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Spis treści

spiąć się na szczyt to 
wielki wysiłek, utrzy-

mać się na nim – 
jeszcze większy. Agata 

Szymczewska, wybitna skrzypaczka, wychowanka koszalińskiej szkoły mu-
zycznej, wie co mówi. Jej wielki sukces z 2006 roku, kiedy wygrała Konkurs 
Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, był – jak przyznaje w rozmowie 
publikowanej w tym wydaniu „Prestiżu” – początkiem jeszcze cięższej pracy.  
Nie chodzi tylko o to, żeby „nie wypaść z obiegu”. Ważne jest to, na co zwra-
ca z kolei uwagę goszczący również na naszych łamach aktor i reżyser Ar-
tur Barciś. Nazwisko staje się marką. Trzeba o nią dbać, utrzymywać ją na 
najwyższym poziomie, bo ona zobowiązuje. Do najwyższej jakości, odpo-
wiedzialności. Z biegiem czasu jest to coraz trudniejsze – dodaje Barciś.  
Tak więc utrzymanie osobistej marki to po pierwsze praca. Po drugie pa-
sja. Bez niej praca byłaby mordęgą, traciłaby sens.

Muszę przyznać, że z podziwem patrzę na samozaparcie Pawła Spisa-
ka, reprezentanta Polski we wszechstronnym konkursie konia wierzcho-
wego. Jego trzeci wyjazd na igrzyska olimpijskie okupiony jest nie tylko 
wysiłkiem podczas treningów, czyli czymś zwyczajnym u sportowców. 
W jego przypadku dochodzi jednak wiele innych trudności, które poko-
nuje. Zaraz po olimpiadzie w Chinach strategiczna decyzja: potrzebuję 
nowego konia, jeśli chcę wystąpić w Londynie. Odpowiedniego konia 
znajduje. Ale sportowego wierzchowca trzeba utrzymać. To duże koszty. 
Trzeba więc ciężko pracować, żeby na nie zarobić. Na koniec tak prozaicz-
na wydawałoby się kwestia, jak dojazd do Londynu. Sam siada za kierow-
nicą ciężarówki, żeby pokonać 1600 km i dotrzeć na olimpiadę – Polski 
Związek Jeździecki jest w stanie zapewnić tylko zwrot kosztów paliwa. 
Przyznają Państwo, że trzeba mieć charakter i bardzo kochać to, co się 
robi, żeby tyle z siebie dawać.

Pan Paweł doskonale wie, że jego konkurenci z innych krajów w więk-
szości mieli zapewniony pełny komfort przygotowań do najważniejszych 
zawodów czterolecia. Zdaje sobie również sprawę, że warunki treningów 
przekładają się na wyniki sportowe. Stawia sobie jednak ambitny cel: 
przynajmniej obronić pozycję zdobytą na igrzyskach w Hongkongu. 
A może zdarzy się niespodzianka i będzie medal? Serdecznie mu tego 
życzymy. 

Andrzej Mielcarek
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he Look Of The Year to ważne wyda-
rzenie w świecie mody. Co roku w ponad 
50 krajach organizowane są edycje naro-
dowe konkursu, w których udział bierze 
około 200 tysięcy dziewcząt marzących 
o karierze modelki. W corocznym mię-
dzynarodowym finale, który w tym roku 
odbędzie się 1 września w Taorminie (Wło-
chy), wyłaniana jest ta jedna – Modelka The 
Look Of The Year, która otrzymuje trzyletni 
kontrakt z renomowaną agencją modelek. 
Maja Wolska zainteresowała się tzw. mode-
lingiem zupełnie niedawno, bo w styczniu 
tego roku. Zaczęła współpracę z agencją 
Image pod okiem Agaty Dobrowolskiej. 
Już w lutym zdobyła tytuł Miss Pomorza 
Nastolatek 2011. Nieco później zakwalifi-
kowała się do półfinału The Look Of The 
Year Polska, a w finale zajęła drugie miejsce. 
Maja świetnie się uczy. Do II LO, popularne-
go Bronka, dostała się z czwartym najlepszym 
wynikiem; w swoim gimnazjum była najlep-
sza. W przyszłości chciałaby studiować w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej 

i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, dla-
tego od pięciu lat uczęszcza na zajęcia prowa-
dzone przez Ewę Czapik- Kowalewską i Rafała 
Kowalewskiego w Studiu Artystycznym Poezji 
i Piosenki im. Haliny i Krzysztofa Ziembiń-
skich. Uczy się również tańca ludowego pod 

okiem Bernadetty Durbacz w zespole Tańca 
Ludowego Bałtyk przy CK 105 w Koszalinie. 
W tym wydaniu „Prestiżu” publikujemy efekt 
sesji zdjęciowej Mai, którą w mieleńskim 
hotelu Royal Park przeprowadził Wojciech 
Gruszczyński.                                                   am

Wydarzenia

W światowym finale konkursu The look Of The Year Polskę będzie reprezentowała Maja Wolska, szesnastolatka z Sianowa, od września br. 
uczennica II liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie. 

T

Trzymamy kciuki za Maję Wolską

Maja Wolska

R E K l A M A

fo
to

: W
ojc

iec
h 

Gr
us

zc
zy

ńs
ki



 o dwóch latach budowy i dwóch latach przygotowań do niej, 
Unitral wzbogacił się o liczący 1600 m kw. kompleks oferujący 
usługi odnowy biologicznej na najwyższym poziomie i o nowe 
skrzydło hotelowe z pokojami w standardzie czterech gwiazdek. 
Goście mogą wybierać z długiej listy zabiegów i masaży, korzystać 

z wielu typów saun i kriokomory. Hitem jest basen o zasoleniu 
15 proc., wypełniony wodą zawierającą sól z Morza Martwego. 
Rozbudowa to w wielkim stopniu zasługa dyrektora Bolesława 
Krawca (na zdjęciu – w czerwonym krawacie), który podczas ofi-
cjalnego otwarcia zbierał zasłużone gratulacje.                            am

ornas Development osta-
tecznie został zwycięzcą prze-
targu ogłoszonego przez ZOS. 

Odwołania jego głównego 
konkurenta, wrocławskiego 
Wrobisu, zostały odrzucone. 
Jak stwierdził Piotr Jedliński, 
prezydent Koszalina, w którego 
gabinecie odbyło się podpisanie 

umowy, pierwsze wbicie łopaty 
na placu budowy może nastą-
pić już w połowie sierpnia br. 

Aquapark ma powstać w ciągu 
dwóch lat i kosztować 69 mln zł 
brutto. Miasto zaciągnie na ten 
cel kredyt w banku PKO BP, a 8 
mln zł otrzyma z funduszy unij-
nych.                                           am 

Wydarzenia

Otwarcie sezonu
w klimacie Morza Martwego
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Już nic nie stoi na przeszkodzie, by budowa koszalińskiego parku 
wodnego wystartowała. Inwestor – Zarząd Obiektów Sportowych i wy-
konawca – firma Kornas Development podpisali 20 lipca umowę na 
wykonanie obiektu.

K

Aquapark
– umowa podpisana

Prawdziwym początkiem tegorocznego sezonu letniego na Środ-
kowym Wybrzeżu była inauguracja (w końcu czerwca) działalno-
ści nowoczesnego ośrodka SPA w Hotelu Unitral w Mielnie.
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Wydarzenia
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MEC Koszalin TWÓJ DOSTAWCA CIEPŁA

w w w . m e c k o s z a l i n . p l

kraińska szkoła podsta-
wowa powstała w Białym Bo-
rze w 1958 roku, by kształcić 
potomków przesiedleńców 
Akcji „Wisła”. W roku 1990 
otworzono liceum ogólno-
kształcące, a po reformie oświaty w 1999 roku także gimnazjum. 
Obecnie w kompleksie kształci się młodzież z całej Polski na wszyst-
kich poziomach – od „zerówki” do matury. Zamiejscowi korzystają 
z internatu. Szkoły są otwarte dla wszystkich uczniów spełniających 
kryteria naboru. Dokumenty mogą składać zarówno uczniowie 
znający język ukraiński, jak i ci, którzy dopiero chcą się go uczyć. 
Dodatkowych informacji można szukać pod adresem: Zespół Szkół 
nr 2, ul. Żymierskiego 27, 78-425 Biały Bór; sekretariat: tel./fax +48 
94 373-90-26.                                                                                            am

udynek jest fantastycznie usytuowany – na 
wydmie, w bezpośredniej bliskości morza. Nic 
dziwnego, że ponad połowa mieszkań w nim 
jest już sprzedana, choć nie są one tanie. Za je-
den z sześciu tzw. penthousów anonimowy biz-
nesmen z Warszawy zapłacił prawie 2,4 mln zł.  
Zakończenie robót stanu surowego było oka-
zją do uroczystości, na którą inwestor zaprosił 
projektantów, wykonawców i VIP-y. Jak się 
nieoficjalnie dowiedzieliśmy, do Mielna zawi-
tało również sporo przyszłych lokatorów Dune.  
Wykończenie luksusowych mieszkań odbę-
dzie się w ścisłym uzgodnieniu z ich nabywca-
mi. Wielu z nich wybiera modny styl skandy-
nawski. Stąd dużo akcentów marynistycznych, 
jasne barwy i prostota planowanych wnętrz. 

am

Trwa rekrutacja do Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania 
w Białym Borze, jedynego  zespołu szkół ukraińskiej mniejszości na-
rodowej na terenie Pomorza Zachodniego. Przyjmowane są zapisy do  
szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego. 

Sztandarowa inwestycja firmy Firmus, mieleński apartamentowiec Dune, stoi już w stanie surowym. Za kilka miesięcy będą się mogli do niego 
wprowadzić lokatorzy. 
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Ukraińskie szkoły
zapraszają uczniów

Apartamentowiec Dune wchodzi w fazę wykończenia
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Biznes

rzyzwyczailiśmy się, że typową formą unijnego wsparcia 
dla polskich przedsiębiorców są dotacje. Unia jednak 
zmienia swoją politykę. Nie daje już ryby (dotacji), ale 
wędkę (pożyczki). Robi to m.in. przez uruchomienie 
tzw. Inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resour-

ces for Micro-to-Medium Enterprises ). Inicjatywa skierowana jest do 
małych i średnich przedsiębiorstw, czyli zatrudniających maksymal-
nie 250 ludzi. 

Mamy najwięcej małych firm

Na udział w programie zdecydowało się pięć województw. Oprócz 
zachodniopomorskiego są to województwa: pomorskie, wielkopol-
skie, łódzkie i dolnośląskie. Akces naszego województwa nie powi-
nien dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że JEREMIE nastawione 
jest na pomoc firmom małym. 
Ze względu na brak dużego prze-
mysłu mamy bowiem najwyższy 
w kraju wskaźnik przedsię-
biorstw typu mikro; absolutnym 
rekordzistą pod tym względem 
jest subregion koszaliński. Ni-
gdzie w Polsce nie ma tylu osób 
pracujących w tzw. firmach jed-
noosobowych, czyli osób fizycz-
nych prowadzących działalność 
gospodarczą. 

Ścieżka przepływu pieniędzy

Założeniem Inicjatywy JERE-
MIE jest udostępnianie mikro 
- i małym przedsiębiorstwom 
wsparcia finansowego w postaci 
kredytów, poręczeń i pożyczek. 
Jak zawsze w przypadku przedsięwzięć unijnych mamy do czynie-
nia z charakterystyczną nomenklaturą, do której trzeba przywyknąć. 
Jest więc tak, że w ramach Inicjatywy samorząd wojewódzki pełni 
funkcję Instytucji Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego utworzyła Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JE-
REMIE, przeznaczając na ten cel 
280 mln zł (na lata 2007-2013). 
Powołała również Menadżera 
funduszu. Został nim Bank Go-
spodarstwa Krajowego. Jednym 
z zadań Menadżera jest znalezie-
nie Pośredników Finansowych. 
Mogą nimi zostać fundusze po-
życzkowe, poręczeniowe, banki 
oraz inne instytucje finansowe. 
Jednym z Pośredników Finan-
sowych jest Koszalińska Agencja 
Rozwoju Regionalnego (w woj. 

zachodniopomorskim działa sześciu pośredników, którzy zostali wy-
łonieni w drodze konkursu). Pośrednicy są tymi, u których przed-
siębiorcy załatwiają formalności związane z uzyskaniem pożyczki, 
kredytu albo poręczenia.

Pożyczone przedsiębiorcom pieniądze wracają do Menadżera. Ten 
zaś ogłasza kolejne konkursy, wyłaniające nowych Pośredników Fi-
nansowych albo pozwalające już działającym otrzymać kolejne pule. 
Dla przykładu Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego dyspo-
nuje w tej chwili pulą w wysokości 10,7 mln zł, a zamierza wystąpić 
o kolejną – nawet do 20 mln zł. Na zagospodarowanie poszczególnych 
pul Pośrednicy Finansowi mają dwa lata. To „zagospodarowanie” po-
lega na udzieleniu niskooprocentowanych pożyczek firmom. KARR 
udziela ich od 2 stycznia br. i wypłaciła dotychczas ok. 1,5 mln zł. 

Dlaczego warto u nich pożyczać?
Pożyczki z JEREMIE są tańsze niż komercyjne – to ich podstawo-

wa zaleta. Mają też inne plusy. 
Wśród nich trzeba wspomnieć 
o tym, że dostępne są także dla 
takich firm, które w bankach nie 
miałyby szans, bo na przykład 
nie mają jeszcze historii kredy-
towej albo dopiero startują, nie 
są w stanie wykazać wystarczają-
cych obrotów etc. 

Czym wyróżnia się 
KARR?

Unijne instrukcje dla Inicjaty-
wy JEREMIE pozwalają Pośred-
nikom Finansowym przyjąć jed-
ną z dwóch metod postępowania. 
Mogą oni oferować pożycz-
ki na zasadach podobnych 
do komercyjnych. Wtedy 

oprocentowanie określa się według zasady: aktualna stawka WI-
BOR + co najmniej 4 punkty procentowe. Tak ustalona stawka 
oprocentowania wynosiłaby więc obecnie minimum 8,91 proc. 
(WIBOR 4,91 % + 4 %). Taką zasadę przyjęło pięciu z łącznie sze-
ściu pośredników działających w woj. zachodniopomorskim. 
Druga dopuszczalna metoda, którą jako jedyny pośrednik przyjęła 

Koszalińska Agencja Rozwoju 
Regionalnego, odwołuje się do 
pojęcia pomocy de minimis. 
W tym przypadku oprocentowa-
nie ustala się inaczej. Od warto-
ści wskaźnika WIBOR (obecnie 
wynosi on 4,91 %) odejmuje się 2 
punkty procentowe i dzięki temu 
oprocentowanie pożyczki wynosi 
zaledwie 2,91 proc. To wielekroć 
mniej niż w przypadku kredytów 
bankowych i trzy razy mniej niż 
u innych Pośredników Finanso-

Inicjatywa JEREMIE: warto skorzystać
z taniej pożyczki za pośrednictwem KARR
Dzięki temu, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego przyjęła inną zasadę niż pięć pozostałych instytucji udzielających pożyczek w ramach 
inicjatywy JEREMIE w Zachodniopomorskiem, może ona wspierać przedsiębiorców pożyczkami oprocentowanymi na poziomie zaledwie 2,91 
proc. w skali roku. 

AdAm RóżAński

P

KOszAlińsKA AgeNCjA ROzwOju RegiONAlNegO

Jest to spółka celowa, powołana do wspierania przedsię-
biorczości. Jej akcjonariuszami są: samorząd województwa 
zachodniopomorskiego (81,71% akcji), Agencja Rozwoju 
Przemysłu (10,16% akcji) i samorząd miejski Koszalina 
(8,13% akcji).  Służy pomocą w postaci szkoleń, doradz-
twa, poręczeń i preferencyjnych pożyczek. 
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wych Inicjatywy JEREMIE. Maciej Baranowicz, kierownik Funduszu 
Pożyczkowego JEREMIE w KARR, wyjaśnia: – Wyszliśmy z założe-
nia, że jeśli Inicjatywa JEREMIE została powołana w celu rozbudza-
nia i utrwalania przedsiębiorczości, pożyczki udzielanie w jej ramach 
muszą rzeczywiście być korzystne. Zastosowanie zasady pomocy de 
minimis to umożliwia. 

Dla kogo te pieniądze

Niskie oprocentowanie to nie jedyny wyróżnik w polityce KARR 
wobec pożyczkobiorców. Agencja przyjęła także zasadę, że pożyczka 
nie może być wyższa niż 100 000 zł dla jednego podmiotu na określo-
ny cel, chociaż przepisy ogólne dopuszczają pożyczki do wysokości 
500 000 zł. Joanna Minkiewicz, specjalistka ds. sprzedaży i promocji 
Funduszu Pożyczkowego JEREMIE w KARR, tłumaczy: – Przyjmując 
takie rozwiązanie, kierowaliśmy się przekonaniem, że lepiej udzielić 
większej liczby pożyczek o mniejszej jednostkowej wartości i pomóc 
większej liczbie firm, niż rozdzielić pieniądze w większych pulach 
między mniejszą liczbę podmiotów. Z punktu widzenia zarządzania 
finansowego daje to funduszowi wyższy poziom bezpieczeństwa, bo 
inaczej rozkłada się ryzyko. Jeśli nie powiedzie się jakiejś firmie i nie 
będzie ona w stanie spłacać zobowiązań wobec nas, wpływ tej sytuacji 
na bilans funduszu będzie mniejszy, niż gdyby chodziło o 500 000 zł. 
Jeszcze jeden wyróżnik to możliwość uzyskania pożyczki na urucho-
mienie działalności gospodarczej (tzw. start up). – Na dzień po zare-
jestrowaniu działalności gospodarczej można u nas złożyć wniosek 
pożyczkowy – przekonuje Maciej Baranowicz. – Jeśli ocena formal-
na wypadnie pozytywnie, startujący przedsiębiorca może liczyć na 
wsparcie pożyczkowe. 

Minimum formalności, szybka decyzja

Szczegółowe wymagania stawiane pożyczkobiorcom znaleźć 
można na stronie internetowej Koszalińskiej Agencji Rozwoju Re-

gionalnego (www.karrsa.pl) w odpowiedniej zakładce. Tu warto 
powiedzieć, że skompletowanie dokumentów aplikacyjnych i wy-
pełnienie wniosku nie jest skomplikowane. Dodatkową dogodno-
ścią jest to, że w KARR można przed złożeniem wniosku uzyskać 
informację, czy mamy rzeczywiście komplet dokumentów. Pozwa-
la to uniknąć straty czasu na ewentualne uzupełnianie aplikacji. 
Sama procedura oceny wniosków trwa nie dłużej niż tydzień. Prze-
chodzą one najpierw formalną ocenę zgodności z wymaganiami. 
Potem jest ocena merytoryczna kończąca się rekomendacją. Decyzję 
o przyznaniu pożyczki podejmuje zarząd KARR. 

Co z tego ma agencja?

