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a ustach koszalinian była dużo wcześniej niż ogło-
szono jej nazwę. Wyczekiwana decyzja o jej budo-
wie rodziła się w wielkich bólach, a kiedy już zapa-
dła, została odebrana jako sygnał istotnej zmiany 
w mieście. Galeria Emka, bo o niej mowa, za parę 

tygodni będzie obchodzić jubileusz 15-lecia działalności. 

Kiedy powstawała, budziła sprzeczne emocje. Niechętni byli wła-
ściciele sklepów, którzy widzieli w niej zagrożenie dla swoich intere-
sów (później zresztą duża część z nich stała się najemcami powierzch-
ni handlowej w galerii). Klientów pociągała szykiem i nowością. 

Dla niektórych koszalinian była powodem do satysfakcji, bo oto na 
ich oczach rósł dowód „wielkomiejskości” Koszalina. Ci lepiej zorien-
towani cieszyli się dodatkowo, że pierwsze w mieście centrum han-
dlowe z  prawdziwego zdarzenia powstawało siłami lokalnego biz-
nesu i według projektu koszalińskich architektów z pracowni HS99. 

Przekleństwem stało się postanowienie o  rozłożeniu budowy na 
dwa etapy. Jak można było przewidywać, drugi z różnych powodów 
(głównie braku kapitału i zmian w koniunkturze) nie wszedł w fazę re-
alizacyjną w zaplanowanym terminie i tak już pozostało. A ściśle rzecz 
biorąc pozostała ogromna dziura w ziemi przygotowana pod drugą 
część kompleksu. Obecni właściciele Galerii Emka wraz z wykopem 
odziedziczyli dylemat: co dalej? 

Na szybkie zabudowanie dziury nadziei nie ma, widać za to efekty 
trwającej niemal od roku przebudowy wnętrza. Całość oficjalnie zo-
stanie pokazana 20 maja br. Tego dnia Galeria Emka zaprasza na sze-
reg atrakcji, z których główną będzie plenerowy koncert Margaret.

I  z  tego względu temat gości na naszej okładce. Bez wątpienia 
w ciągu minionych 15 lat Galeria Emka stała się jednym z symboli 
Koszalina. Na trwałe wrosła w  krajobraz osiedla Północ. Była miej-
scem wielu sympatycznych wydarzeń, również niekomercyjnych. 
Oficjalnym otwarciem po remoncie rozpocznie niejako nowe życie. 

Foto: Agnieszka Orsa
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ieczór otworzył znakomity koncert ubiegło-
rocznego laureata nagród: zespołu Bacteryazz 
w  symfonicznej oprawie orkiestry FH pod 
batutą Klemensa Starybrata. W  programie 
koncertu znalazła się autorska piosenka „Wia-

domość w butelce” zaśpiewana w duecie z Jolą Tubielewicz oraz 
utwory z  repertuaru zespołów Depeche Mode, Alice In Chains, 
Pearl Jam i Korn.

Kapituła pod przewodnictwem Krystyny Kościńskiej postanowi-
ła przyznać w tym roku 31 nagród (wpłynęły 103 wnioski). Cztery 
za całokształt wieloletniej pracy artystycznej, twórczej oraz działa-
nia na rzecz upowszechniania i promocji kultury, pięć za osiągnię-
cia w dziedzinie kultury (dorośli), cztery nagrody I stopnia za osią-
gnięcia w dziedzinie kultury (dzieci i młodzież) – w tym tytuł Młody 
Artysta Roku (tytułu Artysta Roku nie przyznano), 17 nagród II st. 
za osiągnięcia w dziedzinie kultury – w  tym dwie pary taneczne 
(dzieci i młodzież). Plus nagrodę za wydarzenie kulturalne roku.

Nagrodzeni to w przeważającej części muzycy – uczniowie szko-
ły muzycznej, ale i prywatnych placówek. Kapituła doceniła m.in. 
Kamila Piotrowicza, młodego jazzmana, który za swoją płytę otrzy-
mał nominację do tegorocznych Fryderyków czy Projekt Patryoci 
zespołu Pampeluna i rapera 4P. Nagrody odebrali też znakomite 
osobowości związane z koszalińską kulturą – Magdalena Omiliano-
wicz – pisarka, Maria Ulicka – prezes Stowarzyszenia Teatr Propozy-
cji „Dialog”, Zygmunt Wujek – rzeźbiarz i Czesław Kuriata – pisarz.

Za wydarzenie kulturalne roku kapituła uznała koncert zorgani-
zowany przez Centrum Kultury 105: „Świętujmy Razem 750-lecie 
Koszalina” (maj 2016) z udziałem artystów wywodzących się z Ko-
szalina: Kasi Cerekwickiej, Yaro&Kasi Klich, zespołu Mr Zoob, Zosi 
Karbowiak, Wiktorii Wizner oraz gościa specjalnego Raya Wilsona 
i projektu Genesis Classic Orchestra. O laur walczyły m.in. Fanta-
styczna Noc w Biblitece czy II Targi Sztuki i Dizajnu.

Specjalnym momentem gali było wręczenie trzech odznak ho-
norowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanych przez Pio-
tra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Trafiły 
do Reginy Adamowicz, Ludmiły Raźniak – pionierek, poetek, człon-
kiń Krajowego Bractwa Literackiego oraz Tomasza Nowackiego.

Na zakończenie gali zdobywczyni tytułu Młoda Artystka Roku 
2016 – Konstancja Śmietańska, wiolonczelistka, uczennica Zespo-
łu Państwowych Szkół Muzycznych – wykonała utwór koszalińskie-
go kompozytora Andrzeja Cwojdzińskiego „Taniec hiszpański”, 
op. 80.

Podczas gali promowany był „Almanach kultury koszalińskiej 
2016”, o którym piszemy osobno. 

Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w  dziedzinie tworzenia, upowszechniania i  ochrony kultury są przyznawane od 2009 
roku. Wśród laureatów znajduje się już pokaźne grono najmłodszych, młodych i dorosłych twórców, artystów i animatorów kultury. 
Tegoroczna – dziewiąta – gala miała miejsce w  Filharmonii Koszalińskiej, 24 marca. Poprowadziła ją Aleksandra Kostka, aktorka 
i prezenterka. Prezydent Piotr Jeliński łącznie wręczył trzydzieści jeden nagród.

w

Laury za osiągniecia kulturalne 2016

• Nagrody za całokształt wieloletniej pracy artystycznej, twór-
czej oraz działania na rzecz upowszechniania i promocji kul-
tury: Zofia Rudecka, Maria Ulicka, Zygmunt Wujek, Czesław 
Kuriata.
• Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dorośli): Kamil 
Piotrowicz, Alicja Magdalena Omilianowicz, Piotr Grelowski, 
grupa Top-Toys, zespół Pampeluna i 4P (Projekt Patryoci).
• Nagrody II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie kultury (dzie-
ci i młodzież): Małgorzata Duszyńska, Kwintet Gitarowy GI-
PEMY, Mikołaj Gajdzis, Maja Jodłowska, Marianna Weronika 
Kowal, Wiktor Kazubiński, Julia Popławska, Krzysztof Zieliń-
ski, Jakub Wianecki, Julia Goska, Oliwia Czyżak, zespół Top 
Toys Young, Radosław Mikołajek, Martyna Ćwik, Maja Anna 
Popiołek, para taneczna Wiktoria Pastwa i Jędrzej Kasprzak 
oraz  Karina Kujawa i Bartosz Kozub (Studio Tańca Pasja).
• Nagrody I stopnia w dziedzinie kultury (dzieci i młodzież): 
Wiktor Dziedzic, Aleksandra  Nawrocka, Krzysztof Wikowicz, 
Konstancja Śmietańska (Młoda Artystka Roku). 
• Wydarzenie kulturalne roku 2016: koncert „Świętujmy Ra-
zem 750-lecie Koszalina”



becnie BOKARO w Koszalinie ma sklep przy uli-
cy Brzozowej, a magazyny przy ulicy Bohaterów 
Warszawy. Jest to niewygodne rozwiązanie. W 
związku ze stałym rozwojem firmy zapadła decy-
zja, że na świetnie położonej działce (obok stacji 

paliw MZK, w pobliżu kluczowego skrzyżowania Gnieźnieńska/4 
Marca) powstanie obiekt, w którym pomieszczą się nowoczesne 
boksy ekspozycyjne, dział sprzedaży oraz magazyny. 

Działka ma powierzchnię 7800 m kw. Powierzchnia ekspozy-
cyjna to 1200, a magazynowa 1000 m kw. pod dachem. Do dys-
pozycji pozostaje również obszerny plac składowy. Ogromnym 
plusem – zwłaszcza z punktu widzenia klientów – będzie wygodny 
parking.

Projektantami salonu są architekt Miłosz Janczewski i Adam Ka-
miński, tworzący Pracownię Świętego Józefa. Ich praca tak przy-
padła do gustu właścicielom BOKARO, że planują oni podobne 
obiekty stawiać w kolejnych lokalizacjach (firma ma obecnie 19 
oddziałów w całej Polsce i należy do liderów branży).  Zaraz po 
Koszalinie będą to Poznań i Trójmiasto. 

Podczas niedawnej uroczystości poświęcenia i wmurowania ka-
mienia węgielnego pod Salon Łazienek w Koszalinie obecni byli 
projektanci, wykonawcy oraz goście specjalni, a wśród nich Piotr 
Jedliński (prezydent Koszalina), ksiądz biskup Krzysztof Włodar-
czyk (biskup pomocniczy diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej) i Je-
rzy Szeligowski, będący wraz z małżonką właścicielem BOKARO. 
Na pamiątkę wydarzenia w murze powstającej hali zamurowana 
została „kapsuła czasu” z pamiątkowym dokumentem oraz kosza-
lińską gazetą z dnia uroczystości.

lub jest chyba najaktywniejszą strukturą w  ko-
szalińskiej PIG. Panie spotykają się przynajmniej 
raz w miesiącu na formalnych i nieformalnych 
posiedzeniach. Angażują się w  działania całej 
izby, inicjują i organizują przedsięwzięcia chary-

tatywne. Ostatnie spotkanie odbyło się w mieleńskiej restauracji 
Biała Dama. 

Wydarzenia10 

Klub Kobiet działający w ramach koszalińskiego oddziału 
Północnej Izby Gospodarczej ma nową przewodniczącą. 
Została nią pani Natalia Witkowska, która ster przejęła z rąk 
pani Małgorzaty Kozak, kierującej klubem przez sześć ostatnich lat.

Przy ulicy Gnieźnieńskiej w Koszalinie w błyskawicznym tempie powstaje Salon Łazienek firmy BOKARO. Wielkie otwarcie 
przewidywane jest jeszcze latem tego roku. Na jego wzór w niektórych innych miastach, gdzie BOKARO ma oddziały, będą 
budowane bliźniacze obiekty zaprojektowane przez koszalińską Pracownię Świętego Józefa.

K

o

Klub pań 
przedsiębiorczych

BOKARO – poświęcenie 
i wmurowanie kamienia węgielnego

łoty medal zdobył Jakub Mierzejewski (mistrz 
Europy w kategorii 12-13 lat, startujący obecnie 
już w  wyższej kategorii wiekowej). Srebrny me-
dal przywiozła z  estońskich zawodów Weronika 
Sapor, a brązowe – Aleksandra Oryszewska  oraz 

Piotr Formela (oboje kat. wiekowa 16-17 lat).

Trenerem całej czwórki jest Cezary Banasiak, który prowadzi 
mieleński klub już od 18 lat. Obecnie pod jego okiem w Mielnie 
(3 sekcje) i Sarbinowie (1 sekcja) karate kyokushin ćwiczy ok. 130 
osób.  

Reprezentanci Mieleńskiego Klubu Sztuk i Sportów Walki świetnie 
wypadli na niedawnych Otwartych Mistrzostwach Estonii. 
Przywieźli stamtąd cztery medale.

z

Mieleńscy karatecy 
znów zwyciężają
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aczęło się od festiwalowego eventu przygotowa-
nego przez kopenhaskie Stowarzyszenie „Stop 
Volden”. Festiwalowicze mogli w  przerwach od 
słuchania koncertów „wypożyczać się” nawzajem, 
poznawać, przełamywać bariery i  uprzedzenia. 

W akcji wzięło wówczas udział 75 Żywych Książek (m.in: Policjant, 
Polityk, Feministka, Grafficiarz, Kibic). Metoda została rozpropago-
wana przez Departament Młodzieży i Sportu przy Radzie Europy, 
a  w  2004 roku została uznana za ich oficjalną metodę edukacji 
o prawach człowieka. W Polsce Żywa Biblioteka pierwszy raz miała 
miejsce w Warszawie, w 2007 roku, a potem w kilkunastu dużych 
i mniejszych miejscowościach.

– To wydarzenie organizowane w celu zmniejszenia przejawów 
uprzedzeń i  dyskryminacji w  naszym społeczeństwie – tłumaczy 
Magdalena Młynarczyk, koordynatorka Żywej Biblioteki w KBP. – 
Projekt pozwala Czytelnikom na kontakt z przedstawicielami grup 
obarczanych stereotypami, narażonych na wykluczenie i  gorsze 
traktowanie. Żywa Biblioteka polega na osobistej rozmowie z re-
prezentantem czy reprezentantką grupy doświadczającej stygma-
tyzacji. Rozmowa ma swobodny charakter i odbywa się w przyja-
znej atmosferze. Warto jednak podkreślić, że Żywa Biblioteka ma 
być narzędziem zmiany społecznej. Założeniem przedsięwzięcia 
jest edukacja o prawach człowieka.

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej Żywa Biblioteka odbywa 
się – z przerwami – od 2011 roku. Kolejne edycje miały miejsce 
w  latach 2012, 2013, 2015 i 2017. Warto wspomnieć, że kosza-
lińska biblioteka przystąpiła do Stowarzyszenia Diversja, które od 
2014 roku jest oficjalnym popularyzatorem projektu Żywa Biblio-
teka w  Polsce, a  także współtworzyła specjalny podręcznik dla 
przyszłych organizatorów akcji.

Sukces projektu polega na jego formule, korzystającej z  na-
rzędzi i  nomenlatury bibliotecznej. W  Księgozbiorze są Żywe 
Książki o  charakterystycznych Tytułach, które wypożyczają Czy-
telnicy. Proces wygląda identycznie jak wypożyczenie egzem-
plarza w bibliotece. – Książka w Żywej Bibliotece ma wyjątkowe 
znaczenie – wyjaśnia Magdalena Młynarczyk. – Jej rola polega na 
szczerej rozmowie z Czytelnikiem. To szczególne spotkanie „twa-
rzą w twarz” ma przede wszystkim wpłynąć na uprzedzenia wzglę-
dem konkretnej grupy - mniejszości, którą Książka reprezentuje. 
Rolą Książki nie jest jednak promocja swojego stylu życia czy 
światopoglądu. Rozmowa z  Czytelnikiem jest dialogiem, próbą 
zrozumienia, oswojenia z innością. Wierzymy, że wpłynie to zna-
cząco na zmianę postaw, przyczyni się do wzajemnego poznania, 
szacunku i tolerancji.

Tytuły Żywych Książek, z  którymi można było porozmawiać 
w  tym roku w  KBP to: Alkoholiczka, Ateista, Feministka, Gej, 
Kobieta, która nie chce mieć dzieci, Osoba po kryzysie psy-
chicznym, Osoba transpłciowa, Osoba z  niepełnosprawnością, 

Osoba żyjąca z wirusem HIV, Pozarządowiec, Ukrainka, Wegan-
ka. Najpopularniejsze „wypożyczenia”: Niepijąca alkoholiczka, 
Osoba z niepełnosprawnością, Osoba transpłciowa, Osoba po 
kryzysie psychicznym, Weganka, Gej. Jak mówią organizatorzy, 
większość Czytelników to ludzie młodzi, a połowa z nich widzi 
potrzebę rozszerzenia katalogu Żywych Książek o  inne tytuły; 
m.in. o  osobę aseksualną, muzułmanina, Żyda, osoby innego 
wyznania niż katolickie, byłego narkomana, kobietę po abor-
cji, lesbijkę, osobę czarnoskórą. – Szacujemy, że ok. 700 osób 
odwiedziło nas 24 marca, dowiedziało się o  naszym projekcie 
i  w  różnym stopniu osobiście z  niego skorzystało – podsumo-
wuje Magdalena Młynarczyk. – Żywe Książki zostały „wypożyczo-
ne” ponad 500 razy przez ok. 200 czytelników. Żywa Biblioteka 
odbyła się we wspaniałej atmosferze, byliśmy świadkami wielu 
wzruszeń i szczerych rozmów. Mamy poczucie, że w czasach, gdy 
wmawia się nam, że inny to ten gorszy, zrobiliśmy coś dobrego. 
W  naszym odczuciu wszyscy ludzie są równi. Żywą Bibliotekę 
organizujemy przede wszystkim po to, by czytelnicy – na pod-
stawie osobistych rozmów w cztery oczy – mogli wyrobić sobie 
własne zdanie na temat inności.

Po raz pierwszy Żywa Biblioteka zaistniała w czasie słynnego duńskiego festiwalu muzycznego w Roskilde w 2000 roku. Idea szlachetna 
w wyrazie i efektowna w formie podbiła serca odbiorców i rozlała dosłownie po całym świecie. Jej rozliczne realizacje miały miejsce w 
70 krajach, w tym, oczywiście, również w Polsce. Koszalin akcję zorganizował pięć razy, najświeższa edycja miała miejsce niedawno w 
Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Wzięło w niej udział 700 osób!

z

Żywa Biblioteka: 
z Roskilde do Koszalina
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ierwszy tom „Dziejów 
Koszalina” ukazał się 
w  maju 2016 roku. 
Obejmował okres od 
czasów przedlokacyj-

nych do 1945 roku, powstawał pod 
redakcją badaczy szczecińskich. Drugi 
tom dziejów miasta opisuje czasy po-
wojenne do współczesności (ostatni 
przypis nosi datę z marca 2016 roku). 
Pracował nad nim zespół koszaliński 
pod redakcją naukową prof. Bogu-
sława Polaka. Także teksty napisali 
autorzy lokalni. Autorem projektu 
graficznego obu części jest Mariusz 
„Vidoque” Król. Wydawcą monografii 
zaś - Koszalińska Biblioteka Publiczna.

Pięćset stron wydawnictwa porząd-
kują trzy części: Historia i polityka, Lu-
dzie i gospodarka oraz Kultura, oświa-
ta i  nauka. Dodatkowe wewnętrzne 
cezury to lata 1945-1989 oraz 1989-
2015. W monografii przeczytamy m.in. 

o  najważniejszych, kluczowych wyda-
rzeniach z życia miasta, organizacjach, 
instytucjach, przemianach społeczno
-kulturalnych, procesach demograficz-
nych, rozwoju środowiska oświaty i aka-
demickiego, mediów, sądownictwa, 
wojskowości, sportu, handlu, przestrze-
ni, architektury oraz życiu religijnym.

Wedle zapowiedzi uzupełnieniem 
publikacji, która choć obszerna, nie 
wyczerpuje potencjału zebranych ma-
teriałów, mają być autorskie, mniejsze 
monografie dotyczące konkretnych 
zagadnień, a także stworzenie kalenda-
rium „dzień po dniu” od 1945 roku do 
dziś. Redaktorzy liczą tu na współudział 
mieszkańców Koszalina w przygotowa-
niu tego ogromnego przedsięwzięcia, 
ich prywatne, rodzinne zasoby i  pa-
mięć.

Tom II monografii można kupić w Ko-
szalińskiej Bibliotece Publicznej (50 zł). 

Promocja monografii „Dzieje Koszalina. Tom II” miała miejsce 28 marca br. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Projekt jest jednym 
z najważniejszych elementów trzyletnich obchodów jubileuszu 750-lecia Koszalina i pierwszym od lat sześćdziesiątych XX wieku 
wydawnictwem monograficznym poświęconym historii naszego miasta.

p

Historia miasta w komplecie
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o mało znany epizod z historii II wojny światowej 
(pisaliśmy o tym szeroko w wydaniu grudniowym 
„Prestiżu” w  publikacji zatytułowanej „Pod cię-
żarem historii”). Jednym z  elementów upamięt-
nienia będzie monumentalny pomnik, jaki stanie 

w okolicach stacji kolejowej Podborsko, dokąd Niemcy przywo-
zili jeńców i skąd pędzili ich za druty obozu Gross-Tychow.

Pomnik jest masywny (waży około 50 ton), wykonany jest 
charakterystyczny dla Zygmunta Wujka sposób – z wykorzysta-
niem rozmaitych przedmiotów, czasami przedmiotów codzien-
nego użytku. Na razie – za pomocą ciężkiego dźwigu – opuścił 
teren pracowni rzeźbiarza i stanął przed jego posesją. Termin 
montażu „potwora” na miejscu, w Podborsku, nie jest jeszcze 
ustalony. 

Zygmunt Wujek, doskonale znany w Koszalinie rzeźbiarz oraz Jupi Podlaszewski, dziennikarz, reżyser, nauczyciel języka angielskiego od 
lat angażują się w upamiętnienie pobytu alianckich lotników w obozach jenieckich na Pomorzu. 

t

Operacja pomnik
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łaśnie strona wizualna „Almanachu” w  po-
przednim wcieleniu pozostawiała najwięcej 
do życzenia. Na tym polu widać największą 
pozytywną zmianę. Zapowiedziała ją już edycja 
2015, ale najnowsza wygląda jeszcze lepiej. 

„Almanach” podzielony został według dziedzin kultury, co uła-
twia znalezienie artykułów na określony temat. Wyczerpująco re-
lacjonuje poza tym Koszaliński Kongres Kultury, który odbył się 
jesienią ubiegłego roku. 

Za redakcję „Alamanachu kultury koszalińskiej 2016” odpowia-
dała (tak jak przed rokiem) red. Anna Makochonik. 

Zmiana formuły merytorycznej i graficznej wyszła na dobre 
corocznemu „Almanachowi kultury koszalińskiej” wydawane-
mu przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną. Edycja najnowsza, 
za rok 2016, przynosi rzetelny przegląd wydarzeń kulturalnych 
w Koszalinie, napisany na dokładkę w sposób ciekawy i dobrze 
zilustrowany.

w

Almanach nie zawodzi
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Jestem 
Emką! 
A Ty?

„Jestem Emką” to hasło kampanii wizerunkowej Galerii Emka w Koszalinie, która ruszyła w kwietniu tego roku. Promuje ona nową 
odsłonę Centrum, które od maja 2016 roku przechodzi spektakularną metamorfozę. 
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mka jest najdłużej działającym centrum handlo-
wym w  mieście. Otwarta została w  2002 roku 
i w tym roku obchodzi piętnastolecie istnienia. 
To Centrum silnie związane z  lokalną społecz-
nością, które od lat odwiedzają stali klienci. 

O przywiązaniu do Emki decydują jej świetna lokalizacja i kom-
paktowy charakter, ale również bogata oferta dostosowana do 
oczekiwań i potrzeb mieszkańców Koszalina. Nie jest to kolejne, 
niczym nieróżniące się od innych centrum handlowe. Emka jest 
unikatowa, bo ma swoją osobowość.

Centrum z charakterem

Podkreślenie tej osobowości i lokalnego charakteru Emki jest 
w  najnowszej kampanii wizerunkowej motywem przewodnim. 
Jej koncepcja opiera się na zabawie słownej bazującej na zwro-
cie ,,JestEM emKĄ”, w którym ukryta jest nazwa Galerii. 

,,JestEM emKĄ, JestEM KoszalinianKĄ” to pierwsza kreacja 
z cyklu, który kontynuowany będzie przez kolejne miesiące. Gra-
fika przedstawia uśmiechniętą kobietę - szczęśliwą koszalinian-
kę. Symbolizuje ona Galerię Emka - Galerię lokalną, pochodzącą 
z Koszalina i mocno z nim związaną. Również kolejne kreacje tej 
kampanii pokazywać będą, że Emka stworzona została z myślą 
o wszystkich mieszkańcach Koszalina, jest do nich podobna, ro-
zumie ich potrzeby i zmienia się właśnie dla nich. 

Jacek Sikorski, dyrektor Galerii, mówi: - Emka jest częścią 
Koszalina od wielu lat. Mieszkańcy robią tu zarówno codzienne 
zakupy, jak i te na specjalne okazje, przychodzą tu z rodzinami 
i przyjaciółmi. Bez nich by nas nie było. Bardzo ważne jest, aby 
Galeria zmieniała się tak, jak zmieniają się nasi klienci. W tym roku 
obchodzimy piętnastolecie, jest to idealny moment na przepro-
wadzenie generalnego remontu. Modernizujemy naszą Galerię 
z myślą o naszych klientach - chcemy ułatwiać i uprzyjemniać im 
robienie zakupów w Emce, dlatego na przykład poszerzyliśmy 
alejki i podnieśliśmy witryny sklepów, aby wewnątrz Galerii było 
więcej przestrzeni. Zadbaliśmy również o piękną i wygodną stre-
fę restauracyjną, w której będzie można zjeść smaczny posiłek  
i odpocząć albo popracować, korzystając z  szybkiego Interne-
tu. Oprócz restauracji pojawią się też lodziarnia i kawiarnia, no 

i oczywiście mnóstwo sklepów. Naszych nowych najemców do-
braliśmy bardzo starannie, tak, aby nasza oferta trafiła idealnie 
w zmieniające się potrzeby mieszkańców Koszalina. Zmian bę-
dzie sporo, ale jak wiemy Emka jest kobietą, a kobieta zmienną 
jest – kwituje z uśmiechem dyrektor Jacek Sikorski.

JestEM emKĄ 

Kampania marketingowa „JestEM emKĄ” została przygoto-
wana przez międzynarodową agencję Toolbox Marketing i obej-
muje wszystkie kanały komunikacji, w tym m.in. prasę, radio i In-
ternet. Jednak główny nacisk położony został na lokalne nośniki 
reklamowe, zarówno w samym Koszalinie, jak i przy drogach do-
jazdowych do miasta. Pod względem estetycznym nowe grafiki 
Emki są powiewem świeżości i z pewnością nie pozostaną nie-
zauważone. Oszczędne, ale jednocześnie wyraziste, wyglądają 
nowocześnie i elegancko. 

Jestem Emką, a Ty?

Zmiany w  działaniach marketingowych Galerii widoczne są 
również w  mediach społecznościowych. To nie tylko zgodny 
z  nową estetyką profil facebookowy Emki, ale też szybsze od-
powiedzi na zadawane pytania, częstsze interakcje z fanami, cie-
kawsza zawartość i więcej angażujących treści. Nowa strategia 
zakłada wejście z mieszkańcami Koszalina w dialog i poznanie 
ich nie tylko jako klientów Galerii, ale przede wszystkim jako lu-
dzi. 

Jedną z ciekawych akcji w ramach tej strategii będzie konkurs 
„JestEM emKĄ, a  Ty?”, planowany na ostatni tydzień kwietnia. 
Emka zachęcać będzie swoich fanów do podzielenia się własną 
historią, pasją, opowiedzenia o tym, kim są. Wielki finał akcji od-
będzie się podczas oficjalnego otwarcia Galerii Emka 20 maja 
br. Dla zwycięzców konkursu przewidziano wspaniałe nagrody. 

Po piętnastu latach Emka nie tylko zmieni swoje wnętrze, ale 
także odświeży wizerunek.  Będzie elegancka, pełna energii i za-
oferuje jeszcze więcej możliwości. To zdecydowanie miejsce, 
w którym trzeba być. Z okazji 15. urodzin życzymy Emce dużo 
szczęścia! 

E
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Metamorfoza Galerii Emka 

Koncert 
Margaret

Już 20 maja br. klienci zobaczą w pełnej krasie odnowioną Emkę. Będzie to moment oficjalnego otwarcia na nowo tego pierwszego 
w Koszalinie centrum handlowego z prawdziwego zdarzenia, które w ostatnich miesiącach przeszło gruntowną metamorfozę. Z tej 
okazji, a także z okazji 15. Urodzin Emki, o godzinie 20,30 na scenie przed galerią wystąpi Margaret. Gwiazda zaprezentuje najbardziej 
znane utwory ze swojego repertuaru, a także najnowszy singiel.

argaret, a  właściwie Małgorzata Jamro-
ży (ur. 30 czerwca 1991 w Stargardzie 
Szczecińskim), należy do grona najpopu-
larniejszych polskich wokalistek i autorek 
piosenek. Ukończyła XIV Liceum Ogólno-

kształcące w  Szczecinie. Następnie studiowała anglistykę na war-
szawskiej SWPS, ale zrezygnowała z tego kierunku, aby rozpocząć 
naukę projektowania w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii 
i  Projektowania Ubioru w  Warszawie, którą ukończyła w  2015 
roku, stając się dyplomowaną projektantką mody. 

Margaret rozpoczęła karierę muzyczną w  roku 2009. Począt-
kowo jako wokalistka związana była z   zespołem oNieboLepiej. 
W tym samym roku wygrała jeden z odcinków programu „Szansa 
na sukces”, w którym zaprezentowała swoją interpretację utworu 
„Znam Cię na pamięć” z  repertuaru Moniki Brodki. Był to drugi 
występ Margaret w  muzycznym show. Trzy lata wcześniej otrzy-
mała wyróżnienie za zaśpiewanie piosenki „Będę czekać” Steni 
Kozłowskiej. 

Margaret zyskała popularność w Internecie za sprawą prowa - 
dzonego przez siebie bloga modowego. W  2012 roku nagrała 
piosenkę „It Will Be Lovely Day” na potrzeby reklamy jednej z linii 
lotniczych. Utworem tym zyskała w sieci wielu fanów. 

Naprawdę głośno o  Margaret zrobiło się jednak po wydaniu 
przez nią singla „Thank You Very Much”, który zaprezentowała na 
festiwalu TOPtrendy 2012 w  Sopocie. Mini album „All I  Need”, 
z którego pochodzi utwór, był debiutem wokalistki na rynku fono-
graficznym w 2013 roku, notowanym na oficjalnych listach sprze-
daży w Austrii, Niemczech i we Włoszech. Piosenka była także 3. 
najlepiej sprzedającym się utworem w Polsce w 2013 roku, za co 
ZPAV przyznał wokalistce wyróżnienie Cyfrowej Piosenki Roku. 
W lipcu 2013 roku Margaret reprezentowała Polskę podczas Bał-
tyckiego Festiwalu Piosenki, gdzie zajęła 2. miejsce. 

W 2014 roku ukazał się jej debiutancki album studyjny „Add 
the Blonde”. Wydawnictwo uplasowało się na 8. miejscu na pol-
skiej liście sprzedaży OLiS i uzyskało certyfikat platynowej płyty. 

Podstawowe wydanie albumu promowały single „Wasted” oraz 
„Start a Fire” - oficjalny hymn Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn 2014. Utwór ten Margaret zaprezentowała 30 sierp-
nia na Stadionie Narodowym w  Warszawie podczas ceremonii 
otwarcia Mistrzostw, a wydarzenie to było transmitowane na żywo 
w 168 krajach. Ogromną popularnością cieszą się także inne jej 
utwory np. „Heartbeat”, który ma ponad 31 milionów wyświetleń 
na YouTube, podobnie jak „Cool Me Down” i „Elephant”. 

Piosenki Margaret to jedne z najczęściej odtwarzanych utwo-
rów w polskich rozgłośniach radiowych. Singel „Cool Me Down” 
pokrył się w Polsce podwójną platyną, a w Szwecji, gdzie był no-
towany na oficjalnej liście sprzedaży – złotem. Pod koniec 2015 
premierę miał drugi album studyjny piosenkarki – Just the Two 
of Us, nagrany w duecie z Mattem Duskiem, który zdobył status 
platynowej płyty. 

M

Lista nagród zdobytych przez Margaret:

2013 – MTV Europe Music Awards w kategorii 
             „Najlepszy polski wykonawca”
2013 – ESKA TV Awards w kategorii „Najlepsze video”
2013 – Glam Awards w kategorii „Nadzieja roku”
2014 – SuperJedynki w kategorii „SuperArtysta bez granic”
2014 – Plebiscyt Kobieta Roku Glamour 
2014 – Plebiscyt Radia Zet w kategorii „Przebój roku”
2015 – Eska Music Awards w kategorii „Najlepsza artystka”
2015 – Eska Music Awards w kategorii „eskaGo 
             Awards – Najlepszy artysta w sieci”
2015 – Plebiscyt Kobieta Roku Glamour w kategorii 
             „Fashion Icon”
2016 – Eska Music Awards w kategorii 
             „eskaGo Award – Najlepszy artysta w sieci”
2016 – Kids’ Choice Awards w kategorii 
             „Ulubiona polska gwiazda”
2016 – Polsat SuperHit Festiwal 2016 w kategorii „Przebój 
Faktu – Nagroda specjalna czytelników dziennika Fakt” 
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Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...
… piosenkarką (śmiech) 

Śpiewam, bo...
… lubię

Muzyka jest dla mnie…
… życiem

Moje pierwsze zarobione pieniądze...
… w Ińsku - sprzątałam domki letniskowe

Żeby odnieść sukces, musiałam...
… dużo pracować i nie przespać wiele nocy

Dobra piosenka to...
… piosenka z ładną melodią

U współpracowników cenię...
… szczerość

Moda to dla mnie…
… zabawa

Prywatnie jestem...
… dresiarą

Dzień zaczynam...
… od zabawy z psem

Rodzina...
… jest dla mnie najważniejsza

Zawsze znajdę czas...
… dla mojej rodziny i przyjaciół

Moim marzeniem jest...
… robić to, co robię

Kiedy nie śpiewam...
… czytam książki

Moje wrażenia z Koszalina...
… sięgają dzieciństwa, przyjeżdżałam do Koszalina na konkursy 
piosenki. 

Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… to bycie sobą - cenię sobie bardzo kolor szary w ludziach. 
Cenię kiedy są sobą, kiedy mają swoje niedoskonałości. Bardzo 
bym chciała, żebyśmy zamiast to chować i się tego wstydzić, 
zaczęli się tym szczycić. To przecież czyni nas wyjątkowymi. 

Fanom życzę…
… uśmiechu 
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Dużą atrakcją będzie strefa food court z niepowtarzalną aranżacją przestrzeni, utrzymaną w estetyce marynistycznej. Jasne drewno, prawdziwe liny żeglarskie i drewniane pniaki, przywołujące
 na myśl falochrony, w połączeniu z marynistyczną kolorystyką i detalami, tworzyć będą wyjątkową atmosferę. 

Galeria Emka będzie elegancka i w pełni dostosowana do najnowszych trendów oraz wysokich standardów rynku centrów handlowych. Wnętrza wyglądają nowocześnie dzięki maksymalnie 
podniesionym sufitom, wysokim przeszklonym witrynom oraz starannie dobranemu oświetleniu. 

