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CZWARTEK 11 lipca
13:30 Koncert - La Donna e Mobile
14:00  Uroczyste otwarcie Festiwalu 
14:30 „Kiełbasa i Sznurek” – spotkanie z prof. JERZYM  
              BRALCZYKIEM i MICHAŁEM OGÓRKIEM
15:30  „Passent rozebrany” – Jan Wróbel i Ewa Winnicka 
             dokonają rozbioru felietonów mistrza literackiego 
             felietonu DANIELA PASSENTA
16:30 „Alfabet ma�i” – PIOTR PYTLAKOWSKI opowie  
              o kulisach świata przestępczego; spotkanie prowadzi    
              Cezary Łazarewicz 
17:30 „Z nieba do piekła” – o politycznym upadku Andrzeja 
            Leppera opowie MARCIN KĄCKI, autor książki 
           „Lepperiada”; spotkanie prowadzą Michał Ogórek,
           Cezary Łazarewicz
18:30 „Czy radio przetrwa?” – Debata Trójki i Radia Koszalin;  
            Jan Wróbel, Michał Olszański, Piotr Ostrowski, 
            Cezary Szewczyk; spotkanie moderuje Paweł Sito
19:30 „Przemiany w obiektywie” –  fotoreporter „Gazety 
            Wyborczej” SŁAWEK KAMIŃSKI przedstawi  na zdjęciach 
            najważniejsze wydarzenia polityczne ostatnich 20 lat
20:30 „Mor�na Twardocha” – SZCZEPAN TWARDOCH, literacki 
            fenomen roku, laureat Paszportu „Polityki” za powieść 
          „Mor�na”, w rozmowie z dziennikarką Anną Dziewit-Meller
21:30 „Spotkanie z Gombrowiczem” –  WOJCIECH PSZONIAK 
            czyta utwory Witolda Gombrowicza
22:30 „My i Oni” –  wieczór wspomnień o Teresie Torańskiej, 
            scenariusz i prowadzenie Michał Ogórek z udziałem  
           m.in. Małgorzaty Purzyńskiej, autorki książki-wywiadu 
           pt. „Ja, My, Oni” (Hotel Apollo)

PIĄTEK12 lipca
DZIEŃ POLSKIEGO RADIA
10:00 Festiwalowe Studio Radia Koszalin na żywo – latarnia 
             morska i terminal sztuki
11:00  „Co w mowie piszczy” –  językoznawca 
               prof. KATARZYNA KŁOSIŃSKA w rozmowie 
               z prof. Jerzym Bralczykiem i Michałem Ogórkiem
12:00 „The Beatles i ja” – redaktor PIOTR METZ, najwybitniejszy 
            znawca Beatlesów, opowie o spotkaniu z Paulem 
            McCartneyem i innych fascynujących historiach
14:00 „Lubański - Legenda Futbolu” –  MICHAŁ OLSZAŃSKI 
           zaprasza na „Godzinę Prawdy” z mistrzem olimpijskim – 
           WŁODZIMIERZEM LUBAŃSKIM (konkursy)
15:00 „Lista Niedźwiedzia” –  MAREK NIEDŹWIECKI, 
            w rozmowie z Pawłem Sito, opowie o fenomenie Listy 
            Przebojów Programu Trzeciego PR
16:00  „Tu Baron. Trzy wymiary gitary” –  PIOTR BARON opowie   
   o swoich fascynacjach muzycznych, spotkanie  
              poprowadzi Andrzej Mielcarek
17:00 „Zapraszam do Trójki” –  o fenomenie radiowej Trójki 
            opowie dyrektor Programu Trzeciego MAGDALENA 
            JETHON; spotkanie prowadzi Cezary Łazarewicz
17:00 „MEDIA A TURYSTYKA” - debata - Hotel Lidia
18:00 Rozstrzygnięcie Konkursu Reportażu „Bałtyk 2013” – 
             Hotel Apollo  
18:00 „Uliczne koneksje”  –  HIREK WRONA opowiada 
            o  fascynacji  polskim hip-hopem; prowadzenie 
            Paweł Sito
19:00 „Siedem dalekich rejsów” – słuchowisko na podstawie 
            darłowskiej powieści Leopolda Tyrmanda.  (Hotel 
            Apollo)

19:00 – 22:00 Lista Przebojów Programu Trzeciego 
             – prowadzący MAREK  NIEDŹWIECKI
20:00 Spotkanie z twórcami i aktorami słuchowiska.: „Siedem 
             dalekich rejsów” Leopolda Tyrmanda nagrywanego 
            przez Radio Koszalin – Agnieszką Więdłochą, Łukaszem
            Garlickim, Natalią Sikorą, Krzysztofem Czeczotem 
            - Hotel Apollo
21:00 Koncert DE MONO - festiwalowa scena Radia Koszalin 
             przy latarni morskiej
22:00 „Studenci Trzeciego Wieku. Czterdzieści lat minęło 
              jak jeden dzień” – pokaz �lmu, reż. Jerzy Gruza
22:00 „Szkło kontaktowe”  TVN24 – na żywo z Darłowa

SOBOTA 13 lipca
NASZ MAŁY PRL 
- prowadzenie Paweł Sito
10:00 Festiwalowe Studio Radia Koszalin – latarnia morska 
             i terminal sztuki
11:00 „Czyn społeczny” –  z udziałem gości i uczestników 
             Festiwalu
12:00 „Czterdziestolatek – czterdzieści lat później” –  aktorka 
            ANNA SENIUK i reżyser JERZY GRUZA opowiedzą 
            o kulisach powstawania kultowego serialu epoki Gierka; 
            dyskusję moderuje Michał Ogórek
13:00  „W świecie Barei” – aktor KRZYSZTOF KOWALEWSKI 
             opowie o kulisach swojej współpracy z reżyserem 
              Stanisławem Bareją; rozmawia Witold Szabłowski
14:00  „Wiadomości z PRL-u” –  MARIA CZUBASZEK I ALICJA 
             RESICH-MODLIŃSKA w rolach spikerek odczytają 
              wiadomości telewizyjne z lat 70-tych i 80-tych 
              oraz fragmenty z książek skarg i zażaleń oraz listów 
              do sekretarzy PZPR
14:00-18:00 Przesłuchania Uczestników Konkursu 
               o Bursztynowy Mikrofon - scena Radia Koszalin 
                przy latarni morskiej: AGATA ŚWIĘTOŃ – Sopot, 
                BAOBAB  - Tychy, FLOU – Poznań, GRAWITACJA 
                - Wodzisław Śl., JANUSZ RAPTUS WAŚCIŃSKI 
                – Łęczyca, KAPELANKA – Kraków, KLINTON 
                – Warszawa, MOKROFON – Poznań, STASHKA 
                – Szczytno, TRABANDA – Łódż
15:00  „To było tak. Dzień targowy” –  z Markiem Przybylikiem
              rozmawia Grzegorz Miecugow
16:00  „Dlaczego upadł Gierek” –  JANUSZ ROLICKI, autor 
             jedynego książkowego wywiadu z Edwardem 
             Gierkiem, opowie o jego micie i upadku; spotkanie 
             prowadzi Cezary Łazarewicz i Daniel Passent
17:00 „PrzysSawka” – spotkanie z satyrykiem HENRYKIEM 
             SAWKĄ o jego rysunkach z czasów PRL-u - prowadzi 
             Andrzej Mielcarek
18:00 „Kroniki Ogórka” –  POLSKIE KRONIKI FILMOWE wybrane 
            i komentowane przez MICHAŁA OGÓRKA
19.00  TakLoopNie – koncert ubiegłorocznego laureata 
              konkursu o Bursztynowy Mikrofon - scena Radia 
              Koszalin przy latarni morskiej
19:00 „Zdarzyło się w Polsce. Opozycja w PRL” –  panel 
             dyskusyjny pod patronatem Narodowego Centrum 
             Kultury; udział biorą m.in.: Paweł Sito, Jacek Kley�, 
             Jan Wróbel, Seweryn Blumsztajn, oraz Cezary Łazarewicz

20:00  „Nasz rodzinny PRL” –  WITOLD SZABŁOWSKI 
             i IZABELA MEYZA, autorzy książki „Nasz mały PRL”  
             opowiedzą, jak przenieśli się w czasie do Polski 
             lat osiemdziesiątych; prowadzący Paweł Sito
21:00 „Telewizja”  –   JACEK KLEYFF śpiewa utwory Salonu 
             Niezależnych; koncert pod patronatem Narodowego 
             Centrum Kultury
21:00  Nocna Zmiana Bluesa - scena Radia Koszalin przy 
             latarni morskiej
22:00 „Szkło kontaktowe” TVN24 – na żywo z Darłowa
22:00  „Dyskoteka z lat 80.” –  wspólna zabawa przy 
            muzyce z płyt winylowych z lat 80-tych; 
             prowadzi DJ Burn Reynolds (namiot)

NIEDZIELA 14 lipca
10:00-11:00 Lato w Polityce – Radio Koszalin na żywo 
                          – terminal sztuki
11:00-12:00 „Znacie? To posłuchajcie” – Krystyna 
                        Czubówna, Anna Seniuk, Henryk Sawka 
                         i Michał Ogórek czytają książki dla dzieci
12:00  „Zostań mistrzem” – ćwicz z mistrzem olimpijskim 
              WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM, marszałkiem 
              województwa zachodniopomorskiego Olgierdem 
              Geblewiczem, red. Michałem Olszańskim 
              i darłowskimi trenerami i sportowcami 
              (plaża przy hotelu Apollo) 
12:00 „Moja Syberia” - ks. KAZIMIERZ SOWA opowiada 
             o zauroczeniu Syberią; rozmowę prowadzi 
             Cezary Łazarewicz
13:00-14:30   „Takie buty z cholewami” 
               – autor prof. Szewach Weiss w rozmowie 
               z Janem Ordyńskim i Ewą Winnicką
14:30  „Od pornografa do ambasadora” – spotkanie 
             z szefem informacji Telewizji Polsat 
             JAROSŁAWEM GUGAŁĄ; spotkanie prowadzi 
             Filip Łobodziński
15:30-16:00  „Znacie? To posłuchajcie”  – KRYSTYNA 
             CZUBÓWNA czyta fragmenty książki Swietłany 
             Aleksijewicz „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”
16:00  „Zrozumieć kryzys” JACEK ŻAKOWSKI w rozmowie 
             z Janem Wróblem 
17:00  „Kocham pana, panie Sułku ” – BENEFIS 
              KRZYSZTOFA KOWALEWSKIEGO prowadzi Michał 
              Ogórek
19:00 Koncert „Rozwijamy region w dobrym tonie” – 
             BALTIC NEOPOLIS QUARTET z zespołem 
             CHORZY NA ODRĘ (port)
19:00 „Oklaski, ach oklaski” – ANNA SENIUK 
              i MAGDALENA MAŁECKA prezentują wg. poematu 
             Stanisława Balińskiego, czyli poetycko-muzyczną 
             opowieść o sztuce i barwną wędrówkę śladami 
             minionej epoki (Kino Bajka)
20:00 „Drugie Spotkanie z Gombrowiczem” 
         – WOJCIECH PSZONIAK czyta  utwory Gombrowicza
21:00 Koncert „Kumple to grunt” – piosenki Brassensa 
            w wykonaniu ZESPOŁU REPREZENTACYJNYGO 
            (namiot)

PROGRAM FESTIWALU

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE 
MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE

MIEJSCA SPOTKAŃ: 
TERMINAL SZTUKI - UL. KOTWICZNA 
SCENA PRZY LATARNI MORSKIEJ - UL. WSCHODNIA
KINO BAJKA - UL. MORSKA 56
HOTEL APOLLO - UL. KĄPIELOWA
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awet malkon-
tenci muszą 
przyznać, że 

tegoroczny czerwiec nadał real-
ną treść hasłu „Koszalin – pełnia 
życia”. Dwa ogólnopolskie festi-
wale, mnogość innych warto-
ściowych imprez. Po raz pierwszy 
od dawna nie sposób było być 
na wszystkich, choćby ktoś się 
bardzo starał. 

Koszalińskie Konfrontacje 
Młodych „m-teatr” oraz Festiwal 

Młodzi i Film mają wymiar ogólnokrajowy. Trudno ocenić, na ile przy-
niosły miastu rozgłos rzeczywiście ogólnopolski. Gdyby oprzeć się na 
wrażeniu zwykłego konsumenta mediów, trzeba by powiedzieć o nie-
dosycie. Ale to nie najważniejszy aspekt sprawy. Istotniejsze jest to, 
czym te festiwale były dla koszalinian. Oba umożliwiły kontakt z naj-
nowszymi tendencjami w dziedzinie teatru i filmu. Pozwoliły poczuć 
puls współczesnej kultury. Oba również zakładały aktywność widzów 
– poprzez dyskusje z twórcami o tym, co zostało pokazane na teatral-
nej scenie i kinowym ekranie. I to jest według mnie ogromna wartość 
tych wydarzeń. 

Oba festiwale mają swoją historię, są organizowane w sposób sfor-
malizowany, za publiczne pieniądze. Ale chciałbym zwrócić uwagę na 
dwa wydarzenia pod tym względem zupełnie odmienne, wymyślone 
spontanicznie a przygotowane siłami społeczników. Zbiegiem oko-
liczności rozegrały się one tego samego dnia, 23 czerwca br. W samo 
południe rozpoczął się w Parku Książąt Pomorskich plenerowy koncert 
„Muzyka nad wodą” zorganizowany przez Północną Izbę Gospodarczą. 
Znając kulisy koncertu wiem, że odbył się on dzięki bezinteresownemu 
zaangażowaniu kilku zaledwie osób. Oczywiście bez życzliwości dyrek-
cji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, pedagogów i występują-
cej w parku młodzieży koncertu by nie było. Efekt okazał się znakomity.  
Popołudniem tego samego dnia w BTD odbył się spektakl „Nie ko-
chać w taką noc to grzech”. Klub Kiwanis poszedł za ciosem i zachę-
cony powodzeniem pierwszej tego typu charytatywnej inicjatywy 
zaproponował dwuczęściowe przedstawienie, angażując do roli ak-
torów koszalińskich dziennikarzy, polityków i przedsiębiorców. Zaba-
wa była świetna. Zrealizowany został przy tym ważny cel społeczny, 
bowiem bilety wstępu stanowiły cegiełki na rzecz akcji Eliminate, czyli 
walki z plagą okołoporodowych zakażeń tężcem. Zebrane pieniądze 
sfinansują zakup szczepionek dla przyszłych matek w biednych re-
gionach świata, gdzie zakażenia okołoporodowe zbierają największe 
śmiertelne żniwo.

O sukcesie tych inicjatyw przesądziło zaangażowanie pomysło-
dawców i wykonawców. W obu przypadkach udowodnili oni, że moż-
na zrobić coś niemal z niczego. Chwała im za to.

 Tymczasem sezonu festiwalowego ciąg dalszy. Niebawem trze-
cia edycja Bałtyk Festiwal Media i Sztuka. Pewnie wielu z Państwa 
w dniach 11-14 lipca wybierze się do Darłowa, do czego zachęca-
my. Dla tych, którym nie będzie dane uczestniczyć w imprezie, przy-
gotujemy w sierpniowym „Prestiżu” szczegółową relację. Darłowski 
festiwal to kolejny dowód na to, że kluczem do sukcesu jest dobry 
pomysł, zaangażowanie i konsekwencja. Zazdroszczę, że nie odbywa 
się on w Koszalinie. 

Andrzej Mielcarek
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zwórka zwycięzców zo-
stała wyłoniona spośród 

43 zgłoszonych kandydatów. 
Barbarę Jaroszyk do nagrody 
nominował prezydent Koszali-
na, Piotr Jedliński. – To dla mnie 
ogromne wyróżnienie, zwłasz-
cza w roku jubileuszu dziesięcio-
lecia festiwalu – mówi Barbara 
Jaroszyk. – Każdą nagrodę trak-
tuję jak zwieńczenie pracy nie 
tylko swojej, ale i całego zespo-
łu – wraz z Koszalińską Bibliote-
ką Publiczną – organizującego 
festiwal. To też możliwość promocji tego przedsięwzięcia.

Statuetki Pro Arte (dłuta Andrzeja Litwy) przedstawiające 
zarys ludzkiej postaci wspinającej się na palcach, symboli-
zujące akt twórczy, natchnienie, wolność i lekkość – laureaci 
odebrali podczas uroczystej gali 22 czerwca br. w Teatrze 
Polskim w Szczecinie.                                                                   pr
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iceprezydentami zostali: Mirosława Danielewska (firma 
ArteTendence; pełniła tę funkcję także w poprzedniej ka-

dencji), Romuald Sobieralski (Comfort Glass; poprzedni prezes) 
i Lucjan Sowiński (na co dzień prokurent w firmie Espersen). W skła-
dzie Rady Izby znaleźli się: Krzysztof Bicz, Piotr Flens, Jadwiga Gur-
gurewicz, Tadeusz Herbreder, Elżbieta Jasińska, Elżbieta Kapela, 
Małgorzata Kisielewska, Agnieszka Niechajczyk, Tadeusz Osiecki, 
Andrzej Pawłowski, Lech Wojciechowski, Robert Zwierzchoniewski. 
Wybrano także komisję rewizyjną i sąd polubowny. 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jest jedną z najstarszych 
tego typu organizacji w Polsce. Większość tworzących ją przedsię-
biorstw przynależy do niej od samego początku, a sama KIP-H jest 
od 1993 roku członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. 

Obejmująca funkcję prezydenta izby pani Aleksandra Ciesielska 
od dziewięciu lat pracuje w koszalińskim oddziale Wielkopolskiej 
Spółki Gazowniczej, a wcześniej kierowała tutejszym oddziałem 
banku PeKaO SA. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu i menedżerskich studiów MBA. Dziękując kolegom za 
wybór, stwierdziła, że za cel stawia sobie zwiększenie zaangażowa-
nia przedsiębiorców w działalność samorządową i działania konsoli-
dujące środowisko gospodarcze.                                                        pr

w

Aleksandra ciesielska, wicedyrektor ds. ekonomicznych  
Zakładu Gazowniczego, do 2016 roku pokieruje koszaliń-
ską izbą Przemysłowo-Handlową.  walne zgromadzenie 
kiP-H 25 czerwca br. wybrało także pozostałe władze izby.

Nowe władze 
Koszalińskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej

Śledź nasz profil na 
FAceBooku. 

https://www.facebook.com/prestiz.magazyn.koszalinski

Aleksandra Ciesielska

Barbara Jaroszyk

c

dyrektor europejskiego Festiwalu Filmowego integracja ty 
i Ja została laureatką prestiżowej nagrody Pro Arte Marszał-
ka województwa Zachodniopomorskiego. wyróżnienie 
zostało przyznane Barbarze Jaroszyk „Za zaangażowanie, 
pasję i rozwój kultury, a także za działalność artystyczną 
na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeń-
stwem”. 

Nagroda Pro Arte 
dla Barbary Jaroszyk





aria Czubaszek opowiadająca o sesji zdjęciowej dla „Play-
boya”. Krystyna Janda wspominająca czasy, gdy jako 

dziecko kąpała się w cynowej wannie stawianej pod wiśnią. Wła-
dysław Kozakiewicz wspominający olimpiadę w Moskwie i reakcje 
nienawidzącej go publiczności, której pokazał swój słynny gest 
zgiętego łokcia. Minister Bartosz Arłukowicz (darłowianin) z nostal-
gią opowiadający o tym, jak na plaży w Darłówku sprzedawał lody 
Bambino. Takich historii 
można słuchać godzina-
mi. Doskonale wiedzą o 
tym wszyscy przyjeżdża-
jący do Darłowa na Bałtyk 
Festiwal Media i Sztuka. 

To impreza bardzo 
młoda (między 11 a 14 
lipca br. odbędzie się 
jej trzecia edycja), a już 
głośna w całym kraju. 
Dlaczego? Bo nikt inny 
wcześniej czegoś takiego 
nie wymyślił. - Od lat szu-
kaliśmy pomysłu na coś 
niebanalnego. I nie miał 
to być kolejny koncert 
wielkiej gwiazdy estrady. 
Chcieliśmy stworzyć coś, 
co przyciągnie do Darło-
wa turystów, którzy cenią 
kontakt z innymi ludźmi, 
spotkania w miłej atmos-
ferze, są aktywni i szukają 
rozrywki na wysokim po-
ziomie - mówi Arkadiusz 
Klimowicz, burmistrz Dar-
łowa. - I taki właśnie jest 
nasz festiwal. Spotkać 
można na nim ludzi zna-
nych na co dzień z telewi-
zji. Nie zamykamy ich w 
złotej klatce. Jest na od-
wrót. Każdy może ich zo-
baczyć, jak spacerują po 
naszych plażach, po dar-
łowskim porcie czy rynku. 
Można z nimi porozma-
wiać, poprosić o autograf 
czy zrobić pamiątkowe 
zdjęcie. Proste, ale jedno-
cześnie fascynujące. 

Daniel Passent, jeden z najbardziej znanych polskich felietoni-
stów i były ambasador Polski w Chile, jest wręcz zachwycony for-
mułą tej imprezy. - Promenadą przechadzają się turyści. Każdy z 
nich może na chwilę zatrzymać się, posłuchać o czym opowiadamy, 
zadać kilka pytań i za chwilę wybrać się na plażę. Nigdy nie brałem 
w czymś takim udziału, ale bardzo mi się to podoba – opowiadał 
przed rokiem, udzielając kolejnego wywiadu. W tym samym czasie 
w Terminalu Sztuki położonym w darłowskim porcie autografy roz-
dawali profesor Jerzy Bralczyk i felietonista Michał Ogórek.

Ważnym, jeśli nie najważniejszym ogniwem festiwalu, są dzien-
nikarze. To oni prowadzą spotkania otwarte dla publiczności, prze-
pytują gości i podsuwają tematy do rozmów. W tej roli widzieli-

śmy już Michała Olszańskiego z radiowej „Trójki”, Marcina Mellera, 
wtedy redaktora naczelnego „Playboya”, Cezarego Łazarewicza, 
dziennikarza tygodnika „Wprost” (pochodzącego zresztą z Darło-
wa), który wspólnie z burmistrzem wymyślił ten festiwal. A tematy 
rozmów są przeróżne. Czasami, jak w przypadku Krystyny Jandy, 
jest to długa opowieść o życiu, domu rodzinnym i pracy. Innym 
razem temat jest określony precyzyjnie - jak w przypadku Chrisa 

Niedenthala - fotografa, 
który zasłynął głośnym 
zdjęciem z pierwszych 
dni stanu wojennego 
będącym symbolicznym 
podsumowaniem tam-
tego czasu. Niekiedy 
rozmowy przeradzają 
się w fascynujące po-
jedynki prowadzącego 
i przepytywanego. Tak 
było przed rokiem, gdy 
Michał Ogórek spotkał 
się z Bartoszem Arłuko-
wiczem. 

Festiwal to również 
wielkie wydarzenia kul-
turalne. Aktorzy nie tylko 
spotykają się z publicz-
nością, ale też zapraszają 
na swoje występy. Dzięki 
temu mogliśmy już oglą-
dać Wojciecha Pszonia-
ka w spektaklu „Belfer”, 
Joannę Szczepkowską 
i Hannę Konarowską 
w sztuce „ADHD i inne 
cudowne zjawiska”, czy 
Mariana Opanię w reci-
talu „Moskwa Odessa”. 
Do tego dodać trzeba 
wystawy, wykłady, po-
kazy filmów oraz szereg 
imprez towarzyszących. 

To jednak nie wszyst-
ko. Przez kilka festiwalo-
wych dni Darłowo jest 
obecne na antenach 
stacji telewizyjnych na-
leżących do grupy ITI. 
To z Darłowa nadawane 
są wówczas prognozy 

pogody emitowane w TVN i TVN Meteo i stąd emitowane są od-
cinki programu  „Szkło kontaktowe” w telewizji TVN24. - Szybko 
poczuliśmy, jak wielka jest siła telewizji, bo na brak turystów nie 
możemy w ostatnich latach narzekać - mówi Krzysztof Walków, se-
kretarz miasta, od początku zaangażowany w przygotowanie festi-
walu.                                                                                                          ar

Szczegółowy program festiwalu znajdą Państwo na stronie 2. 
Na kolejnych stronach prezentujemy również wydarzenia 

związane z medialnym partnerem darłowskiego samorządu, 
współorganizującym Festiwal, czyli Radiem Koszalin. 
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m
takiej imprezy nie ma żaden nadmorski kurort w Polsce! tylko w darłowie można spotkać jednocześnie znanych dzienni-
karzy, aktorów, polityków i sportowców. tylko tutaj organizowany jest Bałtyk Festiwal Media i Sztuka.

Gwiazdy na wyciągnięcie ręki
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W 16-letniej historii  nagrody po raz pierwszy zdarzyło się, by jakaś instytucja została jej lau-
reatem dwukrotnie. Po raz pierwszy BBS wyróżniono w maju 2011 roku, uznając go  „Do-
broczyńcą Roku 2010” w kategorii „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy”.

Z OGROMNą SATySFAKCJą INFORMuJEMy, żE KAPITuŁA NAGRODy 
„DOBROCZyńCA ROKu 2012” W KATEGORII „LOKALNy WyMIAR 

SPOŁECZNEGO ZAANGAżOWANIA FIRMy” PRZyZNAŁA TEN ZASZCZyTNy 
TyTuŁ BAŁTyCKIEMu BANKOWI SPóŁDZIELCZEMu W DARŁOWIE

Bałtycki Bank Spółdzielczy otrzymał również nagrodę dodatkową: zaproszenie do elitarnego grona światowych liderów zrównoważo-
nego biznesu w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact, która jest platformą współpracy ponad 10 000 firm, 
miast oraz ośrodków naukowych z ponad 145 krajów świata.

