczkach. Będziemy krążyć wokół jednego miejsca, by za 
chwilę znaleźć się na drugim końcu miasta. Będziemy z zachwytem 
i zdziwieniem odkrywali, że przecież już tutaj byliśmy. Będziemy 

27 

no pasa nada – nie ma problemu / w tłumaczeniu 
kibiców: nic się nie stało
no te preocupes – nie przejmuj się 
poco a poco – powoli, krok po kroku 
cachondeo – zabawa polegająca na obśmiewaniu 
kogoś lub czegoś, ale ogólnie zabawa, radość 
azotea – płaski dach budynku służący najczęściej 
jako miejsce suszenia prania 
casco antiguo – stare centrum / stare miasto 
camera oscura – kamera obscura 
Puerta de Tierra – Brama Ziemi
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odnajdywać drogę, by ją potem zgubić. Podczas takiego spaceru 
z pewnością trafimy do wszystkich najważniejszych obiektów w mie-
ście. Jeżeli ktoś woli bardziej uporządkowaną formę zwiedzania, to 
proponuję krótką ściągę z zabytkami. Prawdopodobieństwo, że 
ten planowy i uporządkowany sposób zwiedzania zamieni się cha-
otyczną wędrówkę po mieście jest duże. Ale cóż, no pasa nada.

Chodzi o to, by w naszym bardziej lub mniej chaotycznym spa-
cerze nie przeoczyć kościoła Hospital de Mujeres (blisko mercado), 
w którym znajduje się kaplica z płótnami el Greco, czy kaplicy Santa 
Cueva, w której znajdują się freski Goi. Warto zobaczyć przepiękny 
budynek Gran teatro Falla, znajdujący się na placu noszącym imię 
Manuela de Falli – urodzonego w Kadyksie wybitnego hiszpańskie-
go kompozytora, którego ciało spoczywa w krypcie katedry (Cate-
dra Nueva). Można zajrzeć do Muzeum Kadyksu na Plaza de Mina, 
czy Muzeum Katedralnego. O zachodzie słońca warto pójść na 
plażę La Caleta, z której wąskim cyplem dojdziemy do zamku San 
Sebastian. Jeżeli planujemy plażowanie znacznie czystsze, szersze 

i ładniejsze są plaże położone w nowej części Kadyksu, które ciągną 
się na długości kilku kilometrów. 

równie piękne, co opisywane w przewodnikach zabytki, są miej-
sca codziennego życia zaułki, niewielkie place, bramy i podwórka 
(patio). Jeśli są zamknięte z pewnością znajdzie się ktoś kto nam 
otworzy i pozwoli obejrzeć patio, będące de facto jego prywatnym 
przedpokojem. Specyficzna architektura, niepozbawiona mauretań-
skich wpływów, tworzy niezwykły urok miasta. Jeżeli tylko będziemy 
mieli możliwość, warto wspiąć się na azotea, czyli płaski dach bu-
dynku służący do suszenia prania. roztaczają się z nich wspaniałe 
widoki, a każdy ukazuje inną perspektywę miasta. I nie wykręcajmy 
się, że byliśmy na torre tavira. No pasa nada.

FLAMENCO

Będę się jednak upierał, że klimat tego miasta tworzą nie tylko 
zabytki, ale przede wszystkim ludzie ze swoim stylem życia, który 

polega na umiejętności odrzucenia trosk, bawienia się i cieszenia 
każdą chwilą. Spacerując po dzielnicach La Viña, Pópulo, czy San-
ta Maria niejednokrotnie usłyszymy dobiegający z zaułków śpiew 
flamenco, czy rytmiczne klaskanie w dłonie. Zdarzy się, że przypad-
kowy przechodzień, sklepikarz, czy robotnik wykonujący pracę na 
wysokości wydobędzie z siebie głos, który z pewnością mógłby 
zabrzmieć w niejednej sali koncertowej. Śpiewający lub gwiżdżący 
przechodzień nikogo nie powinien tu zdziwić. Gaditanos mają wro-
dzony talent muzyczny i nie wstydzą się go prezentować, nawet bez 
żadnej okazji. Jeżeli ktoś nie jest przekonany, że flamenco, to nie ce-
peliada, ale wciąż żywa tradycja, powinien wybrać się na koncert. 

Na mnie największe wrażenie zrobiła Peña Flamenca de Cádiz, 
gdzie w każdy piątek odbywają się koncerty. Duża sala jest zwykle 
wypełniona niemal do ostatniego miejsca. Hiszpanie żywo reagują 
na występy artystów, a stoły zastawione są typowymi tapas y copas, 
czyli przekąskami i kieliszkami z winem. W środku tygodnia można 
zajrzeć do La taverna flamenca La Vava lub wybrać się do oddalo-

nego o pół godziny jazdy Jerez de La Frontera nazywanego świato-
wą stolicą flamenco. Właśnie z Jerez pochodzą słynni José Mercé, 
czy nieżyjąca już Lola Flores będący ikonami flamenco. Włócząc się 
po uliczkach Kadyksu, szczególnie w dzielnicy Santa Maria, znaj-
dziemy wiele tabliczek upamiętniających mieszkających tu niegdyś 
wykonawców flamenco. I choć nie są to nazwiska, które byłyby nam 
znane, to jednak są to lokalni twórcy flamenco, a więc najlepsi na 
świecie. I choć dla części młodych Andaluzyjczyków flamenco to 
obciach, inni młodzi z pełnym zaangażowaniem kultywują tę trady-
cję. No pasa nada.

GADITANOS

Gaditanos, to mieszkańcy Kadyksu, nie tylko miasta, ale całej pro-
wincji, w której znajduje się m.in. wspomniane Jerez de la Frontera, 
San Fernando, Puerto real, czy rota. Gaditanos, to styl życia. Na 
czym ten styl polega? Olga, pochodząca z Kadyksu studentka me-



dycyny, zapytana, co dla gaditanos jest najważniejsze, bez namysłu 
odpowiada: jedzenie, zabawa i siesta. 

Gaditanos bywają przedmiotem szyderczych żartów w innych 
częściach kraju. W Madrycie, czy Barcelonie uważani są za leni-
wych prowincjuszy, niemiłosiernie kaleczących język Cervantesa. 
Gaditanos nic sobie z tego nie robią. No pasa nada. Wręcz prze-
ciwnie, można odnieść wrażenie, że są dumni ze swej odrębności, 
mają duży dystans do siebie. Przesadzają i lubią przesadzać, żartują 
i ironizują, obśmiewają siebie i innych. Cachondeo – to forma zaba-
wy, żartów, beztroskiej rozmowy, ale też niewinnego naigrywania 
się z kogoś. to zwrot istniejący w całej Hiszpanii, ale mający swo-
je odrębne znaczenie w Andaluzji, a szczególnie w Kadyksie. Ot 
spotka ktoś kogoś, zacznie rozmowę, żarty, ktoś się przyłączy, ktoś 
zaśpiewa, inny zagwiżdże, zadrwi i już jest cachondeo. Wszyscy 
śmieją się i są zadowoleni. No pasa nada. rzeczywiście w Kadyksie 
nie ma żadnego problemu. Odjechał Ci ostatni autobus? „No te 
preocupes” powie przypadkowy przechodzień. Wprawdzie nadal 

nie wiesz jak wrócić do domu, ale sympatyczny gaditano doda nie-
zwłocznie: „no pasa nada”. Setki, a nawet tysiące złotych wydane na 
kurs hiszpańskiego. Umiejętność odróżniania preteritum perfectum 
od preteritum indefinidum okazują się mało przydatne. Mieszkańcy 
Kadyksu mówią szybko, niewyraźnie i niechlujnie, a do zrozumienia 
stylu gaditano wystarczą słowa klucze: no pasa nada.

SIESTA

Jedzenie i siesta, to w Kadyksie rzecz święta. Macarena, nauczy-
cielka hiszpańskiego z właściwą gaditanos zdolnością do przesady 
opowiada, że najlepszym i najdroższym meblem w każdym domu 
jest sofa. Powód jest prosty. Siesta. to czas odpoczynku po posiłku. 
Gaditanos spędzają go leżąc, ale nie w łóżku, w którym śpią, lecz 
na sofie właśnie. Zapewniam, że jakkolwiek byśmy się bronili przed 
siestą, to jeśli spędzimy w Kadyksie więcej niż tydzień, z pewnością 
jej ulegniemy. Po pierwsze między 15 a 18 życie w mieście zamiera. 

Po drugie jest bardzo gorąco i warto przeczekać ten czas w cieniu. 
Po trzecie, po smakowitych atlantyckich rybach i owocach morza 
chętnie udamy się w objęcia Orfeusza. Po ostatnie wreszcie, nabie-
rzemy sił na wieczór, by cieszyć się życiem i zajadać się tym, co ofe-
ruje tutejsza kuchnia. 

Jeśli kuchnię hiszpańską uznamy za smaczną, to wystarczy po-
wiedzieć, że kuchnia gaditanos uchodzi za najlepszą w kraju.  
Na początek proponuję wizytę na mercado, czyli targowisku poło-
żonym w samym centrum miasta. to miejsce, gdzie możemy zjeść 
na stojąco małą tapa, wypić piwo i kupić mięso, sery wędliny oraz 
wszystko, co oferuje Atlantyk. Już od samego widoku możemy 
dostać oczopląsu i zawrotów głowy. roślinożercy muszą pozostać 
przy straganach z owocami i warzywami. Ale bez obaw, jest w czym 
wybierać. Natomiast mięsożerni mogą liczyć na prawdziwą ucztę. 
Kadyks uchodzi za miasto, w którym są najlepsze i najtańsze ryby. 
różnorodność wszelkich stworów oferowanych na mercado jest 
przeogromna. Samych krewetek naliczyłem kilkanaście rodzajów. 

Do tego ostrygi, ośmiornice, małże, kalmary, wieloryby i niezliczone 
gatunki mniejszych ryb, których nie tu sensu wymieniać. Warto za-
pamiętać natomiast nazwy kilku potraw, które znajdziemy w restau-
racyjnym menu. Za typowo kadykski przysmak uchodzi cazon en 
adobo, czyli porcja małego rekina w marynacie. Charakterystyczne 
są także puntillitas – panierowane i smażone małe ośmiorniczki oraz 
ortugillas rodzaj malutkich, pysznych zawilców. W ciemno mogę też 
polecić każdy rodzaj serwowanej tu ryby. W różnych źródłach natra-
fimy na restauracje uważane za wyjątkowo dobre. Należą do nich 
Balandro i el Faro, ale moim zdaniem śmiało można spróbować 
posiłku w każdym barze, w którym jedzą Hiszpanie, nawet jeśli wy-
gląda tak, że polski sanepid by go zamknął. Jeszcze nie spotkałem 
w Kadyksie baru, w którym byłbym niezadowolony z jedzenia. Mało 
tego, nie spotkałem nikogo, kto by taką opinię wyraził. Podobnie 
więc jak przy zwiedzaniu, zdajmy się na własne wyczucie i pozwól-
my decydować o sobie losowi. W Kadysie to nieduże ryzyko. A, gdy 
nie będzie nam smakowało? No pasa nada.
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Monika Kaczmarek-śliwińska, 
Instytut Neofilologii 
i Komunikacji Społecznej 
Politechniki Koszalińskiej, 
doradca i trener public relations:

Zawodowo rok 2014 był 
pracowity i pełen planów. Nie 
wszystkie udało mi się zrealizo-
wać – ukończyłam pisać książkę 
o komunikowaniu się organizacji 
w sytuacjach kryzysowych oraz 
drugą, której byłam redaktorem 

naukowym. Niedokończone plany może będą mieć wpływ na 
zmianę mojej ścieżki zawodowej. Rok 2014 w życiu osobistym to 
przede wszystkim rozpoczęcie nauki w I klasie przez mojego syna, 
co – nie ukrywam – wiązało się z pewnym stresem dla nas.

2014 w perspektywie koszalińskiej zdominowała samorządowa 
kampania wyborcza. Trwała długo, ponieważ pierwsze jej elemen-
ty mogliśmy obserwować daleko przed formalnym ogłoszeniem 
startu kampanii. Mało merytoryczna, krwawa w swej końcówce, 
a dla badacza – pełna interesujących obserwacji. Poza tym 2014 
w Koszalinie to czas, kiedy moje miasto stało się ładniejsze i przy-
jemniejsze.

Rok 2014 w perspektywie Polski odnoszę do mediów, które – 
biorąc pod uwagę okres 25 lat tzw. wolności – znacznie się zmie-
niły. Nowe technologie, pozwoliły odbiorcom stać się nadawca-
mi, a m.in. przez to media postawione zostały nie tylko w sytuacji 
konkurowania pomiędzy sobą, ale także konkurowania z odbior-
co-nadawcami. Być może stąd w walce o słupki odbioru i rekla-
modawcę media gubią swą misję. Nie jest często ważne to, co 
istotne, ale to, co się sprzeda. 2014 w perspektywie światowej to 
dla mnie znaczne i coraz większe uaktywnianie się społeczności 
online w zakresie spraw różnych – od kwestii typowo społecznych, 
przez sprawy dnia codziennego czy politykę. W ubiegłym roku 
obserwowałam to głównie w odniesieniu do protestów online, 
obecnie zauważyć można także przenoszenie się aktywności in-
ternautów do przestrzeni poza Internetem. To ważne, że zaczyna 
nam się „chcieć”.

Anna Błądek, 
dziennikarka TVP:

Najbardziej boję się wojny. 
Lęk towarzyszy mi od dziecka 
i ma związek z opowieściami 
dziadków o okropnościach II 
wojny światowej, podczas któ-
rej większość mojej rodziny 
wyginęła. Dlatego na pytanie, 
które z tegorocznych wydarzeń 
wywarło na mnie największe 
wrażenie odpowiadam: w skali 

świata – aneksja Krymu. Wojna u wschodnich sąsiadów porusza 
wyobraźnię, budzi demony, wywołuje żal i współczucie. Ale wojna 
to nie tylko bomby spadające na bezbronnych ludzi. To także znie-
wolenie umysłu, nakaz podporządkowania się czyimś nakazom. 
Dlatego równie poruszające i groźne jest dla mnie powstanie 
Państwa Islamskiego. Boję się ludzi, którzy w imię jakiejkolwiek 
religii przymuszają innych do określonych zachowań. Wciąż nie 
mogę zapomnieć o historii z kulturalnej, zamożnej i bezpiecznej 

Danii, w której stolicy, w ogrodzie zoologicznym na oczach dzieci 
z podstawówki zabito i poćwiartowano żyrafę. Powód – samiec 
był zbyt blisko spokrewniony z resztą stada, nie nadawał się do 
reprodukcji. Zastanawiam się, jaką naukę wyciągną z tego duńskie 
dzieciaki.

Z polskiego podwórka – najszczersza radość i satysfakcja po 
tym jak sąd wysłał za kraty Agnieszkę F., czyli niejaką siostrę Ber-
nadettę z Zabrza, która kierowała prowadzonym przez zakon 
boromeuszek ośrodkiem wychowawczym dla dzieci. Latami uni-
kała kary za bestialskie, pedofilskie praktyki stosowane wobec 
podopiecznych. Siostra „samo zło” doczekała się sprawiedliwości 
w życiu doczesnym, a skoro wierzy w przyszłe – życzę miłych chwil 
spędzonym na myśleniu o ogniu piekielnym.

Mówię o okropnościach, a tak naprawdę serce mi rośnie gdy 
przypomnę sobie historię bohatera mojego reportażu. Pan Piotr 
z małej wioski pod Białogardem owdowiał w lipcu tego roku. 
Został sam z szóstką małych dzieci. No, niezupełnie sam, bo po 
śmierci żony do niewielkiego mieszkania wprowadziła się te-
ściowa z trójką swoich dzieci i wprowadziła własne rządy. Wtedy 
z pomocą załamanemu wdowcowi przyszła gmina. Znalazło się 
mieszkanie, które jednak wymagało gruntownego i kosztownego 
remontu. Po emisji materiału w TVP dosłownie „rozwiązał się wo-
rek” ludzkiej życzliwości. Dary i datki płynęły z całej Polski. Udało 
się uzbierać kilkadziesiąt tysięcy złotych, meble, materiały budow-
lane. Remont trwa i mam nadzieję, że rodzina będzie mogła spę-
dzić święta we własnym domu. Brakuje niewielkiej kwoty żeby to 
marzenie mogło się ziścić. A mnie pozwoli to znów uwierzyć w sło-
wa poety, że „człowiek jest dobry, mądry, spokojny…” i zdolny do 
prawdziwej filantropii.  

Anna Popławska, 
dziennikarka Radia Koszalin:

Rok 2014 przejdzie do historii 
jako rok dramatycznych wyda-
rzeń na Ukrainie, na które świat 
nie potrafił adekwatnie zareago-
wać. W kraju rok 2014 to pogłę-
bianie się podziałów społecz-
nych, dla których paliwem stało 
się zamieszanie wokół wyborów 
samorządowych. Więc bilans – 
w sensie politycznym – niezbyt 

optymistyczny.
Wydarzenia w życiu prywatnym? Sukcesem jest fakt, że ko-

lejny rok udaje mi się łączyć przyjemne z pożytecznym – wy-
konywać zawód, który lubię. Satysfakcja z pracy to dziś towar 
deficytowy, wiec mogę uważać się za szczęściarę. Na listę suk-
cesów wpisuję także prawie własne „M” i dowód na przekaza-
nie w genach bakcyla wioślarstwa, czyli pierwszy udany spływ 
kajakowy z córką.

Za największy sukces Koszalina uważam ukończenie kilku in-
westycji, które sprawiają, że w mieście po prostu przyjemniej się 
żyje. To między innymi ścieżki rowerowe i zalew. Czekam na wię-
cej.  W skali ogólnopolskiej prawdziwy sukces to osiągnięcia na-
szych sportowców. Nie zawiedli Justyna Kowalczyk i Kamil Stoch, 
ale także siatkarze, kolarze i (!) piłkarze. To lepszy lek na polskie 
kompleksy, niż mówienie o Polsce jako „zielonej wyspie”. I na ko-
niec sukces światowy. Subiektywnie: pokojowa nagroda Nobla za 
walkę o prawa dzieci.

PRESTIŻOWA SONDA  
2014 – JAKI tO Był rOK?
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Joanna Wyrzykowska, 
dziennikarka TKK MAX:

Dawno temu to były dobre 
czasy. Siedział człowiek w domu 
albo ze znajomymi się spotkał. 
Pogadał o tym i owym, a ze świa-
towych doniesień miał kilkumi-
nutowy Dziennik Telewizyjny, 
czyli najniezbędniejsze informa-
cje. Wizyta państw zaprzyjaźnio-
nych, ewentualnie rewizyta albo 
spektakularny sukces piłkarski 

bratniego narodu. A teraz? Czarna rozpacz, bo nie wiadomo, ja-
kie wydarzenie z własnego, mniejszego czy większego podwórka, 
wpisać do rocznego bilansu zdarzeń. światowo też nie wiadomo. 
Bo wojujący Majdan – ważny, ślepota świata na syryjską hekatom-
bę – istotna, nagrody filmowe też, pokazują przecież wyjątkowy 
wycinek czyjegoś świata. Myśląc optymistycznie – wydarzeniem 
roku musi pozostać pokojowy Nobel dla młodziutkiej Malali 
Yousafzai. Pakistańska nastolatka uwierzyła, że każdy głos się liczy. 
Postanowiła walczyć w imieniu najbardziej bezbronnych – dzieci. 
I – o dziwo – świat ją zauważył. A w kraju? Jak to w kraju – wojenki 
na słowa i przekonania; na tych nie ma się co skupiać. Co było waż-
ne? Przejście z jednego w drugie. Będzie na smutno – zmagająca 
się z rakiem znakomita Małgorzata Braunek przekroczyła nieznaną 
nam linię. Zostawiła po sobie, oczywiście, żal, ale przede wszystkim 
umiejętność pięknego przechodzenia przez życie, które można po-
znać w Jej książkach. Opuściła nas – piszę „nas”, bo ta śmierć obe-
szła chyba wszystkich, Anna Przybylska. Dlaczego to ważne? Prze-
cież umiera wielu i wielu niesprawiedliwie oraz anonimowo. Bo to 
było społeczne wydarzenie. Każdy chyba uronił łezkę, a wielu przy 
okazji zastanowiło się: co z tym życiem... Ważne było budzenie. 
Klinika założona przez Ewę Błaszczyk odnotowała ogromne rado-
ści – do świata powróciło kilkoro dzieci wybudzonych ze śpiączki. 
Szkoda, że to piękne i szczytne przedsięwzięcie nie umie obudzić 
żelaznych serc tych, którzy noszą najbardziej wypchane portfele... 
Bliżej ciała, czyli z własnego podwórka? Codzienne obserwowanie 
nastolatków, którzy zamiast słuchać ogłupiającej decybelami i tek-
stami muzyki robią wszystko, żeby za kilka lat mieć świat u stóp. 
Albo przynajmniej umieć pozostać szczęśliwym, mimo wszystko.

Piotr Szarszewski, medioznawca, 
wykładowca Instytutu Neofilo-
logii i Komunikacji Społecznej 
Politechniki Koszalińskiej:

Zacznijmy od spraw lokalnych. 
Wydarzeniem na plus na pewno 
było rozstrzygnięcie wyborów 
samorządowych w Koszalinie. 
W układzie, który się wykształ-
cił mamy w końcu sytuację, 
w której ten kto rządzi miastem 
będzie musiał liczyć się z silną 

opozycją. A to dobry prognostyk. Minus za działalność niektórych 
koszalińskich mediów, które zamiast pełnić funkcje informacyjną 
i kontrolną, stały się aktywnymi graczami na rynku politycznym. 
Sprawy krajowe. W moim odczuciu były dwa takie wydarzenia. 
Pierwsze to wybór Donalda Tuska, najdłużej urzędującego pol-
skiego premiera, na stanowisko Przewodniczącego Rady Europej-
skiej. Drugie to wygrana Prawa i Sprawiedliwości w wyborach sa-
morządowych. Czy to jednak rzeczywiście początek końca rządów 
Platformy Obywatelskiej w Polsce? O tym dowiemy się dopiero za 
rok, przy kolejnych wyborach. Perspektywa najszersza, globalna 
skłania do smutnej refleksji. Mianowicie w dalszym ciągu w proce-
sach rozstrzygających o losie wszystkich mieszkańców coraz mniej 
błękitnej planety decyduje partykularyzm – interesy poszczegól-
nych narodów i / lub korporacji. Szans na szybką tego zmianę nie 
sposób niestety dostrzec.

Alicja Górska, dyrektor Radia 
Plus Koszalin:

Mijający rok to dla mnie za-
trzymanie się przy słowie „wol-
ność”. Ten rok naznaczony jest 
niepokojem związanym z wojną 
na Ukrainie. Sankcje Unii Euro-
pejskiej wobec Rosji obnażyły ją 
i pokazały, że jej siła nie tkwi ani 
w jedności, ani w zasadach, ani 
w gospodarce.

W Polsce również wydarzenia, 
które pokazują, że nasza demokracja nie jest dojrzała. Zasmuciła 
mnie burza medialna wokół deklaracji wiary. Dokument ten nie 
narzuca nikomu poglądów, ale przypomina o prawie do wolno-
ści sumienia każdego człowieka. Cieszy mnie to, że w środowisku 
medycznym są ludzie, dla których procedury, kontrakty z NFZ nie 
są ostatecznym punktem odniesienia w ratowaniu życia, tylko 
człowiek i jego godność.

W Koszalinie ważnym, ale niekoniecznie głośnym wydarzeniem, 
było powołanie Fundacji „Zdążyć z miłością”. Tworzą ją ludzie, któ-
rzy mimo zaangażowania zawodowego, chcą pomagać osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim samotnym matkom 
z dziećmi. Dla mnie osobiście najważniejszym wydarzeniem 2014 
roku była kanonizacja Jana Pawła II. Byliśmy świadkami tej drogi 
do świętości i mam nadzieję, że będziemy w życiu kierować się 
jego nauczaniem. Jan Paweł II pokazał nam jak żyć, jak umierać 
i że wieczność czeka.

Piotr Polechoński, dziennikarz 
„Głosu Koszalińskiego”:

Życie prywatne. Tutaj nie było 
żadnej konkurencji: we wrze-
śniu mój starszy syn poszedł do 
pierwszej klasy szkoły podsta-
wowej, a młodszy pierwszy raz 
przekroczył próg przedszkola. 
Ważne zmiany dotknęły ich obu 
w tym samym czasie. Rzecz jasna 
były to także ważne zmiany dla 
całej rodziny i dla całej logisty-

ki domowej. Wszyscy jednak egzamin z nowej sytuacji zdaliśmy 
bardzo dobrze, a główni bohaterowie świetnie odnaleźli się w no-
wych, przedszkolno-szkolnych realiach. Koszalin: Wybory 2014. 
Każde wybory samorządowe dla naszej małej ojczyzny są klu-
czowe nawet wtedy, gdy nie przynoszą one ze sobą radykalnych 
zmian. Tak teraz było w Koszalinie, gdzie na fotelu prezydenckim 
pozostał Piotr Jedliński, a w radzie miejskiej zachował się układ 
sił podobny do tego, który funkcjonował tu przez ostatnie cztery 
lata. Czyli będzie jak było, ale tak właśnie ocenili i zdecydowali 
koszalinianie i trzeba to uszanować.

Polska: forma polskich piłkarzy. Nie wierzyłem w Adama Nawałkę 
i zawodników, którym zaufał. Byłem pewny, że skończy się jak za-
wsze, czyli kontynuowaniem festiwalu reprezentacyjnej niemożno-
ści i dalszym biciem głową w piłkarski mur, który stoi nam na dro-
dze zakwalifikowania się do dużej, piłkarskiej imprezy. A jednak. Co 
prawda Polacy się jeszcze nie zakwalifikowali do Euro 2016 i jesień 
może być różna, ale w ostatnich meczach pokazali coś, czego daw-
no nie widziałem: drużynę, która jest drużyną, ma pomysł na grę, 
potrafi wygrywać nie tylko dzięki przypadkowi i nie poddaje się do 
ostatniego gwizdka. Panie trenerze: przepraszam, że nie wierzyłem.

świat: Ukraina i hybrydowa wojna. Czyli agresja Rosjan na na-
szego sąsiada i udawanie przed światem, że to nie oni. Tym samym 
Krym i wschodnie, ukraińskie ziemie są już pod rosyjską kontrolą, 
a ci w Europie i na świecie, którym na rękę jest udawanie, że jest 
inaczej, mogą to robić powtarzając, że jak zwykle świat Rosji nie 
rozumie i że ona też ma swoje racje. W 1938 roku, w Monachium, 
podobnie tłumaczono ambicje nazistowskich Niemiec.
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rasmus to program, który od lat 80. XX w. 
umożliwia studentom z krajów europejskich 
wyjazdy na studia za granicą. Aby było to 
możliwe w całej europie, ujednolicono pro-
gramy nauczania i wprowadzono system 
punktów, które zdobywa się za zaliczenie 

poszczególnych przedmiotów i zdane egzaminy. Młodzi euro-
pejczycy podróżują więc po całym kontynencie bez przeszkód, 
a w wybranym kraju mogą studiować (bezpłatnie, w ramach stu-
denckiej wymiany) przez maksymalnie rok. 