Tak będzie wyglądała Emka po metamorfozie



King Dance: 
taniec to nasz sposób na życie
King Dance: 
taniec to nasz sposób na życie
Taniec to doskonała forma relaksu. Można go potraktować również jak sport. Dla założycielki szkoły tańca King Dance i jej 
współpracowników jest sposobem na życie. Rozmawiamy z Kingą Olchowik właścicielką szkoły tańca King Dance, tancerką, 
pedagogiem, choreografem, dyplomowanym trenerem tańca oraz sędzią sportowego tańca towarzyskiego FTS (Federacji Tańca 
Sportowego)

Styl życia22 



laczego właśnie taniec?
- Taniec był moją pasją od zawsze. Tańcząc, 

czuję się najszczęśliwszą osobą na świecie. Każ-
dego rodzaju ruch wpływa korzystnie na naszą 
kondycję, zarówno fizyczną jak i psychiczną. Ta-

niec jest naturalnym objawem radości w naszym ciele, a dodatko-
wo muzyka powoduje wydzielanie endorfin.  Ruch przy muzyce to 
idealne połączenie, dlaczego więc z niego nie korzystać? 

- Tańca uczy Pani innych.
- King Dance jest stosunkowo nową szkołą tańca w  mieście. 

Istniejemy od 2014 roku, niedługo będziemy obchodzić trzecie 
urodziny. Posiadamy profesjonalną, pełną pasji kadrę instrukto-
rów. Koszalin jest moim rodzinnym miastem, prężnie się rozwija, 
a ludzie chcą korzystać z różnych form aktywnego spędzania cza-
su i poszukują nowości. Wymarzyłam sobie szkołę tańca w rodzin-
nym mieście i po prostu ją założyłam.

- Gdzie szkoła ma siedzibę?
- Ulokowaliśmy się na Osiedlu Unii Europejskiej przy ulicy Au-

striackiej 1. Wokół naszej szkoły rozciąga się piękny zielony teren, 
posiadamy klimatyzowaną salę o powierzchni 120 m kw., koloro-
we oświetlenie, profesjonalne nagłośnienie, dwie szatnie z prysz-
nicami oraz dostępne miejsca parkingowe. 

- Jakich stylów tańca uczycie? 
- Mamy wiele ciekawych propozycji dla dzieci, młodzieży, do-

rosłych, kobiet oraz nowożeńców. Prowadzimy zajęcia z  tańca 
nowoczesnego, videoclip dance, formację latynoamerykańską, 
taniec towarzyski, latino, tańce karaibskie, gentelman’s style oraz 
hip hop. W  naszej szkole prowadzimy również zajęcia z  jogi. 

W przyszłości będą odbywać się również zajęcia fitness. Poziomy 
zajęć są bardzo różne, od grup początkujących po zaawansowa-
ne. Niektórzy chcą zajmować się tańcem bardziej profesjonalnie, 
inni raczej traktują to jako relaksujący rodzaj ruchu. 

- Kto przychodzi do Waszej szkoły?
- Liczną grupą są dzieci i młodzież. Tańczą też dorośli. Na na-

szych zajęciach panie otwierają się i nabywają pewności siebie, 
tańczą, bo chcą dobrze wyglądać i pięknie się poruszać. Panowie 
coraz częściej umawiają się na lekcje indywidualne. Gentleman’s 
style to zajęcia dla panów, którzy chcą nauczyć się tańczyć i czuć 
się pewnie na każdym parkiecie. Kursy tańca dla par dorosłych 
są bardzo popularne, ale raczej w miesiącach jesienno-zimowych. 
Natomiast wiosną i  latem królują młode pary, które potrzebują 
kilku lekcji przed pierwszym tańcem weselnym. Nie ma jednak re-
guły, czasem ktoś po prostu chce spróbować czegoś nowego dla 
siebie, poznać nowych ludzi i po prostu zaczyna tańczyć. 

- Czy prowadzicie zajęcia poza Waszą siedzibą?
- Nasza działalność to też mobilna szkoła tańca, prowadzimy za-

jęcia w wielu przedszkolach i szkołach podstawowych w Koszalinie 

i okolicy. Aktualnie tańczy z nami kilkaset dzieci. Zainteresowanie 
zajęciami wciąż rośnie, dlatego prężnie się rozwijamy, a  grono 
instruktorów wciąż się powiększa. Oprócz nauki tańca często bie-
rzemy udział w  różnego rodzaju eventach, imprezach charyta-
tywnych, organizujemy różnorodne wydarzenia i warsztaty tańca. 
W przyszłości chcielibyśmy organizować duże wydarzenia tanecz-
ne w mieście. Od ubiegłego roku przy naszej szkole działa sporto-
wy klub tańca towarzyskiego, który zrzesza młodych tancerzy. 

- Czym różnią się zajęcia takiego klubu sportowego od pozo-
stałych zajęć?

Klub sportowy, to zajęcia dla par, które nastawiają się na taniec 
jako sport. Dzieci trenują 3-4 razy w  tygodniu z  konsultantami, 
z  którymi współpracujemy. Uczęszczają na lekcje indywidualne 
oraz mają regularne zajęcia z gimnastyki. Wszystko po to, by piąć 
się w górę i zajmować czołowe miejsca na tanecznych parkietach.

- Jakie są osiągnięcia waszych tancerzy, czy radzą sobie na 
zawodach?

- Największym sukcesem jest zaszczepienie pasji do tańca 
i świadomość, że nasze dzieci pokochały taniec. Pomimo ich mło-
dego wieku wiedzą czym jest trening, ciężko  pracują i mają z tego 
radość. Rodzice opowiadają, że ich dzieci tańczą wszędzie. Nasze 
pary biorą udział w wielu ogólnopolskich turniejach tańca, zajmu-
jąc wysokie medalowe miejsca. Tak naprawdę jeszcze wiele przed 
nimi, są na początku drogi. 

- A jeśli dziecko nie chce tańczyć kilka dni w tygodniu tylko po 
prostu się dobrze bawić, czy u Was znajdzie coś dla siebie?

- Oczywiście, choćby bardzo modny video clip dance, czyli 
zajęcia taneczne do hitów radiowych, na których dzieci pożyt-

kują nadmiar energii, rozwijają swoją koordynację ruchową oraz 
słuch muzyczny. W tym sezonie otworzyliśmy formację tańca la-
tynoamerykańskiego dla dziewczynek, w której mogą uczyć się, 
nie potrzebując do tego partnera, a później prezentować swoje 
umiejętności w  atrakcyjnych choreografiach tanecznych. Wśród 
dzieci starszych dużą popularnością cieszą się nasze nowe zajęcia 
commercial hip hop. To technika otwarta, łącząca różne style od 
hip hopu po taniec współczesny.

Jaki okres jest najbardziej odpowiedni na rozpoczęcie nauki?
Odpowiedni moment jest zawsze, w ciągu roku prowadzimy 

nabory do różnych grup zarówno tych dziecięcych jak i dla do-
rosłych. Wystarczy być ma bieżąco i zaglądać na naszą stronę. 
Tak naprawdę jeśli nie spróbujemy, to się nie przekonamy. Na-
mawiam wszystkich do nauki tańca, który jest świetną alternatywą 
aktywności fizycznej. 

Kontakt: Szkoła Tańca King Dance
Koszalin ul. Austriacka 1, tel. 889 500 011

www.kingdance.pl, info@kingdance.pl
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onako utrzymuje dwie niewielkie uzbrojo-
ne jednostki: Compagnie des Carabiniers 
du Prince do ochrony rodziny książęcej 
i  sądu oraz Corps des Sapeurs-Pompiers, 
odpowiedzialną za obronę cywilną i służbę 
strażacką. To śmieszne w porównaniu z pię-

cioma tysiącami zbrojnych dr. Katafiasza – od starożytnej Grecji 
po dzisiejszy Afganistan, jakkolwiek z przewagą armii Napoleona, 
której część kolekcjoner żołnierzyków faworyzuje: – Polacy wygrali 
nawet pod Waterloo. Wpędzili niezwyciężone „szkockie siwki” na 
bagna i wykłuli.

Bonaparte w Kazachstanie

Kongresy napoleonistów, którym obecnie przewodniczy prof. 
David Markham ze Stanów Zjednoczonych, są co rok w  innym 
kraju. W 2007 spotkali się w Polsce, konkretnie w Słupsku, a pre-
tekstami były 200. rocznica powstania Księstwa Warszawskiego 
i epizod pomorski kampanii napoleońskiej 1806/1807. 

Dr Tomasz Katafiasz objaśnia: – Mogłoby zdziwić, że oprócz 
Amerykanów czy Francuzów uczestniczyli goście z Kazachstanu, 
ale na stronie gery.napoleon.pl, gdzie się spotykamy, można zna-

Pięć tysięcy 
pieszo i konno
Członkowie zwyczajni Międzynarodowego Stowarzyszenia Napoleońskiego płacą słone składki, a honorowi są z tego zwolnieni 
– przykładowo książę Monako Albert i kierownik działu Muzeum w Koszalinie Tomasz Katafiasz. Jego Wysokość jest łaskaw być 
samym honorowym przewodniczącym, jednak honorowy członek Katafiasz dysponuje większym wojskiem.
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leźć ludzi ze zdumiewających miejsc, że nie wspomnę o moich tłu-
maczonych tekstach w rosyjskiej wersji portalu. Kraje poradziec-
kie odkryły epokę w innym wymiarze, niż obowiązujący w ZSRR, 
że Napoleon to barbarzyński najeźdźca.

Wsuwał dłoń czy nie?

Nawet niektórzy napoleoniści powtarzają żart, iż cesarz w słyn-
nym geście wsuwał rękę pod kamizelkę, gdyż podtrzymywał raj-
stopy. – Nie przywiązuję wagi do tego, czy wsuwał, ponieważ jako 
historyka interesuje mnie fenomen, nie anegdoty – odcina się dr 
Katafiasz. – Niemniej, to męski odruch, bo co czasem zrobić z ręką. 
Ale są też obrazy z Wellingtonem w tym geście. Realniejszy jako 
wódz wydaje mi się Napoleon z lunetą. Natomiast prawda, że sy-
piał kilka godzin na dobę i wykonywał parę czynności naraz: dyk-
tował listy, zarządzenia, pracował nad mapą; opisał to w pamięt-
nikach kamerdyner Constant. Przesadne są opinie, że Bonaparte 
miał obsesję na punkcie kobiet, choć od nich bynajmniej nie stro-
nił. Ze starszą od siebie Józefiną nawet ożenił się z wyrachowa-
nia, by wejść do establishmentu, ale zarazem ją kochał! A i tak się 
zdarzyło, że gdy zajął Berlin, przyszła wdowa z córką i tak długo 
czekały w przedpokoju, aż córkę wziął do siebie, by pożegnać ran-
kiem. Sowicie pamiętał o takich pannach, o czym uboga wdowa 
wiedziała. Jego podboje jednak są wyolbrzymiane. O Auguście II 
też się sądzi, iż spłodził 300 dzieci, a było ich w różnych miejscach 
30 – jak na owe czasy, nic nadzwyczajnego. 

Koń się doczekał

W kolekcji dr. Katafiasza figurki Napoleona i  jego żołnierzy są 
„nadreprezentowane”. To fascynacja geniuszem wodza i  żołnie-
rzami napoleońskimi, podziw dla kunsztu bojowego Polaków pod 
jego komendą, piękno munduru. – O: tu na przykład taki sobie zwy-
kły Bonaparte z metalu patynowanego – ale z kiosku przy Pałacu In-
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Dziadek dr. Katafiasza, Ludwik Marciniak, jako pruski pod-
dany z  Wielkopolski służył przymusowo w  latach 1905-07 
w 11. kompanii III (fizylierskiego) batalionu 7. Pomorskiego 
Pułku Piechoty „von der Goltz” Nr 54. Batalion III stacjonował 
w Koszalinie (I i II w Kołobrzegu). Pamiątkami z tego okresu 
są książeczka wojskowa dziadka i dwa zdjęcia tzw. wizytowe, 
wykonane w  koszalińskim zakładzie fotograficznym Emila 
Ziemera przy Rynku, w sąsiedztwie obecnego ratusza. Jako 
praktykujący katolik podczas służby w  Koszalinie Ludwik 
uczęszczał na nabożeństwa (w armii niemieckiej w niedziele 
wyjście do kościoła w  zwartych pododdziałach było obo-
wiązkowe; ewangelicy szli do swojego, katolicy do swoje-
go itd.). Fizylier Marciniak uczęszczał do kościoła św. Józefa 
opodal katedry, wybudowanego w XIX wieku m.in. z myślą 
o Polakach służących w armii niemieckiej.



walidów, gdzie cesarza pochowano! – pokazuje pasjonat. – Albo ci 
dwaj: Napoleon patrzy na Napoleona. Jednak, jak łatwo zauważyć, 
jeden to cesarz, a drugi dopiero generał Dyrektoriatu. A tę rzadką 
figurkę trębacza polskich lansjerów z gwardii cesarskiej zgubiłem 
jako trzynastolatek podczas podróży, na postoju w  lesie między 
Piłą a Jastrowiem, został tylko koń. Aż tu w latach 90. odzyskałem 
trębacza: przyjaciel kupił go na pchlim targu i  się wymieniliśmy. 
Chociaż egzemplarz pewnie nie ten, dobrze siedzi w siodle tego 
konia. Oczywiście w sensie kolekcjonerskim cenniejsi są tacy żoł-
nierze jak wykonani ręcznie ołowiani dragoni francuscy czy figurka 
tego piechura Księstwa Warszawskiego: jest większa niż inne w tej 
serii i nie weszła do produkcji seryjnej.

Jak mieć Polaka

W  PRL-u  większość „woja” powstawała na raty: figurki robiły 
spółdzielnie inwalidów, a malowano je chałupniczo. I oto rarytas 
w zbiorze kolekcjonera: Ludowe Wojsko Polskie, którego już nie 
pomalowano, bo akurat załamał się system.

O ile PRL nie robił Niemców, z czym dzieci miały problem, bo 
nasi nie mieli z kim walczyć, o tyle dziś trudno o żołnierza polskie-
go. – Co prawda wiodąca azjatycka firma Dragon wypuściła serię 
czterech postaci z Polakiem, jednak trzy z nich to żołnierze Weh-
rmachtu, a nasz to ich jeniec – ubolewa pan Tomasz. – Nasi wy-
stępują zwykle jako część czyichś armii, m.in. Napoleona. Ale od 
czego są farbki i narzędzia? Część obcych sam poprzerabiałem. 
Wystarczył orzełek i  z  Brytyjczyka mamy polskiego spadochro-
niarza spod Arnhem. A ten to powstaniec warszawski z żołnierza 
Wehrmachtu, może trochę za sztywno schludny. Skalpelem zro-
biłem też, dla równowagi ekspozycyjnej, Prusaków z francuskich 
huzarów: ściąłem cholewki i  orły cesarskie, skróciłem karabinki. 
Poza tym usuwam elementy wadliwe – azjatyccy producenci mają 
swobodne podejście do realiów historycznych.    

Kompania apaszkowa

– Ze współczesnych za najładniejsze uważam mundury gwardii 
brytyjskiej, francuskiej czy bułgarskiej, a z nieparadnych mundu-
ry Bundeswehry. Niestety, jeszcze piękniej wyglądał Wehrmacht, 
zwłaszcza do wojny, bo potem doszły wymogi polowe – przyznaje 
munduroznawca. – Miał imponować, budzić pragnienie spełnie-
nia się w nim. Również polskie wojsko z międzywojnia było ładne. 
Teraz drażnią mnie kompanie honorowe w mundurach à la polo-
wych, wiszących na żołnierzach. I jeszcze te apaszki! Tymczasem 
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mało kto wie, że regulamin przewiduje w Polsce nawet wojskowy 
strój wieczorowy. 

Najwięksi wodzowie

– Hm... Chronologicznie może – namyśla się chwilę historyk 
wojskowości. – Ramzes II, Aleksander Wielki, Hannibal, Juliusz 
Cezar, Albrecht von Wallenstein, Oliver Cromwell, Eugeniusz Sa-
baudzki, Maurycy Saski, Piotr Wielki, Fryderyk II Wielki, Napoleon, 
Ferdinand Foch, Erwin Rommel i Gerd von Rundstedt, a z drugiej 
strony Iwan Koniew i może Gieorgij Żukow, chociaż w Berlinie Ro-
sjanie na koniec byli tak przez nich dowodzeni, że nawet strzelali 
już z dwóch stron do siebie. Na rycinach z XIX wieku w dziesiątce 
wodzów wymieniany jest Kościuszko, ale nie miał okazji dowodzić 
dużym korpusem. Już prędzej Sobieski. Clausewitz odpada jako 
teoretyk i tylko sztabowiec, a Hitler na szczęście był dyletantem.

Autor: Marek Zagalewski / Foto: Waldemar Michorzewski

Dr Tomasz Katafiasz, historyk wojskowości, wieku XIX 
i  regionalista; kierownik Działu Historii Miasta i  Pomorza 
w Muzeum w Koszalinie, a w Słupsku, gdzie mieszka, prezes 
oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Munduro-
znawca, napoleonista i  honorowy członek elitarnego The 
International Napoleonic Society.

W  Muzeum otwarto wystawę dr. Katafiasza „W  blaskach 
i  cieniach napoleońskich orłów. Prusy – Pomorze – Polska 
1807” (napiszemy o  tym osobno). Wcześniej przygotował 
ekspozycje o powstaniach listopadowym i styczniowym oraz 
„Świat ołowianych żołnierzyków”.



Skoda 
Kodiaq. 
Jak ulał – od pierwszej jazdy 

Auto, które było wyczekiwane przez klientów i zaniepokojoną konkurencję. Pierwszy (jeśli wyłączyć model Yeti) SUV ze znaczkiem 
Skody. Od paru tygodni już dostępne w Polsce. Jednak kto chciałby stać się jego nabywcą, musi uzbroić się w sporo cierpliwości, 
bo zainteresowanie modelem przewyższa moce produkcyjne fabryki. Na swego Kodiaqa poczekać trzeba nawet dziewięć 
miesięcy. Czy warto?
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ez wątpienia warto. Nie będziemy tutaj skupiać 
się na elementach technicznych, ale na tym, co 
dla zwykłego kierowcy najważniejsze: wraże-
niach z prowadzenia auta, poczuciu bezpieczeń-
stwa, wygodzie. Mieliśmy okazję przetestować 

na trasie liczącej 1000 km auto z koszalińskiego salonu firmy Kro-
toski–Cichy wyposażone w dwulitrowy silnik Diesla, automatyczną 
(siedmiostopniową) skrzynię biegów i napęd na obie osie.

Pierwsze wrażenie, kiedy wsiadamy do SUV-a Skody: ogromna 
przestronność. Nie tylko z przodu, ale również w drugim rzędzie 
siedzeń. Tak więc nie tylko kierowca i  pasażer jadący z  przodu 
mają komfort pod względem ilości miejsca. Z tyłu mogą wygod-
nie jechać trzy osoby. Auto zwyczajnie pięcioosobowe ma rów-
nież opcję siedmiu siedzeń. W dodatkowym, trzecim rzędzie – we-
dług relacji innych użytkowników – miejsca wystarcza raczej dla 
dzieci niż dorosłych, ale przecież auta siedmioosobowe to zazwy-
czaj wybór liczniejszych rodzin z kilkorgiem dzieci.

Stałym atrybutem Skody jest praktyczność. To wyróżnik również 
jej nowego modelu. Przemyślane schowki, olbrzymi bagażnik 
o pojemności 720 litrów, który da się powiększyć do ponad 2000 
litrów (!) przy złożonym drugim rzędzie siedzeń, liczne uchwyty, 
doświetlanie drzwi, ergonomiczna deska rozdzielcza - wszystko to 
służy wygodzie i powoduje, że od razu czujemy się w tym aucie 
komfortowo. 

Auto waży niemal dwie tony. Można w nim umieścić 650 kg ła-
dunku i przewozić przedmioty o ponad dwóch metrach długości. 
Niemal jak w  „dostawczaku”. Przewiezienie zakupów ze sklepu 
Ikea przestaje być kłopotem. Ze Skody Kodiaq zadowoleni będą 
również ci, których hobby wymaga zabierania z sobą przyczepy 
ze sprzętem (łódki, quadu, motocykla) – jej masa może wynieść 
nawet 2,5 tony! 

Samochód nie jest – mówiąc potocznym językiem - „przeba-
jerzony”. Ma wszystko co mieć powinien. Multimedia (nawigacja, 
telefon, odtwarzanie plików muzycznych) działają bez zarzutu. Na 
wyświetlaczu uzyskujemy bezproblemowo wszystkie potrzebne 
informacje o parametrach jazdy. 

Jednym z najważniejszych jest zużycie paliwa. Tu spotyka nas 
miłe zaskoczenie. Przy jeździe na autostradzie z  dopuszczalną 
prędkością 140 km/h Kodiaq spala około siedmiu litrów na set-
kę. Podwyższenie prędkości o 20 km powoduje tylko nieznaczny 
wzrost zużycia oleju napędowego. W jeździe po mieście spokoj-
nie można się zmieścić w 10 litrach na 100 km. To niedużo jak na 
dwulitrowy silnik i masę pojazdu. 

Prowadzi się go bardzo przyjemnie i pewnie. Jest stabilny, może 
nie najdynamiczniejszy, ale przy prędkościach ponad 100 km/h 
nadal gwarantuje sprawne i  bezpieczne wyprzedzanie. Idealnie 
trzyma się drogi. W zakręty wchodzi pewnie. Jest bardzo zwrot-
ny, toteż manewrowanie na przykład na parkingach nie stanowi 
żadnego kłopotu. Ma do tego doskonale działający system kamer 
pomagających parkować. Czasami, nawet w samochodach klasy 
premium, kamery są bardziej gadżetem niż realną pomocą. Tutaj 
naprawdę wspierają kierowcę w trudnych sytuacjach. 

Jeśli elastyczność Kodiaqa jest przeciętna, to hamulce po-
chodzą z pierwszej ligi. Auto pomimo swojej masy niemal staje 
w miejscu przy mocnym naciśnięciu hamulca. To kolejny aspekt 
czyniący z Kodiaqa bezpieczne auto rodzinne. 

Na dłuższych trasach i dobrych drogach nieoceniony jest tzw. 
aktywny tempomat. Urządzenie ma za zadanie utrzymywać stałą, 
bezpieczną odległość od poprzedzającego nas auta. Jeśli więc 
ustalimy tę minimalną odległość na 40 metrów, to kiedy zacznie-
my się zbliżać do poprzedzającego pojazdu na kilkadziesiąt me-
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ChARAKTERYSTYKA
Pojemność skokowa – 1968 cm3 
Rodzaj silnika – turbodiesel 
Moc – 190 KM przy 3500 obr./min 
Moment obrotowy – 400 Nm przy 1750-3250 obr./min 
Skrzynia biegów – siedmiobiegowa DSG 
Napęd – 4x4 
Prędkość maksymalna – 210 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h – 8,6 s 
Średnie zużycie paliwa – 5,7 l/100 km
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trów, Kodiaq sam wyhamowuje. System ten zapobiegnie ewen-
tualnej stłuczce, jeśli zagapimy się i  nie zauważymy w  porę, że 
kierowca jadący przed nami gwałtownie zwolnił, bo na przykład 
chce zjechać z drogi. Auto samo wytraca prędkość nawet do zera, 
po czym – kiedy pas ruchu przed nim będzie znów wolny – ruszy 
i rozpędzi się do wcześniej zadanej prędkości.

Na krętych drogach nieocenione są ledowe reflektory z  sys-
temem umożliwiającym jazdę na światłach drogowych, który sa-
modzielnie rozpoznaje nadjeżdżające z naprzeciwka samochody 
i tak steruje oświetleniem, by nie oślepiało ono innych kierowców. 
Sympatyczna rzecz. 

Jeszcze jeden drobiazg, ale bardzo praktyczny: istnieje możli-
wość indukcyjnego ładowania baterii telefonu. 

Duży plus należy się Kodiaqowi za wyciszenie kabiny – nawet 
przy gwałtownym przyspieszaniu w aucie jest cicho, a charaktery-
styczny dźwięk silnika wysokoprężnego jest przytłumiony.

I na koniec – w ramach skruchy, bo dotychczas raczej nie mieli-
śmy zrozumienia dla potrzeby posiadania napędu 4x4 – pochwała 
za napęd na obie osie. Robiąc zdjęcia u podnóża wydmy za Kana-
łem Jamneńskim, gdzie akurat trenowali motocykliści – crossow-
cy, który dokumentnie zryli piaszczystą drogę, pięknie się zakopa-
liśmy. Autem z przednim napędem z tej opresji byśmy nie wyszli. 
A Kodiaq dał radę samodzielnie wyjechać z pułapki. Popsuliśmy 
tym nadzieję obserwujących nasze manewry prześmiewców na 
dobrą zabawę. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Mateusz Szczepański



d dawna już standardem jest monitorowanie 
przez importerów poziomu zadowolenia klien-
tów kupujących i  serwisujących samochody 
u poszczególnych dealerów. 

Jeśli chodzi o ocenę pracy serwisu, pod uwagę brane są m.in. 
czas naprawy, zadowolenie z obsługi podczas wizyty w serwisie, 
terminowość wykonania usługi. Tak zebrane dane są poddawane 
analizie i na koniec roku pozwalają na wyłonienie tych, z których 
klienci są najbardziej zadowoleni.

Na takiej właśnie podstawie tytuł Najlepszego Szefa Serwisu 
w  krajowej sieci serwisów Mercedes-Benz za 2016 rok przypadł 
panu Wojciechowi Strzelczykowi z Autoryzowanego Serwisu Mer-
cedes-Benz Mojsiuk w Szczecinie. Wyróżnienie zostało wręczone 
podczas corocznego spotkania dealerów marki, które w tym roku 
odbyło się w  Arłamowie. Z  kolei Najlepszym Szefem Sprzedaży 
w kategorii samochodów dostawczych został pan Bogdan Kruk, 

który reprezentuje centralę firmy Mojsiuk z siedzibą w podkosza-
lińskich Starych Bielicach.

W pozostałych kategoriach nagrodzono:

Najlepszy sprzedawca modelu Mercedes-Benz Citan:
•   Krzysztof Detko – Szczecin
•   Krzysztof Turek - Szczecin
Najlepszy sprzedawca modelu Mercedes-Benz Vito:
•   Piotr Dzienniak – Stare Bielice k/Koszalina
•   Krzysztof Bachanek - Szczecin
Najlepszy Doradca Serwisowy:
•   Rafał Żukowski - Szczecin
•   Marek Parchimowicz – Stare Bielice k/Koszalina

Zapytaliśmy koszalińskich przedsiębiorców, co sądzą o deale-
rze tej niemieckiej marki i jakie mają doświadczenia w kontakcie 
z serwisem Mercedes-Benz Mojsiuk.  Oto co usłyszeliśmy. 

o

Liderzy obsługi 
i sprzedaży
Grupa Mojsiuk co roku silnie zaznacza swoją obecność w rozmaitych rankingach importerów samochodów. Oto kolejny dowód: 
Mercedes-Benz Polska niedawno podsumował 2016 rok w kategorii samochodów dostawczych. Firma Mercedes-Benz Mojsiuk 
otrzymała szereg nagród i potwierdziła status lidera w skali całej Polski. Kierownictwo firmy podkreśla: „To dzięki opiniom 
zadowolonych klientów  jesteśmy liderami. Dziękujemy im wszystkim za docenienie naszego zaangażowania i dbałości o najwyższą 
jakość obsługi. Naszym priorytetem jest  to, by zaspokajać potrzeby klienta na najwyższym poziomie.” 

Uroczystość wręczenia nagród liderom firm dealerskich Mecedes Benz Polska
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Zespół serwisu samochodów dostawczych firmy Mercedes Benz Mojsiuk w Starych Bielicach

Michał Chmiel i Robert 
Szemro, współwłaściciele 
firmy Air-Transfer
-  Zaczynaliśmy w  2011 od 

dwóch u używanych busów. Fir-
ma się rozwija. Obecnie mamy 

we flocie 12 busów marki Mercedes, a kupiliśmy ich od koszaliń-
skiego dealera dotychczas łącznie 14. Pierwsze VITO, które prze-
jechało u nas prawie milion kilometrów, niedawno sprzedaliśmy. 
Na pewno długo jeszcze posłuży nabywcy, bo było to auto dosko-
nale utrzymane, systematycznie serwisowane.

Nasza firma specjalizuje się w przewozie pasażerów na lotniska 
w Gdańsku i Goleniowie. Każdego dnia nasze auta wykonują 10 
kursów do Trójmiasta i 4 w przeciwnym kierunku. Przewozimy na 
tych trasach dziennie około 200 osób. Ale można u nas również 
zamówić transport osobowy o innym charakterze, wozimy grupy 
zorganizowane, wycieczki.  

Dla nas ogromnie ważna jest niezawodność, więc inwestu-
jemy w  nowe samochody dobrej marki, bo minimalizujemy 
niebezpieczeństwo awarii. W  przypadku Mercedesa możemy 
zawsze liczyć na to, że w każdej zaskakującej sytuacji serwis na-
tychmiast udzieli nam pomocy. Jesteśmy pod tym względem 
bardzo zadowoleni. Serwisujemy auta w  ramach gwarancji. 
Każde, nawet najmniejsze niepokojące sygnały są natychmiast 
sprawdzane. Serwis firmy Mojsiuk bardzo nam pomaga. Reaguje 
natychmiast. Przyjeżdżają diagnozują, w razie potrzeby ściągają 
samochody do Koszalina, szybko naprawiają. Mają doskonałych 
mechaników, doświadczonych i  bardzo sprawnych. Mamy do 
nich ogromne zaufanie. 

Samochody, których używamy są specjalnie konfigurowane. 
Chodzi na przykład o zwiększoną przestrzeń bagażową albo pod-
wyższony standard. Także pod tym względem współpracuje się 
nam z działem samochodów dostawczych znakomicie. Mamy ze 
strony jego pracowników wszelką pomoc. 

Paweł horajski, odpowiedzialny 
za flotę samochodową w firmie DAJAR
- Jesteśmy firmą o  nie tylko ogólnopolskim 

zasięgu, ale zdecydowanie szerszym, bo sprze-
dajemy nasze produkty w  wielu krajach. Mamy 
w kraju 14 oddziałów, w tym 7 hurtowni, 3 maga-

zyny główne, biura zarządu w Koszalinie i Warszawie oraz dwa za-
kłady produkcyjne -  w Koszalinie i w Miastku. Sprawny transport 
to dla nas jeden z najważniejszych warunków efektywnego dzia-
łania. Obecnie użytkujemy 163 pojazdy, z  czego 41 Sprinterów 

i 25 ciężarówek – w większości produkcji Mercedesa, nie licząc aut 
osobowych tej marki. 

W naszym przypadku dobranie odpowiednich parametrów aut 
ma ogromne znaczenie. Chodzi o pojemność ładunkową, moc, 
czasami indywidulane projekty zabudowy. Wszystko w kontakcie 
z pracownikami firmy Mojsiuk odbywa się na najwyższym pozio-
mie profesjonalizmu. Współpraca z panem Piotrem Dzienniakiem 
– jeśli mowa o samochodach dostawczych i panem Robertem Ja-
rym w sprawie samochodów ciężarowych jest znakomita. 

Generalnie mamy poczucie, że jako klienci jesteśmy bardzo 
szanowani. Kapitalne jest to, że otrzymujemy zaproszenia na pre-
zentacje wszelkich nowości firmy Mercedes-Benz. Dzięki temu je-
steśmy na bieżąco z wszystkim, co pojawia się na rynku, a co dla 
nas może być korzystne. A jeśli chodzi o serwis, na uznanie zasłu-
guje szczególnie błyskawiczność reakcji i wszechstronna pomoc. 
Jeśli potrzebne są auta zastępcze, bez problemu je dostajemy. 
Czasami, gdy jest potrzeba wypożyczenia jakichś pojazdów na 
krótki czas, również spotykamy się z maksymalną życzliwością ze 
strony pracowników firmy Mojsiuk. 

Paweł Leś, właściciel Przedsiębiorstwa 
Usług Budowlanych LEŚ
- Jesteśmy niewielką firmą. Zatrudniamy w tej 

chwili etatowo około 50 osób, z podobną liczbą 
współpracujemy. Nasza specjalizacja to prace 
związane z remontami, termoizolacją budynków, 

naprawą dachów. Zlecenia zdobywamy najczęściej w drodze za-
mówień publicznych. Rozrzut – jeśli chodzi o odległość od Koszali-
na – miejsc, gdzie pracujemy jest ogromny. Można powiedzieć, że 
zlecenia znajdujemy na całym Pomorzu, od Szczecina po Gdańsk, 
choć pracowaliśmy również w Niemczech. W  związku z tym potrze-
bujemy niezwodnego transportu. Od niedawna zaczęliśmy korzy-
stać z samochodów dostawczych marki Mercedes i jesteśmy z nich 
bardzo zadowoleni. Ze strony firmy Mojsiuk spotyka nas partner-
skie i bardzo profesjonalne traktowanie. Cenimy to. 

Mówiąc pół żartem pół serio, zauważyłem, że korzystanie przez 
nas z  aut Mercedesa przekłada się na wizerunek naszej firmy. 
W oczach klientów ktoś kto ma tabor tej marki na pewno jest pro-
fesjonalistą i przedsiębiorstwem o silnej pozycji na rynku. 

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu samochodów użytkowych 
Mercedes-Benz w Starych Bielicach 128 k

Koszalina, tel.: 94 34 77  376 oraz na www.mojsiuk.mercedes-benz.pl. 
Jesteśmy również na facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk



ielu turystów jest również pod wrażeniem wód 
fiordu, nad którym powstało Trondheim. Za-
leżnie od pory dnia, od pogody, od pułapu 
chmur i  wysokości, z  jakiej patrzymy na zato-
kę, wody te przybierają różne barwy. Raz są to 

błękity w rozmaitym natężeniu, innym razem ultramaryna a nawet 
indygo. Miasto leży nad Trondheimsfjorden, zatoką Morza Nor-
weskiego, trzecim pod względem długości fiordem w Norwegii 
(130 km). Jego maksymalna głębokość wynosi 617 m (w pobliżu 
Agdenes). Mimo że to już dość daleka północ, większa część wraz 
z portem w Trondheim jest wolna od lodu przez cały rok.

W 1888 roku osunięcie się pod wodami fiordu olbrzymiej masy 
błota i skał wywołało lokalne tsunami. Spiętrzona woda zniszczyła 
część zabudowy Trondheim i zbudowaną dopiero co linię kolejo-

wą. Podobne zjawiska zdarzały się w historii również nad naszym 
swojskim Bałtykiem. Wystarczy wspomnieć „ryk podwodnego 
niedźwiedzia”, czyli tsunami z  roku 1497, które spustoszyło Dar-
łowo. To tsunami było z kolei efektem ruchów górotworu skandy-
nawskiego - stosunkowo młodych góry pochodzenia wulkanicz-
nego. 