KARR jest spółką akcyjną, a więc firmą. Jej działalność jest 
nastawiona na uzyskiwanie zysku. Jakie korzyści odnosi zatem 
z operowania funduszem JEREMIE? Na czym zarabia? – Tak, je-
steśmy zobowiązani wypracowywać zysk. Z tym, że w naszym 
przypadku zysk służy realizacji naszej misji, a jest nią wspieranie 
przedsiębiorczości i nie jest on celem samym w sobie. W przypad-
ku funduszy JEREMIE zarabiamy na prowizji, jaka jest pobiera-
na od pożyczkobiorców. Prowizja jest naliczana za ocenę wniosku, 
a później za udzielenie pożyczki – objaśnia Maciej Baranowicz. 
Stawki prowizyjne u poszczególnych pośredników są zbliżone i wy-
noszą od 3,5 % do 5 %.  Pieniądze te powiększają pulę pożyczkową, 
jaką dysponuje KARR. Trafią więc z powrotem do pożyczkobiorców.
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Biznes

Pożyczka może być udzielona na: 

1. Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, 
budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych,
usługowych, handlowych.
2. Tworzenie nowych miejsc pracy.
3. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych 
lub technologicznych.
4. Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty 
w tym także zakup środków transportu bezpośrednio 
związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.
5. Inne cele gospodarcze przyczyniające się
do rozwoju MŚP.

wsparcie otrzymane w ramach jeReMie
nie może być przeznaczone na:

1. Pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej.
2. Finansowanie celów konsumpcyjnych.
3. Spłatę pożyczek i kredytów.
4. Spłatę zobowiązań publiczno-  prawnych.
Szczegóły oraz wzory dokumentów można znaleźć pod 
adresem: www.karrsa.pl

POMOC De MiNiMis
chodzi o taki rodzaj wsparcia udzielanego przez państwo 
przedsiębiorcom, który nie wymaga zatwierdzenia przez 
władze Unii Europejskiej, bo jego wysokość nie wpływa 
na stosunki konkurencyjne na rynku. Pomoc de minimis 
(czyli mała) to zgodnie z przepisami kwota nie większa niż 
200 000 euro korzyści przekazanych przedsiębiorcy w cią-
gu trzech lat. W przypadku pożyczek w ramach Inicjatywy 
JEREMIE pomoc de minimis to różnica między wartością 
odsetek, jakie przyszłoby zapłacić przedsiębiorcy w ramach 
pożyczki komercyjnej a wartością odsetek od preferencyj-
nej pożyczki. 

PODstAwOwe wyMAgANiA
Starający się o pożyczkę z funduszu JEREMIE musi 
wykazać, że ma minimum 20 proc. wkładu własne-
go w postaci pieniędzy (zaświadczenie o lokacie albo 
po prostu wyciąg z konta). Nie może również zale-
gać z należnościami podatkowymi i na rzecz ZUS. 
Pożyczki nie dostanie także podmiot zagrożony upadło-
ścią. 
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Joanna Minkiewicz  Maciej Baranowicz





Artur BArciś
- bardzo szczęśliwy aktor
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Rozmowa z Arturem Barcisiem, aktorem 
i reżyserem, który w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym w Koszalinie przygoto-
wuje pierwszą premierę nowego sezonu. 

AndRzej mielcARek
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est Pan bardzo za-
jętym człowiekiem. 

W poniedziałek i wtorek 
zdjęcia filmowe w Warsza-

wie. Dzisiaj, w środę, próba 
w teatrze w Koszalinie. Pew-

nie kolejne dni będą wyglądać 
podobnie. A przecież są wakacje. 

Odpoczywa Pan kiedyś?
- Czasem się zdarza, że mam taki zwy-

kły odpoczynek, ale rzadko. Lubię pracować. 
Mnie praca sprawa przyjemność. Nie narze-
kam, że nie odpoczywam jak normalny czło-
wiek, ale ja nie jestem normalny (śmiech), 
więc nie oczekuję tego od losu i od życia.

- Pana urlop zawsze tak wygląda?
- Zdarza się, że mam jakiś czas wolny wcze-

śniej zaplanowany. Wtedy wyjeżdżamy sobie 
z rodziną, zwiedzamy Europę. A że prawie 
wszystko zwiedziliśmy, więc teraz lubimy zo-
stać w Polsce.

- Zatrzymał się pan w mieleńskim Uni-
tralu. Dla frajdy czy poratowania zdrowia?

- Na szczęście nic mi nie dolega, w żaden 
sposób nie czuję się chory. Chodzi o relaks. 
Wystarczy spróbować masażu, który wyko-
nuje piękna kobieta fachowymi rękami. Ży-
czę tego każdemu, relaks fantastyczny. Moja 
praca powoduje, że żyję w sporym napięciu, 
kiedy na przykład tutaj, w Koszalinie, mu-
szę w ciągu dwóch tygodni zainscenizować 
trudne przedstawienie. To wymaga ogrom-
nej koncentracji i samodyscypliny. Taki 
odpoczynek to naprawdę coś wspaniałego. 
- Odpoczynek, relaks to także codzienna po-
trzeba. Aktor przed spektaklem mocno się 
koncentruje. Po spektaklu, kiedy jest późny 
wieczór, te emocje muszą jeszcze w człowie-
ku buzować. Jak aktorzy wyhamowują? Jak 
pan wyhamowuje te emocje? 

- Trzeba mieć azyl, miejsce do którego 
się wraca. Gdzie ktoś na mnie czeka, gdzie 
czuję się bezpieczny, spokojny.  Gdzie mogę 
naładować akumulatory na następny dzień.  
- W pana przypadku to…

- Moja rodzina i mój dom. Moje zwierzęta. 
Mój ogród.

- Czy potrzebę posiadania azylu uświa-
damia się studentom w szkole teatralnej? 
Czy uczy się ich tego, jak sobie radzić z ba-
gażem silnych emocji wysoko ustawionych 
podczas spektaklu?

- Studiowałem ponad 30 lat temu i nie 
przypominam sobie, żeby mnie ktoś przygo-
towywał na taką potrzebę. Z drugiej strony 
wyobrażam sobie, że wszyscy moi profeso-
rowie życzyliby mi, żebym był permanentnie 

jako aktor zmęczony. Bo to by oznaczało, że 
mam powodzenie, jestem często angażowa-
ny. Aktor, który dużo pracuje, jest aktorem 
szczęśliwym. Jeżeli ktoś z moich koleżanek 
lub kolegów narzeka, że za dużo pracuje, to 
łże. Aktor cierpi, kiedy nie ma pracy, kiedy 
telefon milczy, nie ma propozycji. Ten za-
wód to loteria. Dużo zależy od innych. Od 
tego, że ktoś zaproponuje zagranie roli. Jeśli 
aktor nie dostaje takich propozycji, to cierpi. 
- W pana przypadku sporo było ta-
kich momentów, decyzji reżyserów, kie-
dy dostawał pan propozycję małej roli, 
jak się później okazywało bardzo zna-
czącej, ukierunkowującej jakoś karierę. 
- Od początku miałem świadomość, że nikt 
dla mnie scenariuszy specjalnie pisać nie 
będzie i że muszę opinię o sobie wydeptać 
małymi rolami. Zawsze byłem aktorem cha-
rakterystycznym, a dla takich jest dużo mniej 
dużych ról, za to jest dużo małych. Skwapli-
wie to wykorzystałem. Zawsze starałem się 
grać epizody, jakbym grał Hamleta. 

- Co to dla pana znaczy być aktorem cha-
rakterystycznym? 

- To jest przede wszystkim świadomość 
własnych warunków zewnętrznych. General-
nie aktor charakterystyczny od niecharakte-
rystycznego różni się tym, że jeden może grać 
amantów a drugi nie może. Z tym, że ten któ-
ry gra amantów, jeśli jest utalentowany, może 
zagrać brzydkiego faceta, bo można go ucha-
rakteryzować albo mu garb dorobić. A z tego 
charakterystycznego przystojnego zrobić się 
nie da. Ja nigdy nie narzekałem. Role cha-
rakterystyczne są zazwyczaj ciekawsze. To są 
ludzie, którzy są jakoś powikłani, mają swoje 
kompleksy, kłopoty. To jest atrakcyjniejsze 
z punktu widzenia aktora, bo im więcej pro-
blemów psychologicznych w postaci, tym le-
piej, bo jest więcej materiału do pracy. 

- Budować postać sceniczną czy filmową 
to wejść w cudzy świat psychiczny. Jak to 
oddziałuje na człowieka? Czy coś zostaje po 
tym w panu?

- Nie. Trzeba oddzielać zawód, aktorstwo 
od siebie prywatnie. Co nie znaczy, że czasa-
mi -  budując jakąś rolę - nie trzeba pogrze-
bać we własnej psychice i odnaleźć pokłady, 
których się nie znało i o których posiadanie 
człowiek siebie nie podejrzewał. Żeby poznać 
daną postać, która jest na przykład mordercą 
albo kimś, kim kompletnie nie jestem, muszę 
poczuć cechy takiego kogoś. Ale to nie zna-
czy, że  to ma wpływ na mnie. Ja jestem jaki 
jestem, oddzielam te dwie rzeczy. Kiedy scho-
dzę ze sceny, zagrałem jakąś postać - zwłasz-
cza kiedy ona jest dramatyczna - jeszcze przez 
chwilę ona ze mną jest w garderobie, bo rola 
nie spływa z aktora natychmiast. Ale kie-
dy wychodzę z teatru, ta postać zostaje tam, 
w garderobie, nie zabieram jej z sobą. Trochę 
inaczej jest w filmie, szczególnie w serialu, 
kiedy z daną postacią jest się długo i ciągle, 
a ta postać jest zupełnie inna niż wszystko, co 

się robiło dotąd, niż ludzie dookoła. Tak było 
w moim przypadku przy serialu „Doręczy-
ciel”. Grałem tam człowieka upośledzonego 
umysłowo. Codziennie przez cztery miesiące 
musiałem się wcielać w człowieka, którym 
w ogóle nie byłem, a jednocześnie być w tym 
wiarygodnym, prawdziwym, co dla mnie jest  
absolutną podstawą. Zdarzało mi się, że koń-
czyłem zdjęcia, wsiadałem do samochodu, 
a potem wracałem do domu i szedłem tak, 
jak chodził Janek Kaniewski, bo gdzieś to we 
mnie zostawało. Ale to jest normalne. Wtedy 
obcowałem z postacią dłużej niż z samym 
sobą. Pracowałem od rana do nocy. Wra-
całem do domu, coś jadłem wypiłem piwo 
i szedłem spać, żeby wstać o szóstej i pojechać 
na plan. Wtedy ciągle byłem tym Jankiem. To 
nawet było wygodniejsze, żeby tak zupełnie 
z nim się nie rozstawać.  Ale serial się skoń-
czył i postać została sobie w filmie. 

- Powiedział pan kiedyś „Zawód, obok 
rodziny, jest sensem mojego życia. Ma wiele 
odcieni. W większości to barwy jasne i we-
sołe, ale jest też miejsce na ciemną stronę 
mocy”. Intrygujące. O czym pan myślał?

- Nie lubię o tym mówić.
-Nalegam.
- To zawsze trąci narzekactwem, mal-

kontenctwem. Staram się patrzeć na świat 
optymistycznie, twórczo. Uważam, że każda 
zmarnowana minuta mojego życia uciekła 
bezpowrotnie. Dlatego staram się nie marno-
wać czasu. I jakoś pożytkować życie twórczo, 
żeby coś po sobie pozostawić i zasłużyć na 
szacunek. To jest dla mnie bardzo ważne. Ale 
zdarzają się sytuacje, kiedy coś się nie udaje, 
kiedy chciałem zagrać jakoś tam, ale nie uda-
ło się, bo jestem za mało utalentowany. Albo 
wybrałem niewłaściwą rolę. Zdarzają się takie 
doły, kiedy postać jest tuż tuż, a ja ciągle nie 
potrafię jej zagrać i nie śpię całą noc, próbu-
jąc ją odnaleźć. Próbując zrozumieć, gdzie 
tkwił błąd. Zrozumieć, dlaczego nie potrafię, 
chociaż wydawało mi się, że jestem w stanie 
zagra każdy stan psychologiczny, jaki można 
sobie wyobrazić. A tu nagle nie umiem. No 
i co? Dlaczego? To jest męka, to jest czas, kie-
dy człowiek może się załamać. Nikt nie lubi 
ponosić porażek. Z tym jest coraz gorzej, kie-
dy jest się starszym. Kiedy się ma nazwisko, 
kiedy „danie ciała” nie wchodzi w rachubę. 
Odpowiedzialność jest wtedy dużo większa, 
bo to jest już marka. Marka musi być zawsze 
na najwyższym poziomie. To kosztuje. Do-
brze, że kosztuje. To co przychodzi łatwo, nie 
smakuje.

- Z aktorami Bałtyckiego Teatru Drama-
tycznego przygotowuje pan „Burzliwe życie 
Lejzorka”. Grał pan tę postać przez osiem 
sezonów w warszawskim Ateneum (pre-
miera 1989). To chyba rekordowo długo?

- Przedstawienie utrzymało się tak długo 
na afiszu, bo się bardzo podobało, było dobre. 
I nie dlatego, że ja tam grałem. Po prosto to 
było świetnie zrobione przedstawienie…
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- Wyreżyserowane przez Macieja Woj-
tyszkę…

- Tak, to było przedstawienie świetnie wy-
myślone przez Maćka Wojtyszkę. Tak jest 
z przedstawieniami, że jak się podobają, to 
się ich nie zdejmuje z afisza. W końcu zostało 
zdjęte, bo się zestarzałem. Lejzorek ma 32-33 
lata, a ja grając go przez osiem lat, miałem już 
ponad 40. Uznaliśmy, że wystarczy. Kiedy dy-
rektor Zdzisław Derebecki zaproponował mi, 
żebym zrobił coś w BTD, pomyślałem sobie, 
że „Lejzorek” to jest taki scenariusz, taka mu-
zyka, takie teksty piosenek, że szkoda, żeby 
nigdzie nie był wystawiany. Postanowiłem,  
że odbędę sobie taką podróż sentymentalną 
i zrobię to po swojemu.

- Na ile może być ograniczające to, że 
przez osiem lat pokazywał pan tę postać we-
dług pomysłu Macieja Wojtyszki?

- To był też mój pomysł. Maciek nie jest re-
żyserem, który komuś coś narzuca. On współ-
pracuje z aktorem, to jest współtworzenie. Ten 
Lejzorek w Ateneum to był w dużym stopniu 
mój Lejzorek, taki jak go sobie wymyśliłem. 
Oczywiście, Maciej to zaakceptował i podpisał 
się pod tym. Inscenizacja za to w całości na-
leżała do niego. Tutaj inscenizacja jest znowu 
całkowicie moja. Czasy się zmieniły, zmieniły 
się techniki teatralne. Wymarzyłem sobie, żeby 
ten „Lejzorek” był bogatszy. Wymarzyłem so-
bie, żeby świat w którym Lejzorek funkcjonuje 
- który jest w dodatkowym cudzysłowie, bo 
wszystko co oglądamy to kalejdoskop zda-
rzeń, jakie Lejzorek widzi tuż przed śmiercią, 
co daje dodatkowe wrażenie snu, nierzeczywi-
stości - miał rozmach. Z drugiej strony wizu-
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alizacje, dokumentalne fragmenty filmowe, 
fragmenty animowane, mają stworzyć świat 
surrealistyczny. Połowa spektaklu odbywa się 
w pierwszych latach komunizmu w Związku 
Radzieckim, który był światem surrealistycz-
nym. Lejzorek próbuje ten świat zrozumieć. 
Jest Żydem, Żydem tułaczem.

- Jest archetypiczny.
- To nie jest opowieść o Żydach, ale o czło-

wieku, który zmaga się ze światem, próbuje go 
zrozumieć. Co chwilę dostaje w łeb, przewra-
ca się, wstaje i znowu próbuje zrozumieć rze-
czywistość. Akcja dzieje w wielu miejscach, 
również w Polsce, w Niemczech rodzącego się 
faszyzmu, we Francji a na końcu w Palestynie. 
To wymagało dużego rozmachu inscenizacyj-
nego. Wtedy nie było takich możliwości, teraz 
są. Nagle na wielkim ekranie, który spełnia 
przeróżne funkcje,  wyświetla się gigantyczne 
obwieszczenie, że zmarł towarzysz Szmury-
gin.  Wielkie czerwone nazwisko, w którym 
kolejne litery pulsują i znikają. Na końcu ga-
śnie ostatnia litera…

- Wtedy Lejzorek wydaje swoje 
nieszczęsne westchnienie?

- Westchnienie, od którego zaczy-
na się jego tragedia. Jeśli to jest tylko 
czytane na małym afiszu, to jest coś 
innego. A jeśli tu jest wyświetlone 
ogromne, a jednocześnie te litery 
się pojawiają i znikają, pojawiają się 
i znikają, to działa inaczej. To jest po-
granicze snu. Z drugiej strony to jest 
świat Orwella. Wielki Brat wyświetla 
informację, że zmarł jakiś towarzysz 
Szmurygin, a jak ktoś westchnął 
z tego powodu, jest zbrodniarzem. 
Scena BTD daje wielkie możliwo-
ści, ponieważ jest sceną głęboką. 
Mogę operować przestrzenią. Moż-
na wykonywać różne zabiegi, które 
wkrótce państwo zobaczą. Ale to też 
problem. Dyrektor już mi na głowie 
wisi, bo co będzie, kiedy spektakl 
wyjedzie do teatru, który nie ma takiej głębi, 
a rzutnik wyświetlający różne fantazje, mate-
riały dokumentalne, musi być tzw. tylną pro-
jekcją. Wtedy odpowiadam: „Trudno. Ludzie 
będą przyjeżdżać tutaj , do Koszalina, bo tyl-
ko tutaj będzie można ten spektakl zobaczyć”.

- Kiedy  pana słucham, przekonuję się, że 
stosuje pan do siebie zasadę, iż reżyser musi 
wiedzieć precyzyjnie, o co mu chodzi. 

- Nie lubiłem i nie lubię pracować z reży-
serami, którzy nie są przygotowani. Reżyser, 
kiedy zaprasza aktorów na pierwszą próbę 
czytaną, kiedy aktorzy jeszcze nie wiedzą, 
w czym będą brali udział, już musi dokład-
nie wiedzieć, jakie to będzie przedstawienie.  
Reżyser dlatego jest „pierwszy po Bogu”, że 
zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Aktor 
ma prawo reżyserowi zadawać pytania, reży-
ser nie ma prawa odpowiedzieć „nie wiem”. 
Ogólny zarys spektaklu jest już w mojej gło-
wie, zanim przystępuję do reżyserowania. 

Może dlatego tak rzadko reżyseruję (śmiech).
- A dlaczego akurat pracuje pan w Kosza-

linie?
- Padła taka propozycja. Ja jasno powiedzia-

łem, że mogę to zrobić tylko w wakacje. Gram 
prawie codziennie w Warszawie, dodatkowo 
mam zdjęcia do serialu „M jak miłość”, za 
chwilę zaczynam zdjęcia do serialu „Ranczo”. 
Musiałem tak to ułożyć, żeby wykorzystać 
czas wakacji. Kończymy pierwszy etap pracy, 
aktorzy jadą na urlop. Wracamy pod koniec 
sierpnia.  Składamy wszystko w całość, łączy-
my wszystkie elementy wizualizacyjne, świa-
tło, dźwięk,  muzykę i to co zrobiliśmy na sce-
nie. I 15 września zapraszamy na premierę.

- Między Koszalinem a Warszawą krąży 
pan autem?

- Nie mam wyboru. Sponsorem spektaklu 
jest Hotel Unitral – fantastyczny hotel od razu 
powiem – ale ulokowany w Mielnie, więc mu-
szę dojeżdżać.