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” organizuje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, by doceniać przedsiębiorstwa, dla których dzia-
łania społeczne są równie ważne, co sukces w biznesie. Nagroda „Dobroczyńca Roku 2012” przypadła Bałtyckiemu Bankowi Spółdzielcze-
mu w Darłowie za wieloletnie zaangażowanie w lokalne inicjatywy i realny wkład w rozwój regionu; za wsparcie finansowe, rzeczowe i or-
ganizacyjne dla licznych lokalnych instytucji, klubów sportowych oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych na Pomorzu Środkowym.

www.bbsdarlowo.pl

BBS w Darłowie prowadzi działalność poprzez sieć swoich od-
działów i POK-ów na terenie województwa zachodniopomorskiego 
i pomorskiego. Oferuje kompleksowe usługi klientom indywidu-
alnym, biznesowym i instytucjonalnym. Działalność rozpoczął 11 
stycznia 1946 roku. Posiada wyłącznie polski kapitał. Wypracowane 
nadwyżki inwestuje w bezpieczne instrumenty finansowe. Jest 13-
tym bankiem spółdzielczym, który debiutował na Giełdzie Papierów 
Wartościowych, na rynku obligacji CATALyST. Na rynku tym, na 572 
banki spółdzielcze działające na koniec 2012 roku, notowane są 24 
banki. Powierzone bankowi przez klientów depozyty są gwaranto-
wane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W Krajowym Rankingu 
„Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” darłowski bank uplasował się 
na 5. miejscu w podkategorii „Dynamika sumy bilansowej”, a w pod-

kategorii „Dynamika depozytów” na 3. miejscu. W rankingu „Naj-
dynamiczniejsze banki spółdzielcze – Gepardy Biznesu 2012”, dla 
rozstrzygnięcia którego analizie poddano wyniki finansowe banków 
spółdzielczych za lata 2009-2012, BBS w Darłowie znalazł się na 12 
miejscu. Bank za swoje osiągnięcia zdobył liczne nagrody. Spośród 
ostatnich wymienić warto tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 
2012”, wyróżnienie w ogólnopolskim finale konkursu „Krajowi Liderzy 
Innowacji i Rozwoju 2012” i tytuł „usługa 2013” – nagrodzony został 
Gryfem przez Kapitułę Nagród i Wyróżnień Środkowopomorskiej 
Rady Naczelnej Organizacji Technicznej. Tytuły te zdobył za autorski 
Program ELIZA – Elektroniczne Listy Zasiłków. Bank otrzymał kolejny, 
trzeci „Srebrny Denar”, w Konkursie Koszaliński Denar – Nagroda Go-
spodarcza Roku. 

Nagrodę „Dobroczyńca Roku 2012” w imieniu Banku 20 maja br. odebrał 
w Warszawie  Ryszard Mroziński, prezes zarządu BBS w Darłowie 
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AuTOR: ADAM RóżAńSKI

cisła współpraca samorządu Darłowa i koszalińskiej rozgło-
śni trwa od zeszłorocznej edycji festiwalu. W ramach współ-

organizacji imprezy Radio Koszalin zajmuje się częścią muzyczną 
– konkursem i koncertami oraz prowadzi na żywo darłowskie stu-
dio radiowe. W 2012 roku na festiwalowej scenie zaprezentowało 
się dziewięciu wykonawców z całej Polski, wybranych spośród 100 
zgłoszeń. Pokłosiem imprezy stała się wydana przez Radio Koszalin 
płyta z utworami wszystkich finalistów. 

Akcent nA wiAryGodność i świeżość

Ogólnopolski konkurs o „Bursztynowy Mikrofon” jest szansą dla 
nowych projektów muzycznych, świeżych artystów, solistów i zespo-
łów. Sylwester Podgórski, kierownik Redakcji Muzycznej Radia Ko-
szalin, tak mówi o formule konkursu: – Dla większości wykonawców 
udział w Bałtyk Festiwal Media i Sztuka to wyjątkowa i często jedyna 
szansa na pokazanie autorskiej muzyki. Większość programów typu 

talent show nie oddaje prawdziwej duszy artysty, a rywalizacja pole-
ga tam na wykonywaniu ogranych coverów. My stawiamy na wiary-
godność, szczerość przekazu i oryginalne kompozycje.

Aby wziąć udział w konkursie o „Bursztynowy Mikrofon” należało 
do 31 maja br. wysłać premierową piosenkę (wcześniej niepubliko-
waną na płycie) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. 
Do finału konkursu organizatorzy wybrali utwory dziewięciu wyko-
nawców. Są to: Kapelanka (Częstochowa/Zakopane), Agata Świętoń 
(Sopot), Stashka (Szczytno na Mazurach), Trabanda (Łódź), Grawita-
cja (Wodzisław Śląski), Klinton (Warszawa), Flou (Poznań), Mokrofon 
(Poznań), Baobab (Tychy). Dziesiątego finalistę wskazali internauci, 
głosując na Facebooku, a został nim Janusz Raptus Waściński (Łę-
czyca koło Poznania). 

Nagroda dla zwycięzcy jest niebagatelna, bo oprócz rozgłosu, 
który niewątpliwie daje uczestnictwo w ogólnopolskim festiwalu,  
finalista otrzyma 5 tys. złotych oraz 50 godzin do wykorzystania 
w Studiu Koncertowo-Nagraniowym  im. Czesława Niemena w Ra-

ś

Bałtyk Festiwal Media i Sztuka, który rusza w darłowie 11 lipca br., to już tradycyjnie dwa bloki wydarzeń i dwa wymiary. 
w porcie, w terminalu Sztuki przez cztery dni seria spotkań na żywo ze znakomitymi postaciami mediów, sztuki i sportu. 
na plenerowej estradzie przy latarni morskiej prezentacje muzyczne: konkurs dla debiutantów o „Bursztynowy Mikrofon” 
radia koszalin i występy gwiazd. w tym roku rozgłośnia dorzuca dwie prestiżowe atrakcje. 

Festiwalowa odsłona 
Radia Koszalin

Jak przed rokiem scena muzyczna stanie w okolicy darłowskiej latarni morskiej



WYDARZENIA 11 

diu Koszalin. Przewidziane są również dwa honorowe wyróżnienia 
–  Nagroda Publiczności i Nagroda Dziennikarzy.

Przesłuchania finalistów odbędą się w sobotę, 13 lipca br., 
w godz. 14.00-18.00. Tego samego dnia 
o godz. 19.00 wystąpi zespół TakLoop-
Nie, laureat ubiegłorocznego konkursu. 
A od 21.00 zaplanowany jest koncert 
grupy DE MONO. Następnego dnia, 
w niedzielę (również o godz. 21.00), 
gwiazdą będzie Nocna Zmiana Bluesa.  
Warto zaznaczyć, że wszystkie prezentacje, 
łącznie z koncertami wieczornymi, są dla 
publiczności bezpłatne. 

PrZeGląd dokuMentu 
MorSkieGo 

Podczas Festiwalu, 12 lipca br., zostanie 
rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Re-
portażu i Dokumentu Radiowego „Bałtyk 
2013”, poświęcony szeroko rozumianym 
sprawom gospodarki morskiej i ludziom 
morza. Jego celem jest przegląd najcie-
kawszych reportaży radiowych o tematyce 
morskiej nadanych w polskiej radiofonii 
publicznej w ostatnich pięciu latach. Biorą 
w nim udział pracownicy i współpracowni-
cy rozgłośni Polskiego Radia z całej Polski. 

Jak podkreśla Piotr Ostrowski, prezes 
zarządu Radia Koszalin, konkurs jest powrotem do zarzuconej kil-
ka lat temu długoletniej tradycji przeglądów reportaży o tematyce 
morskiej. – Mimo trudnych dla mediów publicznych czasów chcemy 
promować ambitne formy dziennikarskie – podkreśla. – Nasza roz-

głośnia ma się tutaj czym pochwalić, bo nasi dziennikarze każdego 
roku są nagradzani na rozmaitych przeglądach i konkursach właśnie 
za reportaże. 

Hit: PreMierA 
„SiedMiu dAlekicH reJSów”

Wydarzeniem bez precedensu jest 
zaplanowana na piątek, 12 lipca br., pra-
premiera słuchowiska radiowego na 
podstawie powieści Leopolda Tyrmanda 
„Siedem dalekich rejsów”, której akcja 
rozgrywa się w powojennym Darłowie. To 
pierwsza w dorobku Tyrmanda powieść, 
w Polsce prawie nieznana, a bardzo cie-
kawa. Komunistyczna cenzura uznała ją za 
groźną dla ustroju, wciągnęła na indeks 
za propagowanie „prywaciarstwa” i roz-
wiązłości. Tymczasem to po prostu dobra, 
sensacyjna literatura. Dzięki inicjatywie Ra-
dia Koszalin przywracana właśnie świado-
mości szerszego kręgu odbiorców. 

Począwszy od 11 czerwca br. w Te-
atrze Polskiego Radia w Warszawie trwa-
ły nagrania. Słuchowisko wyreżyserował 
Krzysztof Czeczot. Wystąpili świetni akto-
rzy: Agnieszka Więdłocha, Łukasz Garlicki, 
Mariusz Bonaszewski, Witold Wieliński, 
Krzysztof Radkowski, Kinga Tabor. Po pre-

mierze (godz. 19, hotel Apollo), przewidziane jest spotkanie z twór-
cami słuchowiska oraz z Natalią Sikorą, która skomponowała mu-
zykę do słuchowiska, a zupełnie niedawno na opolskim Festiwalu 
Polskiej Piosenki wygrała „SuperDebiuty”. 

Słuchowisko według „Siedmiu dalekich rejsów” zrealizował dźwiękowo Andrzej Brzoska 

Bursztynowy Mikrofon 2013 czeka

Piotr Ostrowski, prezes Radia Koszalin, za którego sprawą 
rozgłośnia zaangażowała się w darłowski festiwal  Chwila po ogłoszeniu ubiegłorocznego werdyktu konkursowego

Każdego dnia dziennikarze koszalińskiej rozgłośni poprowadzą festiwalowe studio radiowe
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ybory najpiękniejszych przygotowała Agencja Image. Do 
występu przed publicznością (22 czerwca br.) finałowa 

szesnastka przygotowywała się pod okiem pani Agaty Dobrowol-
skiej, korzystając z gościnności hotelu Baltic Star w Mielnie. 

Miss Polski Pomorza Środkowego 2013 i Miss Foto została We-
ronika Kuczun z ustki. Tytuł pierwszej wicemiss przypadł Katarzynie 
Wiśniewskiej ze Szczecinka. Drugą wicemiss została koszalinianka 
Marta Dąbrowska, a trzecią wicemiss i jednocześnie Miss Internetu 
– Aleksandra Pawłowska. Tytułem czwartej wicemiss jury obdarzyło 
Paulinę Tomiałojć.

Sporo emocji wywołały występy panów. żeńska część widowni 

z przekąsem komentowała fakt, że dziewczęta prezentowały się 
w strojach kąpielowych, a w wyborach mistera takiego punktu 
programu nie było. Niemniej publiczność reagowała żywiołowo, 
a jeden z kandydatów – Karol Król z Koszalina – miał wśród widzów 
liczny i aktywny fanklub. 

Z tytułem Mister Pomorza Środkowego 2013 wrócił do rodzinnego 
Człuchowa Igor Brzeziński. Wspomniany Karol Król zajął w konkursie 
drugie miejsce, ale za to pierwsze w głosowaniu internetowym, dzię-
ki czemu odebrał tytuł Mister Internetu. Dalsze miejsca: drugi Wice-
mister Pomorza Środkowego i Mister FOTO – Radosław Paciejewski; 
trzeci Wicemister Pomorza Środkowego – Patryk Barański. 

w
Jedną z imprez z okazji jedenastych urodzin koszalińskiej Galerii emka były regionalne eliminacje konkursów piękności – 
Miss Polski i Mister Polski. Jury oceniło osiem kandydatek i ośmiu kandydatów. Główne tytuły wyjechały poza koszalin.

Poznaliśmy 
najpiękniejszych

Igora Brzezińskiego i Weronikę Kuczun jury uznało za najpiękniejszych
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Panowie w odsłonie dżinsowej

Osiem panien młodych



elem konkursu jest promowanie zdrowego żywienia. 
Jego pomysłodawczynią jest radna Barbara Grygor-

cewicz: – Z problemem otyłości zetknęłam się we własnej 
rodzinie. Gdy udało się go rozwiązać, pomyślałam, że warto 
coś zrobić dla edukacji w tym zakresie młodych ludzi i ich 
rodziców. Tak zrodził się program „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz”, 
wprowadzony do szkół uchwałą Rady Miejskiej. Wdrożenie 
tego pomysłu było możliwe dzięki Politechnice Koszalińskiej, 
której grupa technologów żywienia opracowała konspekty 
do zajęć na różnym poziomie nauczania. Taką edukację na-
uczyciele prowadzili na lekcjach wychowawczych. Ale wciąż 
była to jedynie teoria. Po trzech latach od wprowadzenia pro-
gramu zrodził się pomysł na to, by młodzież mogła w prak-
tyce wykorzystać informacje, które czerpie z programu. I tak 
powstał „MasterSzefik”. 

W zmaganiach, których współorganizatorem było Gim-
nazjum nr 7 a miejscem finału restauracja w Teatrze Variete 
Muza, udział wzięło 10 dwuosobowych drużyn. Eliminacje 
trwały trzy dni – w restauracjach Viva Italia i Buongiorno. Efekty 
pracy nastolatków oceniało jury w składzie: Barbara Grygor-
cewicz, Longina Kudelska (właścicielka Buongiorno), dr Ma-
ria Dymkowska-Malesa (technolog żywienia z Politechniki Ko-

szalińskiej), Karol Łubak (szef kuchni Viva Italia) oraz Wojciech 
Koliński (szef kuchni Buongiorno). Do ścisłego finału dostali 
się uczniowie koszalińskiej „Czwórki” – Natalia Puzio i Kamil 
Łata, „Siódemki” – Patrycja Blichta i Martyna Jędrzejczyk oraz 
„Dziewiątki” – Natalia Ciesiołkiewicz i Karolina Bychto. 

Laureatkami „MasterSzefika” zostały Natalia Ciesiołkie-
wicz i Karolina Bychto z Gimnazjum nr 9. – Dowiedziałam się 
o konkursie przypadkiem. Moja partnerka zgłosiła się jako 
pierwsza i poprosiła mnie o pomoc. W domu uwielbiam go-
tować, dlatego też nie miałam wątpliwości, czy wystartować. 
Tremy się nie obawiałam, bo publiczne wystąpienia zwykle 
mobilizują. Czułam się świetnie mogąc gotować pod okiem 
profesjonalnych kucharzy. uważam, że takie konkursy powin-
ny pojawiać się częściej – mówi Natalia Ciesiołkiewicz. 

WYDARZENIA14 

R E K L A M A

c
natalia ciesiołkiewicz i karolina Bychto zostały laureatkami i finału Międzygimnazjalnego konkursu „MasterSzefik”, czyli 
kulinarnych zmagań koszalińskich nastolatków. 

Nastoletnie mistrzynie gotowania
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AuTOR: ANNA SOBIECKA

Natalia Ciesiołkiewicz i Karolina Bychto - laureatki konkursu
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iuro startowe będzie działało od godz. 10.00 u pod-
nóża góry (ulica Słupska). Na godzinę 11.00 ustalono 

start do marszu na orientację. Zgłoszenia mają być przyjmo-
wane do ostatniej chwili. Nie będzie to typowa rywalizacja 
z ustaleniem rankingu. Wystarczy odnaleźć przynajmniej trzy 
ukryte w terenie punkty i zmieścić się w czasie 2,5 godziny, 
aby zaliczyć marsz. Trasę i mapki dla wszystkich uczestników 
przygotowało Nadleśnictwo Karnieszewice.

Start do biegu odbędzie się w samo południe. Ciekawost-
ką jest to, że będzie można wybrać dystans jeszcze w trakcie 
rywalizacji, ponieważ trasa biegnie po pętli. Jeśli ktoś zechce 

pobiec 5 km, może na tym zakończyć wysiłek. Ci, którzy zde-
cydują się na dystans dwa razy dłuższy, pobiegną po pętli 
drugi raz. Do pierwszych dni lipca napłynęło ok. 200 zgło-
szeń internetowych, ale organizatorzy nauczeni doświadcze-
niem poprzednich imprez spodziewają się ponad 250 za-
wodników. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że zapisy 
będą przyjmowane nawet na pół godziny przed biegiem.

Na mecie czekają pamiątkowe medale oraz słodki poczę-
stunek. Wszyscy uczestnicy imprezy mogą również zwiedzić 
wieżę widokową i podziwiać panoramę Koszalina ze szczytu 
Góry Chełmskiej. 

b

w sobotę 13 lipca br. Góra chełmska zaludni się biegaczami i piechurami. Stowarzyszenie SFX i nadleśnictwo karniesze-
wice zapraszają na imprezę sportową dla całych rodzin. 

Kros po Górze Chełmskiej

27.07.2013
Cena od: 190 zł /os.

wyjazd z Koszalina i ze Szczecina
HEIDE PARK - największe wesołe miasteczo w Niemczech

Spośród wielu atrakcji, każdy znajdzie coś właśnie dla siebie. Dla żądnych 
adrenaliny, polecamy wpisany do księgi rekordów Guinessa Rollercoaster 
Colossos, który spadając pod kątem 67 stopni, rozpędza się do prędkości 
120km/h. Nie można przejść obojętnie obok kolejki górskiej Desert Race, 
która w 2,4 s rozpędza się do prędkości 120 km/h.
Sprawdź jak mocne masz sznurówki na wieży Scream - wysokość spadania 
to aż 71 metrów!!!
Heide Park to także miejsca dla najmłodszych gdzie znajdziecie wiele 
atrakcji dostosowanych do każdego wieku. Mechaniczne huśtawki, tratwy 
wodne, zwariowane karuzele, to coś, co dzieciaki lubią najbardziej. Trochę 
tchu złapiesz na jednym z licznym przedstawień takich jak m.in. Pirackie 
Show, Akrobaci, Przedstawienie Hallo Spencer…

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

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

R E K L A M A
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Michał Bieliński, szef Stowarzyszenia SFX
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ykonawcami byli uczniowie Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych przygotowani do występu m.in. przez panie 

Ewę Szeredę i Małgorzatę Kobierską. Organizatorem - koszaliński 
oddział Północnej Izby Gospodarczej w osobach jego prezesa Ro-
berta Bodendorfa i kierującej biurem PIG pani Kingi Bidziuk, wspar-
tych przez szereg osób i firm. 

Pogoda w pierwszą niedzielę lata (23 czerwca br.), kiedy odbywał 
się koncert, dopisała. A okolice stawu w koszalińskim parku zamie-
niły się na trzy godziny w estradę pod gołym niebem. Pobliska ulica 
Piastowska i parkowe alejki kusiły (zwłaszcza najmłodszych) dodat-
kowymi atrakcjami. Było więc malowanie buziek, kataryniarz, pokazy 

szczudlarskie, mobilny plac zabaw. Malarz Zbigniew Murzyn wysta-
wiał swoje obrazy. Kołobrzeskie Stowarzyszenie Miłośników Dawnej 
Motoryzacji pokazywało stare samochody. Na okazjonalnym stoisku 
szkoły muzycznej można było za niewielkie kwoty kupić wysłużone 
instrumenty muzyczne – to ciąg dalszy akcji zbierania funduszy na 
potrzebny jej uczniom nowy sprzęt.

Trudno dokładnie ocenić, ile osób przysłuchiwało się koncertowi. 
Ale było ich co najmniej kilkaset. Wśród nich Anna Tomaszewska, 
która do parku wybrała się z sześcioletnim wnuczkiem Piotrusiem: 
- To piękna inicjatywa. Mam nadzieję, że to początek nowej tradycji 
w Koszalinie. 

w
Jedni przyszli skuszeni wcześniejszymi zapowiedziami, inni – słysząc dobiegającą z oddali muzykę. Słuchacze koncertu 
w koszalińskim Parku książąt Pomorskich oklaskiwali zarówno wykonawców, jaki i organizatorów. 

Oklaski za muzyczną atrakcję 

Koncert rozpoczął się w samo południe 

W czasie koncertu chóru DysonansJedna z atrakcji dla najmłodszych

Plenerowa wystawa prac Zbigniewa Murzyna

Pokaz zabytkowych aut

Atrakcje dla najmłodszych zapewniła firma Baltic Fun
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Orkiestra Kamerton

Najprawdziwszy kataryniarz

Kiermasz starych instrumentów muzycznych 

Z okazji koncertu Północna Izba Gospodarcza wydrukowała okazjonalną gazetę

Na stoisku firmy ArtPol 

Przybić „piątkę” szczudlarce



TEMAT Z OKŁADKI

AGroBud 
SuKCES 
RODZINNEJ 
FIRMy
Liczby nie zawsze działają na wyobraźnię. Na przykład taka: trzy 
tysiące metrów sześciennych betonu, czyli dzienna produkcja, 
jaką może się pochwalić koszaliński Agrobud. Dużo to, czy mało? 
Dopiero kiedy stanie się na skraju wyrobiska w należącej do firmy 
kopalni kruszyw i pomyśli, że większość wybranego w olbrzymiej 
niecce żwiru przemieniła się w materiał budowlany, liczby stają 
się konkretem.  

AuTOR: ANDRZEJ MIELCAREK
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grobud to przykład organicznego 
rozwoju. I sukcesu okupionego ol-
brzymim wysiłkiem jego właścicieli. 
Firma pod obecną nazwą działa od 
1992 roku, ale jej korzenie to rok 1989 
i spółka Prohandlus, założona przez 

Mieczysława Hendzla, z którym od samego początku pracował syn 
–  Krzysztof. Dzisiaj to nadal przedsiębiorstwo rodzinne, z tym że 
już trzypokoleniowe. Do zarządzających nim dziadka i rodziców - 
państwa Krzysztofa i Iwony Hendzlów  - dołączył bowiem  kończący 
budownictwo na Politechnice Koszalińskiej pan Łukasz.

PierwSZy AdreS

Specjalnością firmy od zawsze był beton towarowy, czyli podsta-
wowy materiał dostarczany na budowy ciężarówkami popularnie 
nazywanymi gruszkami, a na miejscu, w zakładzie, wykorzystywany 
do produkcji rozmaitych prefabrykatów. Krzysztof Hendzel wspo-
mina: - Pierwszy kubik, jak my to określamy, sprzedał mój ojciec, a 
wyprodukowałem ja. Byliśmy dostawcami dla ówczesnych potenta-
tów jak „Arbet”, „Bednarek” w Białogardzie, sianowski „Instal”. Wte-
dy nie mieliśmy sprzętu, mieliśmy tylko węzeł betoniarski wynajęty 
od „Instalu”. Później było trochę tułaczki, z miejsca na miejsce. W 
1993 roku osiedliśmy przy ulicy Połczyńskiej.

Od prawie 10 lat, czyli od czasu przejęcia bazy po Koszalińskim 
Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych (KPRI) Agrobud rozwija się 
przy ulicy Szczecińskiej. Teren przy Połczyńskiej, gdzie pozostał nie-
wielki zakład produkcyjny, ma już nowe przeznaczenie. – Powstanie 
tam osiedle mieszkaniowe. Mamy już wstępną koncepcję na około 
300 mieszkań – informuje Krzysztof Hendzel. 

To co kiedyś było kłopotem, staje się atutem. Kiedy w pobliżu, 
przy ulicy Wenedów, powstawało  osiedle Koszalińskiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego, jego mieszkańcy skarżyli się na 
sąsiedztwo firmy produkcyjnej. Teraz, kiedy Agrobud pełną parą 
działa już przy Szczecińskiej, a teren przy Połczyńskiej zamienia w 
działkę budowlaną, nowe domy staną się niejako dopełnieniem 
osiedla KTBS. - To jest bardzo dobra lokalizacja. W  tej chwili można 
powiedzieć, że to niemal centrum miasta. W kapciach będzie moż-
na wyjść na zakupy do powstającej w pobliżu Czerwonej Torebki, 
albo wsiąść na rower i dojechać do centrum handlowego Atrium. 
A jednocześnie można przejechać samochodem raptem kilometr i 
być praktycznie poza miastem – wylicza Krzysztof Hendzel. 

PrZeStrZeń i wyZwAniA

Kluczowy dla rozwoju Agrobudu jako firmy rodzinnej był rok 
1996. – Wcześniej mieliśmy w spółce paru wspólników. Różniliśmy 
się z nimi niektórymi pomysłami. W 1996 roku rozeszliśmy się z 
ostatnimi wspólnikami i wyznaczyliśmy sobie własne cele, obrali-
śmy własną drogę. Połczyńska nie dawała nam możliwości rozwoju, 
bo to teren przyległy do wspomnianego osiedla. Nie było sensu 
tam mocno inwestować, tym bardziej że plac jak na nasze potrzeby 
jest nieduży. W 2004 roku kupiliśmy przedsiębiorstwo KPRI i zaczę-
ły się rodzić przemyślenia, by pójść w produkcję masową. W 2007 
roku powstaje węzeł betoniarki w ustroniu Morskim. W 2008 roku 
kupiliśmy kolejne węzły betoniarskie i wyposażenie fabryki. Rów-
nież w 2008 roku uruchomiliśmy na zakupionych gruntach kopalnię 
kruszyw w Ratajkach – relacjonuje Krzysztof Hendzel. 

Fabryka, o której mowa, to nowoczesna wytwórnia kostki bruko-
wej. Zakład w pełni zautomatyzowany, o potężnych mocach pro-

dukcyjnych. Jego wyroby, składowane na placu przy ulicy Szczeciń-
skiej, każdego dnia rozjeżdżają się ciężarówkami po niemal całym 
Pomorzu. Ale marka znana jest szerzej, można powiedzieć że w skali 
krajowej. Wśród odbiorców są już także podmioty zagraniczne. Jak 
podkreśla Krzysztof Hendzel, firma dysponuje łącznie 20 urządze-
niami do produkcji materiałów budowlanych i specjalistycznym ta-
borem samochodowym. 

Kolejne inwestycje to rok 2011 - węzeł betoniarski na terenie ko-
palni kruszyw w Ratajkach. Po dokupieniu przyległych działek przy 
ulicy Bohaterów Warszawy baza Agrobudu poszerzyła się do 50 
tysięcy metrów kwadratowych, czyli pięciu hektarów. A to sprawia, 
że firma ma nadal przestrzeń rozwojową. Na przełom bieżącego i 
następnego roku przewidziane jest uruchomienie drugiej fabryki 
elementów prefabrykowanych. 

Ludzie dobrze zorientowani spekulują na temat jeszcze jednej 
dużej inwestycji Agrobudu w Koszalinie. – To bardzo ciekawy i inno-
wacyjny projekt – słyszymy. Krzysztof Hendzel przyznaje, że toczą się 
takie rozmowy, ale ucina: - Za wcześnie, żeby mówić o szczegółach. 
Bardzo dużo zależy tutaj od przychylności prezydenta Koszalina i 
samorządu. 

Surowiec Z włASneJ koPAlni

Firma o tak olbrzymiej produkcji jak Agrobud potrzebuje masy 
surowca. Najlepiej własnego, wydobywanego w niedużej odległo-
ści od wytwórni. Warunki takie spełnia kopalnia kruszyw we wspo-
mnianych podsianowskich Ratajkach, odległych od Koszalina o 26 
kilometrów. Warto podkreślić: kopalnia kruszyw a nie żwiru. Ze złóż 
o obecnej powierzchni 200 hektarów wydobywane jest kruszywo, 
które na miejscu – dzięki nowoczesnym urządzeniom – dzielone 
jest na tak zwane frakcje, czyli odmiany różniące się grubością i 
składem. Osobno więc gromadzone są piaski, żwiry, kamyki różnej 
średnicy. Każdy rodzaj materiału ma nieco inne zastosowanie. 