O klimacie społecznym współczesnego Trondheim w ogrom-
nym stopniu decydują studenci. Jest ich około 30 tysięcy, przy 
liczbie 170 tysięcy stałych mieszkańców. Najwięcej młodych ludzi 
kształci się na  

Norweskim Uniwersytecie Nauki i  Technologii, największej 
uczelni kraju. Dzięki ośrodkom rozwojo – badawczym w mieście 
rozwija się zaawansowany technologicznie przemysł. 

w

Wszystkie twarze 
Trondheim
Zbliża się najlepsza pora do odwiedzenia trzeciego co do wielkości miasta Norwegii. Miasta historycznego: to tu stolicę swego państwa 
mieli wikingowie. Miasta studentów, nowych technologii, sportu, kultury i doskonałej kuchni opartej na owocach morza. To wdzięczny 
cel podróży. Zarówno ci, którzy odwiedzą Trondheim na krótko, jak i ci, którzy poświęcą jego poznaniu więcej czasu, zabiorą z sobą 
bogate wrażenia i kolorowe wspomnienia. Latem zaś Trondheim to miasto, w którym - za sprawą zjawiska dnia polarnego - słońce 
właściwie nie zachodzi. Doświadczyć polarnego dnia albo polarnej nocy, to jakby znaleźć się na jakiś czas w innym świecie. 

Podróże 34 

Woda w ogromnym stopniu wpływa na charakter miasta. 
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Trzecie co do wielkości miasto Norwegii ma wiele takich urokliwych zakątków. 

Katedra - żelazny punkt w programie zwiedzania Trondheim 

Dawny Dom Biskupi jest obecnie rezydencją 
króla Norwegii, dostępną dla zwiedzających. 
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Ze względu na ogromną liczbę studentów w Trondheim przez 
cały rok organizowane są rozmaite festiwale, głównie muzyczne 
(jazzowe, bluesowe, muzyki kameralnej, rockowej i  pop).  Naj-
bardziej znany jest jednak Festiwal św. Olafa — impreza kulturalna 
związana z historią Kościoła katolickiego w Norwegii.

Święty patron wydarzenia to Olaf Haraldsson, który umocnił 
w Norwegii władzę królewską i  rozpowszechnił chrześcijaństwo. 
Król poległ w 1030 roku w bitwie pod Stiklestad i został pocho-
wany w ówczesnym Nidaros. Krótko po śmierci został ogłoszony 
świętym. 

Na jego grobie zbudowano kościół, a miejsce pochówku stało 
się ośrodkiem kultu. Przez 500 lat, do czasu reformacji przybywali 
tu pielgrzymi z całej Skandynawii. Oslo i Nidaros łączył specjal-
ny szlak, którym pątnicy podążali do sanktuarium. Norwegia ma 
niewiele zabytków mogących równać się z Nidarosdomen. Wizytę 
w katedrze najlepiej zacząć od wejścia na wieżę, stamtąd rozpo-
ściera się wspaniały widok na całe miasto, góry, pobliskie fiordy 
oraz rzekę od strony południowej. 

Pierwszy kamienny kościół powstał tu ok. 1070 roku, a wygląd 
zbliżony do dzisiejszego katedra otrzymała ok. 1300 roku. Uwagę 
zwraca szczególnie fasada katedry - bogato rzeźbiona, z figurami 
świętych, ale i  postaciami alegorycznymi. Katedra już od daw-
na stanowi miejsce pochówku członków rodzin królewskich, od 
1814 roku jest też miejscem koronacji kolejnych władców Norwe-
gii. W okresie reformacji kościół dostał się w ręce Luteran, którzy 
w 1537 roku wywieźli srebrną trumnę króla Olafa do Danii i prze-
topili ją na monety.

Po zwiedzeniu katedry, serca państwowości norweskiej, warto 
udać się w  kierunku pobliskiego Dworu Arcybiskupa. Od 1152 
roku Trondheim było siedzibą arcybiskupstwa i najstarsza część 
dworu pochodzi właśnie z  tamtego okresu. Obecnie pełni on 
funkcję muzeum historycznego. W nastrojowym głównym budyn-
ku wystawione na widok publiczny są insygnia królewskie, a także 
wiele oryginalnych średniowiecznych przedmiotów ocalonych 
z licznych pożarów dworu i katedry. 

Co jeszcze warto zobaczyć? Obowiązkowo Rockheim, czyli 
Muzeum Norweskiego Rocka. Interaktywne instalacje zapraszają 
do odkrywania historii rocka, jazzu a także specjalności Norwegii 
- black metalu. 

Miejscem godnym uwagi jest także Stiftsgården. Ten rozłoży-
sty XVIII-wieczny budynek w centrum miasta jest jedną z najwięk-
szych drewnianych budowli w  Skandynawii. Obecnie to także 
oficjalna rezydencja króla Haralda V. Można ją zwiedzać! Wnę-
trza robią ogromne wrażenie, a stan zachowania zabytków budzi 
uznanie dla pieczołowitości Norwegów w zabezpieczaniu pamią-
tek przeszłości. 

Kameralna atmosfera panująca w centrum miasta jest idealna 
dla rowerzystów. Do miasta prowadzą wspaniałe szlaki rowero-
we. W jego środku, szczególnie wokół centrum, także znajdziemy 
drogi dla rowerów, a w dzielnicy Bakklandet ulokowano pierwszą 
na świecie windę rowerową, z  której często korzystają zarówno 
mieszkańcy miasta, jak i odwiedzający je turyści. Warto dodać, że 
nie trzeba mieć własnego roweru, by wysokości siodełka zwie-
dzać Trondheim. Wypożyczenie jednośladu nie stanowi najmniej-
szego kłopotu i – co również bardzo ważne – nie kosztuje dużo. 

Autor: Karol Paszek / Foto: VisitNorway

Muzeum Rocka

Hala targowa, letni jarmark rolniczy, mnóstwo doskonałych lokali 
gastronomicznych. Trondheim nazywane bywa norweską stolicą smaku. 

Miasto może poszczycić się kilkunastoma muzeami 
o zróżnicowanym charakterze i tematyce zbiorów. 
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Latem w Trondheim odbywa się wiele festiwali muzycznych, ale największym tego typu wydarzeniem jest doroczny Festiwal Świętego Olafa 



Moda38 

Nie nosi jeansów i unika różu. Krótkie włosy nosi z wygody, a nie w akcie protestu wobec świata. Zafascynowana Grace Kelly, 
Coco Channel, Audrey Hepburn i Ditą von Teese tworzy bez odliczania dni w kalendarzu. Mówi o sobie rzemieślniczka. Jedyna polska 
absolwentka paryskiej Ecole Lesage. Alicja Stańska, zawód – hafciarka, projektantka mody, bez wątpienia - artystka.

Alicja 
Stańska: 
każdego 
stać na 
klasę

Alicja 
Stańska: 
każdego 
stać na 
klasę

Autor: Dagmara Rybicka–Rafalak
Foto: Bernard Hołdys

Zdjęcia: Bernard Hołdys  

Make-up: Julia Motylińska  

Włosy: Tyberiusz Marciniszyn/Salon BAGATELA 
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izualnie nie pasujesz na hafciarkę!
- Wielu ludzi zdumiewa się, gdy słyszą, czym 

się zajmuję! Stereotyp to starsze kobiety, które 
wyżywają się w kole gospodyń wiejskich.

- Podobno miłość do haftu zaszczepił w Tobie ojciec. Mężczy-
zna i szydełko?

- Bębenek, mulinę polską, kawałek lnu dostałam od ojca, ma-
jąc chyba pięć lat. Pokazał mi kilka pierwszych ruchów. Haft miał 
wytłumić nadmiar energii, którą tryskałam. Byłam niesforna. Do 
teraz jestem.

- A  jak było w  „szkole milczenia”? Ecole Lesage, pracowite 
godziny i jedyna polska absolwentka tej prestiżowej francuskiej 
szkoły należącej do Domu Mody Chanel.

- Prócz jednej nauczycielki nikt nie mówił po angielsku. Wszyscy 
po francusku. To jest praca ręczna, więc nie trzeba znać języka, 
aby się jej nauczyć. Na danej lekcji było kilka nauczycielek. Sys-
tem był taki, że podchodziły do stołu hafciarskiego, pokazywały 
co należy wykonać i szły do kolejnej uczennicy. Potem chodziły po 
klasie i kontrolowały, gdy ktoś robił źle, pokrzykiwały „no, no, no” 
i znów pokazywały jak to wykonać. 

- Jak wyglądał dzień w takiej szkole?
- Pięć dni w tygodniu, 8 godzin dziennie z 60-minutową prze-

rwą na lunch. Mnóstwo pracy domowej, średnio do pierwszej 
w nocy i przez całe weekendy. 

- Szkoła miała być trampoliną do kariery, czy chciałaś się uczyć 
ot tak po prostu, dla siebie, aby być lepsza? 

- Była moim marzeniem. Zobaczyłam ją jako nastolatka w TV 
Monde 5. Był urywek, że haftują tam dla największych domów 
mody. Zobaczyłam i się zakochałam. W Polsce również próbowa-
łam uczyć się paru rzeczy.

- Da się w Polsce?
- Dla mnie nie. Byłam w paru miejscach, poznawałam starsze 

panie. One haftują z pasji.

- W kołach gospodyń towarzysko nie zagrało?
- Rzeczywiście byłam w  kołach gospodyń wiejskich. Pojecha-

łam tam, bo chciałam zatrudnić hafciarki. Szybko zrozumiałam, 
że się nie da. One spotykały się w  remizie strażackiej dwa razy 
w  tygodniu, aby sobie pohaftować. Wiekowo od  40 lat wzwyż. 
Cały dzień pracują, mają gospodarstwa, a spotykają się po to, aby 
sobie pogadać, coś tam przy okazji pohaftować. Zrozumiałam, że 
nie są to osoby, które będą siedziały po 10 godzin dziennie i za-
wodowo haftowały. Ich hafty to forma relaksu.

- W hafcie często zmienia się moda?
- Nie bardzo mogę wypowiadać się, jak to wygląda na świecie, 

bo mało mnie to interesuje. Fakt, obserwuję swoich ulubionych 
mistrzów z domów haute couture, ale nie pasjonują mnie trendy. 
Mój styl może wydawać się nudny, bo praktycznie zawsze będę 
robiła w czerni. 

- Masz za sobą zaskakującą ścieżkę edukacyjną. Nic tu do sie-
bie nie pasuje. 

- Filologię angielską rzuciłam na trzecim roku, przeniosłam się 
na administrację, aktualnie jestem na kryminologii. 

- Ciekawi mnie ta kryminologia w Twoim życiu. To pasjonująca 
dyscyplina naukowa, czy potencjał do zmiany zawodu?

- Od zawsze fascynowały mnie historie seryjnych morderców. 
Ciekawi mnie, co powoduje, że ludzie dopuszczają się tak dra-
stycznych czynów. Ponadto kryminalistyka jest mi potrzebna 
w  moich wystawach z  cyklu „Handel ludźmi”. W  ubiegłym roku 

miałam wystawę „Najdroższy towar świata”, czyli jak w XXI wieku 
sprzedaje się organy ludzkie na świecie, nielegalnie oczywiście. 
Teraz siedzę nad tematem pedofilii, w przyszłości będzie prosty-
tucja, czyli wszystkie rodzaje handlu ludźmi. Musisz uwierzyć, że 
w tej chwili jest większe niewolnictwo niż było w przeszłości.

- Jaki jest odbiór tego, co pokazujesz w swoich haftowanych 
obrazach?

- Otwieram ludziom oczy na to, że zło naprawdę istnieje. Żyjemy 
w świecie social mediów. Popatrz na pokolenie millenialsów (ludzi 
urodzonych w końcówce lat 90. – przyp. red.). Dla nich świat jest wy-
łącznie piękny. Oznaczony odpowiednim hasztagiem z Instagrama 
pozwala na otrzymywanie tylko wyselekcjonowanych wiadomości. 
„Beautiful girl” pokaże tylko piękne dziewczyny i oszczędzi wido-
ku - przykładowo – kobiety oblanej kwasem. To duże wymagania 
od życia, kompletna segregacja informacji i  znużenie wszystkim 
co trwa dłużej niż chwilę. Zostali wychowani w przeświadczeniu, 
że można wszystko. Przez to są nieświadomi ryzyka, które czyha 
w świecie. Dziecko może zostać porwane w 15 sekund, trafiając 
w ręce gangu pedofilskiego, sprzedającego organy, a jego mózg 
może trafić do słoika u kolekcjonera ludzkiego ciała.

- Dużo czytasz?
- Bardzo. Nie mam ulubionych autorów, czytam to, co trafię. 

Z  polskich autorów lubię Kaję Grzegorzewską. Książki trafiam 
i zachowuję. Mam dużo biografii. Lubię divy. Edith Piaff, Marlena 
Dietrich, Greta Garbo, Coco Chanel. Z obecnych Dita von Teese. 
Bardziej jednak typu Audrey Hepburn, Grace Kelly, Brigitte Bar-
dot. To są kobiety, które bardzo mi pasują. Podoba mi się ich klasa.

- Kobietę podobno zdobią wyłącznie diamenty, dlaczego zde-
cydowałaś się pracować na kryształach Swarovskiego?

- Od diamentów wolę kryształy Swarovskiego, bo one nadają 
kreacjom szczególny wygląd. Ponadto jest to silna marka, która 
nie łamie praw swoich pracowników. Nie można zapominać, że 
diamenty wydobywane są nie dość, że w tragicznych warunkach, 
to jeszcze wszystko to jest kontrolowane przez mafie, a w procesie 
ich pozyskiwania często wykorzystywane są dzieci. Używając  Swa-
rovskiego, mam pewność, że żaden człowiek nie umiera z głodu 
przy jego produkcji i nie jest bity batem przez nadzorcę. Ponadto 
jestem jedyną marką polską, jedną z ponad stu na świecie, które 
otrzymały od Swarovskiego program premium. Oprócz mnie są to 
Vivienne Westwood, Jimmy Choo, Kenzo, Versace, Vera Wang, So-
nia Rykiel, Jean Paul Gaultier i wiele innych. Wśród nich Stańska!

- Tworzone przez Ciebie ubrania to unikatowe dzieła sztuki. 
Stać na nie pewnie tylko osoby takie jak Kim Kardashian, która 
zadowolona zrobiła sobie selfie w Twojej kreacji. Osoba o takiej 
fizyczności będzie miała klasę ubrana w Twoją kolekcję?

- Każda osoba jest w stanie mieć klasę. Każda. To m.in. również 
kwestia dopasowania ubioru. U mnie nie kupisz miniówki. Tworzę 
„ołówki”, najczęściej do połowy kolana. Projektuję dla kobiet 35 
plus i uważam - choć to staroświeckie, że kobieta w pewnym wie-
ku nie powinna nosić mini.

- Nawet jeżeli ma niezłe nogi?
- Nawet wtedy! Jak widzę czterdziestoparolatki w mini, to bar-

dzo pasuje mi określenie „dzidzia piernik”, Interesują mnie klient-
ki, które nie potrzebują fleszy, błysku. Sama jestem taką kobietą, 
ale na skalę mniejszych pieniędzy. Mnie nie stać na to, co robię. 
Nie stać mnie na moje kreacje.

- Wiele Polek stać?
- Realnie dużo, ale mentalnie mniej. Ludzie dzisiaj wolą met-

ki, rzeczy słynne, często zmieniające się trendy. Moja klientka nie 
znajdzie co roku czegoś nowego. Połączy za to kolekcję sprzed 
czterech lat z tym, co właśnie powstaje w pracowni. Rzeczy zawsze 

w
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będą do siebie pasować. Tworzę garderobę własnych marzeń, 
styl mam taki sam. Cały czas coś zmieniać? Dostałabym zajoba!

- Co klientka znajdzie obecnie w Twojej pracowni?
- Kreacje typu ethnical fashion, wyłącznie pojedyncze sztu-

ki.  Traktuję je jako rodzaj rzeźby, a nie odzież codzienną. Moje 
kreacje tworzone są tylko i wyłącznie z  tkanin i ozdób produko-
wanych w UE. Współpracuję z firmami, które sprawdzam i wiem, 
że nie łamią praw pracowników. Ponadto tkaniny nie są farbowa-
ne szkodliwymi środkami chemicznymi, które stosuje się w Azji, 
a u nas są one zabronione.

- Długo szukałaś swojego stylu?
- Nie, kierunek nakreślił mój ojciec. Gdy byłam mała, mieliśmy 

niedzielny rytuał pójścia na giełdę samochodową. Handlowano 
tam wszystkim. Podczas tych spacerów tata dużo ze mną rozma-
wiał, zawsze mi powtarzał: „Pamiętaj córcia, kobieta musi mieć 
coś w głowie, aby być szanowana przez mężczyznę”. Powiedział 
mi też, że mężczyznę dużo bardziej podnieca to co jest zakryte, 
a nie odkryte. Utkwiło mi to w głowie. Po 19. roku życia do spo-
denek założyłam trapery, a  nie szpilki. Noszę sukienki do ziemi 
albo ołówkowe, i  to wpoił mi ojciec. Nauczył mnie wielu rzeczy. 
Skonstruował w  taki sposób, że jestem w stanie wyfugować ka-
fle, pomalować dom, zrobić ogród, do tego świetnie ugotować 
i  gdybym musiała, zabiłabym kurczaka. Do tego nauczył mnie 
stylu i  delikatności kobiecej. Potrafię haftować i  wiem, jaką suk-
nię dobrać, idąc do opery, ale jestem taką dziewczyną-chłopcem. 
Podsumowując, nauczył mnie szeroko pojętego przetrwania.

- Na czym opiera się promocję haftu? Na fascynacji i niechęci 
do „sieciówek”? Ubrania, które tworzysz to dla wielu ewenement.

- Potrzebna jest wytrwałość i wsparcie ludzi dookoła. Wiele razy 
chciałam to rzucić. Pracujesz przez wiele miesięcy, masz wrażenie 
że jest to niedoceniane. Jakoś trzeba to pokazać, wypromować. 
Nie cierpię marketingu, nie jestem PR-owcem, nie potrafię opo-
wiadać o  tym, co robię. Dlatego podziwiam francuskich projek-
tantów, którzy na temat jednej kolekcji są w stanie udzielić godzin-
nego wywiadu. Lagerfeld jest mistrzem – opowiada o tym, jakby 
odbierał nagrodę Nobla. Pierwsze efekty miałam po 10 latach, 
dopiero teraz zaczynam być mocniej zwrócona do ludzi. 

- Największe domy mody są spełnieniem Twoich zawodowych 
marzeń?

- Nie. Nie chcę być wielkim domem mody. Doszłam do tego 
wniosku, czytając biografię Coco Chanel, widząc co się stało z Gal-
liano. Oczekiwania rynku wobec projektantów są potężne. Ta pre-
sja sprzedaży nie jest tym, o czym marzę. Cenię swój święty spokój, 
dlatego właśnie chcę mieć malamuta, uniknąć marketingu i niskich 
kosztów produkcji. Nie chcę przykładać ręki do zjawiska taniej siły 
roboczej. Kiedyś jedna ze znajomych osób powiedziała: „Alicja, jak 
Ty robisz takie drogie rzeczy, to zamiast w kryształach powinnaś 
robić w diamentach”. Nie, przenigdy! Alicja dokładnie wie, jak ma 
wyglądać jej kraina czarów. Jestem w niej tu i teraz. Szczęśliwa.
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olka promuje wiosenno–letnią kolekcję. Składa-
ją się na nią zwiewne sukienki w klimacie retro, 
stylowe kapelusze, buty i  eleganckie dodatki. 
Nie brakuje też zmysłowej bielizny i kostiumów 
kąpielowych.

 For Love & Lemons to młoda, amerykańska marka, która w cią-
gu zaledwie kilku lat podbiła świat. Markę tworzą Gillian Rose 
Kern i Laura Hall, a kluczem do sukcesu jest jakość produktów i fa-
sony. Ubrania For Love & Lemons są po prostu bardzo zmysłowe, 
kolorowe i ponadczasowe. p

Magdalena 
Frąckowiak 
twarzą For Love & Lemons 
Pomorzanka Magdalena Frąckowiak szybko przebiła się do elity supermodelek. Właśnie odniosła kolejny sukces - została twarzą 
najnowszej kolekcji słynnej amerykańskiej marki For Love & Lemons.



Moda 45 

Wszystko to sprawia, że noszą je zarówno młode dziewczyny, 
jak i kobiety dojrzałe. Marka nie należy do najtańszych. Za sukien-
kę zapłacimy ok. 200 dolarów, a za najtańszy sweter ok. 100 do-
larów. Ceny nie są jednak przeszkodą dla licznych wielbicielek. 
Markę For Love & Lemons na Instagramie obserwuje dziś ponad 
2,8 miliona osób. 

Sesja zdjęciowa promująca kolekcję odbyła się w Barcelonie. 



ieodzowną czę-
ścią kobiecej 
garderoby po-
winna być bia-
ła koszula. Ta 

klasyczna, bez zbędnych zdobień, 
o  kroju dobranym odpowiednio 
do typu sylwetki.  Biała koszula jest 
na tyle uniwersalna, że sprawdzi 
się podczas wielkich uroczystości, 
jak i w codziennych stylizacjach.

 Jeśli w Twojej szafie nie ma bia-
łej koszuli o klasycznym kroju – ko-
niecznie pomyśl nad jej zakupem!

SESJĘ ZDJĘCIOWĄ PRZYGOTOWAŁY

Marta Waluk - certyfikowana stylistka, 
kreatorka wizerunku 

www.martawaluk.pl
kontakt: 600 417 297

Natalia Snoch – fotograf 

www.nataliasnoch.pl
kontakt: 663 700 006

Karolina Maciejewska 
- wizażystka, kosmetolog 

kontakt: 605 959 666

Angelika Karabin – modelka  

Wykorzystana została biała koszula 
Wólczanka, cena 199 zł 

Sportowy look
Białą koszulę możemy nosić na wiele 
sposobów, w  połączeniu z  trampkami 
oraz jeansami tworzy świetne zestawie-
nie.

Casual look
Biała koszula to świetna baza do koloru. 
Pasuje do każdej kolorystyki, dlatego od-
ważnie możesz miksować biała koszulę 
w kolorowej stylizacji.

n
Biała koszula
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Elegant look
Biała koszula rewelacyjnie sprawdzi się 
podczas wielu uroczystości. W połączeniu 
z  czerwonymi cygaretkami oraz czółenka-
mi, biała koszula nadaje stylizacji elegancji.

Casual look
Biała koszula w  casual look to świetny 
wybór. Sportowa marynarka, płaskie buty 
typy oxford oraz jeansowa spódnica – wy-
godnie i modnie.

Biznes look
W stylizacji biznesowej nie może zabrak-
nąć białej koszuli. Look w  zestawieniu 
z  ołówkową spódnicą oraz marynarką 
w pepitkę wygląda bardzo profesjonalnie.
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Krem z pieczonej marchewki, imbiru 
i czosnku z dodatkiem curry i kuminu

www.eintopf.pl

Wiosna krzyczy kolorami 
także na naszych taler-
zach. Kończymy ostatecz-
nie z  zimowym obżar-
stwem na rzecz zdrowych, 
kolorowych i  niesamowi-
cie smacznych potraw! 
W tym miesiącu szalejemy 
z warzywami i przyprawa-
mi. Zamiast ziemniaków 
słodkie bataty, w  miejsce 
soli curry i kumin. Do tego 
marchewka, brukselka 
i szpinak. Jest lekko, orien-
talnie, nietypowo i… ta-
nio. Już wam zazdrościmy 
tych doznań. Smacznego!

orientalnie 
na podniebieniu

»   Rozgrzejcie piec do 180’C. Na blachę wyścieloną papierem do 
pieczenia, lub do brytfanny wyłóżcie marchew, imbir, czosnek w łu-
pinach i szalotkę. Skropcie wszystko oliwą, posólcie i popieprzcie. 
Pieczcie pół godziny, po czym wyjmijcie imbir, czosnek i szalotkę, 
pieczcie dalej 30-40 minut, aż marchewka będzie miękka. Obierz-
cie czosnek z łupinek i wrzućcie z resztą upieczonych warzyw do 
malaksera, wlejcie ok. 2 szklanki wywaru i  zmiksujcie. Regulujcie 
wywarem gęstość kremu. Przelejcie zupę do garnka, zagotujcie, 
zmniejszcie ogień i  dodajcie mleko kokosowe i  wszystkie przy-
prawy, gotujcie jeszcze ok. 15 minut. Sprawdźcie czy nie trzeba 
doprawić jeszcze solą i pieprzem. Podawajcie z posiekaną bazylią 
i sokiem z limonki. My polaliśmy swoją jeszcze odrobiną mleka ko-
kosowego i posypaliśmy czarnym sezamem. 

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

»   3-4 szklanki wywaru 
    warzywnego
»   2 łyżeczki imbiru w proszku
»   1/2 łyżeczki kurkumy
»   1/2 łyżeczki garam masala
»   1 łyżeczka curry
»   1/2 łyżeczki kuminu
»   sól, pieprz
»   sok z limonki
»   garść posiekanej bazylii



Eintopf to potrawa jednogarnkowa. W  tym garze 
siedzi gotujące małżeństwo – Justyna i  Daniel Hof, 
mocno przyprawione pasją do kuchni i gotowania. Na 
co dzień prowadzą kulinarnego bloga, na łamach któ-
rego dzielą się przepisami swoich dziadków, rodziców, 
znajomych, ulubionych kucharzy i wreszcie autorskimi 
pomysłami wprost z podniebienia. Dla nas będą go-
tować co miesiąc, udowadniając, że wszędzie dobrze, 
ale w domu smakuje najlepiej.

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

»   Na rozgrzaną oliwę wrzućcie posiekaną 
cebulę, podsmażcie do miękkości, do-
dajcie przyprawy, smażcie chwilę, niech 
uwolnią swój aromat, dodajcie ziemniaki, 
wymieszajcie, zmniejszcie ogień i  duście 
pod przykryciem do miękkości ziemnia-
ków (powinny być al’dente). Dodajcie 
brukselkę i  czosnek, smażcie aż bruksel-
ka zmięknie, po czym dorzućcie szpinak, 
smażcie aż straci lekko swoją objętość. 
Posólcie i popieprzcie do smaku. W mię-
dzyczasie przygotujcie jajko w  koszulce: 
w  garnku zagotujcie wodę, wyłączcie 
palnik i dodajcie ocet. Zamieszajcie żeby 
powstał wir. Jajka wbijcie do osobnych 
misek. Delikatnie wrzućcie jajko w środek 
wiru. W ten sam sposób wrzućcie drugie 
jajko (maksymalnie 2 jajka na garnek). 
Przykryjcie pokrywką i gotujcie przez 3 mi-
nuty. Gdy będą gotowe wyjmijcie łyżką ce-
dzakową na papierowy ręcznik. Wyłóżcie 
na talerz warzywa, obok ułóżcie awokado, 
na wszystko jajko.

Smacznego!



ezoterapia w  największym skrócie polega 
na wprowadzeniu (wstrzyknięciu) pod skórę 
substancji leczniczych. Zabiegi możemy po-
dzielić na nawilżające oraz stymulujące re-
generację skóry. Od razu uspokajamy: choć 

mezoterapia i  zabiegi regenerujące polegają na wielokrotnej 
iniekcji, wbrew obiegowym opiniom – nie bolą. Skóra do zabie-
gu jest znieczulana, a stosowane preparaty plastyczne. W Cliniq 
używane są najcieńsze igły, co dodatkowo redukuje niemiłe od-
czucia.

Osocze bogatopłytkowe PRP

Najstarszym, bardzo popularnym i niezwykle skutecznym jest 
zabieg z użyciem osocza bogatopłytkowego PRP. Godny 
polecenia z  wielu powodów, wśród których jed-
nym z  najważniejszych jest bezpieczeństwo. 
– Pracujemy na preparacie autologicznym 
(własnej krwi), co wyklucza ryzyko aler-
gii – podkreśla Matylda Jezierska. – 
Jest to rewelacyjny zabieg dla osób, 
które mają skórę bardzo wrażliwą, 
skłonną do zapaleń, atopii, ale 
też tych, które „nagrzeszyły” 
paleniem papierosów czy nad-
miernym opalaniem. Osocze 
taką zniszczoną, poszarzałą 
skórę nie tylko zagęści, ujędrni 
i  rozjaśni, ale spowoduje poja-
wienie się nowych naczyń krwio-
nośnych. Świetnie współgra z la-
serami czy karboksyterapią.

Celem zabiegu z  osoczem jest 
wsparcie produkcji kolagenu i  ela-
styny, choć trzeba pamiętać, że jest to 
proces długofalowy. Zabieg wymaga 3-4 
powtórzeń w  odstępach 4-6 tygodni. Pierwsze 
efekty widiczne są po ok 4-6 tygodniach, natomiast 
faktyczna przebudowa skóry trwa około pół roku. Ważne, by pa-
miętać, że jest to zabieg lekarski i zwrócić uwagę, jakich zestawów 
do jego wykonania – w tym do pobrania krwi – używa specjalista 
w gabinecie. – W Cliniq pracujemy na nowoczesnych zestawach 
Regeneris – mówi Matylda Jezierska. – Są certyfikowane, przecho-
wywane w  specjalnych opakowaniach, poddane podwójnemu 
procesowi sterylizacji. Pozwalają na uzyskanie preparatu o odpo-
wiedniej koncentracji drogocennych płytek.

 
Linerase – mezoterapia kolagenowa

Zabiegiem, który warto rozważyć szczególnie w przypadku pro-
blemów ze zmarszczkami, wiotkością skóry i utratą jędrności, jest 
mezoterapia kolagenowa. – Preparat Linerase, który stosujemy 
w gabinecie, w ubiegłym roku otrzymał nagrodę Perły Dermatolo-

gii Estetycznej za najlepszy w kategorii biostymulacji skóry – mówi 
Matylda Jezierska. – Wyróżnia go niewielka ilość wkłuć, wykonuje 
się ich około pięćdziesięciu w obrębie twarzy i szyi. Kolagen nie-
gdyś źle się kojarzył ze względu na działanie alergizujące, jednak 
dzisiejsza biotechnologia umożliwiła takie wypreparowanie bia-
łek kolagenu, że nie powoduje on już tego typu powikłań: bez-
pieczeństwo preparatu jest bardzo wysokie.

Działanie Linerase polega na stymulowaniu skóry do produk-
cji własnego kolagenu. Genialnie sprawdza się na szyi, która jest 
szczególnie podatna na starzenie, ale także do poprawiania owa-
lu twarzy. Ponadto ma właściwości rozjaśniające, nawilżające, po-
prawia koloryt i zagęszczenie skóry. – Z mojej praktyki wynika, że 
miewa silniejsze działanie niż zabieg z osoczem – mówi Matylda 

Jezierska. – Dobrze się goi, wymaga krótszej rekonwale-
scencji.

Nowość: Juvederm VOLITE 

Ostatni preparat do poprawy kon-
dycji skóry – Juvederm VOLITE – to 

absolutna nowość na polskim ryn-
ku. Jego premiera miała miejsce 
w  marcu tego roku i  niemal od 
razu trafił do gabinetu Cliniq. 
Koszalinianki mogą więc jako 
jedne z  pierwszych w  Polsce 
skorzystać z  jego dobroczyn-
nych właściwości. – Moim zda-
niem zapowiada się hit – prze-
konuje Matylda Jezierska. – To 

wypełniacz na bazie kwasu hialu-
ronowego, który jednak podaje się 

w głębsze warstwy skóry niż na przy-
kład mezoterapię. Wykonuje się go 

jednorazowo, a  co najważniejsze – efekt 
utrzymuje się aż do dziewięciu miesięcy! Pre-

parat przeszedł badanie kliniczne potwierdzają-
ce długość utrzymywania się efektu w skórze.

Juvederm VOLITE nie jest kwasem wolumetrycznym, zatem 
nie służy wypełnianiu zmarszczek, ani dodawaniu objętości, ale 
ma za zadanie silnie nawilżać, wygładzić, ujędrnić skórę. Ważna 
jest technika podania wymagająca precyzji i dużych umiejętności 
lekarza. Można go stosować na twarzy, szyi, dekolcie i dłoniach.

Doktor Matylda Jezierska przyznaje, że efekty terapii są spekta-
kularne: – U pierwszych klientek obserwuję efekt tzw. baby face, 
czyli niezwykłą gładkość, rozjaśnienie i napięcie skóry. Jeden za-
bieg zamiast kilku – to propozycja dla pań niecierpliwych, zabie-
ganych, zapracowanych, oczekujących szybkich rezultatów przy 
minimalnym wysiłku. W sam raz przed zbliżającymi się wakacjami, 
choć piękną, odmłodzoną twarzą pozwala cieszyć się jeszcze dłu-
go po urlopie.

W poprzednim numerze „Prestiżu” radziliśmy, jak ze wsparciem medycyny estetycznej przygotować do lata ciało. W przedwakacyjnych 
miesiącach poza walką z cellulitem i batalią o ujędrnienie skóry warto poświęcić uwagę także twarzy, szyi i dekoltowi. Wiosna to 
doskonała pora na zabiegi biorewitalizujące skórę oraz zabiegi mezoterapii. Jest ich sporo, każdy rozwiązuje inny problem, 
ale wszystkie znacząco poprawią wygląd i stan skóry. O tych szczególnie wartych polecenia mówi dr Matylda Jezierska, 
współwłaścicielka Kliniki Pięknej Skóry „Cliniq”.
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udzka skóra, pozbawiona niemalże owłosienia, 
jest bardzo czułym organem czuciowym. Wystar-
czy ciężar dwudziestomiligramowego owada, 
na przykład muchy, aby do naszego mózgu wy-
słana została informacja o  bodźcu czuciowym. 

To prawdopodobnie właśnie owady z drobnymi odnóżami stały 
się przyczyną wytworzenia przez ludzi (a także inne gatunki) me-
chanizmu swędzenia. 

Owady gryzą, żądlą i przenoszą wiele chorób – niekorzystnych 
z punktu widzenia przetrwania osobnika. Podrapanie się i w ten 
sposób strącenie intruza dawało większe szanse ewolucyjne. Od-
ruch drapania się działa również w nocy – bo owadzi intruzi nie 
ustają w swoich wysiłkach po zmroku. 

Jeśli ciebie swędzi, to mnie też

Co ciekawe, swędzenie okazuje się być „zaraźliwe”. Uczeni 
z  Uniwersytetu im. Waszyngtona w  St. Louis przeprowadzili ba-
danie na myszach, w  którym wykazali, że już obserwacja filmu 
z osobnikiem, który się drapie, wystarczy, aby gryzoń zaczął ro-
bić to samo. Było to o tyle zaskakujące, że dotychczas sądzono, 
że myszy mają słaby wzrok i odbierają bodźce raczej za pomocą 
uszu czy dotyku. 

Film z  drapiącą się myszą uruchamiał u  badanego zwierzę-
cia jądro nadskrzyżeniowe, część mózgu, o której mówi się jako 
o  „wewnętrznym zegarze”. Jednocześnie obserwowano poja-
wienie się peptydu uaktywniającego gastrynę (GRP), który jest 
neuroprzekaźnikiem. Gdy eksperyment z filmem powtórzono na 
zwierzęciu pozbawionym GRP, okazało się, że sama obserwacja 
nie wystarczyła do rozpoczęcia drapania. Jednocześnie podanie 
drażniącej substancji wywoływało prawidłowe uczucie swędzenia 
u gryzonia.