Obcokrajowcy przyjeżdżają na studia także do Koszalina. Oprócz 
tego, że realizują podstawę programową przewidzianą dla swoje-
go kierunku studiów, uczą się także polskiego. I właśnie w ramach 
tych zajęć, prowadzonych na zlecenie Politechniki Koszalińskiej 
przez Centrum Korepetycji i Kursów Cratus, spotkali się z nami. 

Zaprosiliśmy ich na spotkanie w restauracji Dune restaurant Cafe 
Lounge mieszczącej się w mieleńskim apartamentowcu Dune. 

Okazało się, że niektórzy z naszych rozmówców – mimo paru 
miesięcy pobytu w Koszalinie – nie dotarli dotąd nad polskie mo-
rze. Zagraniczni studenci, z którymi rozmawialiśmy, to Portugalczy-
cy, Włosi i turcy. Jednym z pierwszych tematów była – w ich odczu-
ciu koszmarna, zbyt zimna, szara i mokra – polska pogoda. 

termicznym (i nie tylko) problemom przybyszów z południa 
starają się zaradzić nauczycielki z Cratusa. – Zależy nam, żeby czuli 
się tu dobrze, żeby poznali nie tylko język – opowiada Katarzyna 
Hatłas, która prowadzi lekcje polskiego dla tej grupy studentów. – 
Kiedy zaczęło robić się chłodniej, a nasi uczniowie wyglądali na co-
raz bardziej zmarzniętych, musiałyśmy im wytłumaczyć, że w Polsce 
w listopadzie trzeba sobie kupić szalik, czapkę i rękawiczki, poka-
załyśmy gdzie. Chcemy też, żeby studenci w ramach naszych zajęć 

e
Co najbardziej podoba się Portugalczykowi w Koszalinie? Jakie problemy z zakupami 
ma turek? Co myśli 20-letnia Włoszka o polskich chłopakach? Między innymi o tym 

rozmawialiśmy w listopadowy wieczór z młodymi ludźmi, którzy w ramach 
międzynarodowej wymiany erasmus przyjechali na studia na Politechnice Koszalińskiej.

POLUBILI POLSKę, 
KOSZALIN MNIeJ

AUtOr: AGAtA OSSOWSKA / FOtO: WOJCIeCH GreLA
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poznali jak najlepiej polskie zwyczaje, tradycje, to, w jaki sposób 
obchodzimy święta. Dlatego zabrałyśmy ich na cmentarz 1 listopa-
da, staramy się pomóc w organizacji wolnego czasu, podpowiada-
my jakich potraw spróbować.

Jedzenie to temat-rzeka podczas międzykulturowych spotkań. 
tak było i tym razem. Nad kubkami z kawą i gorącą czekoladą dys-
kutowaliśmy o kulinarnych obserwacjach studentów z erasmusa. 
Oczywiście, próbowali polskich potraw, koledzy z akademika czę-
stowali ich pierogami i bigosem, jednak wydaje się, że nie wzbu-
dziły ich szczególnej euforii.

– Może to brak słońca… – zaczyna nieśmiało Arlindo, student 
z Portugalii. – Chodzi o to, że wszystko, co można kupić w waszych 
sklepach, jest jakieś… blade. Pomidory są niesmaczne i żółte, na-
wet mięso jest dziwnie jasne. W Portugalii mięso jest krwiste, czer-
wone, widać od razu, że świeże. Sam sobie tutaj gotuję, ale nawet 
portugalskie potrawy nie do końca smakują tak, jak powinny. Wi-
docznie produkty są nie takie jak u nas. 

– A polski chleb jest kwaśny! – wtóruje koledze Federika, młoda 
Włoszka. – W domu, na Sycylii, bardziej mi smakuje.

– Dlaczego w Koszalinie są same restauracje włoskie i tureckie? 
– pyta przy okazji Ozgun, student z turcji.

– No właśnie – śmieją się Włoszki. – Same włoskie restauracje, ale 
pizza nie jest tak naprawdę włoska. Dlaczego? Bo ciasto jest inne, 
pomidory są inne, ser jest inny…

– A turecki kebab w ogóle nie jest turecki – dodaje Ozgun. – Za-
sadnicza różnica to mięso. Prawdziwy kebab robi się z innego ro-
dzaju mięsa.

Jeśli chodzi o degustację lokalnych alkoholi, studenci mają 
wprawę. Nie stronią od normalnego studenckiego życia i imprez. 
A na tych ostatnich byli częstowani chyba wszystkimi wynalazkami 
polskiego przemysłu monopolowego. Jednym tchem wymieniają: 
spirytus, krupnik, wódkę i wszystkie jej najpopularniejsze marki.

– Za dużo się w Polsce pije – twierdzi jednak Catarina, jedna 
z włoskich studentek. – Polacy lubią mocne alkohole. Dla nas tro-
chę za mocne. Dziwię się też, że na imprezach Polacy są bardzo 

wycofani i skryci i dopiero, kiedy się upiją, zaczynają rozmawiać.
rzecz jasna życie studentów z erasmusa to nie tylko balangi. Za-

pytani o to, jak spędzają wolny czas w Koszalinie, poważnieją. to 
wyraźnie trudny temat.

– W tym mieście nie ma gdzie spacerować – zaczyna Portugalczyk 
Jorge. – Nie ma żadnego deptaka ani miejsc, w których spotykają 
się młodzi ludzie. Są kluby studenckie, ale tam jest po prostu smut-
no. Nikt nie chce z nami rozmawiać, nikt nie mówi po angielsku. 

– Dla młodych ludzi Koszalin jest po prostu strasznie nudny – 
mówi Catarina.

Lukę starają się wypełniać nauczycielki ze szkoły Cratus: – Zapro-
wadziłyśmy ich ostatnio do teatru – opowiada Agnieszka Karniej. – 
Byli na próbie, trochę nawet brali w niej udział. Przykro nam, że nie 
bardzo się odnajdują w Koszalinie i przez brak atrakcji nie podoba 
im się nasze miasto. Dla nas to ogromny zaszczyt, że możemy pra-
cować z grupą studentów z innych krajów. to ogromne wyzwanie, 
ale też niesamowite doświadczenie. Bardzo ciekawe i pozytywne.

Co ważne – studenci podkreślają, że byli w innych polskich 
miastach i to na tle Wrocławia, Krakowa, Poznania czy trójmiasta, 
Koszalin wypada tak blado. Zaznaczają, że jeden z podstawowych 
problemów to bariera językowa. Jakaś siła sprawia najwyraźniej, że 
młodzież z innych miast lepiej albo więcej uczyła się angielskiego, 
bo poza Koszalinem problemy z porozumieniem się w prostych 
sprawach są podobno mniejsze.

Pod adresem Polaków padło jeszcze więcej gorzkich słów. Pro-
blemy zaczynają się już na uczelni. Zajęcia są prowadzone po 
polsku, a niektórzy wykładowcy w ogóle nie próbują porozumieć 
się z zagranicznymi studentami. Portugalczycy twierdzą, ze pra-
wie w ogóle nie chodzą przez to na zajęcia, dostają tylko na kart-
kach zadania do przerobienia. Studentki wzornictwa biorą udział 
w zajęciach razem z polskimi studentami, narzekają jednak, że ci 
ostatni nie próbują nawet z nimi rozmawiać. to wszystko sprawia, 
że studenci, którzy przyjechali do Koszalina na wymianę w ramach 
programu erasmus czują się trochę wyobcowani i raczej trzymają 
razem, niż nawiązują nowe znajomości.
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Młodzi cudzoziemcy opowiadają też, że bywali nieprzyjemnie 
traktowani przez obsługę w sklepach, współpasażerów w autobu-
sach, a nawet zaczepiani przez pijanych chuliganów na ulicy. 

– Uderzył cię ktoś? – z przerażeniem pytamy Jorge.
– Nie, ale to chyba dlatego, że szybko biegam – śmieje się chło-

pak. – A bójki widuję w nocy na ulicach często. Zaczepiają mnie 
chyba dlatego, że wyglądam inaczej niż Polacy. No i szybko okazu-
je się, że nie jestem stąd. to ich w jakiś sposób prowokuje.

– W autobusach ludzie w ogóle na siebie nie patrzą – zwraca 
uwagę Federika. – A kiedy my jesteśmy weseli, głośniej rozma-
wiamy, śmiejemy się, to myślą, że jesteśmy pijani. Zwłaszcza starsi 
ludzie mają problem, żeby się z nami porozumieć, ale nawet nie 
próbują. raczej się obrażają, są bardzo niezadowoleni.

– Ale bywa też inaczej – zaznacza dziewczyna. – Kiedyś nie mo-
głyśmy trafić na dworzec i spotkałyśmy Polkę, która wprawdzie nie 
umiała opisać nam drogi po angielsku, ale po prostu zaprowadziła 
nas na miejsce.

– Bo my generalnie lubimy Polaków – ożywia się Omer, student 
z turcji. – tylko mogliby być trochę bardziej przyjaźni.

Jak wyglądają w takim razie relacje damsko-męskie podczas stu-
denckiej wymiany?

– Polki są bardzo sympatyczne – szybko i zgodnie ogłaszają stu-
denci z turcji. – W naszym kraju dziewczyny są bardziej wycofane, 
tak, jakby się bały. tutaj, kiedy byłem na przykład w pubach w ło-
dzi, dziewczyny same do mnie podchodziły i zaczynały rozmowę. 
A w Koszalinie? tutaj po prostu nie mówią po angielsku.

Młode Włoszki nie są z kolei pod wrażeniem swoich polskich 
rówieśników.

– W ogóle nie rozumiem, o co chodzi polskim chłopakom – mówi 
Federika. – Są zimni, zamknięci w sobie, nie chcą z nami rozma-
wiać. Strasznie dużo piją wieczorami na imprezach i w akademi-
kach. rano za to są źli na cały świat. I kompletnie nie dbają o swój 
wygląd.

Czy w takim razie studenci z erasmusa poleciliby wizytę w Polsce 
swoim włoskim, portugalskim i tureckim znajomym? Zaznaczają, że 

tak, bo Polska generalnie robi na nich dobre wrażenie. 
– Może nie jest to idealne miejsce do życia, ale na pewno będę 

mówił znajomym, że warto tu przyjechać, bo jest ciekawie, zielono, 
jest dużo lasów, miasta z ciekawą historią – opowiada Omer.

– Do Polski – tak. Do Koszalina – nie – z rozbrajająca szczerością 
stwierdza ertan, który do Koszalina przyjechał z turcji.

Zbliża się Boże Narodzenie. Pytamy więc, gdzie studenci spędzą 
te dni i jak obchodzi się Święta w ich rodzinnych stronach. We Wło-
szech jest podobnie, jak w Polsce, w kontekście Świąt pojawia się 
jedzenie, rodzinne spotkania, prezenty od Mikołaja. W Portugalii 
z kolei w świątecznym menu królują dorsz i indyk. Włosi i Portugal-
czycy pojadą na Święta do swoich rodzin. Nie wyobrażają sobie, 
że mogłoby być inaczej. Studenci z turcji są muzułmanami. Dla 
niektórych z nich przyjazd do Polski to w ogóle pierwszy kontakt 
z państwem innym niż muzułmańskie. Są ciekawi, jak obchodzi się 
tutaj Boże Narodzenie.

– Chcę im to pokazać – deklaruje Katarzyna Hatłas. – Dlatego już 
obiecałam, że wszystkich studentów, którzy zostają tu w grudniu, 
zapraszam na wigilię do swojego domu.
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Czwórka z Portugalii studiuje na PK mechatronikę

Turcy z flagą Imperium Osmańskiego Włoszki z Palermo
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i Szczęśliwego Nowego Roku



o
Pokazy mody z udziałem osób publicznych stają się powoli koszalińską specjalnością. 

W listopadowym, który odbył się w Galerii eMKA, chodziło o zbiórkę pieniędzy 
na rzecz domowego hospicjum dziecięcego.

DrUGI CHArytAtyWNy 
POKAZ MODY

AUtOr: SyLWIA rUSZCZyCKA / FOtO: MArIUSZ KUIK

rganizatorkami wydarzenia były: Agniesz-
ka Staszewska (nasza redakcyjna kole-
żanka) i Agata Dobrowolska (agencja 
Image).  W przerwach między prezen-
tacjami kreacji występowała artystyczna 
młodzież. Zaśpiewali Marika Staszewska 

i Jakub Kotwica oraz zespół Constant Spring, a zatańczyli Aleksan-
dra Staszak i Konrad łyda. 

W pokazie mody wzięli udział: Monika tkaczyk (dyrektor ZBM), 
Joanna Biernacka (Instytu Pięknego Ciała), Ilona Sokołowska (Viva 
Italia), Nell Chojnowska (Spectrum), Hanna Mojsiuk (Grupa Moj-
siuk) , Małgorzata Hołub (KS Bałtyk Koszalin ), Monika Kuzio-Czapka 
(ttK MAX) , ewelina Starzak (ttK MAX), Przemysław Chojnowski 
(Spectrum), Daniel Zmitek (konferansjer), rafał Wołyniak (BtD), 
robert Wójciak (Hala Widowisko-Sportowa), Michał Bieliński (SFX, 

Nocna Ściema), Marcin Betliński (Hotel Unitral), Marcin Latkowski 
(Viva Italia), Marcin Zarębski (IDPB).

Organizatorki składają szczególne podziękowania: pani Wie-
sławie Barzyckiej (dyrektor marketingu Galerii eMKA), pani ewie 
Jaworskiej ze sklepu Vistula, paniom  Annie Flaczyńskiej i Alicji 
Katlewskiej z Chaton Bling, sklepom Big Star, Uniqoe, Laura Fabio, 
Solo Fashion, firmom CanadaMed, Multiprofit, Viva Italia, Instytut 
Pięknego Ciała, Dermalogica, IDPB, Cosmedica, Kwiaciarnia eldo-
rado. 

Wolontariusze zebrali 2660,19 zł. Kwotę 1000 zł przekazała re-
stauracja Viva Italia. 

W sumie była to już szósta w tym roku publiczna zbiórka pienię-
dzy prowadzona przez Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci 
i Dorosłych, oddział w Koszalinie. łącznie uzyskano w ich trakcie 
około 80 tysięcy złotych.
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Lodowisko "Alaska"
Koszalin, ul. Fałata 34 (obok hali Gwardii), Tel.: 664 484 952, 600 267 903, lodowiskoalaska@poczta.fm
GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 21:00, Sobota: 10:00 - 21:00, Niedziela: 10:00 - 20:00

Lodowisko cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób starszych. W ramach promowania 
zdrowego trybu życia uczniowie koszalińskich gimnazjów od kilku lat mogą korzystać z bezpłatnego wejścia na 
taflę w ramach czwartej godziny lekcyjnej wychowania fizycznego. W czasie ferii zimowych, jak co roku, na 
miłośników łyżwiarstwa czeka wiele atrakcji. Rodzinom oferujemy niezwykle atrakcyjny pakiet rodzinny. 
Jeśli Party Urodzinowe to na lodowisku. Zapraszamy 

JESTEŚMY Z WAMI 10 LAT
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szystko zresztą od wolontariatu 
się zaczęło. Z pomysłem na zi-
mowy festyn wyszła Magdalena 
Burduk, obecnie szefowa promo-
cji w darłowskim ratuszu. Wtedy, 
w 2007 roku, na prośbę Doroty 

Kuriaty kierującej darłowskim Centrum Wolontariatu, napisała ona 
strategię rozwoju i promocji tego stowarzyszenia. W ten sposób na-
rodziła się Darłowska Laponia Świętego Mikołaja.

tegoroczna edycja odbędzie po raz pierwszy tuż przed Bożym 
Narodzeniem – w niedzielę 21 grudnia; poprzednie były termino-
wo bliższe Mikołajkom (6 grudnia). Dorota Kuriata, która obecnie na 
co dzień jest pełnomocnikiem burmistrza Darłowa ds. kontaktów 
z organizacjami pozarządowymi, wyjaśnia: – Uznaliśmy, że potrzeba 

pewnym zmian. Chcieli ich już sami wolontariusze. Ale zasadnicze 
elementy pozostają niezmienne. Kulminacyjnym momentem bę-
dzie jak zawsze pojawienie się przed ratuszem Świętego Mikołaja. 
W latach poprzednich przyjeżdżał on na rynek wozem strażackim, 
łodzią, na saniach. Jak będzie w tym roku, to jeszcze tajemnica.

W czasie festynu połączonego z kiermaszem świątecznym bę-
dzie można nabyć cegiełki, z których dochód zasili działalność 
Szkolnych Kół Wolontariatu i pozwoli ufundować stypendia dla 
młodzieży zaangażowanej w wolontariat. Jak mówi Dorota Kuriata, 
na ten cel zostanie przeznaczona większa część zebranej kwoty: – 
to wyjątkowa możliwość podziękowania tej aktywnej społecznie 
młodzieży. W ramach projektu Wolontariusz z Pasją udzielamy sty-
pendiów, które pozwalają tym, którzy na co dzień poświęcają swój 
czas i energię innym, na realizację ich własnych zainteresowań i ta-

w
Nie trzeba jechać do Berlina na Weihnachtsmarkt, żeby poczuć atmosferę prawdziwego 

bożonarodzeniowego festynu. Wystarczy wybrać się w niedzielę, 21 grudnia br., 
do pobliskiego Darłowa. Od sześciu lat na darłowskim rynku odbywają się bowiem 
imprezy, które mają właśnie taki charakter. Darłowska Laponia Świętego Mikołaja 

promuje przy tym bardzo szlachetne przesłanie: rozwój zaangażowania 
społecznego poprzez wspieranie wolontariatu.

DARŁOWSKA LAPONIA 
śWIęTEGO MIKOŁAJA

 W tyM rOKU 21 GrUDNIA!
AUtOr: ANDrZeJ MIeLCAreK / FOtO: tOMASZ KeLer, MAGDALeNA BUrDUK
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lentów. Warto mieć świadomość, że są to często dzieci z domów, 
w których się nie przelewa, a każda kwota wsparcia ma dla nich 
ogromne znaczenie. 

Każdy kto wykupi podczas Laponii cegiełkę, otrzyma drobny 
upominek. taka jest zasada. Upominki przygotowali w większości 
sami wolontariusze. Są to drobiazgi w rodzaju stroika na choinkę, 
ręcznie malowanej bombki, kartki świątecznej. Na finał spośród 
posiadaczy wszystkich cegiełek wylosowani zostaną szczęśliwcy, 
którzy otrzymają od Świętego Mikołaja Mega Paczki. to co w nich 
się znajdzie, również będzie darem sponsorów. – Od lat mamy 
sprawdzonych przyjaciół, którzy bardzo nam pomagają swoją hoj-
nością – mówi pani Dorota. – Dzięki temu jesteśmy w stanie ufundo-
wać wspomniane stypendia, a także finansować rozmaite działania 
w trakcie roku.

Doroczny świąteczny festyn w Darłowie został doceniony w ogól-
nopolskim (a właściwie nawet międzynarodowym) konkursie na naj-
ciekawsze kampanie społeczne. Zgłaszają się do niego firmy, duże 
organizacje, fundacje, stowarzyszenia, a nawet podmioty, które zaj-
mują się komercyjnie kampaniami społecznymi i robią to za duże 
pieniądze. W takiej stawce wyróżnienie zyskał projekt malutkiego 
stowarzyszenia z Darłowa! to ewenement przynajmniej na warunki 
Pomorza. – Innym prestiżowym wyróżnieniem jest to, że jesteśmy 
pokazani jako przykład dobrej praktyki na portalu internetowym 
prezydenta rP – podkreśla Dorota Kuriata.

Mile widziani będą nowi przyjaciele Laponii – także z Koszalina. 
Kto z Państwa chciałby wystawić się ze swoim stoiskiem na dar-
łowskim rynku 21 grudnia, powinien skontaktować się z organiza-
torami pod numerem telefonu 781 830 005 (Darłowskie Centrum 
Wolontariatu).
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br., godz 13.00-16.00, plac przed ratuszem
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ak wyglądają święta Bożego Narodzenia u księdza 
biskupa? Z kim ksiądz biskup siada do wigilijnej 
wieczerzy?

– Wieczerza odbywa się tutaj, w domu biskupim. 
Są biskupi, są siostry zakonne i księża pracujący 
w kurii, o ile nigdzie nie wyjeżdżają. to taka nasza 

rodzinna wigilia, ze śpiewaniem kolęd. Potem biskupi wstają, bo 
jeden jedzie do Kołobrzegu, inny do Słupska. trzeba patrzeć na 
zegarek i wcześnie ruszać w drogę. Natomiast jeśli ja nigdzie nie 
wyjeżdżam i zostaję na miejscu, to odprawiam w katedrze Mszę 
świętą i świętujemy w domu dalej, ale już w kameralnym gronie. 
Poza tym mam jeszcze wcześniejsze spotkania opłatkowe z ludź-
mi z wielu organizacji i wspólnot, z siostrami zakonnymi księżmi. 
W dzień wigilijny jednym z najważniejszych spotkań dla mnie jest 
podzielenie się opłatkiem z chorymi i pracownikami w Hospicjum 
Caritasu w Darłowie. 

– A pod choinką są prezenty?
– tak, tradycyjnie. 

– A co ksiądz biskup zazwyczaj dostaje?
– Czasem dobrą książkę, jakąś koszulę, takie zwyczajne rzeczy. 
– Paru osobom powiedziałem, że idę do księdza biskupa na roz-

mowę. Poproszono mnie, bym zadał pytania niejako w ich imieniu. 
Moja 16-letnia córka pyta: „Jak to jest, kiedy spędza się pierwsze 
święta poza domem rodzinnym, a do wigilijnej wieczerzy nie sia-
da z najbliższymi”? 

– to dla mnie czas bardzo dawny. W momencie kiedy zostałem 
księdzem, moją pierwszą wigilię spędzałem w Kostrzynie nad Odrą. 
Nie miałem auta ani żadnej możliwości na powrót do domu rodzin-
nego. I doskonale pamiętam tą wigilię. Na plebanii panował domo-
wy klimat, proboszcz był serdecznym człowiekiem. Przy stole było 
miło, śpiewaliśmy, śmialiśmy się. Ale potem poszedłem na górę, 
do mojego pokoju. tam w widocznych miejscach stały fotografie 
rodziców i rodzeństwa. Spojrzałem na nie i przyznam się: pociekły 
mi z oczu grube łzy. Nie było lekko. I kiedy teraz o tym wspominam, 
znowu czuję cień tego wzruszenia, mimo że upłynęło tyle czasu. 

– Ktoś inny poprosił, żebym zapytał o to, ile – myśląc o sobie dzi-

j
O świętach Bożego Narodzenia, słabnącej religijności Polaków, budowaniu tożsamości 
współczesnych mieszkańców Pomorza, a przede wszystkim o Koszalinie - rozmawiamy 

z księdzem biskupem edwardem Dajczakiem, ordynariuszem 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
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siejszym, 65-letnim mężczyźnie – odnajduje ksiądz biskup w sobie 
z tamtego dawnego, młodego chłopaka? Ile pozostało z nastolet-
niego Edwarda? Czego czas nie zmienił?

 – Pozostało na pewno młodzieńcze szaleństwo, mam ochotę 
jeszcze wiele rzeczy robić. Gdy jestem do czegoś przekonany, to ru-
szam, nie czekam ani chwili. Kiedy odchodziłem swego czasu z pa-
rafii, usłyszałem z ust proboszcza taki komplement: „Dziękuję ci, że 
jak spada kartka, to zdążysz schylić się pierwszy i zawsze złapiesz ją, 
zanim spadnie na podłogę”. tak mnie pożegnał. Czuję w sobie tę 
dawną energię.

– Tak było zawsze?
– tak, zawsze byłem z lekka szalony. W szkole średniej poszedłem 

trenować żużel i uderzyłem plecami w deski. Niestety od tego mo-
mentu mam problem z kręgosłupem. Ale jak ogłaszali, że jest na-
bór do szkółki, to ja nie zastanawiałem się pięciu minut, bo to była 
moja pasja. I nigdy nie chciałbym 
stracić tej właściwości.

– I jeszcze jedno „pośrednie” 
pytanie – od mojego przyjaciela, 
który jest rozwodnikiem. Pyta, 
ponieważ tego mu brakuje: kie-
dy będzie mógł w pełni korzystać 
z Eucharystii, kiedy będzie mógł 
przyjmować komunię świętą?

– to nie będzie proste. to jest bolesna sytuacja. Zmaga się teraz 
z tym Kościół i nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie „kie-
dy”? to są rzeczy, które trzeba dogłębnie rozeznać i nie ma wątpli-
wości, że przyszedł czas tego rozeznania. Ja często mówię ludziom, 
że relacja z Bogiem nie jest jedynie relacją eucharystyczną, choć 
ona jest oczywiście niezmiernie istotna. Szukamy odpowiedzi na 
pytanie Pana przyjaciela i milionów innych ludzi, ale to długi proces. 
W świetle tego, co wyczytujemy z Biblii, zgody być nie może. Ale to, 
co Kościół może tym ludziom zaproponować, musi sam rozeznać 
i usłyszeć, co w tym konkretnym czasie mówi Duch Święty. Kościół 
słucha i szuka odpowiedzi.

KOSZALIN? TO MÓJ DOM!

– Chodzi czasami ksiądz biskup po Koszalinie jako „cywil”?
– Często. I nawet kiedy jestem w kapłańskiej koszuli, to incognito. 

Chodzę, żeby się dotlenić. tak po prostu. Miasto zwykle oglądam 
szybko, z okna samochodu, kiedy gdzieś jadę służbowo. Spacer to 
moment tylko dla mnie. Chodzę i cieszę się każdą nową rzeczą, jaką 
widzę.

– Jaki jest Koszalin z tej per-
spektywy?