- Nadal tak bardzo lubi pan prowadzić 

jak kiedyś?
- Lubię, choć szkoda, że do Koszalina nie 

ma żadnego porządnego połączenia. Nie lubię 
niektórych miejscowości po drodze do Kosza-
lina. Nie lubię Bobolic, Białego Boru…  Ludzie 
z całej Polski pozostają z niedobrym wraże-
niem, kiedy myślą o Bobolicach. Te fotorada-
ry są ustawiane złośliwie. Chodzi tylko o kasę. 
- Gdzieś czytałem dramatyczną opowieść 
o tym, jak pierwszy raz pojechał pan do 
Europy - „maluchem” do Hiszpanii. Zapo-
wiadał się pan na ekstremalnego kierowcę. 
- Byłem bardzo młody. Bardzo szczęśliwy, 
bo zakochany. Rok po ślubie. Jednocześnie 
miałem od pół roku samochód, co też było 
wielkim szczęściem. Zostaliśmy zaproszeni 
do Hiszpanii do wspaniałej willi nad Morzem 
Śródziemnym. Był rok 1987. U nas wtedy 
szarzyzna szarzyzn. Pojechałem do Niemiec. 
Tam pracowałem jako kuchcik przez trzy ty-
godnie. Te pieniądze wystarczyły, żeby żona 

do mnie dojechała i ruszyliśmy w desperac-
ką podróż. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, co 
robimy. Po prostu pojechaliśmy. Młodość to 
także nieodpowiedzialność. Na szczęście nic 
się nam nie stało. Wróciliśmy szczęśliwi. To 
była jedna z najpiękniejszych przygód nasze-
go życia.

- A czym pan teraz jeździ?
- Volvo XC60. 
- Duże i bezpieczne.
- Moja żona wybrała. Inna sprawa, że za-

wsze mi się ten samochód podobał.  Chodziło 
przede wszystkim o bezpieczeństwo. Ja dużo 
jeżdżę po Polsce, żona się o mnie martwi. 
Ponieważ żona rządzi pieniędzmi w moim 
domu, zapytałem: „Stać nas?” „Stać” – od-
powiedziała. Zamówiłem, zanim samochód 
pojawił się u nas w normalnej sprzedaży.

- Użycza pan żonie auta?
- Ma swoje. Mojego nie lubi. Mówi, że nie 

lubi jeździć czołgiem.
- Ostatnie pytanie: możemy jeszcze liczyć 

na takie przedstawienie jak „Gra, 
czyli musical dla jednego aktora”.

- Kto wie. Ciągle o nim myślę. Jest 
uniwersalny, w każdym wieku moż-
na go prezentować. Niektóre piosen-
ki z tego monodramu umieściłem 
w moim programie estradowym  
„Artur Barciś Show”.  To jest trochę 
inna formuła. W „Grze” nie pada ani 
jedno słowo mówione, wszystko jest 
opowiedziane piosenkami. W „ABS” 
jest bardziej prywatnie. Anegdotycz-
nie opowiadam o życiu poza kulisa-
mi teatru.

- Pozostaje mi nadrobić zaległość 
i obejrzeć.

- Ja to robię rzadko, bo nie mam 
czasu na estradę. Jednak ten kontakt 
z publicznością bardzo sobie cenię. 
Kiedy gram w teatrze, wychodzę 
wyjściem dla artystów, a widzowie 
wyjściem głównym i się raczej nie 

spotykamy. A tutaj jest spotkanie, ja to nazy-
wam spotkaniem przyjaciół, bo widz zawsze 
jest moim przyjacielem.

- Mówiąc o spotkaniu, sprowokował 
mnie pan do zadania jeszcze jednego pyta-
nia – o „zlot”. Czy tegoroczny już się odbył? 
Chodzi o spotkanie ludzi, którzy uczestni-
czą w dyskusjach na forum internetowym 
związanym z pana stroną www.barcis.pl. 
Raz do roku spotykają się nie wirtualnie, 
a realnie. Zdradzi pan gdzie?

- Zawsze w tym samym miejscu, ale nie 
zdradzam go publicznie. To jest spotkanie dla 
wybranych, dla ludzi aktywnie związanych 
z moją stroną internetową. To jest rodzaj na-
grody. Odbywa się to co roku tak samo. Za-
czyna się od wizyty w teatrze, od najnowszego 
spektaklu, w którym gram.  Potem idziemy 
do sympatycznej knajpki w pobliżu mojego 
domu, w lesie. Przy ognisku rozmawiamy. Do 
białego rana.





Styl życia

Antoni Górkiewicz: Bornholm

Fantastycznie czuję się w Skandynawii, a szczególnie polubiłem Bornholm. 
Polecam go każdemu, kto preferuje aktywne spędzanie urlopu i kocha wodę. 
To raptem cztery godziny promem Kołobrzegu! Wraz z dwiema pobliskimi 
cudownymi wysepkami Christianso i Frederikso jest idealnym miejscem do 
wypoczynku. Wyspa, chociaż nieduża, ma wszystko, co najlepsze w Skan-
dynawii. Na południu, w okolicach Dueodde, można podziwiać szerokie 
piaszczyste plaże z wieloma wydmami, po których bez obawy zapłacenia 
mandatu (jak to u nas się dzieje) można spacerować lub się opalać. Na 
północy zaś powita nas skaliste wybrzeże – niczym w Norwegii. Do tego 
niespodzianki klimatyczne. W łagodnym mikroklimacie wyspy owocują 
figowce! A latem zdarza się, że kiedy na północnym krańcu wyspy leje, 
na południu pali słońce. Albo odwrotnie. Dzieje się tak, chociaż w naj-
szerszym miejscu Bornholm ma tylko 40 kilometrów. 

Bornholm oferuje wiele atrakcji – wśród nich malownicze ru-
iny zamków i ogromne jaskinie dostępne tylko od strony morza. 

Jeśli chcemy się zatrzymać na dłużej, kusi bogata oferta domków i przy-
czep kempingowych do wynajęcia. Kto chciałby skorzystać z hotelu, też ma w czym przebierać. 

Przed wielu laty zlikwidowano na wyspie kolej i teraz w miejscu torów kolejowych jest ponad 200 kilometrów ścieżek 
rowerowych. Z wypożyczeniem jednośladu nie ma problemu; można promem przewieźć też własny. 

Antoni Górkiewicz jest kierownikiem koszalińskiej redakcji TVP

Magdalena Borzyszkowska: Egipt

Odwiedziłam wiele pięknych i egzotycznych miejsc, ale nieustannie tęsknię za 
Egiptem. Przyciąga mnie on swoim ciepłem, swoją magią – barw, dźwięków, za-
pachów i bajecznych widoków. Kiedy zamykam oczy, widzę te niezwykłe zabytki 
z tysiącletnią metryką: piramidy, posągi faraonów, sfinksa, świątynię w Abu Simbel, 
hieroglify i wyobrażam, sobie jak powstawały. Dawne królestwo faraonów to kraj nie-
zwykle tajemniczy, z fascynującą historią, często niezrozumiałą, a jednak pociągają-
cą i egzotyczną dla nas, Europejczyków. Nigdzie indziej na świecie nie znalazłam też 
wspanialszych raf koralowych, nazywanych morskimi lasami równikowymi. Wi-
brują one życiem, lśnią tysiącami kolorów i fascynują niesamowitymi kształtami. 
Ilekroć odwiedzam kraj nad Nilem, odkrywam go na nowo. 

Magdalena Borzyszkowska jest dyrektorem koszalińskiego oddziału Nordea Bank

Każdy z nas ma takie miejsca. Ukochane, 
wyjątkowe. Miejsca urodzenia, wychowa-
nia, albo z innych powodów szczególne. 
Ale podróżując, odkrywamy też nowe. 
I także one potrafią zapaść gdzieś głęboko 
w pamięć, zawładnąć wyobraźnią. chętnie 
o nich mówimy, dzieląc się wrażeniami.
Zapytaliśmy grupę koszalinian o takie wła-
śnie miejsca i poprosiliśmy o ich zareko-
mendowanie. Wybierzmy się więc w po-
dróż. 
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Skandynawia to doskonałe miejsce wypoczynku dla aktywnych. Pozazdrościć jej 

można infrastruktury turystycznej.  Nawet na malutkim Bornholmie bez proble-

mu wypożyczymy dowolny sprzęt, choć najpopularniejszym sposobem zwiedza-

nia wyspy są wycieczki rowerowe. 

Jeździmy do Egiptu po słońce. Czasami 

jednak trzeba od niego odpocząć 



Piotr Ostrowski: gdyńskie Orłowo
 
Morze, plaża, łodzie rybackie i malowniczy porośnięty lasem nadmor-

ski klif – czyż nie brzmi pięknie? Tak właśnie wygląda gdyńskie Orłowo, 
które z zapałem malował Marian Mokwa, a  opisywał mieszkający w dom-
ku przy plaży Stefan Żeromski. To tu powstał słynny „Maxim w Gdyni”, 
o którym śpiewa Lady Pank. Tutaj jest najsłynniejsza w Polsce teatralna 
scena letnia na plaży i malownicze białe molo, które urodą nie ustępuje 
temu najsłynniejszemu w sąsiednim Sopocie. To tu można codziennie 
kupić świeżą rybę prosto z kutra i wypić kawę w na wydmie z wido-
kiem na Hel. Nic więc dziwnego, że w najpiękniejszej dzielnicy Gdy-
ni najchętniej osiedlają się celebryci, artyści, znani politycy i przed-
siębiorcy, bo – jak mówią – Orłowo to miejsce na wieczne wakacje.  
Jednak dla mnie Gdynia to przede wszystkim prawdziwa kaszubska 
metropolia, którą budowali i rozwijali także moi przodkowie. To miasto młode 
i nowoczesne, w którym mieszkają ludzie rodzinni, dobrze wykształceni i zadowoleni ze swego życia 
(tak mówi nawet statystyka!). Od najmłodszych lat przyjeżdżałem do Gdyni – do rodziny, na wakacje, na zakupy, na wagary. 
Gdy pierwszy raz zobaczyłem przystań rybacką w Orłowie, wiedziałem, że jest to moje miejsce na świecie. Po latach udało mi się tu zbudować 
dom i zamieszkać. Mimo że od kilku lat pracuję i żyję w Koszalinie, do Orłowa wracam w każdej wolnej chwili. Jest to bowiem nie tylko mój 
dom, ale i miejsce na najlepsze na świecie wakacje. 

Piotr Ostrowski jest prezesem zarządu Radia Koszalin

Marek Jóźków: wyspa Lanzarote

Wszystkich spragnionych słońca i ciepła, leniuchowania na plaży, lubiących 
sporty wodne i dobre jedzenie, zapraszam na Wyspy Kanaryjskie. Na początek na 
Lanzarote – jedną z siedmiu wysp archipelagu. Bez przemysłu i wielkich hotelow-
ców, z łagodnym klimatem i ze średnią roczną temperaturą 25 stopni Celsjusza.

Na Lanzarote byłem w sierpniu. Było ciepło i słonecznie, ale nie upalnie i dusz-
no. Po wyspie podróżować można wypożyczonym samochodem albo autobu-
sem – jest dużo linii lokalnych. Gdy jesteśmy w czteroosobowym towarzystwie, 
opłaca się podróżować taksówką. Na postoju są umieszczone taryfikatory i z góry 
wiadomo, ile zapłacimy za wycieczkę. 

Na pierwszy ogień proponuję Park Narodowy Timanfaya. To ponad 50 km 
kw. kraterów i zastygłej lawy, widok iście marsjański. Można tu przemieszczać się 
w sposób zorganizowany, autobusem z przewodnikiem, który zatrzymuje się tyl-
ko w wyznaczonych miejscach. Ja jednak polecam trekking organizowany przez 
miejscowe biura turystyczne.

Dla miłośników kaktusów atrakcją jest ogród, gdzie zgromadzono ponad 1400 
ich gatunków: miejscowych i sprowadzonych z różnych części świata. Wielość 
i różnorodność form zachwycająca. Miłośnicy win muszą koniecznie zobaczyć 
winnicę w środku morza lawy. To niesamowity widok. Po degustacji, nabieramy 
ochoty na zakup tamtejszych trunków. Paniom polecam Moscatel vino de licor, 
które można kupić również w marketach po niższej cenie, choć bez certyfikatu.

Najbardziej wietrzną plażą na wyspie jest Caleta de Famara. To raj dla surfe-
rów. Wieje tak, że po pół godzinie mój ręcznik zniknął pod warstwą piasku.

Inne atrakcje: Plaja Blanca Papagayo – siedem zatoczek z pięknymi plażami 
o czystym jasnym piasku; Arrecife – stolica wyspy; Teguise z mnóstwem zabyt-
ków i cosobotnim gwarnym targiem; rejs na wyspę La Graciosa, gdzie jest kilka 
wygasłych wulkanów.

Marek Jóźków jest uznanym koszalińskim fotografikiem

Krystyna Kościńska: kaszubskie Ostrzyce

Pomysłu mojego syna, aby wspólnie z nim i jego 
żoną spędzić długi majowy weekend na Kaszubach nie 
przyjęłam entuzjastycznie. Oczywiście nie dlatego, że 
nie lubię wspólnych rodzinnych wypadów, ale nie wy-
obrażałam wówczas sobie, jak urokliwy jest to region. 
W okolicy Ostrzyc wynajęliśmy domek i tak naprawdę 
wykorzystywaliśmy go tylko na noclegi. W ciągu dnia 
odkrywaliśmy uroki Kaszub. Jedno z takich miejsc, 
do którego chciałabym wracać, to mała restauracyjka 
o nazwie Kaszubski Zapiecek. Ulokowana jest ona nad 
brzegiem jeziora Ostrzyckiego w otoczeniu pięknej 
zieleni i kwiatów. Spędziliśmy tam cały dzień, bo jest 
to niezwykłe miejsce. Konsumpcja odbywa się w ca-
łym otoczeniu Zapiecka, na trawie, w starych łodziach, 
na drewnianych huśtawkach, przy drewnianych nie-
heblowanych stołach. Delektowaliśmy się kaszubską 
kawą zwaną brejką z dodatkiem jęczmienia i cykorii, 
smakowaliśmy wspaniałe własne wyroby cukierni-
cze, ale również świeżą rybkę dopiero co złowioną. 
W pobliżu Kaszubskiego Zapiecka jest wypożyczalnia 
kajaków i rowerów wodnych. Skrzętnie wykorzystali-
śmy ten fakt dla spalenia nabytych wcześniej kalorii. 
Jeżeli ktoś chce poznać uroki i smak Kaszub, musi 
tam pojechać. Ja na pewno tam wrócę.

Krystyna Kościńska jest urzędniczką, główną spe-
cjalistką ds. polityki społecznej w Wydziale Zamiejsco-
wym Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie
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Orłowski klif

Arrecife

Jak nie zakochać się w krajobrazie Kaszub?

Jeździmy do Egiptu po słońce. Czasami 

jednak trzeba od niego odpocząć 



Borys Boratyński: chorwackie Vodice 

Vodice to piękne miasto i port w środkowej Dalmacji nad Adriatykiem. 
Mieszka tam ok. 6.500 osób – ludzie pogodni, otwarci i znani ze szczerej 
bałkańskiej gościnności. Nie ma najmniejszego problemu, by się z nimi po-
rozumieć. Można śmiało mówić po polsku.

Dalmacja z kolei to kraina ponad tysiąca wysp i wysepek, gajów oliw-
nych, lasów piniowych i wspaniałych winnic. To przyjazne wybrzeże pełne 
plaż i kurortów. Jednym z nich są właśnie Vodice. Stanowią one świetną 
bazę wypadową do większych i bardziej znanych miejscowości, jak Zadar, 
Szibenik, Trogir czy Split. W najbliższej okolicy znajdują się przepiękne 
cuda przyrody, jak wodospady Krka oraz Park Narodowy Kornati.

Region ten słynie z zawsze słonecznej pogody. Sezon, podczas które-
go wysoka temperatura wody (24-26 stopni Celsjusza) sprzyja morskim 
kąpielom, trwa od czerwca do września. W łagodnym, śródziemnomor-
skim klimacie podziwiać możemy wyjątkowo bogatą i egzotyczną przy-
rodę. Przyciąga też urokliwy port, łączący się z zabudową starego miasta 
i piękną promenadą, która stanowi fajną trasę do porannego joggingu 
i wieczornych spacerów nad brzegiem morza. Wspaniałe, choć w większości kamieniste 
plaże, ciągnące się przez całe bardzo urozmaicone wybrzeże, zachęcają do plażowania.

Wspaniałą przygodą jest skorzystanie z usług licznych wypożyczalni sprzętu wodnego i opłynięcie najbliższych wysp i wysepek. Możemy 
dotrzeć do miejsc niemal dziewiczych i rozkoszować się pięknymi widokami podczas kąpieli i nurkowania. Baza noclegowa jest przebogata. 
Vodice dysponują 50.000 tysiącami miejsc noclegowych! Praktycznie każdy dom to pensjonat. Są również hotele z opcją all inclusiv. Ja jednak 
wybieram zakwaterowanie w apartamentach usytuowanych z ala od centrum w zacisznej okolicy z ładnym widokiem na morze. Polecam 
www.chorwacja.ta.pl. Po dwóch pobytach w Chorwacji muszę powiedzieć, iż działa ona jak narkotyk: kiedy raz spróbujesz, nie możesz się 
potem oprzeć, by tam nie wrócić. Zapewne więc znowu tam pojadę.

Borys Boratyński jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, właścicielem agencji INVEST Nieruchomości

Joanna Gumińska: Lofoty 

Norwerskie wyspy Lofoty są magiczne. Z każdej strony w jaką się nie 
spojrzy, na wszystkich możliwych planach, bliższych i dalszych, wyra-
stają góry. Wyglądają bajkowo, dokładnie tak, jak rysują je dzieci – całe 
pasma niewiarygodnie ostrych szczytów. W przeciwieństwie do całej 
kontynentalnej Norwegii, tu nie dotarły masy lodowców i po prostu 
nie starły czubków gór. Efekt jest zadziwiający i jedyny 
w swoim rodzaju. 

Wyspy mają dla mnie unikalny klimat – to 
niezwykłe zestawienie przytulnych, małych zatoczek, niskiej zabudowy, 
z przewagą czerwonych domków rybackich, wysp i wysepek wszędzie 
w zasięgu wzroku, a jednocześnie wyrastających wprost z wody, bez żad-
nego ostrzeżenia, ostro pnących się gór. I to światło! Podobno nigdzie 
na świecie nie ma tak niezwykłego światła o każdej porze roku – stąd 
pielgrzymki zawodowych fotografów przyrody z całego świata. 

Byłam tam stanowczo za krótko, bo tylko kilka dni. Wracałabym co 
rok i w każdej porze roku, a najchętniej bym tam po prostu pomieszkała. 
To najpiękniejszy kawałek świata, jaki udało mi się zobaczyć.

Joanna Gumińska jest sędzią Sądu Rejonowego – Sądu Gospodarczego
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Mariusz Krajczyński: Kuba

Kuba, największa wyspa Karaibów, jest bardzo istot-
nym krajem na arenie międzynarodowej bynajmniej nie 
ze względu na swój potencjał gospodarczy czy demogra-
ficzny. Ważne jest jej strategiczne położenie, dla które-
go zyskała wielkie znaczenie w okresie zimnej wojny i tak 
już pozostało. Dzisiaj to swoisty skansen komunizmu. 
Jest to jednocześnie wyspa o przepięknych walorach krajo-
brazowych, ciepłym klimacie, bogatej historii. Kuba prze-
rosła wszystkie moje oczekiwania. Przeżywałem zachwyt 
nad naturą, przyrodą i urokiem tego, co zostało po specy-
ficznej architekturze kolonialnej. Miałem tam wrażenie, 
że jestem w zupełnie innych czasach, że przeniosłem się 
w czasie o jakieś 60 lat wstecz. Czas jakby się zatrzymał, a ja 
zostałem tam teleportowany z naszej zabieganej cywiliza-
cji. Zachwycające jest wszystko: od starych samochodów 
i budynków po obrazki życia codziennego na prowincji. 
Gorąco polecam.