Większość produkcji idzie na własne potrzeby Agrobudu. Część 
jest sprzedawana innym odbiorcom. – Mamy bardzo wartościowe 
złoża. Jest wielu chętnych na nasze kruszywo. Dlatego myślimy o roz-
budowie możliwości produkcyjnych – objaśnia Krzysztof Hendzel. 

wykorZyStAć cAły PotencJAł

Dzięki przemyślanym inwestycjom w ostatnich latach Agrobud 
umocnił się w roli potentata na lokalnym rynku materiałów budow-
lanych. Znacząco powiększył zarówno ilość wytwarzanych elemen-
tów prefabrykowanych, jak i ich asortyment. Dostarcza wszystko, 
co potrzebne do budowy sieci kanalizacyjnych, dróg, placów. A co 
najważniejsze – z własnego surowca, na własnych liniach techno-
logicznych, produkuje rozmaite elementy betonowe używane do 

a
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Ambitne zadania
Agrobudowi zdarzało się realizować bardzo ambitne 
zamówienia. Tak jak przy budowie oddziału radiote-
rapii w koszalińskim Szpitalu Wojewódzkim. Zastoso-
wany tam beton był półtora razy cięższy od zwykłego 
i musiał spełniać wymagania stawiane materiałom 
stosowanym na budowach elektrowni atomowych, 
gdzie szczególnie ważnym parametrem jest odpor-
ność na promieniowanie. Firma dostarczała również 
materiał do betonowania złożonych konstrukcji inży-
nieryjnych, jak mosty, siłownie wiatrowe, czy ostat-
nio – wrota sztormowe na kanale między jeziorem 
Jamno a morzem. – Klienci nam ufają, bo wiedzą, że 
dysponujemy odpowiednim sprzętem i przygoto-
waną kadrą techniczną. Wiedzą również, że zawsze 
mogą liczyć na naszą rzetelność – przekonuje Krzysz-
tof Hendzel. 
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Zależy nam na tym, żeby to co 
z pasją robimy, cieszyło innych, 
spełniało ich oczekiwania, a nam 
przynosiło satysfakcję i dawało 
godne życie.

kontrolowana jakość
Dla laika beton to cement zmieszany z piaskiem i wodą. W rzeczywistości betoniarstwo jest obecnie rozle-
głą dziedziną wiedzy technicznej, bo beton betonowi nierówny. Zmienia parametry w zależności od tego, 
do czego ma być użyty. Wszystko regulują normy państwowe i europejskie. To trochę jak z kuchnią – sto-
suje się ścisłe receptury i metody przygotowawcze, zaś gotowy wyrób podlega rygorystycznej kontroli 
jakościowej. – Pracujemy na recepturach opracowywanych w zewnętrznym laboratorium z Zielonej Góry. 
Wykorzystujemy także własne doświadczenia i próby przeprowadzane we własnym laboratorium – mówi 
prezes Krzysztof Hendzel. – Jest się czym pochwalić, nie tylko w kręgu producentów ale nawet wobec ta-
kich instytucji jak Politechnika Koszalińska, z której profesorami współpracujemy na bieżąco i bardzo sobie 
tę współpracę cenimy. urządzenia, które posiadamy, gwarantują wysoki standard kontrolny i techniczny.
Oczywiście do wyników wewnętrznych kontroli klienci mogą podchodzić z rezerwą. Absolutną pewność 
odpowiedniej jakości materiałów dają certyfikaty i świadectwa uzyskiwane przez Agrobud w Instytucie 
Budownictwa w Warszawie. 



konstrukcji budynków mieszkaniowych: od bloczków fundamento-
wych, przez systemy  ścienne po systemy stropowe. Jak podkre-
ślają szefowie firmy, jest ona w stanie samodzielnie wyprodukować  
90 procent  elementów potrzebnych do wznoszenia konstrukcji do-
mów. Czym jest to pozostałe 10 procent? – Nie produkujemy stali i 
drewna, to zrozumiałe – śmieje się Krzysztof Hendzel. 

Nic więc dziwnego, że w strategii rozwojowej Agrobudu poja-
wił się nowy rodzaj działalności – deweloperka. - W ubiegłym roku 
podjęliśmy decyzję o powołaniu Agrobud-Hendzel, spółki-córki do 
prowadzenia działalności stricte deweloperskiej – informuje pan 
Hendzel. – Jej rolą jest nadzorowanie naszych inwestycji związanych 
z branżą deweloperską i budowlaną. Jako cel na najbliższe dziesię-
ciolecie wyznaczyliśmy sobie budowę dwóch tysięcy mieszkań. 

Konkurencja uważnie przygląda się tym poczynaniom i planom. 
Zdaje sobie sprawę, że Agrobud 
ma olbrzymi potencjał i jednocze-
śnie przewagę nad większością 
firm w branży. – Wykorzystywanie 
do budowy mieszkań samodziel-
nie wytwarzanych prefabrykatów 
i betonu wydaje się dobrym po-
mysłem – mówi jeden z koszaliń-
skich deweloperów. – Już na star-
cie obniża koszty, a jednocześnie 
zapewnia obciążenie produkcyj-
ne zakładowi.   

Pierwszym dużym przedsię-
wzięciem deweloperskim Agro-
budu jest kompleks budynków 
wielorodzinnych „Panorama” 
przy ulicy Paderewskiego, które-
go budowa niedawno się rozpo-
częła. Zaplanowanych jest tam 
326 mieszkań. Budowę poprze-
dziły staranne, trwające półtora 
roku,  przygotowania. – Nie cho-
dziło tylko o samo projektowa-
nie – wyjaśnia Krzysztof Hendzel. 
– Wcześniej musieliśmy sobie 
odpowiedzieć na pytanie, czym 
sprzedawane przez nas miesz-
kania będą się różniły od innych 
ofert. Wyobraziliśmy sobie, kim 
będą ich nabywcy. Wyszło nam, 
że należy postawić głównie na 
ludzi poszukujących pierwsze-
go samodzielnego lokum. Jed-
nocześnie wiemy, jak wygląda 
sytuacja ekonomiczna i jakie są możliwości finansowe większości 
mieszkańców Koszalina. Dlatego przy projektowaniu mieszkań 
myśleliśmy kategoriami jak najefektywniejszego wykorzystania po-
wierzchni. Wyszło nam, że wystarczające mogą być nawet niewiele 
ponad dwudziestometrowe lokalne pod warunkiem, że zostaną 
rozplanowane w odpowiedni sposób. 

W „Panoramie” będą jednak także mieszkania duże. Wyzwaniem 
dla biura projektowego architekta Marka Jankowskiego było takie 
ich zaplanowanie, żeby w łatwy sposób dało się większe lokale po-
dzielić na dwa mniejsze i odwrotnie – z dwóch albo trzech małych 
bez większych problemów stworzyć jedno większe. – Wszystko to 
wynika z życiowych obserwacji – objaśnia wiceprezes Krzysztof 
Hendzel. – Kogoś stać obecnie tylko na mały lokal, ale z czasem 
może się okazać, że będzie potrzebował więcej miejsca, bo założy 
rodzinę albo urodzą się mu dzieci. Dokupując sąsiednie mieszkanie 
będzie mógł uzyskać potrzebną przestrzeń. Może być też tak, że 
kiedy w rodzinie dysponującej dużym mieszkaniem dorośnie dziec-
ko, przez nieskomplikowane dodanie ścianek działowych uzyska 
się dwa niezależne lokale mieszkalne.      

Dostępność -  to klucz w myśleniu Agrobudu. Ma on zastoso-

wanie także w przypadku osiedli domków jednorodzinnych zapla-
nowanych w Skwierzynce i Nowych Bielicach. – Ludzie poszukują 
komfortu mieszkania w domku, ale za cenę dużego mieszkania – 
mówi Krzysztof Hendzel. – My proponujemy im to już od 300 tysięcy 
złotych. Przy tym nasze domki, budowane jako szeregowe, nie są 
„przewróconymi wieżowcami”. u nas dzięki nowatorskiemu projek-
towaniu klienci nie będą mieć sąsiada za ścianą. Ale budujemy tak-
że domy bliźniacze i wolnostojące. Jest więc w czym wybierać.

Firma planuje wyjść z budową mieszkań poza Koszalin. Na razie 
nie zdradza wybranych lokalizacji. Ale zasadnicze założenia są nie-
zmienne. Mają to być mieszkania na przeciętną kieszeń. Takie, które 
mogą na przykład zainteresować osoby uprawnione do skorzysta-
nia z dopłat w ramach nowego rządowego programu „Mieszkanie 
dla Młodych”. Nieduże, ale funkcjonalne, zbudowane porządnie i z 

dobrych materiałów.

kryZyS, cZyli SZAnSA

Właściciele Agrobudu pod-
kreślają, że wejście w nową 
branżę to ich sposób na kryzys. 
– Najłatwiej siąść, załamać ręce i 
narzekać – mówi Krzysztof Hen-
dzel. – My działamy zgodnie z 
przesłaniem świętego Augusty-
na: „Dopóki walczysz, jesteś zwy-
cięzcą”. Wychodzimy naprzeciw 
trudnościom. Nie mamy złudzeń, 
że hossa na rynku budowlanym 
– taka jak w latach 2007-2008 – 
się powtórzy. Ona była jak dar 
niebios. Kto uznał, że tak musi 
być zawsze, przegrał. Odczuli-
śmy, oczywiście, skutki kryzysu. 
To była presja klientów na obni-
żanie cen aż do granic absurdu 
albo upadłości odbiorców, które 
skutkowały tym, że nie dostawa-
liśmy należności za dostarczony 
towar. Powiedzieliśmy: dość. 
Mając w ręku mocne atuty, czyli 
bazę surowcową, nowoczesne 
linie technologiczne do produk-
cji materiałów, świetną załogę, 
dobrą sytuację finansową i wła-
sną determinację, podjęliśmy 
wyzwanie czasu. Mamy świado-
mość, że wejście na rynek miesz-

kaniowy oznacza ryzyko. Ale minimalizujemy je przez dobre przy-
gotowanie inwestycji.   

SiłA rodZiny

Krzysztof Hendzel kontynuuje: - Właściwie każdy większy krok w 
historii firmy był związany z jakimś ryzykiem. Ale to zawsze nas mo-
bilizowało. 25 lat temu wyprodukowaliśmy pierwszy kubik betonu. 
Wtedy naszym marzeniem było mieć zakład. Krok po kroku, dzięki 
mojemu tacie i rodzinie, to się udało. To był naprawdę wielki wysi-
łek nas wszystkich, wiele wyrzeczeń i trudnych momentów. Wszyscy 
byliśmy uczestnikami tworzenia firmy. Jestem za to bardzo wdzięcz-
ny moim bliskim – tacie, stryjowi. Mamie, bo zawsze nas wspierała. 
Bratu za inspirację do realizacji pasji. żonie, która ze mną pracuje, 
bierze na siebie dużą część obowiązków i odpowiedzialności, a 
przede wszystkim od prawie 30 lat znosi moje fantazje, motywuje i 
podziela pasję tworzenia. Nie mogę nie wspomnieć dzieci, bo zda-
ję sobie sprawę, że mogło im brakować ojca w czasie, kiedy byłem 
bez reszty zaangażowany w pracę.

Jeśli podsumowania, to i plany. Krzysztof Hendzel mówi o nich: 
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- Kiedy myślę o rozwoju Agrobudu, patrzę daleko w przód, w per-
spektywie następnych 25 lat. Plan na ten czas zakłada, że zbuduje-
my dwa tysiące mieszkań i dwa tysiące domków. Niejeden powie-
działby, że są to wyzwania kaskaderskie i że lepiej być ostrożnym. 
Mnie się jednak wydaje, że właśnie w kryzysie firmy powinny się 
rozwijać. Trudności zmuszają do myślenia, poszukiwania nowych 
rozwiązań, kontrolowania kosztów. W takim czasie trafiają się rów-
nież rozmaite okazje. Warto to wszystko wykorzystywać, żeby być 
przygotowanym na nadejście lepszego okresu i sprostanie wyma-
ganiom rynku.

Kiedy pytamy Krzysztofa Hendzla, kto jest dla niego wzorem w 
prowadzeniu biznesu, bez namysłu odpowiada: - Ojciec. On mnie 
nauczył wszystkiego.  Ma silny charakter, jest typem przywódczym. 
Ale to nie oznacza, że kierował wszystkim sam. Oddawał mi stop-
niowo różne odcinki zadań. Jeśli trzeba, mój ojciec potrafi wstać 
o piątej rano w niedzielę i pojechać do pracy. Mama ma anielską 
cierpliwość, żeby to akceptować. Bez takiej postawy nie byłoby na-
szego sukcesu. Jest powiedzenie, że jeśli liczyć na kogoś, to tylko 
na siebie. Ale to nie do końca prawda, bo na siebie można liczyć 
wtedy, kiedy jest się samowystarczalnym. Jeśli człowiek potrzebuje 
wsparcia duchowego i zrozumienia, a większość z nas tego potrze-
buje, to nie ma nic cenniejszego niż rodzina. Moje motto życiowe 
to „Rodzina, wiara i miłość”. Tylko te wartości pozwalają na twórczą 
pracę, spełnianie pasji i godne życie. 

JeSt ZA co dZiękowAć

Krzysztof Hendzel podkreśla, że ma szczęście spotykać na swo-
jej drodze niezwykłych ludzi, kontakt z którymi pozwala spojrzeć na 
wyzwania i życie z różnych punktów widzenia. W sposób szczególny 
docenia inspiracje płynące z rozmów z architektem Markiem Jan-
kowskim: - Znamy się od niedawna, bo jakieś dwa lata. Ale dużo mu 
zawdzięczam. To człowiek, który dla mnie jest nie tylko wsparciem 

projektowym, czyli fachowym. Potrafimy spędzać po parę godzin 
dziennie i rozmawiać nie tylko o projektach, ale i o życiu. Jest czło-
wiekiem, który ma olbrzymią wiedzę, a zachowuje przy tym skrom-
ność. Bez wątpienia pasjonuje się tym co robi,  i to nas łączy. Tak jak 
pojmowanie uczciwości i rzetelności. Mam dla pana Marka wielkie 
uznanie i szacunek. 

Inną osobą, którą Krzysztof Hendzel wspomina jako źródło inspi-
racji, jest spotkany po latach dawny kolega szkolny – ksiądz Roman 
Piwoński, obecnie proboszcz w Starej Łubiance. To jego ręką wy-
rzeźbiony plafon, z sentencją św. Augustyna „Dopóki walczysz, je-
steś zwycięzcą”, wisi na poczesnym miejscu w gabinecie szefa Agro-
budu. – Nie spotykamy się często, bo dzieli nas spora odległość, a 
każdy ma dużo obowiązków – mówi Krzysztof Hendzel. – Ale każda 
nasza rozmowa ma dla mnie wielką wartość. 
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Szeroki wachlarz wyrobów
Jeśli wziąć pod uwagę odmiany kolorystyczne w 
galanterii ogrodowej i kostce brukowej, to można 
stwierdzić, że Agrobud ma w swoim wachlarzu pro-
dukcyjnym kilkaset wyrobów, podzielonych na kilka 
grup. Są to więc rozmaite elementy stosowane w bu-
downictwie drogowym (płyty, płytki, krawężniki itd.). 
Wszystko do urządzania placów, parkingów i ogro-
dów. Wytwarza również elementy stosowane przy 
naprawach sieci kanalizacyjnych, choć nie jest to 
obecnie duża część jego produkcji; ten asortyment 
ma być specjalnością kolejnej planowanej fabryki. I 
wreszcie – wszystko, co potrzebne w konstrukcji do-
mów: bloczki fundamentowe, prefabrykaty do bu-
dowy ścian nośnych, nadproża, systemy stropowe. 



oi się Pani starości?
- Nie starości, ale niedołężności. Nie chciała-

bym być ciężarem dla bliskich. Powolutku oswa-
jam starość, ale jestem gdzieś pomiędzy. Ani nie 
jestem już młoda, nie jestem też stara. 

- dobrze czuje się Pani w swojej skórze?
- Mogłabym mieć osiem lat mniej, ale nie z powodu wyglądu. 

Dopiero teraz dojrzałam do niektórych rzeczy i widzę, co mogłam 

zrobić inaczej. Pewne zawodowe szanse są już za mną, ale teraz 
wiem, jak trzeba było tamten czas wykorzystać. Zawsze mówiłam: 
„już za późno, nie ma sensu już tego robić”. Teraz powtarzam, „mo-
głam zrobić to wtedy, teraz już w ogóle jest za późno”. Bartek (aktor 
Bartek Kasprzykowski, partner pani Tamary – dop. red.) przypomi-
na mi wtedy: „ostatnio też tak mówiłaś, może jednak teraz zawalcz 
o to”. A ja nadal nie robię niektórych rzeczy, zwlekam i od nich ucie-
kam… Ostatnio sama robiłam sobie bilans i stwierdziłam, że minę-

tAMArA ArciucH 
- BEZ SCENICZNEJ MASKI

b AuTOR: DARIA PROCHENKA

Chyba każdy z nas co pewien czas robi życiowe obrachunki. Gdy umówiliśmy się na roz-
mowę z aktorką Tamarą Arciuch, okazało się, że i ona jest świeżo po takim bilansie. 
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ło już trochę czasu od moich ostatnich ważnych projektów. Może 
czasami dokonywałam złych zawodowych wyborów? Może trzeba 
było inaczej do pewnych rzeczy podejść? Ja nie umiałam świado-
mie pokierować karierą i zabrakło wokół mnie ludzi, którzy by mi 
w tym pomogli.

- Ale to przecież nie koniec Pani kariery?
- Nie, absolutnie nie! Dlatego biorę teraz byka za rogi, póki nie 

jest za późno. (śmiech) 
- czego Pani w takim razie najbardziej żałuje?
 - Byłam ofiarą takiego podejścia, które mówi, że trzeba ostrożnie 

dobierać role. Miałam dużo propozycji i odmówiłam osobom, któ-
rym nie powinnam. Teraz czuję konsekwencje tego. Przeczytałam 
kiedyś wywiad z Danutą Stenką, która powiedziała, że teraz by nie 
odmawiała. W Polsce trudno jest konsekwentnie kierować swoją ka-
rierą. udaje się to nielicznym. Ludzi jest mało, przeważnie w filmach 
grają ci sami aktorzy, a film z punktu widzenia kariery jest najważ-
niejszy. Nie oznacza to, że myślę o tym non stop. Ale w momencie, 
gdy w kraju pojawia się kryzys, myślę sobie, że mogłam wziąć udział 
w niektórych programach i zagrać w kilku filmach, nawet jeśli moja 
rola byłaby podobna do wcześniejszej. Człowiek do niektórych rze-
czy musi dojrzeć.

- Myśli Pani, że młodsze aktorki teraz mają łatwiej? 
- Na pewno ten zawód jest brutalny wobec kobiet, które się 

starzeją. Szybko nadchodzi czas, że niby się nie zmieniłyśmy, ale 
szybko minął „ten moment”. Jak sobie to uświadomiłam, nie mam 
jakichś specjalnych oczekiwań i napięcia w sobie, że muszę się te-
raz dobrze trzymać. Przychodzi po prostu świadomość, że nie będę 
grała już amantek, te role są za mną. Teraz raczej mamusie. 

- Weźmy Hollywood, tam nawet starsze aktorki mogą dostać cie-
kawe miłosne role. 

- Kino jednak kocha młodość. Poza tym ja ostatnio nie grałam 
w filmach. uświadomiłam sobie, że już minęło 10 lat od roli w „We-
selu”, a ja czuję jakby to było wczoraj. Zagrałam jeszcze w kilku fil-

mach, ale już nie tak ważnych. Starości boję się w takich kategoriach, 
że już niektóre rzeczy są za mną, ale nadal uważam, że za młodością 
nie ma sensu sztucznie gonić.

- czyli nie popiera Pani ponaciąganych i sztucznie poprawia-
nych aktorek, które tracą całą swoją mimikę i stają się mało cha-
rakterystyczne?

- To nadmierne poprawianie się to ogromny błąd systemu. Aktor-
ki nie robiłyby tego, gdyby nie było takich oczekiwań. Nie powinny 
mieć zmarszczek i mają wyglądać dobrze. Ale nie oszukujmy się, 
jak masz 40 lat, to masz i zmarszczki. Ważne jest tylko, żeby były one 
od śmiechu, a nie od goryczy czy złości. Niestety, jest taka presja 
w środowisku aktorów, że nawet w wieku 50 lat musisz być super fit. 
Dziewczyny po ciąży muszą wracać do pracy po dwóch miesiącach 
po urodzeniu dziecka, szczupłe i w super formie, bo od razu jest na 
nie nagonka mediów.

- Pani też się temu poddaje?
- Trochę tak. Bardzo długo starałam się nie poddawać i musiałam 

wytworzyć sobie system obrony. Był moment, że nie oceniano kolo-
ru moich włosów, czy kolejnej roli, ale moje uczucia, życiowe decy-
zje, czy relacje z moimi dziećmi... Można machnąć ręką, gdy ktoś na-
pisze, że założyłam niemodne buty, ale jak w oczy bije stwierdzenie, 
że jestem złą matką, to trudno nie brać tego do siebie. Natworzyło 
się mnóstwo brukowców, które bez pytania dają twoją twarz na 
okładkę. Internet cały huczy od plotek, więc takie życie jest trudne. 
Pozwoliło mi to natomiast wytworzyć dystans. 

- więc skoro nie przejmuje się Pani opiniami, to po co podda-
wać się tej nagonce?

- Ponieważ od tego też wiele zależy. Ale poddaję się tej presji 
tylko tyle, na ile to jest konieczne. Nie mogę udawać, że nie funkcjo-
nuję w tej konkretnej rzeczywistości. Jestem aktorką i mój wygląd 
interesuje innych. Jak każda kobieta lubię dobrze wyglądać, ale 
uważam, że w mediach zachwiały się proporcje. Najważniejsza dla 
nich jest metka i torebka. OK, fajnie, ale pochylmy się jeszcze nad 
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tym, co noszący tą metkę sobą reprezentuje.
- Młode pokolenie aktorów całkiem swobodnie podchodzi do 

tych tematów.
- Czasami mam wrażenie, że robią wszystko, żeby być na świecz-

niku. Pchają się i mówią, jacy są świetni. Ja jestem z pokolenia „roz-
kroku” między komuną, latami 90., a teraźniejszością. Moja matura 
przypadła na lata 90., gdzie nie wiadomo było co się wydarzy i jak 
świat będzie się zmieniał. 

- Jest jakaś rola, której by Pani nie przyjęła? 
- Problemem byłoby dla mnie granie trudnych ról z dziećmi. 

Chodzi mi szczególnie o sce-
ny problematyczne, np. 
znęcanie się nad dzieckiem, 
agresja. Od razu zastanawia-
łabym się, jaki wpływ na ma-
łego aktora miałaby taka rola. 
Musiałabym wiedzieć, że jest 
psycholog na planie, że ktoś 
profesjonalnie dba o te dzie-
ci. Bałabym się, że dziecko 
zostanie trwale skrzywdzone, 
bo przecież nie ma mecha-
nizmów obronnych, tak jak 
zawodowcy.

- Jest Pani racjonalna, czy 
emocjonalna?

- Jak się ma dziecko, trze-
ba być racjonalnym. Może 
się wydawać, że niektóre 
decyzje są podejmowane 
z rozpędu i z serca, ale w rze-
czywistości są w pełni prze-
myślane. Zanim podejmę 
decyzję, niemal rozpisuję 
ją w punktach. Przerobiłam 
też w życiu wiele rzeczy z fa-
chowcem i sama ze sobą. 
Jak mam problem, nie sie-
dzę i nie biadolę, ale szukam 
rozwiązania, żeby poradzić 
sobie i być w takim punkcie, 
w którym chcę być.

- życiowe przejścia na 
pewno Panią ukształtowały 
w jakiś sposób. Jak Pani oce-
nia swój charakter?

- Jestem teraz bardziej 
asertywna. Lata temu, na-
wet jak mi się coś nie po-
dobało, mówiłam „dobrze” 
i spuszczałam głowę. Na 
pewno mniej przejmuję się 
drobiazgami i mam większą 
świadomość ludzi i ogar-
niania świata. Być może wydaje mi się to złudne, że wiem, jaki jest 
świat, być może za jakiś czas okaże się, że jest całkowicie odwrotnie 
(śmiech). Generalnie jest we mnie więcej akceptacji w stosunku do 
siebie, świata i ludzi. Spokojnie podchodzę do rzeczywistości, nie 
mam wielkich oczekiwań. Wychodzę z założenia, że lepiej przyjem-
nie się zaskoczyć, niż niemiło rozczarować. Choć jestem otwarta na 
ludzi, nie ufam im zbyt łatwo i nie wchodzę od razu w głębokie re-
lacje. Mam sprawdzonych przyjaciół, z którymi dobrze się czuję, nie 
zawieram przyjaźni na chwilę, ale jestem otwarta i życzliwa.

- co najbardziej ceni Pani w swoich przyjaciołach?
- Nie lubię ludzi zaborczych, którzy anektują mnie i mój świat. Któ-

rzy muszą być wszędzie ze mną i się obrażają, gdy nie mam chwilo-
wo czasu. To jest dla mnie nie do przyjęcia. Cenię w tych relacjach, 
że są niewymuszone i naturalne. Moi przyjaciele wiedzą, kiedy ich 

potrzebuję i zawsze w trudnych sytuacjach wyciągają rękę. Robią 
to, bo chcą, a nie dlatego, że wymogłam coś na nich. Nie wiszę na 
nich i nie zadręczam ich swoimi problemami. Oni na mnie też nie.

- nie ma Pani potrzeby, żeby czasem się wygadać?
- Raczej przeżywam wszystko w samotności. Nie obarczam innych 

moimi sprawami. Wiem, że nie jest to dobre, bo człowiek czasem 
musi się wygadać. Ale zawsze jak jest taka potrzeba, to można iść 
do psychologa. To jest zdrowe. Nie mam takich „psiapsiół”, z któ-
rymi bym chodziła na kawki i zakupy. Najczęściej z przyjaciółkami 
spotykamy się w domu i razem gotujemy, gadamy, śmiejemy się. 

W taki sposób celebrujemy 
przyjaźń, nie dzwonimy do 
siebie z byle pierdołą. Wy-
rosłam z takiej nastoletniej 
„psiapsiółkowatości”. 

- Jakie wartości są we-
dług Pani najważniejsze, 
aby przekazać je dzieciom?

- Nie mam rozpisanego 
planu, jakie mają być moje 
dzieci. Na pewno chciała-
bym, aby pojęły elementar-
ne zasady uczciwości. Sta-
ram się być z nimi blisko, ale 
też nie jestem nadopiekuń-
cza. Dzięki silnej obecności 
w ich życiu od razu widzę, 
gdy coś się z nimi dzieje, 
gdy mają gorszy dzień. Nie 
zostawiam tego i staram się, 
aby umiały nazywać swoje 
stany emocjonalne. żeby 
uświadomiły sobie, co ich 
denerwuje i wykształciły so-
bie samoświadomość. To 
nie jest łatwe, bo i dorosły 
człowiek nie zawsze to po-
trafi. 

- Jaką będzie Pani teścio-
wą?