– Przyjechałem tu siedem lat 
temu. Wcześniej znałem miasto 
„z widzenia”. Widziałem katedrę 
i jej okolice, ewentualnie jechali-
śmy gdzieś na parafię, bo byłem 
wówczas biskupem w Metropolii 
Szczecińsko-Kamieńskiej, a Koszalin, Zielona Góra i Szczecin jako 
biskupstwa ją tworzyły. I kiedy przyszedłem tu, do naszej diecezji, 
marzyłem o tym, żeby to był mój dom. Zawsze gdy o tym mówię, 
przytaczam słowa mojego świętej pamięci taty, który po mniej 
więcej roku mojego pobytu w Koszalinie, gdy do mnie zadzwonił, 
zaczął wypytywać, gdzie ja w tym momencie jestem. On nigdy nie 
był ciekawski. Pomyślałem: „co się dzieje, że starszy pan dopytuje, 
gdzie syn się podziewa?”. Odpowiedziałem: „W domu”. Nastała ci-
sza w słuchawce. Po dłuższej chwili Ojciec mówi: „Czekałem, kiedy 
to powiesz”. 

– Widocznie On również tego pragnął dla syna.
– Jestem zaskoczony, że tak szybko i tak mocno wrosłem w Ko-

szalin. Naprawdę bardzo dobrze się tu czuję i wiem, że jestem u sie-
bie. Zaskoczyłem nawet kiedyś jednego z biskupów, mówiąc mu, że 
jadę do domu. A on na to: „Ale jak ty chcesz dojechać do domu? 
Przecież jutro masz zajęcia”. Odpowiedziałem: „No, jak to? Wracam 

do swojego biskupiego domu!”. Zdziwił się, a było to kilka lat temu. 
to moje wrastanie w miasto sprawia, że cieszę się każdym pozy-
tywnym drobiazgiem. Z satysfakcją słucham ludzi, którzy się cieszą 
dobrymi rzeczami, które się tu dokonują. Mam taką naturę, że ich 
radość staje się moją radością. Mimo że kłopotów nie brakuje. Die-
cezja jest największą terytorialnie diecezją w Polsce…

…jedną z biedniejszych i najbardziej zlaicyzowaną.
– tak, kilka rzeczy na raz. Największy teren, ale ludnościowo jedna 

z mniejszych, uboga. Wciąż żywe są skutki sposobu, w jaki zlikwi-
dowano Państwowe Gospodarstwa rolne. to wypchnęło tysiące 
ludzi w gorsze sytuacje niż te, w których byli przedtem. Nie mogli 
się podnieść, nie mogli się odnaleźć. I między innymi pogłębiało 
proces ich zlaicyzowania. Ale powiedziałbym, że nie jest to laicyzm 
świadomy. to bardziej jest letniość, która się ożywa przy religijnych 
uroczystościach i przygasa na co dzień. 

ZNIKAJąCE RODZINY

– Proboszczowie mówią, że 
znikają im całe rodziny. Kiedyś 
ci ludzie chodzili do kościoła, 
ale przestali. Jeszcze przyjmują 
księdza po kolędzie, ujawniają 
się przy okazji pierwszej komu-

nii dziecka, ślubu albo pogrzebu. Ale dla Kościoła już ich właści-
wie nie ma. 

– to jest charakterystyczne dla postaw religijnych z bardzo zwie-
trzałą, letnią wiarą. Coś jeszcze jest, ale nie na tyle mocne i silne, by 
motywowało do innego życia, do pewnych czynów czy też wybo-
rów. ta reszta, która pozostała z wiary jest tak słaba, że ma ograni-
czony wpływ na życie człowieka.

– Niedawno, w końcówce PRL-u, kościoły były pełne. Po 25 latach 
wolności i po zmianie ustroju, kościoły nie są całkiem puste, ale pu-
stawe. Wypełniają je w większości ludzie w bardzo dojrzałym wie-
ku. Największy problem stanowi chyba pokolenie 30- i 40-latków. 
Dowiedziałem się o eksperymencie wykonanym na początku wrze-
śnia tego roku w Koszalinie w klasach drugich, czyli wśród dzieci 
pierwszokomunijnych. Księża zapytali, ile dzieci było w niedzielę 
z rodzicami w kościele. Wynik okazał się zaskakujący. Raptem od 
pięciu do dziesięciu procent dzieci było ze swymi 30- czy 40-letnimi 
rodzicami na niedzielnej mszy.

– Nie potrafię się do tego ustosunkować, bo nie znam tego eks-
perymentu. Ale nie mam cienia wątpliwości, że tendencja jest zła. 
W Koszalinie w określoną niedzielę na eucharystii jest niepełne 20 

procent ludzi, ale część z nich 
pojawia się tam na zasadzie prze-
platanki. Chodzą w co którąś nie-
dzielę. Zdecydowanej większości 
w Kościele nie ma, to oczywiste. 
Staram się prowadzić diecezję 
w nurcie Nowej ewangelizacji. Jej 
zadaniem jest przede wszystkim 

pogłębienie wiary tych, którzy są w Kościele. to tak zwana ewange-
lizacja do wewnątrz. Chodzi w niej o to, by ci którzy są w Kościele, 
byli w nim bardziej świadomie. Kiedy nie ma rzeczywistej relacji 
z Bogiem, obojętnie jak ją nazwiemy, Bóg staje się ideą i pojęciem, 
a te możemy szanować, ale personalnie nikt ich nie kocha. I to jest 
podstawowa rzecz. Sama nauka, uczenie, nie rozwiązuje tej kwestii; 
ja to nazywam faszerowaniem do poziomu głowy. to nie schodzi do 
serca. I w tym momencie trudno mówić o wierze. Mówi się w grun-
cie rzeczy tylko o wiedzy, o przekonaniach. 

Często w związku z wizytacjami parafiach idę do młodych ludzi 
w szkole i z nimi rozmawiam na takiej zasadzie, że oni zadają pyta-
nia i przekazują je księdzu, a ja odpowiadam na każde. Zawsze po-
wtarzam, by tych pytań w żaden sposób nie redagować, nie zmie-
niać. Chcę odpowiadać na to, co naprawdę interesuje młodzież. 
I widzę jak na dłoni, że oni nie są kontra, ale po prostu przy pojęciu 
Boga pojawia się coś zadaniowego. Przygotowuję się do pierwszej 
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Kiedy nie ma rzeczywistej relacji z Bogiem, obojętnie jak 
ją nazwiemy, Bóg staje się ideą i pojęciem, a te możemy 
szanować, ale personalnie nikt ich nie kocha.

Upolitycznienie samorządności jest szkodliwe i nie 
pomaga ludziom wrastać w określone miejsce.



SPOŁECZEŃSTWO

komunii. Odbyła się pierwsza komunia. Zamknięta sprawa. Przerwa. 
A następnie etap bierzmowania, znów traktowanego jako coś do 
zaliczenia. tu nie można mówić o wierze.

– Ale potrzeba doświadczenia religijnego, wiary istnieje. 
W moim odczuciu ludzie, również ci młodzi, nie tyle mają problem 
z wiarą czy z potrzebą wiary, co z Kościołem. 

– to fakt. I faktem jest również to, że z tymi młodymi problem ma 
nie tylko Kościół. to żadna pociecha, ale ja po prostu chcę wyja-
śnić skąd to się bierze. Szybkość zmian mentalnych jest tak duża, 
że wszystkie wspólnoty, włącznie z najważniejszą, rodzinną, mają 
problemy z komunikacją z młodymi ludźmi. Liczba rodziców mają-
cych takie trudności jest nieproporcjonalnie większa do tej z czasu 
mojej młodości. Z Kościołem dzieje się podobnie. Szybkość zmian 
powoduje, że wielu kapłanów czy nawet świeckich zaangażowa-
nych w pomoc dla parafii z młodym pokoleniem ma problemy. Jest 
sprawdzony pomysł, jak to rozwiązać: dwa czy trzy lata starsi od 
swoich kolegów i koleżanek młodzi ludzie żywej wiary lepiej radzą 
sobie z komunikacją z tymi młodszymi niż my, dojrzalsi wiekowo. 

– Myślę, że istotną kwestią jest potrzeba poczucia wspólnoty. 
Młodzi rzadko mogą doświad-
czyć tego w typowej parafii. 
Ksiądz biskup jest kojarzony 
z nurtem Nowej Ewangelizacji, 
więc jest najlepszym adresatem 
pytania, jaki pomysł ma Kościół 
na to, żeby przynajmniej spo-
wolnić zjawisko odpływu ludzi? 

– Przez ostatnie kilkadziesiąt 
lat najbardziej żywi w wierze 
ludzie kształtowali się w swoich 
rodzinach i w różnych grupach 
parafialnych. Oni traktowali 
parafię jako swoją wspólnotę. 
tymczasem zaszły wokół nas 
kolosalne przemiany. Bombar-
duje nas zewsząd mnóstwo 
propozycji. Młodzi są tak zaab-
sorbowani, że mają mało czasu 
na to, by wybierać i budować 
w sobie złożoną identyfikację: 
to jest moja grupa religijna, a to 
towarzyska, a jeszcze w innej 
łączą nas wspólne zaintereso-
wania. Wybierają jedną grupę, 
na więcej nie mają czasu. I para-
doksalnie to jest również szansa, 
co potwierdzają doświadczenia 
z naszej diecezji – z miejsc, gdzie 
mamy sprawnie duszpastersko parafie. 

BORNE SULINOWO – TAK MOŻE BYć WSZęDZIE

– Co to znaczy parafie sprawne duszpastersko?
– Zilustruję to w taki sposób. Od 15 lat jeżdżę na Przystanek 

Woodstock. Jestem tam w ramach tak zwanego Przystanku Jezus 
i ewangelizacji. Są tam również socjologowie, którzy przez kilkana-
ście lat jeżdżą na Woodstock, żeby badać młode pokolenie. Miałem 
niedawno ciekawą rozmowę z socjologiem właśnie. Powiedział mi: 
„Młodzi ludzie znajdą się we wspólnocie Kościoła, kiedy ta wspól-
nota zapewni im spotkanie z Bogiem, którego wielu jeszcze chce. 
Ale musi to być wspólnota koleżeńska, w jej przestrzeni znajdzie 
się miejsce na to żeby na przykład pobawić się na dyskotece, albo 
jako paczka pojechać z księdzem czy z kimś innym, kto ich prowa-
dzi, w góry”. I mamy takich przewodników. Nie jest ich jeszcze wielu 
i musimy robić wszystko, by znajdować następnych, bo taki system 
oddziaływania sprawdza się doskonale. 

– Na mnie ogromne wrażenie zrobiło to, co niedawno zdarzyło 
się w Bornem Sulinowie. W miasteczku, które jest świeżą mieszan-

ką ludzi z całej Polski, pojawił się baptysta, pastor, który szybko 
zgromadził wokół siebie kilkudziesięciu młodych ludzi. Wysłany 
przez księdza biskupa duchowny potrafił ich „przywołać” z po-
wrotem do Kościoła.

– Borne Sulinowo jest najlepszym przykładem, że to co działa 
i się sprawdza, to niekoniecznie musi być tradycyjna wspólnota. 
Borne Sulinowo pokazuje klucz do młodych ludzi: cała przestrzeń, 
kubatura kościoła z budynkami, ze wszystkim, jest otwartą, przyja-
zną przestrzenią, gdzie ci młodzi ludzie swoje oczekiwania, swoją 
potrzebę wspólnoty, bliskości, szczerości, kontaktów i również kon-
taktu z Bogiem znajdują. I wtedy będą się trzymać siebie nawzajem 
i Kościoła. Nigdzie indziej w diecezji nie ma takiej – jak pan to na-
zwał – mieszanki ludzkiej. tam społeczność dopiero się kształtuje, 
bo wycofujący się rosjanie oddali miasteczko polskiej administracji 
jakieś 20 lat temu, a jednocześnie jest to jedna z najbardziej żywych 
parafii. Po tym przykładzie widać, co trzeba robić.

– Dla większości gimnazjalistów doświadczenie z Kościołem 
polega na tym, że uczą się religii. Dwie godziny tygodniowo trak-
towane jako kolejne lekcje, przymus. Czy dla żarliwości i zaanga-

żowania młodzieży nie byłoby 
lepiej, gdyby lekcje religii wró-
ciły do salek katechetycznych 
przy parafiach? Chodziliby na 
nie ci, którzy naprawdę tego 
chcą, z przekonania.

– Nie jestem zwolennikiem 
takiego nawrotu. W szkole mło-
dym ludziom przekazuje się 
różne wartości. tym, którzy nie 
chcą uczyć się religii, coraz czę-
ściej organizuje się lekcje etyki. 
Nie wyobrażam sobie szkoły, 
która ograniczyłaby się jedynie 
do uczenia przedmiotowego. 
tak nie da się ukształtować 
człowieka. Gdy rozmawiam 
z rodzicami, którzy mają duże 
problemy ze swoimi dziećmi, 
a nie jest to rzadkość, słyszę, że 
nauczono ich wielu rzeczy, ale 
nie tego, jak być rodzicem. Jest 
oczywiście pytanie, czy realizo-
wany program nauczania religii 
nie wymaga korekty w stosunku 
do sytuacji życiowej tych dzieci. 
Uważam, że wymaga. Moje wi-
dzenie szkoły nie jest tylko takim 
widzeniem, gdzie pokazuje się 

tabele i wystawia oceny i tylko z czymś takim wypuszcza się człowie-
ka w świat. Myślę, że można zrobić znacznie więcej. Kształtowanie 
sumień, spójnego systemu wartości jest dzisiaj bardzo trudne, bo 
wokół jest ogromna różnorodność kuszących propozycji i dlatego 
ludzie wybierają różne drogi. Dlatego człowiek nie szuka kontaktu 
z Bogiem, a szuka innych miejsc. Podkreślam: jeśli szkoła ograniczy 
swoją rolę do zagospodarowania głowy, do umeblowania jej wie-
dzą, wyśle w świat ludzi nieprzygotowanych do radzenia sobie ze 
współczesnymi problemami, ludzi słabych.

– Zdarza się, że kilkunastoletni człowiek, który potrzebuje cier-
pliwego i otwartego objaśniania spraw, w odpowiedzi na swoje 
trudne, uprawnione pytania czy wątpliwości słyszy odpowiedź, 
która go właściwie usadza. Często nauczyciele religii, również 
księża, stają bezradni wobec pytań i w tej bezradności upoka-
rzają ucznia, odwołując się do formalnego autorytetu albo nawet 
ośmieszając nastolatka wobec klasy. Wydaje się to przykre.

– Przykre? Nie nazwałbym tego tak łagodnie. to nieszczęście. 
Nauczyciele religii są, jak w każdej profesji, bardzo dobrzy, dobrzy, 
średni i słabi. Nauczyciel, nieważne: świecki czy duchowny, musi być 
na tyle dojrzały, że nawet kiedy czegoś nie wie, powinien douczyć 
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się i odpowiedzieć. Na pewno nie powinien nikogo upokarzać, 
zniechęcając do zadawania trudnych pytań. Inaczej traci autorytet 
– i to jest jego nieszczęście. I to jest również nieszczęście dla tych 
młodych ludzi, gdy kogoś takiego spotykają, kto zamiast pomóc, 
przeszkadza im w rozwoju. Młody człowiek jest wrażliwy i nie znosi 
sytuacji, w których nie jest akceptowany. Jego poszukiwanie musi 
być przyjęte jako naturalny stan. Jeśli ktoś, kto jest powołany do 
tego, by pomaga

 rozwiązać dylematy, przeszkadza w tym, to jest to przegrana 
wszystkich. Ja na Woodstocku rozmawiam albo nawet spowiadam 
ludzi po takich doświadczeniach, głęboko zrażonych. Po wielu la-
tach to nadal w nich tkwi i jest żywe. Kiedy się z nimi siedzi i zaczyna 
rozmawiać, to coś w nich pęka. Przywykłem, że zawsze w takich sy-
tuacjach następuje uogólnienie: „bo Kościół cały jest taki” albo „oni 
wszyscy są tacy”. Zresztą tak to już się dzieje, że w przypadku nega-
tywnych doświadczeń łatwiej jest nam uogólniać. Gdy zaś na swojej 
drodze spotykamy kogoś, kto się sprawdza w swojej roli i ludziom 
pomaga, to wtedy powiemy „ten konkretny ksiądz, ten konkretny 
katecheta jest super”. I to, będąc katechetą czy księdzem, trzeba 
wiedzieć, mieć świadomość, jak bardzo ważne i odpowiedzialne 
zadanie przyszło nam wypełniać. 

– Przystanek Woodstock to nie przypadek. Jak była motywacja 
księdza biskupa, by się w to zaangażować?

– Bardzo prosta. Byłem biskupem w diecezji, na terenie któ-
rej, w miejscowości Żary, odbywał się festiwal. Duże wydarzenie, 
ogromna liczba młodych ludzi. Umówiłem się z jednym księdzem, 
wzięliśmy ze sobą 50-60 osób i wyszliśmy na plac. Oni mają tam 
swoje wywieszki, totemy a my postawiliśmy krzyż i zrobiliśmy mini 
ołtarz. Wszyscy byli zdziwieni, co to za faceci w sutannach. Zacząłem 
rozmawiać z tymi młodymi ludźmi. I kiedy trochę tam pobyłem, od-
kryłem coś niesamowitego: oni nie są generalnie przeciw Kościoło-
wi. Przy takiej liczbie zgromadzonych jest ogromna różnorodność 
postaw. Można spotkać tam fantastycznych ludzi przyjeżdżających 
na przykład na jeden konkretny zespół, na określone koncerty, albo 
ogólnie w poszukiwaniu luzu. Najbardziej biedna jest ta najmłodsza 
młodzież, bo ona tam często doświadczy rzeczy trudnych, ponieważ 
znalazła się po raz pierwszy poza kontrolą rodzicielską. Ale nie w tym 
rzecz. Ja zauważyłem to, że do tych najbardziej zagubionych, ręce 

wyciągają rozmaici ludzie, organizacje, wspólnoty – łącznie z sekta-
mi. Jeżeli to jest inna wspólnota wiary, to pół biedy, ale jeśli jest to 
sekta, to jest to zaproszenie do niewoli. I wtedy powiedziałem sobie: 
„A my, największy Kościół? Dlaczego nas tam nie ma?”. I poszliśmy. 
teraz, po wielu latach, usłyszałem taką konkluzję od jednego z bi-
skupów, biskupa Grzegorza rysia z Krakowa, który był również na 
Przystanku. Powiedział: „tam znacznie więcej razy powiedziano do 
nas Szczęść Boże niż na ulicach Krakowa”. Wtedy idący z nim młody 
człowiek powiedział: „Proszę księdza biskupa, my tu jesteśmy już 15 
lat z otwarciem i życzliwością do tych ludzi”. Ja myślę, że to też jest 
odpowiedź, w jaką stronę powinien iść Kościół. Jeżeli tam można 
zaakceptować ten Kościół, przy takiej różnorodności, przy takiej 
gamie różnych zachowani, to jest odkrycie właściwego klucza, jak 
powinniśmy działać. 

– Tak, ale to jest przyjęcie innej komunikacji, innej formuły. Czy 
księża są do tego przygotowani?

– Cały wysiłek, nasz wewnętrzny, idzie na wyraźne przestawienie 
się na dialogiczność. Bo potrzeba właśnie dialogu i potrzeba umie-
jętności dialogowania. Bardzo nam pomaga obecny Papież mó-
wiąc: „Idźcie do ludzi”. Ja wyszedłem na ten plac Woodstocku i do-
świadczyłem, że komunikacja jest możliwa. Nawet wtedy, kiedy po 

Szybkość zmian mentalnych jest tak duża, że wszystkie 
wspólnoty, włącznie z najważniejszą, rodzinną, mają 
problemy z komunikacją z młodymi ludźmi.
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drugiej stronie, w młodym człowieku, jest największe wycofanie się, 
już nie mówiąc o ranie wewnętrznej, bo trzeba rozumieć, że w takiej 
sytuacji z trudem się komuś ufa, człowiek jest zdystansowany. Ale 
nawet w takim klimacie da się rozmawiać. I rzeczywiście musimy się 
przestawiać na nowe myślenie. Im szybciej, tym lepiej.

TOŻSAMOść POWSTAJE PRZEZ POKOLENIA

– Chciałbym w kontekście Koszalina porozmawiać o tożsamo-
ści. W Bornem Sulinowie, tym współczesnym tyglu ludzkim jakim 
zaraz po II wojnie światowej były całe nasze ziemie północne i za-
chodnie, trudno mówić o silnej więzi społecznej. Ale jej potrzeba 
jest czymś silnie odczuwalnym. Na czym, według księdza biskupa, 
można tutaj budować tożsamość lokalną?

– Nie ma wątpliwości, że ludzie tutaj mieszkający mają swoisty 
sposób reagowania, zupełnie odmienny niż w innych regionach 
Polski. Wiem to z własnego doświadczenia. Miałem okazję to ob-
serwować, bo pochodzę z okolic 
Świebodzina i mam tam nadal 
wielu znajomych. Obserwowałem 
parę miejscowości na Ziemi Lubu-
skiej, autochtońskich, gdzie miesz-
kańcy byli u siebie od zawsze. Ich 
myślenie o ziemi, gospodarstwie, 
miejscowości, to było coś zupełnie 
innego niż myślenie ludzi, którzy 
pojawi się w pobliskich miejsco-
wościach dopiero po 1945 roku. 
to miało ważne skutki w czasie, 
kiedy po 1989 roku rozpoczynał 
się etap samorządowy. We wsiach 
autochtonicznych ludzie reagowali 
zdrowo. Natychmiast zabrali się do 
roboty, do samoorganizacji. Wybie-
rali z głową, odpowiedzialnie. W tej 
drugiej części panowała apatia, 
a wybory wygrywano za parę skrzy-
nek taniego wina albo piwa. tam 
nikt nie wiedział, o co chodzi z tą 
samorządności, po co to. Wtedy 
dopiero się uczyliśmy samorząd-
ności i to była ogromna różnica wi-
doczna gołym okiem. Sam na swój 
sposób doświadczyłem tego braku 
zakorzenienia. Kiedy moi dziadko-
wie i moi rodzice mówili: „A u nas, 
w naszym domu, to było tak i tak”, 
to myśleli o terenach lwowsko-tar-
nopolskich, skąd pochodzili. Ja 
o tamtych terenach nigdy nie mó-
wię „W domu”. Kiedy mówiłem „u nas”, to myślałem o mojej wsi 
na Ziemi Lubuskiej, o moim domu rodzinnym, a jestem jednym 
z pierwszych urodzonych w pokoleniu powojennym. Ale nawet to 
jeszcze nie znaczy, że się siedzi po uszy w tej rzeczywistości. Są dwa, 
trzy pokolenia tych młodszych, który tak jak u nas, w Koszalinie, 
mówią „jestem koszalinianinem”, ale starsi sercem są nadal gdzie 
indziej. Nie odkryliśmy jeszcze głębokich zależności społecznych, 
dopiero się tego uczymy. 

– Po czym poznać, że tożsamość jest albo jej nie ma? 
– Dam taki przykład. W niewielkiej miejscowości, z zakorzenio-

ną społecznością mieszkańców, budowano kościół. Mała wieś, 
jakieś 30 rodzin, nie dałaby rady sfinansować prac. Wieś szyb-
ko podzieliła się na kilka grup, które jeździły do sąsiednich pa-
rafii, i za zgodą swojego i tamtych księży proboszczów, po mszy 
świętej występowały z apelami o wsparcie. Mówili, że budują, 
ale ich nie stać i proszą o pomoc. I zdołali ten kościół z tą pomo-
cą wybudować. Gdybyśmy u nas chcieli zorganizować taką kwe-
stę, to byłaby ona nie do przeprowadzenia. Nie możemy mó-

wić, że Koszalin nie ma swojej tożsamości, że koszalinianie jej nie 
mają, ale stopień wrastania w te ziemie jest nieporównywalny.  
Moim zdaniem jest to sprawa wielopokoleniowa. Proszę pamiętać, 
że wszystkie lata powojenne, praktycznie do pęknięcia starego sys-
temu, nie sprzyjały budowaniu jedności i zaufania, a władzy wcale 
nie zależało na więzi, bo ona była dla niej raczej niebezpieczna. Kie-
dy byliśmy zatomizowani, łatwiej było nami rządzić, trzymać w stra-
chu. to ma trwałe skutki. Podzielę się takim oto doświadczeniem. 
Przyjeżdżam na parafię wiejską, w której są cztery kościoły filialne. 
Zajeżdżam do każdej wsi. I w każdej wsi jestem w innym świecie! 
Przy tym samy proboszczu i tym samym sposobie prowadzenia pa-
rafii. W jednej ciepłe przyjęcie, serdeczność, otwartość. Jadę cztery 
kilometry dalej i czuję się, jak w lodówce: jacyś tacy przykuleni ludzie, 
bez uśmiechu na twarzy, nie mający ochoty na kontakt. Bardzo trud-
no z takiej różnorodności nastawień budować jednolitą społeczność 
o głębokiej tożsamości. Ja myślę, że kiedy się w Koszalinie mówi: 
„to jest moja mała ojczyzna, mój dom, mój świat, tu są moje groby, 

moja rzeczywistość”, to ta wspólno-
towość i tożsamość powoli narasta, 
ale minione 70 lat to wciąż za mało, 
by więź stała się tak silna jak w Wiel-
kopolsce, na Podkarpaciu albo we 
wschodnich dzielnicach kraju. 

– Takie apele, jak księdza bi-
skupa podczas otwarcia filharmo-
nii w Koszalinie, moim zdaniem, 
sprzyjają budowaniu tożsamości. 
Ksiądz biskup powiedział wtedy 
do około 500 osób, że to jest miła 
uroczystość, spotkanie koszaliń-
skiej elity, która się tutaj cieszy 
z sukcesu, ale też powinna mieć 
poczucie odpowiedzialności. „Je-
steście coś winni tym słabszym, 
którzy nie konsumują sukcesu”. Jak 
to ksiądz biskup widzi? Czy rzeczy-
wiście koszalińska elita (rozumiana 
jako politycy, urzędnicy, przedsię-
biorcy), wykazuje odpowiednią 
postawę? Rzeczywiście interesuje 
się ona słabszymi? Nie myślę tu 
o tych, którzy znaleźli się na mar-
ginesie społeczeństwa z własnej 
winy, ale po prostu o biednych 
i niezaradnych? 

– Ale nawet biorąc pod uwagę 
skrajność, margines w tym typo-
wym znaczeniu, to i tak ktoś powi-
nien im podać chleb. Moja radość 
jest w tym, że spotykam ludzi ak-

tywnych. Gdybym miał określić, jak ich jest dużo, byłbym nieuczci-
wy, bo nawet dokładnie ich nie znam. Natomiast począwszy od elit 
politycznych, poprzez biznesowe, do ludzi zaangażowanych w kul-
turę, moim szczęściem jest to, że trafiam na tych, którzy nie są obo-
jętni. Może gdzieś się szukamy w tym wszystkim, być może nie boją 
się oni wejść w drogę biskupowi nawet wtedy kiedy niekoniecznie 
są praktykującymi katolikami. Ale tworzymy jakieś wspólne dzieło 
i myślę, że wciąż jest niedobór takich ludzi. Że w tym trudnym na-
szym świecie, niezasobnym aż tak pod względem materialnym, ale 
i pod względem kulturowym o to by chodziło, żeby jak to się mówi 
„pod te strzechy trafić”. trochę takich ludzi w Koszalinie znam i je-
stem szczęśliwy, że oni są. 