Mariusz Krajczyński jest menedżerem w firmie Infinio, 
której specjalnością jest renowacja budynków

Hawana. Żywe
muzeum motoryzacji

lat czterdziestych
i pięćdziesiątych

ubiegłego wieku.
Dla szczególnego światła, z jakiego słyną Lofoty, zjeżdżają 

się tam fotograficy z całego świata

Vodice stały się ulubionym miejscem 
również dla mojej żony, Ani. 





ożna by powiedzieć, że uroczystość w Koszalińskim 
Urzędzie Stanu Cywilnego 30 czerwca br. to tylko for-
malne potwierdzenie ich małżeństwa. Jest jednak ina-
czej. – Kiedy stanęliśmy przed urzędnikiem, poczuli-
śmy silniej, że tworzymy jedność, że jesteśmy rodziną 
– zapewnia Gall Podlaszewski, młody architekt. Am-
malia potwierdza słowa męża, ale zaraz dodaje: – Rów-
nie mocno przeżywałam ślub w gdańskim meczecie, bo 

to był moment przełomowy. 

Babcia zaufała

Bez ślubu muzułmańskiego nie byłoby mowy o cywilnym. Takie 
są indonezyjskie przepisy. Dopiero przesłanie zaświadczenia o ślubie 
wyznaniowym pozwala starać się o zgodę władz na zawarcie mał-
żeństwa cywilnego. – Indonezja jest krajem islamskim z rozdziałem 
państwa i religii. Ten wymóg jednak pozostał – wyjaśnia Gall Podla-
szewski. – Kwestia religii, chociaż oboje nie jesteśmy głęboko religij-
ni, była jedną z najważniejszych spraw, które musieliśmy przemyśleć 
i ustalić, kiedy zastanawialiśmy się nad naszym związkiem. Jedno 
z nas musiało zmienić wyznanie – dodaje. W końcu to on podjął 
decyzję o konwersji. – Najbardziej obawiałem się reakcji mojej babci, 
która głęboko przeżywa swoją wiarę – mówi Gall. – Ale przyjęła to 
z zaufaniem do mnie i zaakceptowała. 

imam z gdańska

Gall Podlaszewski przeniósł na grunt koszaliński Pecha Kuchę – 
narodzony w Japonii zwyczaj spotkań, podczas których różne osoby 
w ścisłym reżimie czasowym publicznie prezentują rozmaite tematy. 

Posługują się przy tym prezentacjami w programie Power Point, któ-
re muszą mieć 20 slajdów, a na omówienie każdego z nich jest tylko 
20 sekund. 

Na czwartej koszalińskiej „peczakczy” gościł Libijczyk na stałe 
mieszkający w Gdańsku. Był imamem, opiekunem społeczności mu-
zułmańskiej w Trójmieście. Mówił o rozgrywającej się w jego kraju 
wojnie domowej. Po spotkaniu gościł w domu Podlaszewskich. 

Później młodzi odwiedzili go w Gdańsku. Opowiedzieli mu o swo-
ich planach małżeńskich, a Gall o zamiarze konwersji. Padło pyta-
nie o dobry moment na taki krok. – Teraz. To błogosławiony czas, 
bo kończy się właśnie ramadan, okres świętego postu – zakrzyknął 
imam. Trzy godziny później Gall stał się muzułmaninem i mężem 
Ammalii. – Decyzja o zmianie wyznania jest trudna. Ale dla mnie 
mimo wszystko łatwiejsza niż dla żony.

Połączył ich weimar

Poznali się w niemieckim Weimarze. On jako absolwent architek-
tury na Politechnice Warszawskiej przyjechał na studia doktoranckie 
w tamtejszym Bauhaus Universitaet, ona już tam dwa lata studio-
wała. – Kiedy zobaczyłem Ammalię, od razu zwróciła moją uwagę. 

Ammalia wcześniej nie miała nazwiska i nie potrzebowała go. Indonezyjczykom wystarczają imio-
na - taka tradycja.  Zimą odwiedzi swój kraj wraz z mężem i córeczką już jako pani Rizky Suci 
Ammalia Podlaszewska.
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Indonezja to wielki archipelag wysp – dokładnie 17 508, 
z których sześć tysięcy jest niezamieszkałych. Państwo ma 
prawie ćwierć miliona obywateli, na 300 grup etnicznych 
i mówiących 250 językami. Oficjalny język bahasa Indonesia 
jako państwowy wprowadzono niespełna pół wieku temu.



Pierwsza rozmowa, pierwszy spacer, pierwsza wspólna kawa. Od tego 
momentu bez przerwy jesteśmy razem – śmieje się Gall.

 A jak wspomina to Ammalia? Kiedy poczuła, że spotkała kogoś 
szczególnego? – Na początku broniłam się przed myślą, że to coś 
wyjątkowego. Ale kiedy Gall po 10 dniach na krótko wyjechał, tęsk-
niłam. Wtedy sobie uświadomiłam, że jest dla mnie ważny. I wtedy 
przekroczyłam niewidzialną granicę, taką wewnętrzną. W naszej kul-
turze dziewczęta są uczone ostrożności w kontaktach z Europejczy-
kami, trzymania się właśnie niewypowiedzianej granicy. Ale z drugiej 
strony nasz poeta mówi: „jeśli serce wyznacza ci drogę, pójdź nią”. 
Zwyciężyła we mnie ta romantyczna cząstka – wspomina Ammalia.

Raczej nie Koszalin

 Gall Podlaszewski pracuje w pracowni architektonicznej HS99. – 
Tylko do jesieni. Zimą na dwa miesiące pojedziemy do Indonezji. Po-
tem na dwa lata wracamy do Weimaru, żeby dokończyć doktoraty. Co 
później? Tego jeszcze nie wiemy. Musimy wybrać miejsce, w którym 
znajdziemy dla siebie przestrzeń do zawodowego rozwoju – mówi. 
Czy to będzie Koszalin? – Raczej nie. Może będziemy robić coś na 

linii Polska – Indonezja. My, Polacy, niewiele wiemy o tym 240-milio-
nowym kraju i niewiele dzieje się we współpracy obu krajów. Z cza-
sem pewnie będzie się to zmieniać. 

Specjalnością Ammalii jest urbanistyka. Pisze pracę o tym, jak roz-
wój turystyki wpływa na kształtowanie przestrzeni miejskiej. Wybór 
kierunku studiów był nieprzypadkowy. Jej mama jest konsultantem 
indonezyjskiego ministerstwa infrastruktury. Zabierała córkę w roz-
liczne wyjazdy studyjne, objaśniała istotę urbanistyki. 

Cztery języki Kirany

Do Weimaru wrócą z półroczną obecnie córeczką Kiraną (imię 
można przetłumaczyć jako „Promień Słońca”). Mała ma już zała-
twione miejsce w tamtejszym przedszkolu. – Będzie rosła, ucząc się 
czterech języków – śmieje się Gall. – Przedszkole jest niemieckie, my 
rozmawiamy po angielsku, ale do Kirany każde z nas mówi w swoim 
języku. 

Bauhaus Universitaet to tygiel narodowości. Ponad 80 procent 
studentów to obcokrajowcy, wśród których dominują Azjaci. – To 
bardzo inspirujące środowisko – mówi Gall Podlaszewski. – Tak jak 
sama uczelnia. Otwiera mnóstwo możliwości zawodowych. 
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W rodzinie Ammalii w kolejnych pokoleniach jako pierwsze dziecko 
przychodzi na świat zawsze dziewczynka. Tak więc w szóstym już 
pokoleniu Kirana jest pierwszą córką pierwszej córki…

W Polsce kartę stałego pobytu ma tylko 150 
Indonezyjczyków. Ammalia Podlaszewska jest 
jedną z dwóch Indonezyjek mieszkających 
w województwie zachodniopomorskim. 



W tym sporcie, czyli wszechstronnym konkursie 
konia wierzchowego (WKKW), jeździec i koń tworzą 
jedno. Dlatego wszędzie jeżdżą razem. Inaczej niż na 
przykład w pięcioboju. Tam konia losuje się na miejscu 
zawodów. Można trafić dobrze, ale można też dostać 
pod siodło jakiegoś nerwusa albo lenia. 

Koń z charakterem

Wag jest może trochę pobudliwy, ale wytrzymałości i woli walki 
nigdy mu nie brakuje. – Jest jak Marit Bjoergen i Justyna Kowal-
czyk w jednym – śmieje się pan 
Paweł. Czyli piekielnie silny fi-
zycznie jak jedna i niezwykle 
ambitny jak druga narciarka.  
Z Wagiem tworzą nierozłączną 
parę od czterech lat. Poznali się 
zaraz po chińskiej olimpiadzie, 
drugiej w karierze jeźdźca ze 
Skibna. Koń pochodzi ze stadni-
ny w Mosznej na Opolszczyźnie. 
Należy do Magdaleny Doni-
mirskiej. – Z panią Magdaleną 
nigdy się nie widziałem. Kon-
taktujemy się tylko telefonicznie 
i mejlowo – śmieje się pan Paweł. 
– Wiem, to może dziwić. Korzy-
ścią z naszej współpracy jest dla 
pani Magdaleny to, że koń jest 
odpowiednio trenowany i star-
tuje na zawodach wysokiej ran-
gi. Dla hodowcy to satysfakcja.  
W Hongkongu jeździec ze Skib-

na startował na Weriuszu. Rumak miał wtedy 15 lat. – Wiedziałem, 
że potrzebuję nowego konia takiej klasy, jeśli chcę myśleć o starcie 
w Londynie – mówi Paweł Spisak. Kiedy opisuje Waga, wyraźnie 
się ożywia: – On ma niespożyte pokłady energii. Nie ma crossu, na 
którym okazywałby oznaki zmęczenia. Zawsze galopuje do końca. 
Jest silny i skoczny. Ale ma trudny charakter, przez co czasami trud-
no wykorzystać wszystkie jego atuty. Nie zawsze daje się do końca 
kontrolować. Poprzez próbę kontroli tempa w crossie tracę trochę 
cennych sekund. Najsłabszym punktem Waga jest ujeżdżenie. Jest 
pobudliwy, więc muszę się napracować, żeby go wyciszyć a później 
wciąż uspokajać.

Dwa dni za kierownicą 

To, że Paweł Spisak pojechał 
na igrzyska olimpijskie w Lon-
dynie oznacza, że jest jednym 
z 75 najlepszych zawodników 
WKKW na świecie. To zaś, że 
sam prowadził tira z wyposaże-
niem i koniem oznacza, że Polski 
Związek Jeździecki nie jest w sta-
nie wyłożyć 1600 złotych, żeby 
opłacić profesjonalnego szofera. 
Zwraca tylko koszt paliwa. 

Z Koszalina do Londynu jest 
jakieś 1600 kilometrów. Przepisy 
nie pozwalają, żeby kierowca je-
chał tak daleko bez dłuższego od-
poczynku, a żona, pani Iza, która 
jako luzak towarzyszy Pawłowi, 
tira nie prowadzi. Trzeba się było 
zatrzymać na pół dnia, dlatego 

Paweł Spisak na swoje trzecie igrzyska pojechał wielkim mercedesem. Tak wielkim, że zmieścił się 
w nim bagaż jego i żony, olbrzymi bagaż Waga i sam Wag, 15-letni ogier rasy półszlachetnej.

w
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CO tO jest wKKw?

Współzawodnictwo podobne do współczesnego WKKW 
wywodzi się z tradycji wojskowej i znane było już przed 
1902 rokiem, gdy w Paryżu rozegrano pierwszy taki kon-
kurs. Składał się z kilku etapów: ujeżdżenia, steeplecha-
se, biegu z przeszkodami, terenowego biegu płaskiego 
i konkursu skoków. celem tych zawodów było zademon-
strowanie zdolności, wytrzymałości i szybkości koni, jak 
również ich elegancji, a także zgrania konia z jeźdźcem. 
Po raz pierwszy zawody zostały rozegrane jako konkuren-
cja olimpijska w roku 1912 w Sztokholmie, lecz do roku 
1924 mogli w nich brać udział tylko oficerowie wojskowi 
w czynnej służbie. Zawodnicy cywilni zostali dopusz-
czeni w roku 1956. Kobiety zaczęły startować w zawo-
dach w roku 1964 i współzawodniczą z mężczyznami. 
Źródło: Wikipedia
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cała podróż zajęła im dwie doby. Potem raptem króciutki odpoczynek 
po męczącej drodze i początek pięciodniowych zawodów. 

trzy próby 

W olimpijskim WKKW wszystko zaczyna się od prezentacji, która 
w gruncie rzeczy jest przeglądem weterynaryjnym. Sędziowie i le-
karze sprawdzają, czy wszystko z końmi jest w porządku (Waga do 
zawodów przygotowywał doświadczony lekarz weterynarii – Janusz 
Okoński z Warszawy). Na kolejne dni rozłożone są trzy próby. Wynik 
każdej ma duże znaczenie, jednak najczęściej decydująca jest tere-
nówka. Podczas zawodów konie poddawane są kolejnym dokładnym 
badaniom weterynaryjnym. Od ich wyniku zależy dopuszczenie do 
kolejnych prób. 

Zawody WKKW są wymagającym sprawdzianem umiejętności 
jeźdźca i konia. Wszystkie trzy próby trzeba pokonać z jak najmniej-
szą liczbą punktów karnych 
(premiujące punkty z ujeżdże-
nia są odpowiednio przelicza-
ne). Wyniki każdego etapu mają 
znaczenie, praktycznie jednak 
decydująca jest próba terenowa.  
Próba ujeżdżenia (Paweł pod-
kreśla: ujeżdżenia, a nie ujeż-
dżania!) polega na wykonaniu 
odpowiednich figur na tzw. 
dużym czworoboku. Sędziowie 
oceniają precyzję i elegancję 
wykonania, posłuszeństwo ko-
nia, to jak się porusza w stępie, 
kłusie i galopie, a także tzw. do-
siad i działanie pomocy jeźdźca.  
Próba terenowa, zwana crossem 
(ang. cross country) to bieg roz-
grywany w urozmaiconym tere-
nie z przeszkodami stałymi. To 
test szybkości, wytrzymałości 
i możliwości skokowych konia. 
Długość trasy, tempo jej poko-
nania i liczba przeszkód zależą 
od klasy zawodów. Przeszkody 
są pojedyncze, złożone z kilku 
członów lub z alternatywami 
(możliwe jest pokonanie łatwiej-
szej przeszkody, lecz w dłuższym 
czasie). Każdy skok jest oceniany 
przez sędziów, a czas przebiegu 
jest mierzony. Upadek jeźdźca 
lub konia powoduje eliminację. 
Cykl zamyka próba skoków 
przez przeszkody. Za zrzutki na 
przeszkodach są punkty karne. 
Nie liczy się tempo przejazdu, 
byle zmieścić się w  limicie cza-
sowym. Konkurs na parkurze 
jest sprawdzianem kondycji ko-
nia po crossowej próbie wytrzy-
małości. 

Pod okiem najlepszych 

Stadninę rodziny Spisaków 
w podkoszalińskim Skibnie 
odwiedziliśmy w przeddzień 
wyjazdu olimpijczyka do Lon-

Ludzie
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Markus-sat Koszalin ul. Domina 11 (pasaż Milenium na przeciwko Veritasu)
oraz C.H. Atrium (stoisko przy kasach Tesco)

94 341 33 87zapytaj nas o ofertę:
Najlepsza TELEWIZJA i najlepszy INTERNET!
INTERNET w cenie abonamentu!                          

UMOWA na 12 m-cy    |    II abonament za 9,90 zł    |    Dekoder HD za 0 zł m-ce    |    Kanały HD za 0 zł m-ce

Lesław Spisak, tato Pawła: – Nigdy mu 
nie pobłażałem. Będą dobre wyniki 
w nauce, będą konie. Studia też żadne 
zaoczne, czy na prywatnej uczelni, ale 
porządne. Wszystkiemu sprostał. 



dynu. Wszystko spakowane, wóz wypucowany. Ale w powietrzu 
wisi napięcie. Ciągle telefony, sprawdzanie, czy wszystko załatwio-
ne, czy o czymś polska misja olimpijska nie zapomniała. A zapo-
mina o tym i owym, trzeba się więc upominać, przypominać, po-
naglać. W końcu Paweł siada z nami na tarasie pensjonatu. Żona 
częstuje kawą i szarlotką. – Na Polski Związek Jeździecki w przygo-
towaniach można liczyć w ograniczonym stopniu – mówi powścią-
gliwie olimpijczyk. – Większość spraw trzeba załatwiać samemu. 
Ale to właściwie norma. W okresie treningów jest podobnie. Utrzy-
manie konia, sprzęt, koszty wyjazdów to głównie zmartwienie sa-
mych zawodników. Jeśli znajdą się sponsorzy, to są to zazwyczaj fir-
my produkujące karmę dla koni albo odżywki. Nie dają pieniędzy, 
ale wspierają w naturze – swoimi produktami. Inaczej jest na Za-
chodzie. Tam nie do pomyślenia jest, żeby reprezentant kraju mu-
siał sam ciężarówką dowieźć konia i sprzęt na zawody olimpijskie. 
Paweł Spisak już do tego przywykł. Startuje od kilkunastu lat. Był na 
olimpiadzie w Grecji i w Chinach. Ta jest jego trzecią. Dużo podró-
żuje, bo trenuje w Niemczech pod okiem Andreasa Dibowskiego. 
Dlaczego akurat Dibowski? – Niemcy są najmocniejsi, jeśli chodzi 
o WKKW. Jestem przekonany, że nie inaczej będzie w Londynie. Jeśli 

się uczyć, to od najlepszych. Korzystne jest też to, że to nasi sąsiedzi 
zza miedzy, więc mam blisko – mówi jeździec. – Andreas jest nie tylko 
jest trenerem, ale także czynnym zawodnikiem. Czasami startujemy 
razem, więc on mnie widzi w akcji, może mi doradzić i pomóc. 

trening jeźdźca i konia 

Paweł Spisak kwalifikację olimpijską zapewnił sobie praktycznie już 
w zeszłym roku. – W roku igrzysk i w poprzedzającym działa tak zwa-
ny ranking olimpijski. Na zawodach najwyższej rangi, trzy- i cztero-
gwiazdkowych, zdobywa się punkty, które dają kwalifikację – objaśnia. 
W ten sposób wyłania się 25 uczestników zawodów olimpijskich. Kolej-
nych 50 uzyskuje kwalifikację inaczej – poprzez starty drużynowe. Ale 
to metoda dostępna tylko dla najsilniejszych reprezentacji. Polski nie 
stać na regularne wystawianie reprezentacji w zawodach drużynowych.  
WKKW to sport kosztowny. Sam koń to olbrzymi wydatek. Potem jego 
odpowiednie utrzymanie. Żeby był w dobrej formie, musi jeść karmę 
odpowiednio przygotowaną, a to kosztuje. Kosztuje również czas po-
święcony na ćwiczenia i zabiegi. Kiedy Paweł Spisak w przeddzień wy-
jazdu zakończył w południe trening, Wag trafił najpierw w ręce koniu-
szego, który go oczyścił, pozdejmował ochraniacze z nóg i okrył burką. 
Potem pod okiem dra Okońskiego „stygł” na parkurze, w ruchu, żeby 
ochłonął i się wyciszył. – Nie da się wyodrębnić treningu konia i jeźdź-
ca – tłumaczy pan Paweł. – Ja trenuję siebie i konia jednocześnie. Dzień 
w dzień jeżdżę od rana do wieczora. Trenuję nie tylko na jednym koniu. 
Wag jest moim koniem podstawowym, ale potrzebuję też koni, które 
z czasem mogą dojść do takiej klasy jak Wag. To wymaga wielkiego 
i systematycznego wysiłku. Poza tym pracuję jako szkoleniowiec, uczę 
młodzież, bo muszę na to wszystko jakoś zarobić – mówi olimpijczyk.  
- Jakie mam szanse? Patrzę realnie, Gdyby udało mi się powtórzyć wy-
nik z poprzednich igrzysk, czyli miejsce w drugiej dziesiątce, uznał-
bym to za sukces – stwierdza pan Paweł. – Ale czasami zdarzają się 
niespodzianki. Byłbym szczęśliwy, gdybym wynik poprawił. A prze-
szczęśliwy, gdybym przywiózł medal.