- Zależy od synowej 
(śmiech). Trudno gdybać… 
Widzę wady, jakie mogą 
mieć moi synowie, więc na 
pewno nie będę mówiła, 
że mój synuś jest najpięk-
niejszy i najmądrzejszy, a ty 
babo masz sprostać, żeby 
dostać ten skarb. Chcę ich 
wychować, żeby mieli part-
nerski stosunek do swoich 
przyszłych kobiet. żeby byli 
oparciem dla nich i umieli 
patrzeć na człowieka, a nie 

starali się tylko, żeby „ich” było na wierzchu. Dobrze, jeśli będą 
umieli zawalczyć o swoje, ale to jest trudne, bo czasami asertyw-
ność i empatia się wykluczają.
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Tamara Arciuch zadebiutowała na dużym ekranie 
w 1997 r. w filmie Jarosława żamojdy „Młode wilki 
½”. Jej najważniejsza rola filmowa to postać panny 
młodej w „Weselu” w reż. Wojciecha Smarzowskie-
go. Znana jest także z seriali „Adam i Ewa”, „Niania”, 
czy „M jak miłość”. Obecnie w Warszawie można 
ją spotkać na deskach Teatru Rampa, gdzie tańczy 
w przedstawieniu „Tango Piazzola” oraz w Teatrze 
Capitol w „Drugim rozdziale”. 



5 lipca – 30 sierpnia 2013 r.   
Katedra, 47. Międzynarodowy Festiwal Organowy  
Organizator: Filharmonia Koszalińska.
(cena biletu: 15 zł, ulgowy 10 zł; do nabycia w Biurze Koncertowym 
Filharmonii, Biurze Turysta przy ul. Andersa 2 oraz godzinę przed 
koncertem przy Katedrze)                
www.filharmoniakoszalinska.pl

12 lipca 2013 r., godz.22.00 
 Amfiteatr, Letnie kino w Amfiteatrze (wstęp bezpłatny)
„Bejbi Blues”, reż. Katarzyna Rosłaniec

13 lipca 2013 r. 
Koszaliński Festiwal Kulinarny na ulicy Smaków (wstęp bezpłatny)
Organizator: Centrum Kultury 105         
Miejsce: teren przed Amfiteatrem
www.ck105.koszalin.pl

13 lipca 2013 r. 
Kros po Chełmskiej 2013 
Miejsce: Góra Chełmska (przy Sanktuarium)       
Organizator: „SFX” 
www.kros.biegnijmy.pl

18/19 lipca 2013 r.
Mecz reprezentacji Polski siatkarek
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa
www.hala.koszalin.pl

20 lipca 2013 r., godz. 19.00 
Amfiteatr, Koncert „Być może gdzie indziej” 
(piosenki Anny German)         
(cena biletu: 50 zł; do nabycia w EMPIK-u i w kasie Kina Kryterium)

20 lipca 2013 r., godz. 19 .00
Hala Widowiskowo-Sportowa, Koncert Modern Talking. 
“Thomas Anders and Modern Talking Band”
(cena biletu: 90 zł lub 100 zł, do nabycia w kasie biletowej hali)
www.hala.koszalin.pl

20 lipca 2013 r. 
Stadion Bałtyk, XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
Weteranów Lekkiej Atletyki w Pięcioboju Lekkoatletycznym 
/ Czwórbój Dziecięcy                                                                                                       
Organizator: Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
www.tkkf.koszalin.pl

27 lipca 2013 r.
Amfiteatr, XIX Letni Festiwal Kabaretu Koszalin 
- Port Lotniczy Koszalin 2013
(cena biletu: 80 zł/120 zł do nabycia w kasie Kina Kryterium)
www.kabaretkonpolski.pl

4 sierpnia 2013 r., godz. 20.00
Amfiteatr, Koncert zespołu LemON                                                                                                                    
(cena biletu: 25 zł, do nabycia w kasie Kina Kryterium)

9 sierpnia 2013 r., godz. 22.00
Amfiteatr, Kino w Amfiteatrze (wstęp bezpłatny)
„Atlas Chmur”, reż. Tom Tykwer, Lana Wachowski, Andy Wachowski

11 sierpnia 2013 r., godz. 19.00
Amfiteatr, Vadim Brodski i Przyjaciele. Koncert ukraińskiego  
wirtuoza skrzypiec  
(cena biletu: 30 zł, do nabycia w kasie Kina Kryterium)               

9 – 17 sierpnia 2013 r.
XXIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy 
- Memoriał im. Józefa Kochana 
Organizator: Akademicki Klub Szachowy 
„Hetman-Politechnika Koszalińska” 
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie 
www.hetman.man.koszalin.pl

17 sierpnia 2013 r.
V Cross Góry Chełmskiej - Nordic Walking - Duathlon – MTB
Organizator: Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Miejsce: Góra Chełmska, ul. Rolna
www.tkkf.koszalin.pl

17 sierpnia 2013 r., godz.20.00
Amfiteatr, Koncert Mai Hyży wraz z Filipem Metterem 
(finaliści X Factor)
(cena biletu: 15 zł, w kasie Kina Kryterium)

zaprasza Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina
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„SiedeM dAlekicH 
reJSów”, 

CZyLI PORNOGRAFIA I OBRONA 
PRyWATNEJ INICJATyWy

Darłowo kojarzy mi się z aniołem – napisał z Nowego Jorku Matthew Tyrmand, gdy za-
pytałem go, czy nie odwiedziłby miasta, o którym jego ojciec napisał swoją pierwszą 
powieść.
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yrmanda wymyśliliśmy zupełnie przypad-
kiem. Jechaliśmy samochodem i rozmawiali-
śmy o tym, że jedynym dotąd pisarzem, któ-
ry poświęcił miastu książkę, był warszawiak 
Leopold Tyrmand. Zresztą bardzo długo nikt 
o tym nie wiedział, bo gdy Tyrmand przyje-

chał do Darłowa pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku, 
nikt tego nie zauważył. Nie wiadomo ani gdzie się wtedy zatrzymał, 
ani na jak długo. Był zupełnie nieznanym reporterem krakowskiego 
tygodnika „Przekrój”. 

Sława przyjdzie dekadę później, gdy opublikuje „Złego”, łotrzy-
kowsko-kryminalną powieść osadzoną w przestępczym świecie 
Warszawy. W stolicy będzie znany z propagowania jazzu, koloro-
wych skarpetek, kolekcji płytowej i jako współorganizator pierwsze-
go festiwalu jazzowego w Sopocie. 

Ale zanim do tego dojdzie, pracuje nad notatkami przywieziony-

mi z Darłowa. W 1952 roku powstaje z nich książką „Siedem dale-
kich rejsów”, której, niestety, za życia Leopolda Tyrmanda nie będzie 
mógł poznać czytelnik w Polsce. Ryzyko jej wydania, już w czasie 
odwilży popaździernikowej, podejmie wydawnictwo Czytelnik. Wy-
drukowało powieść, ale po interwencji czujnej cenzury cały nakład 
poszedł na przemiał. „Pornografia i obrona prywatnej inicjatywy” – 
brzmiał główny zarzut.

W 1963 popularny wówczas reżyser Jan Rybkowski zrealizował 
oparty na powieści film „Naprawdę wczoraj”. Do Darłowa przyjeż-
dża wtedy gwiazdorska obsada - Beata Tyszkiewicz, Andrzej Łapic-
ki, Gustaw Holoubek i Wiesław Gołas. Kręcą ujęcia na zamku, pod 
kościołem świętej Brygidy, w porcie. Spacery po plaży, panoramy 
Darłowa, kilka ujęć starych uliczek. Film szybko znika z ekranów, 
bo oficjalna krytyka niezmiernie chłoszcze reżysera Rybkowskiego 
i scenarzystę, czyli Tyrmanda. 

Książkę udaje się wydać pisarzowi w Anglii (jako „Seven Long 

t
AuTOR: CEZARy ŁAZAREWICZ



Voyages”, 1959) i w Niemczech Zachodnich (jako „Ein Hotel In 
Darlovo”, 1962). I może w końcu ukazałaby się nawet i w Polsce, 
gdyby nie to, że pisarz w 1965 roku wyjechał z kraju i odmówił 
powrotu. Osiadł w uSA i jako polityczny emigrant związał się z pa-
ryską Kulturą, w której systematycznie kpił z komunizmu i komuni-
stów. Od razu jego nazwisko trafiło na indeks i zostało wykreślone 
z oficjalnego obiegu. To oznaczało, że w PRL  nie mogła się ukazać 
jego żadna książka. I nawet śmierć pisarza w 1985 roku tego nie 
zmieniła. 

PodZieMny krąG

Na szczęście był jeszcze drugi, podziemny obieg wydawni-
czy. Tam w latach osiemdziesiątych został wydany Tyrmandowski 
„Dziennik 1954” opisujący nędzę komunizmu. Jeden, mało czytelny 
egzemplarz dotarł nawet do Darłowa. Dość wyraźnie wydrukowa-
ny był fragment opisujący obskurny pokoik przy ulicy Konopnickiej 
w Warszawie (pisarz mieszkał w siedzibie Stowarzyszenia Chrześci-
jańskiej Młodzieży yMCA): „Mój pokój ma dwa i pół na trzy i pół, czyli 
w zasadzie dziupla. Ale miła. Założona książkami i obwieszona różną 
pustotą: ironicznie pyzaty amor putto, wyłamany przed laty z baro-
kowego ołtarza w wyrabowa-
nym kościele w Darłowie”. 

Nie było wątpliwości – 
Tyrmand tu był. Nie mieli-
śmy tylko wtedy pojęcia, że 
napisał książkę o Darłowie. 
Po polsku „Siedem dale-
kich rejsów” ukazało się co 
prawda już w połowie lat 
siedemdziesiątych, ale tyl-
ko w Londynie i w mikro-
skopijnym nakład, który nie 
miał szans dotrzeć do kraju. 
W przedmowie Tyrmand 
opisał wszystkie kłopoty, ja-
kie towarzyszyły jej wydaniu 
w PRL i to, że był to jedyny 
maszynopis, który zabrał ze 
sobą do uSA. „Dlaczego ją 
wydaję, w blisko 20 lat po 
napisaniu? Przeczytałem ją 
niedawno, po raz pierwszy 
od długiego czasu. Wydała 
mi się zabawna. Powód tak 
dobry jak każdy inny. 

Na pierwsze wydanie 
krajowe trzeba było zaczekać jeszcze dłużej, bo aż do 1992 roku, 
gdy zniknęła cenzura. Warto było, bo już wtedy Tyrmand obrósł 
legendą, a wszystko co wyszło spod jego pióra, było rozchwyty-
wane przez czytelników. W 2001 na podstawie powieści Tyrmanda 
powstaje spektakl teatru telewizji wyreżyserowany przez Marcina 
Ziębińskiego, a osiem lat później słuchowisko radiowe w teatrze 
polskiego radia. Książka żyje już własnym życiem, ściągając do Dar-
łowa wielbicieli Tyrmanda, którzy z książką w ręku, krążąc uliczkami 
miasteczka, podążają szlakiem Nowaka, czyli głównego bohatera.

O tym właśnie rozmawialiśmy jadąc samochodem z burmistrze 
Arkadiuszem Klimowiczem. To on wpadł na pomysł, żeby imieniem 
Tyrmanda nazwać darłowski ośrodek kultury. – Dobrze byłoby za-
prosić na tę uroczystość kogoś z jego rodziny – rozwijał swój pomysł 
burmistrz Darłowa. 

w PoSZukiwAniu korZeni 

Wiedziałem, że rodzina Leopolda Tyrmanda mieszka w uSA. 
Jego trzecią żonę Marry Ellen i bliźnięta Rebeccę i Matthew, urodzo-
nych w 1981 roku, można było zobaczyć na dokumentalnym filmie 
z początku lat 90. nakręconym przez Jerzego Sztwiertnię. Reżyser 

odnalazł ich wtedy w Nowym yorku. Film rozpoczyna scena z kilku-
letnim blondynkiem grającym na trąbce stary standard jazzowowy – 
„When the Saint Go Marching In”. Ten chłopiec to właśnie Matthew 
Tyrmand, którego adres mailowy pomogła mi zdobyć dziennikarka 
mieszkająca w Nowym yorku. 

Napisałem do niego list: że jest małe miasteczko nad Bałtykiem, 
w którym akcję swojej powieści umieścił jego ojciec. że było to 
dawno, ale miasteczko wciąż o tym pamięta i chce uhonorować 
ojca. Zapytałem, czy nie chciałby poznać bliżej tego miejsca. 

„Pewnie – odpisał - bo szukam właśnie rodzinnych korzeni”. O so-
bie napisał niewiele, że ma 31 lat, ukończył uniwersytet w Chicago 
i przez kilka ostatnich lat, zanim rynek kapitałowy nie upadł, był ma-
klerem giełdowym w Nowym yorku. Lojalnie uprzedził, że ma nie-
wiele wspomnień związanych z ojcem, bo zmarł on, gdy Matthew 
miał zaledwie cztery lata. Pisze też, że nie spodziewał się, że tata był 
tak popularny w Polsce. 

On, czyli Matthew, dowiedział się o tym przypadkiem w Chica-
go , gdzie przez lata studiował. Kiedyś trafił do polskiej restauracji 
i gdy podał swoją kartę kredytową kelnerce ta zapytała, czy Pan jest 
z tych Tyrmandów? To była poszlaka, dowód pojawił się, gdy założył 
konto na Facebooku. Z Polski popłynęła wtedy wielka fala próśb 

o zaprzyjaźnienie się z nim. 
Wszyscy pytali o tatę, który 
przecież wśród Ameryka-
nów jest zupełnie nieznany. 

leGendA rodZinnA 

W czerwcu ubiegłego 
roku Matthew Tyrmand, syn 
Leopolda, przyjechał po raz 
pierwszy do Darłowa. Miał 
ze sobą, wydaną w Londynie 
w 1959 roku, powieść  ojca 
„Seven Long Voyages”, którą 
potraktował jak przewod-
nik po mieście. Bo tam od 
pierwszego zdania przenosi-
my się do miasteczka z wio-
sny 1949 roku: „W Darłowie 
– pisze autor - przed małym 
dworcem w stylu pruskiej 
prowincji, kończyła się ka-
riera pociągu. Krótkiego po-
ciągu o starych, rozklekota-
nych wagonach. W poprzek 
toru podkład na krzyżakach 

z ułamków szyn oznaczał, że dalej żaden pociąg już nie jedzie”.
Potem „długą, nieregularnie zabudowaną ulicę. Mostek, śliski 

i wilgotny. Wieprza rwała mętnym nurtem. Na prawo rozlewała się 
w szeroką młyńską groblę, nad którą stał zamek, malowniczy jak 
dziecięca bajka czytana w wieku dojrzałym. Idyllicznie i landszafto-
wo. Gęsta zieleń i stara architektura”.

Z książką docieramy do kościoła mariackiego, stajemy przed 
amboną i czytamy: „Wspaniały pomorski barok, wczesny, naiwny 
i pełen wdzięku. Snycerskie studia rąk, twarzy i sfałdowanych szat 
postaci biblijnych zaskakiwały precyzją i polotem. Pyzate aniołki no-
siły na buziach, przedziwnie wyrzezany w drzewie, grymas mądrej, 
złośliwej ironii.”

Taki sam grymas ma anioł wiszący w domu Tyrmandów na Bro-
oklynie w dzielnicy Midwood. Matthew mówi, że ta stara rodzinna 
pamiątka wisi do dziś w salonie w mieszkaniu mamy tuż nad przej-
ściem do kuchni. To jedna z nielicznych pamiątek, jakie Leopold 
przywiózł z sobą z Polski do Ameryki. Legenda rodzinna mówi, że 
zdobył ją podczas jednej z dziennikarskich wypraw i towarzyszyła 
mu ona przez całe życie. 

- Dlatego Darłowo kojarzy mi się właśnie z aniołem – mówi syn 
pisarza. 

LUDZIE 29 



MAnkwe 
– MIEJSCE POZA CZASEM

a podróż to spełnienie naszych marzeń – wy-
jaśnia Magda Bachowska. – Sławek i Ewa, moi 
kuzyni, w latach 70. przez rok, jako dzieci, 
mieszkali w Afryce. Chcieli tam wrócić i na-
mówili mnie na ten wyjazd. Nie chcieliśmy 
jednak jechać na wczasy, ale gdzieś, gdzie 

Afrykę można zobaczyć z bliska, od środka, a przy tym zrobić coś 
pożytecznego. 

liPiec, cZyli ZiMA

Na wolontariat w Mankwe nie jest łatwo się załapać. Rezerwat, 
który nastawiony jest ochronę nosorożców i prace badawcze nad 
hieną brunatną, ma charakter ośrodka naukowego. Preferowani są 
więc biolodzy i medycy. Rzadko przyjmowane osoby po czterdzie-
stce, jak nasi bohaterowie. udało się po wielu prywatnych rozmo-
wach z właścicielką rezerwatu, choć wolontariat jest płatny. – To jak 
kupowanie sobie lotu w kosmos przez bogaczy – śmieje się Magda. 
– Tyle, że my nie jesteśmy bogaczami. Owszem, można do Mankwe 
przyjechać na zwykły obóz i oglądać przyrodę z perspektywy hama-
ka na tarasie, ale dla nas to żadna rozrywka.

Rozrywka dla Magdy i jej kompanów to: kontrolowane pożary, 
tropienie kłusowników, nocne eskapady, liczenie białych nosoroż-

ców, znakowanie karakali (rysie stepowe) albo wyłapywanie antylop 
(humanitarne!). Poza tym mieszkanie w zbitych z desek domkach. 
Spanie na drewnianych pryczach. Korzystanie z prądu dwie go-
dziny dziennie i mycie się w lodowatej wodzie pod prysznicem za 
prowizorycznym parawanem. – O poranku przy 2 st. C wrażenia są 
bezcenne – śmieje się Magda. – Trafiliśmy do Mankwe w lipcu, czyli 
w zimie. Rano mróz, w południe potwornie gorąco, a po godzinie 
17 temperatura gwałtownie spada, więc można nas było zobaczyć 
i w krótkich spodenkach, i w szalikach oraz czapkach. 

PolowAnie nA kłuSowników

Na terenie rezerwatu są różne obozy – młodzieżowe, naukowe 
i studenckie, których uczestnicy mieszkają w Mankwe najwyżej dwa 
tygodnie, wspomniane już obozy dla zamożnych turystów i ten naj-
mniejszy, składający się z pięciu dwuosobowych domków – dla wo-
lontariuszy pozostających w Mankwe miesiąc albo dwa. 

Tu razem z Magdą i jej kuzynami w sumie mieszkało 10 osób, 
w tym Kanadyjczycy i Anglicy. Całą dobę nadzorowani przez strażni-
ków, którzy zapewniali im bezpieczeństwo i posiłki oraz wyznaczali 
codzienne zadania. 

Pobudka o godzinie 6. Poranna kawa w czapce i pod kocem. Po-
tem planowanie zajęć w  „świetlicy”. Następnie patrolowanie terenu 

t
Być może najlepsze kasztany są na placu Pigalle, ale najpiękniejsze niebo jest w Afryce. 
Tak twierdzi Magda, która spędziła miesiąc w Mankwe, rezerwacie położonym 50 km na 
południowy zachód od granicy z Bostwaną (RPA). To nie była wycieczka krajoznawcza ani 
safari. Magda, Sławek i Ewa pojechali tam na miesiąc jako wolontariusze. Ot, taki rodzin-
ny wypad, podczas którego gania się albo antylopy, albo kłusowników.

AuTOR: ANNA MAKOCHONIK
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Akcja łapania antylop to rzadkość. Magdzie udało się w nim uczestniczyć, choć nie jest to przyjemne zajęcie. Jednak 
ze względu na biedę i brak pożywienia miejscowej ludności –  konieczne. Nie ma przy tym nic wspólnego z kłusownictwem. 
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Jason nie tylko złapał pytona, ale udało mu się go utrzymać. Nie jest to 
proste – te węże są niezwykle silne, a przez to niebezpieczne.

– czy zwierzęta nie zdemolowały ogrodzenia, albo go nie podkopa-
ły. Czy druty nie są poprzecinane przez kłusowników. W razie czego 
ich naprawa. Okamerowywanie zwierząt, tropienie ich po śladach 
lub odchodach i liczenie. I to najniebezpieczniejsze: reagowanie na 
doniesienia o kłusownikach. – Zdarzyła nam się akcja nocna – opo-
wiada Magda. – Dostaliśmy informację o zabitej antylopie – rzeczy-
wiście ją znaleźliśmy – i nosorożcu zabitym w sąsiednim rezerwa-
cie. Najpierw sprawdzaliśmy okolicę samochodem ze specjalnym 
oświetleniem, a potem siedzieliśmy w ciemności kilka godzin, żeby 
się zaczaić na kłusowników. Jest to o tyle niebezpieczne, że oni za-
zwyczaj są uzbrojeni i z psami. 

Na walkę z kłusownictwem kładzie się w Mankwe duży nacisk, 
bo jest bardzo rozpowszechnione. Poza tym wielu Afrykańczyków 
wciąż – niestety – wierzy się w leczniczą moc rogu nosorożca. 

GAleriA HAndlowA nA końcu świAtA

Oprócz Mankwe, Magda zwiedziła też Johannesburg, Pretorię 
i Sun City słynące z organizacji wyborów Miss World. – Szczerze? 
Tandeta. Podobało nam się za to w Pilanesburgu, gdzie wybraliśmy 
się na wycieczkę w góry. Trafiliśmy też do otoczonej blaszakami 
kopalni platyny, miejsca totalnej biedy i patologii i do Maropeng, 
niezwykłego muzeum zwanego Kolebką Ludzkości z jaskiniami, 
skąd wydobyto najstarsze kości ludzkie. No, wstyd się przyznać, ale 
jeździliśmy też do galerii handlowych w pobliskich miastach – śmie-
je się Magda. – Po tygodniu na kompletnym odludziu, po prostu 
mieliśmy taką potrzebę. Normalnie do końca nie było. Spotykali-
śmy tam wystrojone panie o białych jak porcelana twarzach i czar-
noskórych, uzbrojonych po zęby, strażników. Nas ze względu na 
stroje – bojówki, koszulki bokserki i trapery – brano za wojskowych 
na urlopie i ochroniarze chodzili za nami krok w krok na wypadek 
napadu, w centrach handlowych zresztą bardzo częstych. 

JASon ZłAPAł PytonA!

Obóz, w którym mieszkała Magda, nie był niczym otoczony, więc 
zdarzało się, że zwierzęta podchodziły blisko domków. – Idziesz 
sobie rano do toalety, a tu stadko szakali ci się przygląda – opo-
wiada Magda. – Nosorożce nie są tak bezpośrednie, raczej płochli-
we. Można do nich podejść blisko, bo są ślepe, ale koniecznie pod 
wiatr, żeby nie poczuły zapachu. Przed wkurzonym nosorożcem nie 
ma gdzie uciec, odpada nawet drzewo. Biega jak zwariowany i to 
bardzo szybko. 

Wieczorem można zobaczyć stada antylop, hieny, żyrafy, strusie, 
zebry i karakale. – Można je wytropić po odchodach, w czym zresztą 
jesteśmy teraz nieźle wyedukowani – mówi Magda. – To być może 
brzmi śmiesznie, ale w tamtych okolicznościach wydarzeniem jest 
wszystko: od znalezienia śladu karakala po wyklucie się strusia z jaja 
– opowiada.  

W tym kontekście obozowym wydarzeniem była wizyta pytona. 
Jason, jeden z wolontariuszy, uznał, że musi sobie z nim zrobić 

Poranny spacer po sawannie.

Zwierzęta z Namibii.

Na terenie Mankwe prowadzi się badania nad nosorożcami. To rzadka odmiana 
biała. Jego róg to przyczyna zagrożenia tego gatunku. W medycynie Wschodu 
używa się go do „leczenia” schorzeń wątroby i skóry oraz jako afrodyzjak.



zdjęcie, czym wzbudził  sensację, bo pyton naprawdę robi wraże-
nie. Wszyscy więc rzucili swoje prace i biegali jak oszalali po obozie 
z okrzykami „Jason złapał pytona!”.

 
świAt PoZA cZASeM

Powrót do rzeczywistości dla wszystkich był trudny. W Afryce, 
jak mówi Magda, jest zupełnie inny rytm życia. Zadania codzienne 
trudno nazwać pracą. Nie czuje się żadnego przymusu. Wykonuje 
się je lub nie, bez napięcia. żyje się jakby poza czasem, tydzień mija 
nie wiadomo kiedy. 

– Wszystko jest oczywiście egzotyczne, ale tam, na miejscu też 
normalne, nawet miejscowa dość obrzydliwa zabawa: plucie ka-
wałkami odchodów impali na odległość, czego podjęła się z naszej 
trójki moja nieznająca słowa „ograniczenie” kuzynka. W ramach roz-
rywki bardziej cywilizowanej któregoś razu przyjechało do nas kino 
w postaci rzutnika i ekranu. Na środku afrykańskiego pola w Man-
kwe, w środku nocy oglądaliśmy... „Kac Vegas”.

 Dla Magdy wyprawa, jak podkreśla, ma wymiar, magiczny. 
– Pierwszym filmem jaki widziałam w kinie, była „Elza z afrykań-

skiego buszu”. Okazało się, że książkę na podstawie której nakrę-
cono ten film, czytała moja mama, leżąc na porodówce, tuż przed 
moim urodzeniem. Zawsze kiedy oglądałam film w telewizji, wy-
obrażałam sobie, że jestem podróżniczką, przeżywającą niesamo-
wite przygody gdzieś na sawannie. 

Marzenie się spełniło, a Magda do Afryki pojechała – w tym sa-
mym gronie – jeszcze raz. W ubiegłym roku wybrali się do Namibii. 
Mieli ją przejechać samochodem terenowym. Niestety, ta wyprawa 
zakończyła się poważnym wypadkiem i największą przygodą wy-
prawy okazało się zapoznanie z afrykańskim systemem opieki zdro-
wotnej. Pozostały tylko fotografie lwów i słoni. Magda do miejsca 
„poza czasem” zamierza jednak wrócić.  – Często z moim kuzynem 
w nocy kładliśmy się na gołej ziemi i patrzyliśmy w gwiazdy. Nigdzie 
nie ma takiego nieba jak w Afryce!

PODRÓŻE32 

Kontrolowane pożary to sposób na zapobieganie częstym w Afryce samozapłonom roślinności. 
Obóz Magdy zajmował się tym kilka razy. – Jedna z grup podpala określony teren, a druga 
natychmiast go gasi – wyjaśnia Magda. – Ciężka sprawa, jest potwornie gorąco i monotonnie. Magda i Sławek w strojach obozowych :)

Magda przywiozła z Afryki mnóstwo zdjęć

Warunki obozowe, czyli drewniane, nieogrzewane chatki. Poranna 
kawa odbywa się pod kocem, a toaleta to prawdziwe wyzwanie. 