– Jakieś przykłady?
– Mnie nauczył bardzo wiele kardynał nominat Ignacy Jeż, z któ-

rym przebywałem całe lata i tak długo miałem z nim kontakt. On 
mnie fascynował tym, że będąc już emerytem, kiedy spotkaliśmy 
się po wakacjach, ciągle zadawał mi to samo pytanie: „to jak to jest 
z tym młodym pokoleniem? Wróciłeś z Woodstocku, mów mi teraz”. 

SPOŁECZEŃSTWO46 



R
E
K
L
A
M

A

On był pasjonatem. Kiedy przyjechałem do Koszalina, na spotkaniu 
z dziennikarzami zadano mi pytanie: „Kiedy ksiądz biskup zamierza 
wyjechać?” (chodziło zapewne o fakt, że poprzedni ordynariusze 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej arcybiskup Marian Gołębiewski 
i kardynał Kazimierz Nycz szybko awansowali w hierarchii Kościoła 
i wyjeżdżali do nowych obowiązków – przyp. AM). Ja mówię: „Chwi-
leczkę, dopiero co przyjechałem” i dodałem: „Ja zamierzam tutaj 
umrzeć”. 

Po południu byłem umówiony na kawę z księdzem Biskupem Se-
niorem. Wchodzę i mówię: „jacyś dziwni są ci nasi dziennikarze”, 
a on mi odpowiada: „Oni wiedzą, co mówią. Ale mnie bardziej inte-
resuje, coś ty im odpowiedział?” „Chcę tu umrzeć”. Zaczęliśmy po-
ważną rozmowę. Ja księdza biskupa Jeża znałem jeszcze z Gorzowa, 
gdy byłem początkującym klerykiem. Ale tutaj, po owej konferen-
cji prasowej, zobaczyłem człowieka niezwykłego, który opowiada 
o swoim domu, o Koszalinie, o diecezji, która jest teraz moja. Wtedy 
po raz pierwszy dostałem dobrą lekcję. Zastanawiałem się, czy ja, 
facet pod sześćdziesiątkę, mogę przesadzić się jak drzewo w nowe 
miejsce? Kiedy patrzyłem na Niego, to wiedziałem, że jest to możli-
we. tak opowiadał mi o Koszalinie, o ludziach. Nawet o tych, którzy 
byli zaangażowani w PZPr. Mówił: „Ja im jako biskup pomagałem 
być człowiekiem. tyle, ile można było zrobić”. rozmawialiśmy w za-
ciszu domu, w którym teraz jesteśmy. On mnie nauczył jak iść, co 
robić, by być u siebie, żeby siedzieć po uszy w tym, co się robi.

– Mówiąc dosadnie, biskup Ignacy Jeż to był „Gość” przez bar-
dzo duże G. On również znajdował liczne okazje, by w skromnej 
marynarce chodzić po ulicach Koszalina i rozmawiać z napotyka-
nymi ludźmi.

– I on chodził dużo więcej niż ja (śmiech).
– Wiele osób tak Go pamięta.
– Miał trasę i sobie szedł. Pamiętam to jeszcze z Gorzowa, gdzie 

zawsze przechodził obok internatu, w którym mieszkałem. Był nie-
zwykle otwarty na ludzi.

– Wróćmy jeszcze do tożsamości, bo ona wpływa także na posta-
wy prospołeczne. Minimum aktywności obywatelskiej jest udział 
w wyborach. Tymczasem w tych samorządowych frekwencja jest 
niższa niż w parlamentarnych, co oznacza, że ludzie mają mniejsze 
poczucie wpływu na poziomie lokalnym niż w skali całego kraju. 
Jak to zmienić?

– to jest chyba jedna z najbardziej bolesnych spraw. Mieszkając 
na pograniczu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej obserwowałem, że 
w tych tradycyjnych wsiach frekwencja była wielokrotnością fre-
kwencji na tych tzw. naszych ziemiach. I tego samego doświadczam 
w Koszalinie. Jak się nie wrośnie w ziemię mocno, to troska o nią 
ma niską skalę. Mój świat, to wtedy tylko moja rodzina. Wyraźnie 
mniejsza prospołecznoś

. Doświadczamy tego również w Kościele. Parafianie archidiecezji 
poznańskiej są bardziej zaangażowani niż przeciętnie u nas. również 
upolitycznienie samorządności jest szkodliwe i nie pomaga we wra-
staniu w określone miejsce. Gdyby samorządy były wolne od takiej 
skali upolitycznienia, wielu ludziom byłoby łatwiej żyć. tymczasem 
wielu ludzi mówi: „mnie to nie interesuje, niech robią co chcą”. Ja-
cyś „oni”. to jest błąd. Będą potem narzekać, że coś jest niezrobione 
albo źle zrobione. ta niewiara, że jeden głos jest bez znaczenia, jest 
szkodliwa. W rzeczywistości mój jeden głos pomnożony przez setki 
czy tysiące ma siłę i jest narzędziem wpływu. Niewątpliwie mniejsze 
upolitycznienie samorządu i silniejsze poczucie związku z miejscem, 
w którym przyszło nam żyć, sprzyjają samorządności. 

– Czyli warto pracować nad tym, żeby poczucie wspólnoty się 
pojawiło, bo to się być może przełoży się na potrzebę partycypacji 
społecznej, w zaangażowanie choćby tylko w wybory? 

– W zasadzie we wszystkie działania wspólne. Odwołam się do 
mojego kościelnego doświadczenia: jeżeli w jakiejś parafii udawa-
ło się wzbudzać w ludziach poczucie, że to jest ich parafia, ich miej-
sce, łatwiej było coś wspólnie osiągnąć. Podobnie poza Kościołem. 
Jeżeli ludzie będą myśleć „to jest mój Koszalin”, łatwiej zakaszą 
rękawy i powiedzą sobie „zróbmy coś dla tego miasta, dla naszej 
małej ojczyzny”. to pomnażanie dobra w czystej postaci.
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atarzyna znalazła w Sieci bloga www.kok-
tajl.manilla.bologspot.com. Zachwyciły ją 
blogowe metamorfozy zwykłych koszalinia-
nek w gwiazdy. – Wymarzyłam sobie piękny 
kalendarz z amazonkami na uczczenie 20-
lecia naszego klubu – opowiada. 

Kasia jest w klubie najmłodsza. Zgodnie z danymi statystycznymi 
coraz więcej młodych kobiet choruje na nowotwór piersi. W klubie 
tego nie widać. Kasia uważa, że to wina stereotypu: – Ludziom się 

wydaje, że klub amazonek to takie miejsce, w którym smutne star-
sze panie siedzą i płaczą. Bzdura! energii koszalińskim amazonkom 
pozazdrościć by mogła niejedna licealistka. 

Ma wrodzony wysoki poziom optymizmu, rodzinę, na której 
mogła w tych trudnych chwilach polegać. Potrzebowała jednak 
klubu, a raczej innych amazonek, które by jej pokazały, jak wy-
gląda życie po diagnozie, które by powiedziały: wiemy przez co 
przechodzisz. 

teraz chciałaby spłacić ten dług, walcząc ze stereotypem ama-

k
rak to choroba, która wiele zabiera. Ale może też dawać – dystans do życia, odwagę 

spełniania marzeń, nowe spojrzenie na siebie i świat. Niezwykłe bohaterki Kalendarza 
Amazonek są uśmiechniętym dowodem, że rak to nie koniec świata, a jego początek.

KOSZALIŃSKIE AMAZONKI 
– rOK DOBreJ eNerGII

AUtOr: AGAtA ANtONIeWICZ / FOtO: ALLA POZMOGOWA 
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WWW.KOKTAJL.MANILLA.
BLOGSPOT.COM

Blog świętuje pierwsze uro-
dziny. Wymyśliły go Alla Po-
zmogowa, utalentowana, 
młoda fotografka, właści-
cielka firmy „Prototypownia 
Studio Prostych Form” i Anna 
Ziejewska, której pasją (jedną 
z wielu) jest makijaż. Gdzieś 
„po drodze” dołączyła do 
nich Joanna Boroń, która od 
blisko 15 lat jest dziennikarką 
„Głosu Koszalińskiego”, a po 
godzinach kulinarną ekspe-
rymentatorką. Są lokalnymi 
patriotkami. Marzyło im się 
własne miejsce w wirtualnej 
rzeczywistości poświęcone 
ludziom, miejscom i po-
mysłom koszalińskim. – Nie 
chodziło o pokazywanie się, 
a raczej pokazywanie ludzi 
i miejsc – mówi Alla. Szcze-
gólną sympatię Czytelników 
wzbudził cykl metamorfoz, 
który zainspirował Kasię – ini-
cjatorkę akcji kalendarzowej. 
Autorki czasu mają mało, ale 
za to wiele pomysłów na róż-
ne lokalne akcje. Na pewno 
jeszcze o nich usłyszycie! 
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zonki. I docierać do młodszych kobiet, które po diagnozie zamy-
kają się w sobie i swoich czterech ścianach: – Wiele z nich próbuje 
udawać, że nic się nie stało. Inne zasłaniają się obowiązkami: praca, 
dzieci, dom. Nie zostawiają sobie czasu na myślenie. Niestety takie 
podejście może się zemścić. Lepiej sprawę „przegadać” z kimś, kto 
rozumie. 

POMOŻECIE? POMOŻEMY!

Koszalin jest małym mia-
stem. Córeczki Kasi i Ani z 
bloga Koktajl Manilla chodzą 
razem do przedszkola. Gdy 
Kasia nieśmiało spytała o ka-
lendarz, nie spodziewała się 
takiego wybuchu entuzjazmu. 
Ani i jej blogowym przyjaciół-
kom - Alli i Asi - pomysł kalen-
darza bardzo się spodobał. 
Choć przyznają, że miały pew-
ne wątpliwości. 

Pierwsza dotyczyła pomysłu 
na kalendarz.  – Podsunęło nam 
go pierwsze spotkanie z kosza-
lińskimi Amazonkami – wspo-
mina Ania. – Zachwycił nas ich 
poziom energii, entuzjazm, ich 
pasje. Pomyślałyśmy, że war-
to pokazać w kalendarzu, te 
wszystkie pozytywne zmiany, 
które zaszły w ich życiu właśnie 
pod wpływem choroby. 

ChęTNE WYSTąP!

Do udziału w tej nietypowej 
akcji nikt nikogo nie zmuszał. 
Modelki zgłosiły się same. Kie-
rowały nimi różne powody, 
prócz oczywistego: wsparcia 
dla klubu. Mówiły o przygodzie, 
ale też o zrobieniu czegoś dla 
siebie. – Wiele osób, nie tylko 
tych chorych, myśli, że rak piersi 
odbiera kobiecość – mówi pani 
Danuta (twarz stycznia). – Pomy-
ślałam, że dzięki takiemu ka-
lendarzowi, możemy pokazać, 
że jest wręcz przeciwnie! tym, 
co we mnie zmieniła choroba, 
jest właśnie moje podejście do 
kobiecości. Dziś dbam o siebie 
bardziej. Staram się bardziej. 
robię to dla siebie. ten kalen-
darz też jest trochę dla mnie. 
Ma być dowodem mojej kobie-
cości. 

Pani Basia (maj) zgłaszając się do udziału w akcji, myślała o swo-
ich bliskich. Chciała im zrobić niezwykły prezent. 

UśMIECh PROSZę

Przygotowanie sesji było nie lada wyzwaniem. Zdjęcia poprze-
dzały spotkania i rozmowy z modelkami. Chodziło o znalezienie po-
mysłu na każdą z pań, ale też o „oswojenie” ich z rolą modelki.  

Autorki kalendarza przyznają, że dla nich to był czas intensyw-
nych emocji. Alla nie wiedziała, czego się spodziewać: - Poruszyły 
mnie opowieści pań o zmaganiach z rakiem. Ale inaczej niż mo-

głam się tego spodziewać. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że 
to jest możliwe: te kobiety tyle przeszły, a jednocześnie tak łatwo o 
tym mówią, z takim zdrowym dystansem. 

Podejście Amazonek do choroby, która większość ludzi niszczy, 
zdziwiło też Anię: - Nie widać było w twarzach pań traumy, tragedii, 
lecz wygraną i siłę. rozmawiając z nimi zastanawiałam się, czy taka 
postawa jest „normą”. 

- Kilka razy byłam na granicy łez – wspomina Asia. – Szczególnie, 
gdy jedna z pań z pełnym godności spokojem relacjonowała, jak 

to po operacji odszedł od niej 
mąż, bo w jego oczach przesta-
ła być kobietą. trudno mi było 
w to uwierzyć, bo przede mną 
siedziała przepiękna osoba, 
wzór dojrzałej kobiecości. 

Modelki do swojej roli po-
deszły z entuzjazmem. – Były 
otwarte na nasze pomysły. 
Nawet tak szalone jak sesja mi-
litarna – śmieje się Ania, której 
główną rolą było sprawienie, 
by panie wyglądały na zdję-
ciach pięknie. 

 - Nie jest łatwo robić zdjęcia 
osobom, które czują się skrę-
powane przed obiektywem, 
ale, co widzę z perspektywy,  
zawsze udawało się uchwycić 
naturalny uśmiech czy minę – 
mówi Alla, która jest autorką 
niezwykłych fotografii do ka-
lendarza. 

Wyzwaniem była też orga-
nizacja sesji. – Moim zadaniem 
była logistyka – śmieje się Asia. 
– Szukałam miejsc na sesje, 
rekwizytów. Byłam zaskoczo-
na, jak łatwo przychodziło mi 
znaleźć sojuszników. Pierwsza 
nasza sesja odbyła się w ko-
szalińskim muzeum wojska. W 
niedzielę. Nikt nam nie odliczał 
czasu. Do naszej dyspozycji 
były rekwizyty, muzealne eks-
ponaty. również właścicielki 
Puszczyka poświęciły swój wol-
ny dzień na to, by pomóc nam 
w realizacji grupowej sesji. 

W KADRACh NIE 
MA PRZYPADKU 

Zdjęcia, które zdobią strony 
kalendarza, mają opowiadać 
historie pozytywnych zmian w 
życiu bohaterek kalendarza. 

Pani Krzysztofa (twarz lipca), gdy pokonała raka, postanowiła w koń-
cu zacząć podróżować. Pierwsza wyprawa pochłonęła pieniądze 
odłożone na remont kuchni. Do kalendarzowego zdjęcia „zapolo-
wała” na koszalińskim dworu, z walizką wypożyczoną przez babcię 
Asi. 

Pani Magda (czyli kalendarzowy czerwiec) jest wolontariuszką. 
Swoją zwycięską batalię z chorobą wykorzystuje, by innych chorych 
przekonywać, że życie odzyska swoje barwy. 

Podobnie Pani Krystyna (luty) – na zdjęciu trzyma w ręku słuchaw-
kę telefonu. to jej znak rozpoznawczy. Śmieje się, że zawsze jest na 
posterunku, by pomagać załamanym i wątpiącym. 

Pani Ania (sierpień) na zdjęciu uśmiecha się zza szyby. Bo choro-

JAK POMÓC KLUBOWI AMAZONEK?

Kalendarze – cegiełki będą dostępne w różnych punktach (ich 
listę znajdą Państwo na www.koktajlmanilla.blogspot.com; tam 
również informacje o spotkaniach z bohaterkami kalendarza). 
Każda darowana złotówka ma znaczenie. Pieniądze można wpła-
cać na konto:
PKO SA II O Koszalin 38 1240 3653 1111 0000 4189 5067
Koszaliński klub jest organizacją pożytku publicznego, a to zna-
czy, że możecie podarować mu jeden procent podczas coroczne-
go rozliczania z fiskusem: Organizacja OPP nr KrS 0000031902
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ba dała jej dystans do życia, sprawiła, że na problemy patrzy z innej 
perspektywy. 

Marianna (wrzesień) postanowiła się twórczo realizować – robi 
piękną, kolorową biżuterię, która nosi sama oraz jej przyjaciółki i 
znajome. Jak w przypadku jej koleżanek wygrana z chorobą, kazała 
jej zacząć myśleć o sobie, o tym co daje jej radość i uczucie speł-
nienia. 

Wanda (grudzień) jest szefową koszalińskiego klubu – w kalenda-
rzu została uwieczniona bardzo formalnie. Ale nie ma w tym przy-
padku. Jest kobietą z misją, której celem jest pomaganie kobietom, 
nie tylko tym, które przeszły to co i ona. 

LOKALNE GWIAZDY

Bohaterki kalendarza dzięki całej akcji zakosztowały lokalnej sła-
wy. Bliscy i znajomi modelek na bieżąco śledzili na Facebooku i blo-
gu www.koktajl.manilla.blogspot.com.  Każde nowe zdjęcie było 
gorąco komentowane w coraz szerszym gronie. 

reportaż o amazonkach i o ich niezwykłym kalendarzu pokazy-
wała też telewizja Polska i tV Polonia. Pani Danusia z uśmiechem 
opowiada, jak to po emisji programu została rozpoznana na kosza-
lińskim targowisku. Usłyszała, że ma „tak trzymać”. to dla niej do-
wód, że kalendarz już zaczął spełniać swoje zadania, czy zmieniać 
to jak ludzie myślą o amazonkach.  

PIENIąDZE NA DRUGIM PLANIE

Celem kalendarza jest zbieranie funduszy dla koszalińskiego 
Klubu Amazonek. rehabilitacja, wyjazdy integracyjne i inne ak-
cje drenują klubową kieszeń. Organizatorzy akcji liczą, że uda się 
zebrać kilka tysięcy złotych. Dzięki pomocy sponsorów udało się 
wydrukować 300 kalendarzy – cegiełek. Każda taka cegiełka to dla 

koszalińskiego klubu co najmniej 30 złotych (bo oczywiście można  
przekazać więcej). 

Jednak pieniądze – choć tak ważne – to nie najważniejszy cel całej 
akcji. - Naszym celem, nazwijmy to nadrzędnym, było pokazanie, 
że choroba nie musi niszczyć, że może dawać impuls do nowe-
go, lepszego, bardziej świadomego życia. Doskonale widać to na 
przykładzie naszych modelek, diagnoza ich nie załamała. Dziś, jak 
powtarzają,  żyją pełniej – mówią autorki kalendarza. – Chciałyśmy 
też dać coś od siebie tym niezwykłym kobietom, które zgodziły się 
zostać modelkami. Sprawić, by poczuły się wyjątkowe. Ich reakcje 
na zdjęcia były dla nas największą nagrodą.  My zrobiłyśmy  swoje. 
teraz czas na Was!
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halina Dorzynkiewicz di Filippo, 
prezydent Koszalińskiego 
Klubu Rotariańskiego

to był najbardziej dramatyczny 
sylwester w moim życiu. W rok po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
w Polsce, jako działaczka Stowa-
rzyszenia rodzin Polskich i Wło-
skich w L’Aquili, gdzie mieszka-
łam,  otrzymałam propozycję 
wyjazdu do Polski wraz z konwo-
jem charytatywnym Włoskiego 

Czerwonego Krzyża. Dary, głównie leki, dostarczyliśmy  do Warsza-
wy. Stamtąd już miałam blisko  do łodzi, do mojej mamy.  W wyjeź-
dzie towarzyszył mi mąż Gaspare i syn Alek (wówczas ośmioletni 
chłopiec). łódź, podobnie,  jak Warszawa, przywitała nas siarczy-
stym mrozem i  śniegiem. W ostatni dzień roku Alek pozostał pod 
opieką babci, a my z mężem sylwestrową noc postanowiliśmy spę-
dzić  w dworku pod łodzią wraz z grupą zaprzyjaźnionych lekarzy.  
Gaspare, chcąc uczcić nowy rok, nieświadomy konsekwencji, jakie 
miały mu grozić,  o północy wystrzelił kilka petard i fajerwerków. Nie 
minęło pół godziny, gdy do dworku zajechała milicja. Zostaliśmy 
potraktowani jak przestępcy, obawialiśmy się aresztowania. Mili-
cjanci w końcu dali nam spokój, ale tuż po nowym roku musiałam 
zgłosić się na łódzką komendę, gdzie przez cztery godziny byłam 
przesłuchiwana. W tym czasie Gaspare z Alkiem czekali na mnie 
przed budynkiem. W pewnym momencie z bramy wyjechała mili-
cyjna nyska, w której siedziała kobieta o blond włosach. Gaspare 
myślał, że to mnie wywożą w nieznane miejsce.  Na szczęście to 
nie byłam ja.  Później długo odczuwałam skutki tamtej sylwestrowej 
„przygody”. Ilekroć przyjeżdżałam do Polski, na przykład z darami 
dla Centrum Zdrowia Matki Polki, zawsze byłam dokładnie kontro-
lowana i traktowana jako wrogi element. to się zmieniło dopiero po 
demokratycznych przemianach, jakie nastąpiły w Polsce.

 
Justyna Prywer, dziennikarka 
koszalińskiej redakcji TVP  

Niezapomniany, ale i najbar-
dziej beztroski Sylwester prze-
żyłam podczas studiów. Jako 
studentka dziennikarstwa i poli-
tologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu byłam 
także aktywną esperantystką. 
esperantystką czyli miłośniczką 
języka stworzonego w XIX wieku 
przez polskiego lekarza Ludwika 

Zamenhofa. Dla wielu to język sztuczny, a dla mnie to możliwość 
kontaktu z fantastycznymi ludźmi z całego świata. takich esperanc-
kich szaleńców jak ja było jeszcze kilkudziesięciu w Polsce i po-
stanowiliśmy zorganizować międzynarodowego Sylwestra w gó-
rach. Do miejscowości Kamionki w Kotlinie Kłodzkiej zaprosiliśmy 
przyjaciół esperantystów z innych krajów: Niemiec, Holandii, Wę-

gier i Skandynawii. Było uroczo, mówiliśmy tylko po esperancku, 
przedstawiciele każdego kraju przygotowali program artystyczny 
- skecze, śpiewy i dowcipy. Pamiętam, że ze śmiechu tarzaliśmy 
się niemal po podłodze. I oczywiście jak to w Polsce - był suto 
zastawiony stół, niezłe trunki i taniec do wczesnych godzin przed-
południowych. Piękne jest to, że te znajomości międzynarodowe 
przetrwały do dzisiaj . 

Justyna śmidecka, właścicielka 
Biura Konsultingowo-Usługowe-
go, mama trojaczków

Sylwestrowej nocy kończącej 
rok 2008 z  pewnością nigdy 
nie zapomnimy. Właśnie w tym 
roku, w pod koniec listopada,  
przyszły na świat nasze dzieci – 
Hania, Dominika i Filip. Miesiąc 
spędziliśmy w szpitalu, na święta 
Bożego Narodzenia ja zostałam 
wypisana do domu, maleństwa 

musiały jeszcze zostać na Oddziale Neonatologii. Każdego dnia 
byłam z nimi, to właśnie w szpitalu obchodziliśmy wraz z mężem 
Mariuszem Wigilię i następne świąteczne dni. tuż przed Sylwe-
strem lekarze zdecydowali, że wreszcie możemy zabrać dzieci do 
domu. Ależ to była radość. Pierwszy wspólny Sylwester spędzili-
śmy w naszym mieszkaniu na trzecim piętrze, w bloku na osiedlu 
Północ. Przygotowaliśmy bardziej uroczystą kolację, żeby uczcić 
powitanie nowego roku, jednak najważniejsze tego wieczoru były 
nasze malutkie skarby. Pamiętam, że tuż po północy przez okno 
podziwialiśmy z mężem i dziećmi sztuczne ognie. Maluchy nie pła-
kały. tamtego wieczoru dużo myślałam o tym, co się ostatnio wy-
darzyło, jak szczęśliwy okazał się dla nas mijający rok, obdarzając 
nas potrójnym szczęściem. Zastanawiałam się też, jak sobie pora-
dzimy, jak zmieni się nasze życie. teraz śmiało mogę powiedzieć, 
że ta  ukochana trójka, to największa radość w naszym życiu. Dziś 
dzieci mają skończone sześć lat. Na szczęście są zdrowe, rozwijają 
się prawidłowo, są aktywne, bystre, mądre, świetnie radzą sobie 
w przedszkolu. Sylwester 2008 przyniósł nam szczęście, radość 
i sporo zamieszania. trójka niemowlaków,  które trzeba było co 
trzy godziny karmić, często przewijać. Pytano mnie później wiele 
razy, jak sobie radziliśmy w sytuacji, gdy jedno dziecko zaczęło 
płakać, a zaraz potem płakało drugie, i następne. Naprawdę nigdy 
nie mieliśmy z tym problemów. ten czas wczesnego dzieciństwa 
nie pozostawił w mojej pamięci szczególnych trudów rodziciel-
stwa, wręcz przeciwnie, same miłe wspomnienia. Nasze dzieci od 
początku były spokojne, przesypiały noce, jakby wiedziały i rozu-
miały, że ich jest troje, a rodziców zaledwie dwójka. Dziś często się 
śmieję, że chyba teraz czasami bywa trudniej zająć się całą trójką, 
odpowiedzieć na wszystkie pytania, zorganizować zabawę, czy 
wypoczynek. A wracając do wspomnień nocy sylwestrowej, gdy 
wybiła  północ i zaczął się rok 2009, podczas toastu noworoczne-
go życzyliśmy sobie, aby nasze dzieci rosły zdrowo i zawsze były 
szczęśliwe. 

PRESTIŻOWA SONDA  
teN NIeZAPOMNIANy SyLWeSter

Do udziału w tej sondzie zaprosiliśmy panie.  Wśród relacji naszych rozmówczyń 
są historie piękne, dramatyczne, wzruszające, zwyczajne… Zapraszamy do lektury 

i do wspomnień. Przy okazji przygotowań do tegorocznego powitania nowego 
roku przypomnijcie sobie Wasze niezapomniane Sylwestry. 
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Jagoda Koprowska, dziennikar-
ka Radia Koszalin, podróżniczka

Do dziś pozostał w mojej pa-
mięci Sylwester w pamiętną zimę 
stulecia. Kończył się rok 1978, 
Polskę zasypał śnieg i skuł lód tak 
wielki, że  pękały szyny kolejowe. 
W moim rodzinnym domu w tar-
chanach Wielkich szykowała się 
impreza sylwestrowa. Mimo pro-
blemów dojechali niemal wszyscy 
goście, poza dwoma kolegami, 

którzy mieli dostarczyć  napitki, a konkretnie wino egri bikaver (zdo-
bycie alkoholu w tamtych czasach było nie lada sztuką). Już myśle-
liśmy, że przyjdzie nam witać nowy rok bez kropli alkoholu,  gdy za 
dziesięć dwunasta ktoś zastukał do drzwi. to byli nasi koledzy, spóź-
nieni, lecz szczęśliwi,  z dwiema torbami pełnymi egri bikaver. Mogli-
śmy wypić toast za nowy 1979 rok.  