Jaki wniosek płynie z badania? Taki, że chęć podrapania się nie 
tkwi w psychice – jest za to wynikiem zmian w chemii mózgu. Cze-
mu właściwie ma służyć takie drapanie się „na zapas”? Zwiększa 
ono szanse na przeżycie. Skoro osobnik obok zaczyna się drapać, 

to znaczy, że prawdopodobnie w pobliżu jest jakieś zagrożenie, 
które najlepiej jest strącić w czasie drapania. 

Swędzenie = mały ból?

Do mniej więcej lat 80. XX wieku sądzono, że za odczuwanie 
swędzenia i bólu odpowiadają te same receptory na powierzchni 
skóry. Swędzenie miało być po prostu bardzo słabo odczuwalnym 
bólem. Aby zweryfikować tę hipotezę niemieccy naukowcy wyko-
nali eksperyment przy użyciu histaminy. Histamina jest naturalnym 
czynnikiem, która uwalniania jest podczas reakcji alergicznych i to 
właśnie ona odpowiada za nieznośne swędzenie towarzyszące 
uczuleniu. Uczeni podawali uczestnikom badania podskórnie co-
raz większe dawki histaminy – za każdy razem uzyskując jednak 
efekt swędzenia, a nie bólu. W ten sposób obalona została hipo-
teza o swędzeniu jako „małym bólu”.

Dziś wiemy, że receptory odpowiadające za odbiór swędzenia 
i bólu nie są tymi samymi strukturami. Te odpowiedzialne za swę-
dzenie pracują jednak dość wolno, dlatego zazwyczaj swędzenie 
stopniowo narasta. Co ciekawe, impuls biegnący od receptorów 
związanych ze swędzeniem może być zablokowany przez niewiel-
ki impuls bólowy – jak to ma miejsce w czasie drapania. 

W nagrodę – podrap się

Drapanie się jest związane z  układem nagrody, dlatego 
czasem jest tak trudno przestać się drapać, a brak możliwości 
podrapania się tak mocno frustruje. Podrapanie się wywołuje 
niewielką reakcję bólową, która hamuje odczuwanie swędze-
nia, ponieważ bodziec bólowy dociera do mózgu szybciej niż 
kolejne bodźce o  swędzeniu. Podrażnienie skóry powoduje 
jej zwiększone ukrwienie i  docieranie wraz z  krwią w  swędzą-
ce miejsce komórek układu odpornościowego. To z kolei przy-
gotowuje organizm na spotkanie z substancję drażniącą, która 
wywołania swędzenie. Cały ten mechanizm sprzyja lepszemu 
radzeniu sobie ciała z owadzimi jadami, roślinnymi sokami czy 
niewielkimi zranieniami, które czasem są także odczuwane jako 
swędzące. 

Czy drapanie się jest „zaraźliwe” na równi z ziewaniem? Co współczesna nauka wie o swędzeniu i jego ewolucyjnych przyczynach? 
Dlaczego podrapanie się daje nam taką przyjemność?
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anowie żyją często w  błędnym przekonaniu, że 
nie ma sposobu na pozbycie się wstydliwego 
problemu i nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Dr 
Andrzej Krajewski z  Kliniki Chirurgii Plastycznej 
i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu uspokaja, 

że ginekomastię można usunąć na wiele sposobów. Jeśli zauwa-
żysz ją u swojego partnera, może warto podpowiedzieć mu jak 
się jej pozbyć? 

Warto być szczerym z lekarzem

Ginekomastia dotyka mężczyzn w bardzo różnym wieku, a przy-
czyn tej dolegliwości może być wiele. Aby dobrze zdiagnozować 
problem warto być szczerym z lekarzem. Chociaż dla wielu męż-
czyzn temat może być krępujący, należy odpowiadać na pytania 
specjalisty zgodnie z prawdą. Wówczas lekarz będzie mógł opty-
malnie dobrać sposoby leczenia – mówi dr Andrzej Krajewski z Kli-
niki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej z Kołobrzegu. 

Jakie są przyczyny

Ginekomastia może być spowodowana m.in. zwiększeniem 
ilości kobiecego estradiolu w  osoczu w  stosunku do męskiego 
hormonu – testosteronu, a także chorobami takimi jak marskość 
wątroby, nadczynność tarczycy oraz dolegliwościami, w  których 
występuje wzmożona synteza estrogenów. Dodatkowo jako przy-
czynę tego wstydliwego problemu specjaliści wskazują przyj-
mowanie środków dopingowych, zawierających androgeny czy 
nadmierne spożywanie piwa i  innych składników pokarmowych 
o działaniu estrogennym. 

Wśród mężczyzn istnieje także tzw. ginekomastia tłuszczowa, 
nazywana także pseudoginekomastią. Cierpią na nią w szczegól-

ności mężczyźni z otyłością, u których tłuszcz gromadzi się w oko-
licach klatki piersiowej. 

Jak usunąć wstydliwy problem

Dobranie odpowiedniej metody leczenia uzależnione jest od 
przyczyny dolegliwości. Jeśli mamy do czynienia z nowotworem, 
marskością wątroby lub inną chorobą, wskazane jest leczenie 
schorzenia, które miało wpływ na rozwój ginekomastii. Jeżeli zaś 
główną przyczyną jest zażywanie leków, powinno się jak najszyb-
ciej je odstawić bądź zastąpić bezpiecznymi odpowiednikami. 
Problemy hormonalne natomiast można rozwiązać, stosując te-
stosteron lub przyjmując leki, które zahamują aktywność estroge-
nów.

W  przypadku tzw. ginekomastii samoistnej, czyli takiej, która 
pozostała z okresu dojrzewania i nie zanikła naturalnie oraz gine-
komastii tłuszczowej, o ile ani ćwiczenia, ani dieta nie przyniosły 
efektów, można skorzystać z leczenia chirurgicznego. Zabieg ko-
rekcji ginekomastii polega na usunięciu nadmiaru tkanki tłusz-
czowej oraz wymodelowaniu klatki piersiowej, tak aby uzyskać 
wygląd męskiej sylwetki – mówi dr Andrzej Krajewski z Kliniki Chi-
rurgii Plastycznej i  Medycyny Estetycznej w  Kołobrzegu. – Efekt 
takiego zabiegu jest trwały, a mężczyźni mogą odzyskać utraconą 
pewność siebie i poczuć się dobrze w swojej skórze – dodaje dr 
Krajewski.

Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzej Krajewski
ul. Fredry 15 A, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 94 35 38 165

www.chirurgiaplastycznakrajewski.pl

Ginekomastia 
– powiedz swojemu mężczyźnie jak ją usunąć!

Ten bardzo wstydliwy problem dla wielu mężczyzn okazuje się ciężarem, z którym nie potrafią sobie poradzić. Ginekomastia, czyli nad-
mierny rozrost męskich piersi co prawda nie jest „chorobą”, ale wskazuje na zaburzenia hormonalne i warto udać się z tą dolegliwością 
do lekarza. 
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adwaga i otyłość jest jedną z manifestacji za-
burzenia bilansu energetycznego. Wynika 
z długotrwałego spożywania nadmiaru energii 
z  pożywienia, przekraczającego ilość energii 
wykorzystywanej przez organizm. 

Życie na siedząco

Szacuje się, że nasi przodkowie w  erze paleolitycznej zjadali 
około 3000 kcal dziennie, tracąc w związku ze swą aktywnością 
fizyczną 1000 kcal na dobę, co dawało proporcję bilansu ener-
getycznego 3:1 na korzyść energii dostarczanej z pożywieniem. 

Współczesny człowiek prowadzący siedzący tryb życia na ak-
tywność fizyczną zużywa zaledwie 300 kcal, co sprawia, że bilans 
energetyczny jest dodatni, a proporcja ta wynosi co najmniej 7:1 
lub więcej i powoduje gromadzenie nadmiaru energii w postaci 
tłuszczu.  

Dodatni bilans energetyczny oznacza w  praktyce zbyt duże 
spożycie kalorii i  zbyt małą aktywność fizyczną. Każdą niewyko-
rzystaną „kalorię” organizm odkłada „do spiżarki”, której rolę w or-
ganizmie pełni tkanka tłuszczowa. Siedzący tryb życia, wspierany 
przez rozwój nowych technologii jest atrakcyjny, a  jedzenie dla 
wielu z  nas bywa dużą przyjemnością, metodą na poprawienie 

nastroju i sposobem na nudę. Używanie samochodu, komputera, 
tabletu, telefonu komórkowego, pilota ogranicza nasze spacery 
do ok. 400 m dziennie, co przekłada się na ograniczenie aktyw-
ności fizycznej do 146 km w ciągu roku, co oznacza zaledwie 25 
godzin marszu oraz nadmiar dostarczonej energii w ilości około 
2800-6000 kcal, czyli od 0,4-0,8 kg tkanki tłuszczowej. 

W konsekwencji tego, po 10 latach możemy się spodziewać, 
skromnie szacując, 4-8 kg więcej.  Warto wiedzieć, że o długości 
naszego życia w około 80 procentach decyduje styl życia, dieta 
i  wpływ środowiska. Na podstawie obserwacji populacji długo-
wiecznych uznano, że czas życia jest zależny od kaloryczności 
i jakości pożywienia, a dieta niskokaloryczna sprzyja długowiecz-
ności.

Niebezpieczny „mięsień piwny” 

Organizm najłatwiej gromadzi tłuszcz w  jamie brzusznej, wo-
kół narządów wewnętrznych jako „podręczny magazyn”. I tu tkwi 
problem, bowiem tkanka tłuszczowa brzuszna jest bardzo aktyw-
na metabolicznie, a osoby z otyłością brzuszną często cierpią na 
zaburzenia metaboliczne: podwyższony poziom glukozy, trójgli-
cerydów, „złego cholesterolu LDL”. Częściej chorują na cukrzycę, 
miażdżycę, nadciśnienie, niealkoholową stłuszczeniową chorobę 
wątroby, kamicę pęcherzyka żółciowego. 

Nadszedł czas corocznych rozliczeń podatkowych, do urzędów skarbowych spływają PIT-y, jest to więc jeden z tych momentów, gdy 
przychodzi refleksja na temat stanu naszych finansów i zysków. To także świetny moment, by choćby raz w roku, przez analogię do 
bilansu przychodów i kosztów zweryfikować swój bilans energetyczny i sprawdzić, czy aby nie zgromadziliśmy w ciągu roku niemile 
widzianych kilogramów.
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Teoretycznie można mieć 
właściwą masę ciała, wskaź-
nik BMI jeszcze w  granicach 
normy, a  jednocześnie być 
„otyłym brzusznie”.  Ten ro-
dzaj otyłości stwierdzamy, je-
śli obwód talii u kobiet prze-
kracza 80 cm, a  u  mężczyzn 
94 cm. Powyżej tych wartości 
robi się niebezpiecznie. 

Od czego zależy zapotrzebowanie na energię? 

Całkowite zapotrzebowanie energetyczne obejmuje potrzeby 
energetyczne związane z podstawową przemianą materii (ener-
gią służącą do potrzymania funkcji życiowych i  przeżycia), ak-
tywnością fizyczną (zależną od rodzaju pracy zawodowej, wyko-
nywanych czynności dnia codziennego, aktywności rekreacyjnej 
i sportowej) oraz trawieniem i metabolizowaniem pożywienia. 

Dzieci i młodzież oraz kobiety w ciąży i karmiące są nieco uprzy-
wilejowane, bo potrzebują dodatkowej porcji energii w związku 
ze wzrostem i rozwojem młodego organizmu. 

Najkorzystniej jest utrzymywać „zerowy” bilans energetyczny 
jeśli mamy właściwą masę ciała oraz zadbać o „ujemny”, czyli de-
ficytowy bilans energii w przypadku występującej nadwagi i oty-
łości. Trzeba jednak pamiętać, że koncentrowanie swej uwagi wy-
łącznie na kaloriach nie zawsze oznacza dostarczenie właściwych 
substancji odżywczych. Może się zdarzyć, że nawet w przypadku 
„dodatniego” bilansu energii otyła osoba jest niedożywiona jako-
ściowo. Tylko odpowiednie zbilansowanie energii i  pozostałych 
składników odżywczych jest szansą na zapewnienie dobrego sta-
nu zdrowia. 

Czy wystarczy się ważyć? 

Nie wystarczy, choć warto to robić raz w tygodniu. Pomiar masy 
ciała jest jednym z najprostszych sposobów kontroli bilansu ener-
getycznego, jednak sam nie dostarcza informacji na temat składu 
ciała. Wyliczenie wskaźnika masy ciała (tzw. Body Mass Index, czyli 
BMI) jest podstawową i bardzo prostą metodą diagnostyki stanu 
odżywienia, jednak także nie stanowi wystarczającej podstawy do 
określenia poziomu metabolizmu człowieka i  skomponowania 
odpowiedniego planu żywieniowego. 

Spośród dwóch osób o takiej samej masie ciała i takim samym 
wskaźniku BMI jedna z nich może mieć nadwagę, a druga nie, jeśli 
intensywnie trenuje, co wynika właśnie z różnic w składzie ciała. 
Dzisiejsza technologia pozwala nam to dokładnie badać. Meto-
da, którą wykorzystuje większość specjalistycznych analizatorów 
umożliwia, zbadanie poszczególnych komponentów ciała, tj. za-
wartości mięśni, tłuszczu, wody, ich wzajemne relacje, zawartość 
białka, minerałów, ocenę zawartości tłuszczu trzewnego, a także 
dokonanie oceny rozkładu poszczególnych składowych w  czę-
ściach ciała: ramionach, nogach i tułowiu. 

Metoda, którą wykorzystują te urządzenia to tzw. impedancja 
bioelektryczna (BIA), opierająca się na przepływie przez ciało prą-
du o  niskim natężeniu i  wysokiej częstotliwości, wykorzystująca 
różnice w oporach elektrycznych poszczególnych tkanek. Mimo 
że brzmi to nieco przerażająco, badanie jest całkowicie bezpiecz-
ne zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. 

Ze względu na fakt, że analizator składu ciała może w pewnym 
stopniu oddziaływać na inne urządzenia emitujące pole elek-
tryczne, nie wykonuje się tego badania u osób z wszczepionymi 

urządzeniami elektroniczny-
mi, implantami, jak również 
kobietom w ciąży. 

W  praktyce wykorzystywa-
ne są urządzenia o różnej licz-
bie elektrod i  częstotliwości. 
Aparaty bazujące na jednej 
częstotliwości prądu mogą 

być przydatne do oceny osób zdrowych i używane w warunkach 
domowych, jednak profesjonalne urządzenia dwu- i więcej czę-
stotliwościowe, o większej liczbie elektrod pozwalają na bardzo 
precyzyjny pomiar i śledzenie zmian w składzie ciała u osób z pro-
blemami zdrowotnymi. 

Recepta na ruch

Dzięki analizie składu ciała dietetyk może dobrać odpowied-
nią strategię żywieniową mającą na celu uzyskanie odpowiedniej 
proporcji między tkanką mięśniową i  tłuszczową, a także zmoty-
wować i zachęcić do zwiększenia aktywności fizycznej. 

Przegląd badań jednoznacznie wskazuje, że łączne stosowanie 
diety redukcyjnej oraz zwiększonej aktywności fizycznej powodu-
je największe i najbardziej trwałe obniżenie masy ciała, a aktyw-
ność fizyczna obok postępowania dietetycznego jest niezbędnym 
elementem walki z nadmiarem kilogramów. 

W przypadku osób otyłych przed rozpoczęciem programu ćwi-
czeń najlepiej skonsultować go z  lekarzem, ponieważ niektóre 
formy aktywności fizycznej są przeciwskazane dla osób z proble-
mami zdrowotnymi. W przypadku schorzeń układu krążenia warto 
wykonać próbę wysiłkową, by ocenić swoją tolerancję na wysiłek 
fizyczny. 

Niemniej obowiązuje zasada, że jakakolwiek aktywność fizyczna 
jest lepsza niż żadna, ponieważ wpływa korzystnie na ogólny bilans 
energetyczny. Lepiej chodzić niż siedzieć, siedzieć niż leżeć, cho-
dzić niż stać. Dobór aktywności fizycznej powinien być indywidu-
alny, podobnie jak plan żywieniowy. Wydatek energetyczny kon-
kretnej czynności w dużej mierze zależy od masy ciała danej osoby. 

Ważna jest także pora ćwiczeń – jeśli jest to możliwe, najlepiej 
ćwiczyć godzinę przed posiłkiem. Wprawdzie po każdych ćwicze-
niach fizycznych następuje zwiększone odczucie głodu, jednak 
warto ten moment przeczekać albo spożyć niewielki, niskokalo-
ryczny posiłek. 

Dobierając formę aktywności fizycznej pamiętajmy by brać pod 
uwagę także nasze upodobania, możliwość realizacji planu tre-
ningowego (niezbędny czas i miejsce). Ćwiczenia fizyczne powin-
ny nas porządnie zmęczyć, ale nie sprawiać nadmiernej trudności 
i oczywiście – dawać frajdę. 

Godne polecenia są ćwiczenia i rekreacja w grupie, ze względu 
na swą formułę, motywującą do systematyczności i uzyskiwania 
lepszych efektów. W zaktualizowanej i obowiązującej piramidzie 
żywieniowej aktywność fizyczna jest podstawą zdrowego stylu ży-
cia, nie bez kozery zachęcam więc do wiosennej aktywności.

Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rohde

Agnieszka Kobalczyk-Rohde jest dyplomowanym dietety-
kiem. W kolejnych wydaniach naszego magazynu będzie się 
rozprawiać z rozmaitymi mitami na temat odchudzania i ży-
wienia oraz pokazywać, co to znaczy w praktyce zdrowo żyć. 
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hemicznie amalgamaty są stopami rtęci z  innymi 
metalami. Większość znanych metali tworzy z rtę-
cia amalgamaty – wyjątkiem jest właściwie tylko 
żelazo. W  amalgamatach stomatologicznych sto-
sowane są najczęściej srebro, cyna, miedź, kadm 

oraz niekiedy cynk. 

(Niezbyt) estetyczny efekt

Charakterystyczne wypełnienia z  amalgamatów używane są 
w  stomatologii od ponad stu pięćdziesięciu lat. Jako materiał, 
amalgamat charakteryzuje się wysoką wytrzymałością – większą 
niż wypełnienia ceramiczne, glasjonomerowe czy kompozytowe; 
większą nawet niż samo szkliwo zębów. Plomba amalgamato-
wa może wytrzymać nawet trzydzieści-czterdzieści lat. W  czasie 
twardnienia materiał rozszerza się, co zmniejsza ryzyko pojawie-
nia się w zębie wtórnej próchnicy. Zatrzymaniu procesów próch-
niczy sprzyjają też substancje uwalnianie w czasie procesów elek-
trochemicznych, które zachodzą w amalgamacie. 

Amalgamaty mają jednak szereg wad. Po pierwsze różnią się 
znacząco od koloru zdrowego zęba, przez co wypełnienie może 
wyglądać mało estetycznie. Ponadto stop rtęci nie wiąże się ani ze 
szkliwem, ani z zębiną. Przewodzi za to ciepło – co może skutko-
wać pojawieniem się dolegliwości bólowych po zjedzeniu gorą-
cych albo bardzo zimnych potraw. 

Szkodzi zwłaszcza dentystom

Wielokrotnie próbowano potwierdzić lub obalić tezę o szkodli-
wości wypełnień amalgamatowych. Badania naukowe wykazały, 
że prawidłowo wykonane wypełnienia (niemające bezpośredniej 
styczności z metalowymi wkładami lub koronkami) nie uwalniają 
dużych ilości rtęci do organizmu. 

Na opary rtęci narażeni są jednak lekarze stomatolodzy, zarów-
no podczas przygotowywania wypełnienia amalgamatowego, jak 

również podczas jego wymieniania. Aby możliwie ograniczyć eks-
pozycję dentystów na pary rtęci, współcześnie stosowane amal-
gamaty są kapsułkowane. Ze względu na toksyczność rtęci znacz-
na część gabinetów stomatologicznych odchodzi od stosowania 
zawierających ten ciężki metal wypełnień. 

Zakaz importu i eksportu

W  2008 roku weszło w  życie europejskie porozumienie do-
tyczące zakazu eksportu rtęci. Wtedy też zaczęto wycofywać 
z obiegu termometry rtęciowe i zastąpiono je termometrami al-
koholowymi. Termometry rtęciowe są przykładem termometrów 
cieczowych, składających się z kapilary (czyli bardzo cienkiej ru-
reczki) zamkniętej z obu stron, ze zbiorniczkiem z cieczą z jednej 
strony. Pod wpływem temperatury obecna w  zbiorniczku ciecz 
zwiększa swoją objętość i wędruje w górę kapilary. Substancjami, 
które wykorzystuje się teraz w termometrach cieczowych (w miej-
sce toksycznej rtęci) są alkohole (przykładowo izopropanol), wę-
glowodory (takie, jak pentan, toluen) lub stopy metali (chociażby 
galinstan). 

W przyjętej w marcu bieżącego roku rezolucji w sprawie ograni-
czenia stosowania w Unii Europejskiej szkodliwej dla środowiska 
i ludzkiego zdrowia rtęci planowane jest wprowadzenie całkowi-
tego zakazu stosowania plomb amalgamatowych do roku 2030. 
Początkowo zakaz miałby dotyczyć zakładania takich wypełnień 
u kobiet w ciąży i karmiących, a także u dzieci i młodzieży do lat 
piętnastu.  

Dziś w Polsce plomby amalgamatowe stosowane są u pacjen-
tów korzystających z  opieki stomatologicznej w  ramach lecze-
nia finansowanego przez Narodowy Fundusz zdrowia od kła do 
ósemki, zarówno w dolnej, jak i górnej szczęce. „Białe”, chemo-
utwardzalne wypełnienie przysługuje wyłącznie w przednich zę-
bach: jedynkach, dwójkach i  kłach. Pacjent może zdecydować 
się na inne wypełnienie niż amalgamatowe, jednak będzie ono 
wykonane po cenie.  

Po termometrach rtęciowych przyszła pora na amalgamatowe wypełnienia: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której planowane 
jest wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania wypełnień stomatologicznych, zawierających rtęć. Od jak dawna amalgamaty były 
stosowane przez dentystów? Co sprawia, że nadal są stosowane?

c

Koniec plomb 
amalgamatowych
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Firmus Group: 
Każdy dzień 
to nowe wyzwanie
Są jak doskonale skonstruowany mechanizm. Praca każdego zazębia się z zadaniami innych. Komuś, kto nie poznał od środka zespołu 
Firmus Group, trudno byłoby uwierzyć, że tak nieliczne grono osób jest w stanie przygotowywać i prowadzić tak złożone inwestycje na 
takim poziomie profesjonalizmu.
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prężyną w tym zegarku jest Stein Christian Knutsen 
– Norweg, który kilkanaście lat temu zamieszkał 
w Mielnie, bo uznał, że to będzie jego miejsce na 
Ziemi. Nic dziwnego, że nazwisko prezesa powraca 
w każdej rozmowie z  ludźmi Firmusa, a jego spo-

sób myślenia wyznacza styl działania całego zespołu. 

Z perspektywy lat

Sabina Pietras czuje się Firmusową weteranką. Rozpoczę-
ła pracę w 2000 roku i wciąż pozostaje filarem księgowości. Ma 
w pamięci nie tylko rozwój przedsięwzięć biznesowych, ale i hi-
storię ludzi pracujących w Firmus Group. O współpracownikach 
mówi: - Każdy coś sobą reprezentuje, wnosi swoje kompetencje, 
doświadczenie, zaangażowanie. Wspólnie to jest bardzo mocna 
załoga, siła firmy. Stąd na własne życzenie chyba nikt nie odszedł. 
Jeśli były jakieś roszady personalne, to wynikały one – co naturalne 
z niedopasowania do oczekiwań pracodawcy. 

Pani Pietras podkreśla jeszcze jedno, co szczególnie widać jej 
zdaniem podczas nieformalnych spotkań: - Ludzie czują się z sobą 
dobrze, ciągnie ich do siebie nawzajem. Zwornikiem jest prezes 
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Knutsen. On ma ogromny autorytet. Zna się na tym, co robi i jasno 
określa, co chce osiągnąć. Ale najważniejsze, że ma zdolność za-
szczepiania innym wiary w to, co robimy. 

Czesław Pilarczyk, który dba o bezpieczeństwo majątku Firmu-
sa, a pracuje w nim od 2004 roku, wspomina moment, gdy zatrud-
nił się w firmie: - Zdecydowałem już się po pierwszym spotkaniu. 
Nie miałem żadnych wątpliwości. Stein Knutsen rozsnuł wizję i ta 
wizja bardzo mi się spodobała, przekonała mnie.

Wspomniana wizja to przeobrażenie Mielna w nowoczesny ku-
rort dzięki luksusowym inwestycjom apartamentowym. Jeśli zesta-
wić z tą wizją warunki, w jakich działała wówczas firma, trzeba było 
dużo wiary w to, że ambitny plan jest możliwy do realizacji: - Rze-
czywiście tak to może wyglądać. Dwa skromne biura, wtedy jeszcze 
w Koszalinie, a z drugiej strony taki kosmiczny plan! Ja jednak uzna-
łem, że to wielka i realna wizja i że warto się w nią zaangażować, 
uznać ją za własne wyzwanie. Zaufałem Steinowi, a on mi zaufał. 

Czy się udało? – Jak na nasze polskie warunki i czas jaki minął, 
zrobiliśmy ogromnie dużo – przekonuje Czesław Pilarczyk. - W ślad 
za inwestycjami Firmusa przychodzi do Mielna także inny kapitał. 
Ci inwestorzy uwierzyli, że można i że warto. Firmus otworzył lu-
dziom oczy. Pokazał, że w  rozmaitych zaniedbanych miejscach 
można sensownie budować i tworzyć coś na wysokim poziomie. 
Moim marzeniem jest to, żeby z Mielna całkowicie zniknęło „bu-
dziarstwo”, ten trzeci świat w najgorszym wydaniu. Nasze obiekty 
i klimat, jaki zaszczepiamy, to krok w tym kierunku.

Rozwój 

Od kilku miesięcy prokurentem Firmus Group jest Aneta Leśna. 
W firmie (podobnie jak jej mentorka Sabina Pietras) od roku 2000. 
Wcześniej pracowała w  księgowości nieistniejącego już kosza-
lińskiego Targu Drzewnego. – Stein Knutsen znał się z prezesem 
Targu i  w  pewnym momencie dostałam od niego propozycję 
podjęcia pracy w Firmusie – wspomina swoje początki. – Wtedy 
robiłam „wszystko”. Łączyłam obowiązki sekretarskie z księgowy-
mi. A  ogromnie dużo nauczyła mnie pani Sabina. To znakomita 
księgowa i bardzo życzliwa osoba.

Pani Pietras z  kolei mówi: - Pani Aneta zawsze była ambitna, 
żądna wiedzy, pracowita. Bardzo chciała się uczyć. Zawsze była tą 
osobą, do której wszyscy szli z każdym tematem. U niej zbiegały 
się zawsze nitki spraw. Nie jest więc dziwne, że awansowała, bo to 
awans całkowicie zasłużony. Firmus daje możliwość indywidualne-
go rozwoju. Ona tę szansę wykorzystała w stu procentach.

- Firma stopniowo nabierała rozpędu. Kiedy w 2006 roku prze-
prowadziliśmy się do własnych biur w Mścicach, w szybkim tem-
pie przybywało spraw i obowiązków – relacjonuje pani Aneta. – To 
wymagało nowych kompetencji. Stopniowo, wraz z kolejnymi in-
westycjami, poszerzało się również grono księgowych. Ja wtedy 
wciąż się uczyłam, nabierałam pewności siebie i w końcu objęłam 
obowiązki głównej księgowej. Później niż moi rówieśnicy podję-
łam studia ekonomiczne. Intensywnie uczyłam się języka angiel-
skiego, bo w firmie panuje właściwie dwujęzyczność, a  ja wcze-
śniej znałam tylko w pewnym stopniu niemiecki. 

Aneta Leśna podkreśla, że w dziedzinie księgowości i finansów 
permanentne odnawianie i  poszerzanie wiedzy jest konieczno-
ścią, bo zmieniają się przepisy, procedury i wymagania. Nadążanie 
za zmianami jest warunkiem bezpieczeństwa firmy. – U nas zasadą 
jest absolutna rzetelność pod każdym względem – podkreśla pani 
prokurent. – Myślę, że niewiele podmiotów gospodarczych pod-
chodzi do podatków z taką akuratnością jak my. Nie pozwalamy 
sobie na najmniejsze uchybienie. W  efekcie kontrole skarbowe, 

Dział Sprzedaży i Marketingu. Od lewej: Cezary Kulesza (kierownik), 
Diana Butowska, Jacek Panieczko, Magdalena Piskorska, Dawid Pulchny



jakie miewamy, zawsze kończą się dla nas pozytywnie. Warto pod-
kreślić, że ze względu na skalę naszej działalności podlegamy nie 
pod miejscowy ale szczeciński urząd skarbowy. 

Rozpęd

Systematyczna, skrupulatna, precyzyjna – tak Anetę Leśną cha-
rakteryzują współpracownicy. Ona sama podkreśla: - To jest rola 
księgowego: dokładnie sprawdzić każdy dokument z troską o to, 
by można było go prawidłowo zaksięgować. To wnikliwe ocenia-
nie dokumentów może się komuś wydawać czasami „czepial-
stwem”, ale bez tego nie byłoby pewności, że działamy prawidło-
wo. A  jeden błąd implikuje kolejne. Każda pomyłka może mieć 
poważne konsekwencje nie tylko dla księgowego, ale dla całego 
przedsiębiorstwa. 

W  biznesie deweloperskim dla obsługi poszczególnych in-
westycji tworzy się spółki celowe. To z  jednej strony porządkuje 
sytuację, bo wtedy sytuacja jest bardziej przejrzysta – choćby dla 
banków, w których inwestor stara się o wsparcie kredytowe, ale 
z  drugiej strony od służb księgowych wymaga więcej wysiłku. - 
Wbrew potocznemu wyobrażeniu Firmus nie ma szafy pieniędzy, 
z  których może sfinansować, co chce i  kiedy chce – mówi pani 
Aneta. - To normalna firma, która podlega rachunkowi ekono-
micznemu i która musi tak planować swoje działania, by miały one 
sens biznesowy, czyli  żeby przynosiły zysk.  

Starania o finasowanie inwestycji z kredytu bankowego to rów-
nież forma weryfikacji projektów: - Wszystko musi być bardzo do-
kładnie przemyślane, dokumenty przejrzyste i starannie przygo-
towane. Pozytywna ocena wniosku kredytowego dokonana przez 
bank stanowi potwierdzenie, że nasz pomysł także dla podmiotu 
zewnętrznego ma sens, jest obiecujący – tłumaczy Anna Telega, 

analityk finansowy Firmus Group, wcześniej (od 2010 roku) księ-
gowa w firmie. 

Wspomniany „rozpęd” firmy Aneta Leśna ilustruje w ten spo-
sób: - Do tej pory, w ciągu 10 lat,  oddaliśmy do użytku 212 aparta-
mentów, a kilka zawansowanych projektów przyniesie około 350 
kolejnych apartamentów zrealizowanych w ciągu tylko dwóch lat. 
To najlepiej pokazuje, jak rośnie skala naszej działalności. 

W poszukiwaniu złotego środka

Jak podkreśla Aneta Leśna, zespół za sprawą którego to wszyst-
ko powstaje, tworzy grupa silnych osobowości, ludzi świadomych 
swych kompetencji i  swojej roli w  całym mechanizmie firmy. 
- Współpraca układa się zgodnie, choć - co oczywiste - każdy 
z działów nieco inaczej widzi pewne rzeczy i ma inne wyobraże-
nie o przebiegu określonych procesów. Na przykład dział marke-
tingu pracuje bardzo kreatywnie. Czasami jednak jego pomysły 
rozbijają się o przepisy, z których perspektywy patrzy na rzeczy-
wistość dział księgowości. W konsekwencji niektórych rzeczy nie 
można wdrożyć według pierwotnego pomysłu, bo trzeba wziąć 
pod uwagę określone ograniczenia formalne. Nie jest to niczyja 
zła wola, a tylko konsekwencja czasami nieżyciowych przepisów, 
z którymi jednak trzeba się liczyć – podkreśla Aneta Leśna. - Szuka-
nie złotego środka jest na porządku dziennym. Musimy rozmaite 
tematy uzgadniać na wielu płaszczyznach. 

Z czego czerpie w pracy największą satysfakcję? Przez chwilę 
się zastanawia i mówi: - Najważniejsze jest zadowolenie naszych 
klientów. Nie jest to z  mojej strony odpowiedź „politycznie po-
prawna”. Tak jest naprawdę. Zakup apartamentu wakacyjnego 
dla wielu klientów oznacza zainwestowanie oszczędności życia. 
Tak więc kiedy na finał mówią, że są szczęśliwi, trudno nie odczuć 
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satysfakcji. A druga rzecz to poczucie, że wspólnie – jako zespół - 
tworzymy coś nowego. Z każdym nowym apartamentowcem ure-
alnia się wizja, z  jaką pojawił się w Mielnie Stein Knutsen. Kiedy 
więc pomyślimy o tym, że kiedyś zmaterializują się ogromne inwe-
stycje na mierzei za Kanałem Jamneńskim, to widzimy w wyobraź-
ni nowe miasto nad Bałtykiem, które roboczo nazywamy Dune 
City. Trudno nie poczuć dumy z faktu, że uczestniczymy w realiza-
cji czegoś naprawdę wielkiego i wartościowego. Ta perspektywa 
również spaja zespół. 

Kompetentni i samodzielni

Słowo „rozwój” ma w Firmusie różne wymiary. Także indywidu-
alny, polegający na stałym dokształcaniu się i zdobywaniu nowych 
kwalifikacji przez poszczególne osoby. Dobrym przykładem bę-
dzie tutaj pani Anna Telega. 

Jest absolwentką ekonomii na Politechnice Koszalińskiej i stu-
diów podyplomowych z rachunkowości na Uniwersytecie Szcze-
cińskim. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych, posiada Cer-
tyfikat Księgowy. Aktualnie jest w trakcie zdobywania uprawnień 
biegłego rewidenta. Do uzyskania tych uprawnień konieczne jest 
zdanie 10 pisemnych egzaminów państwowych, odbycie dwulet-
niej aplikacji i na finał ustny egzamin dyplomowy. Pani Anna zdała 
do tej pory 8 egzaminów: - Teoretycznie nie ma to związku z moją 
obecną pracą. Jednak wiedzę zdobytą w trakcie przygotowań do 
egzaminów wykorzystuję na bieżąco. Chodzi zwłaszcza o zagad-
nienia z  zakresu rachunku kosztów i  rachunkowości zarządczej, 
finansów, analizy sprawozdań finansowych – mówi pani Anna. 