Antylopa na talerzu, czyli próba dla wegetarianki. Magda, zjadła ją, żeby nie marnować 
cennego mięsa i dla... odmiany obozowego jedzenia – głównie tłustych i mdłych zapiekanek. 
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dumą donoszę, że Polska zajmuje 3 miej-
sce w Europie a 5 na świecie w produkcji 
jachtów o długości od 5 do 10 metrów! 
Przed kryzysem produkowaliśmy ponad 
22.000 sztuk rocznie. Od trzech lat pro-
dukcja skurczyła się do 17.000 sztuk, ale 
jest przez ten czas stabilna i zapowiada 

się, że przez najbliższy rok, może dwa, niewiele jeszcze drgnie do 
góry. 

PolSki rynek JAcHtowy

Z czego wynika tak rozwinięty przemysł jachtowy w Polsce? Jest 
to konsekwencja decyzji podjętych przez władzę centralną w latach 
60 i 70. Postanowiono, że Polska ma być potęgą i specjalizować 
w produkcji laminatów wykorzystując żywice poliestrowe i epoksy-
dowe. Tzw. plastic – fantastic. Powstało wiele zakładów i stoczni, wy-
szkolono wysokiej klasy specjalistów do produkcji między innymi 
jachtów. Na przełomie lat 80 i 90, podczas zmiany systemu władzy, 
wiele z tych stoczni przeszło w ręce prywatne lub znalazło inwe-
storów z zagranicy. Powstały też nowe zakłady, które wykorzystały 
popyt na rynku, rozwinęły się i do dziś produkują wysokiej klasy 
jednostki. 

Co się z nimi dalej dzieje? Większość produkcji jest eksportowa-
na zagranicę. Większość tzn. około 95 procent całej produkcji! Tak 
wygląda rzeczywistość. Polacy kupują każdego roku około 100 no-
wych jachtów żaglowych i nieco ponad 400 jachtów motorowych. 
Z czego 70 procent pochodzi ze stoczni zagranicznych. 

tArGi JAcHtowe

Gdzie warto pojechać, żeby zobaczyć i wybrać dla siebie jacht? 
Okazji i miejsc jest wiele. Na świecie średnio co 2 tygodnie odby-
wają się targi żeglarskie. Przyjmują one często formułę festiwalu 
sportów wodnych, na których oprócz jachtów napędzanych silni-

Przychodzi w życiu taki czas kiedy możemy pozwolić sobie na odrobinę przyjemności. 
Często spełniamy wtedy nasze marzenia. Te mniejsze i te większe. Dla tych którzy pa-
sjonują się jachtami i myślą o zakupie, a tym samym posiadaniu własnej jednostki mam 
kilka informacji, ciekawostek i ważnych wskazówek wyjaśniających jak wygląda przemysł 
jachtowy, jakie panują zasady i reguły zakupu jachtu żaglowego lub motorowego.

ZAniM 
kuPiSZ 
JAcHt
Pisze dla Prestiżu 
Mateusz Kusznierewicz
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kiem lub wiatrem można kupić kajak, wędkę, deskę windsurfingo-
wą, sprzęt do kitesurfingu, dokonać rezerwacji czarteru lub kursu 
nurkowania. 

Największa impreza targowa świata dla miłośników sportów wod-
nych, a przede wszystkim jachtingu odbywa się w drugiej połowie 
stycznia w Dusseldorfie. Moim zdaniem, jeśli już gdzieś się wybrać, 
to właśnie tam. Tym bardziej, że to dla nas niedaleka podróż. Druga 
pozycja na liście moich ulubionych i najciekawszych targów żeglar-
skich to „Festiwal Przyjemności” we francuskim Cannes. Staram się 
tam jeździć co roku. We wrześniu. Polecam też październikowe targi 
w Genui oraz listopadowe w Barcelonie.

W Polsce mamy trzy znaczące imprezy targowe. Największa orga-
nizowana jest na wiosnę w Warszawie. Targi Wiatr i Woda odbywały 
się do tej pory w pierwszej połowie marca na terenie hal wystawien-
niczych EXPO XXI. W przyszłym roku przenoszą się na Stadion Na-
rodowy. W sierpniu areną targów Wiatr i Woda jest basen jachtowy 
w Gdyni, gdzie większość jednostek prezentowana jest na wodzie. 
W listopadzie możemy pojechać do Łodzi na targi Boatshow. Jest 
to impreza nieco skromniejsza niż ta w Warszawie, ale jesień to do-
bry moment na decyzję o zakupie jachtu. 

BudowA JAcHtu

Proszę być świadomym, że większość jachtów produkowanych 
jest na zamówienie. Nawet te budowane seryjnie wchodzą na ta-
śmę produkcyjną po doprecyzowaniu przez klienta koloru kadłuba, 
ilości kabin, rodzaju drewna i tkanin wykończenia wnętrza jachtu, 

itp., itd. Zasady zamawiania jachtów są od lat te same. Najlepszy 
czas na zamawianie jachtów żaglowych jest od końca sierpnia do 
połowy stycznia. Dlaczego? Stocznie jachtowe i dealerzy dają wte-
dy najlepsze promocje i upusty. 

Po drugie czas produkcji takiej jednostki to minimum 3 miesią-
ce. Chcąc ją odebrać, przygotować i zwodować wiosną następ-
nego roku należy przewidzieć ten czas. Na najbardziej popularne 
jednostki czas oczekiwania wydłużyć się może nawet do pół roku. 
W niektórych przypadkach, takich jak katamarany może to być na-
wet blisko rok. 

Motorówki i większe jachty napędzane silnikami produkowane są 
dużo szybciej. Sezon zamówień określił bym na czas od stycznia do 
końca maja. Oczywiście jest wiele jachtów do wzięcia od ręki. Każdy 
dealer posiada zazwyczaj kilka jednostek zamówionych wcześniej. 
Są to zazwyczaj małe i średnie motorówki, które łatwiej schodzą 
z tzw. stocku. 

Warto pamiętać o tych zasadach i dobrze zaplanować czas na 
podjęcie decyzji o zakupie jachtu. życzę każdemu spełniania swo-
ich marzeń. Tych mniejszych i tych większych. żyjmy z pasją, bądźmy 
aktywni i cieszmy się każdym dniem. 

Z żeglarskim pozdrowieniem 

Mateusz kusznierewicz

wyłączny przedstawiciel marek Jeanneau,
lagoon oraz Prestige w Polsce

www.dobrejachty.pl

ekskluzywne jachty na Zatoce Gdańskiej.
imprezy firmowe, kameralne spotkania biznesowe

www.premiumyachting.pl

Partnerami cyklu są: 

fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 D

ob
re

 Ja
ch

ty



AuTOR: IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

CZYM JEŻDŻę?MOTORYZACJA36 

m

Jak kiedyś policzyli fani, mustangi wystąpiły w ponad 350 filmach! żaden inny samochód 
nie stał przed kamerą częściej. A najdroższy w historii „Eleanor” z filmu „60 sekund” został 
sprzedany na aukcji za milion dolarów. W tym numerze mustang Shelby GT 500. 

MuSkulArny 
KABRIOLET
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ustangi od zawsze były wzorem mocy, 
wyglądu i stylu. To muscle car w każdym 
calu. Silniki V8 zapewniają nie tylko od-
powiednie osiągi, ale i wspaniały pod-
kład dźwiękowy dla wycieczki tymi samo-
chodami. Nic dziwnego, że szczeciński 

Shelby GT 500 przyciąga spojrzenia na ulicach wszędzie gdzie tylko 
się pojawia. 

Model GT500 powstał przy współpracy z Carrollem Shelby, le-
gendarnym kierowcą wyścigowym i konstruktorem, twórcą m.in. 
kultowej Cobry. Jego założeniem było, żeby auto nawiązywało 
właśnie do Cobry. Pas przedni wyposażony został w funkcjonalny 
rozdzielacz powietrza i wyjątkowy dyfuzor. Zapewnienia to popra-
wę przepływu powietrza i aerodynamiki. Wloty na masce dosko-
nale odprowadzają duże ilości ciepła wytwarzanego przez silnik. 
Zmienione wkłady reflektorów oferują bardziej agresywny wygląd 
i przez symetryczne ułożenie górnej i dolnej kraty z dużymi otwo-

rami powietrza wizualnie nawiązują do klasycznych GT500. Wygląd 
wnętrza jest połączeniem stylu retro i sportowej elegancji. Wyraź-
ne kontury tablicy rozdzielczej i tunelu środkowego podkreślono 
wstawkami z aluminium, do tego skórzane kubełkowe fotele i trój-
ramienna sportowa kierownica podkreślają jego agresywny, spor-
towy charakter. Chrom został tu zastąpiony aluminium. Na środko-
wej części widnieje tabliczka z nr VIN i własnoręcznym podpisem 
Carrola Shelby. 

Jak się prowadzi? Oczywiście świetnie, perfekcyjnie trzyma się 
drogi. Wyposażony jest w manualną skrzynię biegów, która podkre-
śla jego sportowy charakter. To auto uwielbia prowokacje. Nawet 
na niewinnym rondzie: wjeżdżasz, dodajesz gazu i czujesz, jak sunie 
bokiem. Równiutko, jakby wiedzione cyrklem. Nie walczy, nie rzuca, 
nie szarpie. Jednak przed taką mocą i przyspieszeniem należy mieć 
respekt, bowiem kontrolowanie go podczas dynamicznej jazdy do 
łatwych nie należy.

m
Mustang Shelby Gt 500
rok: 2007 
Moc: 515 KM 
Pojemność: 5.4 V8 
Masa: 1800 kg 
0-100: 4.7 s.



Lato to czas długich wyjazdów, do których warto się starannie przygotować. Także od 
strony technicznej, sprawdzając sprawność samochodu. Pozwoli to uniknąć niespodzia-
nek zdolnych popsuć smak letniego wypoczynku. Rozmawiamy o tym z Andrzejem Wi-
szowskim, szefem Serwisu Obsługi Posprzedażnej salonu Mercedes-Benz prowadzonego 
przez spółkę Mojsiuk (spółka należy do GRuPy MOJSIuK: salony Mercedes-Benz, Honda, 
Peugeot oraz Centrum Blacharsko-Lakiernicze w podkoszalińskich Starych Bielicach).

zy możemy zabezpieczyć się przed wszystki-
mi kłopotami, jakie mogą nas spotkać pod-
czas podróży?

– Przed wszystkimi na pewno się nie zabez-
pieczymy, ale przed większością możemy. Sa-
mochód to urządzenie mechaniczne, w związ-

ku z czym warto go przed wyjazdem dokładnie obejrzeć i sprawdzić. 
Najlepiej zrobić to u profesjonalistów, czyli w serwisach, które znają 
te produkty. W przypadku naszej grupy – w autoryzowanych ser-
wisach Mercedes Benz, Honda i Peugeot, które oferują przeglądy 
wakacyjne czy urlopowe. Wykonujemy oczywiście także przeglądy 
aut innych marek.

– co mieści się w minimum do sprawdzenia przed wyjazdem?
– Przeglądy wakacyjne obejmują stan wszystkich zespołów. Bar-

dzo istotne jest sprawdzenie układu hamulcowego, grubości okła-
dzin, tarcz hamulcowych. Myślimy czasami: „mało jeżdżę, wymie-
niałem klocki pół roku temu, więc nie ma obaw”. Wbrew pozorom 
są to układy, które podczas postoju również się zużywają. Dlatego 
warto sprawdzić, czy nie skorodował element jarzma albo zacisku 

hamulcowego, bo to może spowodować, że nieoczekiwanie coś się 
zapiecze, zakleszczy. Warto zajrzeć, sprawdzić, wyczyścić – ewentu-
alnie wymienić na nowe. Ważne są również przewody hamulcowe, 
metalowe i giętkie. Dlatego na przeglądach okresowych i wakacyj-
nych zawsze sprawdzamy ich stan. Ważne jest także zawieszenie 
i geometria kół. Właściwa geometria gwarantuje, że pojazd się 
dobrze prowadzi, że nie musimy kontrować kierownicą, kiedy po-
jazd ucieka w lewo, czy w prawo. żeby wykonać kontrolę geometrii, 
należy najpierw sprawdzić stan zawieszenia i wszystkich mocowań 
oraz stan ciśnienia w ogumieniu oraz grubość bieżnika. 

– co powoduje, że geometria kół się psuje?
– ustawienie geometrii zmienia się podczas eksploatacji i nawet 

nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wystarczy wjechać w dziurę, o co 
na naszych drogach nietrudno, albo najechać na krawężnik. To są 
elementy sprężyste, które wciąż pracują. Także podczas normalnej 
jazdy elementy regulacyjne potrafią się przestawić, choćby pod 
wpływem zużywających się opon. Sygnałem do sprawdzenia geo-
metrii powinno być na przykład szybsze niż zwyczajnie zużywanie 
się ogumienia. uchroni nas to przed kosztami, bo w skrajnych przy-
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padkach może się zdarzyć, że po przejechaniu tysiąca kilometrów 
z niewłaściwą geometrią kół będziemy zmuszeni wymienić oponę.

– Zużyta opona to również wyższe koszty paliwa. 
– Kiedy mówimy o oponach, mamy do czynienia z trzema aspek-

tami: bezpieczeństwem, komfortem i zużyciem paliwa. Zużyte opo-
ny wydłużają również drogę hamowania. Powodują, że samochód 
jest mniej stabilny. Taki samochód również więcej pali.

– długa trasa do pokonania to wyzwanie, ale i niebezpieczeń-
stwo związane ze zmęczeniem. w niektórych autach Mercede-
sa zastosowany jest system kontroli zmęczenia kierowcy. Jak to 
działa?

– Od pojawienia się na rynku E klasy, czyli od czterech lat, Mer-
cedes wprowadził tzw. system attention assist. Obecnie ma go już 
więcej samochodów. My mówimy na to „pojawiająca się filiżanka”, 
bo dla kierowcy sygnałem jego działania jest pojawienie się takiego 
symbolu na wyświetlaczu. System w ciągu pierwszych 15-20 minut 
podróży „uczy się” stylu jazdy danego kierowcy i później reaguje, 
kiedy ten styl znacząco się zmienia.

– Jakie objawy zmęczenia jest w stanie wyłapać?
– Przede wszystkim ruchy kierownicą. System „widzi” zachowa-

nie się kierowcy, przetwarza dane z wszystkich modułów, które są 
w pojeździe. Rozpoznaje, czy jest dzień czy noc, co ma duże znacze-
nie, bo w nocy się szybciej męczymy. Rozpoznaje również, jaka jest 
pogoda, ponieważ posiada 
czujnik deszczu. Dzięki spe-
cjalnym radarom rozpoznaje 
także mgłę. System analizuje 
styl jazdy kierowcy i widzi, 
że nie używa on kierunkow-
skazów choć powinien, że 
ma problem z utrzymaniem 
pasa ruchu, że wykonuje kie-
rownicą zbyt szybkie ruchy, 
czyli zbyt szybko kontruje, 
czego nie robił wcześniej. 

– rozumiem, że filiżanka 
na wyświetlaczu mówi „za-
trzymaj się, odpocznij”?

– Komunikat jest zarówno 
wizualny, jak i dźwiękowy. 
Jeśli nie zareagujemy, bę-
dzie się powtarzał. Po jakimś czasie będzie nas wręcz nękał. 

– Po jakim czasie, w przypadku kierowcy, który ma doświadcze-
nie, jest sprawny, wypoczęty, może pojawić się taki komunikat?

– To indywidualna sprawa. Mogą to być dwie godziny albo pięć. 
System można wyłączyć, ale po co? Warto z niego korzystać, jak 
i z innych nowoczesnych dodatków, bo trzeba tu wspomnieć, że 
są różne rodzaje „asystentów” wspomagających kierowcę. Przyby-
wa udogodnień, jak choćby automatyczne uruchamianie długich 
świateł, kiedy wystarczy włączyć asystenta świateł i samochód bę-
dzie to robił za nas. Inna sytuacja: ktoś jedzie z naprzeciwka. Jeżeli 
„asystent” zauważy, że kierowca nie reaguje w odpowiednim czasie, 
sam skoryguje tor jazdy na bezpieczniejszy. Jesteśmy już u progu 
ery jazdy bez kierowcy. Firmy motoryzacyjne są już na to gotowe, 
ale konieczne są zmiany przepisów prawa drogowego. 

– Jakie ma Pan rady dla osób, które wybierają się w długą po-
dróż samochodami bez tak zaawansowanych elementów wspo-
magających?

– Na pewno warto robić krótsze i dłuższe postoje w trasie. Kie-
rowca potrzebuje odpoczynku, bo prowadzenie pojazdu związane 
jest z ciągłą koncentracją. Jednemu potrzebny jest on po dwóch 
godzinach, innemu po pięciu. Sygnały płynące z organizmu to nie 

tylko odczucie senności, ale i to, że się zaczynamy wiercić jakby nam 
było niewygodnie, zaczynamy się „składać”, robi się nam gorąco. 
Trzeba wtedy się zatrzymać, wyjść z auta, pobudzić krążenie przez 
chodzenie albo kilka przysiadów. Wszystko po to, żeby dostarczyć 
organizmowi więcej tlenu. Jeśli mamy do pokonania długą trasę, 
bezwzględnie powinniśmy rozbić przystanki. Niewiele stracimy na 
czasie, a na pewno zyskamy na bezpieczeństwie. Możemy bić re-
kordy, ale dlaczego na drodze? Starajmy się jeździć bezpieczniej 
i oczekujmy tego od innych. 

– na co zwracać uwagę przy wyborze akcesoriów? 
– Wyprawa na urlop wiąże się z tym, że chcemy zabrać więcej 

bagażu niż wozimy na co dzień. Warto korzystać z atestowanych 
poprzeczek bagażowych, boksów bagażowych czy uchwytów na 
rower. Warto pamiętać o tym, że nie wszystkie akcesoria są ate-
stowane. Należy trzymać się instrukcji dołączonych do tych urzą-
dzeń. Jeżeli jest na przykład napisane, że korzystając z elementów 
umieszczanych na dach samochodu, nie wolno przekraczać okre-
ślonej prędkości, należy tego przestrzegać. Warto pamiętać także 
o samym mocowaniu bagażu. Niezamocowane torby czy choćby 
butelki z wodą to też potencjalne zagrożenie. Jeśli wybieramy się 
w dłuższą podróż latem, to warto też pomyśleć o zabraniu lodówki 
samochodowej, o ile mamy na nią miejsce. Dla osób podróżujących 
z dziećmi mamy ofertę zestawów multimedialnych zapewniających 

rozrywkę. Wiadomo, że dzie-
ci podczas podróży trzeba 
czymś zająć. 

Jeśli nie mamy w samo-
chodzie pewnych rzeczy 
zamontowanych fabrycznie, 
to nie oznacza, że nie mo-
żemy ich dołożyć. Przy dłu-
giej podróży autostradowej 
elementem komfortu jest 
tempomat, który pozwala 
zachować stałą prędkość na 
określonych odcinkach dro-
gi. Tematem na czasie jest 
również aktualizacja nawi-
gacji. Można to bez kłopotu 
zrobić w autoryzowanych 
stacjach obsługi. 

– czy przed wyjazdem powinno się przeczyścić klimatyzację? 
Jakie ona ma znaczenie dla bezpieczeństwa?

– Sprawny układ klimatyzacji ma duże znaczenie. Wpływa na 
komfort, a więc gwarantuje mniejsze zmęczenie podróżą. Kiedy 
odkażać i czyścić klimatyzację? Warto to zrobić dwa razy do roku, 
a na pewno po zimie. Jeśli ktoś nie zrobił tego na wiosnę, to można 
to wykonać również przy przeglądzie urlopowym. Są różne spo-
soby odkażania klimatyzacji zalecane przez producentów. Merce-
des ma swoją technologię łącznie z odkażaniem parownika. Jeśli 
chodzi o Peugeota, to odkażanie dotyczy kanałów wentylacyjnych. 
Warto jest także wymienić filtr kabinowy, bo jego stan ma wpływ 
na to, jak silny będzie nawiew powietrza do kabiny. Zachęcam do 
skorzystania z takich usług, bo mamy promocję na odkażanie klima-
tyzacji i specjalne rabaty dotyczące filtrów kabinowych i przeciwpy-
łowych. 

– czasami przegląd wakacyjny zostawiamy na ostatnią chwilę. 
ile u Państwa trwa oczekiwanie na taką usługę?

– Staramy się, aby przegląd, który trwa od pół godziny do go-
dziny – w zależności od rodzaju samochodu, był robiony z dnia na 
dzień. Jeżeli ktoś zostawi go na ostatnią chwilę i chciałby go wyko-
nać od ręki, też może na nas liczyć. 

Grupa Mojsiuk - Firma roku 2012
Nagroda gospodarcza przyznana przez  
Środkowopomorską Radę Naczelnej 
Organizacji Technicznej w związku z 45. 
edycją Koszalińskich Dni Techniki



c, cZyli oBowiąZek

W prawie wszystkich krajach Europy (na-
leżących do Europejskiego Porozumienia 
Gospodarczego) obowiązują dwie zasa-
dy. Kierowca musi mieć  ważną polisę  OC 

(obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) oraz 
dowód rejestracyjny z aktualną datą badania technicznego. Zakres 
polisy OC jest taki sam jak w Polsce. Jeśli spowodujemy wypadek 
albo inną szkodę, nasz ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy po-
jazdu poszkodowanego uczestnika ruchu. 

A co, jeśli wyjeżdżamy do kraju spoza Porozumienia, gdzie pol-
skie OC nie działa? Wtedy konieczna będzie Zielona Karta. Musimy 
poprosić o nią swojego ubezpieczyciela. Większość towarzystw wy-
daje ją za darmo. 

Jeśli zaś planujemy wycieczkę  do państw, które nie należą ani 
do Porozumienia, ani do systemu Zielonej Karty (wykaz krajów ob-
jętych systemem znajduje się na przykład na stronie PBuK  http://
pbuk.pl/pl/), wówczas potrzebujemy ubezpieczenia granicznego. 
Najczęściej  można je wykupić w chwili przekraczania  granicy da-
nego kraju, na okres nie krótszy niż 30 dni.

My JAko PoSZkodowAni 

Jeżeli szkodę wyrządzi nam kierujący innym pojazdem a nie 
wiemy, gdzie był on ubezpieczony, powinniśmy skontaktować się 

z PZu SA lub TuiR Warta SA i tam zgłosić ten fakt, podając numer 
rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy (liczą się tabli-
ce rejestracyjne, a nie obywatelstwo lub narodowość kierowcy). 
Na mocy porozumień zawartych z Polskim Biurem ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (PBuK) towarzystwa te wykonają oględziny i wy-
cenę szkód. 

Jeżeli doszło do stłuczki, a policja nie interweniowała, powin-
niśmy wspólnie ze sprawcą sporządzić oświadczenie o okolicz-
nościach zdarzenia (http://www.blacharnia.mojsiuk.pl/zglosze-
nie-szkody). Gdy  ubezpieczenie graniczne lub OC sprawcy  jest 
nieważne, szkodę należy zgłosić ubezpieczeniowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpie-
czeń sprzedającego OC. Ponadto pamiętajmy również, iż numer 
alarmowy 112 w całej Europie służy do powiadamiania o nagłych 
sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

uBeZPiecZeniA doBrowolne 

Jak uniknąć kosztów, gdy spowodujemy wypadek i uszkodzimy 
własny samochód? Przydają się ubezpieczenia dodatkowe – auto-
casco (AC) i assistance. 

AC gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy nasz pojazd ulegnie 
uszkodzeniu w wypadku lub w wyniku zdarzeń losowych (także 
dewastacji lub  kradzieży). Przed wyjazdem warto sprawdzić parę 
kwestii. Przede wszystkim to, czy nasza polisa AC obowiązuje poza 
Polską (informację znajdziemy w Ogólnych Warunkach ubezpie-
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Dobre przygotowanie do wyjazdu samochodem na zagraniczny urlop to nie tylko prze-
gląd techniczny wykonany w serwisie. Równie ważne jest odpowiednie ubezpieczenie. 
Jak je wybrać? Na co zwracać uwagę? O czym koniecznie pamiętać? Oto nasze rady.

wyBierAMy 
WAKACyJNą ASEKuRACJę 
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czenia). Dalej – datę ważności badań technicznych i datę ważności 
polisy AC, bo to warunkuje prawo do świadczeń. Kolejna rzecz to 
sprawdzenie, w jakim czasie  i w jaki sposób powinniśmy zgłosić 
ewentualną szkodę (na polisie jest numer infolinii ubezpieczyciela) 
i czy jest możliwa doraźna naprawa w kraju, w którym będziemy. 
Warto również mieć świadomość, jakie mamy gwarantowane sumy 
ubezpieczeniowe (np. na holowanie czy parkowanie). Przykładowo 
w PZu oraz TuiR Warta holowanie na terenie kraju jest możliwe 
maksymalnie, nawet bez limitu kilometrowego, natomiast za grani-
cą przyjęty jest odpowiednio limit 1000 km i 800 km.

Ważna jest również 
procedura postępowania 
w razie wypadku oraz tak 
zwane wyłączenia, czyli sy-
tuacje, gdy ubezpieczyciel 
nie pokrywa kosztów. Jeśli 
czegoś nie jesteśmy pewni, 
zadzwońmy do ubezpie-
czyciela i poprośmy o in-
formacje. Wówczas może-
my też dokupić dodatkową 
ochronę, jeśli  chcemy mieć 
całkowite pokrycie. 

Jednakże w większości 
przypadków ubezpiecze-
nia AC  są oparte na bar-
dzo korzystnej dla klientów 
zasadzie all risks. Oznacza 
to, że umowa obejmuje 
wszystkie rodzaje ryzyka 
standardowej polisy (np. 
wypadek, powódź, pożar) 
oraz wszystkie inne, które 
nie zostały wyraźnie wyłą-
czone w umowie. Skutkuje 
to tym, że obejmują one 
również skutki zdarzeń, 
które były trudne do 
przewidzenia lub zbiegu 
zdarzeń utrudniającego 
jednoznaczne określenie 
źródła szkody. 

PAkiety ASSiStAnce           

Warto też pomyśleć 
o assistance, aby mieć za-
bezpieczenie na okolicz-
ność awarii  technicznych. 
To niewielki koszt, przy 
wyjazdach zagranicznych 
do wykupienia na krótki 
czas. Gdy jesteśmy na wycieczce objazdowej i utkniemy na drodze, 
dzięki assistance możemy np. zostać przewiezieni do najbliższego 
hotelu (za nocleg zapłaci ubezpieczyciel) i – w przypadku, gdy nie 
jest możliwe kontynuowanie podróży naszym samochodem – otrzy-
mamy pojazd zastępczy. 

Przykładowo Warta za granicą może zapewnić samochód zastęp-
czy w razie awarii, wypadku czy kradzieży na czas od 5 do 15 dni  (w 
zależności, czy mamy pakiet Złoty, czy Platynowy; maks. dwa razy 
w okresie ubezpieczenia). Ale uwaga! Jeśli będziemy naprawiać 
auto w warsztacie współpracującym z Wartą, samochód zastępczy 
dostaniemy nawet na 30 dni. 