Moim wielkim marzeniem jest Sylwester na Archipelagu Kiribati, 
na Oceanie Spokojnym , w miejscu linii zmiany daty, gdzie najwcze-
śniej jest witany nowy rok. Mam nadzieję, że wkrótce ten plan uda 
mi się zrealizować. W drugiej połowie przyszłego roku wybieram się 
do córki, która mieszka w Australii, skąd do Kiribati już znacznie bli-
żej, niż z europy.   Chciałabym powitać 2016 rok na wyspach Kiribati 
i odwiedzić tam miejscowość o nazwie Poland. O tym niezwykłym 
miejscu ostatnio opowiedział mi podróżnik ze Szczecina Mieczy-
sław Piechocki podczas nagrań do audycji radiowego Klubu Obie-
żyświata. Miejscowość Poland, choć nie mieszka w niej żaden Polak, 
została tak nazwana na cześć naszego rodaka Stanisława Pełczyń-
skiego, który pomógł mieszkańcom w rozwiązaniu problemu braku 
słodkiej wody potrzebnej do upraw palm kokosowych. Z powodu 
globalnego ocieplenia atolom Kiribati grozi zalanie przez wody 
Pacyfiku. Prezydent tego kraju apeluje o międzynarodową pomoc, 
jednak na razie bez specjalnego efektu. trzeba się śpieszyć, aby 
zdążyć to wyjątkowe miejsce zobaczyć. 

Elżbieta Nowak, adwokat
Każdego roku wraz z mężem 

staramy się spędzić Sylwestra tak, 
aby był to wyjątkowy wieczór. By-
waliśmy w różnych miejscach, jed-
nak najdłużej w naszej  pamięci 
pozostaną słynne bale rektorskie 
organizowane w dawnej stołówce 
Politechniki Koszalińskiej. Dziś pa-
trząc na ten budynek opustoszały 
i zaniedbany, trudno wprost zrozu-
mieć, że mogły się tam odbywać 

wielkie bale na 150 par. Nie przeszkadzały surowe wnętrza, gdzie na co 
dzień jadali obiady studenci. Każda z sylwestrowych imprez, a uczestni-
czyliśmy w kilku,  była wyjątkowa. Zawsze gości witał  rektor uczelni, który 
swoim autorytetem podnosił rangę imprezy. Bilety  trzeba było zama-
wiać z dużym wyprzedzeniem, bo witać nowy rok na balu rektorskim 
było w dobrym tonie. tu naprawdę bawił się cały Koszalin. Na tych ba-
lach zawsze spotykało się wielu znajomych z czasów szkolnych. Nie było 
szpanu, blichtru i targowiska próżności, choć oczywiście panie występo-
wały w pięknych sukienkach a panowie w wieczorowych garniturach. 
tu jednak nie liczyła się cena kreacji, lecz dobre samopoczucie, które 
gwarantowało dobrą zabawę. Na jeden z takich bali zaprosiłam moją 
koleżankę mieszkającą w Algierii. Jej mąż Algierczyk przez wiele następ-
nych lat opowiadał wszystkim, jak wspaniale bawią się Polacy. – Orkie-
stra gra, a ludzie śpiewają razem z muzykami – relacjonował zachwycony 
gość z Algierii. – Wszyscy znają słowa, i to nie tylko jednej zwrotki! Gdyby 
ktoś miał wątpliwości, o jaką piosenkę chodziło, odpowiadam – to były 
„Hej sokoły”… rzeczywiście potrafimy ją zanucić od początku aż do koń-
ca. A że melodia jest ładna , nic dziwnego, że wprawiła w taki zachwyt 
cudzoziemca . Dziś obyczaje się zmieniły, coraz więcej osób woli witać 
nowy rok bardziej kameralnie. Mnie jednak brakuje tamtych bali.

Urszula Łumianek, pedagog,  
pracownik socjalny

Może zabrzmi to niezwykle, ale 
bardziej, niż samą imprezę, zapa-
miętałam kreację sylwestrową, 
jaką szykowałam na bal. Młodym 
muszę wyjaśnić, a starsi z pewno-
ścią pamiętają, że na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych  kupno gotowej, 
wyjściowej  sukienki graniczyło 
z cudem. tym, co czasem udawa-

ło się upolować, były tkaniny. Na zakupy jeździło się z Koszalina do 
Białogardu, Kołobrzegu, a najlepsze kąski można było trafić w ge-
esowskich wiejskich domach towarowych.  Mnie udało się zdobyć 
przepiękną czarną żorżetę i to był dopiero początek mojej drogi do 
upragnionej kreacji. Koleżanka szczęśliwie miała w domu najnow-
sze numery Burdy, a w nich - świetne wykroje. Jedna propozycja 
najbardziej przypadła mi do gustu. I tu pojawiły się przeszkody, bo 
żadna ze znanych mi krawcowych nie chciała podjąć się tego zada-
nia. W końcu znalazłam panią, która przyjęła zamówienie i uszyła 
moje wymarzone cudo. Sukienka, pamiętam to do dziś, wprawiła 
mnie w prawdziwy zachwyt. Była prosta, a jednocześnie szykowna. 
Sięgała tuż za kolana, była zawiązywana z boku na kokardę i miała 
długie rękawy. taki fason z  asymetrycznym przodem byłby mod-
ny także dziś. Mnie ta sukienka służyła przez wiele następnych lat,  
świetnie sprawdziła się, gdy byłam w ciąży. W tamtych latach su-
kienki nie szyło się na jedną zabawę. Musiała ona być tak uniwersal-
na, aby można ją nosić na wiele okazji. Po raz pierwszy wystąpiłam 
w  niej na sylwestrowej imprezie zorganizowanej w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowych Bielicach, gdzie nowy rok witali pracownicy 
ośrodka i ich rodziny. Jak się bawiłam? Na pewno dobrze, bo skoro 
miałam tę moją wymarzoną kreację, to nie mogło być inaczej. 

Maria Ulicka, prezes 
Stowarzyszenia Propozycji
 „Dialog”

 Sylwestrów moim życiu było 
tak wiele, że już nie wypada 
wspominać, ile. Mogłabym opo-
wiadać o balach, czy zabawach 
tanecznych, na których bywali-
śmy wraz z mężem w minionych 
latach. Choć te imprezy były wy-
stawne i piękne, w mojej pamięci 
najbardziej utkwił Sylwester bez 

balowych kreacji i wystawnych dań, za to w świetnym towarzystwie 
i niezapomnianej atmosferze. Działo się to ponad 40 lat temu. Byłam 
harcerką, działaczką i jednocześnie pracownikiem ZHP, pełniłam funk-
cję zastępcy komendanta Chorągwi Koszalińskiej ZHP. Wraz z dużą, 
liczącą ponad 100 osób grupą młodzieży, pojechaliśmy na zimowy 
obóz w góry, do rajczy. W programie znalazła się oczywiście sylwestro-
wa noc. Do dziś pamiętam, jak była śnieżna, piękna, wręcz magiczna. 
Wynajęliśmy salę, w której bawiliśmy się do białego rana. Wcześniej 
udało się nam zdobyć pomarańcze (nie do wiary, że dziś cytrusy by-
wają tańsze od jabłek). W sylwestrowym menu nie zabrakło kotletów 
schabowych i kwaśniej kapusty. Chyba nigdy potem te specjały pol-
skiej kuchni  nie smakowały mi tak, jak wtedy.  W tym zimowym obozie 
uczestniczyła młodzież z całego byłego województwa koszalińskiego. 
Młodzi ludzie, wspaniali, spontaniczni, weseli, tańczyli, śpiewali góral-
skie piosenki. Ja cieszyłam się tą wyjątkową nocą w sposób szczegól-
ny. Byłam w ciąży, czułam się doskonale, służyło mi górskie powietrze 
i przeżycia, jakich mogłam doświadczyć. Oczywiście, wraz ze mną na 
tym obozie był mój mąż ryszard, zatem spędziliśmy tego Sylwestra 
całą rodziną, choć Kasia, nasza córka, była wtedy jeszcze w moim 
brzuchu. Kiedy po latach spotykam się z uczestnikami tamtej zabawy 
sylwestrowej, nie zawsze ich poznaję. Oni przypominają się i mówią, 
że mnie rozpoznają bezbłędnie po moim tubalnym głosie. 
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REKLAMA

Mirosława Zielony, dyrektor 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie

Sylwester, o którym nigdy nie 
zapomnę, sięga nocy dzielą-
cej rok 2000 i 2001. to był czas 
wielkiego przełomu. Wciąż pa-
miętam wielkie emocje, jakie to-
warzyszyły początkowi nowego 
tysiąclecia. tu i ówdzie pojawiały 
się przepowiednie o nieprze-
widzianych wydarzeniach, jakie 

miały nastąpić. Na szczęście do żadnych dramatów nie doszło, 
jednak ten Sylwester był dla mnie szczególny nie tylko ze względu 
na nowe milenium. tak, jak świat mówił o przełomie, ja przeży-
wałam swój prywatny i bardzo znaczący przełom. Wraz z końcem 
roku 2000 żegnałam się ze swoją dotychczasową posadą dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, aby zaraz po nowym 
roku rozpocząć nową pracę – dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy rodzinie w Koszalinie. Sylwestra spędziłam na zabawie 
w „swojej” szkole, wśród przyjaciół, znajomych, współpracowni-
ków. Po 17 latach odchodziłam ze szkoły, z którą byłam bardzo 
związana.  Pamiętam moje rozterki, z  jednej strony wspomnienia, 
ale i poczucie, że nadszedł czas z zmiany, z drugiej - nadzieje, ale 
też  lęk przed nieznanym. Bawiłam się podczas tego balu wspa-
niale, choć przez cały czas pamiętałam, że coś się kończy. Dziś 
o „mojej” dawnej szkole myślę z sentymentem. Czy odchodząc 
z niej podjęłam słuszną decyzję? Choć w mojej obecnej pracy nie 
brakowało trudnych chwil, to  śmiało mogę powiedzieć, że dziś je-
stem na właściwym miejscu. Jednak tamten Sylwester,  wielkiego 
przełomu, w szkole, która wciąż jest bliska, na zawsze pozostanie 
w moim sercu. 

Elżbieta Kuklińska, 
fizjoterapeutka

Jeśli chcesz, aby następny rok 
był udany, koniecznie zadbaj o to, 
aby ostatnią noc roku starego 
spędzić w dobrym towarzystwie. 
to reguła, o której zwykle staram 
się pamiętać, dlatego zazwyczaj 
przygotowania do sylwestra roz-
poczynam z odpowiednim wy-
przedzeniem. Gdybym jednak 
miała opowiedzieć o Sylwestrze, 

który zapamiętałam szczególnie, na myśl nie przychodzą mi żad-
ne wielkie bale, lecz skromna impreza klasowa, która jednak pod 
wieloma względami okazała się wyjątkowa. Kończył się rok 1985, 
byliśmy po maturze, egzaminy dojrzałości zdawaliśmy w II Liceum 
Ogólnokształcącym Władysława Broniewskiego. Po maturze nasze 
drogi rozeszły się, jednak spotkaliśmy się w Koszalinie w ostatni 
dzień 1985 roku, na ślubie klasowej koleżanki. tamto spotkanie 
chyba było nam wszystkim pisane, bo nie mogliśmy się rozstać po 
ceremonii ślubnej. I tak oto spontanicznie  zapadł decyzja o wspól-
nym Sylwestrze, który zorganizowaliśmy w moim domu. Każdy przy-
niósł z sobą coś jedzenia, picia i rozpoczęła  się zabawa, która trwała 
do rana. Atmosfera od pierwszych chwil była fantastyczna. Dołączyli 
do nas ci, którzy wcześniej byli umówieni w innych miejscach. My-
śmy nie mogli się sobą nacieszyć. Nikt się specjalnie nie wystroił, 
nie były potrzebne wieczorowe makijaże, fryzury. Świetnie czuliśmy 
się  w swoim gronie, znów byliśmy razem, mogliśmy wspominać 
niedawne szkole lata. tego wyjątkowego Sylwestra pamiętam nie 
tylko ja. rozmawiamy o nim zawsze, gdy  spotkamy się w dawnym 
klasowym gronie. Pewnie taka spontaniczna impreza nie  zawsze 
kończy się sukcesem. tym razem się udało.  



LOTERIA ZIMOWA
Z KREDYTEM 
GOTÓWKOWYM

Aby wziąć udział w loterii, należy w terminie 
od 1 grudnia 2014 roku do 28 lutego 2015 roku 
spełnić łącznie następujące warunki:

   lub kredytu konsolidacyjnego

   być posiadaczem konta osobistego 

   (możesz założyć konto podczas podpisywania 
   umowy kredytu)

to niepowtarzalna szansa na wygranie jednego 
z 200 smartfonów

LOTERIA ZIMOWA

WEŹ KREDYT
I WYGRAJ

JEDEN Z 200 
SMARTFONÓW

SAMSUNG I8200
GALAXY S III MINI
MOŻE BYĆ TWÓJ

WYSTARCZĄ 
3 PROSTE KROKI

i prowizjach oraz regulamin " Loterii zimowej jest dostępny na 
 

nie stanowi ofert kredytu w rozumieniu Kodeksu cywilnego .Dane 
aktualne na dzień 1 grudnia 2014

NIE ZWLEKAJ!
NAGRODY CZEKAJĄ!

Koszalin, ul. Zwycięstwa 104,
tel. 94 341 23 47, 518183 075,
godziny otwarcia: pn-pt: 9.00 - 17.00



hONDA  CR-V 
1.6 I-DteC

Przyznajemy: siadając za kierownicą hondy  Cr-V z dieslowskim silnikiem o pojemności 
1600 cm sześciennych, nieufnie podchodziliśmy do zapewnień, że to jednostka 

napędowa wystarczająco mocna, by zagwarantować komfortową jazdę tak masywnym 
autem. I od razu bijemy się w piersi: jazda testowa przekonała nas, że obawy były 

kompletnie niesłuszne. Silnik 1.6 i-DteC sprawdza się doskonale. 

AUtOr: ADAM róŻAńSKI

lienci kupujący auta takie jak honda  Cr-V 
nie oczekują od nich rakietowego przyspie-
szenia. Wystarczy, żeby na szosie pozwala-
ły płynnie wyprzedzić wolniejsze pojazdy. 
I to była pierwsza rzecz, jaką sprawdziliśmy 
podczas jazdy testowej hondą użyczoną 
przez koszaliński salon tej marki, należący 

do Grupy Mojsiuk. 
Okazało się, że z wyprzedzaniem ciężarówek typu tIr nie ma naj-

mniejszego kłopotu. Silnik szybko reaguje na dodanie gazu i płyn-

nie zwiększa obroty. Kierowca cały czas nie traci poczucia, że ma do 
dyspozycji zapas mocy. Nawet wyprzedzenie trzech dużych wozów 
za jednym „pociągnięciem” nie stanowiło problemu. Choć silnik 1.6 
i-DteC generuje skromne 120 KM mocy, to dość nisko dostępny, 
imponujący moment obrotowy rzędu 300 Nm sprawia, że samo-
chód zaczyna się żwawo poruszać nawet poniżej 2000 obrotów na 
minutę. I co ważne, praktycznie do końca zakresu obrotomierza nie 
łapie zadyszki. Nie zobaczymy tego w deklarowanych przez produ-
centa wartościach przyspieszeń, ale poczujemy w czasie jazdy.

Warto przy tym podkreślić, że auto doskonale trzyma się toru jaz-

k
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dy, płynnie wchodzi w łuki. Nawet dość raptowne skręty kierownicy 
nie powodują dyskomfortowego wrażenia kolebania. 

Generalnie, honda Cr-V – niezależnie od wersji wyposażenia – 
oferuje wysoki komfort podróżowania. Wygodna jest wysoka po-
zycja za kierownicą (dla kierowcy o wzroście 190 cm – rzecz bardzo 
ważna), dobra jest widoczność i wystarczająca ilość miejsca zarów-
no z przodu, jak i na tylnej kanapie. Przy wyjazdach rodzinnych, na 
przykład wakacyjnych, na pochwałę zasłuży z pewnością bagażnik, 
który ma pojemność aż 589 litrów. 

Jeśli jeździmy dużo, koszt paliwa staje się bardzo istotną kwestią. 
Omawiany model hondy pod tym względem pozytywnie zaska-
kuje. Przy spokojnej jeździe poza miastem udało nam się uzyskać 
średnie spalanie oleju napędowego na poziomie 5 litrów/100km. 
Bardzo dobry wynik! 

Samochód wyposażony był w system ekonomicznej jazdy. Posta-
nowiliśmy sprawdzić, jaka z niego korzyść. Obserwowaliśmy zuży-
cie paliwa przy włączonym i wyłączonej funkcji eKO. Dla komfortu 
jazdy właściwie nic się nie zmieniło, ale dane z komputera pokazu-
jące spalanie zmieniały się wyraźnie. 

Sympatyczną rzeczą jest zastosowanie zielonego koloru pod-
świetlenia tła prędkościomierza przy spokojnej jeździe. System 
eCO na bieżąco informuje kierowcę, jak aktualny styl jazdy przekła-
da się na poziom zużycia paliwa. Główny zegar świeci się na biało, 
gdy silnik pracuje na biegu jałowym, a także w czasie dynamicznych 
manewrów. O spokojnej i ekologicznej jeździe mówi właśnie kolor 
zielony. Niewielkie przekroczenie optymalnego zakresu pracy daje 
efekt żółto-zielony. 

I na koniec kilka słów o czymś, co chciałoby się mieć do dyspo-
zycji w każdym samochodzie. Mowa o kamerze pokazującej na 
dużym wyświetlaczu obraz otoczenia pojazdu podczas cofania. re-
welacja! Czujniki cofania, które powszechnie weszły w użycie przed 
paru laty, miały rewolucyjne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa 
tych manewrów. Ale kamery będące częścią systemu bezpieczne-
go parkowania to rewolucja na całego. W przypadku nawet tak du-
żego auta jak honda  Cr-V pozwalają w pełnym komforcie ustawić 
auto wśród innych na zatłoczonym parkingu.
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Coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą przekonuje się, że zamiast 
klasycznego leasingu bardziej opłaca się im czasowy najem samochodu. Usługę tę 

w Koszalinie proponuje salon samochodowy Peugeot. I na przykładzie tej marki 
wyjaśnimy, czym najem czasowy (easy Business rental) różni się od typowego leasingu. 

AUtOr: ADAM róŻAńSKI / FOtO: PeUGeOt POLSKA

EASY BUSINESS RENTAL, 
CZyLI ALterNAtyWA DLA LeASINGU

skrócie można powiedzieć, że na-
jem czasowy oznacza możliwość 
użytkowania samochodu wyłącz-
nie za realne koszty eksploatacji. 
Umawiamy się bowiem z deale-
rem, że bierzemy auto na wyzna-
czony okres (przedział od 24 do 

48 miesięcy), i że w tym czasie nie przejedziemy większej liczby 
kilometrów niż ta, którą przyjmiemy w umowie (np. 90 000 km). 
Z góry zakładamy, że nie jesteśmy zainteresowani wykupem po-
jazdu i jego odsprzedażą na własną rękę po wygaśnięciu umowy. 
Odkup pojazdu gwarantuje za określoną kwotę (ustaloną zazwy-
czaj na poziomie rynkowej wartości auta z określonego rocznika 
i przy określonym przebiegu) dealer, z którym zawarliśmy umowę. 
W jego stacji serwisowej odbywa się również pełna obsługa bie-
żąca samochodu. 

Gdzie tu korzyść dla wynajmującego? Okazuje się, że przy takim 
rozwiązaniu rata miesięczna jest blisko o połowę niższa niż w kla-
sycznym leasingu. Ilustruje to nasz przykład z tabeli, przygotowany 
dla peugeota partnera. Powie ktoś, że kwota wykupu jest wysoka. 
tak, ale założyliśmy przecież na początku, że wykup auta nas nie in-
teresuje. Dla nas, prowadzących działalność gospodarczą, liczy się 
możliwość używania nowych, niezawodnych samochodów. W tej 
sytuacji zamiast myśleć o wykupie a potem o zbyciu wykupionego 
auta na własną rękę, zawieramy po prostu kolejną umowę na wyna-
jem czasowy. Wsiadamy do kolejnego samochodu i używamy go 
przez umówiony czas. 

Faktycznie mamy do pełnej dyspozycji auto regularnie i facho-
wo serwisowane, dobrze i niedrogo ubezpieczone, bez koniecz-
ności jednorazowego obciążania się kredytem na jego zakup albo 
względnie wysokimi ratami leasingowymi. Otrzymujemy co mie-
siąc fakturę za eksploatację auta i możemy całą jej wartość wpisać 
w koszty firmy. 

Jedyną rzeczą, jaka może powodować wątpliwości wynajmu-
jących, jest bariera mentalna: poczucie, że po okresie umowy nie 
będziemy właścicielami pojazdu. to wyłącznie kwestia sposobu 
myślenia. W rzeczywistości przecież przez cały czas, zawierając na-
stępujące po sobie kolejne umowy, mamy samochód do wyłącznej 
dyspozycji. I to zawsze nowy. Ważną korzyścią jest również to, że niż-
sze niż przy klasycznym leasingu raty pozwalają nam wziąć w uży-
wanie samochód wyższej klasy, na który w innej opcji nie byłoby 
nas stać. W przypadku marki Peugeot w grę wchodzi wynajem mo-
deli osobowych: 208, 301, 308, 508, 2008, 3008, 5008, Partner VP 
Podsumowując: easy Business rental jest idealnym rozwiązaniem 
dla osób, które poszukują komfortowego produktu finansowego, 
łączącego zalety podatkowe leasingu operacyjnego z niską ratą 
i szerokim wachlarzem usług serwisowych takich jak ubezpieczenie 
komunikacyjne, ubezpieczenie Assistance, ubezpieczenie straty fi-
nansowej GAP, ochrony prawnej DAS oraz korzyściami płynącymi 
z Umowy Serwisowej Peugeot.

Szczegółowe informacje znaleźć można u sprzedawców w salo-
nie firmowym Mojsiuk Motor w Starych Bielicach, telefon 94 342-
51-00. Salon czynny jest w dni powszednie od godz. 8.00 do 18.00, 
a w soboty od godz. 8.00 do 14.00. 

w
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Niniejsza kalkulacja jest kalkulacją szacunkową - szczegóły oferty w salonie PEUGEOT MOJSIUK 

owego leasingu:

Model pojazdu Peugeot Partner 1.6 Hdi Trendy

Rodzaj finansowania Easy Business Rental Standardowy leasing

90 tys. km nie limitowany

y (netto) 47.900,00 47.900,00

(netto) 4.790,00 4.790,00

35 rat (netto) 90,793.125,108

 wykupu (netto) 24.300,00  (50,7%) 479,00   (1%)

Model pojazdu Model pojazdu Peugeot 208 ACTIVE 1,2 Vti 82 KM PURE TECH

Rodzaj finansowania Easy Business Rental Standardowy leasing

90 tys. km nie limitowany

y (netto) 35.700,00 35.700,00

(netto) 3.570,00 3.570,00

35 rat (netto) 1.065639

 wykupu (netto) 17 800 (50%)          357 (1%)
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Od początku nowego roku nie tylko firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą 
będą mogły korzystać z dobrodziejstw programu Lease & Drive. Jego rozszerzenie na 
osoby prywatne spowoduje, że będące niezmiennie synonimem prestiżu, niezawod-

ności i komfortu samochody produkowane przez koncern Mercedes-Benz znajdą się w 
zasięgu finansowych możliwości jeszcze większej grupy potencjalnych użytkowników.   

AUtOr: ADAM róŻAńSKI

UWIERZ, STAć CIę 
NA MerCeDeSA!

rogram Lease & Drive to doskonała oferta dla 
tych, którzy chcą jeździć dobrymi autami, nie 
nabywając ich na własność. Płacąc miesięcz-
ne raty, w których może być zawarty koszt 
kompleksowej obsługi wybranego przez nas 
mercedesa, użytkujemy pojazd, a kiedy koń-
czy się umowa – wykupujemy go, albo pozo-

stawiamy dealerowi. Zawierając następną umowę, przesiadamy 
się do kolejnego nowego auta. tym sposobem, nie wykładając 
dużej sumy pieniędzy jednorazowo, mamy non stop komfort ko-
rzystania z niezawodnych samochodów, serwisowanych w firmo-
wych stacjach obsługi i ubezpieczonych według preferencyjnych 
zasad.

W miesięcznej racie może być zawarte ubezpieczenie komuni-
kacyjne, assistance w Polsce i europie, serwis, samochód zastęp-
czy, abonament radiowy oraz wymiana opon. Ograniczymy rów-
nież wszelkie ryzyka – spadku wartości pojazdu, wzrostu stawki 
ubezpieczeniowej, nieoczekiwanych kosztów eksploatacyjnych 
czy wynajęcia samochodu zastępczego.

Grudzień w salonie Mercedes-Benz w podkoszalińskich Starych 
Bielicach to jak u innych dealerów początek okresu wyprzedaży 
rocznika 2014. Przy czym gama oferowanych korzyści dla klienta 
jest tutaj dużo szersza niż gdzie indziej.

Wynika to przede wszystkim stąd, że marka ma do zapropono-
wania mnóstwo modeli, z których każdy może być skonfigurowa-

ny na wiele sposobów. Warianty wyposażenia dobiera się do in-
dywidualnych potrzeb danego klienta. to zaś wpływa na możliwe 
do uzyskania bonusy.

rafał Zawada, szef sprzedaży samochodów osobowych w fir-
mie Mojsiuk sp. z o.o., tłumaczy: – Nie sposób omówić, wszystkich 
dostępnych korzyści, jakie możemy zaproponować. Generalnie 
da się je podzielić na finansowe, związane głównie z ceną i poza-
cenowe. Negocjacje z każdym potencjalnym nabywcą samocho-
du to długa rozmowa, którą rozpoczynamy zawsze od staranne-
go rozpoznania oczekiwań. Dopiero wtedy przedstawiamy różne 
opcje, starając się akcentować te, które najlepiej naszym zdaniem 
dopasowują się do preferencji danej osoby. Ale oczywiście de-
cyzja zawsze należy do klienta. My jesteśmy tylko po to, żeby mu 
pomóc, służąc informacjami.