Firmus nie jest jej pierwszym miejscem pracy. Jeszcze studiując, 
w 2000 roku, rozpoczęła współpracę z jednym z koszalińskich biur 
rachunkowych, później była księgową i  samodzielną księgową 
w kilku firmach. Od  2012 roku przygotowuje wnioski kredytowe 
w celu uzyskania finansowania dla inwestycji przygotowywanych 
przez Firmus Group i  sporządza raporty finansowe dotyczące 
realizowanych przez grupę przedsięwzięć deweloperskich. Od 
2015 roku, z uwagi na zwiększoną liczbę prowadzonych równo-
cześnie inwestycji FG, objęła funkcję analityka finansowego. Od 
tej pory zajmuje się pozyskiwaniem finansowania dla inwestycji, 
w tym przygotowywaniem biznes planów. Uczestniczy w negocjo-
waniu warunków umów kredytowych, współpracuje z  bankami, 
nadzoruje rozliczenia umów kredytowych. 

- Na potrzeby przygotowania biznesplanu najczęściej współ-
pracuję z  menedżerem projektu, architektem, kosztorysantem, 
pracownikiem działu sprzedaży i marketingu – opisuje codzien-
ne relacje w  firmie. - W  trakcie realizacji inwestycji najczęściej 
współpracuję z pracownikami działu sprzedaży i marketingu oraz 
księgowości. Często potrzebuję wsparcia ze strony prokuren-
ta i menedżera projektu. Moja praca jest ciekawa i  różnorodna. 
Największą satysfakcję sprawia mi opracowywanie projektów 
i pozyskanie finansowania na jak najlepszych warunkach. Nie bez 
znaczenia pozostaje praca w zgranym i  sympatycznym zespole, 
w stabilnej i rozwojowej firmie.

W gąszczu formalności

Proces inwestycyjny to zazębiający się łańcuch działań. Zanim 
rozpocznie się budowa, upływa rok, półtora a czasem więcej czasu 
poświęconego żmudnej fazie przygotowawczej, z której postron-
ny obserwator w ogóle nie zdaje sobie sprawy. Nie chodzi tylko 
o projektowanie w sensie architektonicznym czy konstrukcyjnym. - 
To można by nazwać najprzyjemniejszą częścią procesu – słyszymy 
w Firmusie. Najbardziej obciążające jest skompletowanie wszyst-
kich wymaganych dokumentów, zgód, potwierdzeń. Tym zajmuje 
się Dział Projektowy. Pracują w nim same kobiety: Karolina Siwek, 

Karolina Lisowska, Agnieszka Fedoruk i Michalina Okrutna. Karoli-
na Siwek, która z tego grona pracuje najdłużej, bo od 2008 roku, 
kwituje żartem: - Mężczyźni są bardziej niecierpliwi, a w tej naszej 
pracy potrzeba anielskiej cierpliwości i perfekcyjnej skrupulatności. 

Firmus przez lata zgromadził olbrzymi kapitał w  postaci tere-
nów budowlanych w Mielnie, Unieściu, Koszalinie i w gminie Bę-
dzino. Największa ich część to pas ziemi od Kanału Jamneńskiego 
w kierunku Łazów (licząc wzdłuż brzegu morskiego ciągnie się on 
na długości 2,3 km) oraz w Jamnie po koszalińskiej stronie jezio-
ra Jamno. Na razie firma skupia się głównie na zabudowie apar-
tamentowej działek posiadanych w samym Mielnie i na Osiedlu 
Norweskim – swojej pierwszej inwestycji typowo mieszkaniowej 
i pierwszej w Koszalinie. 

Architekt Karolina Siwek wcześniej pracowała w Urzędzie Miej-
skim w Białogardzie. Dla Firmusa wyłuskała ją firma rekrutacyjna. 
Od razu została rzucona na głęboką wodę. Na czym polegają jej 
obowiązki? - Kompleksowe przygotowanie inwestycji. Oznacza to 
konieczność przeprowadzenia masy działań prawnych i admini-
stracyjnych, uzgodnień z wieloma instytucjami każdego aspektu 
planowanej budowy. Tutaj nie da się niczego zrobić na skróty. Kto 
samodzielnie budował dom, ma wyobrażenie jak dużo jest tych 
formalności. Przy czym w przypadku budownictwa komercyjnego 
i prowadzanego na dokładkę na tak szczególnym terenie jak bez-
pośrednio nadmorski, gdzie wchodzą jeszcze w  grę sprawy do 
załatwienia z Urzędem Morskim i instytucjami odpowiedzialnymi 
za ochronę przyrody, wszystko się jeszcze bardziej komplikuje. 

Narodziny projektu

Wszystko rozpoczyna się od pomysłu na zabudowanie okre-
ślonej działki. – Pierwotne koncepcje podlegają wielokrotnej 

Sabina Pietras



weryfikacji, bo najpierw my sami musimy być pewni, że pomysł 
jest optymalny, że przyniesie firmie odpowiedni profit. Na tym 
etapie nie bierze się jeszcze pod uwagę ograniczeń, ale raczej 
szanse jakie się pojawiają – mówi Karolina Siwek i dodaje: - Do-
piero później trzeba je zweryfikować również pod kątem wyko-
nalności. 

Pierwotne idealne wyobrażenie, przeniesione na papier przez 
projektantów z  pracowni architektonicznej, jest konfrontowane 
z rzeczywistością. - To nie oznacza oczywiście, że wynajduję ogra-
niczenia. Raczej weryfikuję, co da się zrobić, a co nie jest możliwe. 
Prezes i projektanci nie muszą mieć tej całej wiedzy, jak przepro-
wadzić wszystko przez procedury, by uzyskać potrzebne uzgod-
nienia i pozwolenia. To jest moja albo Karoliny Lisowskiej rola, bo 
mamy podobne obowiązki. 

Nie ma przy tym czasu na pomyłki, poprawianie dokumentów. 
Wszystko musi być od razu przygotowanie perfekcyjnie - inaczej 
cały proces jeszcze by się wydłużył i kosztował więcej, bo trzeba 
pamiętać, że każdy formalny krok wiąże się  z  kosztami choćby 
w  postaci opłat administracyjnych, nie mówiąc już o  kosztach 
pracy. Sumują się one w  duże kwoty. - Podmiot zajmujący się 
deweloperką musi mieć duży kapitał. Przygotowanie inwestycji 
to w najlepszym przypadku kwestia wielu miesięcy, a w praktyce 
roku i więcej. W tym czasie trzeba mieć pieniądze na utrzymanie 
firmy i sfinansowanie pojawiających się wydatków. Później docho-
dzi realizacja, czyli sama budowa i dopiero następuje sprzedaż lo-
kali. Sprawne prowadzenie inwestycji od strony formalnej i admi-
nistracyjnej skraca ten czas i ogranicza do koniecznego minimum 
koszty – wyjaśnia pani Siwek. 

- Zwykłego prywatnego inwestora wiele ograniczeń nie doty-
czy. A my, załatwiając na przykład pozwolenia z Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska, musimy czasami czekać pół roku na 
moment, kiedy jakieś żyjątko czy szczególna roślina się pojawi na 
wydmie, by mogła się odbyć wizja lokalna i byśmy uzyskali wyma-
gany dokument. To naprawdę żmudne procedury, których prze-
bycie wymaga twardości i konsekwencji – dodaje Karolina Siwek.  
- Czasami można usłyszeć komentarze „zapowiedzieli budowę 
i nic się nie dzieje”. Tylko z pozoru nic się nie dzieje. To zazwyczaj 
jest czas przygotowania, który nie z naszej winy się przeciąga. 

Jakość bez kompromisów

Karolina Lisowska również odpowiada za całościowe przygo-
towanie inwestycji. Z  wykształcenia jest architektem krajobrazu, 
ale z  przygotowaniem w  zakresie planowania przestrzennego. 
Jest również absolwentką socjologii. W Firmusie od 2012 roku. 
Poprzednio pracowała w  dużym biurze projektowym. Zna więc 
typowe zachowania inwestorów i na tym tle dostrzega odmien-
ne podejście Steina Knutsena: - Prezes jest wizjonerem i perfek-
cjonistą. Miałam kontakt z wieloma inwestorami. Kiedy pojawia-
li się w mojej poprzedniej firmie, zasadą było, że chcą mieć jak 
największą powierzchnię za jak najmniejsze pieniądze, nawet 
kosztem skrajnych kompromisów. To było stale chodzenie po 
linii najmniejszego oporu: jak najtaniej, jak najwięcej. Nie musi 
być ładne, byleby niedużo kosztowało. Prezes reprezentuje kom-
pletnie inne myślenie. Tutaj wszystko musi być dopracowane 
do ostatniego szczegółu i  według najwyższego standardu. Nie 
oznacza to oczywiście rozrzutności, ale racjonalność przy ciągłej 
dbałości o  jakość we wszelkich jej wymiarach. Prezes wyznacza 
cele, kreuje nowe pomysły na kolejne obiekty, ale kiedy już przy-
gotujemy wszystko co potrzebne do budowy, interesuje się nawet 
detalami. Powiedziałabym, że sprawdza, czy to się zgadza z jego 
pierwotnym wyobrażeniem. Ja ze względu na swoje wcześniejsze 
doświadczenia jestem na to wyczulona. Czasami inwestorzy okre-
ślają ogólny budżet na jakieś elementy i niespecjalnie dociekają, 
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co później konkretnie proponują wykonawcy. U nas jest inaczej. 
Każdy szczegół jest dokładnie przemyślany, między innymi po to, 
by powstała spójność projektów i stylu. Proszę zauważyć, że Fir-
mus Group świadomie kreuje różne typy apartamentowców dla 
różnych grup odbiorców. Inne jest to co już istnieje i  co wkrót-
ce zaistnieje pod znakiem Dune, a inne są obiekty w kompleksie 
Rezydencja Park. Bez starannego pilnowania każdego elementu, 
tego wyraźnego rozróżnienia byśmy nie osiągnęli. 

W kaloszach i na szpilkach

Każdego dnia panie z Działu Projektowego czas dzielą między 
biuro, wizyty w  urzędach i  wizytacje budów. Nic dziwnego, że 
w bagażnikach samochodów wożą zestaw obowiązkowy: kalosze, 
ciężkie buty robocze, kask ochronny, kamizelkę odblaskową i… 
szpilki. 

Chyba najwięcej czasu na budowach spędza Agnieszka Fe-
doruk. Z  wykształcenia jest inżynierem budownictwa, ukończyła 
kierunek Konstrukcje Budowlane i  Inżynierskie na Politechnice 
Koszalińskiej. Jak wiele osób w Firmusie ma jeszcze dodatkowe 
kwalifikacje – studia podyplomowe z  zakresu wyceny nierucho-
mości i pedagogiki (przez jakiś czas uczyła przedmiotów zawodo-
wych w prywatnej szkole).

Miała zaczynać jako asystent project managera, ale już pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej okazało się, że ma kompetencje do 
samodzielnej pracy (m.in. uprawnienia budowlane bez ograni-
czeń, uprawnienia inspektora nadzoru). Jej kluczowe obowiązki 
to wszechstronna koordynacja prac już od etapu weryfikacji pro-
jektów. Na podstawie ukończonej dokumentacji architektonicznej 
i konstrukcyjnej zajmuje się przygotowaniem procesu przetargo-
wego. Sprawdza oferty, odpowiada na pytania uczestniczących 
w  postępowaniu przetargowym firm. Później finalizuje umowę 
z  generalnym wykonawcą. W  trakcie budowy staje się inspek-
torem nadzoru. Pani Agnieszka wyjaśnia na czym te obowiązki 
polegają: - Są to wszelkie czynności związane z zatwierdzaniem 
cząstkowych robót, zwłaszcza zanikowych, ale również bieżące 
rozstrzyganie wątpliwości  i uzupełnianie dokumentacji, utrzymy-
wanie kontaktu z generalnym wykonawcą, koordynacja prac, pra-
ce zamienne. Trudno to wszystko wymienić. 

Finalnie zadaniem Agnieszki Fedoruk jest zgromadzenie wszel-
kich dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użyt-
kowanie obiektu. Do tego odbiory poszczególnych lokali i całego 
budynku. – Staram się dokładnie weryfikować jakość wykonanych 
prac - podkreśla. – Oznacza to, że każdy lokal jest sprawdzany co 
najmniej trzy razy. Dzięki takiemu podejściu realny kształt wyko-
nanych przez nas obiektów wygląda lepiej od przedstawianych 
wcześniej wizualizacji. 

Tak wyglądają obowiązki pani Agnieszki w  przypadku mniej-
szych inwestycji. Przy dużych - jak zbliżające się do finału aparta-
mentowce Dune B i Dune C - Firmus współpracuje z inwestorem 
zastępczym, czyli wyspecjalizowaną firmą. – Na miejscu pracuje 
dla nas pięć osób, w tym trzech inspektorów nadzoru z różnych 
branż, którzy stale są na placu budowy – podkreśla Agnieszka 
Fedoruk. – Moim zadaniem jest utrzymywanie stałego kontaktu 
z nimi i konsultowanie najważniejszych spraw. 

- Znam życie na budowie od podszewki – mówi pani Agniesz-
ka. - Pracowałam przez kilka lat jako kierownik budowy. To uczy 
podejmowania decyzji, rozstrzygania szybko rozmaitych wątpli-
wości. Dzisiaj bardzo mi się to doświadczenie przydaje. W naszej 
pracy przyjemne jest to, że nie zajmujemy się wyłącznie „papiero-
logią”. Niemal każdego dnia jesteśmy na budowie, a każdy dzień 
jest inny. To mnie pozytywnie napędza. 
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Zanim klient odbierze klucze

W  końcówce realizacji inwestycji do akcji wkracza Michalina 
Okrutna (z zawodu geodeta, specjalistka w obrocie nieruchomo-
ściami, ale i  dekoratorka wnętrz). Przygotowuje dokumenty do 
zawierania aktów notarialnych, wypisy z ksiąg wieczystych. Bywa 
pełnomocnikiem firmy przy zawieraniu umów przeniesienia pra-
wa własności lokali. 

Odpowiada również za przygotowanie apartamentów poka-
zowych, czy jak obecnie – domu pokazowego na Osiedlu Nor-
weskim. – Dom na parterze będzie kompletnie urządzony, czyli 
z  wyposażeniem kuchennym i  wszystkimi meblami. Na piętrze 
pozostawimy stan „pod klucz”, czyli taki w jakim zazwyczaj oddaje-
my pomieszczenia nabywcom - wyjaśnia. – Wszystko jest gotowe, 
wystarczy wnieść meble i drobne elementy wyposażenia. 

Zadaniem pani Michaliny jest również współpraca z nabywca-
mi, którzy chcieliby w końcówce procesu realizacyjnego coś jesz-
cze w swoim lokalu zmienić: - Takich przypadków jest niewiele, 
ale jeśli się zdarzają, wspólnie z innymi działami doprowadzam do 
korekt, o jakie proszą klienci - mówi Michalina Okrutna. 

Po pierwsze - kreatywność 

Wkrótce dziewięciolecie pracy w  Firmusie obchodzić będzie 
Cezary Kulesza, kierownik Działu Sprzedaży i  Marketingu. Moż-
na powiedzieć, że przez pewien czas sam był tym działem. Miał 
wtedy za sobą studia z zakresu Zarządzania i Marketingu na Poli-
technice Koszalińskiej, dwuletni okres pracy jako general assistant 
w hotelu w Wielkiej Brytanii i dwa lata w polskiej firmie produ-
kującej sprzęt medyczny. Wspomina: - Rozpoczynałem pracę, 

gdy wybuchł globalny kryzys, który dotknął bardzo mocno rynek 
nieruchomości silnie powiązany z bankami i finansowaniem. Dla 
Firmus Group był to czas przygotowywania się do uruchomienia 
inwestycji przy ulicy Orła Białego i  Kopernika w  Mielnie. Wyko-
nałem wówczas szereg analiz rynku apartamentów wakacyjnych. 
Wkrótce dołączyła do mnie Diana Butowska. Badaliśmy potrzeby 
potencjalnej grupy klientów. Chyba dobrze je określiliśmy, bo kie-
dy w 2010 roku ruszyła realizacja pierwszej części apartamentów 
w Rezydencji Park, osiągnęliśmy sukces, sprzedając je wszystkie 
przed zakończeniem budowy. 

- Kiedy wspólnie z Czarkiem tworzyliśmy Dział Sprzedaży, Fir-
mus miał na koncie ukończony jeden budynek, czyli apartamento-
wiec Tarasy, w którym mamy biuro – mówi pani Diana. - Inne inwe-
stycje były właściwie w fazie koncepcji albo dopiero na wstępnym 
etapie realizacji. Przystępowaliśmy więc do sprzedaży czegoś, co 
właściwie jeszcze nie istniało. To było duże wyzwanie. Wszystkiego 
uczyliśmy się sami. Nie mieliśmy gotowego pomysłu, jak powinni-
śmy pracować. Mogliśmy obserwować rynek, ale on dopiero po-
wstawał. Do wszystkiego dochodziliśmy samodzielnie. Obecnie 
mamy w dorobku już 10 budynków, nie wszystkie ukończone, ale 
niemal z zamkniętą sprzedażą. To ogromna różnica. 

- Wiele osób nie wie, czym my się zajmujemy, co właściwie robi-
my. Zastanawiają się, dla kogo budujemy i po co? Kto to kupuje? 
A my kreujemy nowy rynek, prowokujemy wielkie zmiany w Miel-
nie – podkreśla Cezary Kulesza. 

Apartamentów w Polsce buduje się coraz więcej, rośnie więc 
konkurencja. Mimo to pięcioosobowy obecnie team sprzedażo-
wo-marketingowy Firmusa z  inwestycji na inwestycję sprzedaje 
szybciej i  z  coraz większymi profitami dla firmy. - To ogromnie 
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cieszy i pokazuje, że znaleźliśmy dobry sposób działania. Sprze-
dajemy rzeczy wartościowe, świetnie wykonane, budzące zainte-
resowanie. Ale myślę, że hitem będzie Osiedle Norweskie, czyli 
osiedle domów jednorodzinnych w Jamnie, od paru już lat części 
Koszalina. Apartamenty kupują osoby, które już coś posiadają, 
gdzieś mieszkają. Apartament nad morzem staje się dla nich reali-
zacją marzenia o luksusie. Kupujący zaś pierwszy dom są w zupeł-
nie innej sytuacji - decydują o czymś, co zaspokaja podstawową 
potrzebę rodziny. To jest prawdziwie życiowa decyzja. Kto za-
mieszka na Osiedlu Norweskim bez wątpienia będzie z tej decyzji 
zadowolony, bo oddajemy tam do użytku domu wyjątkowe.

Pytamy, co jest podstawą sukcesów jego ekipy? Cezary Kulesza 
bez wahania odpowiada: - Kreatywność. Nie ma sytuacji bez wyj-
ścia. Każdy etap sprzedaży wymaga nowych pomysłów, elastycz-
ności. Mój zespół potrafi tak pracować. To dzięki temu kończymy 
sprzedaż apartamentów, zanim ukończona zostanie budowa ko-
lejnych obiektów. To daje firmie stabilność, a nam pozwala spo-
kojnie przygotowywać się do nowych zadań.

Zawsze z wyprzedzeniem

Myślenie o  przyszłości, planowanie, wspólne kreowanie ko-
lejnych inwestycji to kluczowe cechy systemu pracy panującego 
w Firmusie. Rola Działu Sprzedaży i Marketingu nie kończy się na 
poszukiwaniu nabywców apartamentów. Wręcz odwrotnie. To 
z obserwacji marketingowców, którzy mają bezpośredni kontakt 
z klientami lub potencjalnymi klientami wynikają wnioski kluczo-
we dla kolejnych planowanych inwestycji. – My uważnie słuchamy 
klientów. Sprzedaż apartamentu poprzedza wiele kontaktów, roz-
mów. Ale i po transakcji długo utrzymujemy relację z nabywcami. 
Płynie stąd mnóstwo wartościowych informacji pomocnych przy 

projektowaniu. Jeśli klienci chwalą rozkład pomieszczeń, konfigu-
rację apartamentów, powielamy te rozwiązania. Jeśli sygnalizują 
potrzebę jakichś korekt, również takie uwagi poddajemy dysku-
sji w firmowym gronie. Nie budujemy po to, by budować, ale by 
sprzedać i to z jak największym zadowoleniem wszystkich – pod-
kreśla Cezary Kulesza. 

Pracownicy działu podkreślają, że lubią swoją pracę głównie ze 
względu na to, że każdy dzień przynosi jakąś zmianę. Podkreślają 
również, że mają okazję stale się uczyć. – Ja ogromnie dużo wyno-
szę ze współpracy z prezesem Knutsenem. To biznesowa ekstra-
klasa – mówi Cezary Kulesza. – Ogromne obycie, sztuka dyploma-
cji, inteligencja, ale i osobista klasa. 

Najmłodszy w tym gronie Dawid Pulchny, mający za sobą już 
pewne doświadczenia w  handlu nieruchomościami, dodaje od 
siebie: - Starałem się o  pracę właśnie tutaj, bo wiedziałem, że 
dużo się nauczę. I rzeczywiście mam poczucie, że moje kompe-
tencje rosną dzięki współpracy z kolegami i tą szczególną grupą 
klientów, wśród których są ludzie rozmaitych profesji, świadomi 
swoich potrzeb i wymagający. 

Jacek Panieczko, pracujący w Firmusie od czterech lat, potwier-
dza: - Praca w Firmusie to stała mobilizacja i mnóstwo ciekawych 
spotkań. Z każdego płynie jakieś przydatne później doświadcze-
nie. 

Magdalena Piskorska, której zadaniem jest głównie praca mar-
ketingowa, podsumowuje: - Tutaj każdy dzień przynosi coś nowe-
go, nieszablonowego. Dlatego w cenie jest kreatywność i umie-
jętność pracy zespołowej, bo w  ten sposób powstają najlepsze 
pomysły. 

Społeczeństwo 65 

Czesław Pilarczyk i Stein Christian Knutsen



Cezary Kulesza: - Każdy z  nas w  jakimś stopniu utożsamił się 
z  wizją, w  której rozwój właściwie nigdy się nie kończy. To jest 
bardzo twórcze i pobudzające. Nasza praca polega na tym, by tę 
wizję przekuwać w rzeczywistość, w sukces. W ogromnym stopniu 
nam się to udaje. 

Diana Butowska: - Jesteśmy młodym zespołem. Ostatnie lata 
to ogromne zmiany w firmie, ale i w życiu każdego z nas. To są 
wspólne doświadczenia, które jakoś nas spajają i  powodują, że 
nowe zadania traktujemy w naturalny sposób jako wyzwania. Dla 
nas to nie jest praca „od – do”. Każdy akceptuje sytuację, że wyma-
ga ona większego zaangażowania. A perspektywa rozwojowa jest 
tak szeroka, że bez trudu można sobie wyobrazić pracę w Firmu-
sie do emerytury. 

Dwa pokolenia, biurko w biurko

Finałem całego procesu projektowo-wykonawczo-sprzeda-
żowego jest moment przekazania kluczy do apartamentu jego 
właścicielom. Tym zajmuje się już Konrad Wanowicz, na co dzień 
dzielący biuro Czesławem Pilarczykiem. 

Dwa pokolenia, ale ten sam optymizm i zapał. – Moje zadania 
nie kończą się w momencie oddania lokalu w ręce nabywców – 
podkreśla Konrad Wanowicz. – Dbam o  sprawność urządzeń, 
jestem w stałym kontakcie z właścicielami. Egzekwuję od wyko-
nawców i dostawców ich obowiązki wynikające z okresów gwa-
rancyjnych. Koordynuję ewentualne naprawy w  apartamentach 
i częściach wspólnych. Jest tych spraw mnóstwo. Wszystko z my-
ślą o komforcie naszych klientów. Pracy przybywa z każdą oddaną 
do użytku inwestycją. Ale to cieszy, bo oznacza stały rozwój i per-
spektywę rozwoju na długie lata – kwituje Konrad Wanowicz.

Kiedy 2 + 2 daje 5

Zespół Firmus Group łączy takie właśnie myślenie: nie w kate-
goriach „dziś”, ale przyszłości. 

W  momencie, kiedy trwa jeszcze budowa spektakularnego 
kompleksu Dune Resort, a jej postępy może zobaczyć każdy, kto 
odwiedzi teraz Mielno, w zaciszu biur Firmusa odbywa się inten-
sywna praca nad przygotowaniem kolejnych inwestycji. Każdy ma 
w niej mniejszy lub większy udział. I podobnie w trakcie realizacji 

każdy w jakimś stopniu będzie zaangażowany w cały proces. Finał 
zaś stanie się znów sukcesem wszystkich. 

Trudno znaleźć lepszy przykład zjawiska nazywanego pozy-
tywną synergią. To taka sytuacja, kiedy połączenie starań, wiedzy 
i  twórczego zaangażowania członków zespołu przynosi efekt 
większy niż gdyby w prosty sposób zsumować efekty ich wysiłku 
z osobna. Czasami rzeczywiście dwa plus dwa to nie standardowe 
cztery, ale pięć albo więcej. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa
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1 % podatku 
KRS: 0000530362

MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM

ul. Szczecińska 25a/3 (II piętro), 75-122 Koszalin

Dyżury w siedzibie fundacji odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16.00-17.00

Nr telefonu (czynny od pon. do pt. 10.00 – 16.00): +48 606 54 54 54

kontakt@fundacjamagia.pl; NIP: 6692522805; KRS: 0000530362

Konto: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614 (PKO BP Oddział Koszalin)



Jakie radio? 
Szybkie, mądre, kolorowe
Od września ubiegłego roku kształtuje charakter Polskiego Radia Koszalin jako jego dyrektor programowy. Pół roku to dobry moment 
na pierwsze podsumowania i prezentację planów rozpisanych na dłuższy czas. Rozmawiamy z Piotrem Kobalczykiem, dotąd znanym na 
lokalnym rynku mediów raczej jako ostre pióro, czyli od strony prasowej, a nie radiowej. 
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esteś rasowym dziennikarzem prasowym. Radio 
to trochę inny świat niż gazeta. Czy czujesz się tu 
już pewnie?

- Może cię zdziwię, ale decydując się na zamianę 
papieru na eter, nie myślałem o tym w tych kate-
goriach. Wychodzę z założenia, że czy to gazeta, 

telewizja, radio, czy portal internetowy, istotą rzeczy zawsze jest 
ciekawe, rzetelne i dociekliwe dziennikarstwo, a w nim – tak – czu-
ję się pewnie. Oczywiście, narzędzia przekazu są inne – radio-
we zresztą uważam za szczególnie wymagające, bo przekazu w 
eterze, tego „ogrodu wyobraźni”, nie da się „dousłyszeć”, tak jak 
doczytać w gazecie, ani po prostu zobaczyć jak w telewizji. Trze-
ba lat ciężkiej pracy, żeby stać się rasowym radiowcem. Ale - po 
pierwsze - Polskie Radio Koszalin tworzą przecież rasowi radiow-
cy, po drugie – moim zadaniem jest, czerpiąc z dziennikarskiego, 
publicystycznego i redaktorskiego, nie tylko zresztą prasowego, 
doświadczenia - wykreować atrakcyjną publiczną antenę, nadając 
jej kształt i tempo, opierając się na umiejętnościach redakcyjnych 
koleżanek i kolegów, a nie próbując im dorównać w stricte radio-
wym warsztacie. Ściganie się na tym polu z takimi asami eteru jak 
np. Aleksandra Kupczyk, Danuta Czerniawska czy Jolanta Rudnik 
przypominałoby zakładanie hełmu na lewą stronę (śmiech). Tym-
czasem – i tu znów może cię zdziwię – to, że jestem człowiekiem 
zasadniczo „z prasy”, uważam za bonus, jeśli nie wręcz atut.

- Bo masz świeże ucho?
- Właśnie. Myślę, że dzięki temu często słyszę to, co trudniej 

usłyszeć uchem „wewnętrznym”. I staram się ten stan w jakimś 
stopniu pielęgnować, bo to pozwala mi słyszeć radio także tak, 
jak słucha go „pan, pani i tamci państwo”. To, wraz z moim, chyba 
solidnym, dziennikarskim backgroundem, analizami opartymi na 
mierzalnych danych i wsparcie naszego szefa produkcji Michała 
Minkiewicza, bardzo pomaga definiować program tak, by nasi 
słuchacze czuli, że to jest naprawdę ich radio. Że rozmawia z nimi, 
a nie do nich mówi. Bo to jednak zasadnicza różnica.

- To dobrze brzmi, ale...
- Ja bym powiedział, że nie tylko dobrze brzmi, ale już brzmi 

realnie. Jeśli przywołać znane od lat radiowe hasło „Zawsze bli-
sko Was”, to dziś powiedziałbym, że dziś jesteśmy jeszcze bliżej. 
To jedno z moich zasadniczych założeń programowych: infor-
mujemy i pomagamy zrozumieć coraz bardziej skomplikowany 
świat, ani na chwilę nie zapominając, kto jest podmiotem naszej 
radiowej aktywności. Bo jeśli polityka, zmiany w przepisach, czy 
zjawiska społeczne, to zawsze w kontekście skutków, których do-
świadczają nasi słuchacze, zawsze z ich punktu widzenia. Jeśli pu-
blicystyka – człowiek i jego opowieść zawsze na pierwszym planie. 
W skrócie: wektor postawiłem jednoznacznie - instytucje są waż-
ne, ale interes słuchacza ważniejszy. Władza – każda – na antenie 
ma tłumaczyć, a jeszcze lepiej „się tłumaczyć”, a nie obwieszczać 
z wyżyn stanowisk. Recenzentem rzeczywistości jest nasz radiowy 
suweren, czyli słuchacz. I kropka. Ten kurs już sprawił, że na naszej 
antenie pojawiło się mnóstwo żywych, wnikliwych, ale i bardzo ko-
lorowych komentarzy naszych słuchaczy – kładziemy silny nacisk 
na tę bezpośrednią komunikację, wykorzystując przy tym każdy 
kanał – od klasycznej, żywej interakcji telefonicznej, po kanały spo-
łecznościowe w Internecie. 

- Polskie Radio Koszalin pozostało na obszarze dawnych wo-
jewództw koszalińskiego i słupskiego jedynym niejako „wspól-
nym” medium. Z tym wiąże się mnóstwo, nie zawsze wprost 
wypowiedzianych, oczekiwań. Jak obecnie można zdefiniować 
najważniejsze zadania stacji?

- Mówiąc w skrócie, poza tym, że zasięg to siła oddziaływania, 
zasadniczo są jeszcze dwa, z punktu widzenia medium publicz-
nego. Pierwszy to pozostawać silnym mostem między dwoma 
subregionami, które wciąż zachowują naturalne więzi – społecz-

ne, biznesowe - z czasów, gdy tworzyły jedno województwo, któ-
re mają podobne aspiracje, zwłaszcza po utracie przez Koszalin 
i Słupsk statusu miast wojewódzkich, ale i podobne problemy – 
przykładem choćby wykluczenie komunikacyjne. Drugi to misja 
pielęgnowania dorobku i kultury mniejszości – od kaszubskiej, 
silnej w Słupskiem, po ukraińską – w Koszalińskiem. A co do tych 
nie zawsze wypowiedzianych oczekiwań... Polskie Radio Koszalin, 
jako 17. rozgłośnia w kraju podzielonym na 16 województw, do 
niedawna była jedyną, a pozostaje chyba najpoważniejszą insty-
tucją „środkowopomorską”. Zatem tak, z punktu widzenia aspiracji 
wojewódzkich, to poważny atut. Zwłaszcza - warto przy tym przy-
pomnieć - że tę misję realizujemy z zespołem tworzącym rozsz-
czepione pasmo miejskie w redakcji słupskiej Polskiego Radia Ko-
szalin, czyli Radia Słupsk oraz bardzo aktywne redakcje terenowe 
w Kołobrzegu, Szczecinku i Pile. 

- Wciąż ważnym aspektem funkcjonowania mediów publicz-
nych jest nakazana nawet ustawowo misyjność. Chodzi o propa-
gowanie tych elementów kultury i tych wartości, które są ważne 
ale komercyjnie mało atrakcyjne. Jak tę misyjność pojmuje Ra-
dio Koszalin i jak ją realizuje?

- To ciekawa kwestia, bo od publicznych stacji – i słusznie – ocze-
kuje się (i są z tego skrupulatnie rozliczane przez KRRiTV) głównie 
programów misyjnych, pogłębionych, edukacyjnych, przybliżają-
cych tę część naszej rzeczywistości, która nie ma szans na prze-
bicie się w mediach komercyjnych. Jednocześnie, żeby te ważne 
treści miały swoją moc sprawczą, radio musi utrzymać przy sobie 
słuchacza. A ten przecież nie wnika w szczegóły, tylko wybiera 
stację, którą uważa po prostu za atrakcyjną, mając do tego co-
raz większy wybór. Kluczem zatem, poza właściwą proporcją tzw. 
słowa do rozrywki, jest „atrakcyjność”. Misja nie musi być przecież 
nudna. I w tym duchu ją realizujemy.

- Na przykład?
- Klasyczny reportaż, pogłębiona rozmowa, czy wnikliwa deba-

ta - z czego znane są „Wieczorne spotkania Radia Koszalin” - to 
zawsze była silna strona naszej stacji, a w związku z tym, że także 
w publicystyce kładziemy teraz większy nacisk na tematy aktualne, 
bliskie życiu naszych słuchaczy, czyni je – moim zdaniem - nie tylko 
ważnymi, ale i atrakcyjniejszymi. Programy dedykowane – od „Klu-
bu morskiego”, przez „Kwadrans studencki”, po „Detektywów hi-
storii” - są atrakcyjne z natury rzeczy, a przecież to też misja. Wciąż 
zresztą szukamy nowych, atrakcyjnych formuł – przykładem nie-
dawno emitowane słuchowisko „FC Gochy” pisarza Daniela Odiji 
o młodych, kaszubskich piłkarzach, zachowując przy tym formułę 
ściśle sprofilowanych programów misyjnych – począwszy od pro-
gramów mniejszościowych – kaszubskiego, romskiego, czy ukra-
ińskiego – po magazyn ekumeniczny. Przede wszystkim jednak 
misja to dla mnie konglomerat treści, w której ważne miejsce zaj-
muje zapis rzeczywistości w codziennej informacji i małej publi-
cystyce – to dlatego np. popołudniowe Studio Bałtyk, pozostając 
magazynem reporterów, głębiej wnika w to, co się wokół dzieje, 
zderza poglądy, komentuje zjawiska społeczne, przy czym chęt-
nie odwołuje się do historii Polski, zwłaszcza najnowszej, sięgając 
po takie pojęcia, jak tożsamość, czy patriotyzm. Ale to chyba nic 
dziwnego, w końcu to Polskie Radio Koszalin.

- Radio Koszalin jest również swoistym forum prezentującym 
słuchaczom zróżnicowane poglądy polityczne. Jak tu wymierzyć 
równowagę w prezentowaniu poszczególnych partii czy wyrazi-
stych postaci politycznych? 