Jak to może działać w praktyce? Wyobraźmy sobie, że mamy wy-
padek za granicą. Informujemy o tym towarzystwo. Ono organizuje 
i opłaca holowanie do warsztatu. Załóżmy, że klient nie ma czasu 
czekać na naprawę i chce wrócić do Polski. Wtedy organizowany 
jest  dla niego samochód zastępczy, którym wraca z rodziną. Gdy 

tylko jego własny samochód jest naprawiony, może liczyć na zor-
ganizowanie i opłacenie podróży po jego odbiór. Jeśli zaś klient 
może poczekać na naprawę,  ubezpieczyciel pokrywa koszty noc-
legów. Pakiety assistance przewidują też pomoc  w postaci próby 
usprawnienia pojazdu – co jest szczególnie przydatne w przypadku 
prostych awarii czy braku paliwa (pełna oferta usług zawarta jest 
w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia WARTA SA).

A jak to może wyglądać w przypadku ubezpieczenia assistance 
oferowanego przez PZu? W razie wypadku czy awarii pakiet PZu 
POMOC zapewnia samochód zastępczy na siedem dni lub dłużej 

(w  opcji Auto Non Stop). 
W przypadku awarii - ho-
lowanie i parking, pokry-
cie kosztów noclegu w ho-
telu czy nawet transport 
lotniczy. 

PZu gwarantuje też 
zmiennika kierowcy, do-
wóz paliwa czy wymianę 
lub naprawę koła, albo 
przepalonej żarówki, po-
moc w razie rozładownia 
akumulatora. Organizu-
je opiekę dla nieletnich 
dzieci oraz zwierząt do-
mowych. W ramach tego 
ubezpieczenia PZu udzie-
la również pożyczki na 
zakup części niezbędnych 
do naprawy samochodu. 
Może zorganizować ich 
wysyłkę. Ponosi również 
koszty ewentualnej pomo-
cy prawnej. Jeśli kierowca 
np. zatrzaśnie w aucie 
kluczyki, PZu zorganizuje 
pomoc w otwarciu drzwi 
samochodu (pełną ofer-
tę usług znajdą Państwo 
Ogólnych Warunkach 
ubezpieczenia PZu SA).

 
uBeZPiecZenie 
Podróżne 

W razie wypadku lub 
nagłej choroby komplek-
sowe ubezpieczenie tu-
rystyczne (np. Wojażer – 
PZu Pomoc w Podróży czy 
Warta Travel Plus) gwaran-
tuje organizację i pokrycie 

kosztów pomocy medycznej - leczenia szpitalnego i ambulatoryj-
nego, transportu medycznego w miejscu pobytu, transportu do 
kraju, poszukiwania i ratownictwa w trudno dostępnych rejonach. 
Ponadto dzięki ubezpieczeniu możliwa jest organizacja dodatko-
wych usług assistance związanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub 
nagłą chorobą podczas podróży (np. dosłanie niezbędnych rzeczy 
osobistych, wizyta bliskiej osoby czy opieka nad dziećmi). 

Ofert na rynku nie brakuje. Jak więc wybrać odpowiednie dla nas 
ubezpieczenie turystyczne? Zmotoryzowanym może spodobać się 
opcja w Warta Travel Plus, polegająca na zorganizowaniu i pokryciu 
kosztów wynajęcia kierowcy zastępczego. Przysługuje ona wtedy, 
gdy stan zdrowia kierującego nie pozwala na prowadzenie pojaz-
du, a nie podróżuje z nim osoba posiadająca prawo jazdy. Oczywi-
ście, to tylko jedna z wielu ciekawych opcji w  ubezpieczeniu tury-
stycznym, którego zaletą są min. nielimitowane koszty transportu 
medycznego,  które nie zmniejszają sumy ubezpieczenia z przezna-
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czeniem na pokrycie kosztów leczenia. 
Ciekawą ofertę zawiera również pakiet Wojażer - PZu Pomoc 

w podróży. Dotyczy podróży w celach turystycznych i zawodowych 
z opcją uprawiania sportów letnich i zimowych (gwarantuje pomoc 
nawet wtedy, kiedy klient uprawia sporty wysokiego ryzyka, takie 
jak: nurkowanie, windsurfing, wspinaczka wysokogórska). 

Przy wyborze ubezpieczeń turystycznych ważne jest, w jakim 
kraju się zatrzymamy i jak tam wygląda system opieki medycznej, 
tzn. czy możliwa jest pomoc medyczna w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego NFZ oraz jakie koszty leżą po stronie pacjenta nawet 
w państwowej służbie zdrowia. Od tego powinien zależeć wybór 
sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia. Zastanówmy się też, 
w jaki sposób będziemy spędzać urlop – wypoczywając na plaży, 
czy biorąc udział w wyprawie survivalowej. Czy jedziemy sami, czy 
z rodziną. Jeżeli jedziemy z dziećmi, rozważmy zakup ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej. Weźmy pod uwagę, że dzieci (np. 
podczas zabawy) mogą nieopatrznie zniszczyć czyjąś własność. Ge-
neralnie: wybierzmy ubezpieczenie, które elastycznie dopasowuje 
się do naszych  indywidualnych potrzeb.

uBeZPiecZeniA AlternAtywne 

ubezpieczenia te chronią dodatkowo właścicieli pojazdów przed 
wydatkami bądź stratami.

Ochrona ubezpieczeniowa uKN (ubezpieczenie kosztów napraw 
serwisowych) wchodzi w życie następnego dnia po wygaśnięciu 
gwarancji producenta i jest zbliżona w wariancie najszerszym do 
gwarancji producenta. Przy zakupie auta nowego klient ma moż-
liwość wykupienia przedłużonej gwarancji u dealera danej marki  
do 18. miesiąca od daty zakupu, jednak dla aut starszych niż rocz-
ne stosuje się stawkę podwyższoną. Warto dodać, iż ceny takiego 
ubezpieczenia dla pojazdów osobowych  i użytkowych zaczynają 
się już od 123 zł miesięcznie w przypadku opcji 24-miesięcznej. 

Natomiast ubezpieczenie GAP chroni przez 36 miesięcy wartość 
fakturową  samochodu na wypadek szkody całkowitej (zniszczenia 
lub kradzieży). Klient ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia 
do 90 dni od daty zakupu. Istnieje możliwość ubezpieczenia aut do 
wartości 450.000 zł brutto. Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie 
to nawet od 60.000 do 100.000 zł w zależności od opcji.  Ochro-

na ubezpieczeniowa może dotyczyć samochodów o masie do 3,5 
tony, w wieku do pięciu lat, objętych ubezpieczeniem autocasco 
w pełnym zakresie. Przykładowa składka roczna  za pojazd o warto-
ści do 100.000 zł zaczyna się już od 570 zł. To kwota niewiarygodnie 
niska w stosunku do korzyści, jaką może być wypłata odszkodowa-
nia w wysokości umożliwiającej zakup nowego pojazdu.

uBeZPiecZeniA u deAlerA 

Oferta ubezpieczeń pakietowych u dealera jest najczęściej ko-
rzystniejsza  finansowo, ale również pod względem warunków 
ubezpieczenia. Przykładowo w ofercie PZu dodatkowe klauzule są 

bezpłatne. Choćby klauzula niezmienności wartości pojazdu  i bra-
ku redukcji sumy ubezpieczenia w stosunku do pojazdów do 5. 
roku eksploatacji. Ponadto zwiększony jest limit odległości holowa-
nia poza terytorium Polski (do 1000 km - w opcji PZu  Auto Pomoc  
Super), a na terenie Polski do wybranego przez ubezpieczonego 
miejsca. Poza tym w wersji Auto Non Stop dealer współpracujący 
może zapewnić ubezpieczonemu pojazd zastępczy na cały okres 
naprawy, bez względu na liczbę zgłaszanych szkód.

W przypadku oferty TuiR Warta S.A. taka oferta pojazdu zastęp-
czego na cały okres naprawy  również występuje w klasie ekwi-
walentnej. Tak jak odstąpienie od amortyzacji części i naprawa na 
częściach oryginalnych. Pojazd można zholować  do najbliższego 
dealera bądź miejsca zamieszkania ubezpieczonego . 

Z ofert tych towarzystw, jak i wielu innych, mogą Państwo skorzy-
stać w salonach Grupy Mojsiuk (Mercedes-Benz , Honda , Peugeot)  
w Starych Bielicach i w Szczecinie. 

Warto dodać, iż  Grupa Mojsiuk dla zagwarantowania pełnej 
i komfortowej obsługi wprowadziła numer  infolinii   608 804 909, 
na który prosimy dzwonić w celu uzyskania  pomocy w przypadku 
awarii lub kolizji na drodze. Profesjonalna obsługa, samodzielna li-
kwidacja szkód na miejscu, samochód zastępczy na czas naprawy 
to elementy naszej kompleksowej oferty usług.

Oczywiście, mamy nadzieję, iż Państwa urlop upłynie szczęśliwie 
a podane informacje zwiększą jedynie Państwa świadomość ubez-
pieczeniową, czego Państwu serdecznie życzę. 

Hanna Mojsiuk jest dyrektorem Działu 
Prawno-Ubezpieczeniowego Mojsiuk sp. z o.o. s.k.

Kontakt: hanna.mojsiuk@mojsiuk.pl, tel. 608 668 598

Grupa Mojsiuk - Firma roku 2012
Nagroda gospodarcza przyznana przez  
Środkowopomorską Radę Naczelnej 
Organizacji Technicznej w związku z 45. 
edycją Koszalińskich Dni Techniki

608 804 909 – to numer infolinii, 
pod którym pracownicy Grupy Mojsiuk 
przyjmują zgłoszenia klientów dotyczące 
awarii i kolizji na drodze
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Gdy oczy uśmiechną się już do  koloru i kształtu wybranej płytki, przychodzi czas na dotyk. 
Opuszkami palców i całymi dłońmi poznajemy jej powierzchnię, temperaturę, dynami-
kę. Połączenie chłodnego materiału z ciepłą barwą, spokojnego deseniu z niespokojną 
fakturą, przyjemnie zaskakują. Budzą wyobraźnię. To pierwszy krok do udanej aranżacji 
wnętrza. Otwieramy drzwi do krainy płytek ceramicznych koszalińskiego salonu BOKA-
RO przy ul. Brzozowej.  

AuTOR: MARTA PISERA

BokAro: 
OD CERAMIKI 
DO MAGII
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olscy i światowi producenci glazury i terakoty 
dbają o klientów tego salonu. Ich przedstawiciele 
na bieżąco docierają tu z najnowszymi kolekcjami 
płytek eksponowanych na największych targach 
budownictwa w Bolonii i Walencji.

GrA Ze ZMySłAMi 

Za zaparowanym szkłem cień kąpiącej się kobiety. To jeden z ob-
razów utrwalonych na płytkach ceramicznych imitujących artystycz-
ną, czarno-białą fotografię. – umieszczony na wewnętrznej ścianie 
kabiny prysznicowej działa na zmysły mężczyzny – potwierdza 
z uśmiechem Norbert Koselski, dyrektor koszalińskiego BOKARO. 
– To rozwiązanie przeniósł już od nas do siebie właściciel jednego 
z koszalińskich SPA. Taki obraz ozdobi wnętrze, nada mu ciepło.

Kontynuując opowieść o  zastosowaniach „fotograficznych” pły-
tek ceramicznych, dodaje: – Mogą przywoływać klimat Amsterda-
mu, z charakterystycznymi dla niego rowerami, kanałami, rozpo-
znawalnymi fragmentami architektury. Mamy taką kolekcję. Inna 
zrobiona jest w  stylu amerykańskim. Jest oparta na fotografiach 
Statuy Wolności, amerykańskich taksówek, drapaczy chmur, roz-
poznawalnych wątków historycznych. Obie kolekcje dają pole do 
popisu architektom i właścicielom lokali, szukających inspiracji do 
aranżacji nowoczesnych wnętrz domów, restauracji, hoteli, biur.

 Na takie obrazy składa się zwykle kilka, kilkanaście płytek. Tworzą 
efekt fotograficznej mozaiki. Współpraca z producentem oryginal-
nych obrazów, pozwala BOKARO oferować Klientom niepowtarzal-
ne kompozycje. – Klient może przenieść na ceramikę swoją ulubio-
ną fotografię i  ozdobić nią ścianę korytarza, przedpokoju, salonu, 
kuchni, czy łazienki. 

w Płytce drewno AlBo wiklinA

Współczesne płytki często nawiązują do ponadczasowej tęskno-
ty człowieka za tym, co naturalne. Te sprowadzane przez koszaliński 
salon BOKARO nie tylko perfekcyjnie udają podłogowe deski. To 
już niemal kawałki drewna, kostki kamienia, wreszcie prostokąty 
delikatnego rattanu. Zachwycają idealnie uchwyconą kolorystyką 
(np. dębu bielonego, pinii, orzecha, wenge) i żywcem ściągniętą 
z natury fakturą. Ceramiczne imitacje natury, co ważne, mają wiele 
praktycznych zalet. Lepiej od oryginalnych materiałów radzą sobie 
z wilgocią, grzybami, pleśnią i bakteriami. Mają wysokie parametry 
wytrzymałościowe, są też łatwe w utrzymaniu w czystości i higienie. 

Kolejne wypuszczane na rynek „naturalne” kolekcje wciąż jednak 
potrafią zaskoczyć. Szef koszalińskiego salonu wyjmuje ze sklepo-
wego kartonu pojedynczy, niepozorny prostokąt „rattanowej” płyt-
ki. Chwilę później z uśmiechem otwiera album zdjęć ceramicznymi 
„plecionkami”. Nie sposób oderwać wzroku od oryginalnych, deli-
katnych pasów. Imitują drzwi rattanowe. Pięknie kontrastują z cze-
koladowym brązem gładkiej ściany. Dają efekt lekkości, ciepła, nie-
mal „skrzypią” jak skrzydło stylowego rattanowego parawanu. 

 W albumach przykuwają także uwagę, utrzymane w  delikatnych 
odcieniach beżu i szarości, imitacje kamienia wykorzystujące prze-
strzenne wzory, na przykład fale, kubiki, kosteczki. Te cuda także 
dostępne są w BOKARO.

A Skoro o trendAcH MowA…

Podążając za modą lansowaną przez producentów ceramiki i ar-
chitektów wnętrz, klienci BOKARO do niedawna chętnie szukali tu 
płytek utrzymanych w kolorach bieli i czerni. Tworzyli oryginalne 

p
mozaiki, ciekawie łączyli kwadraty tych dwóch kontrastujących ko-
lorów. Salon przeżywał też okres fascynacji pełnym zdobień stylem 
prowansalskim. Dla niektórych ten ostatni nadal bywa inspiracją. 

Obecnie wyczuwalny jest powrót do tego co naturalne i surowe. 
Klienci sięgają do utrwalonych na płytce motywów drewna, kamie-
nia, a nawet uniwersalnego… cementu. Takie powierzchnie pozwa-
lają wyeksponować meble, tworzą przejrzyste, uniwersalne stylowo 
wnętrza. Coraz więcej osób wraca do też motywów etnicznych. 

– Trudno mi mówić o dominujących trendach w sprzedawanej 
przez nas ceramice – zaznacza Norbert Koselski. – Każdego dnia 
mamy wielu kupujących. Są wśród nich pary – architekt z klientem, 
sami architekci, właściciele urządzanych nieruchomości. Wśród 
tych ostatnich – gospodarze restauracji, ośrodków wypoczynko-
wych i SPA, którzy proszą o poradę i pomoc w wyborze ceramiki. To 
klient określa potrzebę i dyktuje trend. My jesteśmy gotowi wpisać 
się w jego w oczekiwania lub wesprzeć poradą, profesjonalnym 
projektem, wizualizacją tego, o czym mówi – objaśnia gospodarz 
koszalińskiego salonu. Zaprasza do rozmów ze sprzedawcami. – 
Ekspozycja, którą na miejscu oglądają nasi goście, jest zaledwie na-
miastką tego, co możemy im zaproponować i dla nich wypracować. 
Warto rozmawiać z naszymi fachowcami. Każdego naszego klienta 
gorąco do tego zachęcam!

A klientów nie brakuje, bo BOKARO jako dostawca i doradca 
uczestniczy w realizacji największych inwestycji w mieście i regionie. 

ludZie BokAro 

Spółka BOKARO jest dziś czołowym polskim dostawcą płytek ce-
ramicznych, klinkierowych, gresów i chemii budowlanej. Prowadzi 
ogólnopolską sieć salonów wyposażenia łazienek. Jego początki 
w Koszalinie sięgają 2003 roku. – Na powierzchni ok. 160 metrów 
sklepu przy ul. Brzozowej obsługą klientów zajmowały się wówczas 
trzy osoby: moja żona Sylwia, pracownik magazynu i ja – wspomi-
na Norbert Koselski. Trzy lata później firma rozbudowała się do 400 
metrów powierzchni użytkowej. Sprowadzała coraz więcej towaru, 
szykowała coraz liczniejsze kompleksowe ekspozycje łazienek i za-
trudniała kolejnych fachowców. Profesjonalną obsługą klientów zaj-
muje się dziś w Koszalinie siedem osób. Oddziałem BOKARO w Ko-
łobrzegu kieruje żona pana Norberta – Sylwia Koselska. Placówka 
– po zmianie lokalizacji – notuje dynamiczny wzrost obrotów, uczest-
nicząc w realizacji prestiżowych inwestycji w Kołobrzegu. Gospoda-
rzami oddziału w  Słupsku jest dwóch panów: Radosław i Mariusz.

Norbert Koselski uważa, że sukces firmy zawdzięcza ludziom, 
których zaprosił do współpracy. Wśród nich jest „Darek z wąsem” 
współpracujący w Koszalinie z kluczowymi klientami i siostra – pani 
Aleksandra. – Miała być przez chwile tylko hostessą w Galerii Emka 
przy skromnej ekspozycji jednej ścianki płytek. Miała tylko zapra-
szać do naszego salonu, tylko wręczać wizytówki zainteresowanym 
klientom. Okazało się, że ludzie z Galerii przyjeżdżali do nas tłum-
nie już po gotowe rozwiązania, które im podsuwała, z dopasowa-
nym kolorem fugi włącznie! Świetnie się odnalazła w sprzedaży. 
Dziś zajmuje się profesjonalnymi projektami wnętrz, opracowuje 
dla naszych klientów wizualizacje projektowanych przestrzeni. 

StreFA wody

BOKARO wciąż się rozwija. W głowie szefa tli się marzenie o no-
wej dużej lokalizacji. – Najpierw jednak na piętrze naszego salonu 
powstanie, jedyna taka w mieście, „strefa wody”. Podświetlane no-
woczesne wanny do hydromasażu, wypełnione wodą, gra kolorów, 
świateł, ciekawie wyeksponowana armatura, miejsce do pracy dla 
architektów i klientów. Już szykujemy się do tych zmian – zapowia-
da Norbert Koselski. I serdecznie zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych, gotowy sprostać każdemu wyzwaniu.

BokAro
koszalin, ul. Brzozowa 1 (boczna od ul. Szczecińskiej; wyjazd na Szczecin), tel. 94 346-09-02
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ładek, bo tak zwracają się do niego 
wszyscy, mieszka tu od urodzenia, czy-
li od blisko 60 lat. W drewnie wycza-
rowuje postacie kobiet o ponętnych 
kształtach, chłopów przy pracy, ryba-
ków i ludowych świątków. W latach 

80. i 90. ub. wieku  brał udział w wielu plenerach, był też autorem 
kilku wystaw. Prezentował na nich swoje odnalezione w pniach po-
chylone postacie, formy przestrzenne. Jego prace trafiły do kolekcji 
Wojciecha Siemiona, muzeów i niezliczonej rzeszy kolekcjonerów.  

W 1986 roku Godyla zorganizował akcję pod kryptonimem 
„Imieniny Władka”. Zjechała się do Węgorzewa grupa znakomitych 
artystów, w tym najlepsi polscy performerzy: Robakowski, Warpe-
chowski, Zarzycka, członkowie Łodzi Kaliskiej. Przez kilka dni dys-
kutowali o sztuce, tworzyli, oglądali filmy i prezentacje artystyczne. 
Nad ich „bezpieczeństwem” czuwało MO. Przez tych parę dni obok 
domu ciągle stała milicyjna nysa.

Władek wyrósł z tej ziemi, kocha ją. Wielokrotnie dał temu świa-
dectwo pomagając przy organizowaniu wiejskich festynów, opieku-
jąc się dziećmi, opowiadając o swojej pracy. Jego działania uhono-

rował minister kultury i sztuki wręczając mu w 2002 r. odznaczenie 
Zasłużony Działacz Kultury.

wArSZtAt Pełen HollywoodZkicH GwiAZd

Inną pasją Władka jest stolarstwo. Od przeszło trzech dekad 
konstruuje stoły, krzesła, buduje wyszukane kuchnie, kredensy, 
zdobi sepety, sekretery. Jest współautorem i wykonawcą me-
bli i elementów dekoracyjnych dla kilku restauracji. Spod jego 
dłuta wyszła „Rycerska” w Koszalinie i „Pergola” w Kołobrzegu. 
Lubi wyzwania. W swoich pracach wprowadza pierwiastek arty-
styczny - indywidualny. Każde zlecenie jest przygodą z drewnem. 
W domu Godylów, warsztacie, magazynach zaskakują nas napotka-
ni goście. Jak w halach filmowych studia MGM. Gdzie indziej jak nie 
tu spotkać się mogą, przy szklanicy, Dobry Wojak Szwejk, rubaszny 
Zagłoba i Kapitan Hook, a opowieści snuł będzie stary pirat, pyka-
jąc fajeczką. Z pustyni drewnianych wiórów wyrastają trzymetrowe 
kaktusy, tuż obok kolekcja indiańskich totemów. Za chwilę może-
my się spodziewać, już tylko, wodza Złamana Strzała pędzącego 
na srokatym rumaku. Z zaskoczeniem zauważamy, że zbliża się do 

w
Węgorzewo to malownicza, pomorska wieś położona wśród lasów. Nie brakuje tu gatun-
ków drzew o miękkim drewnie, w sam raz do rzeźbienia. Władysław Godyla przekonał się 
o tym już jako nastolatek, kiedy podjął pierwsze próby rzeźbiarskie. Rzeźbienie stało się 
jego życiową pasją. Zapisywał naturę w drewnie.

doM, w któryM BywAł 
cHArlie cHAPlin. 
i to nie Jeden

DESIGN PRESTIŻOWE WNęTRZE48 

AuTOR: GRETA GRABOWSKA

W głębi salonu kuchnia, po lewej stronie szafa ze sfinksami



DESIGN 49 

Widok salonu pełnego stylizowanych mebli, rzeźb i obrazów

Korowód nagich kobiet wokół kominka

Mistrz Chaplin we własnej osobie
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Słońce, element ogrodzenia Kapliczka w wypalonym pniu na tle starego domu

W tej części salonu królują meble Władka - empirowa szafa, biedermaierowy regał

nas Charlie Chaplin, wywijając laseczką zgrabne kółka. Nie jest to 
bynajmniej efekt nadużycia Coca Coli, to codzienność w gospodar-
stwie Władka. Kilka lat temu przyjął zlecenie na wykonanie kilku-
set postaci – rzeźb dla sieci niemieckich restauracji i sklepów. Kilka 
z nich ubarwia jego świat do dzisiaj.

MuZA SZcZęścieM ArtySty 

Od 20 lat życie i pasję dzieli z Władkiem żona, Alina Godyla. Ota-
cza go opieką i też tworzy. Jest to praca drobiazgowa i codzienna 
- filtruje rzeczywistość. Zajmuje się domem, biurem, zamówieniami, 
piecze serniki, organizuje przestrzeń, bez której artysta nie mógłby 
tworzyć. Jest jego muzą. 

Ich dom jest efektem odważnej decyzji podjętej jeszcze w latach 
siedemdziesiątych. W 1978 r. powstała stolarnia, a pan Władysław 
adaptował starą stodołę, za domem rodziców, na własny dom, 
w którym szczęśliwie mieszka do dzisiaj. Początki nie były łatwe, po-
magał brat, przyjaciele... W efekcie powstał okazały budynek z ze-
wnętrzną klatką schodową. Parter i przybudówkę zajmuje stolarnia. 
Kilkupoziomowe „piętro”, to duży salon z otwartą kuchnią i pokoje 
sypialne domowników. 

nAGie koBiety tAńcZą wokół koMinkA

Do wnętrza wchodzimy przez zadaszony taras. Do drzwi, jakby 
z wyprzedzeniem anonsując nasze przybycie, puka mężczyzna - je-
gomość  w drewnianym kapeluszu, obok na ławce przysiadła naga 
niewiasta. Za drzwiami znajduje się korytarz, którego ściany wykań-
czają tkaniny rozpięte na drewnianych ramach. Przestrzeń domu 
dekorują obrazy autorstwa gospodarza – kopie mistrzów , których 
ceni. Salon jest ich pełen.

Wokół kominka tańczą nagie kobiety: masajska księżniczka, pięk-
na wiolonczelistka, obok kontrabas – barek zdaje się być przed 
chwilą porzucony przez muzyka z duetu, któremu z pewnością pod-
chodzą nie tylko wolne numery...

Wszystkie rzeźby i meble w salonie wykonał gospodarz. W rogu 
stoi empirowy kredens ze złoceniami i obok drugi czeka na oży-
wienie barwną politurą. Te prace wymagają dużych umiejętności 
i znajomości technologii dawnych  mistrzów. Władek zgłębia je 
od lat.

Dom zaskakuje każdym wnętrzem. Stolarnia pełna hollywoodz-
kich gwiazd, dom jak najlepsze europejskie muzea pełen stylowych 
mebli i obrazów, tak trochę we własnej interpretacji. Wszystko to 
w niegdysiejszej stodole, w której wcześniej chłopi cepami uderzali 
w klepisko i w której pachniało siano.

oAZA SZtuki w środku lASu

To gospodarstwo zagubione pośród podkoszalińskich lasów, 
gdzie czas zdaje się zatrzymał, jest miejscem niezwykłym. Już samo 
ogrodzenie to zapowiada. Jego kamienne ściany wypełniają okrą-
głe rzeźby. Jedna z nich to przymrużone oko, które zdaje się pusz-
czać do nas gospodarz. Ogród również kryje wiele niespodzianek. 
Piec do grillowania to głowa morskiego stwora, obok stoją ławki 
zrobione ze starych krzeseł i dech. Wokół kilka zbiorników wody, 
kaskady – pływające królestwo. Od frontu spokoju domowników 
strzeże figura Matki Boskiej umieszczona w starym, wypalonym 
pniu znalezionym na leśnym pogorzelisku. Wokół szumią drzewa, 
rosną ustawiając się w kolejce do Władka. 