R E K l A M A

Skrzynia konia. – Ja zabieram dresy i ubiory olimpijskie. Koń musi mieć 
cały osprzęt, środki pielęgnacji, wiele rzeczy musi być podwójnych, bo 
tam się już niczego nie kupi – śmieje się Paweł Spisak.

Ludzie

W sobotę, 21 lipca, o godz. 6 olimpijczyk siadł za kierownicę tira i ruszył do Londynu.
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a pani kalendarz mocno wypełniony zajęciami. Jed-
nak udało się pani wygospodarować czas na urlop. 
Długi będzie?

– Cały miesiąc. Bardzo się z tego cieszę, bo ostatnio 
mocno się spracowałam, bardzo się zmęczyłam. Od 
marca do początku lipca pracowałam bez oddechu. 
Muzyka jest tak wciągająca i absorbująca, że w jakimś 
momencie człowiek potrzebuje oddechu, spokoju. 

Skrzypce mam co prawda przy sobie, ale na nich nie gram.
– Nie ćwiczy pani każdego dnia choćby trochę?
– Absolutnie nie! Musi być przerwa. Wiem, że całego miesiąca bez 

grania nie wytrzymam, ale na razie od skrzypiec odpoczywam. 
– Spotykamy się w dworku w stadninie koni w Skibnie. Spędza 

tu pani wakacje?
– Tak, tutaj i u rodziców w Koszalinie. 
– Jeździ pani konno?
– Nie, nigdy nie jeździłam. Aczkolwiek zawsze mnie to fascyno-

wało i nieraz śledziłam zawody w telewizji. Oczywiście kompletnie 
się na jeździectwie nie znam. Wiem tylko, że trzeba pokonywać 
rozmaite przeszkody. To tak, jak ja pokonuję przeszkody na gryfie 
instrumentu, też muszę przeskakiwać przez różne dźwięki – raz le-
piej, raz gorzej. Muzyka i sport mają dużo wspólnego. Jestem zapalo-
nym kibicem. Głównie piłki nożnej, tenisa, łyżwiarstwa figurowego, 
skoków narciarskich, biegów narciarskich. Od sportowców, śledząc 
wielkie kariery sportowe, wiele się nauczyłam.

– Czego na przykład?
– Uporu, konsekwencji, woli walki. Na przykład tenisiści, nawet 

jak przegrywają, jak im piłki wiecznie idą w siatkę albo na aut, ni-
gdy się nie poddają. Grają do ostatniej uderzenia. Podobnie jak ja 
– do ostatniego dźwięku na koncercie. Gdzieś jest ta wola spełnie-
nia marzeń, sprawdzenia się. Muzykę i sport łączy też trening. Nie 
wyobrażam sobie, żeby piłkarze 
biegali przez 90 minut bez od-
powiedniego przygotowania 
kondycyjnego i psychicznego. 
Gra na skrzypcach to też wysiłek 
fizyczny. Pojawiają się rozmaite 
trudności. Czasami może się 
wydawać, że granie na skrzy-
pach to nic takiego, bo to lekki 
instrument. Nic podobnego. Ja 
tak samo muszę się przygotowy-
wać wytrzymałościowo, zwłasz-
cza kiedy czeka mnie jakiś dłuż-
szy wyjazd, turnee. 

– Chodzi pani na siłownię?
– Nie, ale uprawami sporty, które poprawiają kondycję. Lubię 

na przykład chodzić z kijkami, lubię basen, rower. Wybór sportów 
jest mocno ograniczony ze względu na ręce, które chronię. Ale coś, 
co utrzyma mnie w dobrej fizycznej kondycji, jest szalenie ważne. 
Dobra forma fizyczna pomaga. To ma bezpośrednie przełożenie na 
dźwięk. To słychać, dźwięk jest lepszy. 

– Pogoda tego lata zachęca bardziej do szachów niż do chodze-
nia z kijkami.

– Pogodę trafiłam taką, że można się popłakać. Ale wczoraj udało 
się pograć w ping ponga. Zaraz po burzy było trochę spokojnej po-
gody, więc wyciągnęliśmy u rodziców stół do ogrodu i graliśmy. 

– Kim był sparingpartner?
– Było mnóstwo sparingpartnerów, choćby moje rodzeństwo 

i znajomi. Jest pogoda, jest telefon, przyjeżdżają znajomi. No i są 
turnieje. Parę razy wygrałam, parę przegrałam. Wystarczyła chwila 
dekoncentracji, dziesięć piłek wyleciało i po meczu. (śmiech)

– Koszalin jest z pani dumny.
– Ja też jestem dumna z Koszalina. To są moje korzenie. Urodzi-

łam się co prawda w Gdańsku, ale przez 12 lat chodziłam do szkoły 
w Koszalinie, dorastałam tutaj. Gdyby Koszalin był nieco większym 
ośrodkiem, z pewnością bym z niego nie wyjechała.

– Co pani teraz robi zawodowo?
– To co od lat: gram koncerty po świecie (śmiech). Nowością jest 

to, że od dwóch lat jestem asystentką na poznańskiej Akademii Mu-
zycznej, podjęłam więc pracę nauczycielską. W Poznaniu mieszkam 
teraz na stałe.

– Czy pani wie, że w Koszalinie pojawiła się kandydatka na 
pani następczynię. Roksana Kwaśnikowska, utalentowana skrzy-
paczka, która odnosi już poważne sukcesy. 

– Znam Roksanę. Bardzo się interesuję młodymi muzykami 
z Koszalina i tym co się dzieje 
w szkole muzycznej. Uważam, 
że to jest znakomita szkoła. Naj-
gorsze co może się zdarzyć to to, 
że nie ma następnych zdolnych 
muzyków. Ale są, nie tylko gra-
jący na skrzypcach. Dla mnie 
to olbrzymia motywacja. To, że 
czuję, iż ktoś jest tuż za moimi 
plecami, że depcze mi po pię-
tach. Dlatego jeszcze więcej pra-
cuję. Na szczyt łatwo wejść, ale 
utrzymać się na nim to wielki 
wysiłek.

M

Ludzie

Agata szymczewska - absolwentka Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie oraz 
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 
w klasie prof. Bartosza Bryły. W październiku 2006 roku 
została laureatką I nagrody i Złotego Medalu oraz Nagrody 
Publiczności Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego 
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Gra na skrzypcach 
Antonio Stradivariusa (cremona, ca. 1680) z Niemieckiej 
Kolekcji Instrumentów użyczonych przez Deutsche Stiftung 
Musikleben.

Agata Szymczewska – skrzypce ma zawsze przy sobie, ale od gry odpoczywa
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ultowe Cobry: 289 i 427 stworzył 
słynny kierowca wyścigowy i kon-
struktor Caroll Shelby. Model 289 
został wyposażony w silnik Forda 
4.2 V8 i dyferencjał od Jaguara E 
-Type, co w połączeniu z ultralek-
kim nadwoziem dało wspaniałe 
rezultaty. Prototyp powstał w 1962 

roku, a już w 1964 roku Cobra miała za sobą 
zwycięstwa wyścigów w Sebring, Daytona 
i Nurburging, ukoronowaniem dzieła był 
24 – godzinny wyścig Le Mans w którym 
Cobra zdetronizowała Ferrari. W 1965 roku 
powstały AC Cobra 427 i Shelby Cobra 427. 
Oryginalne modele z lat 60. miały pod ma-
ską wolnossący, 7 – litrowy silnik V8 o mocy 

425 KM i maksymalnym momencie obroto-
wym 651 Nm. Obecnie zakup oryginalnego 
egzemplarza graniczy z cudem, dlatego wielu 
miłośników modelu decyduje się na replikę 
- na przykład na Easer Cobrę 427. Powstanie 
tego egzemplarza zawdzięczamy pasjonatowi 
ze motoryzacji. Oczywiście zgodnie z trady-
cja auto od początku do końca było złożo-
ne ręcznie. Polerowane nadwozie pochodzi 
z Anglii, a elementy takie jak lusterka, szy-
ba, oświetlenie zostały sprowadzone z USA. 
Opisywany egzemplarz jest własnością An-
drzeja Drewnikowskiego.

– Jest to jedyna replika jaką posiadam 
w swoich zbiorach i darzę ją ogromną sym-
patią – mówi właściciel. – Ze względu na 
wysoki stopień oryginalności odwzorowania 
tego samochodu jazda nim daje nam moż-
liwość przeniesienia się w czasie do połowy 
ubiegłego wieku i zrozumienie do jakich 
ogromnych zmian w dziedzinie motoryzacji 

doszło na przestrzeni tak nie długiego czasu. 
Oryginalne egzemplarze wielu samochodów 
o dużej wartości stoją zabezpieczone w swo-
ich garażach i są dostępne dla wąskiego gro-
na pasjonatów i nie można ich zobaczyć na 
ulicach. Replika daje taką możliwość i jeżeli 
jest budowana z sercem wzbudza nie mniej-
sze emocje niż egzemplarz oryginalny.

Faktycznie, samochód wszędzie gdzie się 
pojawi, wzbudza pozytywne emocje i pobu-
dza wyobraźnię. Nie sposób go nie zauważyć 
chociażby przez dźwięk jaki wydobywa się 
z rury wydechowej. Jej obecność uświetnia 
też wiele imprez motoryzacyjnych i sporto-
wych.

Czym jeżdżę?

K
Dane techniczne
(oryginalnej cobry)
Marka: Ac cobra 427
Masa własna: 1147 kg
Moc silnika: 425 KM
Przyspieszenie: 4,2 s.
Prędkość maksymalna: 
266 km/h

Drapieżnik SzoS izAbelA mAgieRA-jARzembek

cobra to jeden z najbardziej rozpoznawalnych samochodów w historii motoryzacji i przed-
miot pożądania kierowców na całym świecie. Ten kultowy roadaster potrafił w latach swojej 
świetności pokonać na wyścigach takie sportowe giganty jak Ferrari czy Porsche. 
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Dom jak z filmu
charakterystyczna bryła, sielankowy ganek od frontu i rozległy, sprzyjający wypo-
czynkowi taras z tyłu domu. Jasna elewacja, szara dachówka, drewniane okiennice, 
a w środku przestronne wnętrza. Kwintesencja typowego domu z kanadyjskiej pro-
wincji w Dobrej Szczecińskiej.

Prestiżowe wnętrzeDesign

w
olnostojący dom położony 
jest na uboczu miejscowo-
ści, z dala od zgiełku miasta, 
wśród pól i łąk, przy cichej 
uliczce. Nie jest to typowa 
„polska” zabudowa. Już z ze-
wnątrz wygląda niebanalnie. 
Od furtki do głównych drzwi 

prowadzi kamienna ścieżka, a przed gan-
kiem rozpościera się już spory trawnik, kwia-
ty i ładnie zaaranżowane krzewy. Na ganku 
znalazło się miejsce dla kotów – mają tu swo-
je drewniane „domki” – na co dzień biegają 
wolno, ale zawsze znajdują tu schronienie.

Prosto z ganku wchodzi się do jasnego 
przedsionka, a stamtąd – na lewo do sypialni, 

a prosto do przestronnego wysokiego salonu, 
po prawej zaś znajduje się jadalnia. Właści-
wie cała przestrzeń dolnej kondygnacji to 
przestrzeń użytkowa, ten dom tętni życiem 
już od progu.

Razem lepiej

Salon został zaprojektowany tak, by jego 
sufitem był po prostu dach – ma zatem wyso-
kość dwóch kondygnacji. Jest jasny i mimo, 
że w gruncie rzeczy, niezbyt wielki, naprawdę 
przestronny. Zmieszczono tu dużą szarą sofę 
oraz kawowy stolik w kolonialnym stylu. Sofa 
stoi naprzeciwko kominka, z boku ustawiono 
jedynie sprzęt grający i oświetlenie. Nie ma 

tu zbędnych mebli, które zagracałyby otwar-
tą przestrzeń.

Harmonijne kontrasty

Bezpośrednio z salonu wchodzi się do dużej 
kuchni. Jasne podłogi – wyłożone dużymi ka-
miennymi płytkami w kolorze piasku – oraz 
ściany ładnie kontrastują z czarną zabudową 
kuchni oraz meblami. Konsekwentna kolory-
styka, mimo mocnego połączenia barw, nie 
zaburza harmonii. W przestronnym wnętrzu 
było dostatecznie dużo miejsca, by na środ-
ku umieścić funkcjonalną wyspę, która obok 
dodatkowej powierzchni roboczej, pełni rów-
nież rolę kuchennego stolika, przy którym 

WeRonikA bulicz



można na szybko zjeść posiłek lub po prostu 
towarzyszyć gospodarzom w gotowaniu.

Zarówno z kuchni jak i z salonu można 
wyjść na duży drewniany taras znajdujący 
się z tyłu domu, a z niego wyjść do ogrodu, 
w którym płynie niewielka rzeczka.

Do kuchni przylega wejście do pomieszcze-
nia gospodarczego – z pralnią i składzikiem, 
do piwnicy (gdzie śmiało można przecho-
wywać żywność) oraz do jadalni, gdzie przy 
dużym jasnym oknie stoi stół odpowiednio 
duży, by pomieścić spore przyjęcie. Podobnie 
jak zabudowa kuchenna, też jest ciemny.

Prywatnie

Na dolnej kondygnacji znajduje się także 

główna sypialnia. Wystrój w stylu rustykal-
no – kolonialnym dobrze gra z wystrojem 
domu w ogóle. Ciemne drewniane meble 
– stylowe biurko, ciężkie, masywne łóżko 
i szafki nocne stoją na tle ścian w delikatnym 
odcieniu przybrudzonego różu. Wystrój 
wnętrza jest tradycyjny, na łóżku leżą mięk-
kie poduchy, narzuta w kwiaty. Wszystko to 
sprawia wrażenie, jakbyśmy przenieśli się do 
domu na prerii, w typowym, starym amery-
kańskim stylu.

Elementem tego stylu jest też łazienka 
gospodarzy, do której dostęp mają tylko 
oni – przechodzi się do niej właśnie z sy-
pialni. Łazienka jest przestronna, w kla-
sycznych błękitno – piaskowych barwach, 
występują tu też elementy drewniane. 

Łazienka jest przestronnym pokojem ką-
pielowym, pomieściła więc i wolnostoją-
cą wannę i wygodną kabinę prysznicową. 
Przez duże okno, wychodzące na ogród, 
wpada dużo światła. Klasyczny, tradycyjny 
wystrój ładnie dopełniają dodatki – rośli-
ny, firanki, nieliczne bibeloty zgromadzone 
w łazience.

Na górnej kondygnacji, pod skosami 
mieszczą się dwie sypialnie (każda z gardero-
bą) oraz spory pokój gabinetowy. Wszystkie 
utrzymane w stylistyce kanadyjskiej prowin-
cji – barwy ścian to przybrudzone odcienie 
pudrowych różów i fioletów, na podłodze 
leży drewno w ciepłych odcieniach. Dom 
szuka nowego właściciela i jest obecnie 
w ofercie jednego z biur sprzedaży. 

Design

R E K l A M A
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etoda bazuje na wiedzy naukowej i jest potwierdzona bada-
niami medycznymi, a opieka nad uczestnikiem odbywa sie 
tylko pod nadzorem wykształconych i wykwalifikowanych 

opiekunów w Polsce.

Czym jest Metabolic Balance?

– Program MB został stworzony dla osób, które zmagają się z nad-
wagą, otyłością i chorobami wywołanymi właśnie przez te stany oraz 
dla wszystkich pragnących żyć zdrowo. Metabolic Balance to kom-
pleksowy plan żywienia, a nie dieta w potocznym rozumieniu tego 
słowa – program żywienia, który zaszczepiany jest pacjentom na całe 
życie – mówi dyrektor Metabolic Polska Paweł Nawrot. 

Program przeznaczony jest dla osób, które przede wszystkim chcą 
jeść zgodnie z potrzebami swojego organizmu. Dla tych z nadwagą 
i otyłością oraz dla osób z niedowagą. 

– Metabolic Balance sprawdza się również w terapii cukrzycy typu 
II, leczeniu zespołu metabolicznego oraz nadciśnienia, pomaga regulo-
wać układ hormonalny w organizmie odpowiedzialny za tycie – wyja-
śnia endokrynolog, spec. chorób wewnętrznych Maria Peszel – Barlik.

jak działa Metabolic Balance?

Program Metabolic Blance polega na indywidualnym dopasowaniu 
dla każdego uczestnika produktów spożywczych. Na początku nastę-
puje dokładna analiza 36 parametrów krwi oraz wywiad żywieniowo 
– medyczny. Produkty nie są dobierane na podstawie kaloryczności 
lecz zawartości składników odżywczych, tj. białka, odpowiednie kwa-
sy tłuszczowe, witaminy i minerały, które mają wpływ na gospodarkę 
hormonalną. 

– Teoria Metabolic Balance zakłada spożywanie trzech posiłków 
w pięciogodzinnych odstępach – tak, aby odpowiednie enzymy i hor-
mony mogły strawić pokarm i przyswoić go. Odpowiednio dobrane 
produkty pozwalają na utrzymanie niskich poziomów glukozy we krwi 
i tym samym regulują wydzielanie insuliny, która to robi najwięcej za-
mieszania powodując m.in. tycie – mówi Anna Słomkowska – dietetyk 
z poradni Trójmiasto Dietetyk w Gdyni.

Pierwsze oznaki pacjent odczuwa już w pierwszych tygodniach sto-
sowania programu. Celem terapii jest zaprogramowanie organizmu 
w taki sposób, aby sam wytwarzał wystarczającą ilość hormonów po-
trzebnych do prawidłowego funkcjonowania przemiany materii. 

4 fazy Metabolic Balance

Program składa się z czterech faz. Pierwsza faza to faza przygoto-
wawcza, która trwa dwa dni. W tym czasie organizm jest przygoto-
wywany na przyszłą zmianę przemiany materii poprzez lekką dietę 
i przeczyszczanie. Najważniejsza jest jednak faza druga.

– Ten etap trwa co najmniej dwa tygodnie, w czasie których orga-
nizm uczestnika przestawia się na nowy, zdrowy sposób odżywiania 
się. Posługuje się wskazanymi indywidualnie dobranymi dla niego 
produktami – mówi Anna Słomkowska. – Metabolizm nabiera rozma-
chu a program płynnie przechodzi do fazy trzeciej, łagodnej. Uczestnik 
ostrożnie testuje produkty, które wcześniej były wykluczone, jednocze-
śnie rozwijając nową, większą wrażliwość na potrzeby własnego ciała. 

Uczestnicy zawsze uwzględniają przy tym występujące zmiany wagi 
ciała i wrażliwości i indywidualnie dopasowują do nich poszerzony 
asortyment produktów żywnościowych oraz spożywane ilości pokar-
mu – dodaje Anna Słomkowska.

Ostatnią fazą jest faza utrzymania. Dla uczestnika programu Meta-
bolic Balance etap ten trwa dożywotnio. Rozpoczyna się w momencie 
osiągnięcia docelowej wagi ciała. Uczestnicy utrwalają osiągnięty suk-
ces poprzez przestrzeganie ośmiu podstawowych zasad oraz wprowa-
dzenie większej dawki ruchu do swojego planu dnia. W tej fazie można 
jeść również produkty, których nie ma w planie.

Głównym celem Metabolic Balance jest polepszenie naszego me-
tabolizmu, polepszenie stanu zdrowia, długotrwała regulacja wagi, 
zwiększenie wydajności, lepsza koncentracja, lepsza odporność na stres 
i podwyższona witalność. Metabolic Balance to przełom w odchudza-
niu. wymaga od człowieka konsekwencji, ale efekty są znakomite.

m
Na świecie znany od 10 lat, w Polsce od 3, a już cieszy się ogromnym powodzeniem wśród osób strudzonych walką z nadwagą. Mowa o Meta-
bolic Balance – indywidualnym programie przemiany materii, którego twórcą jest niemiecki internista i żywieniowiec dr Wolf Funfack. 