- Wprost, trzeba to robić po aptekarsku. I to nie tylko z powodu 
wymaganych sprawozdań pod tym kątem, ale dlatego, że tylko 
zbalansowana politycznie antena jest wiarygodna. Zatem w au-
dycjach czysto politycznych, takich jak niedzielnym „Po słowie” z 
udziałem parlamentarzystów, zawsze stosujemy klucz reprezen-
tatywności, podobnie pilnujemy proporcji, zapraszając polityków 

J
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do porannego „Gościa Studia Bałtyk”, choć staram się, żeby wy-
bór ten szedł w parze z aktualną temperaturą tematów w wywia-
dzie. Ale trzeba to robić także nie wprost, bo – jak wiadomo – dziś 
wszystko jest polityką, zatem zasada przedstawiania dwóch stron 
jest regułą. Ba, nawet do porannego „Niegrzecznika prasowego”, 
czyli przeglądu prasy w formule raczej lekkiej, zaprosiliśmy ludzi, 
z reguły niepolityków, ale reprezentujących różne postawy świa-
topoglądowe. Co do wyrazistych, politycznych osobowości... Ce-
nię wyrazistych, pod warunkiem, że wiedzą, że goszcząc w radiu, 
goszczą w domach naszych słuchaczy.

- No właśnie. Twoje radio spotyka się z zarzutami stronniczości 
ze strony polityków Platformy Obywatelskiej. Jak skomentujesz 
twierdzenie, że jesteście tubą partii rządzącej?

- Mógłbym krótko, że to jest bajka o żelaznym wilku. Albo, że 
każdy sądzi według siebie i sobie znanych zwyczajów. Niestety, są 
tacy politycy tej formacji, którzy – nie tylko w swoich wystąpieniach 
partyjnych, ale nawet jako goście na antenie – zachowują się ostat-
nio jakby się najedli szaleju – przekrzykują rozmówców, prowokują 
prowadzących – bardzo trudno jest zapanować nad ich agresją w 
debacie. Moim zdaniem przekraczają granice krytyki i wchodzą 
na pole zwykłego chamstwa. Niedawno głośno było o polityku 
PO, który miał nazwać dziennikarza Radia Szczecin „pisowskim 
ch..., zaś pewien lider PO na naszej antenie przywitał naszego 
dziennikarza słowami: „Witam pana, panie komisarzu”. Mówiąc 
szczerze, aż żałuję, że nie było mnie 
jeszcze wtedy w radiu i nie ja prowadzi-
łem tę rozmowę. Myślę, że w odpowie-
dzi też bym go adekwatnie przywitał... 
Niemniej, zwłaszcza, że to margines, 
nie zamierzam zmieniać otwartej regu-
ły przy zapraszania polityków na antenę 
– w końcu sami sobie wystawiają świa-
dectwo, a ja nikomu nie będę poma-
gać zostać „ofiarą pisowskiego radia”. 
Bo mam wrażenie graniczące z pew-
nością, że to stygmatyzowanie mediów 
publicznych – dzieje się tak przecież w 
różnych miejscach Polski - to świado-
ma narracja, przekaz roku, zwarty chór, 
który wprawdzie strasznie fałszuje, za to 
jest bardzo hałaśliwy. Poza tym, kto mnie zna, ten wie, że do dęcia 
w tubę, ani całowania pierścieni Kobalczyk się za bardzo nie nada-
je. Nie mówiąc już o tym – to nie moja sprawa, ale tak sobie myślę 
- że największą szkodę z tubowania odniósłby władca tuby. Kwitu-
jąc, jeśli ktoś twierdzi, że nasze radio jest „podwładne”, to albo go 
w ogóle nie słucha, albo świadomie używa propagandowej pałki.

- Polityka to nie wszystko. W większości ludzie traktują radio 
jako medium towarzyszące. Jak wymierzyć proporcje między 
tym co ważne i konieczne, treściami lżejszymi i muzyką? 

- Mówiąc pół żartem pół serio, trzeba to robić tak, jak dobry 
gitarzysta - dobierając właściwe akordy i rytm. Ja trochę gram na 
gitarze, co więcej – wciąż ćwiczę... Ostatnio więc przestrajamy nie-
co antenę, której tempo – jestem pewien, że bez szkody dla treści 
ważnych – właśnie podkręcamy. Na dniach, w oparciu o nowe tzw. 
zegary godzinowe, ruszyło poranne Studio Bałtyk w odświeżonej 
odsłonie, z nowymi prowadzącymi - na pokładzie PRK znów jest 
Krzysztof Plewa i Arkadiusz Wilman którzy wraz z Dariuszem Paw-
likowskim „budzą nas już od 6:00 lepiej niż kawa” (koniecznie po-
słuchajcie!) i z dobrym duchem pasma szefem muzycznym stacji 
Adrianem Adamowiczem, za ich plecami. Mówimy krócej, gramy 
więcej, „zaopatrujemy” naszych słuchaczy w pełen pakiet startowy 
na dzień dobry – informujemy o tym, co się ważnego zdarzyło, 
pomagamy szybko i bezpiecznie dotrzeć do pracy, szkoły. Pod-
powiadamy, gdzie warto pójść po pracy, na bieżąco mówimy o 
pogodzie. Pogoda – ta duchowa – to zresztą klucz tego pasma. 

Zegary dokręcać będziemy też w paśmie Radio Koszalin na Dobry 
Dzień, klasycznie towarzyszącym, które prowadzi teraz para dzien-
nikarzy o ciepłych głosach i ciekawych osobowościach, znanych 
dotąd głównie z pasm muzycznych, czyli Beata Górecka-Młyńczak 
i Janusz Lendzion. Wspominam o tym, bo lżejsze treści towarzy-
szące nie muszą być przecież niepoważne. I nie są. Zajmujemy się 
tu codziennym życiem, codziennymi drobnymi problemami ale 
i przyjemnościami. To przecież też ważne. Przy okazji – stali go-
spodarze pasm, to także droga ku spójności anteny, której trochę 
chyba brakowało – słuchacze lubią kojarzyć miłe im głosy z au-
dycjami. Idąc za tym - popołudniowe Studio Bałtyk prowadzi już, 
zamiennie, doświadczona i kompetentna para: Anna Popławska i 
Piotr Głowacki, pasmo Radio Koszalin w Dobrym Klimacie – Ad-
rian Adamowicz i Sylwester Podgórski, a publicystyczne „Wie-
czorne spotkania” - Andrzej Rudnik. Warto też zwrócić uwagę na 
młodą jakość prowadzących, która umila nam weekend – Tomasz 
Tran i Mateusz Sienkiewicz na zmianę bawią nas w audycjach „Na 
dobry początek – piątek” i „Radio wolna sobota”. 

- Radio ma od niedawna świetnie skonstruowany, bardzo no-
woczesny serwis internetowy. Naprawdę multimedialny. Daje on 
szansę PRK, by było głównym źródłem informacji dla mieszkań-
ców Koszalina i regionu. Ale to jednocześnie bardzo wymagają-
ce narzędzie, bo operuje słowem pisanym, dźwiękiem, obrazem 
fotograficznym i filmowym. Jesteście w stanie w pełni wykorzy-

stać potencjał, jaki przyniósł portal 
prk24.pl?

- Portal, zwłaszcza tak rozbudowany 
jak nasz, to narzędzie niezwykle dy-
namiczne, zatem zapytałbym raczej, 
czy wystarczy nam sił, by wciąż gonić 
króliczka. Myślę, że tak, zwłaszcza, że 
nasze Nowe Media tworzą młodzi lu-
dzie. Tymczasem już gonimy ostro i 
są efekty – dynamicznie rośnie nam 
liczba odsłon portalu i użytkowników 
na FB. Jeśli chodzi o projekty filmowe 
- wszystkiego, co ostatnio pojawiło się 
u nas on-line – nie sposób wymienić, 
ale poza promującym stację, antenę 
i mieszczącym rozmowy z ciekawymi 

gośćmi formatem video „Bałtyk TV”, polecam np. atrakcyjnie re-
alizowany magazyn koszykarski „Basket TV” Rafała Wolnego, czy 
filmy-relacje Pawła Chyba, naszego nowego nabytku z TVP. Za 
rogiem czekają już nowe projekty, ale tu ani słowa więcej, bo kon-
kurencja nie śpi (śmiech). Ciekawe jest też to, iż nowoczesność 
i uniwersalność naszych internetowych narzędzi nie zmieniła za-
sadniczego, informacyjno-publicystycznego charakteru. Co waż-
ne i ciekawe na antenie, jest na portalu. Na dodatek, dzięki umo-
wie z telewizją publiczną, informacje z kraju i świata – w tym filmy i 
dźwięki – wzbogacone są o treści, w tym video, z ich serwisów. To 
robi wrażenie, nic dziwnego, że na ostatniej konferencji zarządów 
publicznych rozgłośni nasz portal służył za wzór do naśladowania. 
To mnie bardzo cieszy, ale muszę to dodać: pomysł i zasadniczy 
kształt portalu to głównie zasługa prezesa stacji Piotra Ostrow-
skiego, szefa cyfryzacji Jarosława Hasińskiego, oraz pracy nasze-
go obszaru Nowych Mediów. Kiedy przyszedłem do radia, gene-
ralia były gotowe, więc ja tylko muszę tego nie zepsuć (śmiech).

- W radiu pojawiło się sporo nowych osób. Zmiana pokolenio-
wa?

- Na pewno duży krok ku takiej zmianie, choć lepiej byłoby po-
wiedzieć – krok do właściwych proporcji. Zmorą współczesnych 
mediów jest właśnie dziura pokoleniowa. Doświadczeni dzienni-
karze nie mają kogo uczyć, a jednocześnie nie bardzo chcą się 
posunąć, kiedy taka szansa jest. Ale w naszym przypadku była to 
przede wszystkim potrzeba wzmocnienia sił newsowych, repor-
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terskich – serwisy to przecież wizytówka każdej stacji. Na antenie 
już są: w Koszalinie - Marcelina Marciniak, którą pozyskaliśmy z 
Eski i Rafał Wolny – przyszedł z „Głosu Koszalińskiego” i w Słupsku 
– Rafał Szymański i Marcin Prusak, którzy wcześniej związani byli z 
„Głosem Pomorza”. W Kołobrzegu zaś wzmocnił nas Jarosław Ba-
naś. Jak widzisz, poza Marceliną i Jarosławem – także prasowcy! 
Ale ja już wiem, że to był dobry ruch. Nie wierzycie, posłuchajcie.

- W jakim kierunku będzie się zmieniała ramówka Radia Ko-
szalin? Czego nowego słuchacze mogą spodziewać się w naj-
bliższym czasie?

- Najwięcej zmian zaszło i jeszcze zajdzie w pasmach programo-
wych i ten odświeżający antenę kurs utrzymamy. Ramówka, przy-
najmniej do jesieni, pozostanie bez zmian - słuchacz wciąż lubi 
wiedzieć, że włączając radio znajdzie audycję, której oczekiwał, 
zatem poważniejsza korekta wymaga więcej czasu. Zachowamy 
balans między tonem cięższej i lżejszej wagi. Wzmocnimy akcenty 
zbliżające nas do słuchacza – poprzez m.in. program interwencyj-
ny, połączony z dyżurami w zakresie podstawowej pomocy praw-
nej. Chcę, żeby ruszył najpóźniej po wakacjach. Wcześniej – bo 
już w maju – ofertę publicystyczną uzupełnimy o problematykę 
europejską i światową, z naciskiem na Europę, zwłaszcza Niem-
cy, w eksperckim wydaniu – będzie to przegląd międzynarodowy 
prowadzony przez znanych publicystów: Piotra Semkę i Piotra Cy-
wińskiego. A żeby nie było tylko poważnie – lada chwila na antenę 
wróci „Rapnejszyn”, audycja muzyczna Arkadiusza Wilmana. To 
też mnie bardzo cieszy, bo uwzględniwszy już powrót na antenę 
cenionego Przemysława Mroczka z jego „Ciemną stroną księżyca” 
- domkniemy paletę muzyczną.

- Czy antena zmieni się na lato?
Tak, z pewnością będzie ciepła i przewiewna, czyli nieco lżejsza 

niż poza sezonem. I będzie nas wszędzie pełno. Z tym zastrzeże-
niem, że w mniejszym stopniu będziemy się angażować w wielkie 
eventy o zasięgu ogólnopolskim, obliczone przez głównych or-
ganizatorów na doraźny efekt telewizyjny, częściej zaś będziemy 
zaglądać tam, gdzie wypoczywają i bawią się nasi wierni, regio-
nalni słuchacze.

- Jaki najważniejszy cel stawiasz przed sobą jako dyrektor pro-
gramowy? Kiedy uznasz, że go osiągnąłeś?

Najważniejszy cel to Polskie Radio Koszalin jako niekwestiono-
wany lider informacji i opinii w regionie. Pierwszy, intuicyjny wy-
bór. A skoro już kończymy, bardzo ci dziękuję, że nie zapytałeś o 
słabe strony stacji. Wystarczy, że ja wiem, jak wiele jeszcze pracy 
przed nami.

Autor: Andrzej Mielcarek

Piotr Kobalczyk - w branży od 1991 r. Publicysta związany 
z tygodnikiem „Do Rzeczy” i Plusem Minusem „Rzeczpospo-
litej”. Wcześniej - w mediach ogólnopolskich (dziennikarz 
działu krajowego „Rzeczpospolitej” i publicysta tygodnika 
„Uważam Rze” oraz reporter śledczy TVP1) – i w  regionalnych 
(m.in. „Głos Koszaliński, „Głos Pomorza, „Dziennik Bałtycki”). 
W latach 90. m.in. korespondent Radia Zet, komentator m.in. 
Radia Koszalin i Radia Północ, a także TVR Bryza. W tym czasie 
w różnych rolach: jako dziennikarz, komentator, publicysta, 
redaktor, sekretarz redakcji, redaktor naczelny. Jako me-
nadżer mediów – autor koncepcji lokalnego wydawnictwa 
prasowego i wiceprezes wydawniczej spółki akcyjnej.

Laureat II nagrody Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i 
Fundacji Batorego w konkursie na najlepszy materiał dzien-
nikarski o korupcji w Polsce. 

Rocznik 63. Mąż. Ojciec. W przeszłości muzyk rockowy, 
związany ze sceną alternatywną. 
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Ewa Winnicka: „Milionerka. Zagadka 
Barbary Piaseckiej Johnson” 

To pierwsza biografia prawdopodobnie 
najbogatszej Polki wszech czasów, która 
przeżyła prawdziwy american dream - od 
sprzątaczki do milionerki. Współczesna 
opowieść o „Kopciuszku”, który zmienił się 
w  „żelaznego wilka”. To również mroczne 
sekrety rodu Johnsonów (on ma 76 lat - ona 
35, a w tle najsłynniejsza firma kosmetycz-

na, skandale, zdrady, kazirodztwo, walka o  spadek i  najdroższy 
proces spadkowy w historii Ameryki). 

„Jeśli wrócę, to tylko rolls-royc’em” – mówi przyjaciołom jesie-
nią 1967 roku i wyjeżdża z Polski. Kiedy kilka lat później odwiedza 
ojczyznę, jest już żoną starszego o ponad 40 lat potentata branży 
kosmetycznej. I milionerką. Kochająca męża wielka kolekcjoner-
ka i filantropka czy przebiegła łowczyni majątków? Dobrodziejka, 
która chciała uratować upadającą Stocznię Gdańską, czy kapryśna 
bogaczka z ciągłymi napadami furii? Kim naprawdę była Barba-
ra Piasecka Johnson? Dlaczego do dziś budzi skrajne emocje? 
I wreszcie: jaki los czeka człowieka, który z dnia na dzień dostaje 
wszystko, co można kupić za pieniądze?

Przytaczając opowieści wieloletnich pracowników, służących 
i  znajomych państwa Johnsonów, Ewa Winnicka pozwala zoba-
czyć codzienne życie za bramą ich luksusowej rezydencji. Poka-
zuje, jak zaskakująco spełnia się czasami amerykański sen: czy 
to ubogich polskich imigrantów, czy jednego z najsłynniejszych 
rodów, którego żadne pieniądze nie zdołały ocalić przed skanda-
lami i nieszczęściem.

Jacek Moskwa: „Jan Zieja. Życie Ewan-
gelią” 

Kiedyś od pewnego duchownego usły-
szał, że „Ewangelią można było żyć w pierw-
szym wieku po Chrystusie, a  nie dziś”. Ks. 
Jan Zieja, świadek wieku, rozkochany w na-
śladowaniu Chrystusa był zaprzeczeniem 
tej opinii i  „żywym dowodem na istnienie 
Boga”.

Jego wizja życia Ewangelią była szczera 
i prowokacyjna, spójna i pozbawiona wątpliwości. Miłość większa 
niż śmierć. Inny, bliski jak brat. Napisał modlitwę do Matki Bożej, 
po hebrajsku, bo była Żydówką. Był orędownikiem nie otwartości, 
a miłości do starszych braci w wierze. Ratował ich podczas wojny, 
studiował ich historię, nie nawracał. „Nigdy nie zabijaj nikogo”, 
wypisał kiedyś na polskiej fladze i  wywiesił jak transparent. Był 
skrajnym pacyfistą, miał jechać do Indii żeby dołączyć do ruchu 
Gandhiego. Został w Polsce i wstąpił do Komitetu Obrony Robot-
ników. „Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie”. Nie uznawał 
granic, uważał je za opresyjne. Pieszą pielgrzymkę do Stolicy 
Apostolskiej odbył bez pieniędzy i paszportu, w stroju żebraka. 
Dziś otworzyłby ramiona na uchodźców, bo Ewangelia nie znosi 
kompromisów.

Z kart wznowionej opowieści znów mówi do nas – zanurzonych 
w zmąconym świecie. Mówił prosto – o sensie życia i obecności 
Boga w dziejach świata. Mówił „naiwnie”– o prawdzie, braterstwie 
i miłości. Mówił proroczo i odważnie – o tym, o co spieramy się 
dziś. Wyprzedzając swój czas mówił do nas, którzy w epoce zamę-
tu łakniemy oparcia.

Ksiądz Jan Zieja nie doszedł nigdy do żadnych kościelnych sta-
nowisk, a mimo to był jednym z najbardziej cenionych duszpa-
sterzy i największych autorytetów moralnych swoich czasów. Był 
kapłanem, który całym swoim życiem realizował ideały ewange-
liczne, czyli prawdę, miłość i ubóstwo. W rozmowach opowiada 
o dzieciństwie spędzonym we wsi Osse, o  tym, jak po studiach 
w Warszawie pracował na Polesiu, zakładając Uniwersytety Ludo-
we i prowadząc akcje charytatywne. Mówi o dwóch pieszych piel-
grzymkach do Rzymu, o swoim uwielbieniu dla Gandhiego i jego 
pacyfizmu. Tłumaczy, dlaczego mimo to był krótko kapelanem 
wojskowym, a  podczas wojny - kapelanem Szarych Szeregów 
i Komendy Głównej AK.

Monika Piątkowska: „Prus. Śledztwo bio-
graficzne”

Ma trzy oblicza: Aleksander Głowacki, Jan 
w Oleju, Bolesław Prus. Rozproszone ślady 
jego biografii odnaleźć można nie tylko 
w archiwach i źródłach z epoki, ale przede 
wszystkim przemycone w  jego twórczości. 
To z niej można się o nim dowiedzieć rzeczy 
najważniejszych, jakby grał z  czytelnikiem 
w kotka i myszkę.

Monika Piątkowska, łącząc temperament detektywa z wnikliwo-
ścią psychologa, przeprowadza drobiazgowe śledztwo i  tworzy 
pełnowymiarowy portret pisarza genialnego i  niedocenianego 
przez współczesnych, prześladowanego przez liczne manie, oto-
czonego kobietami i owładniętego szaleńczą zazdrością o sławę 
Sienkiewicza. Prus, którego dzięki niej poznajemy, nie jest spiżową 
figurą na postumencie, tylko prowadzącym podwójne życie, tar-
ganym namiętnościami człowiekiem z krwi i kości.

Deborah Levy: „Gorące mleko”
Andaluzja. Idylliczne plaże, kłębiące się 

emocje. Dla Sofii i jej matki to podróż ostat-
niej szansy – Rose cierpi na trudny do zdia-
gnozowania paraliż. Gomez – miejscowy 
lekarz – podejmuje próbę leczenia. Uśpiony 
bunt, lęk przed wolnością, chęć odnalezie-
nia własnej drogi buzują w  Sofii, przywią-
zanej do wózka inwalidzkiego matki. Czy 
cudowne uzdrowienie może oznaczać ze-

rwanie więzi? Ta intrygująca, wypełniona zmysłowymi obrazami, 
niepokojącą symboliką, tocząca się w wolnym rytmie powieść jest 
medytacją nad bliskością, wolnością, tożsamością i  macierzyń-
stwem. Mistrzowskie pióro Deborah Levy oddaje całe bogactwo 
relacji córka – matka, od czułości po okrucieństwo. 

Nowości i hity wydawnictwa Znak





a tegoroczną edycję „Reflektora” przyszło bli-
sko 70 zgłoszeń. Z  piosenką aktorską chcieli 
się zmierzyć nie tylko początkujący wokaliści, 
ale także ci, którzy na co dzień uczą się w aka-
demiach teatralnych i  muzycznych oraz na 

uczelniach filmowych. Oprócz granicy wieku – najstarsi uczestnicy 
nie mogli mieć więcej niż 30 lat, organizatorzy zdecydowali też, 
że zainteresowani będą mogli śpiewać tylko polskie piosenki. – 
Wśród zgłoszonych utworów mamy  współczesnych twórców 
i sporo klasyki, zarówno przedwojennej jak i powojennej – mówił 
Maciej Osada-Sobczyński, dyrektor artystyczny festiwalu i  pod-
kreślał, że równie ważna jak dobór piosenki jest jej interpretacja. – 
Zawsze zachęcamy uczestników, żeby poprzez utwór pokazali jak 
najwięcej siebie, a nie kopiowali wykonania, które dobrze znamy.

Reflektor na językach

Koszaliński festiwal przez ostatnie kilkanaście lat stał się marką 
rozpoznawalną w  całym kraju. Informacje o  wydarzeniu, atmos-
ferze towarzyszącej przesłuchaniom i koncercie galowym dotarły 
do większości szkół artystycznych, domów kultury i  ognisk mu-
zycznych. Nie dziwi zatem fakt, że do Koszalina co roku przyjeż-
dżają młodzi ludzie z całej Polski. 

Szesnastoletni Piotr Zubek bez zastanowienia pokonał 500 kilo-
metrów, żeby wziąć udział w tegorocznym festiwalu. Na co dzień 
mieszka i uczy się w Warszawie, ale ciekawość i chęć skonfronto-
wania się z innymi przeważyły szalę. „Reflektor” miał też rekomen-
dację jego znajomych. – Moim przyjaciele mówili, że festiwal ma 
klimat, i że warto na niego przyjechać nie tylko dla nagród, ale też 
dla ludzi i tego wszystkiego, co się tu przez trzy dni dzieje – mówił 
zdobywca pierwszej nagrody w kategorii do lat 19.

Magnetyczny juror

W tegorocznym jury zasiedli sami mężczyźni. Było więc burz-
liwie i  kontrowersyjnie. Przewodniczącym został aktor Krzysztof 
Tyniec, a towarzyszyli mu między innymi ubiegłoroczny przewod-
niczący Roman Kołakowski, dyrektor Bałtyckiego Teatru Drama-
tycznego Zdzisław Derebecki oraz Maciej Osada-Sobczyński, dy-
rektor artystyczny „Reflektora”. 

Pierwszego dnia festiwalu (7 kwietnia) w Pałacu Młodzieży od-
były się przesłuchania. Wybrać najlepszych nie było łatwo, bo 
poziom w tym roku był bardzo wysoki. – Uczestnicy są wspaniali. 
Absolutnie cudni i to zaszczyt występować z nimi na jednej scenie 
– podkreślał Krzysztof Tyniec, a za chwilę głośno i z uśmiechem 

Aleksandra Lechocińska, studentka warszawskiej Akademii Teatralnej wygrała XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
Aktorskiej „Reflektor”.  Jurorów uwiodła jej interpretacja piosenki „Brzydala” z repertuaru zespołu Domowe Melodie. Występ bardzo 
podobał się też widzom, którzy docenili duży dystans i poczucie humoru pochodzącej z Przemyśla artystki.

n
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kontemplował, czy nie za bardzo ich chwali. Sympatia była zresztą 
obopólna, bo wielu uczestników przyjechało do Koszalina właśnie 
po to, żeby spotkać się z aktorem i wziąć udział w prowadzonych 
przez niego warsztatach. – Jak się dowiedziałam, że pan Krzysz-
tof jest w  jury, to siedziałam w domu i układałam mowę, w któ-
rej chciałam mu podziękować za Timona (bohater animacji „Król 
lew”, którego dubbingował Krzysztof Tyniec – red.) najwspanialszą 
postać mojego dzieciństwa – przyznała Natalia Maczyta, zdobyw-
czyni pierwszej nagrody w  kategorii do lat 30. Podobne opinie 
można zresztą było usłyszeć z ust wielu wykonawców.

Szczęśliwa jedenastka

Uczestnicy „Reflektora” nie byli długo trzymani w niepewno-
ści. Już drugiego dnia festiwalu (sobota, 8 kwietnia) jurorzy uchy-
lili rąbka tajemnicy i odczytali listę osób, które miały wystąpić na 
koncercie galowym. Wśród nich była zdobywczyni Grand Prix, 
osoby, które znalazły się na podium oraz wyróżnieni. O tym, kto 
i w jaki sposób został doceniony, wokaliści mieli się dowiedzieć 
w niedzielę, o godzinie 18. W gronie finalistów znalazło się tylko 
dwóch mężczyzn. – Dziewczyny zdecydowanie częściej śpiewają 
za młodu i mają dużo lepiej rozwinięte głosy, a chłopcom trud-
niej jest zmusić się do tego, żeby zadać sobie wysiłek wokalny 
i  stąd ta dysproporcja – uważa Piotr Kajetan Matczuk, lider ze-

społu Piramidy, który towarzyszył Krzysztofowi Tyńcowi podczas 
recitalu.

Koncert aktora złożony z piosenek z płyty zatytułowanej „Dopo-
kąd”, poprzedzony został występami laureatów oraz odczytaniem 
wyników festiwalu. 

Główna nagroda trafiła do Aleksandry Lechocińskiej, pocho-
dzącej z  Przemyśla, studentki Akademii Teatralnej. – Nie mogę 
w to uwierzyć, bo miałam nie przyjeżdżać na „Reflektor”. Koszalin 
jest nad morzem, a ja mieszkam daleko, ale bardzo chciałam spo-
tkać się z jury i zobaczyć, jak piosenka aktorska idzie do przodu 
– mówiła po ogłoszeniu werdyktu, zdobywczyni Grand Prix, czyli 4 
tys. złotych i statuetki. 

Zadowoleni z  Koszalina wyjeżdżali też Natalia Maczyta (pierw-
sza nagroda w kategorii do lat 30) i Piotr Zubek (pierwsza nagroda 
w kategorii do lat 19). Zresztą na twarzach wyróżnionych nie było wi-
dać cienia zawodu czy rozczarowania, a organizatorzy „Reflektora” 
(Pałac Młodzieży w Koszalinie i Bałtycki Teatr Dramatyczny) po raz 
kolejny udowodnili, że koszaliński festiwal można śmiało nazywać 
młodszym baratem wrocławskiego Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

Autor: Aleksandra Barcikowska / Foto: Izabela Rogowska
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siężyc nad Buffalo” w  reżyserii Jana To-
maszewicza można uznać za przykład 
„szlachetnej rozrywki”, określenia powta-
rzanego raz po raz w kontekście repertu-
aru Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. 

Nie jest to może eksplozja humoru, rzecz wybitna, ale rasowa 
komedia pomyłek. Zabawna, dowcipna, z nieskomplikowaną fa-
bułą. Warto wsłuchać się w tekst Kena Ludwiga i wyłapać wiele 
błyskotliwych wersów, ripost i dialogów, jakie spokojnie mogłyby 
znaleźć się w filmie Woody’ego Allena.

1953 rok, Teatr Erlanger w Buffalo, Nowy York. Nie jest dobrze. 
Rodzinna scena podupada, ma kłopoty finansowe, a  próby do 
„Cyrano de Bergeraca” idą kiepsko. Córka Charlotty (Żanetta 
Gruszczyńska-Ogonowska) i George’a (Wojciech Rogowski) – Roz 
(Żaneta Kurcewiczówna) postanawia odejść z teatru, w którym się 
wychowała, o  czym powiadamia przygłuchą babcię Ethel (Mał-
gorzata Wiercioch). Za drzwiami już czeka Howard (Artur Pacze-
sny), prezenter pogody, za którego Roz zamierza wyjść za mąż, 
o  czym nie wie nikt, włącznie z  byłym chłopakiem, dyrektorem 
teatru Paulem (Jacek Zdrojewski). Rzeczony narzeczony, zagorzały 
fan rodziców Roz, szykuje się do oświadczyn. W tzw. międzyczasie 
okazuje się, że George w wyniku zrządzenia losu (wypadek kole-
gi) ma szansę zagrać wymarzoną rolę w filmie słynnego Franka 
Capry, który właśnie zmierza do Buffalo, by osobiście zobaczyć go 
na scenie. Na drodze ku planowi filmowemu stanie niejaka Eileen 
(Dominika Mrozowska), ciąża, whiskey i  kawa, wiążąc zdarzenia 
w supeł, którego rozwiązanie stanowi komiczną esencję jednego 
dnia z prowincjalnego teatru z wielkimi ambicjami i jeszcze więk-

szymi nadziejami na odmianę losu.  Za kulisami rozgrywa się pry-
watne życie z własnym, przewrotnym scenariuszem.

Spektakl należy do dwójki (jakkolwiek patetycznie to nie za-
brzmi) osób-instytucji BTD: Wojciecha Rogowskiego i  Żanetty 
Gruszczyńskiej-Ogonowskiej, którzy stworzyli kapitalny duet, tym 
bardziej wyrazisty, że grają parę aktorów. Dojrzałych, doświadczo-
nych, którzy poza słodkim smakiem aplauzu i uwielbienia publicz-
ności, znają całą gamę gorzkości wpisanych w kapryśny zawód. 
Nietrudno uwierzyć w  chemię łączącą George’a  i  Charlotty, wi-
dząc na scenie partnerów rozumiejących się wpół słowa. Reszta 
zespołu gra mniej lub bardziej poprawnie, choć na specjalne wy-
różnienie zasługują znakomite epizody Zdzisława Derebeckiego 
(dyrektor BTD) w roli Ryszarda, adwokata rodziny zainteresowa-
nego Charlottą.

Całość ogląda się lekko i przyjemnie, choć nie jest to spektakl 
pozbawiony wad. Większość kumuluje się w  pierwszej części: 
słabe tempo, przeszarżowane aktorstwo, drewniane sceny, kli-
sze i  wspomniane silenie się na dowcip. Będą pojawiać się raz 
po raz także później, choć akcja z czasem nabierze rumieńców, 
a środek przedstawienia za sprawą sekwencji alkoholowego upo-
jenia George’a/Wojciecha Rogowskiego ubawi do łez. Włącznie 
z finałem będącym kulminacją galimatiasu, w jakim rzeczywistość 
pomiesza się z teatrem. Jeśli wybieramy się do teatru, by spędzić 
w nim dwie relaksujące godziny, „Księżyc nad Buffalo” Kena Lu-
dwiga będzie dobrym wyborem.

Autor: Anna Makochonik

Komedia to kolejny po musicalu gatunek rzadko widywany na koszalińskiej scenie. Mniej sztampowy i bardziej finezyjny niż – dla 
odmiany często grana u nas – farsa, ale równie wymagający. Rozśmieszyć widza podobno trudniej niż wzruszyć. Łatwo za to 
z nieśmieszności popaść w pułapkę bawienia na siłę, co miewa opłakane skutki.

„Księżyc nad Buffalo”, 
czyli co kryją kulisy?

„Księżyc nad Buffalo”, 
czyli co kryją kulisy?
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Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zo-
stać...
… tancerką.

W szkole...
… siedziałam zawsze w pierw-
szej ławce, bo byłam naj-
mniejsza. Chodziłam też na 
wszystkie możliwe zajęcia 
pozalekcyjne – od krawiec-
twa, poprzez harcerstwo, 
akrobatykę i zajęcia teatral-
ne po taniec towarzyski, ro-
dzice mnie nie widywali zbyt 
często w domu.

Moja pierwsza praca...
… to staż w  firmie budowlanej 
w  Kołobrzegu. Zaczynałam jako 
pomocnik wszystkich i do wszystkie-
go, a skończyłam jako główna księgo-
wa.

Pierwsze zarobione pieniądze...
… przeznaczyłam na pierwsze markowe jeansy i adidasy. Rodzice 
nie dawali mi na „zbytki” a ja bardzo chciałam mieć – jak koleżan-
ki – firmową odzież. Levisy prałam gąbką i mydłem, żeby ich nie 
zniszczyć!

Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba się wyspecjalizować, a to wymaga stałego podnoszenia 
kwalifikacji, zaangażowania oraz wizji siebie w przyszłości.

Dobry szef...
… potrafi być mentorem.

U współpracowników cenię...
… otwarty umysł, chęć rozwoju, własną inwencję.

Nie zatrudniłabym…
… siebie. Nie nadaję się do pracy na etacie.

Prywatnie jestem...
… kobietą w ferworze obowiązków domowych – mam malutkiego 
półtorarocznego synka Leona oraz dwóch nastolatków: Sebastia-

na i Błażeja. Nie narzekamy z mężem na 
brak zajęć.

Dzień zaczynam...
… od tulenia, uśmiechów i igra-
szek z  Leonkiem – korzystam 
z uroków macierzyństwa.

Rodzina...
… to źródło wszystkiego 
– siły i  bezsilności, radości 
i smutków.  To miłość wiążą-
ca pokolenia.

Zawsze znajdę czas...
… na rozmowę z przyjaciółką.

Moim marzeniem jest...
… podróżować, zwiedzać, pozna-

wać – co najmniej kilka razy w roku.

Kiedy nie pracuję...
… zamieniam się w  typową kurę domową – 

piorę, prasuję, gotuję, odrabiam lekcje. Oglądam 
też jeden serial w tygodniu, a jak mam szczęście, to nawet poczy-
tam książkę. Czasami chowam się w sypialni i włączam ulubione 
filmy, które można oglądać wiele razy, na przykład „Dumę i uprze-
dzenie” albo „Anię z Zielonego Wzgórza”. Oglądam tak długo, aż 
mnie dzieci odnajdą :)

Moje hobby to...
… tango argentyńskie, bardzo namiętny, pełen pasji taniec, który 
można tańczyć w każdym wieku. Na lekcji tanga poznałam swo-
jego męża.

Sport jest dla mnie...
… ważny w kontekście rozwoju moich chłopców. Ja miałam inne 
zainteresowania jako dziecko, ze sportów interesowała mnie wy-
łącznie akrobatyka a obecnie rower rekreacyjnie. Przymierzam się 
do jogi.

Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… polegaj na sobie, do rozwoju nie potrzebujesz nikogo innego. 
Ty jesteś źródłem siły, kreatorem swojego życia i  twórcą swoich 
sukcesów. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej.