Hitem sezonu jest mercedes e Klasa, choć także A Klasę CLA 
oraz B Klasę można kupić w bardzo dobrej cenie. Są to samocho-
dy z grupy mniejszych, wszystkie zbudowane na takiej samej płycie 
podłogowej i przy tym samym rozstawie osi. różnią się kształtem 
nadwozi. Mamy więc do wyboru mały kompakt, czterodrzwiowe 
coupe, sport tourera (mini vana). Jak wyjaśnia pan rafał Zawada, 
auta z tej grupy preferują panie (traktują je jako samochody miej-
skie) i młodsi klienci. – W przypadku młodszej klienteli znaczenie 
ma sportowy kształt i zacięcie sportowe tych samochodów. Są lek-
kie, zwinne i bardzo dynamiczne – opisuje szef sprzedaży koszaliń-
skiego salonu Mercedes-Benz.

p
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TUZIN POMYSŁÓW NA 
KARNAWAŁOWĄ GŁOWĘ

Sylwester już za chwilę, a po nim długi karnawał. tym samym – mnóstwo okazji do 
mniejszych lub większych „wyjść” i zaprezentowania się w wieczorowo-imprezowych 

odsłonach. Stylizacja włosów jest tu równie istotna jak strój. Zresztą każda kobieta wie, 
że te dwa elementy muszą ze sobą współgrać, by zapewnić oszałamiający efekt lub 
choćby szlachetną elegancję. Inspiracją niech będzie 12 fryzur stworzonych przez 

koszalińską stylistkę, Walentynę Kiriłłową.

AUtOr: ANNA MAKOCHONIK

Autorka fryzur wyjaśnia: – Lubię długie włosy i wszystko, co 
jest bardzo kobiece. takie są zaproponowane przeze mnie fryzury. 
Myślałam o paniach pewnych siebie i swojej urody, gotowych ją 
uwypuklić, podkreślić, zwrócić na siebie uwagę, pokazać swoje ja. 
Sprawdzą się nie tylko w czasie sylwestra, ale też karnawału i każde-
go wielkiego wyjścia.

Stylistka podkreśla, że brała też pod uwagę obowiązujące trendy 
w stylizacji włosów, bardzo spójne z jej upodobaniami, stąd na gło-
wach modelek pojawiły się niezwykle modne obecnie warkocze, 
sploty, upięcia, plecionki. – Chciałam, by wyglądały one spektaku-
larnie, elegancko, ale jednak naturalnie. Bez tony lakieru i efektu 
zdjęcia prosto z wałka – wyjaśnia Walentyna Kiriłłowa.

Mimo że okazje sylwestrowe i karnawałowe kuszą, by zaszaleć 
i zdecydować się na ekstrawaganckie fryzury, to jednak efekt w przy-
padku prezentowanych stylizacji robią same upięcia, a nie ozdoby. 

– Jestem tradycjonalistką i wychodzę z założenia, że włosy powinny 
bronić się swoim pięknem, nie trzeba im go dodawać za pomocą 
dopinek i sztucznych elementów – mówi pani Walentyna. – A jeśli 
już ich używamy, to powinny być subtelne, stapiać się z całością, 
podkreślać urok kompozycji, a nie odgrywać główną rolę. Dlatego 
w stylizacjach zastosowałam jedynie kolorową tasiemkę czy pokolo-
rowałam wybrane pasmo, by podkreślić wyjściowy charakter fryzur. 
Zawsze dobrze wygląda tzw. artystyczny nieład, upięcia „niegrzecz-
ne”, lekkie fale, włosy celowo „potargane”, nieco podtapirowane.

Odtworzenie stylizacji widocznych na zdjęciach wymaga ręki fa-
chowca, jednak panie, które samodzielnie chciałyby stworzyć po-
dobne fryzury, powinny przede wszystkim zaopatrzyć się w produk-
ty do pielęgnacji i stylizacji włosów dobrej firmy, które pozwolą na 
stworzenie naturalnego efektu – utrwalą fryzurę, nabłyszczą włosy, 
ale ich nie obciążą i nie skleją pasemek. 
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Zdjęcia: Wojciech Gruszczyński
Fryzury: Walentyna Kiriłłowa 
Makijaż: Karolina Maciejewska
Stylizacja: Olga Kurenna
Asystent fotografa: Marek Brzeziński
Modelki: Magdalena, Karolina, Katarzyna
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JUBILERSKIE 
TRENDY

świat modnej biżuterii i ozdób podlega okresowym zmien-
nościom niemniej często niż wzornictwo odzieżowe. I dotyczy to 
nawet tak wydawałoby się klasycznych przedmiotów jak ślubne 
obrączki. O jubilerskich trendach mówi pani Alicja Katlewska, sty-
listka w koszalińskiej firmie Chaton Bling.

„Obrączka przestała być dzisiaj tylko obrączką ślubną. Niektórzy 
traktują ją jako symbol, inni jako gadżet, który musi być oryginalnie 
zaprojektowany i wykonany. Kiedyś modne były połączenia białe-
go i żółtego złota albo złota żółtego i różowego. Obecnie wracamy 

do klasyki, czyli obrączek okrą-
głych i półokrągłych, złotych, 
w próbie 585. Mówi się o tym, 
że liczba małżeństw w Polsce 
maleje, jednak u nas tej ten-
dencji nie widać. Osoby długo 
żyjące w wolnych związkach for-
malizują je. A ślub to okazja nie 
tylko do tego, by kobieta zało-
żyła piękną suknię, ale i piękną 
biżuterię. 

Ale naszymi klientami są nie 
tylko panie. Na przykład klasycz-
ne pierścionki najczęściej ku-
pują mężczyźni. Jak się wydaje, 
umiemy im właściwie doradzić, 
bo w czasie mojej sześcioletniej 
pracy w sklepie Chaton Bling 
nie zdarzyło mi się, żeby któraś 
z pań przyszła i powiedziała, 
że podarowany przez jej męż-
czyznę pierścionek się jej nie 
spodobał. Zabawnie bywa z do-
borem rozmiaru. Najczęściej sły-
szymy, że palce wybranki są… 
takie jak nasze. Dlatego jeśli ku-

pującym jest mężczyzna, staramy się mu sprzedać pierścionek, który 
mamy w kilku rozmiarach. Zdarzają się też mężczyźni przygotowa-
ni, który przynoszą biżuterię na wzór lub przychodzą z mamą czy 
koleżanką jako doradcą. Panowie w większości kupują pierścionki 
zaręczynowe z brylantem lub z cyrkonią. Zdarzają się też tacy, którzy 
kupują je na kolejne rocznice ślubu. 

Oczywiście pierścionki kupują również panie. Jednak one przy-
chodzą do nas z określonymi oczekiwaniami. Kupują one pierścion-
ki większe, ozdobne, na wyjście – najczęściej w kontekście jakiejś 
kreacji. W naszej ofercie mamy nie tylko precjoza ze złota i srebra, 
lecz także typowo modowe. to jest biżuteria na czasie – taką biżute-
rię proponuje na przykład firma By Dziubeka, z którą ściśle współ-
pracujemy. Kiedyś do jubilera chodziło się po jedną, konkretną 
rzecz. Obecnie jubiler jest takim samym sklepem, jak sklep odzie-
żowy. Kupuje się jakąś bluzkę czy sukienkę i chce się do niej coś 
odpowiedniego dopasować. Biżuteria stała się gadżetem, nie tylko 
czymś, co zakłada się na wyjście wieczorowe czy na koktajl. Nosimy 
ją również na co dzień. Nie jest tak droga, że nie możemy sobie 
na nią pozwolić, a jest dodatkiem do całej stylizacji. Można założyć 
zwyczajne, klasyczne dżinsy, biały t-shirt, czarną marynarkę i dużą, 
kolorową kolię i wyglądać świetnie. Na kolację nie trzeba zakładać 
balowej sukni i drogiej biżuterii, żeby osiągnąć efekt elegancji. Dziś 
już nie chodzimy na wielkie bale – preferujemy mniejsze imprezy. 
Kiedyś biżuteria kojarzyła się tylko z wyjściem na wielki bal, obecnie 
to po prostu przedmiot codziennego użytku.”
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Alicja Katlewska stylistka w sklepie 
Chaton Bling ul. Połtawska 4



BLUE STEED, CZYLI REJS 
PO ŚWIECIE MODY

eleganckie wnętrze utrzymane w klimacie luksusowego jachtu, marki odzieżowe 
z najwyższej półki – w tym takie, których nie znajdziemy gdzie indziej w Koszalinie. 

Sympatyczni gospodarze, gotowi udzielić klientowi dyskretnej pomocy. A z drugiej 
strony zaskakujące ceny - zgodnie z założeniem pomysłodawców salonu - na każdą 

kieszeń. Nie ulega wątpliwości, że Blue Steed wszedł na rynek przebojem 
i od razu stał się miejscem modnym.
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Marki, o których mowa to m.in. Parajumpers, trussardi, 
tomy Hilfinger, Patrizia Pepe. Kojarzone z wysokimi i bardzo wy-
sokimi cenami. Jednak metki w Blue Steed nie przerażają, raczej 
budzą pozytywne zdziwienie. Naprawdę można tu kupić rzeczy 
najbardziej topowych producentów za stosunkowo nieduże pie-
niądze. 

Jak to możliwe? Objaśnia to August Schlaffke, jeden z pomysło-
dawców i właściciel Blue Steed: - to kwestia odpowiednich kontak-
tów oraz wielkości zamówień, jakie składamy. Kupujemy olbrzymie 
ilości towaru, dlatego dostajemy ceny dla innych kupców nieosią-
galne. Kupując tanio, tanio również sprzedajemy. Zależy nam na 
tym, by na zakupy u nas stać było każdego. 

trzeba od razu powiedzieć, że towar nie pochodzi wprost od 
producentów, ale z zachodnich firm (niemieckich, włoskich i ho-
lenderskich) wyspecjalizowanych w handlu końcówkami kolekcji. 
Firmy te odbierają z eleganckich butików stroje, obuwie, czy akce-
soria tuż przed tym, kiedy pojawią się w nich najnowsze kolekcje. 
tak więc proponowane przez Blue Steed rzeczy to wciąż aktualna 
moda, choć siłą rzeczy nie premierowa. trzeba również od razu 

uprzedzić, że nie możemy spodziewać się, mówiąc żargonem han-
dlowym, pełnej rozmiarówki. Coś za coś.

OD SKLEPU DO MARKI

Blue Steed to pomysł koszalinianina Augusta Schlaffke. Nawiązał 
on współpracę z państwem Przemysławem i Karoliną  Ostrowskimi 
właścicielamii lokalu przy ulicy Fałata, gdzie w parterze działa Gre-
en Pub. Podkreśla, że jest im bardzo wdzięczny, bo bez nich projekt 
by się nie udał. Wystrój zaś to dzieło Adama Zglińskiego, głównego 
projektanta wnętrz w firmach Domy z Sercem i Arcad. Nawiązuje 
on do stylu marynistycznego. Stąd ciemna drewniana boazeria, na 
podświetlonych ekranach zdjęcia o tematyce żeglarskiej, w wypo-
sażeniu rozmaite szczegóły kojarzące się z morskim jachtem.  – Bez 
pomocy pana Adama nie osiągnęlibyśmy tego efektu – podkreśla 
August Schlaffke. – A zależało nam na tym, by z jednej strony było 
elegancko, a z drugiej ciepło, niemal domowo. Stąd na przykład 
kącik kawowy, gdzie można przysiąść w fotelu i odsapnąć albo rze-
czywiście napić się kawy albo herbaty. 

Blue Steed, ulica Fałata 11G; czynne od poniedziałku do soboty w godz. 12-20 (w niedzielę salon jest nieczynny), www.bluesteedoutlet.com
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Blue Steed wyróżnia jeszcze coś. tutaj nikt nie wywiera na klien-
tach presji, co zdarza się w innych sklepach i czego zapewne nikt 
nie lubi. Dlatego na wstępie powiedzieliśmy o „gospodarzach miej-
sca”, a nie sprzedawcach. Gotowi są udzielić informacji czy pomocy, 
ale dyskretnie, tylko na życzenie klienta. 

August Schaffke zdradza, że koszaliński Blue Steed to początek 
większego projektu: - Chcemy stopniowo budować silną markę, bo 
wierzymy, że nasz pomysł na biznes doskonale się sprawdzi. 

WBREW NIEDOWIARKOM

Jak mówi August Schlaffke, wciąż spotyka się z pytaniami, dlacze-
go startuje z takim projektem właśnie w Koszalinie? W podtekście 
- „biednym” albo „prowincjonalnym”. – Mnie takie słowa denerwują, 
ale i dziwią. Nie rozumiem, dlaczego Koszalin miałby być gorszym 
miejscem niż inne miasta – mówi pan August. – Sądząc po tym, ile 
osób odwiedza nas każdego dnia, nasz pomysł od razu zyskał ak-
ceptację koszalinian.

Podkreśla wyróżniki Blue Steed: skojarzenie z luksusem, najlepsze 
marki, przyjazny, ciepły klimat miejsca, ale przede wszystkim napraw-
dę niskie ceny. Za pełnowartościowe i oryginalne towary – trzeba 
dobitnie podkreślić, bo złośliwcy i takie wątpliwi gotowi są zgłosić. 
Na szczęście dostępne są już aplikacje na smartfony umożliwiają-
ce klientom bezproblemowe sprawdzenie legalności pochodzenia 
wyrobów przez zeskanowanie telefonem kodu kreskowego.

Jak wspomnieliśmy, ze względu na to, że oferowane przez Blue 
Steed ubiory pochodzą z końcówek kolekcji, nie są dostępne we 
wszystkich rozmiarach. Ale ma to również taki skutek, że oferta skle-
pu każdego dnia jest w dużym stopniu inna, bo na wieszaki trafiają 
rzeczy z kolejnych partii towaru. – Dlatego warto odwiedzać nas czę-
sto – uśmiechając się mówi August Schlaffke. – Każdego dnia można 
znaleźć coś nowego, coś odpowiedniego, coś co się spodoba.



DESIGN

udynki architektonicznie nawiązują do lokal-
nego, pomorskiego stylu. Dwuspadowe da-
chy i proste bryły oraz białe elewacje z ele-
mentami szachulca wykonanymi z ciemnego 
drewna, to wizytówka apartamentowców 
o wspólnej nazwie rezydencja Park. Klatka 
schodowa,  wykończona klasycznie i wypeł-

niona światłem  zapewnia komfort użytkowania. Zaglądamy do 
trzypokojowego apartamentu o powierzchni 54 metrów kwadra-
towych przygotowanego już na Boże Narodzenie. 

KUChNIA Z WIDOKIEM NA SOSNOWY LAS

Nieduży przedpokój z wbudowaną szafą i wejściem do łazienki 
otwiera się na pokój dzienny. Na wprost wejścia wita nas biały stół. 

Po lewej stronie standardowej wielkości kuchnia mieści wszystkie 
niezbędne w domu sprzęty. Zlewozmywak umieszczono pod 
oknem, z którego widok ucieszy nie tylko przyszłą gospodynię. 
Obok znajduje się też kuchenka z okapem i lodówka w zabudo-
wie.  Fronty szafek w kolorze szarego orzechu oraz ciepłej bieli 
nadają wnętrzu klasyczny i elegancki charakter.

ZAPACh ChOINKI W SALONIE  

Wnętrze w części dziennej jest utrzymane w pastelowej, szaro-
beżowej tonacji z dodatkiem bieli. Nawiązuje ona do kolorystyki 
nadmorskiej plaży, którą usłyszymy (szum morza) i poczujemy (de-
likatny wiatr), gdy wyjdziemy na taras. Drewniane meble ocieplają  
wnętrze. Ich proste bryły nadają mu nowoczesny, ponadczasowy 
styl, przyjemny w odbiorze.

b
tym razem zapraszam Państwa do pokazowego apartamentu nad morzem. W Mielnie, 
zaledwie 200 metrów od plaży, pośród malowniczo ukształtowanych wiatrem sosen, 

powstał niewielki kompleks budynków z apartamentami na sprzedaż. rezydencja Park, 
bo tak się on nazywa, jest inwestycją Grupy Firmus.

AUtOr: GretA GrABOWSKA

BOŻE NARODZENIE 
W MIeLeńSKIM APArtAMeNCIe

Wypełniona poduszkami świąteczna kanapa

PRESTIŻOWE WNęTRZE70 



Święta zagościły nawet w sypialni 

DESIGN

Pod śniegową gwiazdą, jak pod gałęzią jemioły Stół w pokoju dziennym 

71 



Centralne miejsce w salonie na czas świąt zajęła choinka. Obok 
niej na dywanie brykają drewniane koniki. Klasyczną, szarą ka-
napę ożywiły poduszki w kolorze czerwonym i białym. to sym-
boliczne barwy tych dni. Pod drzewkiem przysiadły małe skrzaty 
w czerwonych czapeczkach i z pewnością czekają na prezenty.  
Wszystko, jak w bajkowej krainie, pod lampą jak śniegowa gwiazd-
ka, gdy za oknem śnieg i zawierucha.

SYPIALNIA W KOLORACh MORZA

Główna sypialnia utrzymana jest w klimacie marynistycznym. 
Biało-granatowe łóżko i elementy wyposażenia na czas świąt zo-
stały wzbogacone dodatkiem bożonarodzeniowej czerwieni. ten 
nieskomplikowany zabieg pozwala świętom zagościć w każdym 
pomieszczeniu. Wystarczy dodać ciepły koc, kilka poduszek, może 
jakiś symbolizujący Boże Narodzenie drobiazg, świecę, kilka czer-
wonych jabłek...  W pokoju dziecięcym zawisła świąteczna skarpe-
ta, którą Mikołaj wypełni orzechami, mandarynkami i cukierkami 
w szeleszczących, kolorowych papierkach. 

CIESZMY SIę URODą śWIąT  

Blask świątecznych świec oczarowuje chyba wszystkich. Przywo-
łują one wspomnienia, rozjaśniają twarze. Powodują, ze na chwi-
lę znów stajemy się dziećmi. Cieszą nas wtedy nieco odpustowe 
dekoracje, kokardki i zapach pierników. Wspólny rodzinny czas, 
wspólne śpiewanie kolęd, rozmowy przy wigilijnym stole. Świę-
ta Bożego Narodzenia powtarzające się każdej zimy nigdy się 
nam nie nudzą. Wyglądamy ich z niecierpliwością, jak pierwszej 
gwiazdki. Cieszmy się nimi, celebrujmy każdą chwilę spędzoną 
w rodzinnym gronie. W gronie najbliższych. 

Życzę Państwu ciepłych, piernikowych, 
rodzinnych świąt – Greta Grabowska. 

DESIGN

Świece, za oknem śnieg. Klimat Bożego Narodzenia
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Podwieczorek z piernikami



DESIGN

Wypełnione światłem bożonarodzeniowe dekoracjeSkarpeta – wyzwanie dla Świętego Mikołaja

Blask świątecznych świec ociepla wnętrze  Świętom od dawna w naszej tradycji towarzyszy kolor czerwony
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DESIGN

yszard Jachtoma to uznana marka nie tyl-
ko na koszalińskim rynku architektonicz-
nym. Pracę twórczą rozpoczął w roku 1974, 
a od 1991 roku jego pracownia jest firmą 
rodzinną. Jeśliby mierzyć efekty jej pracy 
wielkością powierzchni zaprojektowanych 
budowli, otrzymalibyśmy imponującą licz-

bę około 50 000 metrów kwadratowych. Są to obiekty różnorodne, 
wśród nich również domy jednorodzinne. 

W czasie trzech lat ciężkiej, zespołowej pracy nad „Domami 
z Sercem”, pojawiło się kluczowe pytanie – czym ten zestaw projek-
tów miałby się wyróżniać spośród wielu dostępnych na rynku? tu 

zaowocowały wcześniejsze doświadczenia pracowni, która często 
do projektowania podchodziła kompleksowo, proponując projekt 
architektoniczny wraz aranżacją wnętrz. Adam Zgliński, w zespole 
odpowiedzialny właśnie za rozwiązania wnętrz, mówi: – Już wcze-
śniej przystępowaliśmy do pracy w sposób nietypowy, porzucając 
rutynę i odwracając stereotypową kolejność działań. Często wycho-
dziliśmy od wyobrażenia wnętrza domu, jego charakteru, klimatu. 
Od wnętrza, czyli od serca niejako, od emocji.

Myślenie o tym, w czym może wyrażać się wyjątkowość określone-
go mieszkania czy domu, doprowadziło architektów do wniosku, że 
takim wyróżnikiem powinna być sztuka, która otacza nas we wnętrzu 
(malarstwo, rzeźba, fotografia artystyczna). W ten sposób zrodził się 

r
Domy z Sercem — nowe przedsięwzięcie rodzinnej firmy architektonicznej ryszarda 

Jachtomy nie jest zwykłym katalogiem tzw. gotowych projektów domów. towarzyszy mu 
głęboko przemyślane przesłanie, które można nazwać misją uwrażliwiania klientów na 
znaczenie sztuki w życiu codziennym. Nie przypadkiem projekty noszą nazwy wzięte 

od nazwisk znanych malarzy, zarówno klasyków, jak i artystów współczesnych.
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ZAMIESZKAJ 
Z ULUBIONyM MALArZeM

Adriana Jachtoma-Zglińska, Adam Zgliński, Ryszard Jachtoma



klucz dla całego katalogu. Poszczególne domy wzięły nazwy od na-
zwisk artystów, a w wizualizacjach wnętrz pojawiły się dzieła sztuki. 

Jak wspomnieliśmy, malarze, od których nazwisk pochodzą na-
zwy projektów, to zarówno klasycy, jak i twórcy współcześni. Kon-
takt z nimi wzięła na siebie Adriana Jachtoma-Zglińska: – Omawia-
nie szczegółów, sposobu wykorzystania jakichś elementów z ich 
obrazów w naszych projektach albo sposobu nawiązania do nich, 
to bardzo przyjemna część pracy. Daje to oddech od takiego czysto 
technicznego, inżynierskiego podejścia. 

Adam Zgliński dodaje: – Coś z klimatu charakterystycznego dla 
prac poszczególnych artystów przenosimy na nasze projekty. Widać 
to choćby na przykładzie domu sygnowanego nazwiskiem Krzysz-
tofa rećko-rapsy, koszalińskiego malarza odnoszącego ostatnio 

spektakularne sukcesy na świecie. Jego nowoczesna sztuka stała 
się inspiracją nawet dla bryły domu, która doskonale współgra 
z tym co znajduje się wewnątrz. Duże okna, mnóstwo światła – takie 
rozwiązania nie są tutaj przypadkiem. 

- Wybrani przez nas artyści, to ci, których twórczość cenimy 
szczególnie. Kimś takim jest także inny koszalinianin, Arkadiusz 
Wesołowski, który znakomicie oddaje emocje nie tylko na płótnie, 
ale i w rzeźbie – komentuje Adam Zgliński.  – Dwa następne domy 
nazywają się z kolei „Wójcik” od nazwiska związanego z Koszalinem 
znakomitego fotografika i podróżnika Wojciecha Wójcika, którego 
prace umieściliśmy w wizualizacjach wnętrz. 

W katalogu znajduje się również dom Jachtoma. Czy to nie 
pomyłka? – Ależ skąd – śmieje ryszard Jachtoma. – Nie o mnie tu 
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chodzi, ale o moją ciocię, Aleksandrę Jachtomę, która ma ogrom-
ny dorobek twórczy i swój charakterystyczny styl. Kiedy wrzucić do 
internetowej przeglądarki hasło „Jachtoma”, 90 procent wyświetlo-
nych wyników odsyła do publikacji na jej temat. Jej prace są rozpo-
znawalne nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Warto zwrócić uwagę również na to, że dzieła sztuki na ścianach, 
nie tylko nadają wnętrzu indywidualności, unikalnej atmosfery, ale 
często okazują się świetną inwestycją finansową.

Według zapowiedzi autorów, katalog Domy z Sercem, choć już 
udostępniony klientom, nie jest zamknięty. Wciąż jest  powiększa-

ny o kolejne propozycje. Klientom z Koszalina i okolic architekci 
oferują indywidualną adaptację domów z katalogu oraz specjal-
ną ofertę pomocy w formalnościach koniecznych dla uzyskania 
pozwolenia na budowę. Zapraszają również tych, którzy w ofercie 
pracowni nie odnaleźli domu dla siebie, do wspólnego stworzenia 
indywidualnego projektu. 

Pracownia mieści się w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 28. 
Kontaktować się z nią można za pośrednictwem stron 

internetowych: www.arcad-arch.com, www.domyzsercem.pl 
oraz poprzez profil w serwisie społecznościowym Facebook.

WESOLOWSKI 1, powierzchnia użytkowa  239,30 m2 WÓJCIK, powierzchnia użytkowa    - 278,40 m2

DEGAS 1A, powierzchnia użytkowa 176,47 m2MIRKO 1, , powierzchnia użytkowa 126,60 m2

RAPSA 1, powierzchnia użytkowa 278,40 m2
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awet produkt klasy premium, jeśli nie zo-
stanie prawidłowo osadzony, może stra-
cić swoje właściwości i zamiast długolet-
niej inwestycji, stać się utrapieniem. Aby 
zapobiec kłopotom, warto odpowiednio 
przygotować się do tego etapu zakupu. 
Im więcej wiemy o procesie montażu, tym 

mniejsze będzie prawdopodobieństwo pojawienia się w przyszło-
ści takich problemów, jak brak szczelności, problemy z otwieraniem 
czy odkształcanie profili. 

PODSTAWA: ZEBRANIE INFORMACJI

Po pierwsze warto spytać, czy firma do montażu okien deleguje 
własną ekipę. ekipa lub jej przedstawiciel powinna odwiedzić klien-
ta po raz pierwszy jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji, aby do-
konać niezbędnych pomiarów oraz oględzin miejsca. to doskonały 
moment na zadanie wszelkich pytań. Uzyskane informacje mogą 
okazać się pomocne podczas podejmowania ostatecznej decyzji 
o zakupie.

Pytania powinny dotyczyć np. parametrów okien proponowa-
nych przez firmę. Mogą potwierdzić informacje techniczne, które 
wzięliśmy pod uwagę, ale doświadczony monter może zasugero-
wać rozwiązania, których nie uwzględniliśmy, np. polepszenie bez-
pieczeństwa przez zastosowanie odpowiednich pakietów szybo-
wych w budynkach stojących na uboczu. 

Warto dowiedzieć się, jakich materiałów fachowcy mają zamiar 
użyć przy montażu – pian, zapraw na zewnątrz i wewnątrz. elemen-
ty montażowe powinny być prawidłowo dobrane do materiału, 
z którego zostały wykonane ściany zewnętrzne budynku. Sposób 
mocowania jest bardzo istotnym elementem procesu montażowe-
go. Wszystkie zebrane informacje warto powtórnie sprawdzić, aby 
uniknąć ewentualnych niespodzianek wynikających z zastosowania 
nieodpowiednich materiałów. 