Przełom w odchudzaniu
Zdrowie i uroda

mAtyldA PRomień

8 zAsAD MetABOliC BAlANCe

1. Należy jeść tylko 3 posiłki dziennie. 
2. Między posiłkami należy robić przerwę min. 5 godz. 
3. Jeden posiłek nie może trwać dłużej niż 60 min. 
4. Każdy posiłek należy zacząć od spożycia 1-2 kęsów 
białka. 
5. Posiłek powinien zawierać tylko i wyłącznie jeden 
rodzaj białka. W ciągu całego dnia należy spożyć trzy 
rożne rodzaje białka 
6. Ostatni posiłek należy spożyć do 21, w miarę
możliwości – generalnie najlepiej, jeżeli przerwa
między kolacją a śniadaniem wynosi minimalnie
12 godzin – w tym czasie chudnie sie najwięcej.  
7. W ciągu dnia należy pić wodę – jej ilość odpowiada 
35 ml na 1 kg masy ciała. 
8. W ciągu dnia należy zjeść obowiązkowo jedno 
jabłko – najlepiej do obiadu albo do śniadania.
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łonie w szczególny spo-
sób zdradzają szczegóły 
dotyczące twojego ży-

cia – czy dana osoba pracowa-
ła fizycznie, czy intelektualnie, 
czy jest nałogowym palaczem, 
czy dba o higienę oraz po części 
zdradzają nasz wiek. Z wiekiem 
skóra dłoni szybciej, niż pozo-
stałe obszary traci swoją spręży-
stość, jędrność, robi się cienka. 
Następuje zanik podskórnej 
tkanki tłuszczowej. To wszystko 
powoduje, że powierzchowne 
żyły, ścięgna i kości śródręcza 
robią sie bardziej widoczne, na-
dając dłoni bardziej „kościsty“ 
wygląd.

- Skóra na dłoniach starzeje się 
szybko, a mają na to wpływ różne 
czynniki. Tkanka tłuszczowa na 
grzbiecie dłoni jest cienka, a skó-
ra dłoni codziennie jest narażona 
na czynniki zewnętrzne takie jak 
słońce, detergenty i urazy me-
chaniczne – wyjaśnia dr n.med. 
Janusz Zdzitowiecki, specjalista 
chirurgii plastycznej z Sopockiej 
Fabryki Urody. 

Na szczęście, mimo iż czasu się ani cofnąć ani zatrzymać nie da, to 
można go trochę oszukać. Są sposoby na odmłodzenie dłoni i wizual-
ne ujęcie kilku lat z metryki. 

- Dłonie można odmłodzić na trzy sposoby - poprzez terapię odpo-
wiednimi kosmetykami, zabieg przeszczepienia tkanki tłuszczowej, 
bądź poprzez podanie kwasu hialuronowego. Najskuteczniejszą me-
todą jest zabieg przeszczepienia tkanki tłuszczowej, którą najczęściej 
pobieramy z brzucha. Po wykonaniu serii zabiegów - o ilości decyduje 
lekarz - efekt końcowy utrzymuje się nawet do trzech lat – dodaje dr 
Janusz Zdzitowiecki. 

Zabiegowi może się poddać każda zdrowa osoba. Przeciwwskaza-

niem są zmiany zapalne na skórze. Zdaniem lekarzy, zabiegi odmła-
dzania dłoni, cieszą się dużą popularnością.  

- Dzięki zabiegowi uzyskujemy napięcie i nawodnienie skóry dłoni 
oraz jej rozjaśnienie. Skóra po zabiegu jest jędrna i wygląda zdecydo-
wanie młodziej – przekonuje dr Mikołaj Pernak.  

Jeszcze  do niedawna nie było skutecznej metody na odmłodzenie 
oraz zatrzymanie procesu starzenia się dłoni. Dostępne były jedynie 
zabiegi kosmetyczne oraz pielęgnacyjne, które w niewielkim stopniu 
wpływały na powierzchowne warstwy skóry poprzez nawilżanie i od-
żywianie, nieznacznie poprawiając jej wygląd. Dzisiaj te zabiegi są nie 
substytutem, ale uzupełnieniem całej gamy możliwości, które oferuje 
współczesna medycyna estetyczna. 

R E K l A M A

d
Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. ciężko zweryfikować trafność tego stwierdzenia, jednak można zweryfikować inne – wygląd naszych 
dłoni odzwierciedla nasz styl życia i zdradza wiek. Jak temu zaradzić? Znamy sposób nie wymagający machiny do podróży w czasie. 

Młodość jak na dłoni

Zdrowie i uroda

AnnA kolędA
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klAsyCzny
szyk

Moda

Maja Wolska wkrótce stanie na wybiegu 
we Włoszech, by rywalizować o tytuł Mo-
delki The look Of The Year z dziewczętami 
z ponad 50 krajów. Przed wyjazdem namó-
wiliśmy ją na sesję w gościnnym Royal Park 
Hotel & SPA. Eleganckie wnętrza prowoko-
wały do klasycznych stylizacji. 16-letnia Maja 
wypadła w nich bardzo dojrzale. 
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Moda
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warto kilka słów poświęcić miejscu, 
w którym realizowaliśmy sesję. Royal Park 
Hotel & SPA usytuowany jest w spokojnej 
części Mielna, choć bardzo blisko morza. To 
komfortowy kompleks wypoczynkowy, który 
kusi dobrą kuchnią i obsługą na najwyższym 
poziomie. Dysponuje własnym basenem ką-
pielowym, działają w nim również Instytut 
SPA & Wellness oraz całoroczne centrum 
Konferencyjne. co bardzo ważne dla gości, 
Royal Park Hotel & SPA dysponuje wygod-
nym parkingiem. 



Moda
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Zdjęcia/koncept: Wojciech Gruszczyński,
www.wojciechgruszczynski.pl
Makijaż: Izabela Zakościelna

Modelka: Maja Wolska
Za udostępnienie  wnętrz składamy podziękowania: Royal Park Hotel & SPA, ul. Przemysłowa 5, Mielno, www.royalpark.pl

Za użyczenie ubrań dziękujemy sklepom: Mondo i Reserved (oba znajdują się w Galerii Emka)
Za użyczenie butów dziękujemy sklepowi: Genetic (centra handlowe Emka i Atrium)



Grillujemy bez mięsa
Kulinaria

przypadku wegetariańskiego grilla potrzebujemy 
dużo rozmaitych dodatków. Przyda się oliwa z oli-
wek z pierwszego tłoczenia, ocet balsamiczny, białe 
i czerwone wino, jogurt, smakowe musztardy, se-
zam, pietruszka, koperek i świeże zioła – np. roz-

maryn. A przede wszystkim warzywa: pomidory, zielona, czerwona 
i żółta papryka, kolby kukurydzy, ziemniaki, bakłażany, cukinie, ce-
bule. Przydatne okażą się również grzyby – np. sporych rozmiarów 
pieczarki, czy soczyste kanie. Większość z warzyw najlepiej kilka 
godzin przed grillowaniem zanurzyć w jakiejś smakowej marynacie.  
Sprawdza się kompozycja z musztardy Dijon, oliwy, świeże-
go rozmarynu i kilku łyżeczek octu balsamicznego. Można też 
przygotować zalewę z białego wina, musztardy z ziarnami gor-
czycy, miodu i oliwy. Albo też „klasyczne” rozwiązanie, czyli oli-
wa, ocet winny i musztarda Sarepska. Według własnego uznania 
do takich marynat można dodawać koperek, lub pietruszkę, sól 
pieprz, słodką lub ostrą paprykę, albo siekane, suszone pomidory.  
Doskonały efekt daje nie tylko moczenie warzyw w takich maryna-
tach, ale także delikatne podlewanie ich i nasączanie podczas grillo-
wania. Pamiętajmy, że warzywa pod wpływem wysokich temperatur 
zachowują się inaczej niż mięso. Trzeba więc je często doglądać i od-
wracać, tak by się nie rozpadły. Warzywa nie powinny być przejrzałe 

i nie należy z nich zdejmować skórki. Ziemniaków nie trzeba obie-
rać, ale porządnie umyć, a następnie grillować w folii aluminiowej. 
Świetny efekt daje natarcie ziemniaków specjalnym rozmary-
nowym pesto. Trzeba po prostu bardzo drobno posiekać świe-
ży rozmaryn, a następnie utrzeć go na jednolitą masę z oliwą 
i startym parmezanem. Do takich zgrillowanych ziemniaków 
doskonale nadaje się także gęsty sos z twarożku homogeni-
zowanego, jogurtu, tartego czosnku, pietruszki, soli i pieprzu.  
Z wielu pozostałych warzyw skomponować można wyborny szasz-
łyk. Nadają się do tego różnokolorowe papryki, cukinie, kawał-
ki kukurydzy i krojone na grube plastry oscypki. Samą kukurydzę 
należy natomiast podczas grillowania cały czas polewać rozpusz-
czonym masłem, a przed podaniem lekko posolić. Grillowane 
oscypki bardzo dobrze smakują zaś z borówkami, lub żurawiną.  
Do wegetariańskich rarytasów z grilla warto podawać rozmaite musz-
tardy smakowe, czerwone lub zielone pesto, małosolne ogórki, albo 
marynaty: cebulkę, oliwki, mini kukurydze w octowej zalewie, lub 
ząbki czosnku. Jeśli ktoś ma zamiar grillować pory, to niech koniecz-
nie poszuka w delikatesach katalońskiego specjału, czyli salsa romesco. 
Ten tradycyjny sos złożony z tartych pomidorów, papryki, czosnku 
czerwonego pieprzu, oliwy i migdałów ożywi każde, nawet najbardziej 
banalne warzywo z grilla.

w

Polak lubi grillować. Najchętniej grilluje mięso. Króluje zestaw: karkówka, szaszłyk, boczek. My 
proponujemy grilla w wersji light.
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Kulinaria

Grillowany pstrąg

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozgrzej grill. Umyj ryby, osusz i dopraw od 
środka solą, pieprzem i papryką. Zawiń każdą 
porcję w 3 plastry boczku i umieść pomiędzy 
rybami a boczkiem po kilka łodyżek rozmarynu. 
Umieść pstrągi na kratkach grilla posmarowa-
nych oliwą i piecz przez ok. 6 minut z obu stron.

Czas przygotowania: 40 minut
Poziom trudności: łatwe

Składniki (4 porcje):

Przygotowanie potrawy

4 pstrągi, po 400g
Sól
Świeżo zmielony pieprz
1 łyżeczka papryki mielonej
12 plastrów wędzonego boczku
2 łyżki połamanych łodyżek rozmarynu
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Panzanella

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pomidorki umyć i przekroić na pół. Paprykę 
umyć, przekroić, usunąć gniazdo nasienne 
i pokroić w cienkie paski. Cebulę obrać i po-
kroić w paski. Czosnek przecisnąć przez praskę 
i wymieszać z 35 ml oliwy. Pieczywo pokroić na 
kawałki, za pomocą pędzla posmarować oliwą 
z czosnkiem i piec przez chwilę na grillu z obu 
stron. Drobno posiekać anchois z kaparami, 
dodać ocet, sól, pieprz, trochę miodu do sma-
ku, 40 ml oliwy z oliwek i dokładnie wymieszać. 
Wszystkie składniki sałatki ułożyć w dużej misce, 
polać sosem i posypać paskami bazylii.

Czas przygotowania: 30 minut
Poziom trudności: łatwe

Składniki (4 porcje):

Przygotowanie potrawy

400 g małych pomidorków
2 żółte papryki
2 białe cebule
2 ząbki czosnku
400 g ciabatty lub bagietki
z poprzedniego dnia
około 75 ml oliwy z oliwek
3 anchois
2 łyżki kaparów
30 ml octu balsamicznego
sól
pieprz świeżo mielony
miód
garść pokrojonej w paski świeżej bazylii

(włoska sałatka chlebowa z warzywami)

Kulinaria
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Kulinaria

Papryki faszerowane ryżem

1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.
10.
11.

Opłucz ryż pod bieżącą wodą 
a następnie ugotuj w 500ml 
osolonego wrzątku. Odcedź 
i odstaw do ostygnięcia. Umyj 
papryki i odkrój od każdej górę 
wraz z szypułkami. Oczyść pa-
pryki z pestek i białych błonek. 
Obierz szalotkę i posiekaj drob-
no. Następnie wymieszaj z zio-
łami, rozdrobnioną fetą, par-
mezanem, jajkiem, ryżem, solą 
i pieprzem. Powstałym nadzie-
niem napełnij wnętrza papryk, 
nałóż odcięte wcześniej po-
krywki i skrop oliwą. Ustaw piec 
na grill i umieść papryki w środ-
ku na 15-20 minut. Upieczone 
papryki podawaj natychmiast 
z dodatkiem świeżej sałaty.

Czas przygotowania: 70 minut
Poziom trudności: łatwe

Składniki (4 porcje): Przygotowanie potrawy
250g ryżu
sól
4 kolorowe papryki
1 szalotka
2 łyżki świeżo posiekanych ziół:
natki pietruszki i trybuli
150g fety
3 łyżki świeżo startego parmezanu
1 jajko
świeżo zmielony pieprz
oliwa z oliwek
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Prestiżowe
letNie iMPRezy

Największa i najważniejsza impreza tego 
lata w Kołobrzegu i w regionie. Sunrise 
Festival po raz pierwszy będzie trwał aż 
dziesięć dni. Otworzy go plażowa impreza 
z gwiazdami muzyki pop, uzupełnią wyda-
rzenia teatralne, pokazy mody, muzyczne 
wspomnienia ery disco (wystąpią m.in. Sa-
brina, Savage). Na scenach festiwalowych, 
czyli na deskach amfiteatru i scenach ustawionych na parkingu nie-
go obok usłyszymy m.in.: Davida Guettę oraz Armina van Buurena, 
Paula Van Dyka.

Szczegóły na www.sunrisefestival.pl. Kołobrzeg, 20-29 lipca, 
amfiteatr i plaża

Sunrise Festival

W repertuarze koncertu znajdą się 
utwory o bardzo urozmaiconym charakte-
rze - od muzyki klasycznej przez standar-
dy jazzowe, następnie muzykę popularną 
aż po muzykę rozrywkową. Kierownictwo 
zespołu – Artur Zajkowski

Koszalin, 5 sierpnia, godz. 17.00, 
amfiteatr, wstęp wolny

Koncert Koszalińskiej Orkiestry
Akordeonowej AKORD

Patronem Interfolku jest Międzynarodo-
wa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, 
Festiwali i Sztuki Ludowej - CIOFF, której 
główną ideą działalności jest ochrona nie-
skażonego dziedzictwa kulturowego. Taki 
cel przyświeca również kołobrzeskiemu 
festiwalowi. W tym roku wystąpią zespoły 
z Polski, Niemiec, Mołdawii, Rosji, Chile, 
Meksyku i Portugalii. 

Kołobrzeg, 14-18 sierpnia br. 

Interfolk 2012, czyli 21. Międzynarodowe
Spotkania z Folklorem

Druga edycja wakacyjnej imprezy po-
święconej literaturze. Spotkanie odbędzie 
się pod hasłem „Oblicza polskiego krymi-
nału”, a z publicznością spotkają się naj-
lepsi autorzy polskich książek kryminal-
nych: Marek Krajewski (gość specjalny), 
Zygmunt Miłoszewski, Michał Witkowski, 
Mariusz Czubaj, Marcin Wroński, Tadeusz 
Cegielski, Jolanta Świetlikowska. Fragmenty powieści będzie czytał 
Andrzej Zieliński.

Darłowo, 26-29 lipca, Terminal Sztuki, 
ul. Kotwiczna, wstęp wolny

Darłowskie Dni z Dobrą Książką

Rodzinna impreza dla wszystkich. 
Oprócz budowania rzeźb z piasku Cen-
trum Kultury i Sportu zaprasza do udziału 
w szkole tańca, zawodach piłkarskich, mar-
szach nordic walking, rajdach rowerowych. 
Zapisy do udziału w imprezach w punkcie 
informacji turystycznej w Jarosławcu. 

Jarosławiec, 7 sierpnia, główne 
zejście na plażę

Plażowe Budowanie Zamków z Piasku
Szczecinecki klub motoryzacji SCS za-

prasza na spotkanie miłośników starych 
i kultowych samochodów. Będą pokazy 
dryftu, wyścigi na ćwierć mili, wybory 
najbardziej stylowego auta. W namiocie 
koncertowym w piątek i sobotę wieczorem 
koncert dadzą znani polscy didżeje – DJ 
Matush, DJ Neevald i DJ Roko

Wilcze Laski koło Szczecinka, 10-12 sierpnia, 
teren nieczynnego lotniska

II Zlot cult & classic Style

Zespół LUXTORPEDA powstał w 2010 
roku z inicjatywy Roberta Friedricha gita-
rzysty i wokalisty (Acid Drinkers, Turbo, 
Flapjack, Arka Noego, 2Tm2,3 i KNŻ), 
który do współpracy zaprosił gitarzystę 
Roberta Drężka, basistę Krzysztofa Kmie-
cika, związanych wcześniej z Armią oraz 
z formacją 2Tm2,3 oraz perkusistę Toma-
sza Krzyżaniaka, znanego wcześniej z Turbo i Armii. W 2011 roku, 
w trakcie nagrywania pierwszego albumu, skład uzupełnił wokalista 
Przemysław Frencel, raper znany z hip-hopowego duetu 52 Dębiec. 
Debiutancki album zatytułowany LUXTORPEDA ukazał się 9 maja 
2011 roku i jest połączeniem brzmień garażowo-punkowo-rocko-
wych, teksty mówią o życiu każdego człowieka, o walkach, upadkach, 
powstaniach, ciemnościach i nadziei. Płytę promowały teledyski zdo 
utworów „Niezalogowany”, „Autystyczny” i „Za wolność”. 9 maja br. 
ukazała się druga płyta LUXTORPEDY zatytułowana „Robaki”. 

Koszalin, 1 sierpnia, godz. 19.30, plac przed amfiteatrem, 
ul. Piastowska 7

lUXTORPEDA za free

Coroczne spotkanie kabaretów w tym 
roku będzie dla widzów podróżą do eks-
kluzywnego świata drogich hoteli z całą 
gamą zabiegów SPA i ofertą terapii rehabi-
litacyjnych. Nie zabraknie specjalnych te-
rapii dla polityków. Leczyć śmiechem będą 
m.in.: Paranienormalni, Łowcy. B, Kabaret 
Młodych Panów, Kabaret Skeczów Męczą-
cych, Smile, Ciach, Nowaki i w roli gospodarza Koń Polski.

Koszalin, 28 lipca, amfiteatr, ul. Piastowska

XVIII Festiwal Kabaretu



Wielka impreza plenerowa. Organizato-
rzy spodziewają się przyjazdu kilkuset po-
jazdów wojskowych, kilku tysięcy uczest-
ników i kilkudziesięciu tysięcy gości. Zlot 
wozów bojowych, grup rekonstrukcyj-
nych, pasjonatów historii, czy handlarzy 
sprzętem z demobilu to okazja do podzi-
wiania popisów na tankodromie, parady 
czołgów i innych pojazdów, czy inscenizacji bitew. Zlot zacznie się 
w czwartek (16 sierpnia), ale główne atrakcje przypadną na piątek 
(wieczorem koncert Kory) i sobotę (wieczorem koncert zespołu Per-
kalaba z Ukrainy).