Anna Kalinowska – ekonomistka, ekspert – szkoleniowiec w zakresie środków UE oraz finansów osobistych, prowadzi firmę konsultin-
gową Quadrivium od 2009 roku. Posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotycząca funduszy europejskich oraz szeroko 
pojętych finansów. Ukończyła studia wyższe: marketing, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe: rachun-
kowość, analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prywatnie żona oraz mama trzech chłopców w wieku szkolnym, z którymi 
wspólnie od najmłodszych lat przygotowuje budżet domowy oraz pomaga planować wydatki w ramach kieszonkowego.
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Minimalizm 
z charyzmą
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Minimalizm 
z charyzmą
Zaprojektowany przez koszalińską pracownię 2t-studio art&design dom warto, a nawet trzeba, oglądać długo. Od pierwszego 
wejrzenia zachwyca nowoczesnością, szlachetnym i nieco dekadenckim klimatem, co wobec królującego stylu skandynawskiego 
jest niemal awangardą. 
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ierwsze wrażenia nie pozwalają jednak w  peł-
ni docenić pomysłowości i  spójności wnętrza 
będącego na równi wyrafinowanym projektem 
architektonicznym, co ciepłą, rodzinną przestrze-
nią. Funkcjonalność czyta się tu po swojemu, bez 

oglądania na mody i konwenanse. To dom o wybitnie indywidual-
nym charakterze, intrygujący, z charyzmą. Doceniony przez branżę 
nie tylko prezentacjami w  prestiżowych pismach wnętrzarskich, 
ale i nagrodami (III miejsce w 10. edycji konkursu VASCOart IN-
TEGRACJA 2016  i nominacja przyznana przez Grupę Architektura 
do tytułu „Polskie wnętrze 2016”).

Dom zbudowany jest na planie prostokąta, bez skosów. Ma 200 
m kw. powierzchni użytkowej i dwie kondygnacje. Dolna to część 
dzienna z kuchnią, jadalnią, salonem, łazienką, wyjściem do ogro-
du oraz gabinetami do pracy, które w razie potrzeby odcinają od 
reszty szklane drzwi chowane w ścianie. 

Góra (antresola) to przestrzeń prywatna/nocna: sypialnia rodzi-
ców i pokoje dwojga dzieci. Całość ma charakter integracyjny, bo 
głównym kryterium projektu była wspólnota wpisana w osobowość 
rodziny ceniącej bliskość i  stały kontakt. – Bardzo lubimy ze sobą 
przebywać, więc projektowałam przestrzeń, tak, byśmy mogli z nie-
mal każdego punktu domu obserwować siebie i  to co się w nim 
dzieje – mówi Anetta Kazimierska, architekt i właścicielka domu.

Przestrzeń określa absolutny brak przypadku. Funkcje wynika-
ją w niej – co wcale nie musi być oczywistością – ściśle z potrzeb, 
upodobań i stylu życia. Rytm wnętrza wyznacza rytm życia miesz-
kańców. Konsekwencja ma wymiar makro – w podziale stref i ich 
rozplanowaniu oraz mikro – w detalach. Strefy i poziomy płynnie ze 
sobą współpracują, przenikają się, ale pozwalają też na niezbędny 
margines prywatności dla każdego członka rodziny, czego przykła-
dem jest choćby wyposażenie każdej sypialni w aneks kąpielowy.

Konsekwetny jest też wybór kolorystyki i  materiałów. Czerń, 
szarość, i brąz, beton, drewno, stal. Gołe dębowe podłogi. Czarne 
żaluzje. Niewiele ozdób, brak bibelotów, tkanin (poza dywanami). 
Wydawałoby się, że to przepis na wnętrzarską depresję, ale nic 
bardziej mylnego. Przestrzeń odciąża szkło, uzupełnia złoto, rozja-
śnia biel, a porządkuje symetria. W roli dekoracji: długie, wiszące 
lampy (designerskie projekty Toma Dixona), obrazy, lustra, kwiaty 
w dużych donicach. Czystość, minimalizm i uporządkowanie czę-
sto nadające wnętrzom chłodny charakter, tu składają się raczej na 
poczucie spokoju i harmonii.

To kwestia równowagi. Ciemne kolory i  surowe materiały roz-
jaśnia naturalne światło wlewające się z wielu ogromnych okien 
(w  tym tarasowego, prowadzącego do ogrodu), co sprawia, że 
wnętrze sprawiające początkowo wrażenie mrocznego w  rze-
czywistości jest lekkie i pełne powietrza. Meble (zaprojektowane 
w  większości przez właścicielkę) są duże, mają zamknięte struk-
tury, ale stoją w wysokiej, kilkumetrowej, przestrzeni rozdzielanej 
nie ścianami, a  lekkimi konstrukcjami np. schodów czy antresoli. 
Imponują rozmiarami, ale jest ich niewiele. Nie przytłaczają więc, 
za to zwracają uwagę nietypowym wzornictwem i rozwiązaniami. 
Przykłady: salon, w którym zamiast typowej stoi przypominająca 
wielkie łóżko sofa z przesuwanymi oparciami, na której może się 
wylegiwać cała czteroosobowa rodzina (autorski projekt właści-
cielki i realizacja pracy dyplomowej), czy pokrywająca ściany czar-
na zabudowa kuchni i  salonu z  polakierowanej na czarno płyty 
OSB, która niczym leitmotiv pojawia się też w  innych wnętrzach, 
np. w gabinecie i sypialni.

Oryginalne są detale – krzesła w  jadalni, wieszak na płaszcze 
zamontowany na jednym ze stopni schodów umiejscowionych 
zresztą tyłem do wejścia, przeszklony fragment podłogi antreso-

p
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li, pozwalający z  góry obserwować aktywności na parterze, czy 
siatka pleciona z cienkich stalowych linek sięgająca od krawędzi 
schodów po sufit, zastępująca balustradę. Dzięki dwóm ostatnim 
rozwiązaniom antresola sprawia wrażenie, jakby była nie wbudo-
wana, ale zawieszona nad częścią dzienną.

Właściciele nie ukrywają, że inspirowała ich natura, co ma 
odzwierciedlenie w  doborze kolorów, materiałów, w  fakturach 
i kształtach, stylu życia, ale i samym wyborze miejsca, w jakim wy-
budowali swój wymarzony dom. Udało im się znaleźć wygodny 
punkt do prowadzenia aktywnego miejskiego życia, ale w zielo-
nym otoczeniu. Żeby zachować element nietypowy – na trójkątnej 
działce. Wbrew pozorom nie są to przedmieścia, ani wieś, ale cen-
trum Koszalina.

Autor: Anna Makochonik / Foto: Anetta Kazimierska

2t-studio art&design to autorska pracownia projekto-
wa założona w  1998 roku przez Anettę Kazimierską, która 
specjalizuje się w architekturze wnętrz i wzornictwie. Wizją 
pracowni jest kształtowanie atmosfery miejsc i  przestrze-
ni przyjaznych dla wypoczynku, relaksu, pracy… dla życia. 
A  projektując z  pasji i  chęci tworzenia, kreowanie wnętrz 
w których panuje wyrafinowany ład i harmonia.

Kontakt: arch.wn. Anetta Kazimierska, 
tel.  +48 501 744 992, e-mail: anetta@2t-studio.pl

2t-studio art&design Anetta Kazimierska, 
ul. Szczecińska 34a, Koszalin, www.2t-studio.pl
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Dark House
Intymna symbioza z naturą

Zaprojektowanie domu letniego, który jest jednocześnie przestronny i niewielki, otwarty na otoczenie, ale i niedostępny dla 
intruzów, wydaje się zadaniem karkołomnym. Karkołomnym, ale nie niemożliwym. Architekci Andrzej Marek i Jan Sikora z pracowni 
Marek+Sikora Architektura podjęli wyzwanie i stworzyli Dark House.
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ryła tego letniego domku kształtem na-
wiązuje do popularnego wyobrażenia 
na temat domu. Cztery ściany, spadzisty 
dach i  komin przywodzą na myśl dzie-
cięce rysunki, ale cały pomysł na Dark 

House jest dość niekonwencjonalny. Dark House bowiem 
to dom zamykany nie tylko na klucz. Część nocną domu, 
tę z łóżkiem na antresoli i niewielką strefą wypoczynkową, 
umieszczono na szynach, dając możliwość dosunięcia jej 
do części dziennej, mieszczącej mini salon z aneksem ku-
chennym i kominkiem, łazienkę oraz przestrzeń do prze-
chowywania. 

A  zatem przyjeżdżasz – rozsuwasz, wyjeżdżasz – zasu-
wasz. Zaskakującym pomysłem wydaje się tu brak okien 
w zewnętrznych ścianach budynku, ale o to właśnie chodzi. 
W wersji całkowicie zamkniętej dom jest zwartą bryłą pozba-
wioną drzwi i okien, co stanowi zabezpieczenie przed ewen-
tualnym intruzem pod nieobecność właścicieli. Po całkowi-
tym rozsunięciu powierzchnia wypoczynkowa powiększa się 
natomiast o  drewniany taras pomiędzy dwiema częściami 
budynku, osłonięty przed przypadkowymi spojrzeniami.

Dark House został zaprojektowany dla inwestora, który 
chce się wyciszyć i odciąć się od sąsiadów, choć niekoniecz-
nie od natury i  otoczenia. Zmienna geometria budynku 
pozwala łączyć te z  pozoru sprzeczne cechy. Pełne ściany 
zewnętrzne chronią prywatność, a  całkowicie przeszklone 
i rozsuwane ściany pomiędzy dwiema częściami domu za-
pewniają świetne doświetlenie.

b
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odoodporna podłoga laminowana Quick-Step 
doskonale odwzorowuje wygląd drewna 
z jego charakterystycznymi sękami, chropowa-
tościami i rysunkiem słojów. Dzięki niej po wyj-
ściu spod prysznica będziemy stąpać gołymi 

stopami po ciepłych panelach. Natomiast w  kuchni otwartej na 
salon uzyskamy elegancką, jednolitą podłogę.

Drewno nadaje wnętrzu bardzo przytulnego wyglądu. Z pew-
nością w pomieszczeniach, w których zazwyczaj stosuje się płyt-
ki ceramiczne, wygląd drewnianej podłogi będzie zaskakiwał. 
Jednak za pomocą nowoczesnych technologii produkcji można 
obecnie stworzyć podłogę z laminatu, którą trudno odróżnić od 
naturalnego materiału. Jest cieplejsza  w dotyku niż płytki cera-
miczne, co nie jest bez znaczenia w łazience. Pod palcami można 
wyczuć fakturę słojów i sęków czy nawet szczotkowania i nierów-
ności charakterystycznych dla obróbki stolarskiej.

Nowe panele Quick-Step są wykonane w  technologii Hydro 
Seal. To rozwiązanie idealnie zabezpiecza podłogę przed wnika-
niem wody w  szczeliny pomiędzy panelami. Czyszczenie wodą 
i jej czasowe zaleganie na powierzchni nie odbija się więc na jej 
wyglądzie i walorach użytkowych. Woda nie dostaje się pod po-
wierzchnię, nie powodując pęcznienia i wybrzuszeń, jak może to 
mieć miejsce w  przypadku prawdziwych desek. Wodoodporne 
laminaty to świetne rozwiązanie dla silnie eksploatowanych po-
mieszczeń takich jak właśnie łazienki i kuchnie. Dodatkowo pro-
ducent daje 10-letnią gwarancję na swoje produkty. 

Pierwsza kolekcja wodoodpornych laminatów „Impressive”za-
debiutowała na rynku w  2015 roku. Projektanci Quick-Step in-
spirując się drewnem z  różnych stron świata stworzyli  szesna-
ście wzorów paneli. Od jasnych wybarwień typowych dla wnętrz 
skandynawskich, poprzez popularne w Polsce klasyczne ciepłe 
odcienie, aż po palone czarne drewno obecne w architekturze 

azjatyckiej. Zatem dostosowanie wyglądu podłogi do naszej 
ulubionej stylistyki jest tylko kwestią wyboru odpowiedniego 
modelu. 

Panele Impressive mają wyjątkowy duży format: 138 cm na 
19 cm. W  pełni oddają cechy i  piękno prawdziwego drewna. 
Wygląd różnych gatunków jest bardzo precyzyjnie nałożony na 
powierzchnię i  obejmuje również łączenie pomiędzy panelami. 
Struktura i nieregularności, które są cechami, za które wiele osób 
ceni prawdziwe drewno, są wyraźnie wyczuwalne pod palcami 
i dokładnie zgrane rysunkiem słojów i sęków charakterystycznych 
dla danego gatunku drzewa. Dzięki temu laminat uzyskuje nie-
spotykany dotychczas realistyczny wygląd.

  
W  przypadku bardzo intensywnego użytkowania Quick-Step 

poleca kolekcję „Impressive Ultra” z panelami o grubości 12 mm. 
Są bardziej wytrzymałym rozwiązaniem niż panele regularnej ko-
lekcji Impressive mierzące 8 mm grubości

Druga wodoodporna podłoga laminowana pojawiła się na 
rynku w  2016 roku. Kolekcja „Majestic” wiernie oddaje wygląd 
naturalnego materiału i jest łatwa w utrzymaniu. Podłogi z tej linii 
łączą cechy różnych produktów. Przede wszystkim wiernie oddają 
wygląd podłogi dębowej. Podłoga ta nie tylko wygląda auten-
tycznie, ale również w dotyku przypomina swoje naturalne odpo-
wiedniki. Z kolei parametry techniczne „Majestic” nie mają sobie 
równych - jest niezwykle odporna na wodę i zarysowania. 

Dziesięć dostępnych wzorów „Majestic” daje szeroki wachlarz 
możliwości: od wyglądu w  stylu vintage, czy rustykalnym aż po 
modny i  odpowiadający współczesnym trendom minimalizm. 
Długość pojedynczego panelu z kolekcji „Majestic” wynosi aż 205 
cm x 24 cm, przez co jest to największy model w ofercie podłóg 
laminowanych Quick-Step. Duże panele nadają wnętrzom prze-
strzenności i wrażenia luksusu.  

Jednym z kluczowych wymagań stawianych materiałom 
podłogowym przeznaczonym do łazienek i kuchni jest 
wodoodporność. Stąd popularność gresu czy płytek 
ceramicznych. Ale co zrobić, gdy nie chcemy ceramiki, lecz 
drewno lub materiał do drewna podobny? Rozwiązaniem 
mogą być wodoodporne podłogi laminowane Quick-Step.

Ciepły 
wygląd  
drewna 

w łazience 
i kuchni

w



Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Piotr Flens 
ul. Gnieźnieńska 74 • tel.: 94 347 47 14 • pbo@flens.pl • www.flens.pl

Zapraszamy Państwa do obejrzenia od środka wyjątkowej inwestycji w wyjątkowej lokalizacji 
- w samym sercu Koszalina (przy murach miejskich, dojazd od strony ulicy Księżnej Anastazji).
Ostatnie z dziewięciu apartamentów czekają, by stać się dla Państwa komfortowym 
mieszkaniem na zawsze. 

Dni otwarte 12-13 MaJa 2017 roKU
w goDzinach 11.00-16.00



Ukryty między 
kamienicami...
Jest takie miejsce w Koszalinie, do którego nie wejdziesz  przez zwykłe - jak by  się wydawało - drzwi. Kto raz przestąpi jego próg, 
zapragnie powrotu. Czy mieliście Państwo okazję trafić do salonu wnętrzarskiego, który od wejścia emanuje wyjątkową energią? 
Myślimy o takim miejscu, do którego wspinamy się po schodkach, łapiemy oddech patrząc na donice z kwiatami, wsuwamy stopę 
przez drzwi i nagle niczym Alicja w Krainie Czarów trafiamy do innego świata. Mówimy o miejscu ukrytym pośród koszalińskich 
uliczek, wśród niepozornych domków jednorodzinnych, przy ulicy Moniuszki 2. ZONA i DECODOMO, dwie niezależne przestrzenie, 
a jednak razem. Tu gospodarze zintegrowali się otaczając wspólną pomocą i opieką swoich gości - klientów. To salon wypełniony 
ludźmi z pasją...  
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czym jest pasja? Potężną emocją, która towa-
rzyszy poczuciu komfortu i  pewności, że to co 
robimy jest warte zachodu, że chcemy oddać 
się temu w  pełni. Ludzie, którzy zapraszają do 
tego miejsca, są przykładem pasjonatów wyła-

wiających z rynku najciekawsze produkty zgodnie z europejskimi 
trendami.

Czym są trendy? Spełnieniem ukrytych pragnień, odpowiedzią 
na potrzeby, tworzeniem, budowaniem nowych. Pobudzają nasze 
zmysły, ciekawość. Zachwycają pięknem inspirują…

To wszystko znajdą Państwo w  jednym miejscu w  otoczeniu 
ludzi przepełnionych wrażliwością na piękno otaczającej rzeczy-
wistości, zwracających uwagę na detal, 
jakość i niepowtarzalność...

Tapety, okładziny ścienne

Gdy zwiększa się bałagan na stołach 
i  gwałtownie przybywa katalogów, to 
znak, że w ZONIE  zaczyna się nowy se-
zon. Dziewczyny oddają się wertowaniu 
stron, studiują nowe wzory, poddają 
się ich czarowi, by z tak nabytą wiedzą 
wręczyć inwestorom komplet kluczy 
do krainy czarów, za jaką niewątpliwie 
można uznać świat tapet. Ale też trzeba 
wiedzieć jak poruszać się wśród kom-
nat wypełnionych osobliwymi wzorami w  różnych stylach i  do 
której najpierw zaprowadzić swoich gości zgodnie z  ich oczeki-
waniami i potrzebami. 

To za sprawą wyklejonych ścian można spodziewać się niezwy-
kłych efektów, zmian, których co jakiś czas każdy z nas potrzebuje. 

Kolekcje w  katalogach z  tapetami zmieniają się średnio co trzy 
lata, dlatego obie Kamile (Lewandowska i Litwin–Jastrzębska) śle-
dzą te zmiany uważnie, by nie przeoczyć nowych trendów, które 
co roku są inne, wnoszą coś świeżego, napędzają naszą kreatyw-
ność i niejednokrotnie są źródłem inspiracji dla urządzenia kolej-
nych wnętrz. Dzięki temu, że wsłuchują się w potrzeby klientów, 
są w stanie zaspokoić niejedno pragnienie i wydobyć to co dla 
klienta jest niezwykle istotną rzeczą – indywidualność.  

Niezależnie od trendów wiedzą, że nie zawsze to co najmod-
niejsze będzie najlepsze, czasem warto sięgnąć po sprawdzoną 
klasykę. Tutaj powiewem świeżości może okazać się inna faktura 
materiału, proporcja wzoru, czy subtelny detal. 

Duże geometryczne wzory, wiel-
kie kwiaty, nieśmiertelne pasy i  dużo 
naturalnych struktur to w  skrócie naj-
modniejsze motywy na nadchodzący 
sezon. Tropikalne wzory roślin o inten-
sywnych barwach i  stylistyce linorytu 
wielkimi krokami wkraczają na salony. 
Wzory te przykuwają wzrok, zapierają 
dech w piersi. Najczęściej stosowane są 
w nowoczesnych wnętrzach jako moc-
ny akcent nadający ton. 

Idealnym ich dopełnieniem są tape-
ty imitujące materiały naturalne takie 
jak juta czy len, ale znajdziemy również 

eleganckie jedwabie czy adamaszki. W tegorocznych kolekcjach 
pojawia się dużo złota, które wypiera dotychczasowych fawory-
tów - srebro i popiel. 

Dziewczyny podkreślają jednak, że są po to by prowokować, 
inspirować, pobudzać wyobraźnię swoich gości i  pomagać im 

A
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Czasami najzwyklejsze 
rzeczy mogą stać się 
niezwykłe, po prostu 
dlatego, że robimy je 
z właściwymi ludźmi.
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odnaleźć się w panującej dziś modzie. Największym bowiem wa-
lorem tej części salonu (oczywiście obok gospodyń) są trzy potęż-
ne stoły i ponad 700 katalogów, co daje największy wybór tapet 
na Pomorzu Zachodnim. Jest w czym buszować, niczym w schul-
zowych łopianach, jest gdzie robić totalny bałagan wiążący się 
z emocjami, które towarzyszą wyborom. Jest to również jedyne 
miejsce wśród salonów z  tapetami, gdzie panie Kamile chętnie 
wypożyczą do domu katalogi by zamknąć etap dzięki zderzeniu 
się z docelową przestrzenią, jej światłem, kolorami i dodatkami, 
a to istotne, bo czasem to co w Salonie wydaje się idealne nieko-
niecznie sprawdza się na miejscu i na odwrót - to co jest dyskusyj-
ne okazuje się strzałem w dziesiątkę.

Glazura, ceramika i armatura

Gdy wchodząc do salonu, odbijemy w  lewo, trafimy do Deco-
domo z rocznym już stażem w Koszalinie. Tam pałeczkę przejmu-
ją Julita i Piotr Szczepańscy. Oni także na bieżąco śledzą aktualne 
trendy. Regularnie wyjeżdżają na międzynarodowe targi, by tam 
odnaleźć piękne nowości i przenieść je do swoich salonów dla no-
wych i stałych klientów oraz uzupełnić ofertę o nietuzinkowe mode-
le armatury i ceramiki. Ilość wybranych produktów niejednokrotnie 
nie mieści się już w ekspozytorach i gromadnie podpiera ściany. 
Wędruje po podłogach, jedzie do domów i  na plac budowy by 
móc przymierzyć, dopasować, ułatwić podjęcie ostatecznej decyzji.

- Mamy ten komfort, że możemy zaproponować klientowi prak-
tycznie wszystko o czym zamarzy – mówi pan Piotr Szczepański. 
– Sami wybieramy modele ekspozycyjne. Dlatego tyle wśród nich 
nowości, do tego świetny design i doskonała jakość. To to czego 
szukamy za każdym razem.

Tendencje w  płytkach, to przede wszystkim wielkie forma-
ty w gresach osiągające wymiar 3,2 x 1,6 metra, do tego spieki 
kwarcowe proponowane przez wiele fabryk w  największym for-
macie 3,0 x 1,0 m. Wielki powrót wzorów szlachetnych kamieni 
naturalnych takich jak marmur, onyks, bazalt, trawertyn. Współ-
czesne technologie umożliwiają osiąganie coraz bardziej spekta-
kularnych efektów, a odzwierciedlenie natury jest tak wierne, że 
po położeniu oszuka niejedno wprawne oko. 

W tym sezonie bardzo modne są struktury z wzorami tekstyl-
nymi – np. kraty, jodełki, wzory które zsunęły się niczym z dru-
tów czy szydełka babci, a jakość jest tak doskonała, że zadziwia. 
Nieśmiertelne deski zachwycają pięknem, przenoszą najdrob-
niejszy rysunek i fakturę, zmieniają swój wymiar, a przy długo-
ści 240 cm stają się smukłe i naturalne. Do tego całe kobierce 
dywanów skradzionych z pałaców całego świata, będące kopią 
starych, malowniczych, przetartych posadzek - to produkt wy-
rafinowany i nie dla każdego, ale jeśli ktoś połknie haczyk nie 
chce oglądać już nic  innego poza ich dopełnieniem.  Nie bra-
kuje już na rynku przepięknych struktur 3D, zarówno tych które 
powielają faktury ludzkiej ręki, jak tych nowoczesnych, geo-
metrycznych nadających niepowtarzalny sznyt wnętrzu. Nadal 
odnajdujemy odzwierciedlenie betonu, tynku czy popularnego 
niegdyś lastriko.

Ceramika sanitarna przybiera coraz prostsze formy. Projektanci 
szukają również inspiracji w naturze. Do tego nieśmiertelna klasy-
ka w coraz bardziej wyrafinowanej formie i jakże modny ostatnimi 
czasy loft, który nadal świętuje triumfy. Dzięki rozwijającej techno-
logii, ciągłym poszukiwaniom ceramika jest doskonalsza, bardziej 
higieniczna (np. coraz popularniejsze wykończenie rimless, czyli 
bezrantowa miska WC). W  armaturze podobnie, ale coraz czę-
ściej pojawia się złoto, które zaczyna swój podbój oraz szlachetne 
metale. Piękna linia baterii często podkreślona innym kolorem niż 
chrom.

Wachlarz możliwości przeogromny, za każdym razem rozpo-
ścierany przed inwestorem w  zestawie dopasowanym do jego 
upodobań i potrzeb. 

Ta wnikliwa rozmowa z  gośćmi salonu, troska o  ich potrzeby 
praktyczne i estetyczne, ciągłe poszukiwanie właściwych rozwią-
zań, dążenie do doskonałości, umiłowanie pięknego wzornictwa 
jest elementem wspólnym całego zespołu - zarówno ZONA jak 
i DECODOMO. To sprawia, że stali się oni współgospodarzami, że 
oddani pasji świetnie realizują się w pracy z klientem i współpra-
cują ze sobą jak jeden team. Rzadko odnajduje się takie miejsca 
i  takich ludzi, obcowanie i współpraca z nimi to czysta przyjem-
ność, a trudne wybory stają się łatwiejsze.
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ztuka spełnia rozmaite funkcje, a jej zaletą jest do-
wolność interpretacji. Uwagę skupmy na jej funkcji 
estetycznej, która odnajduje swoje zastosowanie 
we wnętrzach. Nie bójmy się wprowadzać ele-
mentów niepowtarzalnych, one sprawią, że nasze 

cztery kąty nie będą sztampowe. Urządzając prywatną przestrzeń 
nie kierujmy się modą masową, stawiajmy na indywidualność i ja-
kość produktów.

Architekci pytani o rolę sztuki oraz zastosowanie w projektach, 
zgodnie odpowiadają - ma wyróżniać, być jak wykończenie bi-
żuterią najwyższej jakości. Istotne jest również miejsce, w którym 
planujemy wyeksponować dzieło sztuki. Powinno ono znajdować 
się na pierwszym planie, być głównym elementem w zaprojek-
towanej przestrzeni. - Idealnie jest jeśli otoczenie nie odwraca 
uwagi i nie konkuruje z tym co jest we wnętrzu prawdziwym arty-
zmem. Wówczas sztuka jest prawidłowo wyeksponowana - mówi 
architekt Agnieszka Hajdas – Obajtek.

Odpowiednio dobierając obraz bądź grafikę, możemy pod-
kreślić wybrane części architektoniczne, zmienić perspektywę na 
bardziej interesującą, czy skupić uwagę na małym, lecz przycią-
gającym wzrok przedmiocie. Zapełniamy domowy obszar sztuką, 
głodni nowych doznań. Podczas współpracy z architektem, pro-
jektując otoczenie, możemy odnieść się do przestrzeni zewnętrz-
nej, wspomnień, jak i do relacji panujących we wnętrzu. Wpro-
wadzić do wystroju historię, która odcina nas od rzeczywistości i 
przenosi w daleką podróż. - Często wnętrza są dla mnie tłem pod 
sztukę. Jestem zwolenniczką wykorzystywania w projektowanych 
przez siebie wnętrzach minimalnej ilości kolorów w zestawieniu 
z dziełami malarskimi i innymi dziedzinami sztuki, tak by nic nie 

zaburzało odbioru i koncentracji na obrazie, grafice, czy rzeźbie - 
mówi architekt Anna Maria Sokołowska.

Nie zawsze tło, jakim dla obrazu jest pomieszczenie, musi być 
kontrastowe. Przeciwnie, może skupiać się na wąskiej palecie ko-
lorystycznej. Kryteriów dopasowania dzieła sztuki do przestrzeni, 
przy zachowaniu potencjału, jest wiele. Od strony estetycznej jest 
to kolor, format oraz pozycja względem mebli, innych dzieł, a od 
strony technicznej ciężar i metoda ukazania. Co do wizualnych 
wskazówek – przy aranżacji ciasnych, wąskich pomieszczeń mu-
simy unikać małych obrazków, z wieloma szczegółami, gdyż nie 
osiągniemy pożądanego efektu. Wspomniany „malutki obrazek” 
również nie będzie prawidłowo wyeksponowany w przestronnym 
salonie.

Kluczem do sukcesu jest wyważenie proporcji w stosunku do 
powierzchni, na której zamierzamy zawiesić dzieło, bądź ewentu-
alnie wyodrębnienie części tła innym kolorem, aby stworzyć pod-
stawę pod ekspozycję. Jeśli nasze wyczucie stylu jest wątpliwe lub 
nie jesteśmy pewni swoich zdolności dekoratorskich, warto sko-
rzystać z porad specjalistów. Jednak nie rezygnujmy z przyjemno-
ści bycia obecnym na każdym etapie tworzenia naszego wnętrza.

Utarło się, że dzieło sztuki powinno jak najbardziej korespon-
dować ze stylem naszego wnętrza. Jeśli mamy wnętrze klasyczne, 
pełne antyków to idealnie sprawdzą się na ścianie pejzaże. Wnę-
trza nowoczesne, industrialne najczęściej zdobią obrazy abstrak-
cyjne. Ale sztuka wymyka się schematom i sztywnym ramom, a już 
zdecydowanie odcina się od konwenansów. Dlatego nie bójmy 
się eksperymentować, szukać nieoczywistych form i miejsc eks-
pozycji. 

Pojawiają się nowe trendy, przemijają, przychodzą następne. Nagle topowy produkt przestaje być marzeniem i staje się znakiem 
przestarzałego stylu. Dotyczy, to wielu dziedzin designu, również wnętrz. Co zrobić, aby wystrój naszego domu był zgodny 
z trendami, miał niepowtarzalny charakter i podkreślał naszą indywidualność? Rozwiązaniem, które urzeczywistnia wszystkie 
oczekiwania i dodatkowo podnosi prestiż naszego M jest sztuka.

sztuka 
dopełnia wnętrza

s
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ima spowalnia nasz zegar biologiczny i rozle-
niwia. Dopiero nadejście wiosny skłania nas do 
działania - także w kwestii odmiany własnych 
czterech kątów. 

W pierwszej kolejności znikają z sofy wełniane koce. W ich 
miejsce pojawiają się jaskrawe pledy i kolorowe poduszki. Nową 
energię wprowadza również nasycona kolorystyka szklanych i ce-
ramicznych dodatków. 

Małe zmiany w wystroju są najlepszym sposobem, by nawiązać 
do aktualnej pory roku. Można pokusić się o zastosowanie drew-
nianych elementów, które wprowadzą do wnętrz elementy natury. 

Wiosna to także idealny czas na przeprowadzenie grubszego 
remontu i wykończenie wnętrza w modny i praktyczny sposób. 

Kluczowe znaczenie ma podłoga. Cały wystrój domu opiera się 
właśnie na niej – dosłownie i w przenośni. Jeśli liczysz na „efekt 
wow”, zacznij od podstawy – od wyboru materiału, którego uży-
jesz. 

Parkiet pozostaje dość oczywistym wskazaniem: niesie z sobą 
zapach drewna, jest naturalny w dotyku i daje gwarancję najwyż-
szej jakości. Swego rodzaju nostalgia sprawia, że wiele osób de-
cyduje się właśnie na to rozwiązanie. 

Podłoga z litego drewna jest imponująca, ale nie zawsze naj-
bardziej praktyczna. Wielowarstwowy parkiet z Quick-Step stano-
wi doskonałą alternatywę dla naturalnego parkietu - to 100 pro-
cent drewna i niezwykła stabilność. Skład deski podłogowej (czyli 
kilku warstw litego drewna z podkładem z forniru świerkowego) 
zabezpiecza podłogę przed wypaczeniem na skutek zwiększonej 
wilgotności. 

Imitacje nie są jednak gorsze: takie podłogi wyglądają dziś bar-
dzo realistycznie. Wygląd i uczucie kontaktu z prawdziwym drew-
nem łączą się w nich z zaletami laminatu i winylu. Dochodzi do 
tego duża odporność na zużycie oraz na działanie wody. 

Każde pomieszczenie w domu jest inne. Istnieje zatem wiele 
czynników, które należy uwzględnić, wybierając właściwą podło-
gę. Nawet kształt i ułożenie paneli może okazać się kluczowe.

 Jeśli Twoim zamiarem jest poszerzyć długą i wąską przestrzeń, 
ułóż deski po szerokości. Z kolei montaż paneli podłogowych 
wzdłuż stworzy odczucie głębi. Krótkie deski zdziałają cuda w 
przypadku niewielkiego pokoju.  Ponieważ potrzeba ich więcej, 
aby wypełnić cały obszar, tworzą one iluzję przestrzeni. Barwione 
deski z dużą ilością sęków i o wielu odcieniach sprawdzą się w 
mniejszych pomieszczeniach; w tych większych wydadzą się z ko-
lei niezwykle intensywne. Jeśli pomieszczenie jest duże, wybierz 
długie i szerokie panele. 

W niektórych kulturach pierwszy dzień wiosny to także początek Nowego Roku. To czas odrodzenia, zarówno dla ciała, jak i dla ducha. 
To również doskonały moment na wprowadzenie zmian w domu. Jak wiadomo, uczucie komfortu we własnych czterech kątach ma 
ogromny wpływ na nastrój i samopoczucie. Czas zatem przebudzić się i odświeżyć mieszkanie.

Wiosna, więc remont. 
Wybieramy podłogę 

z



Mieszkania o powierzchni od 42 do 58 m kw,
dwu lub trzystronne, w stanie deweloperskim.
Doskonała propozycja dla osób ceniących
wyrafinowany miejski styl, najwyższej jakości
materiały i staranne wykonanie z dbałością
o każdy detal.

tel. +48 603 132 100, www.kamienica-barlickiego.pl, info@kamienica-barlickiego.pl

Nowa inwestycja w samym sercu Koszalina. Elegancki budynek mieszkalno-usługowy przy ulicy 
Norberta Barlickiego 20 A łączący najlepsze klasyczne formy z aktualnymi trendami architektonicznymi.



Kolekcje Marvel 
marki Atlas Concorde  
w salonach firmy 
boKARo
Atlas Concorde jest wiodącym graczem w sektorze ceramicznym o ugruntowanej pozycji  na rynku światowym. Misją jest  oferowanie 
zaawansowanych rozwiązań w zakresie wzornictwa płytek ceramicznych dla klientów, architektów, projektantów wnętrz zgodnie z obo-
wiązującymi trendami.
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becnie Atlas Concorde  sprzedaje swe wyroby 
za pośrednictwem ponad 3000 partnerów han-
dlowych w ponad stu krajach na całym świecie, 
oferując 30 rozbudowanych kolekcji. Wszystkie 
produkty wytwarzane są we Włoszech i opatrzo-

ne znakiem Made in Italy. Produkty Atlas Concorde dostępne są 
na rynku polskim od ponad 25 lat. Wraz z wiodącym Partnerem 
Handlowym firmą BOKARO mamy możliwość oferowania naj-
nowszego wzornictwa płytek ceramicznych Atlas Concorde jej 
klientom, architektom i projektantom wnętrz.

Kolekcje Marvel, Marvel Pro, Marvel Stone inspirowane są ka-
mieniami naturalnymi. Najnowsze technologie w produkcji płytek 
ceramicznych, które posiada producent  Atlas Concorde pozwa-
lają na uzyskanie rzeczywistego efektu kamienia naturalnego cha-
rakteryzującego się niepowtarzalnością wzoru.