Sercem tego domu jest pracownia stolarska, dla której gospoda-
rza - Władka Godyli - nietypowe zamówienia są specjalnością. To 
dania  'a la carte. Pozostaje zaprosić do degustacji.
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RENTGEN W RĘKU 
MACIEJA ZIENIA

M aciej Zień pierwszą kolekcję odzieży zaprojektował i pokazał, kiedy miał 17 lat. Oficjalnie zade-
biutował jednak cztery lata później – w roku 2000. Od tamtego czasu stał się jednym z najważniej-
szych nazwisk w polskiej modzie. Każdy przygotowany przez niego pokaz przyciąga uwagę mediów 
i klientek. Tak jak najnowsza kolekcja Jesień – Zima (2013/2014).

Wraca w niej znany z wcześniejszych prezentacji motyw żuka (Goliathus) – w starożytnym Egipcie 
symbol narodzin. Maciej Zień kontur skarabeusza – prześwietlonego niczym promieniami Rentgena – wykorzystał jako logo swojej 
marki i element subtelnie powtarzający się w poszczególnych projektach. Kolekcja składa się z czterech części: sukni wieczorowych, 
garderoby dla kobiet biznesu, sukienek dnia codziennego oraz ubiorów typu casual.
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each City to wizja nowego miasteczka zlokalizo-
wanego w okolicach kanału jamneńskiego na 
należących do Firmus Group gruntach. Warto tu 
zaznaczyć, że spółka – nie zaciągając kredytów – 
w ciągu kilku lat skupiła 216 hektarów ziemi pod 
zabudowę: w Mielnie, Koszalinie (100 ha w dziel-
nicy Jamno) i częściowo w gminie Będzino. I to 

właśnie – zwarte tereny budowlane – jest jej wielkim kapitałem, 
umożliwiającym realizację ambitnych planów. 

Stein Christian Knutsen, udziałowiec i prezes Firmusa, tłuma-
czy: – To co innego niż inwestowanie na małych parcelach wśród 
istniejącej już zabudowy. Tu wszystko można ukształtować według 
własnego pomysłu od początku do końca. To kreowanie nie tylko 
architektury, ale szerzej – przestrzeni publicznej. Mało komu zdarza 
się okazja realizacji tak rozległych projektów. 

Dla Beach City istnieje już master plan. Zakłada on, że w sprzyja-
jących okolicznościach na budowę potrzebne będzie 15-20 lat i co 
najmniej 700 mln euro. – Nie boję się powiedzieć, że dla mnie to 
prawdopodobnie plan na resztę życia – stwierdził prezes Knutsen 
8 czerwca br. podczas konferencji prasowej poprzedzającej otwar-
cie Dune. Dodał też, że powodzenie dotychczasowych inwestycji: 
budynku Tarasy, kompleksu Rezydencja Park, a zwłaszcza Dune, po-
zwala na optymizm. – Tę ofertę kierowaliśmy wyłącznie na rynek we-
wnętrzny i nie mieliśmy kłopotów ze sprzedażą – zapewnił. – W ko-
lejnych działaniach będziemy się nastawiać również na klientów ze 
Skandynawii, dla których polskie wybrzeże jest atrakcyjne. O część 

mieszkaniową jesteśmy spokojni. Hotelową będziemy realizować 
w zależności od sytuacji rynkowej.

Nowe oblicze MielNa

Budynek Dune to 109 apartamentów i pięć penthouse’ów. Ma 
wyjątkową lokalizację, bo przylega do nadmorskiej promenady. 
Z większości apartamentów otwiera się piękna perspektywa na mo-
rze, a z tych na najwyższej kondygnacji – jednocześnie na morze 
i nadmorski las. Podobnie będzie w przypadku dwóch kolejnych 
obiektów, które mają powstać w pobliżu. Koszt całego kompleksu 
zamknie się w kwocie 150 mln zł. 

Dla Mielna to szansa na zmianę dotychczasowego wizerunku, nie 
do końca korzystnego. Podkoszalińskie letnisko kojarzy się bowiem 
w Polsce jako miejsce taniej rozrywki dla młodzieży, a nie kurort dla 
wymagających. W ślad za Firmusem mogą pojawić się kolejni inwe-
storzy, którzy dostrzegą niewykorzystany potencjał tego miejsca. 

Port PrzezNaczeNia 

Uroczystość otwarcia Dune odbyła się 8 czerwca br. Eleganckie 
koktajl party pod wielkim namiotem poprzedziła krótka część ofi-
cjalna z bardzo osobistym przemówieniem prezesa Steina Knutse-
na. Podkreślał on swoją fascynację Mielnem, w którym zamieszkał 
na stałe przed dziesięciu laty. I dzielił się wiarą, że w nieodległym 
czasie Środkowe Pomorze stanie się polską riwierą. 

b
Głośnym echem w mediach, także ogólnopolskich, odbiło się otwarcie apartamentowca 
Dune w Mielnie. Zwróciło uwagę na długookresowe plany inwestora, czyli Firmus Group, 
zakładające pobudowanie między jeziorem Jamno a Bałtykiem olbrzymiego kompleksu 
pod nazwą Beach City. 

iNwestycje, 
KTóRE ZMIENIaJą 
MIElNO

aUTOR: aDaM RóżańSKI
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Stein Christian Knutsen (prezes Firmus Group) i architekt Marek Sietnicki na tarasie w Dune



Wśród gości wieczoru była spora grupa właścicieli nowo po-
wstałych apartamentów. a także współtwórcy Dune. architekt Ma-
rek Sietnicki, z którym Firmus współpracuje od samego początku, 
podkreślał na wcześniejszej konferencji prasowej komfort pracy: 
– Najważniejsze jest to, że pan Knutsen ma konkretną wizję, jasno 
formułuje oczekiwania, ale również uważnie słucha projektantów. 
Stawia akcent na jakość, nie tylko w sensie wykonania obiektów, ale 
już na etapie koncepcji. Działa długofalowo i bardzo odpowiedzial-
nie podchodzi do kreowania przestrzeni. Dzięki temu powstają 
projekty dopracowane i dojrzałe. 

jakość, klasa, Prestiż

To słowa, które często pojawiają się w kontekście Dune. Nic dziw-
nego, skoro zlecenie urządzenia pokazowego penthouse’u trafia 
w ręce Macieja Zienia, jednego z najgłośniejszych obecnie polskich 
designerów. On także gościł na otwarciu Dune. Jak podejdzie do 
zadania? – Przede wszystkim z poszanowaniem walorów otoczenia, 
które jest wyjątkowe i z myślą o komforcie mieszkańców – zapew-
nia.

Pierwotnie penthouse do zaprojektowania przez Macieja Zienia 
miał mieć 180 m kw. Ostatecznie, żeby umożliwić przyszłym wła-
ścicielom korzystanie z widoku na cztery strony świata, zapadła 
decyzja, że zostanie do niego przyłączony sąsiadujący ponad 90-
metrowy apartament. Tak więc aranżowana przestrzeń to około 
280 m kw. – Klienci poszukujący luksusowych przestrzeni są bardzo 
wymagający. Często penthouse nad morzem czy w górach jest ich 
drugim, a nawet trzecim domem. Mają różne potrzeby – od wypo-
czynku z rodziną, przez spotkania z przyjaciółmi, do celów typowo 
biznesowych. Wszystko wiąże się z wygodą, relaksem i komfortem, 
a to wymaga miejsca i przestrzeni. W naszej gestii leży zapewnienie 
klientom tego, czego często nie potrzebują na co dzień w swoich 
domach, czyli o wiele wyższego standardu i przestrzeni do komfor-
towego wypoczynku – mówi Stein Knutsen, prezes Firmus Group. 
– To luksus, na jaki pozwalają sobie ludzie, dla których cena nie gra 
roli – dodaje. 

Efekt pracy Macieja Zienia obejmującej całościową aranżację 
wnętrz – łącznie z umeblowaniem, będzie można podziwiać za kilka 
miesięcy. Zaprezentujemy go w jednym z wydań „Prestiżu”
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Nawet tort nawiązywał do kształtu apartamentowca Dune

Relację fotograficzną z części towarzyskiej uroczystości otwarcia apartamentowca Dune znajdą Państwo w dziale KRONIKa. 

Maciej Zień podczas wizji lokalnej w Mielnie

Katarzyna Cerekwicka, gwiazda wieczoru



remierę kolejnego wyznaczono na 23 czerwca 
br. To termin nieprzekraczalny, bo treść spekta-
klu miała być związana z Nocą Kupały. Napisany 
specjalnie do niego scenariusz Emilii Szybistej 
obfitował w postaci i okoliczności, związane z so-
bótkowymi obrzędami. Marcin Borchardt, aktor 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, dla którego 
„Dziennikarze bajarze” stanowili reżyserski de-

biut, dołożył mnóstwo współczesnych akcentów. Od pierwszej 
próby był otwarty na propozycje i sugestie „aktorów”. Oni z kolei 
z dużym zaufaniem do reżysera, nastawili się na wspólną zabawę.

Dziennikarze obsadzeni, mówiąc aktorskim żargonem, „po wa-
runkach”, rozwinęli możliwości, czasem ledwie zasygnalizowane 
w poprzednim przedstawieniu. Z racji wykonywanego zawodu ob-
darzeni umiejętnością improwizacji, niektórzy tym razem objawili 
się wprost jako tzw. zwierzęta sceniczne, dokładające do swej gry 
nowe gagi jeszcze podczas premiery.

Kiedy dziennikarze ćwiczyli sceny sabatu czarownic, flirtów przy 
grillu czy uwodzenia Jana przez eteryczny Kwiat Paproci, grupa 

przedsiębiorców i polityków szlifowała wokalne umiejętności pod 
kierunkiem piosenkarki Zosi Karbowiak (relacja fotograficzna z tej 
części spektaklu w Kronice). Miało być lirycznie i zabawnie, i ko-
niecznie o miłości. Stare polskie przeboje połączono w mini musi-
cal, dziejący się w kawiarence, z męskim chórem w rolach kelnerów 
i wspólnym odśpiewaniem refrenu finałowej piosenki przez obsa-
dę obu części.

W efekcie publiczność na stojąco fetowała wykonawców, a ci 
z kolei – Marcina Borchardta i Zosię Karbowiak. Tylko oni wiedzieli 
bowiem, ile nerwów i komplikacji znieśli w ciągu dwóch miesięcy 
przygotowań. Dochód z przedstawienia „Nie kochać w taką noc 
to grzech” przeznaczony zostanie na zakup szczepionek przeciw 
tężcowi dla dzieci z afryki, bo koszaliński klub Kiwanis – inspirator 
spektakli charytatywnych w naszym mieście – przystąpił do między-
narodowego programu Eliminate, którego celem jest zwalczanie 
plagi zakażeń okołoporodowych.

Zachęceni kolejnym sukcesem wykonawcy – amatorzy planują 
następne sceniczne przedsięwzięcie. Tym razem na rzecz dzienni-
karza, którego dotknęła ciężka choroba.

charytatywNy 
sPektakl
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Pomysł rodził się od kwietnia 2012 roku. Na początku 2013 było już pewne, że charyta-
tywne przedsięwzięcie teatralne z udziałem dziennikarzy pod patronatem stowarzysze-
nia Kiwanis nie będzie jednorazowym epizodem. Choćby ze względu na sukces, jakim 
cieszyło się przedstawienie „Dziennikarze bajarze”, z którego dochód został w całości 
przeznaczony na operację rocznego Grzesia Królaka z Koszalina. 
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aUTOR: MaJa IGNaSIaK

Danuta Czerniawska (Radio Koszalin): „Jestem groźna czarownica, zna mnie cała okolica!”
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Joanna Krężelewska („Głos Koszaliński”), Ewelina „Owca” 
Starzak: „Bunga-bunga, dzieci kwiaty, Owca daje dziś rabaty!”

Zosia Karbowiak (muzyczna kierowniczka przedsięwzięcia) 
i Krzysztof Plewa (Radio Koszalin): „Ktoś mnie pokochał...”

Beata Kępa i Michalina Olszewska („Muza”): „Wiła wianki i wrzucała je do falującej wody...”

Rafał Nagórski, („Głos Koszaliński”), Joanna Krężelewska, Arkadiusz Wilman 
(Radio Koszalin), Mateusz Prus (Radio Eska): walka z plemnikami

Agnieszka Górska (Radio Eska) i Rafał Nagórski „Głos 
Koszaliński”)  demonstrują działania afrodyzjaków

Beata Młyńczak (Radio Koszalin): „Chociaż Paskuda mam na imię, 
to przyznacie, że nie taka czarownica straszna, jak się pomaluje.”

Violetta Jędrzejczak-Betlińska (Radio Eska) i Ewa Marczak („Miasto”) 
tuż po utracie wianków: „Teraz jesteśmy jeszcze bardziej atrakcyjne...”

Joanna Lejtan (Radio Koszalin) jako Kwiat Paproci o mocno nimfomańskich ciągotach

Mateusz Kopyłowicz (TVP Szczecin) i Ewa Marczak („Miasto”): „Ona tu jest i tańczy dla mnie!”

Mateusz Prus i Rafał Nagórski jako rzymscy wojownicy mętnej orientacji
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dawanie i praca. Mogą skojarzyć się z prze-
biegiem rozmowy rekrutacyjnej, gdy czasem 
gramy „lepszych” niż jesteśmy. Grają pra-
cownicy, chcąc uniknąć zwolnienia. ci, któ-
rzy walczą o awans też grają – zwykle zmoty-
wowanych, pewnych siebie, przebojowych 
optymistów.

 – Podłożem każdego udawania jest lęk. Udając, z góry zakłada-
my, że nie jesteśmy w czymś wystarczająco dobrzy. Boimy się, że 

ktoś to odkryje. Udajemy też, gdy mamy poczucie presji społecznej, 
gdy czujemy konieczność spełnienia standardów – nie swoich, ale 
tych zewnętrznych. Myślimy wówczas: „muszę sprostać tej sytuacji, 
absolutnie nie wypada mi okazać słabości czy niekompetencji, bę-
dzie wstyd jak się nie uda”. 

 – Praca, o którą zabiegamy, jest często „być albo nie być” dla 
nas, dla naszej rodziny.

 – Czy naprawdę jest to „być albo nie być”? Otóż nie zawsze. 
Często to my myślimy, że tak jest, a to różnica. Przybieranie posta-

u
Wypada. Należy. Trzeba…  Cieszyć się z dobrze płatnego zajęcia, choćby resztką sił. Grać 
najsilniejszego w zespole, nawet gdy rola nas przerasta. Stale demonstrować kompeten-
cje i zaangażowanie.  Na pytanie o źródło szczęścia opowiadać  o „satysfakcji z realizacji 
celów zawodowych”.  Czy warto? Z aleksandrą Kijewską, koszalińską psycholog i psycho-
terapeutką, rozmawiamy o udawaniu w biznesie. 

UdawaNie W PRaCy

aUTOR: MaRTa PISERa

Aleksandra Kijewska, psycholog i psychoterapeuta



SPOŁECZEŃSTWO 61 

wy gry, czy siłowej walki o pracę jest wynikiem sposobu myślenia 
o takiej sytuacji. Gdy mówimy: „wygra najlepszy, najsilniejszy, naj-
sprytniejszy”, dowodzi to naszego nastawienia, nawyku myślowego, 
wychowania. Ileż razy słyszeliśmy od swoich rodziców, dziadków: 
„na wszystko trzeba zasłużyć, na miłość trzeba zasłużyć i na dobrą 
pracę trzeba zasłużyć…”. To tak zwany zimny chów, wychowanie wa-
runkowe, w którym można na coś zasłużyć, jak się otrzyma dobrą 
ocenę. Młodzież już myśli nieco inaczej. ale część starszego poko-
lenia, często jeszcze doradza: „w pracy musisz rozpychać się łok-
ciami, musisz być lepszy”. Podłożem wchodzenia w taką rywalizację 
jest zawsze lęk.

– lęk przed czym?
– Przed utratą czegoś, co jest trudno dostępne.
– Pracy brakuje, jest niestabilna. Nie trudno o lęki…
– Dziś mówimy o pracy, ale każdy kryzys nasila zachowania lęko-

we. Zauważmy, że najczęstszym powodem wszczynania wojen było 
i jest poczucie ludzi, że mają czegoś za mało. Na rynku pracy bywa 
podobnie. I pracodawcy to sprytnie wykorzystują, stwarzając sytu-
acje rywalizacji. Myślą: a niech walczą, niech się ścigają, a ja wybiorę 
najlepszego i najtańszego pracownika.

– Niestety, mają takie prawo.
– Niestety, tak.
– a co szefowie udają przed pracownikami? 
 – Szefowie udają trochę inaczej. Najczęściej grają siłę. I, nieste-

ty, ta gra często idzie w parze z sarkazmem, poniżaniem innych. 
Demonstrują władzę, szukają w ludziach słabych punktów, wyko-
rzystują je. To daje im poczucie mocy. Takie zachowanie też wynika 
lęku przed porażką. Szef, który założył, że jest słaby w oczach ludzi, 
zaczyna udawać. Boi się, że może zostać zdemaskowany. Bywa, że 
takie zachowania przenosi do domu. 

 – załóżmy, że udając kogoś, kim nie jest, ktoś „wywalczył” 
świetną pracę… 

– Zamiast radości, może to mu przynieść pustkę. Dla niektórych 
realizacja celu będzie wyłącznie spełnieniem zewnętrznego stan-
dardu. Dobra praca będzie tylko narzędziem, które pozwoli teraz 
pokazać innym swoją pozycję społeczną. 

– czyli gra dalej?
– Jeśli raz założoną maskę nosi się długo, bywa, że ta staje się na-

szą drugą twarzą. życie takiej osoby przypomina wieczne gonienie 
króliczka. 

– Nasz „aktor” z powodzeniem realizuje kolejne cele, wypełnia 

oczekiwania środowiska. Ma już wszystko, co chciał: dobre stano-
wisko, kolejny samochód, majątek. tylko radości mu brakuje. 

– Oczywiście, o ile wcześniej nie dopadnie go zawał, nie porzuci 
żona, nie odsuną się dzieci, przyjaciele i tak dalej. Dlaczego nie cie-
szy go to, co jest? Bo długo u-da-wał, że żył swoim życiem. Wcale 
nie żył dla siebie. Nie przyjemność była motorem jego działania, 
lecz presja, której się poddał i  stereotypy, które wypadało mu wy-
pełnić. Kłamstwo wyniszcza.

– da się żyć tak, by unikać gry, oszustw, jednocześnie realizując 
się w pracy i życiu prywatnym? 

– Istnieje w psychologii pozytywnej, w psychologii motywacji, 
koncepcja „flow”. Nazwa nie ma prostego tłumaczenia na język 
polski. To taki stan uskrzydlenia, który wynika z chęci wykonania 
określonej czynności dla samej radości jej wykonywania. Ważna 
jest motywacja wewnętrzna do działania. Nie koncentrujemy się na 
rezultacie, konsekwencjach, nagrodach lub karach. Nie kalkulujemy 
pracy w kategoriach prestiżu, pozycji, korzyści. Uwzględniając cel 
wykonywanego zadania, dajemy sobie czystą przyjemność i radość 
wykonania go najlepiej jak czujemy, potrafimy. Taki stan daje po-
czucie oderwania od świata zewnętrznego, szczęścia i spełnienia. 
I jest wolny od lęku. 

– Mam przed oczyma widok natchnionego artysty malarza, mu-
zyka. Można tak żyć na co dzień? Praca może dawać aż taką przy-
jemność? to nie utopia? 

– a czy matka może bawić z dzieckiem i zwyczajnie się tym cie-
szyć? Czy można pisać artykuł i mieć czystą przyjemność z tego jak 
powstaje, jak wygląda w fazie końcowej? To nie jest utopia. Można 
przyjemnie zatracać się w tym, co robimy. Wystarczy odciąć się od 
tego co zewnętrzne i wybrać czyste zaangażowanie w to, co spra-
wia nam w pracy przyjemność.

– Nie każda jest tą wymarzoną. bywa, że choć osłabia, niszczy, 
boimy się jej utraty. jesteśmy skłonni grać tak, by ją utrzymać. 
Udajemy przed innymi i przed sobą również siłę, brak zmęczenia.

– Jeśli nie poszukamy wyjścia z takiej sytuacji, organizm sam nas 
zatrzyma. lęk przed utratą pracy powoduje długotrwały stres, wy-
zwala wysoki poziom adrenaliny, działa wyczerpująco i niszcząco 
na organizm. Jeśli organizm mówi stop – zwykle dopiero wtedy 
znajdujemy czas na odpoczynek, regenerację i zmianę sposobu 
myślenia o sytuacji, która jeszcze wczoraj wydawała się bez wyjścia. 
Sytuacje bywają takimi, jak my na nie patrzymy. Zawsze można zna-
leźć pozytyw. ale do tego potrzebny jest czas i dystans. Warto o nie 
zadbać. 

R E K L A M A

Jeśli nie poszukamy wyjścia z błędnego 
koła udawania i działania w stałym 
napięciu, organizm sam nas zatrzyma.

Lęk przed utratą pracy powoduje 
długotrwały stres, wyzwala wysoki 
poziom adrenaliny, działa wyczerpująco 
i niszcząco na organizm.



le czasu zajęły Państwu przygotowania?
Ilona Sokołowska: - Prawie miesiąc. Zaczęliśmy od sprzę-

tu, który musieliśmy wypożyczać i od szkoleń prowadzonych 
przez Mariusza Gachewicza. To było konieczne, bo mieliśmy 
do czynienia ze skomplikowanym przedsięwzięciem logi-
stycznym, z jakim wcześniej się nie mierzyliśmy. 

Marcin latkowski: - Mariusz Gachewicz ma duże doświad-
czenie w organizacji wielkich imprez, nawet  na 10 do 15 

tysięcy osób. Robił na przykład cateringi na stadionie w Gdańsku. 
Można się więc od niego wiele nauczyć

- jak wygląda uzgadnianie menu na tego typu imprezę?
I.S: - Chcieliśmy zrobić coś innego niż proponuje się zazwyczaj, 

odejść od cateringowego standardu obowiązującego w Koszali-
nie. Zrobiliśmy live cooking, czyli gotowanie na żywo. Stół podali-
śmy w formie cocktail party.

M.l: - Samo menu było wynikiem burzy mózgów. Wspólnie po-
dejmowaliśmy decyzje. Tematem przewodnim było właśnie cock-
tail party, więc miały to być przekąski zimne, które są w miarę pro-
ste do zrobienia, podania i szybkiego skonsumowania. Nie zależało 
nam na wystawnych, potężnych półmiskach, które od kilkunastu lat 
dominują na rynku kulinarnym. Chcieliśmy podać potrawy inne niż 
zazwyczaj i w wysokim standardzie.

- Goście chwalili i smak, i sposób podania. a z jakimi Państwo 
spotkali się opiniami? 

M.l: - Reakcje na gorąco były bardzo sympatyczne. Wtedy mieli-
śmy już pewność, że udało się nam zrobić coś nowego i że zostało 
to zaakceptowane. Ważne dla nas były również opinie po przyjęciu, 
także bardzo przychylne. Jest kilkanaście dni od tego wydarzenia 
i nadal słyszymy pochwały, z czego jesteśmy bardzo dumni. 

- konkurencja też pewnie obserwowała?
I.S: - Tak, i bardzo chwali.
- ile osób musiało być zaangażowanych do obsługi kelner-

skiej?
M.l: - Łącznie z kucharzami zaangażowanych w pracę było 28 

osób, a samych kelnerów 18.
- ile trwało bezpośrednio przygotowanie dań? 
M.l: - To była cała doba. ale wcześniej wszystko zostało pre-

cyzyjnie rozpisane na zadania, plan organizacyjny miał 22 kartki 
formatu a4. Część elementów, półproduktów, dało się wykonać 
nieco wcześniej, ale kulminacja nastąpiła z piątku na sobotę, kiedy 
wszystkie składowe poszczególnych przekąsek były łączone, żeby 
stworzyły już gotowe dania.

- ile ich było  w sumie? 
M.l: - Samych zimnych przekąsek było 15, z których zrobiło się 

około sześciu tysięcy porcji. Na kolację główną przygotowaliśmy 
cztery dania gorące i później podczas gotowania na żywo również 
zaproponowaliśmy cztery pozycje. 

- ogromnym powodzeniem cieszyło się danie z krewetkami 
i małymi pomidorkami.

M.l: - To był niewątpliwie hit. Same krewetki to ekskluzywne 
danie, a ponieważ były robione na świeżo, podduszane na maśle 
i białym winie na oczach gości, budziły chęć popróbowania. Zwró-
ciłbym jeszcze uwagę na makaron z samego parmezanu. Ciekawie 
wyglądał i smakował. Czegoś takiego w Koszalinie jeszcze nie było. 

Na pewno wprowadzimy go do naszej oferty cateringowej. 
- Używali Państwo także ciekłego azotu...
M.l: - To element kuchni molekularnej. Niektórzy powiedzą, że 

jest to zabawa, ale to rzecz bardzo widowiskowa. Można spróbo-
wać czegoś nowego. azot przyspiesza przygotowanie niektórych 
dań. Nie trzeba na przykład poświęcać 12 godzin na zamrażanie 
sorbetu, można to zrobić w ciągu kilku minut. Podawaliśmy mrożo-
ne kwiaty, każda pani mogła spróbować kwiatu storczyka.

- skąd wzięła się kuchnia molekularna i wykorzystanie ciekłego 
azotu w gastronomii? 

M.l: - To trend coraz częściej pojawiający się w ofertach kulinar-
nych. U nas jesteśmy w tym pierwsi. Mieliśmy okazję skorzystać ze 
szkolenia u Jeana Bosa, pioniera kuchni molekularnej w Polsce. 
Ośmielę się powiedzieć, że uczyliśmy się od najlepszego. 

- Mówili Państwo o tym, że chcieli stworzyć coś nowego, in-
nowacyjnego. czy te propozycje kulinarne przejdą do menu na 
stałe?

I.S: - Do menu restauracji niekoniecznie, ale do naszej oferty ca-
teringowe jak najbardziej.

M.l: - To są dania, które robi się na tego typu imprezy. Oczywi-
ście niektóre propozycje można by było nieco przerobić i dodać 
do karty. ale po co taka powtarzalność? lepiej trzymać coś ekstra 
w zanadrzu, co może pojawić się tylko w ofercie cateringowej.

- taka liczba osób i dań wymaga ciągłej wymiany naczyń. jak to 
się wszystko organizuje? 

I.S: - Porcelanę i szkło wypożyczyliśmy. Z Warszawy przyjechał 
cały tir zastawy. a jeśli chodzi o dania,  wszystko przygotowywa-
liśmy w restauracji. Mieliśmy do dyspozycji chłodnię, w której 
wszystko było układane na półkach. O godzinie 16 chłodnia ru-
szyła do Mielna.

M.l: - Należy również zwrócić uwagę na zaplecze, jakie mieliśmy 
w namiocie. Prawdziwa kuchnia. Stał tam piec konwekcyjny spro-
wadzony z Czech, lady grzewcze, jedzenie było podgrzewane na 
bieżąco i wydawane bezpośrednio do namiotu.

- Goście bawili się długo. ile godzin byli Państwo na nogach, od 
początku przygotowań do zamknięcia imprezy?