Borne Sulinowo, 16-19 sierpnia, tankodrom-zlotowisko

IX Międzynarodowy Zlot Pojazdów
Militarnych „Gąsienice i Podkowy”

Wizyta radiowej Jedynki i kultowej już 
audycji. Przez cały dzień prowadzone będą 
konkursy, zabawy dla turystów. Imprezę 
zakończy koncert gwiazd. Będą to naj-
prawdopodobniej Ania Rusowicz, córka 
tragicznie zmarłej Ady Rusowicz, woka-
listki „Niebiesko-Czarnych” oraz Andrzej 
Piasek Piaseczny.

Mielno, 12 sierpnia, stadion przy ul. Mickiewicza

lato z radiem

Jak co roku na kamiennych kręgach 
pojawią się Goci. Drużyna Trzygłowa ze 
Szczecina zademonstruje, jak żyli ludzie 
na tych terenach przed dwoma tysiącami 
lat. Zaprezentują kulturę Gotów, ich reli-
gię, sposób życia, prowadzenia wojen itd. 
Będą historyczne gry, zabawy i konkursy, 
obficie zaopatrzone stoiska gastrono-
miczne. Imprezę zorganizuje gmina Manowo, aby promować swój 
największy zabytek.

Grzybnica, 18 sierpnia, rezerwat archeologiczny 

Goci na Kamiennych Kręgach

RoCK Festiwal zadebiutował rok temu. 
Na scenie zagrały legendy polskiego roc-
ka i przedstawiciele młodego pokolenia, 
uznani muzycy i debiutanci. W tym roku 
zagrają m.in. Happy Sad i Sidney Polak 
oraz laureaci tegorocznego II Przegląd 
Zespołów Rockowych RoCK Festiwal. Dla 
tych ostatnich występ przed gwiazdami fe-
stiwalu jest nagrodą za wygranie przeglądu.

Kołobrzeg, 25 sierpnia, amfiteatr, wstęp wolny

RocK Festiwal

Większość polskich festiwali reggae od-
bywa się na południu kraju, darłowski jest tu 
wyjątkiem. Wyrósł on z długiej tradycji let-
nich koncertów reggae w tym mieście i jest 
po części efektem działalności miejscowego 
zespołu Świadomość, który skupił wokół sie-
bie środowisko miłośników tej muzyki. Festi-
walowe koncerty w Darłówku Wschodnim 
(teren tzw. Patelni) są bezpłatne. Wystąpią zespoły polskie (m.in. Tabu, 
obchodząca 10-lecie istnienia Świadomość, Make Progress, Transmisja, 
Alians, Plebania, Naaman), a także grupy z Niemiec (nazwa festiwalu 
nawiązuje do przedwojennej nazwy Darłowa - Rügenwalde). Festiwa-
lowi towarzyszyć będą liczne stoiska promujące muzykę reggae, stowa-
rzyszenia ekologiczne, kulturę alternatywną oraz tematykę ekologiczną. 
Szczególnym miejscem festiwalu będzie Przystanek Bengal. W wydzie-
lonym miejscu powstanie wioska bengalska, w której będzie można po-
słuchać muzyki indyjskiej, spróbować wegetariańskiej kuchni oraz po-
znać kulturę Bengalu podczas prezentacji multimedialnych i dyskusji.

Darłowo, 17-18 sierpnia 2012, początek koncertów o godz. 16

IV Reggaenwalde Festiwal

Podczas trzech dni festiwalu będzie 
można zobaczyć kilkanaście filmów sensa-
cyjnych -  m.in. „Przepraszam, czy tu biją?”, 
„Zabij mnie glino”, „Psy”. W programie są 
seanse na plaży od zachodu do wschodu 
słońca oraz panele dyskusyjne z udziałem 
m.in. Cezarego Harasimowicza, Sylwestra 
Chęcińskiego i Tomasza Raczka. Planowa-
ny jest również pokaz kaskaderski i konkursy dla publiczności. Na 
ulicach Kołobrzegu pojawią się aktorzy z pierwszych stron gazet.

Kołobrzeg, 9-12 sierpnia, Regionalne Centrum Kultury, plaża

Sensacyjne lato Filmów

Kultura

R E K l A M A

Super lokalizacja

Sprzedam Dom
w cenie mieszkania

(okolice Mielna)

tel. 604 576 458

Okazja



Kultura

Bardzo ważnym elementem dorocznego 
RCK PRO JAZZ Festiwalu jest Ogólnopol-
ski Konkurs Muzyki Jazzowej. Pierwszy 
etap konkursu zakończył się z początkiem 
czerwca. Komisja kwalifikacyjna spośród 
20 zgłoszeń wybrała 10 zespołów, które 
zaprezentują się w Kołobrzegu w dniach 
3-4 sierpnia br. Drugi etap konkursu, czy-
li występy finalistów, oceniać będzie jury, w którym zasiądą: Maciej 
Sikała, Piotr Baron, Andrzej Dąbrowski, Katarzyna Stroińska i Jakub 
Olejnik.

Piątek, 3 sierpnia
W ciągu dnia przesłuchania konkursowe, a o godz. 18 koncert: 

Kattorna, ArteFakt i Krystyna Prońko Trio. 
Sobota, 4 sierpnia
Od godz. 12.00 przesłuchania konkursowe. O godz. 18.00 koncert: 

Tuźnik/Kądziela Quartet, Kasia Stankowska Kwartet i Grzegorz Na-
górski Kwartet. 

Niedziela, 5 sierpnia 
Godz. 18.00 - koncert laureatów  III Ogólnopolskiego Konkursu Mu-

zyki Jazzowej RCK PRO JAZZ, poza tym występy: Andrzej Dąbrowski 
& Piotr Baron Quintet, Keith Dunn & Adam Wendt Power Set

Po całodziennych koncertach organizatorzy zapraszają na chillout 
do nadmorskiej restauracji Pergola i nocne jam sessions. Na wszystkie 
wydarzenia w ramach RCK PRO JAZZ Festiwal wstęp jest bezpłatny. 

Kołobrzeg, scena plenerowa RCK, ul. Solna 1, 3-5 sierpnia br.

Jazzowy weekend w Kołobrzegu

Impreza popularyzuje czytelnictwo 
i daje okazję zetknięcia się z twórcami 
wartościowej literatury non-fiction – naj-
lepszymi polskimi reporterami, fotorepor-
terami, podróżnikami i biografami. 

Piątek, 3 sierpnia, Podróże
Godz. 16: spotkanie z Pawłem Skawiń-

skim i jego reporterską opowieścią o współ-
czesnych Indiach i Nepalu zatytułowaną „Gdy nie nadejdzie jutro”. 
Godz. 18: „Tybet” – otwarcie wystawy fotografii Marcina Zaborow-
skiego i spotkanie z autorem.

Sobota, 4 sierpnia, Reportaż
Godz. 16: „Matka Rosja” – spotkanie z Jackiem Hugo-Ba-

derem, z którym rozmawiać będzie Katarzyna Kwiatkowska. 
Godz. 20: „Laska nebeska” – spotkanie z Mariuszem Szczygłem, któ-
ry opowie Arturowi Baranowskiemu i publiczności o swojej fascyna-
cji Czechami.

Niedziela, 5 sierpnia, Biografie
Godz. 12: „Cybulski o sobie” – spotkanie z Mario-

lą Pryzwan, prowadzone przez Rafała Podrazę, poświęco-
ne jej najnowszej książce i fascynacji ikoną polskiego kina. 
Godz. 16: „Marlene i Papusza” – Angelika Kuźniak w rozmowie 
z Julianną Jonek opowie o swojej biografii Papuszy oraz o pracy nad 
historią życia Marleny Dietrich.

Ustronie Morskie, Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Nadbrzeżna 20, 3-5 sierpnia br.

letni Festiwal literatury „Morze bez fikcji”

R E K l A M A





Kronika Prestiżu

Zmiana u rotarian

Tadeusz Dodoujć (stary/nowy 
wiceprezydent)  i Piotr Jankowski 

Jan Konieczny

Prof.  Zdzisław Maciejewski

Jan Bielerzewski (nowy 
prezydent RC Koszalin)

Janusz Kaliszczak, Piotr Jankowski

Roman WanowiczGoście ze Słupska, Jupi Podlaszewski

Jupi Podlaszewski, Piotr Jankowski (ustępujący prezydent RC Koszalin)

Beata Pawlikowska, Jagoda Koprowska (Radio Koszalin)

Na kwadrans przed spotkaniem nie było szans, by wejść do sali kinowej biblioteki
Od lewej: Przemysław Krzyżanowski (zastępca prezydenta Koszalina), 
Andrzej Ziemiński (dyrektor KBP), Beata Pawlikowska, Jagoda Koprowska

Pytania nie skończyły się wraz oficjalnym zakończeniem spotkania

Nadkomplet widowni Pytania z Sali

Piotr Jankowski i Donat Kuczewski, dyrektor Eko-Ośrodka 
w Wandzinie, którym koszaliński klub się opiekuje

oszaliński klub rotariański ma nowe władze. Na 
rok funkcję prezydenta z rąk Piotra Jankowskiego 
przejął Jan Bielerzewski. Zgodnie z tradycją nowy 

prezydent dobiera sobie wiceprezydenta. Został nim Tade-
usz Dudojć (pełnił tę funkcję także w poprzedniej kadencji).  
Rotarianie określają się jako: „(…) stowarzyszenie przedsiębior-
ców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy po-
moc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym 
zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie”. am 

k

fo
t. 

Ra
do

sła
w 

Br
zo

ste
k

fo
t. 

Ra
do

sła
w 

Br
zo

ste
k

52
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| l
IP

IE
c 

20
12

Pawlikowska w bibliotece
potkanie z Beatą Pawlikowską, dziennikarką i podróż-
niczką, wywołało takie zainteresowanie, że nie sposób 
było wcisnąć do Sali Koszalińskiej Biblioteki Publicz-

nej choćby szpilki. Beata Pawlikowska uczestniczyła w Koszali-
nie w zdjęciach do filmu dokumentalnego kręconego przez TVP, 
w którym znane postaci prezentują swoje rodzinne miasta. 

s



Kronika Prestiżu

Polska i norweska 
tradycja w Mielnie

świętojański wieczór (24 czerwca br.) Stein Knutsen, 
prezes zarządu firm Firmus i Mielno Holding realizu-
jących w Mielnie prestiżowe inwestycje deweloperskie 

urządził spotkanie z okazji zakończenia stanu surowego aparta-
mentowca Dune. Jak nakazuje polska tradycja murarska, tego 
dnia na budynku zawisła symboliczna wiecha. Termin uro-
czystości nie był przypadkowy podwójnie. Dla Skandynawów, 
zwłaszcza Norwegów, moment przesilenia letniego jest wielkim 
świętem, powodem do zabawy i radości. Kiedy zapadł zmierzch, 
gospodarz i goście (projektanci, budowlańcy, przyszli lokatorzy 
Dune) udali się nad morze, żeby wypuścić w niebo dziesiątki 
chińskich lampionów.                                                                     am

w

Andrzej Gryn, Aneta Leśna oraz Joanna 
Zielińska (obie Firmus Group)

Kazimierz Okińczyc (KSM Przylesie)
i Krzysztof Szumski (AZS Koszalin) Brian Burrough z partnerką

Marta Kasprzyk (Firmus Group) oraz 
Damian Kroc (Gleeds)

Aleksandra Kunka z córką

Zbigniew Murzyn (malarz) z żoną

Anna Najgebaur (Unitral)

Barbara Milicić, Katarzyna Aschrafi, 
Kuros Aschrafi, Grzegorz Gordon, 
Sylwia Gordon-Chojnacka

Jacek Zabojszcz, Cezary 
Kulesza i Jacek Puciłowski

Dariusz Herman (HS99), Stein Knutsen
Krzysztof Pilimon, Jacek 
Kostrzewski (Gleeds)

Na finał w niebo pofrunęły 
chińskie lampiony

Izabela Wilke (radna PO), Anna 
Blejch, Małgorzata Blejch

Piotr i Oliwier Maj oraz Waldemar Jarząb Marta Wojtowicz, Marcin Wójcicki (IMW)

Alek Wasilewski (Deosite) z żoną
Soren Jylling (Alto S.C.), 
Wiesław Gronkiewicz (CIP)

Janusz i Tamara Rzewuscy, 
Jerzy Sak z małżonką

Danuta i Dariusz Gałeccy

Elżbieta i Bogdan Trun (Firmus Group)

Od lewej: Jacek Zabojszcz (Mielno 
Holding) i Stein Christian Knutsen 
(Firmus Group)

Diana Butowska (Firmus Group) z mężem 
Łukaszem oraz mec. Andrzej Gryn

Piotr Śmierzewski (HS99), Jacek Zabojszcz
Katarzyna Blejch (Firmus Group), 
Małgorzata Blejch, Izabela Wilke 

BUDIMEX: Marcin Sosnowski (kierownik budowy), Marcin Żurek (dyr. 
biura w Szczecinie), Dariusz Jarek (dyr. ds. produkcji w Poznaniu)
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Kronika Prestiżu

unitral: otwarcie z gwiazdami
owoczesne SPA w klimacie Morza Martwego w mie-
leńskim Hotelu Unitral już przyjmuje gości. Na ofi-
cjalnym otwarciu gościli nie tylko ludzie zaangażowa-

ni w powstanie obiektu, lokalne władze, ale także osoby, które 
znamy z ekranów telewizyjnych i kinowych. Pojawili się również 
przedstawiciele prestiżowych magazynów kobiecych. Można się 
spodziewać, że wkrótce o Unitralu będzie głośno w całej Polsce. 

am
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Olga Roszak-Pezała, Piotr Jedliński (prezydent Koszalina), Bolesław Krawiec

Ksiądz prałat Tadeusz Piasecki (proboszcz parafii Mielno)

Od lewej: Tomasz Sobieraj (zastępca prezydenta Koszalina), Olga 
Roszak-Pezała (wójt gminy Mielno). Bolesław Krawiec 

Od lewej Maja Bohosiewicz (aktorka), Mariola Berg (manager gwiazd)

Od lewej: Edmund Tumielewicz (główny 
projektant konstrukcji budowlanych), 
Bartosz Krawiec (architekt, projektant 
przebudowy), Tomasz Bicz (PB-I Kobet) Maja Bohosiewicz i Julita Lachowska

Jarosław Barów i Artur Barciś (pokaz shiro-
dhary – lanie oleju) 

Artur Barciś 
Paweł Baranowski (PH Rebis 
Koszalin) z partnerką

Joanna Jabłczyńska w towarzystwie Moniki 
Stasiuk (od lewej) i Sylwii Rudol (dział SPA & 
Wellness Hotelu Unitral)

Dr Janusz Gudajczyk z małżonką

Tomasz Bicz (syn Krzysztofa), Henryk 
Zachciał (specjalista ds. inwestycji), Krzysztof 
Bicz (PB-I Kobet, główny wykonawca)

Zdzisław Derebecki (dyrektor 
BTD) z małżonką

Izabela Skonieczna (brand manager 
magazynu „Elle”) i  Marta Rudowicz 
(szefowa działu urody „Elle”)

Katarzyna Ankudowicz (aktorka)Joanna Jabłczyńska (aktorka)

Dorota Czech, Izabela Buczek  (Radio Plus)
Katarzyna Krupa (pogodynka TVN, tancerka 
„Tańca z gwiazdami”) z partnerem

54
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| l
IP

IE
c 

20
12



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

INNE    

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

RESTAURACJE    
     
Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a 
Maredo, ul. Zwycięstwa 45 
Sake Restauracja Japońska,
ul. Zwycięstwa 26 a
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1 
  
BARY, PUBY, KAWIARNIE  
    
Cukiernia Kaliszczak,
ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak,
ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6 
Lalka Resto Cafe,
ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 5/2 
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka 
   
SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS  
    
Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24 
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F 
Gabinet Odnowy Biologicznej Rubin,
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40 
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4 
Studio Alexander, ul. Kaszubska 12/6
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Bezpieczne Odchudzanie Rolletic,
ul. Matejki 23
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13 

GABINETY LEKARSKIE  
    
Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin
Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24

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

HOTELE    

City Apartments, ul. Sułkowskiego 11
(Arka Medical SPA), Kołobrzeg  
City Apartments, ul. Młyńska 49
City Apartments, ul. Bogusława II 47
Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku, 
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia , ul. Dorszowa 3, Darłowo
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Przemysłowa 5, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
    
SKLEPY    
  
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121 
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25
Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46
    
BIURA NIERUCHOMOŚCI  
   
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer Sp.z o.o.,
ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, 
ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 142
Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3

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

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

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!







kraju tymczasem 20-stopniowe mrozy i śnieżyce. I jak 
tu się dziwić SMS-owi od dziewczyny.

Nocą w Atenach 

Samolot z Berlina ląduje w Atenach w piątek póź-
nym wieczorem. Ledwie włączam komórkę, brat tele-
fonuje z Karpathos, że zatrzymała ich tam zła progno-

za pogody i jacht nie ma szans dotrzeć do Chani na zachodnim cyplu 
Krety. Do tego kapitan Grala, który dowodził nim przez ostatnich 
kilka tygodni, postanowił dzień wcześniej zejść z pokładu i z częścią 
załogi wrócić do kraju. Mam się jednak nie martwić, bo sprawdził, 
że z Krety mam do nich dobre połączenie lotnicze. W tej sytuacji 
oddaję wór do przechowalni, by całą noc powłóczyć się po Place – 
najbardziej urokliwej dzielnicy greckiej stolicy, z wąskimi uliczkami 
wspinającymi się pod skałę Akropolu, pełnej knajpek, sklepików 
i bizantyjskich cerkiewek. Samolot  do Chani mam o piątej rano, 
więc dopiero o trzeciej trzeba się zbierać. 

Kłamstewka 

Do niewielkiego samolotu  Aegean Airlines idziemy pieszo 
małą grupką, gdy jeszcze trwa odmrażanie skrzydeł. Para stewar-
dów w średnim wieku usadza zziębniętych tubylców w tyle kabiny, 
a mnie - nie wiadomo czemu - zaprasza do przodu. Może dlatego, 
że jestem w bosmance, a oni w podobnych granatowych unifor-
mach? Gdy stewardesa rozdaje tamtym cukierki, mnie steward 
pyta, czy bym się nie napił. Kiwam głową. – Może być metaxa? 
Lądowaliśmy, gdy w butelce zostało tyle, by starczyło na strze-
miennego. - Samolot na Karpathos? Nawet w sezonie nie ma takie-

go połączenia. Z Heraklionu też. Promy również tam nie kursują.  
No to jestem ugotowany - ja na Krecie, a łódka, którą mam przejąć, 
stoi bez kapitana trzysta mil ode mnie i to na innej wyspie. Dobrze, 
że Grecy nie rozumieją przekleństw, jakie rzucam w telefon, próbu-
jąc z Piotrkiem, bratem,  wybrnąć z sytuacji, w którą nas wpędził 
kapitan Grala. Porzucając jacht, skłamał także na temat pogody. Nie 
ma żadnej wichury, tylko od kilku dni wieje normalna na Morzu 
Egejskim piątka i to z południowego wschodu. Gdyby więc wyszli 
z Karpathos w czwartek po południu, jak było w planie, to na sobot-
ni wieczór byliby może nie w Chani, ale w Heraklionie na pewno. 
Postanawiamy więc, że Piotr zaryzykuje i sam dociągnie na wieczór 
do Sitii na wschodnim krańcu Krety. Ja muszę zaś tylko dojechać 
tam autobusem. Trzysta kilometrów z hakiem z przesiadką w He-
raklionie.

Drogi nie pamiętam. Zapadam w kamienny sen po nocnym spa-
cerze i wrażeniach poranka. Budzę się na dworcu autobusowym 
w Heraklionie. Zrzuciwszy balast do przechowalni bagażu (jedno 
euro za sztukę - obojętnie, czy to pudełko zapałek, czy wór taki, jak 
mój) włóczę się po mieście i zwiedzam położony 6 km od centrum 
zespół pałacowy sprzed 4 tys. lat, którego ruiny już starożytni Acha-
jowie uznawali za mityczny labirynt. 