Nieodzownym jest pytanie o kwalifikacje grupy montażowej oraz 
jej doświadczenie. Nie wszyscy producenci stolarki wystarczająco 
dobrze szkolą swoich pracowników. tylko nieliczni tworzą specjal-
ne działy szkoleniowe takie jak Akademia VetreX, gdzie cyklicz-
nie odbywają się szkolenia montażystów. Pod okiem instruktorów 
uczestniczą oni w praktycznych zajęciach, które mają na celu pod-

n

Zakup stolarki okiennej i drzwiowej to inwestycja na wiele lat. Klienci do wizyty w salonie 
sprzedaży są zazwyczaj starannie przygotowani. Zwracają uwagę na ochronę przed wil-

gocią i hałasem. Dopasowują kolory do wnętrza pomieszczenia, elewacji, dachu, 
blacharki, bramy garażowej. W większości przypadków decydują się na zakup stolarki 

w klasie premium, której parametry techniczne gwarantują energooszczędność, 
niezawodność, trwałość oraz bezpieczeństwo. Niestety, klienci często nie biorą pod 

uwagę jednej z najbardziej kluczowych kwestii przy zakupie okien – ich montażu. 
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nosić kwalifikacje i korygować ewentualne błędy. Zajęcia szkolenio-
we obejmują też teorię związaną aspektami technicznymi budowy 
okien. Dobrze wyszkolony montażysta to ekspert i doradca, który 
pomoże we właściwym wyborze stolarki.

SPRAWNIE I CZYSTO 

Po zakończeniu montażu należy oczekiwać, że zespół pozostawi 
po sobie należyty porządek, zabierze do utylizacji folie ochronne 
i materiały zabezpieczające. Czas montażu okien zależy od ich ilości, 
rodzaju oraz dodatków, jakie będą równocześnie instalowane (role-
ty, klamki, parapety). Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na 
czas montażu jest rodzaj zastosowanej techniki. Jeszcze do niedaw-
na montaż trzywarstwowy traktowano jako usługę specjalną, dzisiaj 
to standard przy stolarce klasy premium. Coraz popularniejsze stają 
się montaże w warstwie docieplenia budynku, stosowane w budyn-
kach energooszczędnych i pasywnych, lecz pracochłonność tego 
rodzaju technologii jest nieporównywalnie większa od tradycyjnej. 
Wynika to głównie ze złożoności samego procesu oraz koniecz-
ności zastosowania większej ilości oraz bardziej skomplikowanych 
elementów montażowych. Zastosowanie tego rodzaju sposobów 
montażu okien oraz ich dobre wykonane gwarantuje optymalne 
wykorzystanie parametrów technicznych zakupionych okien. 

KONTROLA JAKOśCI MONTAŻU

ekipy montażowe oraz firmy delegujące ponoszą pełną odpo-
wiedzialność za jakość wykonanej usługi, jednak warto je kontro-
lować na etapie wykonywania usługi. Jeśli znamy zasady mocowa-
nia okien i ich uszczelniania, z pewnością zauważymy ewentualne 
błędy monterów w czasie, kiedy możliwe jest ich poprawienie. 
Najczęstsze błędy montażystów polegają na nieprawidłowym za-
mocowaniu ram do ściany. Warto poprosić montującego, by w na-
szej obecności sprawdził pion i poziom ich osadzenia. to na pewno 
zmobilizuje ekipę do większej staranności.

Po prawidłowym założeniu ościeżnic należy zwrócić uwagę na 
rozmieszczenie oraz ilość zastosowanych do montażu kotew lub 
dybli. Należy pamiętać, że to właśnie one służą do stabilizacji okien 
w ścianie budynku. Warto w tym celu podczas podpisywania umo-
wy zażyczyć sobie wytycznych montażowych, w których producent 
opisuje ilość oraz prawidłowość rozmieszczenia tych elementów. 
Należy pamiętać, że pianki poliuretanowe i inne materiały izolacyj-
ne stosowane są tylko w celu zapewnienia lepszej izolacji termicznej 
i dźwiękoszczelności; nie są elementami mocującymi. Przy monta-
żu trzywarstwowym warto ocenić jakość wyklejenia taśm, gdyż oto 
one będą chronić twój dom przed wiatrem i wilgocią.

Nie bez znaczenia jest jakość montażu elementów dodatko-
wych. Należy sprawdzić sposób i jakość zamocowania parapetów 
zewnętrznych. Montaż oraz izolacja łączenia parapetu z ościeżem 
oraz oknem są niezwykle istotne. W tym celu stosuje się coraz czę-
ściej podkłady podparapetowe, które w znacznym stopniu popra-
wiają parametry termiczne okna i ułatwiają późniejszy montaż pa-
rapetów. to newralgiczne miejsce, szczególnie narażone na wpływ 
czynników atmosferycznych – warto o nim pamiętać.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja jaką otrzymujemy na zakupione okna, obejmuje 
montaż w przypadku, kiedy wykonał ją sprzedający. Jej okres może 
wówczas wydłużyć się nawet trzykrotnie. Natomiast czas jej obo-
wiązywania różni się w zależności od firm i może trwać od 7 do 10 
lat. tak długa gwarancja nie musi dotyczyć wszystkich składowych 
okna. Okres gwarancji na montaż warto negocjować przy podpisy-
waniu umowy. Obejmuje on z reguły czas od roku do 3 lat.

Zachęcam do rozważnych zakupów. Okna klasy premium z pra-
widłowo wykonanym montażem to satysfakcja, spokój i bezpie-
czeństwo, dobrze i świadomie zainwestowane pieniądze, które 
zwracają się z upływem lat. to najlepsza lokata na przyszłość.

R
E
K
L
A
M

A



was hialuronowy jest naturalnie występującym 
w naszej skórze związkiem. Pełni funkcję swoistego 
cementu, wypełniającego przestrzenie komórko-
we. Najwięcej mamy go w okresie niemowlęctwa, 

lecz już w okolicach czterdziestych urodzin pozostaje go w skórze 
zaledwie połowa. Syntetyczny kwas hialuronowy stosowany jest dziś 
powszechnie w gabinetach medycyny estetycznej do uzupełniania 
naturalnych niedoborów 
tego ważnego składnika 
skóry. 

Preparaty z tym związ-
kiem zawierają, oprócz 
kwasu, konserwanty i bu-
fory (zapewniające odpo-
wiednie pH, czyli określoną 
kwasowość). Mogą też za-
wierać czynniki sieciujące, 
dzięki którym działanie 
kwasu będzie utrzymywało 
się od trzech do osiemna-
stu miesięcy, a nie przez trzy 
dni. Nasz naturalny kwas 
hialuronowy rozkładany 
jest w organizmie w ciągu 
kilku dni. Jeśli związek ten 
będzie miał bardziej roz-
budowaną przestrzennie 
strukturę, będzie metabo-
lizowany dłużej – i dłużej 
utrzymywać będą się efekty 
odmłodzenia. Usieciowane 
preparaty stosowane są do 
wypełnienia zmarszczek 
i modelowania kształtu 
twarzy. Krótkołańcuchowy 
kwas hialuronowy używany 
jest do rewitalizacji skóry 
– działa trochę jak nawilża-
jący kompres, tworzący na 
skórze warstewkę, uniemożliwiającą odparowywanie wody i wyła-
pującą wilgoć ze środowiska. 

CUD BEZ SKALPELA

Jeszcze 20 lat temu do wypełniania zmarszczek i bruzd wy-
korzystywany był własny tłuszcz pacjenta lub kolagen bydlęcy. 
Odsysany tłuszcz nie powodował żadnych uczuleń, czego nie 
można było powiedzieć o białku pochodzenia zwierzęcego, 
czyli bydlęcym kolagenie. Dziś obie te metody zostały właściwie 
zastąpione przez wstrzykiwanie kwasu hialuronowego. Bardzo 
rzadkie są przypadki, aby po jego zaaplikowaniu organizm re-
agował alergicznie ze względu na fakt, że kwas hialuronowy jest 
naturalną, występującą w skórze substancją. Po zabiegu przez 

kilka dni widoczne mogą być siniaki lub lekka opuchlizna, lecz 
jest to całkiem naturalne. 

Co można osiągnąć przez wstrzyknięcie kwasu hialuronowego 
w odpowiednie miejsce? Przede wszystkim kwas hialuronowy służy 
do wypełnienia zmarszczek i bruzd, a także do modelowania twarzy 
i przywrócenia jej odpowiednich proporcji, które zmieniają się wraz 
z wiekiem. Przy użyciu kwasu hialuronowego można podnieść linię 

brwi oraz usunąć cienie 
pod oczami. Stosuje się 
go do modelowania linii 
żuchwy i nosa. Możliwa 
jest korekcja opadających 
kącików ust. Używany jest 
również do poprawienia 
stanu szyi, dłoni czy łokci. 

Jeśli efekt zabiegu nam 
się nie spodoba – możliwe 
jest jego cofnięcie. W tym 
celu używany jest enzym 
o nazwie hialuronidaza. 
Ma on jednak podstawo-
wą wadę – metabolizu-
je nie tylko wstrzyknięty 
kwas hialuronowy, lecz 
również ten naturalnie 
zawarty w naszej skórze. 
Z tego powodu lekarze 
medycyny estetycznej nie 
polecają wielkokrotnego 
stosowania hialuronidazy, 
ponieważ może to dopro-
wadzić do pogorszenia się 
stanu skóry. 

A INNE ZABIEGI?

Lekarze zalecają, aby 
pomiędzy wstrzykiwaniem 
kwasu hialuronowego 

a innymi zabiegami na daną część ciała, na przykład usta, minęły 
przynajmniej trzy tygodnie. Szczególnie należy uważać na zabiegi, 
powodujące miejscowy wzrost temperatury, czyli zabiegi laserowe, 
przy użyciu podczerwieni czy fal radiowych. Najlepiej jest je wyko-
nywać przed wstrzykiwaniem kwasu, bo wyższa temperatura przy-
spiesza rozkładanie się tego związku i powoduje krótsze utrzymy-
wanie się odmładzającego efektu. Z tego samego powodu przez 
mniej więcej miesiąc po zabiegu z kwasem hialuronowym nie warto 
korzystać z solarium, sauny czy wyjeżdżać na wakacje z myślą o ca-
łodziennym opalaniu. 

Kwas hialuronowy daje nam możliwość poprawy stanu skóry 
i usunięcia zmarszczek. W przypadku głębszych zmian efekt nie 
jest, niestety, stały, lecz niewielkie zmarszczki bardzo często nie od-
nawiają się. 

ZDROWIE I URODA

K

GDY SKÓRZE BRAK SPOIWA
Z wiekiem elastyczność skóry spada, a na twarzy i szyi zaczynają pojawiać się bruzdy 

oraz zmarszczki. Proces ten może opóźnić dobre nawilżanie skóry, jednak nie 
spowoduje ono usunięcia powstałych zmian. Do przywracania młodości skórze, 

usunięcia zmarszczek i zmiany konturów twarzy używa się dziś kwasu hialuronowego. 

AUtOr: MICHALINA SeBA
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a pochodzące z rybiego tłuszczu kwasy powinni 
uważać szczególnie panowie w średnim wieku 
oraz osoby z dziedziczną skłonnością do powsta-
wania nowotworów jelita grubego. 

Zapalenie zamiast ukojenia
Amerykańscy lekarze z Michigan State University pod kierownic-

twem Jenifer Fenton przyjrzeli się wpływowi kwasów omega-3 na 
myszy laboratoryjne ze skłonnością do chorób jelit. Przystępując 
do badania uczeni założyli, że przeciwzapalne właściwości kwasów 
omega-3 (wykazane w wielu poprzednich testach) będą zmniejsza-
ły skłonność gryzoni do występowania stanu zapalnego w obrębie 
układu pokarmowego. 
Dlatego dużym zasko-
czeniem dla naukow-
ców były otrzymane 
przez nich wyniki testów, 
sugerujące, że kwasy 
omega-3 nie tylko nie 
zapobiegają wystąpie-
niu stanów zapalnych, 
lecz wręcz je powodują.

Długotrwałe stany 
zapalne mogą przyczy-
niać się do występowa-
nia raka jelita grubego. 
Naukowcom udało się 
ustalić maksymalną 
dawkę kwasu dokoza-
heksaenowego (DHA), 
powyżej której w ciągu 
czterech tygodni u my-
szy rozwijał się nowo-
twór. Badanie to może sugerować, że na sztuczną suplementację 
preparatami z kwasami omega-3 powinny uważać osoby, u których 
w rodzinie występowały przypadki raka jelita grubego oraz te, które 
mają skłonności do stanów zapalnych w obrębie przewodu pokar-
mowego. 

UWAGA NA RAKA

Spożywanie preparatów z wysokimi stężeniami kwasu doko-
zaheksaenowego nie jest też zalecane panom po 50. roku życia. 
W badaniu z 2013 roku, którego wyniki ukazały się w Journal of 
the National Cancer Institute, dr Alan Kristal wraz z grupą innych 
badaczy wykazał, że większe stężenie kwasów omega-3 we krwi 
powoduje większe prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu 
prostaty, w tym także jego złośliwej postaci. I to niezależnie, czy po-
chodziły one z przyjmowanych suplementów, czy z diety bogatej 
w ryby. 

Autorzy tego badania podkreślają, że rybie kwasy tłuszczowe 

mogą mieć bardziej złożony wpływ na nasze ciało niż dotychczas 
sądzono. Kwas dokozaheksaenowy zawarty w rybach pomaga 
zwalczać stany zapalne, lecz może też wpływać na uszkodzenia ma-
teriału genetycznego w komórkach w podobnym stopniu jak stres. 
tłumaczyłoby to większe prawdopodobieństwo wystąpienia nowo-
tworu prostaty czy jelita grubego przy wyższym stężeniu kwasów 
omega-3 we krwi. 

Nie było to pierwsze badanie, w którym wykazano tę tendencję. 
W 2011 roku wykazano, że wyższy poziom DHA we krwi powo-
dował nawet dwukrotnie wyższe ryzyko pojawienia się złośliwego 
raka prostaty. Naukowcy w 2013 roku udowodnili, że u mężczyzn, 

którzy jedli pokarmy bo-
gate w kwasy omega-3, 
prawdopodobieństwo 
złośliwych nowotworów 
gruczołu krokowego 
jest o siedemdziesiąt 
jeden procent wyższe 
(przy ogólnym wzroście 
ryzyka wszystkich rodza-
jów raka prostaty o 43 
proc.). 

ZDROWY KAWAŁEK 
RYBY, SZKODLIWE 
TABLETKI?

Autorzy badań nad 
wpływem kwasów ome-
ga-3 na nasze zdrowie 
zwracają uwagę na to, 
skąd te związki biorą się 

w ludzkim organizmie. Porcja preparatu z kwasem dokozaheksaeno-
wym jest zwykle równoważna od 30 do 60 proc. ilości tego związku 
zawartej w porcji ryby. to całkiem sporo, szczególnie, że w naszej 
kulturze spożycie ryb ogranicza się zwykle do jednej, góra dwóch 
porcji tygodniowo. W prawidłowej, zdrowej diecie ewentualny ne-
gatywny wpływ kwasów omega-3 pochodzących z ryb jest neutrali-
zowany przez antyutleniacze dostarczane wraz z porcją warzyw czy 
owoców. Przy przyjmowaniu dużych i regularnych dawek kwasów 
omega-3 być może naturalne przeciwutleniacze nie nadążają z neu-
tralizowaniem rodników wytworzonych w wyniku przyjmowania ry-
biego tłuszczu i może to być przyczyną zwiększonego prawdopodo-
bieństwa występowania stanów zapalnych, a później nowotworów. 

Lekarze podkreślają, że najzdrowszym sposobem na uzupeł-
nienie niedoborów kwasów omega-3 w naszym ciele jest zdrowa 
i zbilansowana dieta, bogata nie tylko w owoce morza i ryby, lecz 
także w produkty, które mają działanie antyutleniające: owoce 
(szczególnie ciemne winogrona, cytrusy, maliny) i warzywa (szpinak, 
marchew i inne). 

ZDROWIE I URODA

n

nIE DLA KAŻDEGO 
KWASY OMEGA-3!

Co rusz słyszymy, że naukowcy znajdują kolejne dowody na to, że kwasy omega-3 
zawarte w rybach czy oleju lnianym zbawczo wpływają na nasze zdrowie 

– w szczególności na układ krwionośny i sprawność umysłową. Okazuje się jednak, 
że nie wszyscy mogą skorzystać na uzupełnianiu tymi związkami tłuszczowymi.

AUtOr: MICHALINA SeBA

84 



 Zapraszamy do współpracy 
gabinety stomatologiczne 

POLAND SMILe CeGIeLSKI SPółKA JAWNA
Morska 4B /7, 75-218, Koszalin, PL

t +48 609 93 80 08
email: info@polandsmile.pl

Polski dystrybutor V.I.S



KUILINARIA 

Zapraszamy IL BUON CAFFE  ul. Domina 3/6 Koszalin Pon-Piątek 8:30-18:00 Sob-Niedz 10:00-15:30

n

86 



KUILINARIA 

AUtOr: ANNA MAKOCHONIK / FOtO: WOJCIeCH GreLA

ALChEMIA CHLeBA

a pszenicę samopsza Katarzyna Praczyk 
trafiła w czasie targów żywności. Szukała 
dostawców mąk bezglutenowych i jak 
zawsze nowości, z których może powstać 
wypiek unikalny. Samopszę znalazła na 
stoisku ekologicznym. Podstawową wie-
dzę o jej walorach przekazał sprzedawca, 

resztę wiedzy uzupełniła sama. 
Pszenica samopsza nazywana małym orkiszem nieznana jest 

nawet pasjonatom gotowania. A to oprócz orkiszu i płaskurki jed-
no z najstarszych zbóż, uprawiane już ok. 10 tys. lat temu. Za jego 
jeszcze cichą ekspansją i powolnym powrotem na stoły stoją mi-
łośnicy żywności ekologicznej, leczniczej i amatorzy oryginalnej 
kuchni. Ziarna samopszy to prozdrowotne bomby. Zawierają o 50 
proc. więcej białka niż zwyczajna pszenica, a w jego skład wchodzą 
aminokwasy odpowiedzialne za 
wspomaganie układu nerwo-
wego, mięśniowego, hormonal-
nego, krążenia. Pękate ziarna są 
pełne witamin z grupy B i wita-
miny A, bogate w magnez, cynk, 
mangan, fosfor, potas, żelazo 
i liczne przeciwutleniacze chro-
niące przed starzeniem i nowo-
tworami. Korzystnie wpływają na 
urodę – włosy, paznokcie, skórę. 
Jednak powodem, dla którego 
pszenica samopsza zaczyna ro-
bić furorę, jest jej zastosowanie 
w diecie bezglutenowej. Co 
prawda gluten zawiera, jednak 
obecna w nim gliadyna jest 
mniej toksyczna i tym samym 
mniej szkodliwa dla osób cierpiących na celiaklię. to też powód, dla 
którego po tę niezwykłą mąkę sięgnęła Katarzyna Praczyk – w gro-
nie jej klientów znajduje się sporo osób nietolerujących glutenu. 

Chleb z samopszy już powstał, choć jego receptura – jak zapo-
wiada Katarzyna Praczyk – będzie ewoluować i dojrzewać. Materiał 
nie jest prosty, bo w przeciwieństwie do innych ciast chlebowych, 
to jest płynne – trudniej ustalić właściwe proporcje składników. Bo-
chenek wyprodukowany z mąki samopszy jest średniej wysokości. 
Ma jasnobrązowy, jednolity kolor i zapach odzwierciadlający smak 
– nieco kwaśny, lekko słodki, bardzo wyrazisty. to kwestia zakwasu, 
serca każdego chleba i jego najtrudniejszego do wykonania ele-
mentu. W dość grubej skórce mieści się zwarta i wilgotna struktura. 
Coś dla osób, dla których chleb nie jest jedynie podkładką pod ser 
czy wędlinę, raczej koneserów pieczywa. Fantastycznie smakuje 

jeszcze ciepły, z samym masłem, albo dobrym dżemem. Wolno 
schnie, długo pozostaje świeży. Warto – jak każde pieczywo – prze-
chowywać go w torebce z naturalnego lnu. 

Chleb z samopszy dołączył do bogatej kolekcji pieczyw wyrabia-
nych przez Katarzynę Praczyk. W ofercie są m.in. chleb stuprocento-
wo żytni na zakwasie, chleb orkiszowo-żytni z ziarnami (słonecznik, 
sezam, siemię lniane), otrębami i płatkami owsianymi, chleb orki-
szowo-żytni z otrębami i płatkami owsianymi, chleb bezglutenowy 
z mąki gryczanej na drożdżach. 

Pieczywo to drugi filar działalności piekarniczej Katarzyny Pra-
czyk – pierwszą stanowią wyroby cukiernicze, tradycyjne, fantazyj-
ne, nietypowe. Piecze od dziecka, repertuar ma więc imponujący. 
W sumie ponad pięćdziesiąt pozycji. Katarzyna jest człowiekiem od 
zadań specjalnych, prawie niemożliwych. Upiecze wegański tort 
(bez jaj, mleka, masła, śmietany!) i chleb dla osób uczulonych na 

wszystko. Wszystkie przepisy 
są autorskie, na bazie starannie 
wypracowanych receptur. Po-
wstają metodą prób i błędów, 
ulepszeń i modyfikacji. to ab-
solutna manufaktura, w której 
własnej roboty są też wszelkie 
dodatki, w tym polewy, kremy, 
galaretki, konfitury. Żadnych 
ulepszaczy, półproduktów, 
substytutów i zamienników. Je-
śli jajo, to jak najlepszej jakości, 
nigdy w proszku. Minimalna 
ilość chemii, niestety w każdym 
nawet najzdrowszym produk-
cie jest jej trochę. Dostawców 
produktów potrzebnych do 
wypieków Katarzyna Praczyk 

znajduje w całej Polsce, ale też za granicą. Sprowadza te najlepsze, 
choćby były z Czech. Sama cały czas się edukuje, bo jej praca – czę-
sto na specjalne zamówienie – wymaga wiedzy nie tylko kulinarnej, 
ale też chemicznej, medycznej i dietetycznej. Najtrudniej wyhodo-
wać dobry zakwas, o czym wie każdy, kto kiedykolwiek próbował 
upiec chleb. Najdłużej – sześć miesięcy – zajęło stworzenie zakwasu 
żytniego.

Kiedy wiadomo, że przepis jest kompletny? – Mam koncepcję 
smakową, którą wypróbowuję na wybrednym podniebieniu męża 
– uśmiecha się Katarzyna Praczyk. – Cóż, nie jest łatwo. Potem udo-
skonalam swoje pomysły. to z założenia produkcja na niewielką 
skalę, ma jednak stałe grono odbiorców. Kiedy klient wraca do 
mnie i chwali smak, to niezależnie czy chodzi o pieczywo, czy ciasto 
bardzo się cieszę. 

Zapraszamy IL BUON CAFFE  ul. Domina 3/6 Koszalin Pon-Piątek 8:30-18:00 Sob-Niedz 10:00-15:30

n

Czy chleb może być dziełem sztuki? Może, jeśli się go tworzy z pasją, a nie tylko 
wypieka. Katarzyna Praczyk wymyśla pieczywo od podstaw, czasem dla bardzo 

wyrafinowanych podniebień, koneserów i poszukiwaczy nowych smaków, kulinarnych 
purystów i osób z problemami zdrowotnymi. Obecnie eksperymentuje ze swoim 

najnowszym odkryciem – pszenicą samopszą. Chleb z tej mało znanej, choć bardzo 
starej mąki już powstał, choć jak u poprzedników Katarzyna Praczyk 

wciąż poszukuje  dla niego receptury doskonałej. 

87 



BIZNES88 

royal Greenland: Firma to ludzie

irma stosuje typowy dla Skandynawii partycypacyjny 
styl zarządzania, w którym szanowane jest prawo pra-
cownika do informacji i wyrażania własnego zdania. 
W royal Greenland odbywają się na przykład regular-

ne, cotygodniowe spotkania z pracownikami z wszystkich działów, 
na których dowiadują się oni o aktualnych wynikach przedsiębior-
stwa. Omawiane są wtedy wszelkie sprawy techniczne, organizacyj-
ne, ale także pracownicze. Karolina Dubanowska, odpowiedzialna 
za sprawy Hr, tak o tym mówi: - Firma to ludzie. Zależy nam na ich 
zaangażowaniu i zadowoleniu z pracy. 

Fabryka specjalizuje się w przerobie ryb i innych owoców mo-
rza. Załoga to w większości panie (prawie 60 proc. pracowników), 
bo ze względu na większe zdolności manualne lepiej od panów 
radzą sobie z filetowaniem ryb. Nasi pracownicy nie są to wyłącznie 
mieszkańcy Koszalina. Wielu z nich dojeżdża do pracy z okolicznych 
miejscowości, czasami naprawdę z daleka.  

Karolina Dubanowska relacjonuje: - Jako firma promujemy zdro-
wy tryb życia, aktywność sportową stąd też jesteśmy obecni na 
imprezach takich jak tegoroczny lipcowy Bieg Herkulesa. Nasza 
doroczna impreza integracyjna również ma charakter rodzinnego 
pikniku sportowego. Latem organizowane są spływy kajakowe, 
rejsy na połów dorsza. Dla chętnych wynajmujemy salę sportową, 
w której raz w tygodniu pracownicy grają w piłkę. Jako firma wyne-
gocjowaliśmy bardzo korzystne warunki ubezpieczenia dobrowol-
nego na życie dla pracowników i ich rodzin. Dzieci pracowników 
otrzymują wyprawki szkolne na początku roku szkolnego. Zawsze 
w grudniu przygotowujemy zabawę mikołajkową z prezentami dla 
każdego malucha. Obecnie pracujemy nad programem, który bę-
dzie wspierał naszych pracowników w zakresie profilaktyki zdrowot-

nej. Na szczegóły za wcześnie, ale będzie to na pewno przedsię-
wzięcie o charakterze bardzo praktycznym i użytecznym.   

Menedżerowie i pracownicy firmy angażują się w rozmaite lokalne 
inicjatywy. Od dawna wspierają na przykład koszalińskie hospicjum. 
Dla Domu Samotnej Matki royal Greenland było współfundatorem 
placu zabaw, wielokrotnie wspomagało również dzieci z rodzin za-
stępczych fundując szkolne wyprawki. Wsparcie firmy odczuwają 
kluby sportowe, szkoły oraz inne organizacje, które zwracają się 
z prośbą o wsparcie prowadzonych przez nie inicjatyw.