Kolekcje mają zastosowanie zarówno we wnętrzach, czyli w ła-
zienkach, kuchniach, salonach, ale również na tarasach, w ogro-
dach i  na elewacjach budynków. Różnorodność wykończenia 
powierzchni (matowe, lappato, struktura, satynowe) oraz szeroka  
gama elementów dekoracyjnych dają bogate możliwości aran-
żowania wnętrz. Elegancja, naturalna kolorystyka, różnorodność 
formatów nadają wnętrzom niepowtarzalny styl i  ponadczaso-
wość.

o
KOŁOBRZEG, ul. Sienkiewicza 17F

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

tel./fax: 94 346 09 02, koszalin@bokaro.pl
SŁUPSK, ul. Główna 2b, tel./fax: 59 841 53 66

Mieszkać w Koszalinie 109 







becnie staramy się wychodzić na przeciw ocze-
kiwaniom klientów i oferować usługi najwyższej 
jakości. Jako jedni z pierwszych w kraju uzyskali-
śmy Świadectwo kwalifikacji UAVO które jest nie-
zbędne do prowadzenia tego typu działalności. 

Nieustannie doskonalimy swoje umiejętności, realizując wła-
sne produkcje reklamowe ale też i dzięki  współpracy przy du-
żych projektach z wieloma firmami z bogatym doświadczeniem w 
branży filmowo - fotograficznej. 

Przez te kilka lat pracy w branży, nawiązaliśmy współpracę z 
wieloma dużymi firmami oraz uczestniczyliśmy w dużych projek-
tach krajowych i międzynarodowych. Pracowaliśmy już dla kilku 
firm zagranicznych zarówno na terenie kraju i na wyjazdach za-
granicznych. Efekty naszych prac można było oglądać w prezen-
tacjach wielu firm jak i w reklamach i kilku serialach telewizyjnych 
czy targach zbrojeniowych. Naszymi dronami wykonywaliśmy już 
loty w bardzo trudnych warunkach jak i innych wariackich okolicz-
nościach jak np. loty z kamerą wewnątrz ładowni statku transpor-
towego czy między drzewami ścigając opancerzony transporter 
wojskowy. Lataliśmy wewnątrz największej hali montażowej na 
świecie gdzie powstają największe luksusowe statki wycieczkowe. 
Dzięki takim doświadczeniom, loty wewnątrz nawet ciasnych za-
budowań nie stanowią dla nas wielkiego wyzwania.

Oferujemy zarówno produkcje filmowe, jak i profesjonalne se-
sje fotograficzne z lotu ptaka różnych obiektów, imprez okoliczno-
ściowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Uzyskane fotogra-
fie dostępne w bezstratnym formacie RAW, dzięki czemu dalsza 
obróbka graficzna fotografii pozwala wydobyć nawet najmniejsze 
detale i tworzyć zapierające dech w piersiach efekty wizualne. 

W tej chwili na wyposażeniu firmy mamy sprzęt bardzo wyso-
kiej klasy, to po to, aby spełnić bardzo wyśrubowane wymagania 
klientów produkcji fabularnych gdzie w grę wchodzi tylko najwyż-
sza jakość obrazu. Do dyspozycji mamy trzy duże drony z zesta-
wem kamerowym. Każdy z nich ma masę od 10 do 14 kilogramów 
i drugie tyle jest w stanie oderwać od ziemi. Jest to już bardzo 
poważny sprzęt i w rękach niedoświadczonego operatora może 
wyrządzić poważne szkody. Najlepsze efekty uzyskujemy przy 
pracy zespołowej, kiedy pilot skupia się na pilotowaniu maszyny 
a operator kamery może się skupić w pełni na prowadzeniu ka-
dru. Takie rozwiązanie pomaga uzyskać doskonałe efekty obrazu 
zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo lotów.  

FlyFilm-Studio Krzysztof Gąsiorowski 

FlyFilmStudio@gmail.com
tel.: 509 268 045

www.flyfilm-studio.pl

FlyFilm Studio
Firma istnieje na rynku od początku 2014 roku. Pomysł na działalność zrodził się z pasji do latania i sztuki filmowej. Zanim rynek 
zdominowały drony, filmy lotnicze nagrywaliśmy przy użyciu samolotów zdalnie sterowanych i śmigłowców. Pierwsze komercyjne 
zastosowanie tego typu sprzętu miało miejsce już w 2012 roku, od tego czasu rozwój technologii znacznie przyśpieszył dając 
nowe możliwości. 

o
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eble i  sprzęty powinny być tak rozmiesz-
czone, by sprawnie nam się pracowało. 
Bez niepotrzebnego wysiłku, czyli bez po-
konywania zbytnich odległości, np. między 
lodówką a  kuchenką, czy wchodzenia na 

drabinkę, żeby sięgać do naczyń w górnych szafkach. 
Sposób ustawienia mebli zależy od wielkości i kształtu pomiesz-

czenia. Mogą tworzyć ciąg w linii prostej albo w dwóch rzędach 
równoległych lub prostopadłych do siebie. Stosuje się też układ 
zabudowy na planie litery U, z półwyspem lub wyspą.

Komfortowo na małej przestrzeni

Minimalna szerokość kuchni zamkniętej to 180 cm. Zmieści się 
w niej zabudowa w jednym ciągu (lub na planie litery L) – z szafka-
mi pod oknem. Pozostanie jeszcze 120 cm wolnej przestrzeni na 
swobodne poruszanie się we wnętrzu i korzystanie ze sprzętów 
oraz szafek. 

Jeśli szerokość wnętrza jest nie mniejsza niż 240 cm, można 
w  nim ustawić dwa równoległe rzędy szafek albo tylko jeden, 
a przy drugiej ścianie ulokować stolik dla dwóch, trzech osób. 

Szerokość 250-270 cm pozwala na wstawienie do kuchni stołu, 
przy którym wygodnie usiądą cztery osoby. Zwykle robi się przy 
tym zabudowę w kształcie litery L.

Wokół wyspy

W sporej zamkniętej kuchni nie tylko ułatwia ona pracę i dodaje 
wnętrzu przytulności, ale też – co nie mniej ważne – skupia wo-
kół domowników. Wyspą może być zwykły ustawiony centralnie 
stół z półkami pod blatem albo zabudowa z szafek dostępnych 
ze wszystkich stron (lub tylko z jednej). Taka rozbudowana wyspa 
spełni funkcję wygodnego miejsca do pracy i do jedzenia dla kil-
ku osób jednocześnie. Jeśli zamontujemy w niej płytę grzewczą, 
piekarnik czy zlew, reszta zabudowy będzie służyć jako magazyn 
na naczynia, garnki, produkty.

W kuchni otwartej na salon lub jadalnię wyspa (poza swoją za-
sadniczą funkcją) jest ciekawą optyczną przegrodą. Może pełnić 
zadanie jedynie dodatkowego blatu ustawionego równolegle do 

ciągu roboczego z płytą grzewczą, zlewem, piekarnikiem. Wtedy 
większość czynności wykonujemy stojąc tyłem do salonu. 

Kontakt w trakcie pracy z przebywającymi w nim domownikami 
umożliwia montaż kuchenki i zlewu w wyspie. To rozwiązanie ma 
jednak znaczący wpływ na aranżację całego wnętrza. Okap, który 
jest wówczas niezbędny, staje się w nim mocnym akcentem.

Przenosimy kuchnię

Urządzenie kuchni we wnętrzu, które dotychczas miało inną 
funkcję, wymaga doprowadzenia do niego potrzebnych instala-
cji: wodnej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Duża odległość od po-
mieszczenia do pionu kanalizacyjnego wyklucza instalację z grawi-
tacyjnym odprowadzaniem ścieków ze zlewozmywaka i zmywarki. 
Jeśli dodatkowego pionu nie da się „dorobić”, warto wykorzystać 
urządzenie rozdrabniająco-przepompowujące. Za jego pomocą 
ścieki zostaną przepompowane do pionu istniejącego. Urządze-
nie może jednocześnie obsługiwać zlewozmywak i zmywarkę (jest 
instalowane np. pod zlewem w  szafce kuchennej). Producenci 
określają, jakie sprzęty sanitarne dany model obsługuje i tych zale-
ceń trzeba przestrzegać. Podają też wysokość i odległość tłoczenia 
oraz wydajność urządzenia. Bardziej wydajne pracuje krócej, dzię-
ki czemu jest mniej uciążliwe dla domowników. Jeśli ma odprowa-
dzać ścieki ze zmywarki (ich temperatura może przekraczać nawet 
70°C), musi być odporne na wysoką temperaturę.

Nawet dysponując dużą powierzchnią przeznaczoną na kuchnię, możemy mieć kłopot z ergonomicznym jej rozplanowaniem. 

Jak rozplanować kuchnię

M

Przydatne rady
• Kuchenka gazowa musi być oddalona od okna co najmniej 
   50 cm, aby powiewy wiatru nie zdmuchiwały płomienia 
   podczas gotowania.
• Zlewu nie należy sytuować dalej niż 3 m od pionów 
   kanalizacyjnych; zmywarkę ustawia się tuż przy nim. 
• Lokując szafkę w narożniku, dobrze jest zastosować między 
   jej bokiem a ścianą listwę dystansową – drzwiczki i szuflady 
   łatwiej się będą otwierać. 
• Żeby wygodnie się korzystało ze sprzętów zainstalowanych 
   w wyspie, odległość między nią a pozostałymi szafkami 
   (lub ścianami) nie powinna być mniejsza niż 120 cm.





życie układów grzewczych w miejscu powstawa-
nia największych strat cieplnych gwarantuje naj-
efektywniejsze wykorzystanie energii. Jak zatem 
działają grzejniki podtynkowe 3THERMO i czym 
się one różnią od typowych systemów grzew-

czych i popularnych „podłogówek”?

Janusz Drzewuszewski prowadzący podczas wspomniane-
go seminarium prezentację systemu, tak to wyjaśnia: - Systemy 
ogrzewania powierzchniowego znane są już od dawna. Popular-
ne niegdyś piece kaflowe były protoplastami dzisiejszych nowo-

czesnych grzejników podtynkowych 3THERMO. Różnica dotyczy 
lokalizacji źródła ciepła. Piec stał w  jednym miejscu, a  grzejniki 
podtynkowe rozłożone są na dużej powierzchni ściany. Gwaran-
tuje to perfekcyjne rozmieszczenie ciepła, bez konieczności ku-
mulowania dużej energii w jednym punkcie.

Miejsce montażu nie jest obojętne

Układy grzewcze powinny być montowane w miejscach, w któ-
rych dochodzi do największych strat ciepła. Takimi powierzch-
niami są ściany zewnętrzne i stropodachy. Grzejniki podtynkowe 

Ściana, 
która grzeje
Przedsiębiorstwo Instalacyjne INŻYNIER Marcin Ołówka kontynuuje cykl seminariów prezentujących nowe technologie w zakresie 
instalacji budowlanych. Tym razem koszalińscy architekci i projektanci zaproszeni do siedziby firmy i na jedną z obsługiwanych przez 
nią budów mogli zapoznać się z nowoczesnym systemem ogrzewania podtynkowego 3THERMO.  Jest to oryginalny polski produkt, 
uważany za pierwszy na świecie energooszczędny system podtynkowy. 

u
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3THERMO, działają wewnątrz ścian. Zwyczajna ściana zamienia się 
wtedy w aktywną przegrodę termiczną odgradzającą przestrzeń 
mieszkania od zimnego środowiska na zewnątrz.

Ogrzewanie ścienne bilansuje straty ciepła w miejscu ich po-
wstawania. Dzięki zdolności akumulacji energii cieplnej w masie 
betonu, układ jest tańszy 
w  eksploatacji niż w  przy-
padku stosowania tradycyj-
nych kaloryferów. Oszczęd-
ność energii (w  zależności 
od układu) może docho-
dzić nawet do 40 procent, 
a  ilość wody w obiegu jest 
pięciokrotnie mniejsza niż 
przy tradycyjnych rozwiąza-
niach.

System 3THERMO może 
być stosowany we wszyst-
kich typach budynków, 
zarówno jako podstawowy 
system grzewczy lub jako 
wspomagający istniejące 
rozwiązania. Z  uwagi na 
jego właściwości oraz kon-
strukcję, grzejniki 3THER-
MO można stosować we wszystkich obiektach nowo budowanych 
i  modernizowanych. Jako system niskotemperaturowy zalecany 
jest do obiektów energooszczędnych oraz pasywnych.  Umożli-
wia uzyskanie racjonalnego, niskiego poziomu zużycia energii 
cieplnej przy utrzymaniu jednocześnie bardzo korzystnych warun-
ków komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach. 

System 3THERMO nadaje się do stosowania w technologii mo-
krej jak i suchej zabudowy zarówno przy niskotemperaturowym, 
jak i wysokotemperaturowym źródle ciepła (piec gazowy, trady-
cyjny piec na paliwo stałe, pompa ciepła) . 

Grzejnik podtynkowy 3THERMO jest formą systemu płaszczy-
znowego, a  zasada jego 
działania opiera się na rów-
nomiernym przekazywaniu 
ciepła poprzez promienio-
wanie. Duża powierzchnia 
czynna grzejnika zapewnia 
równomierny rozkład tem-
peratury w pomieszczeniu.

Systemy ogrzewania 
ściennego nie wysuszają 
powietrza i  nie zmieniają 
jego jonizacji, nie gromadzą 
kurzu, nie hałasują. W ukła-
dzie wysokotemperaturo-
wym grzejnik 3THERMO 
jest obecnie najlepszym 
rozwiązaniem zapobiegają-
cym powstawaniu grzybów 
i  pleśni w  silnie zawilgo-
conych obiektach (np. po 

zalaniach czy powodziach). Jest to więc ogrzewanie szczególnie 
korzystne dla alergików.

Grzejniki podtynkowe 3THERMO działają w oparciu o reakcję 
egzotermiczną, zachodzącą w pionowych rurach grzejnika. Tem-
peratura przenoszona przez wodę, przepływając w  kolektorze, 
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Straty ciepła
W  tradycyjnych technologiach ogrzewania straty ciepła 

są czymś nieuniknionym. Co najmniej 30 proc. energii ciepl-
nej marnowane jest w wyniku tzw. strat kominowych. Ciepło 
zgromadzone w  powietrzu w  naturalny sposób unosi się 
do góry i chętnie ucieka przez grawitacyjne układy wenty-
lacyjne. Z  kolei zimne ściany zewnętrze stanowią najwięk-
szą płaszczyznę, która schładza podgrzane w  kaloryferach 
powietrze, dodatkowo pochłaniając zgromadzoną w  nim 
wilgoć, co podnosi tendencję do przemarzania. Z uwagi na 
dużą rolę podgrzanego powietrza w  przestarzałych syste-
mach konwekcyjnych, dach stanowi ogromną płaszczyznę 
odbierającą zgromadzoną w powietrzu energię cieplną. Jej 
utrata następuje również poprzez okna. 

Prezes Marcin Ołówka mówi: „W ramach cyklu seminariów tematycznych chcemy pokazać najnowsze technologie 
stosowane w naszej branży. My je znamy i stosujemy. Chcielibyśmy przekonać do nich koszalińskich projektantów.”



jest odbierana przez układ aktywnych radiatorów (inaczej – roz-
praszaczy ciepła) i rozprowadzana w zależności od przeznaczenia 
w ścianie, podłodze lub suficie. 

Prosty montaż

Grzejniki mocujemy do ściany przy użyciu systemowych klip-
sów montażowych. Uchwyty umieszczamy we wcześniej przygo-
towanych otworach o przekroju  8 mm. Minimalna ilość uchwy-
tów dla ściany prostej to 
4 sztuki. W  przypadku 
występowania krzywizn 
należy zastosować więk-
szą liczbę uchwytów 
pozwalającą na stabilne 
przytwierdzenie grzejni-
ka do ściany i  bezpiecz-
ne ułożenie warstwy 
tynku.

Grzejnik zaleca się 
mocować tak, aby kolek-
tor wodny znajdował się 
na wysokości ostatniej 
warstwy projektowanej 
termoizolacji posadzki. 
Nie wolno zdejmować 
zabezpieczeń gumo-
wych na końcówkach kolektora przed zakończeniem robót 
tynkarskich. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spo-
wodować dostanie się zanieczyszczeń do wnętrza kolektora, co 
może wpłynąć na zmniejszoną jego wydajność. 

Rura do instalacji wykonana jest z EPDM (terpolimer etylenowo
-propylenowo-dienowy), który jest materiałem charakteryzującym 
się wyjątkową zdolnością odwracalnej deformacji pod wpływem 
działania sił mechanicznych z zachowaniem ciągłości jego struk-
tury. Mówiąc inaczej – nie łamie się i nie odkształca na trwałe. Ma-
teriał wytrzymuje przy tym skrajnie niskie i wysokie temperatury. 
Posiada długą trwałość – ma stabilność chemiczną sięgającą 50 
lat. Jest niezwykle odporny na działanie wody. 

Końcówki przyłączeniowe kolektora są kompatybilne z  po-
pularnymi, powszechnie stosowanymi systemami montażu rur 
instalacyjnych. Jeśli jednak chcemy skorzystać z  dodatkowych 
uprawnień gwarancyjnych zapewnianych przez producenta, na-
leży zastosować systemowe izolowane rury kauczukowe SIRK, 

które nie wymagają stosowania złączek, kształtek itp. Przewód 
3THERMO zakuwa się wówczas w prosty sposób ręcznie narzę-
dziem systemowym na grzejniku za pomocą pierścieni stalo-
wych WURTH.

Przy tynku mokrym

Grzejnik został zaprojektowany w taki sposób, aby pełnił funk-
cję wzmocnienia warstwy tynku. W  przypadku gdy producent 

tynku określił maksymal-
ną powierzchnię bez dy-
latacji, należy przyjąć po-
dział układu grzewczego 
na strefy. Tynki stosowa-
ne do grzejników pod-
tynkowych 3THERMO 
winny charakteryzować 
się dobrą przewodno-
ścią cieplną. 

Generalnie zastosowa-
nie podtynkowych grzej-
ników 3THERMO nie 
powoduje zmiany gru-
bości tynku, przy czym 
rozgrzewanie ścian moż-
na rozpocząć w kilka dni 
po procesie tynkowania. 

Należy ograniczyć wówczas temperaturę zasilania do 25 stopni 
Celsjusza. Podnoszenie temperatury czynnika grzewczego należy 
prowadzić stopniowo, zwiększając ją o 5 stopni na dobę. Po całko-
witym wyschnięciu tynku, według informacji od producenta, mo-

żemy wygrzać ściany wpuszczając do układu grzewczego czynnik 
o temperaturze co najmniej 70 stopni Celsjusza na czas 24 do 48 
godzin. Po tych czynnościach można przystąpić do wykonania 
gładzi i malowania ścian.

W suchej zabudowie

Grzejnik podtynkowy 3THERMO w wersji do suchej zabudowy 
to odpowiedź na codzienne problemy z montażem tradycyjnych 
systemów grzewczych w ściankach gipsowo-kartonowych. Bardzo 
cienka konstrukcja i  niezwykle niska masa grzejnika 3THERMO 
(tylko 1,6 kg) sprawiają, że montaż ogranicza się do umieszczenia 
go w standardowym stelażu ścianek działowych o rozstawie profili 
60 mm. 
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Od chwili pojawienia się kaloryferów (około 100 lat temu) 
człowiek zmienił sposób ogrzewania swoich domów. Wcze-
śniejsze sposoby (np. kumulacyjne piece kaflowe) wykorzy-
stywały emisję ciepła w  wyniku promieniowania. Kaloryfer 
wymianę ciepła opierał głównie na wymuszonej konwekcji, 
czyli na podgrzewaniu powietrza. System ten charaktery-
zował się małą bezwładnością i  dużą energochłonnością. 
Obecnie znaczenia nabrały wszystkie systemy energo-
oszczędne. Zamiast bez przerwy nagrzewać całą kubaturę 
powietrza, dużo tańsze jest precyzyjne uzupełnianie strat 
ciepła jedynie na zewnętrznej przegrodzie.



System ścienny w  układzie gipsowo-kartonowym, z  uwagi na 
małą zdolność kumulacji ciepła w tego typu ściankach, wymaga 
traktowania go jako promiennika energii. Dlatego też standardo-
wy grzejnik 3THERMO został w tym wariancie wzbogacony w folię 
fototermiczną. Jej zadaniem jest zwiększenie czynnej powierzchni 
grzewczej oraz maksymalizacja wydajności systemu.

Warstwa tynku przykrywa w  stu procentach grzejnik sprawia-
jąc, że żadne elementy instalacji centralnego ogrzewania nie są 
widoczne. Stanowi też naturalną osłonę grzejnika i element zwięk-
szający powierzchnię emisji ciepła a także jego akumulacji.

Liczne zalety

Ogrzewanie ścienne z  uwagi na efektywność ekonomiczną 
i  rozkład temperatur jest najlepszą formą ogrzewania płaszczy-
znowego. Układ grzewczy poprawia właściwości termoizolacyjne 
ściany i przesuwa punkt kondensacji pary wodnej co dodatkowo 
poprawia jej trwałość.

Jak już wspomnieliśmy, jako emiter grzewczy ogrzewanie ścien-
ne uzyskuje najlepszy rozkład temperatur w pomieszczeniu, gdyż 
równoważy i niweluje wpływ zimnej ściany zewnętrznej.

Dodatkowo ściana posiada dużo niższy opór grzewczy niż np. 
podłoga i nie ogranicza ją progowy parametr grzewczy co ozna-
cza, że układ może uzyskiwać dużo wyższe moce grzewcze z jed-
nego metra kwadratowego powierzchni. 

3THERMO to zupełnie nowa jakość w  ogrzewaniu domów. 
Grzejnik podtynkowy daje ogromne możliwości aranżacyjne, gdyż 
w całości ukryty jest w centymetrowej warstwie tynku.
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BUDOWA RADIATORA
RDZEŃ. Służy do transportu pionowego energii cieplnej. 

W rdzeniu zastosowano technologię „heat pipe”, dzięki któ-
rej transport pionowy ciepła, odbywa się bez użycia dodat-
kowej energii zewnętrznej, co zdecydowanie zwiększa jego 
sprawność. 

ZBROJENIE. Siatka aluminiowa o bardzo wysokim współ-
czynniku przewodzenia służy do „rozciągania” ciepła pomię-
dzy rdzeniami i przekazywaniu go do masy tynku, betonu itp. 
Z uwagi na swoją konstrukcję (wzór Rabitza) stanowi również 
zbrojenie dla tynku i zapobiega skurczom materiału. Siatka 
jest przeplatana pomiędzy rdzeniami i nie wiąże się z nimi 
połączeniem na „sztywno” co zapobiega wewnętrznym na-
prężeniom w układzie.

KOLEKTOR. Dolna część grzejnika podtynkowego, służy 
do chwilowego magazynowania energii cieplnej pobranej 
z układu centralnego ogrzewania i przekazania jej na odse-
parowaną od części hydraulicznej część radiatora. Kolektor 
wyposażony jest w przyłącze wodne (karbowany nypel Ø12) 
do podłączenia instalacji rurowej. Kolektor jest obustronny; 
nie ma znaczenia, z której strony jest zasilany w ciepłą wodę. 
Zaprojektowano go w sposób całkowicie uniemożliwiający 
zapowietrzenie. 

RDZEŃ RADIATORA ZBROJENIE RADIATORA

KOLEKTOR RADIATORA 

Przedsiębiorstwo Instalacyjne INŻYNIER Marcin Ołówka
ul. Szczecińska 53A, 75-122 Koszalin

tel/fax 94 343 61 10, biuro@inzynier.koszalin.pl

Grzejnik podtynkowy 3THERMO został przetestowany 
w Berlinie w laboratorium notyfikowanym WTP, Państwowym 
Zakładzie Higieny, a  także laboratoriach Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz Politechniki Warszawskiej i Politechniki Po-
znańskiej. Zdobył pierwsze miejsce podczas Międzynarodo-
wego Forum Ekologicznego jako EKO INNOWACJA 2015.



 o miało wpływ na kształtowanie Twojego desi-
gnu?

- Dojrzewanie i wychowywanie się w czasach 
pewnego niedostatku. W czasach słusznie minio-
nych, ale też  bardzo przedsiębiorczych. Kiedy to 

ludzie tacy jak moi rodzice, próbowali sobie jakoś poradzić z rze-
czami, które obecnie bierzemy za oczywiste. Mój tata konstruował 
produkty codziennego użytku. Czasami nawet poważne rzeczy 
typu kosiarka do trawy, bo nie było można jej kupić.

- Zasługa rodziców? Oni zaszczepili w Tobie te elementarne 
aspekty pracy designera?

- Trochę tak. Zaszczepili we mnie przedsiębiorczość. Przedsię-
biorczość jest ważnym elementem projektowania. Moi rodzice są 
ludźmi wykształconymi technicznie, którzy w latach 90. zaczęli swo-
ją działalność w biznesie. Moja mam działała w branży tekstylno
-modowej, tata w branży samochodowej. Rodzice nauczyli mnie, 
że wszystko może powstać od zera. Pomogli mi więc radzić sobie 
z tym najtrudniejszym etapem, gdzie trzeba przemyśleć wszelkie 
zasoby, wziąć ołówek, kartkę i od początku wymyślić „coś”.

- Łódź – miasto z którego pochodzisz, kolebka polskiego prze-
mysłu. Czy to miało wpływ na Twoją drogę zawodową?

- Dobrze zauważone. Miasto, które jest przemysłowe, trochę 
podupadłe, w którym jest dużo fermentu i offu. Pełne myślenia 
kontrkulturowego. To mnie ukształtowało. Kolejne ważne dla 
mnie miasto to Nowy Jork. Zmienił mnie. Z leniucha i imprezowi-
cza na studiach w Polsce, tam stałem się człowiekiem z pasją. To 
miasto tętni niesamowitą energią, a jednocześnie jest takie wy-
magające. Czułem tam, że mogę zrobić coś wielkiego, a nie po 
prostu egzystować. 

- Czy zanim wyjechałeś do Nowego Jorku miałeś w ogóle po-
jęcie o wzornictwie przemysłowym?

- Wcześniej studiowałem architekturę, lecz nie miałem pojęcia 
o tym, że wszystko wokół nas jest zaprojektowane, tak jak cho-

ciażby ten kieliszek, ta klamka, czy samochód. Wszystko jest wy-
tworem ludzkiej myśli. W Nowym Jorku zauważyłem to pierwszy 
raz. Gdy dowiedziałem się, że istnieją projektanci samochodów, 
tosterów, itp., to pomyślałem sobie – niesamowite. W Łodzi nie 
było można tego studiować, więc nawet nie wiedziałem, że taka 
dziedzina istnieje. Otworzyło mi to głowę.  

- Czy wierzysz w sens udziału projektanta w procesie napra-
wiania świata?

- Jeżeli nic nie tworzymy, to nie mamy wpływu na świat. Nato-
miast jeśli tworzymy - mamy. Ten wpływ może być zły lub dobry. 
Elementarną motywacją jest naprawa świata, ale bardziej chodzi, 
aby go nie popsuć. W procesie naprawiania świata, a może raczej 
doskonalenia, design ma swoje miejsce, ale nie mam złudzeń, że 
zbawiam świat. 

- Dylematy?
- Dylematy biorą się z poczucia odpowiedzialności. Czy to co 

robię będzie bezpieczne? Czy to dobrze zaadresowany projekt? 
Czy to będzie wykorzystywane w odpowiedzialny sposób? Nieod-
powiedzialne eksploatowanie zasobów jest czymś złym, dla nas 
wszystkich. Czy dobrze wykorzystam materiał, energię, zasoby? 
Mnóstwo projektowych decyzji. I konsekwencji tych decyzji. 

- Co jeszcze jest brane pod uwagę w procesie projektowania?
- Najprościej można powiedzieć, że każdy projekt jest przecię-

ciem trzech czynników - atrakcyjności, wykonalności i opłacalno-
ści. Jak to się wszystko zejdzie razem, wtedy można mówić o no-
wym produkcie, który ma rację bytu. Jest dla kogoś. Ktoś go kupi, 
ktoś na tym zarobi, ludzie będą mieli pracę. Za każdym dobrym 
produktem stoi ekonomia. Im bardziej jesteśmy świadomi, tym 
wybieramy lepiej. Dobre, wartościowe, trwałe rzeczy są odpowie-
dzialnym sposobem konsumowania. 

- Starasz się, aby twoje prace były użytkowe. Jak bardzo we-
dług Ciebie design, życie człowieka, wpływają na siebie?

tomek 
Rygalik: 
nie zbawiam 
świata, ale czynię 
go piękniejszym.

Przedmioty muszą być dobrze zaplanowane, możliwe do 
jakościowego wykonania, funkcjonalne z punktu widzenia 
użytkownika i po prostu się podobać – taka jest dewiza Tomka 
Rygalika. Rozmawiamy z jednym z  najlepszych i najbardziej 
cenionych na świecie polskich designerów. 

c
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- Walory użytkowe produktu to jeden z głównych podlegających 
projektowaniu aspektów. To w jaki sposób jesteśmy w interakcji z 
różnymi innymi rzeczami, ma bezpośredni wpływ na naszą jakość 
życia. Doznawanie codziennych wrażeń przy doświadczeniach ta-
kich jak chociażby łapanie za klamkę, otwierania wina, siedzenie 
na sofie, itp. Wszystko zależy od designu, czyli funkcjonalności, 
komfortu, jakości. Czy to jest zaawansowana myśl techniczna, czy 
prymitywne wykonanie? Na źle zaprojektowanym stołku siedzi się 
niewygodnie. Może być za ciężki, może rysować podłogę i powo-
dować więcej zamieszania i problemu niż pożytku. 

- Innowacyjność vs użytkowość?
- Przedmiot może być jednocześnie bardzo innowacyjny i 

bardzo użytkowy. W moim projektowaniu chodzi o to, aby robić 
rzeczy innowacyjne, ale nie dla samej innowacji, nie dla samego 
prężenia muskułów. Projektant zawsze trochę żyje w przyszłości, 
pracuje nad rzeczami, które dopiero będą, więc można ten świat 
zmieniać w sposób odpowiedzialny, empatyczny, ewolucyjny, a 
nie rewolucyjny. Ja lubię innowacje, ale musi być ona połączona z 
walorami użytkowymi skoncentrowanymi na człowieku, bo inaczej 
to sztuka dla sztuki, albo innowacja dla innowacji. To nie tworzy 
dobrego produktu, a więc nie ma racji bytu. 

- Masz w domu przedmioty, które zaprojektowałeś?
- Większość. Mój dom jest poligonem doświadczalnym. Znajdu-

je się w nim wiele nieskończonych projektów, prototypów. Rzeczy, 
których proces tworzenia się jeszcze nie zamknął. Coś używamy, 
próbujemy, testujemy, ale na zasadzie takiego „working pro-
gress”. Posiadam też oczywiście skończone projekty, które stwo-
rzyłem dla wielu firm. Żyjąc z tymi rzeczami myślę też jak można 
je ulepszyć. Doświadczanie tych rzeczy jest istotne i inspirujące. 

- Projektowe marzenia Tomka Rygalika.
- Jestem na takim etapie swojego życia, że chciałbym tworzyć 

rzeczy bardziej unikatowe, mniej produkcyjne, a bardziej arty-
styczne obiekty. To jest jeden kierunek. Jest też i drugi, mam jed-
nak wrażenie, że już tego nie osiągnę. Chociaż nie wiem. Odsze-
dłem kiedyś od architektury. Czasami zdarza mi się projektować 
jakieś małe przestrzenie architektoniczne. Mam wrażenie, że fajnie 
byłoby zrobić kiedyś obiekt architektoniczny naprawdę ambitny. 
Duży i poważny. Więc czekam na zadanie projektowe, które bę-
dzie brzmiało „zaprojektuj pawilon, dom na skarpie, muzeum…”. 

- Ambicja i niewyczerpane pokłady kreatywności to twoje zna-
ki rozpoznawcze. Nie przeszkadza Ci to czasami w pracy?

- To pomaga. Staram się koncentrować na rzeczach bardziej 
ambitnych, które mnie rozwijają, albo otwierają przede mną nowe 
możliwości. Nie jest to też jakaś chora ambicja. Nie czuję się źle, że 
nie jestem tam, gdzie mógłbym być, albo, że ktoś osiąga to, co ja 
chciałbym osiągnąć. Takie emocje w ogóle mną nie kierują. 

Autor: Natalia Dawszewska
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TOMEK RYGALIK. Projektant, wykładowca, kurator i doktor 
sztuki; urodził się w Łodzi w 1976. Studiował architekturę na 
Politechnice Łódzkiej. W  1999 roku ukończył wydział wzor-
nictwa przemysłowego na Pratt Institute w Nowym Jorku. Po 
ukończeniu studiów współpracował z wieloma firmami pro-
jektowymi w Stanach Zjednoczonych, dla klientów jak Kodak, 
Polaroid, MTV, PerkinElmer, Dentsply, Unilever, Dupont. Po 
ukończeniu studiów magisterskich na Royal College of Art 
w  Londynie w  2005 roku został pracownikiem naukowym 
w zespole badawczo-rozwojowym przy RCA. W tym samym 
czasie założył własne studio projektowe z siedzibą w Londy-
nie i Łodzi. Od 2008 prowadzi pracownię projektowania na 
Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, a w 2009 na stałe 
przeniósł się do Warszawy. Od 2012 prowadzi Studio Rygalik 
razem z partnerką, projektantką Gosią Rygalik. Współpracuje 
m.in. z Moroso, Noti, Profim, Ideal Standard, Siemens, Heinek-
en czy Ikea. Od 2010 pełni funkcję dyrektora kreatywnego 
czołowych polskich marek meblowych, jak Comforty i Paged.

Krzesła Dumbo zaprojektowane przez T. Rygalika dla Moroso.
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Kolekcja Tulli dla marki Noti, nagrodzona Reddot Award 2016.



 

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(CH 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
Bałtyk Tennis Club ul. Andersa 16, Koszalin
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 Development 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
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Kospel S.A ul. Olchowa 1, Koszalin
Koszalińska Izba Przemysłowo 
– Handlowa, ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, 
ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A., ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik, 
ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja, ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE 

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
City Box Rynek Staromiejski 14 
Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon, ul. Bp. Cz. Domina 9/4
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Toscana Pizzeria Ristorante ul.Ks. Bp. Cz. 
Domina 5 (Pasaż Millenium) 
Zamkowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 
Darłowo 

BARY, PUBY, KAWIARNIE

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

SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS

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

GABINETY LEKARSKIE

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Cliniq- Klinika Pięknej Skóry,
ul. Spółdzielcza 7, Koszalin
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
MS Dental Stomatologia Michał Snoch,
ul. Zientarskiego 2/1, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł 
Iwanek ul. Jaworowa17
Sanatus Gabinety Specjalistyczne, 
ul. Żwirowa 10
Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny 
Estetycznej dr Andrzej Krajewski, 
ul. Fredry 15 A,  Kołobrzeg

HOTELE

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

SKLEPY

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Ankam ul. Piłsudskiego 5, Koszalin

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

KANCELARIE

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

SALONY SAMOCHODOWE

Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii, ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Toyota Jankowscy S. J,
ul. Diamentowa 2, Koszalin

BIURA PODRÓŻY

AGA HOLIDAY Biuro Podróży 
ul. Piłsudskiego 88 A
Rainbow Tours CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
Rainbow Tours Galeria Emka ,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Laba Holiday ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)
EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
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