Mój Ocean V

Autobus do Sitii wlecze się jak nasze dawne pekaesy. Co chwila 
zbacza nadmorskiej szosy i zahacza o położone w górach miejsco-
wości. Wydaje się, że czas się cofnął. Ludzie ubrani na czarno, za-
chuszczone kobiety i wąsaci mężczyźni popijający ouzo w cieniu roz-
łożystego drzewa na środku placu. A pod jedynym we wsi sklepem 
ręczny dystrybutor paliwa. Nikt się nie spieszy. Kierowca też. Siada-

Podróże
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„Nienawidzę cię!” – ten SMS mnie nie zaskoczył. Przecież przez kilka minut opisywałem jej, 
jak to spaceruję po pałacu w Knossos w samych szortach i koszuli z krótkim rękawem, grzejąc 
się w słońcu. A tę przyjemność dzielę z zaledwie dwojgiem zwiedzających (w drugiej połowie 
stycznia nawet na Krecie jest niewielu turystów).

tomAsz RogoWski

PieRwszy RAz
kapitana Tomasza

58
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| l
IP

IE
c 

20
12



my więc przy sąsiednim stoliku i przy kawie powoli palimy papierosa. 
Kurorty po sezonie emanują swoistym smutkiem. Podobnie jest 
w Sitii. Zamknięte okiennice sklepików i knajpek, zestawione stoły 
i krzesła w kawiarnianych ogródkach. W porcie tylko kilkanaście 
rybackich łodzi. Lokuję się na stanowisku obserwacyjnym w jedynej 
czynnej tawernie. Doskonały z niej widok na morze powoli czerwie-
niejące w promieniach zachodzącego słońca. Dwa piwa później zza 
wschodniego cypla zatoki wyłania się pomarańczowy w tym świe-
tle żagiel. Wkrótce odbieram cumy i pierwszy raz wchodzę na po-
kład Oceanu V, który na wiele tygodni ma stać się moim domem. 
Do kolacji w tawernie siadamy we czworo: jest mój brat z żoną, Ju-
rek, no i ja. Zamawiamy suflaki, kalmary, małże i oczywiście wino. 
Na koniec gospodarz częstuje nas czymś mocnym a smacznym i dzi-
wi się, że tak wcześnie kończymy. Jest przecież dopiero 23. Gdy sły-
szy, iż to dlatego, że bardzo wcześnie wychodzimy w morze, rozpro-
mienia się. – To tak jak wszyscy! 
-  i pokazuje ręką na pozostałych 
gości. Okazuje się, że to ryba-
cy, którzy właśnie tu oczekują 
wypłynięcia na połów, gdzieś 
około czwartej nad ranem. Po 
chwili jest już jeden wielki stół. 
Z mieszkalnego piętra schodzi 
rodzina gospodarza, zaczynają 
się śpiewy, a oswojony pelikan 
wsadza łeb przez otwarte drzwi, 
żebrząc o resztki. Naprawdę nie 
pamiętam, kto płacił rachunek. 
Zdaje się, że gospodarz.

Paliwo jest. Na stacji

Do Heraklionu idziemy jed-
nym skokiem. Wieje czwórka, 
półwiatr, bezchmurne niebo, 
więc żegluga to przyjemność. 
Powoli zaczynam się domyślać, 
dlaczego kapitan Grala zdecy-
dował się porzucić jacht na Kar-
pathos. W ten sposób nie musiał 
przekazywać jednostki nowemu 
kapitanowi, czyli mnie. Musiałby 
się tłumaczyć z zepsutego radaru 
i echosondy, szwankującej pra-
wej kolumny sterowej, autopilo-
ta, do którego codziennie trzeba 
dolewać litr płynu, radia bez ate-
stu i mnóstwa innych niedzia-
łających drobiazgów.  A przede 
wszystkim z tego, że większość 
tych uszkodzeń nie powstała podczas rejsu, a on zaniedbał spraw-
dzenia stanu jachtu przed wypłynięciem w grudniu z wyspy Kos. 
Do Heraklionu wchodzimy już po ciemku. Zapominam, że na oku-
larach narosła mi warstwa soli, więc o mało nie rozjeżdżam średnio-
wiecznej twierdzy Koules strzegącej wejścia do weneckiego portu. 
W nocy zaś przywiało. Rano było już sztorm 10 do 11 i lodowaty deszcz. 
Nawet promy pozostały w porcie. Podwajamy cumy i czekamy. Po 
trzech dniach spada do siedmiu, więc bierzemy kurs na Ateny. Mnie 
wszystko jedno, ale pozostała trójka ma bilety na samolot w sobotę, 
więc chcemy te 170 mil morskich pokonać jednym skokiem. Trzeba 
tylko wcześniej zatankować paliwo, bo gdyby się wiatr odkręcił…   
W „Almanachu śródziemnomorskim” Imray’a napisano, że w por-
cie paliwo dostarcza tanker. I rzeczywiście - na nabrzeżu stoi tablica 
z numerem telefonu i zapewnieniem, że „przez 24 godziny na dobę 
i okrągły rok”. No więc dzwonię… Sztuczna sekretarka bezskutecz-

nie usiłuje mi wytłumaczyć coś po grecku. Wyławiam tylko jedno 
znajome słowo „para kalo”, czyli proszę. Dopiero na odległej o blisko 
kilometr stacji benzynowej tłumaczą, że w zasadzie na tablicy napi-
sano prawdę, ale zimą tanker wozi olej opałowy, więc diesla możemy 
dostać do kanistrów. No to się natargaliśmy. 

Obity kręgosłup iwony 

Jedziemy baksztagiem 7 do 10 węzłów. Mimo to żeglowanie jest 
uciążliwe. Głównie dlatego, że musimy z Piotrem zmieniać się na 
sześciogodzinnych wachtach, a autopilot co chwila się wyłącza. 
Iwona zajmuje się kambuzem, a Jurek co prawda wybitnym kom-
pozytorem jest, ale samego na pokładzie zostawić się go nie da.  
W piątkowy wieczór dochodzi do wypadku. W pozostałym po sztor-
mie dużym rozkołysie Iwona ślizga się na mokrej podłodze mesy i ca-

łym ciężarem wali kręgosłupem 
o obramowanie drzwi. Ostroż-
nie kładziemy ją na koi, dostaje 
środki przeciwbólowe, a mimo 
to dziewczynę boli jak chole-
ra.  Do tego pojawia się wysoka 
gorączka. Trzeba najszybciej do 
Aten do szpitala, bo wiele wska-
zuje na uszkodzenie kręgosłupa. 
Czucie w nogach, co prawda jest, 
ale najlepiej dziewczyny nie ru-
szać. Niech leży sztywno. Nie ma 
więc mowy o wzywaniu helikop-
tera. Zanim mogliby ją wziąć na 
pokład, musielibyśmy przełożyć 
ją na ponton, a ten wypuścić za 
rufę na kilkudziesięciometrowej 
linie. Wszystko przy dwume-
trowej fali! W nocy na domiar 
złego wysiadają światła nawiga-
cyjne. Prawe pulsująco rozżarza 
się i przygasa, a czerwone zu-
pełnie gaśnie. Tymczasem już 
wchodzimy na Zatokę Sarońską, 
gdzie od statków aż gęsto. Zosta-
ję przy sterze, starając się mieć 
oczy dookoła głowy, a Piotr 
siada do radia. Podaje naszą 
pozycję i komunikuje, że mamy 
na pokładzie ofiarę wypadku, 
więc musimy nieoświetleni 
przeciąć farwater. Natychmiast 
słychać odpowiedzi ze stat-
ków: „widzimy was na radarze 
i omijamy”. Nie mija też wie-

le czasu, gdy za rufą pojawiają się światła patrolowca Coast 
Guard, który ustawia się na trawersie i  eskortuje aż do świtu. 
Do mariny  wchodzimy już za widna. W słońcu wszystko wydaje się 
lepsze. Szczególnie, że okazuje się, iż kręgosłup nienaruszony. Ostat-
nie zakupy i wieczorem cała trójka jedzie na lotnisko, a ja zostaję 
w Kalamaki. Zanim zjawi się następna załoga, mam tydzień, by na-
prawić co się da na łódce. 

tydzień postoju

Fachowcy mieli przyjść rano, jednak znając Greków nie spo-
dziewałem się ich przed dwunastą. Zjawili się o szesnastej i to 
tylko po to, by ze zdziwieniem zauważyć, że radar jest na masz-
cie, a oni nie mają nastroju do wspinania się. Przyjdą więc ju-
tro – zapowiedzieli i tyle ich widziałem. Pocieszam się, że w Ka-
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lamaki mam stać cały tydzień, więc może zdążę z  naprawami. 
Chłopaki przylatują w sobotę.  Jest nas więc pięciu, bo oprócz Mar-
cina i mnie są jeszcze: Arturo, Krzysiu  i  Dziadek. Niedzielny pora-
nek wstaje słoneczny, ale zimny. Nic zresztą dziwnego, to przecież 
ostatnie dni stycznia. Należy się spodziewać, że gdy pojedziemy na 
północ, na Morze Marmara, zrobi się jeszcze zimniej. Na razie jed-
nak delektujemy się trójką półwiatru, a później baksztagu. Nic lep-
szego nie można sobie życzyć pierwszego dnia rejsu. Na noc stajemy 
w Batsi na wyspie Andros. Niebrzydka miejscowość, ale o tej porze 
roku zionąca pustką.

 Powiało

W nocy wiatr tężeje do siódemki i zmienia kierunek. Teraz do-
ciska nas do nabrzeża. Nie ma mowy o odklejeniu się od kei. Sto-
imy jednak w samym narożniku, więc gdyby cumę przełożyć na 
poler na końcu prostopadłego nabrzeża i mocno pociągnąć, to 
jacht powinien dać się przeciągnąć i stanąć dziobem do wiatru. 

Złudna nadzieja – czterech silnych chłopa nie jest w stanie wy-
chylić dziobu na wiatr więcej niż pół metra. Na szczęście podjeż-
dża czerwony renault z  tubylcami. Chłopaki zakładają cumę na 
hak z tyłu auta i po chwili stoimy jak trzeba. To rybacy, więc po-
moc innym ludziom morza wydaje im się całkowicie naturalna. 
Przy okazji dowiadujemy się, że nie lubią, gdy się ich nazywa Gre-
kami. To bowiem epitet nadany im przez tureckich okupantów. 
Oni są zaś Hellenami (Ελληνες), a ich kraj to Hellada (Ελλάδα). 
Najgorzej, że rano dalej wieje z północnego wschodu, czyli równo 
w twarz. Prognozy nie są jednak złe. Pod koniec dnia z siedmiu 
ma spaść do pięciu i odkręcać na północ - północny zachód. Po-
stanawiam, że odchodzimy. Dopóki zasłania nas wyspa, jest dobrze. 

Kończy się, gdy wchodzimy w Cieśninę Kafirejską między wyspami 
Andros a Eubeą. Wiatr jakoś nie chce zmienić kierunku i nie cichnie. 
Wkrótce jego porywy osiągają dziewięć stopni, a lejkowaty przesmyk 
spiętrza fale do ponad czterech metrów. Do tego zakotwiczone na 
skalnych urwiskach ciemne chmury bryzgają deszczem ze śniegiem.  
Kiedy schodzę pod pokład nanieść pozycję na mapę, tylko Artur jest 
w stanie zmienić mnie przy sterze i to na krótko. Krzyś i Dziadek nie 
mają doświadczenia, a Marcin mówi wprost: „Tata, boję się”.

silnik nie daje rady

Wracamy więc na Andros. Nie ma sensu dłużej halsować pod 
wiatr ze średnią prędkością niecałego węzła. Co prawda 15-metro-
wy jacht zachowuje się nadspodziewanie dzielnie w sztormowych 
warunkach, ale obawiam się, że załoga nie wytrzyma. Jednak aby 
schronić się w zacisznym porcie w Gavrionie, najpierw musimy się 
odwrócić bokiem do kilkumetrowej fali.  Nie odchodzę więc od steru 
nawet, gdy już wjeżdżamy za przylądek. Zrobiło się bowiem kom-
pletnie ciemno, a trzeba bez echosondy wjechać do nieznanego por-
tu i to takiego, którego w almanachu Imray’a nie zaszczycono nawet 

odrębną mapką. By nie wejść na płyciznę, staję więc przy pierwszym 
nabrzeżu za falochronem. Marcin wyskakuje i szybko zakłada cumę 
na poler, a Arturo wybiera… W tym momencie czuję, jakby cięż-
kiego coś huknęło mnie w pierś. Nie upadłem tylko dlatego, że trzy-
małem się koła sterowego.  Wiatr „przelał się” przez góry i uderzył 
z pełną mocą. Kątem oka widzę jak wiatrowskaz mija 60 węzłów. 
Bardziej czuję niż widzę, że jacht nie stoi przy kei, tylko zaczyna dry-
fować w stronę kamiennego falochronu, jakieś 30 metrów za rufą.  – 
Urwało mi palec – przekrzykuje wiatr Arturo i schodzi pod pokład. 
Na razie nie mogę mu pomóc. Pchnąłem manetkę maksymalnie do 
przodu i choć nic nie słyszę nić prócz wycia wiatru, to jednak czuję 
pod nogami, że 95-konny silnik o mało nie wyrwie się z zamocowań, 
a mimo to łódka płynie do tyłu. Całe szczęście, że nie odwraca nas 
bokiem, a po chwili wiatr przysiada i bez większych problemów sta-
jemy na cumach.

urwane palce Artura

Okazało się, że urwało nie jeden, a dwa palce. Dmuchnęło, gdy 
Artur nie zdążył obłożyć wybieranej cumy, a mokre polarowe rę-
kawiczki przykleiły mu się do kostropatej liny. Wystarczył ułamek 
sekundy, by wciągnęło dłoń w półkluzę i trzeci oraz czwarty palec 
pozostały w rękawiczce. Dzwonię z komórki na 112. Chwilę póź-
niej jesteśmy w gabinecie lekarskim. Jednak to tylko zwykły gabi-
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koszalinianin, kiedyś dziennikarz i rysownik. Obecnie że-
glarz, uczący innych morza. Jak sam mówi, więcej czasu 
spędza na wodzie niż na lądzie, z czego najmniej w Polsce. 
Dla „Prestiżu” znalazł chwilę, żeby opowiedzieć o swojej 
inicjacji kapitana jachtowego. 
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net lekarza rodzinnego. Wszystko, co on może zrobić, to opatrzyć 
kikuty, zaaplikować antybiotyk,  środek przeciwtężcowy i przeciw-
bólowy oraz wsadzić urwane palce w lód. Reszty muszą dokonać 
w specjalistycznej klinice w Atenach. Szkopuł w tym, że jesteśmy 
na wyspie, więc dostać się można tam tylko helikopterem. I to 
nie z Gavrionu, lecz z Chory – stolicy wyspy, gdzie przy szpita-
lu jest lądowisko. Po godzinie karetka zabiera tam Artura. Towa-
rzyszy mu Krzysiek, jako najlepiej z nas mówiący po angielsku. 
Ja zostaję, bo rozdmuchało się na nowo i muszę pilnować jachtu. 
Do szpitala dojechali dopiero po dwóch godzinach: sanitarka 
miała łyse opony, a w górach spadł śnieg, więc trzeba było więc 
pchać. Nie miało to specjalnego znaczenia, bo helikopter przyle-
ciał dopiero, gdy przycichł wiatr - następnego dnia w południe. 
Ponad 15 godzin od wypadku. W efekcie jeden z palców w ogó-
le nie nadawał się już do niczego. Drugi w zaś Atenach przy-
szyli, ale niestety po kilku tygodniach został odrzucony przez 
organizm i już w kraju trzeba było go ponownie amputować. 

w stronę Dardaneli

Dalej więc ruszamy już tylko we czterech. Oczekiwana zmiana po-
gody wreszcie nadeszła i bez specjalnych przygód jedziemy w stronę 
Dardaneli. Jedną wachtę stanowią Marcin z Krzyśkiem, a następne 
sześć godzin mam ja z Dziadkiem. Samego nie da się go bowiem 
zostawić przy sterze (raz byłem zmuszony i zanim zdążyłem za-
piąć spodnie, zrobił cztery niekontrolowane zwroty przez rufę). 
Prawdziwe kłopoty powracają wraz z mgłą w Dardanelach. Do Ca-
nakkale zawijamy jeszcze coś widząc, ale z każdą chwilą widoczność 
pogarsza się. Nabrzeże dla jachtów takie, że grecki bałagan wydaje się 
przy tym niczym. Ceny zaś europejskie. Trzeba zapłacić nawet za cie-
płą wodę, której oczywiście nie ma. O wszystkim zaś informuje po… 
rosyjsku Turek z Ukrainy. W blisko stutysięcznym mieście niedobrze 
jest też schodzić z głównych ulic.  Nie żeby nie było bezpiecznie. Całe 
Dardanele, to bowiem strefa zmilitaryzowana. Chyba nieprzerwanie 

od czasów, gdy nazywano je Hellespontem. Centrum wygląda jeszcze 
jako tako, ale boczne ulice to  jeden cuchnący ściek, bez twardej na-
wierzchni i ze stadami szczurów krążących między stertami odpadków.  
Turyści tego nie widzą.  Pomimo zimy z każdego z promów, ja-
kie mniej więcej co pół godziny dobijają tu z europejskiego brze-
gu, z półwyspu Gallipoli zjeżdża po kilka wycieczkowych auto-
karów. W końcu z Canakkale tylko kilkanaście kilometrów do 
ruin Troi. Wszyscy obowiązkowo zatrzymują się tylko przy ko-
niu trojańskim, czyli stojącym na jednym z miejskich placów 
rekwizycie z hollywoodzkiej superprodukcji z Bradem Pittem. 
 Rano dziób jachtu jeszcze widzę, ale niewiele więcej. Jazda bez radaru, 
z okrojoną załogą  przez Cieśninę i przez całe Morze Marmara w takim 
mleku nie wydaje mi się rozsądna. Postanawiam więc, że załogi wy-
mienią się na miejscu.  To kilka godzin jazdy autobusem, ale trudno.  
Na początek potrzebne są nam tureckie wizy. Ich załatwienie trwa 
prawie sześć godzin. Każda składa się bowiem aż z pięciu odręb-
nych pieczątek i to przystawianych w trzech różnych biurach. Kla-
syczna bizantyjska biurokracja i to twórczo rozwinięta. Niczego 
też nie da się załatwić, o ile nie ma się swojego agenta. Jego obo-
wiązki ograniczają się do postawienia pieczątki na formularzu 
i skasowania 50 euro. A później pielgrzymka po kolejnych urzę-
dach i gabinetach, gdzie pod portretami generałów patrzących ze 
ścian wzrokiem paranoików, rezydują urzędnicy, którzy niczego 
nie potrafią  zrobić szybko. Ależ oczywiście rozumieją, że mi się 
spieszy, ale może jeszcze jedną herbatę i papierosa?... I tak dobrze, 
że znalazłem tłumacza – pucybuta sprzed kapitanatu portu. Bez 
niego nie starczyłoby dnia na załatwienie tej jednej sprawy. Bo 
z urzędników, nawet tych z kapitanatu, nikt po angielsku ani słowa. 
Jakoś jednak zdążyliśmy. Dziadek i Krzysiu wsiadają do autobusu, 
a my z Marcinem mamy kilka godzin, zanim rano zjawi się następna 
załoga. Do Troi raczej jednak nie zdążymy. A szkoda, bo teraz po-
żeglujemy w stronę Itaki. Jak na pierwszy kapitański rejs, to wrażeń 
mam aż nadto. Teraz powinno być już tylko lepiej. W końcu Odyse-
uszowi jakoś się udało, choć trochę to trwało.
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