Zarząd royal Greenland apeli o pomoc otrzymuje dużo. Ich 
nawarstwienie następuje w okresach świątecznych. - Pomagamy 
w różny sposób, i finansowo, i rzeczowo. Nasze działania kierujemy 
najczęściej tam, gdzie cierpią najmłodsi, zwykle nie ze swojej winy. 
Warto dodać, że pomagamy zarówno pracownikom, jak i osobom 
z zewnątrz - mówi Karolina Dubanowska. – Jeśli chodzi o naszych 
pracowników, tu również zdarzają się dramatyczne sytuacje życio-
we. Pracownicy, której w domu wybuchała butla gazowa,  kupiliśmy 
piec wielofunkcyjny i wsparliśmy ją w remoncie domu. Innej doło-
żyliśmy do wykopu studni, bo jej rodzina od lata była bez bieżącej 
wody. takich przykładów jest o wiele więcej. 

Kto obserwuje lokalne działania charytatywne, z pewnością za-
uważył również, że royal Greenland reaguje czasami spontanicz-
nie na pojawiającą się nagle potrzebę. tak było, na przykład, ze 
sfinansowaniem turnusu rehabilitacyjnego dla Kuby, który po tym 
jak został pobity przez opiekuna, stał się kaleką i potrzebuje syste-
matycznej pomocy, czy z ufundowaniem paczek świątecznych dla 
podopiecznych Fundacji Zdążyć z Miłością, opiekującej się matka-
mi samotnie wychowującymi dzieci i nie posiadającymi żadnych 
środków do życia. 

Zatrudniająca pół tysiąca osób koszalińska przetwórnia ryb duńskiej firmy royal 
Greenland to przykład pracodawcy, dla którego pojęcie „społecznej odpowiedzialności 

biznesu” nie jest pustym frazesem. Idą za tym systematyczne, przemyślane działania 
skierowane do pracowników, ale również szerzej – do lokalnego środowiska, 

rozumianego jako Koszalin i region. 

F

AUtOr: AGAtA SULISZ
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia firma Royal Greenland Seafood 
pragnie życzyć Państwu pogodnych, szczęśliwych i rodzinnych Świąt, 

podczas których nie zabraknie uśmiechu, zrozumienia oraz chwili 
wytchnienia od codziennych obowiązków.

Niech na Waszym stole nie zabraknie naszych pyszności!
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Życzenia przedsiębiorców

Michał Mętlewicz (Viwa 
Entertainment Poland; firma 
dostarcza nowoczesne 
rozwiązania technologiczne 
wspierające działalność 
sklepów internetowych):

Firmom działającym w ramach 
e-grupy chciałbym życzyć przede 
wszystkim sukcesu we wdrażaniu 
nowej dyrektywy unijnej  doty-
czącej funkcjonowania sklepów 
internetowych. Wprawdzie nie 

jest to rewolucja, ale wymaga to od sklepów zmiany podejścia do 
klienta. I trzeba sklepom internetowym życzyć powodzenia w im-
plementacji tych zmian, które na  pewno w dłuższej perspektywie 
przełożą się na konkretne zyski. Nie bójcie się zmian, Panie i Pano-
wie. Jako konsument życzyłbym sobie, żeby akcja Dzień Darmowej 
Dostawy odbywająca się 2 grudnia trwała przez 365 dni w roku, co 
by oznaczało, że wszystkie sklepy internetowe wprowadziłyby dar-
mową dostawę. to oczywiście melodia przyszłości, jednak kiedy 
obserwuje się właśnie projekt Dzień Darmowej Dostawy, a zwłasz-
cza coraz większą liczbę sklepów biorących w niej udział, można 
z nadzieją patrzeć na to, co przyniesie nam przyszłość. tym bardziej, 
że eksperci już od dawna wskazują, iż darmowa dostawa jest czyn-
nikiem zwiększającym sprzedaż.

Urszula Jeger (MULTIPROFIT - 
ubezpieczenia dla firm i osób 
prywatnych, ubezpieczenia 
na życie indywidualne 
i grupowe, IKZE i inne programy 
emerytalne, ubezpieczenia 
dzieci i młodzieży, ubezpieczenia 
OC/AC, program pomocy 
prawnej dla osób 
poszkodowanych)

Złoty karpiu, spraw proszę:
• Aby pracodawcy szanowali 

swoich pracowników za rzetelność i kreatywność , a pracownicy po-
dziwiali ich za wyrozumiałość i osiągane sukcesy.
• Aby każdy pracodawca i pracownik odłożył sobie środki na god-
ną emeryturę.
• Aby każdy korzystał z prywatnych pakietów zdrowotnych i nie 
marnował czasu w kolejkach do lekarza, gdyż dzięki profilaktyce 
będzie zdrowy. 
• Aby mając godną polisę na życie, zabezpieczał swoich najbliż-
szych, gdyż ich kocha.

• Aby biznes się kręcił, a pracownicy zarabiali coraz więcej.
• Abyśmy wszyscy żyli w poczuciu bezpieczeństwa.
• Aby uśmiech i życzliwość wzajemna towarzyszyła wszem i wobec.

robert Bodendorf (prezes Pólnocnej Izby Gospodarczej w Ko-
szalinie)

 
Robert Bodendorf 
(prezes Business Software, 
prezes PIG Koszalin):

W życzeniach świątecznych 
chodzi głównie o to, aby dzielić 
się serdecznością i przyjaznym 
nastawieniem. Życzę zatem Pań-
stwu, abyście mogli w te szcze-
gólne dni znaleźć czas dla siebie 
i dla najbliższych oraz, abyście 
mogli poczuć wewnętrzny spokój 
i przyjazne otoczenie. Natomiast 

w nowym roku życzę Państwu, abyście mogli - jeszcze przed jego 
rozpoczęciem - na spokojnie poddać refleksjom swoją przyszłość, 
szczególnie w kontekście relaksu, zdrowia i relacji z najbliższymi. 
Przedsiębiorcom życzę dodatkowo, aby spełniały się Wasze marze-
nia sprzedażowe, abyście mogli wypracować na tej sprzedaży sa-
tysfakcjonującą marżę, a Wasi klienci niech zaczną jeszcze bardziej 
doceniać Wasze zaangażowanie w ich obsługę,  wyrażając to m.in. 
terminowym regulowaniem Waszych należności.

hanna Mojsiuk (Grupa 
Mojsiuk, członek zarządu):

Gdyby zamiast świątecznego 
karpia pojawiła się nagle przed 
nami złota rybka spełniająca 
wszystkie życzenia, czego ży-
czylibyśmy sobie i partnerom 
biznesowym? ta złota rybka ko-
jarzy mi się  przede wszystkim 
ze szczęściem i spełnianiem 
najpiękniejszych marzeń. W biz-
nesie szczęście przenika się z  

mądrością, wytrwałością,  cierpliwością, odwagą, gdyż na wyniki 
pracuje się każdego dnia. Dlatego to, czego mogę życzyć sobie 
i  wszystkim partnerom biznesowym, to  mądrości w podejmo-
waniu właściwych decyzji oraz mądrości naszych ustawodawców  
w kształtowaniu życia gospodarczego, wytrwałości w osiąganiu 
zaplanowanych wyników, cierpliwości w stałym dążeniu do celu,  
odwagi w nakreślaniu  ambitnych wyzwań i szczęścia, radości 
w życiu prywatnym.

Północna Izba Gospodarcza to przedsiębiorcy w niej zrzeszeni. Jako cała grupa życzymy 
czytelnikom magazynu „Prestiż” spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz dużo 

szczęścia, zdrowia i optymizmu w nadchodzącym roku. Kilku przedsiębiorców 
postanowiło indywidualnie przekazać Państwu życzenia, zatem zachęcamy 
do przeczytania poniższych wypowiedzi, które wprowadzają w pozytywny, 

świąteczny nastrój.
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www.PRZEDSIEBIORCA.net.pl

 ółnocna Izba Gospodarcza w Koszalinie to organiza-
cja nietypowa, a przynajmniej odbiegająca od stan-
dardów, które funkcjonują w otaczających nas firmach 
i instytucjach. tutaj nie ma formalnych struktur organi-

zacyjnych, ani też etatowych władz rządzących. Są za to społecznie 
angażujący się przedsiębiorcy, którzy nadają kierunek rozwojowi 
Izby. Wsparcie dla przedsiębiorców izbowych stanowią pracowni-
cy zatrudnieni w Biurze PIG Koszalin, którzy zajmują się realizacją 
tego rozwoju. Zatem to sami przedsiębiorcy decydują o działaniach 
realizowanych przez Izbę, a jednym z takich działań jest strona in-
ternetowa www.przedsiebiorca.net.pl, zawierająca informacje przy-
datne w prowadzeniu działalności gospodarczej w naszym mieście 
i regionie.

 Przedsiębiorcy chcą 
się rozwijać (np. czytając 
porady nt. skuteczniej-
szego zarządzania przed-
siębiorstwem), chcą być 
informowani o zmianach 
w przepisach prawa, a tak-
że o tym co się dzieje w go-
spodarce, w tym również 
w gospodarce regional-
nej. Poszukują na bieżąco 
informacji o technikach 
i technologiach, które po-
magają w prowadzeniu 
biznesu oraz o pomysłach 
na finansowanie działalno-
ści gospodarczej. 

Wiedząc, czego oczeku-
ją przedsiębiorcy – bo sami 
jesteśmy przedsiębiorcami 
– doskonale wiemy, jakie 
informacje umieszczać na 
ww. stronie internetowej, 
aby była ona interesująca dla przedsiębiorców. tym właśnie różni 
się nasza strona od kosztownych portali tworzonych przez różnego 
rodzaju urzędy rzekomo wspierające przedsiębiorców. Przy pro-
jektowaniu i tworzeniu naszej strony nie korzystaliśmy z żadnych 
dotacji, a jedynie z bezpłatnych (lub nabywanych za symboliczne 
opłaty) narzędzi. Jedyną „inwestycją” jest czas przedsiębiorców oraz 
pracowników Biura PIG Koszalin przeznaczony na poszukiwanie 
i umieszczanie informacji na tejże stronie. Uważamy bowiem, że za-
rabiać możemy dzięki naszym własnym firmom, a jeśli sobie sami nie 
pomożemy w ramach takich organizacji, jak Północna Izba Gospo-
darcza, to nikt nam nie pomoże – dlatego decydujemy się na działa-
nia społeczne. Na dodatek, dzięki wspólnej pracy, także wspieramy 
innych. Przykładowo, nowopowstałym firmom wskazujemy kierunki 
działania dzieląc się własnym doświadczeniem, a dla osób znajdują-
cych się w potrzebie organizujemy akcje charytatywne.

 Korzystać z naszej strony internetowej może każdy. to taki pre-

zent od członków PIG dla całej społeczności regionu (aczkolwiek 
odnotowujemy wiele wejść na naszą stronę z innych województw, 
a nawet krajów). Znaleźć tu można również informacje o firmach 
funkcjonujących w naszym regionie. Dotyczy to jednak tych przed-
siębiorców, którzy zrzeszyli się w Północnej Izbie Gospodarczej, 
ponieważ możliwość pokazania się na opisywanej stronie interne-
towej, to przywilej jedynie dla tych firm, które wspierają składkami 
rozwój naszej Izby, a tym samym strony www.przedsiebiorca.net.pl

 Informacje, które są umieszczone na stronie głównej można 
filtrować według trzech działów: informacje Izbowe, informa-
cje Gospodarczo-rozwojowe i informacje Od Przedsiębiorców. 
W pierwszym dziale można znaleźć wszystkie planowane wydarze-

nia, relacje ze spotkań oraz 
inne informacje o działal-
ności PIG. W drugim dziale 
poruszane są najistotniej-
sze dla przedsiębiorców 
tematy gospodarcze oraz 
różnego rodzaju porady 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 
trzeci dział, to informa-
cje udostępnianie przez 
przedsiębiorców zrze-
szonych w PIG. Znajdują 
się tutaj zarówno opisy 
firm, promocje, specjal-
ne oferty, jak i informacje 
o wydarzeniach organizo-
wanych przez przedsię-
biorców izbowych. Celem 
wizualnego rozróżnienia 
poszczególnych działów, 
wprowadzane informacje 
są oznaczone odpowied-
nim odcieniem koloru 

niebieskiego. Wyszukiwarka (w prawym górnym rogu: „Szukaj”) 
umożliwia znalezienie informacji na dany temat po wpisaniu odpo-
wiednich słów kluczowych.
 
Celem uporządkowania Informacji Gospodarczo-Rozwojowych:
• w poniedziałki są dodawane informacje typu „Gospodarka 
   i region”
• we wtorki umieszczamy „Porady dla managerów i pracodawców”
• w środy dodajemy „Technologie i e-commerce”
• w czwartki „Finansowanie działalności gospodarczej”
• a w piątki są umieszczane „Ciekawostki”, czyli luźniejsze 
   informacje wprowadzające w klimat weekendowy.

 
Osoby zainteresowane ww. informacjami zachęcamy do zaglą-

dania na naszą stronę internetową, a użytkowników portalu Face-
book dodatkowo do polubienia naszego „fan page”.

Przedsiębiorcy dla Przedsiębiorców stworzyli stronę internetową, która zawiera 
informacje potrzebne biznesowi, a jednocześnie promuje 

regionalne firmy, produkty i usługi.

p
AUtOr: rOBert BODeNDOrF
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Kwestionariusz Personalny

Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać... 
… nauczycielem geografii lub historii, drugą opcją była archeolo-
gia – te wybory były zaszczepione nieświadomie przez moich na-
uczycieli, którzy wykonywali swój zawód z prawdziwą pasją.
W szkole… 
…podstawowej byłem bezproblemowym uczniem, w szkole śred-
niej  (koszalińskim „elektroniku”) uczyłem się niezależności, wolno-
ści  i poznawałem Polskę. Moją pasją była turystyka, ze szczególnym 
wskazaniem na imprezy na orientację, w których udało mi się nawet 
osiągać sukcesy (np. Akademickie Mistrzostwo Polski w Marszach 
na Orientacje). „elektronik” był szkołą pozostawiającą dużą prze-
strzeń swoim uczniom, za co jestem do dziś bardzo wdzięczny.
Moja pierwsza praca... 
…wakacyjna – zbieranie truskawek i malin, z chwilą ukończenia 
18 lat mogłem łączyć swoją pasję z zarobkiem i pracowałem  jako 
opiekun na obozach turystycznych.
Pierwsze zarobione pieniądze... 
… nie pamiętam, na co przeznaczyłem te pierwsze ze zbierania 
truskawek, ale pamiętam, że te większe przeznaczyłem na wyjazd 
wakacyjny stopem po kraju, z wizytami na największych koncertach 
rockowych tamtych czasów.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba połączyć pasję, wartości i talenty a następnie rozwijać 
kompetencje w celu dopełnienia całości , a wszystko to robić z wi-
zją końcowego celu. 
Dobry szef...
… miałem szczęście do takich. Każdy z nich był inny i każdego ceni-
łem za co innego, a osobiście starałem się od każdego uczyć tego, 
co dla mnie było wartościowe i co mogło mnie rozwijać jako szefa 
dla moich współpracowników. 
U pracowników cenię...
… własne zdanie, kreatywność i nieszablonowe podejście do roz-
wiązywania problemów. Niezmiernie ważna jest dla mnie także lo-
jalność. 
Kogo bym nie zatrudnił...
… osób nieposiadających swojego zdania i ślepo wykonujących 
polecenia. 
9.  Prywatnie jestem
...mężem żony i ojcem syna :)
Dzień zaczynam... 
…od pracy. Mój dzień zaczyna się bardzo wcześnie – o godz. 5 rano 
już jestem na nogach i jest to dla mnie najbardziej twórczy czas dnia 
Rodzina...
… jest dla mnie wielkim wsparciem w tym, co robię. Szczególnie 
dumny jestem z syna, który w ostatnim czasie uświadomił mi, że to 
już nie mały synek, a świadomy siebie i swoich poglądów 18-letni 
mężczyzna. również ważne miejsce w moim życiu mają córki mojej 
żony: Ula i Natalia.

Zawsze znajdę czas...
… na książki, a także na relaks i odpoczynek, który może przybierać 
różne formy: raz samotnie, innym razem w gronie rodziny i znajo-
mych, w ciszy i spokoju lub aktywnie.
Moim marzeniem jest...
… szczęście moich najbliższych i spełnienie ich planów – tym bar-
dziej, że te plany są najczęściej naszymi wspólnymi planami. Jed-
nym z nich jest półroczna podróż po świecie.
Kiedy nie pracuję… 
… przez cały rok - czytam, uczę się,  spotykam się ze znajomymi, 
bywam w  kinie teatrze, gotuję, ćwiczę na siłowni. Latem plażuję, 
biegam, jeżdżę na rowerze, a zimą odwiedzam sauny, jeżdżę na 
nartach.
Moje hobby to…
… poznawanie nowych ludzi, miejsc, smaków, doznań.  
Sport jest dla mnie...
… odskocznią od codzienności a także pokonywaniem kolejnych 
barier , udawadnianiem sobie że mogę szybciej, więcej, inaczej.
Dewiza , którą chcę przekazać innym… 
… nie wiem czy jestem odpowiednią osobą, by coś wskazywać, tym 
bardziej, że każdy z nas jest inny i każdy sam powinien pomyśleć, co 
jest dla niego ważne. Moja dewiza, taka dla mnie, to: żyć zgodnie ze 
swoimi wartościami i być w zgodzie ze sobą.

Przemysław Chojnowski . Ma 41 lat. Mąż Nelli, ojciec Mateusza. Wraz z żoną  prowadzi firmę Spektrum Szko-
lenia-Doradztwo-Coaching.  Absolwent Politechniki Koszalińskiej, coach, trener biznesu oraz rozwoju kompe-
tencji osobistych, a także doradca i trener w zakresie ochrony danych osobowych.  Jego wielką pasją jest 
coaching, którym  zajmuje się od czterech lat, a potwierdzeniem jego kompetencji w tym zakresie - uzyskana w 
2012 roku akredytacja International Coach Federation na poziomie ACC. Od roku 2004 posiada uprawnienia 
budowlane w telekomunikacji, jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu BHP. W latach 1996-2014 
funkcjonariusz Straży Granicznej, gdzie między innymi  przez osiem lat kierował pionem łączności i informatyki 
w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie. Poza tym pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komi-
sji energetycznej przy Komendancie Głównym SG, a także eksperta zewnętrznego w strukturach Ukraińskiej 
Straży Granicznej. G
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Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz, redaktor. 
Pracował m.in. w Wielkopolskiej telewizji Kablowej, kierował uruchomieniem redak-
cji telewizji Kablowej Koszalin MAX. Od lat na emigracji – z wyboru, nie konieczności. 
Mieszka w Irlandii. regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.

JAceK
RuJnA

ościłem niedawno w centrum han-
dlowym przy Henry Street w Du-
blinie. Wygląda ono nieco inaczej, 
niż to z czym mamy zazwyczaj do 
czynienia w Polsce.  Ulica biegnie 
przez ścisłe śródmieście, od rana 
do nocy okupowana jest przez jak 

najprawdziwszy targ warzywno-rybno-owocowy, zapachy i smrody 
mieszają się z gromkim pokrzykiwaniem przekupek zachwalającym 
produkty.

Centrum zaś mieści się w podziemiu i stanowi przedziwną mie-
szankę rozmaitych biznesów: kuchnia polska z pierogami, knajpa 
serbska, sprzedaż peruk z Nigerii, chińskie fajerwerki, litewski spo-
żywczak z polskimi paprykarzami i szynką z Sokołowa, przemytnicy 
papierosów z Hiszpanii. Słowem: tygiel, bulgoczący setką języków 
i zapachów. Zgłodniawszy, zawiesiłem wzrok na długiej, oszklonej 
ladzie-podgrzewarce, nad którą wisiał napis: wszystko za 6 euro. 

Znają Państwo ten biznes: siadasz i jesz ile wlezie, dokładki mo-
żesz sobie brać tyle, ile żołądek pozwoli. Oczywiście dodatkowo 
płaci się, jeśli klient nabierze za dużo, a potem chce wyrzucić to, co 
z rozpędu nałożył, ale nie zjadł. Zauważył moje niezdecydowanie 
firmowy naganiacz, zaraz mnie uprzejmie zaprosił do wnętrza, tacę 
wcisnął i już po chwili dymiła przede mną jakaś zupa, dołożyłem 
żeberka w ciemnym sosie, ziemniaki, kapustę. Zapłaciłem. 

I tu już skończyły się uprzejmości, a na jaw wyszła rzeczywista 
funkcja pana naganiacza. Zastanawiałem się właśnie, gdzie mam 
usiąść, ale pan uprzejmie chwycił mnie za łokieć, skierował do sto-
lika w kącie, choć wcale tam siadać nie chciałem. Nic z tego, zaraz 
mi wytłumaczył, że upatrzony przeze mnie stolik czeka na jakąś, być 
może, zorganizowaną grupę i żebym nie marudził tylko siadał i jadł 
jak już nabrałem i zapłaciłem.

I co, miałem się tarmosić? ruch jak w ulu, lokal bezgwiazdkowy. 
Widziały gały co brały i gdzie kroki niosą. Westchnienie moje zani-
kło w gwarze, zginęło w zapachach, przepadło w smaku zaserwo-
wanych - całkiem zresztą porządnych - potrawach. Zaraz też nade-
szła refleksja, że przecież to nic nowego, że mechanizm jest stary jak 
świat i powszechny w każdej bodaj kulturze: zwabić klienta, wyko-
rzystać jego rzeczywiste bądź urojone potrzeby, skasować i... 

I niech się buja, konsumuje i znika, bo następni idą.
Kłamstwa, albo też nadinterpretacje obejmują całe uniwersum, 

tak w Polsce jak i w Irlandii i - bynajmniej - nie zawierają się w kuli-
nariach. Seans w kinie, proszę bardzo, film zaczyna się pół godziny 
po czasie, bo przecież reklamy trzeba wcisnąć. Zmieniasz człowieku 
taryfę w telefonie, miała być obniżka, okazuje się, że płacić trzeba 
więcej, bo pohamowania w gadaniu nie miałeś. 

Albo spójrzmy: rodzi się dziecko, świetlana przyszłość przed nim, 
ojciec z matką szczęśliwi, ale przychodzi dzień, młodzian rozwija 
skrzydła i niknie na horyzoncie, swoje własne życie odpala, tyle go 
widzieliście, nawet słuchać nie chce dobrej rady. Albo auto: kupio-
ne z krwawicy z roku na rok traci beznadziejnie na wartości; to, czym 
się wczoraj mogliśmy poszczycić, dziś staje się powszednie, a jutro 
zyskuje nazwę anachronizmu. 

teoria mówi, by się nie przyzwyczajać, żeby przyjąć jak najbar-
dziej szlachetną i stylową postawę stoika, którego świat nie omami 
reklamą i czczą obietnicą. tyle, że tak się nie da. Pełni temperamen-
tu jesteśmy w każdej kulturze, targani sprzecznościami, uczący się 
na własnych błędach, rozkwitający prze radościach i satysfakcjach, 
a szarzejący przy porażkach.

Nie ma czegoś takiego jak posiłek za 6 euro z obsługą „jak z Hilto-
na”. Choć oczywiście życzę Państwu, by nadchodzący rok 2015 taki 
właśnie dla nas wszystkich się stał. Że niemożliwe? Że nie warto się 
łudzić? Bądźmy realistami, domagajmy się rzeczy niemożliwych!

G
Domagajmy się rzeczy 

niemożliwych
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Muza świętowała pięciolecie

s wój piąty jubileusz teatr Variete Muza obchodziła  jak wszyst-
kie wcześniejsze – uroczyście i z właściwym sobie fasonem. 

Na urodziny lokalu stawiła się koszalińska śmietanka towarzyska. 
Gratulacje i prezenty od gości odebrali właściciele Muzy – Jarosław 
Barów i Jarosław Loos. Było wszystko to, z czego Muza słynie: pysz-
ne jedzenie, wytrawne alkohole, humor, taniec i muzyka.
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Ósma generacja VW Passat 
już w Koszalinie

o d przeszło 40 lat passat zajmuje w palecie aut Volkswagena 
ważne miejsce. Do tej pory, wraz z modelami pokrewnymi, 

wyprodukowano prawie 22 mln egzemplarzy tego auta, a produ-
cent chwali się, że w ubiegłym roku sprzedawał dwa passaty na mi-
nutę. Nic dziwnego, że ósma generacja modelu wchodzi na rynek 
w specjalnej oprawie. także koszaliński salon tej marki zaprezento-
wał nowy produkt koncernu z Wolsburga w sposób szczególny. Na 
okolicznościowym wieczorze spotkali się użytkownicy VW i to oni 
jako pierwsi mieli okazję obejrzeć „ósemkę”. 



Koncert ze specjalnym 
przesłaniem

W

KRONIKA PRESTIŻU

 sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej pięknym ba-
sem Macieja Miecznikowskiego przy akompaniamencie 

Orkiestry Symfonicznej wybrzmiały standardy muzyki rozrywkowej i 
jazzowej. Artysta wystąpił 24 listopada br.  na zaproszenie Fundacji 
Pokoloruj Świat. Prawdziwym bohaterem koncertu był zaś Jarosław 
Brzeziński, który walczy o życie z nowotworem kości. Dochód z za-
kupu biletów-cegiełek przeznaczony zostanie na wparcie jego le-
czenia. Sala – co cieszy – wypełniona była do ostatniego miejsca.
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Gościliśmy kolegów z PIG

„P restiż”, wspólnie z Instytutem Dobrych Praktyk Biznesowych, 
był gospodarzem listopadowego spotkania z cyklu Odpo-

wiedzialny Przedsiębiorca. Gościliśmy kolegów z koszalińskiego 
oddziału Północnej Izby Gospodarczej. Podobne prezentacje od-
bywają się raz w miesiącu. Zawsze któraś z firm członkowskich (lub 
dwie – jak w tym przypadku) podejmuje gości kawą, prezentując 
przy okazji siebie i swoją działalność. Spotkania mają również wy-
miar charytatywny, bowiem dobrowolne datki przedsiębiorców 
przekazywane są koszalińskiemu tPD, prowadzącemu w  mieście 
świetlice środowiskowe. Podczas naszego spotkania zebraliśmy 
kwotę pozwalającą zakupić dla podopiecznych tPD 20 ciepłych 
kurtek.  



SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCh MIEJSCACh!

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

INNE

Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Developmen S.C., ul. Piłsudskiego 28
Cratus Centrum Korepetycji i Kursów,
ul. Powst. Wielkopolskich 19a
Getin Noble Bank, Centrum Kredytów
Hipotecznych, ul. Zwycięstwa 87
Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
Galeria Portret Świata, ul. Mieszka I 25
Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
HAFTKOM, ul. Kosynierów 47
HS99 Herman i Śmierzewski Biuro
Projektowe, ul. Mickiewicza 6/3
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa,
ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
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
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
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

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

SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS

Aquarius Beauty,
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet 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. Wakacyjna 6, 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
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
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
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
Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160

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
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)