I.S: - Ja - 36 godzin, koledzy podobnie. To ogromny wysiłek, ale 
później wielka satysfakcja.

M.l: - To była nasza pierwsza tego typu impreza. Stanęliśmy na 
wysokości zadania. ale wnioski w dalszym ciągu będziemy wycią-
gać. Naszym założeniem jest jedno: chcemy dążyć do perfekcji.

ViVa iltalia ZDaŁa EGZaMIN
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Na uroczystości z okazji otwarcia apartamentowca Dune w Mielnie spotkało się ponad 
500 osób. Eleganckie przyjęcie w plenerze dla takiej liczby gości to wielkie wyzwa-
nie od strony gastronomicznej. Podjęła je koszalińska restauracja Viva Italia, wsparta 
przez restaurację Teatru Variete Muza. O przygotowaniach i wrażeniach po tym uda-
nym sprawdzianie sprawności rozmawiamy z Iloną Sokołowską i Marcinem latkowskim, 
którzy zarządzają Vivą. aUTOR: aNDRZEJ MIElCaREK

Ilona Sokołowska i Marcin Latkowski
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Dieta, zioła i ruch

drowa żywność to obecnie modne hasło. skąd 
gwarancja, że to rzeczywiście zdrowe jedzenie?

– Pochodzi ono z małych wytwórni i gospodarstw, 
które uzyskują odpowiednie certyfikaty. Chyba 

wszyscy, którzy interesują się zdrową żywnością, kojarzą znaczek 
zielonego listka. żeby go otrzymać, trzeba spełnić rozmaite kryte-
ria. Produkty muszą być wytwarzane naturalnymi metodami, mieć 
odpowiedni skład. Są one systematycznie kontrolowane i szczegó-
łowo opisane. W naszej ofercie mamy również produkty niecerty-
fikowane, ale takie, które nie budzą wątpliwości, że są najwyższej 
jakości i naturalne. Po prostu doskonale znamy dostawców. 

– Pani sklep od ośmiu lat oferuje zioła, a od niedawna także pre-
paraty pod marką „zioła ojca klimuszki”. kto je produkuje?

– To poznańska firma Eldex Medical, dla której jesteśmy w Ko-
szalinie sklepem patronackim. Mamy w ciągłej sprzedaży wszyst-
kie ich produkty. Są godne polecenia, bo opierają się na dorobku 
tego wielkiego zielarza. To owoc jego ogromnej pracy, wielu lat 
doświadczeń. Tysiące listów z podziękowaniami, jakie otrzymywał, 
dowodzą, że był skuteczny. Opracowane przez ojca Klimuszkę re-
ceptury mają w sobie wielką moc. Nadal przekonują się o tym ci, 
którzy im zaufali. 

– czy używanie ziół jest w pełni bezpieczne? czy wcześniej nie 
należy się konsultować z lekarzem?

– Jeśli odczuwamy jakieś dolegliwości, to oczywiście powinniśmy 
o nich porozmawiać z lekarzem. Dopiero w porozumieniu z nim po-
winniśmy sięgać po złożone, wieloskładnikowe preparaty ziołowe. 
Trzeba pamiętać, że to też są leki, z tym że naturalne. ale część ziół, 
stosowanych pojedynczo – nie w zestawach terapeutycznych, jak 
choćby popularna melisa i tym podobne, można stosować samo-
dzielnie. 

– oferowane przez pani sklep „zioła ojca klimuszki” to gotowe 
preparaty, kuracje. 

– Są wśród nich takie, które na przykład wspomagają walkę z pod-
wyższonym poziomem cholesterolu. Oczywiście, zacząć należy od 
analizy nawyków żywieniowych i odpowiedniej zmiany codziennej 
diety. ale jeśli walczymy z nadmiarem cholesterolu, taka kuracja, 
stosowana odpowiednio długo, przynosi dobre rezultaty. Bez oba-
wy można sięgnąć również po kuracje poprawiające przemianę 
materii. Podobnie jak po te, które łagodzą problemy skórne. 

– jak długo należy przyjmować określoną mieszankę ziół, żeby 
był widoczny skutek, czyli poprawa samopoczucia albo ogranicze-
nie dolegliwości?

– Są takie, których działanie odczujemy niemal natychmiast, jak 
choćby w przypadku zestawów moczopędnych. Natomiast w przy-
padku kuracji metabolicznej, czy kuracji na cholesterol, dla pełne-
go efektu potrzeba 2-3 miesięcy. Gotowe kuracje według przepisu 
ojca Klimuszki zawierają zawsze wskazówki, co do ich stosowania. 
W niektórych przypadkach należy robić przerwy w ich używaniu 
i po jakimś czasie do nich powracać. 

– Podkreśla pani, że w przypadku kłopotów z metabolizmem 
należy zacząć od diety.

– To podstawa. Warto zdobyć odrobinę wiedzy na temat właści-
wego odżywania. a potem wcielać ją konsekwentnie w czyn. I nie 

chodzi o to, by się katować rygorystycznymi dietami, ale o świa-
dome, kontrolowane odżywanie. Trzeba też pamiętać, że efekt 
odchudzania i poprawy samopoczucia wymaga wprowadzenia 
do codziennej praktyki ćwiczeń ruchowych. I tu znów podkreślę: 
nie chodzi o jakieś wyczyny, ale o systematyczny ruch. To mogą 
być spacery albo jazda na rowerze. Byle systematyczne, a nie od 
przypadku do przypadku. I pamiętajmy: co najmniej pół godziny 
dziennie. 

– ludziom, którzy mają problemy z cholesterolem lub ciśnie-
niem zaleca się ograniczenie spożywania soli i zastąpienie jej zio-
łami. czy rzeczywiście jest to możliwe?

– Tak, ponieważ niektóre zioła są bardzo aromatyczne, więc nie 
musimy już potrawy solić. Można zastosować czosnek, chrzan, zio-
ła prowansalskie, czomber. To są zioła, które są aromatyczne i przy 
tym bardzo pobudzają przemianę materii. Można także stosować 
sól niskosodową, którą także mamy w sprzedaży. 

– zakup gotowych preparatów to swego rodzaju wygodnictwo. 
Można się nauczyć samodzielnie rozpoznawać zioła?

– Jeśli ktoś potraktuje to jak hobby, to oczywiście można. Mam 
jednak wrażenie, że w coraz mniejszym stopniu jesteśmy na to przy-
gotowani. Coraz mniej otaczających nas roślin umiemy nazwać. 
Dlatego korzystanie z gotowych zestawów jest z pewnością prost-
sze. Ja sama ziół się wciąż uczę. To rodzaj przyjemności. Można je 
dotykać, można poznawać je po zapachu z zamkniętymi oczami. 
żeby dojść do biegłości w zielarstwie, tak jak w przypadku każdej 
aktywności, trzeba mu poświęcić dużo czasu i zaangażowania. 

Ojciec andrzej Klimuszko zapisał się w historii jako najbardziej znany polski zielarz. Przez 
dziesiątki lat leczył, używając roślin i produktów pszczelarskich. Dopracował się wielu 
oryginalnych receptur. O ziołach ojca Klimuszki jako gotowych kuracjach rozmawiamy 
z panią Elżbietą Gruszczyńską, prowadzącą w Koszalinie sklep ze zdrową żywnością po-
łączony z zielarnią.

z
aUTOR: aDaM RóżańSKI

Elżbieta Gruszczyńska

szczegółowe informacje na temat kuracji według receptur ojca andrzeja klimuszki znaleźć można pod adresem: www.klimuszko.pl 





Gesha Beauty 
– piękno z wewnątrz wiDoczne na zewnątrz

dy kończymy 20 lat nasz organizm zaczyna pro-
dukować coraz mniejsze ilości kolagenu. Skut-
kiem tego jest starzenie się skóry, gorszy stan 
paznokci oraz stawów. W chirurgii plastycznej 

kolagen wykorzystuje się m.in. jako wypełniacz zmarszczek. Choć 
jest też składnikiem wielu kosmetyków, to zawarty w kremach dzia-
ła jednak tylko powierzchownie. Prawdziwą skuteczność może 
zapewnić jedynie kolagen dostarczany do wewnątrz organizmu, 
działający w głębokich warstwach skóry. Tu z pomocą przychodzą 
nam nutrikosmetyki, odżywiające naszą skórę od wewnątrz. Gesha 
Beauty Collagen Drink stymuluje wytwarzanie kolagenu wpływając 
nie tylko na oznaki starzenia się skóry, ale także na jej ogólną kon-
dycję i zdrowy wygląd. Skład napoju wzbogacony jest o witaminę a 
(utrzymująca prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci), witaminę 
E, która bierze udział 
w dostarczaniu skład-
ników odżywczych do 
komórek i zapobiega 
przedwczesnemu sta-
rzeniu się skóry oraz 
witaminę C, która jest 
istotna przy produkcji 
kolagenu. 

- Gesha Beauty Col-
lagen Drink zawiera 
hydrolizowany kola-
gen morski o nazwie 
Peptan produkowany 
przez francuską firmę 
Rousselot SaS. Jego 
skuteczność potwier-
dzają kompleksowe 
badania kliniczne prze-
prowadzone w Japonii 
i Francji – mówi anna 
Czapska z Beauty Care Poland, producent Gesha Beauty Collagen 
Drink.

Peptan jest naturalnym, bioaktywnym składnikiem poprawia-
jącym zawartość wilgoci w wierzchnich warstwach naskórka i za-
pobiegającym starzeniu się skóry. Hydrolizowany kolagen jest 
obecnie stosowany w wielu dziedzinach, w tym właśnie w żywieniu 
funkcjonalnym, napojach i suplementach diety. Jego zaletą jest 
przede wszystkim to, że w porównaniu do kolagenu naturalnego 
łatwo ulega trawieniu. Jako składnik żywności przyjmowany dro-
gą doustną uznawany jest też za całkowicie bezpieczny. Badania 
kliniczne Rousselot pokazują, że Peptan ujędrnia skórę w wyniku 
lepszej spójności włókien kolagenu, a także nawilża ją i wygładza. 
Co więcej, może przyspieszać wymianę komórek w naskórku, prze-
mieszczanie się wody w skórze i zapobiegać tworzeniu się głębo-
kich zmarszczek.

dzieNNy rytUał

Nutrikosmetyki stanowią nowy trend w kosmetyce. Specjaliści 
coraz częściej podkreślają, że nasze zdrowie i uroda zależą przede 
wszystkim od tego, co dostarczamy naszemu organizmowi. Prepa-
raty uzupełniające dietę w ważne składniki cieszą się ogromną po-
pularnością. Ważne jest jednak to, by wybierać jedynie produkty 
najwyższej jakości, które rzeczywiście zapewnią optymalne efekty. 
Niezwykle istotna jest także regularność stosowania i odpowiedni 
czas trwania kuracji. Tutaj musimy wykazać się wytrwałością i cier-
pliwością.

- Zalecamy wypijać jedną butelkę Gesha Beauty Collagen Drink 
raz dziennie przez okres 4 tygodni – podkreśla anna Czapska. - Dla 
jeszcze lepszego i długotrwałego efektu, zalecamy picie naszego 

hydrolizowanego kola-
genu przez okres od 6 
do 12 tygodni – doda-
je anna Czapska. 

Nie dajmy się więc 
zwieźć obietnicom 
prosto z reklam cud-
preparatów, które już 
po jednym zażyciu 
sprawią, że będziemy 
piękne i młode. Sto-
sowanie nutrikosme-
tyków jest jak trening 
sportowy. Tylko regu-
larne ćwiczenia mogą 
przynieść pożądane 
skutki. Dla naszej wy-
gody Gesha Beauty 
Collagen Drink sprze-
dawany jest w pakie-
tach, które kupić mo-

żemy przez Internet (www.gesha.pl) lub w renomowanych salonach 
kosmetycznych, hotelach Spa&Wellness i klubach fitness.

Każdego dnia jesteśmy narażone na stres, którego skutki z bie-
giem lat stają się widoczne na naszej skórze. W ciągłym pędzie co-
dzienności często zapominamy o sobie i własnych potrzebach. Nie 
mamy czasu na nakładanie dużych ilości kosmetyków, nie wspomi-
nając już o skomplikowanych zabiegach. Tym bardziej powinnyśmy 
cenić to, co w prosty sposób pozwoli nam się cieszyć lepszą kondy-
cją naszej skóry. 

Wiśniowo-jabłkowy orzeźwiający smak i bogaty skład Gesha 
Beauty Collagen Drink zapewniają natychmiastowy zastrzyk ener-
gii. Dlatego też zaleca się picie go zaraz po przebudzeniu. To taka 
chwila tylko dla siebie, która nie tylko świetnie wpłynie na kondycję 
naszej skóry, ale też poprawi nastrój. To uzależnia, ale tylko pozy-
tywnie!

Japońskie przysłowie mówi - „Bez sake nawet kwiat wiśni wygląda bardzo zwyczajnie”. 
Choć o (bezpośrednim…) wpływie sake na urodę można by dyskutować, to jednak istnieje 
życiodajny napój, zapewniający zdrowie i urodę. Japonki to prawdziwe mistrzynie dbania 
o piękno, nie dziwi więc fakt, że to właśnie Kraj Kwitnącej Wiśni stał się inspiracją dla 
Gesha Beauty Collagen Drink. Ta mała buteleczka zawierająca kolagen rzeczywiście 
potrafi zdziałać cuda. W jaki sposób? 

G
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isaliśmy już o profilaktyce jako fundamencie sto-
matologii. Dziś opiszemy okluzję jako punkt wyjścia 
w planowaniu leczenia zębów oraz całego układu 
poruszającego żuchwą.

Okluzja to dziedzina nauk stomatologicznych zaj-
mująca się sposobem kontaktowania się zębów i wpływem tego 
kontaktu na otaczające tkanki, czyli stawy, kości, więzadła i mięśnie. 
Poznanie tej dziedziny otwiera drogę do uzyskania harmonijnego 
ustawienia zębów zgodnego z budową i sposobem działania sta-
wów skroniowo-żuchwowych. Właśnie tych, które umożliwiają po-
ruszanie żuchwą.

To wszystko brzmi dość zawile, więc zacznijmy od początku. Pod-
czas pierwszych miesięcy życia nie mieliśmy zębów, położenie szczę-
ki względem żuchwy opierało się wyłącznie na najwygodniejszej 
pozycji w stawach. Potem pojawiały się zęby. Najczęściej ustawiają 
się one w tej wygodnej pozycji i nie wywołują żadnych problemów. 
Gorzej gdy trafiają na przeszkody, choćby na brak wystarczającej 
ilości miejsca. Jeśli do tego na zębach pojawią się plomby o nieana-
tomicznym kształcie, albo stracimy jakiś ząb, pojawia się zaburzenie 
równowagi. Zęby przesuwają się, wysuwają z kości starając się odzy-
skać możliwie najlepszą zdolność gryzienia. Niestety to nie odbywa 
się w zgodzie z najwygodniejszą pozycją elementów budujących 
stawy skroniowo-żuchwowe. Kontrolujący wszystkie czynności w na-
szym ciele mózg jest, jak wiemy, bardzo czuły na wszelkie zmiany. 
Potrafi nie tylko ocenić, czy między zębami mamy coś miękkiego czy 
twardego, ale też tak zaplanować ruch zamykania ust, by uwzględnić 
wszelkie zmiany ustawienia zębów i doprowadzić ostatecznie do ich 
maksymalnego zagryzienia. Ten nowy plan wymusza na mięśniach 
poruszających żuchwę nienaturalną dla nich pracę doprowadzając 
do ich zmęczenia, a w konsekwencji bólu. Nie można też zapomi-
nać o samych stawach, które muszą wykonywać ruchy niezgodne 
z ich naturalną budową. Jeśli taka sytuacja trwa zbyt długo, pojawia-
ją się kliknięcia, trzaski i trzeszczenia w trakcie jedzenia i mówienia, 

a wreszcie ból okolic okołostawowych, czyli ucha, skroni, zatok, czy 
generalnie mówiąc głowy.

Na takiej sytuacji cierpią też zęby. Niektóre z nich są nadmier-
nie obciążane, przez to ulegają wycieraniu, powstają w nich ubytki 
w obrębie szyjek, stają się wrażliwe na zmianę temperatury, co może 
prowadzić do ich obumarcia i konieczności leczenia kanałowego

Co zrobić z taką rozbieżnością działania stawów, mięśni i zębów? 
Zaczynamy od dokładnego badania poprzedzonego rozmową. 
Często taka konsultacja jest poszerzona o spotkanie z ortopedą i  
fizjoterapeutą-osteopatą. Specjalista potrafi rozpoznać i rozwiązać 
problemy rzutujące na stawy, jak na przykład choroby kręgosłupa.

Po wnikliwej ocenie sytuacji przystępujemy do działania. Pobie-
ramy wyciski zębów i przygotowane na nich gipsowe modele usta-
wiamy w symulatorze jamy ustnej, odtwarzającym mechanikę dzia-
łania stawów. Tam, dzięki specjalnej konstrukcji symulatora możemy 
zagryzać gipsowymi zębami w taki sam sposób, jak to robi nasz 
pacjent. Istotą planowania leczenia jest odwzorowanie na naszym 
symulatorze najwygodniejszej dla stawów i mięśni pozycji. 

Najczęściej nasze leczenie kończy się na delikatnej korekcie 
kształtu zębów, tak by znów cały układ zębowo-mięśniowo-stawowy 
działał harmonijnie. Czasem sytuacja wymaga od nas bardziej rady-
kalnych działań, jak wymiana plomb i koron na nowe, czy uzupełnie-
nie brakujących zębów. 

Są też sytuacje ekstremalnie trudne, które wymagają zabiegów 
chirurgicznych wykonywanych w ośrodkach akademickich. Nieza-
leżnie od prowadzonego leczenia, im wcześniej nastąpi rozpozna-
nie, tym łatwiej i szybciej można uzyskać efekt leczenia, który popra-
wi komfort życia pacjenta.

Autorzy są lekarzami pracującymi w przychodni 
Prywatna Praktyka Stomatologiczna 
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz 

(Koszalin, ul. Jantarowa 25a; 94 347-70-63)

p

pożytki z okluzji

Każdy poranek rozpoczyna się od bólu głowy i odczucia zmęczenia mięśni twarzy? Zęby 
są wrażliwe, zbyt mocno wytarte albo pokruszone? To znak, że należy pójść do dentysty 
w celu przeprowadzenia badania zaburzeń kontaktów zębowych.

aUTOR: SEBaSTIaN lENKIEWICZ, MICHaŁ SNOCH
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prawą zajęła się nawet Unia Europejska. W normie 
DIN 13164-B określiła, co powinno być podstawo-
wym wyposażeniem uniwersalnej apteczki: plaster 
na szpulce, plastry z opatrunkiem, bandaże z kom-
presem, chusty opatrunkowe, kompresy, opaski 

tkane, koc termoizolacyjny, chusta trójkątna, nożyczki, winylowe rę-
kawiczki jednorazowe winylowe i instrukcja pierwszej pomocy. Do-
datkowo zgodnie z unijnym prawem podręczna apteczka powinna 
mieć odpowiednie oznaczenie, czyli biały krzyż na zielonym tle.

Plastry czy opaski opatrunkowe przydadzą się niezależnie, jaki 
jest cel naszej podróży – pozwolą opatrzyć drobne zranienia czy 
skręcone kończyny. Jeśli przyjdzie nam udzielać pomocy obcym 
osobom, które uległy wypadkowi, ważnym i potrzebnym wyposa-
żeniem będą rękawiczki jednorazowe. Zapewniają one bezpieczeń-
stwo ratownikowi, chroniąc przed zakażeniami. 

Wymienione wyżej opatrunki i akcesoria są dobrym punktem 
wyjścia do skompletowania własnego zestawu ratunkowego. Koszt 
takiej apteczki „unijnej” nie jest wysoki i wynosi około 30 zł. 

aPteczka saMochodowa

Przepisy dotyczące obowiązkowego wyposażenia pojazdów, 
mimo ścisłej współpracy państw w strukturach Unii Europejskiej, 
różnią się w zależności od kraju. W Polsce do obowiązkowego wy-
posażenia wciąż należą jedynie trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Od 

kilku lat nie ma już obowiązku posiadania w aucie apteczki – element 
ten jest jedynie „zalecany”. Niemniej warto ją mieć na wyposażeniu, 
ponieważ w wielu krajach UE policjanci mogą wypisać nam mandat 
za brak apteczki samochodowej. Dodatkowo, np. w Czechach, Fran-
cji Słowacji i Słowenii, samochód powinien być także zaopatrzony 
w kamizelkę odblaskową. 

apteczka samochodowa nieznacznie różni się od tej zgodnej 
z normą unijną. Powinna zawierać agrafkę, którą można spiąć trój-
kątne chusty opatrunkowe. Kark i szyja są często narażone na urazy 
podczas wypadków samochodowych, dlatego dość oczywistym 
wyposażeniem apteczki samochodowej powinien być kołnierz 
usztywniający. 

Warto także zabrać ze sobą w podróż samochodową dość popu-
larne farmaceutyki. Na pewno przydatne będą środki przeciwbólo-
we, oparte na paracetamolu, ibuprofenie lub kwasie acetylosalicy-
lowym. Wiele osób cierpi także z powodu choroby lokomocyjnej, 
dlatego warto zapakować również środki zmniejszające odruch 
wymiotny, takie jak aviomarin. Są one dostępne w aptekach bez 
recepty. 

aPteczka w Góry

Do najczęstszych urazów podczas górskich wędrówek należą 
skręcenia i zwichnięcia stawów, zatem apteczkę, którą zabierzemy 
na wyprawę w góry, warto zaopatrzyć w jak największą liczbę opa-

s

przeD wyjazDem 
- wizyta w aptece

Każdy zestaw do udzielania pierwszej pomocy medycznej powinien być skompletowany 
pod kątem konkretnego zastosowania. apteczki turystyczne również mogą się między 
sobą różnić: innych rzeczy będziemy potrzebować podczas wyprawy w góry, a innych na 
wyjeździe do ciepłych krajów. Jak zatem skompletować apteczkę odpowiadającą naszym 
potrzebom? 

aUTOR: aGNIESZKa MIElCaREK
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sek i bandaży elastycznych pozwalających na częściowe usztyw-
nienie bolącego miejsca. Często miejsce, które uległo wypadkowi, 
puchnie i mocno boli, dlatego apteczkę można uzupełnić o środki, 
które zmniejszają opuchliznę, takie jak altacet. Dostępny jest on tak-
że w postaci żelu, który jest o wiele wygodniejszy w stosowaniu niż 
tabletki do rozpuszczania. Przydatne podczas wędrówek będą też 
plastry zmniejszające dyskomfort związany z otarciami, o które pod-
czas pieszych wypraw nietrudno. Bolące mięśnie warto rozgrzać. 
Najtańszym specyfikiem, który rozgrzeje mięśnie i zmniejszy ich ból, 
jest maść kamforowa. 

Warto do apteczki zapakować także koc termiczny. Będzie on nie-
oceniony, gdy zgubimy się, a temperatura powietrza zacznie znacz-
nie spadać. Na podróż w góry spakujmy także latarkę czy chemiczne 
źródło światła (np. specjalne pałeczki, które po przełamaniu zaczy-
nają świecić). Ratownikom będzie o wiele łatwiej nas odnaleźć. 

Nad Morze i Nad jezioro

Wyjeżdżając nad wodę nie myślimy często o tym, co może być 
przydatne przy udzielaniu pierwszej pomocy na wypadek udarów 
lub oparzeń słonecznych. Przydatne jest zapakowanie do podsta-
wowo wyposażonej apteczki żeli chłodzących, które zawierają, np. 
D-pantenol lub wody termalnej w spreju, która może przynieść ulgę 
spieczonej skórze. 

Wyjazd nad jezioro mogą uprzykrzyć gryzące owady. Gdy pojawi 
się charakterystyczny bąbel, zaczerwienienie lub świąd warto takie 
miejsce posmarować żelem chłodzącym. Jeśli wiemy, że jesteśmy 
uczuleni na jad owadów, nasza apteczka powinna zawierać środek 
przeciwhistaminowy, który przepisał nam lekarz. Warto także mieć 
w apteczce wapno, które ma właściwości przeciwuczuleniowe. 

Wakacyjny wyjazd wiąże się również ze stołowaniem się w lo-
kalach, w których nie zawsze przestrzegane są wszystkie przepisy 
sanitarne. Zjedzenie ryby czy zapiekanki może wiązać się z koniecz-
nością spędzenia większości wolnego czasu w toalecie, dlatego po-
winniśmy zaopatrzyć apteczkę także w środki przeciwbiegunkowe, 
takie jak węgiel czy smecta. 

Planując wyjazd, warto zastanowić się nad tym, co będzie przy-
datne przy udzielaniu pierwszej pomocy w miejscu, do którego 
się udajemy. Właściwie skompletowana apteczka sprawi, że nawet 
małe wypadki nie zepsują nam urlopowych przyjemności. 

INFORMACJA
O LOKALIZACJI

APTEK

APTEKA CENTRALNA
- PÓŁNOC
ul. Kutrzeby 14

czynna codziennie 8:00-22:00

APTEKA CENTRALNA
ul. Zwycięstwa 154

czynna codziennie 8:00-21:00,

CENTRUM 
FARMACEUTYCZNE

ul. Piłsudskiego 74
czynna pn.-pt. 8:00-20:00,

sob. 9:00-15:00

APTEKA CENTRALNA
ŚRÓDMIEŚCIE

ul. Zwycięstwa 94
czynna pn.-pt. 8:00-20:00,

sob. 9:00-15:00

APTEKA ARNIKA
ul. Lechicka 23

czynna pn.-pt. 8:00-19:00,
sob. 9:00-14:00
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ecyzja angeliny jolie uznana została za kontro-
wersyjną i wzbudziła gorącą dyskusję. Mówiono 
wręcz o fanaberii gwiazdy filmowej.

Tak mówią ludzie, którzy w ogóle nie znają tego 
tematu albo nie są osobami w takiej sytuacji. Proszę sobie wyobra-
zić, że pojawia się mutacja genu BRCa1 i związane z tym ryzyko po-
nad 50% zachorowania na raka. Do tego, kogoś w rodzinie już to 
spotkało i w wyniku raka piersi ta osoba zmarła. Dlaczego więc mie-
libyśmy podzielić ten sam los? Mastektomia z rekonstrukcją piersi 
nie są niczym kontrowersyjnym. To normalne i rozsądne zacho-
wanie. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że dopóki ktoś nie siedzi 
w centrum tego problemu to wydaje mu się to podejrzane. ale jest 
to najskuteczniejsza metoda obniżenia ryzyka, które spada z 90% 
na 3%. Średnia zachorowania na raka piersi to 40 lat, więc Jolie już 
siedziała jak na przysłowiowej bombie. 

a to, że ogłosiła to publicznie przy błysku fleszy?
Zrobiła bardzo mądrą rzecz, mówiąc publicznie o swoim proble-

mie. Ona jest wiarygodna pod każdym względem. To jest osoba, 
która zajmuje bardzo wysoką pozycję społeczną, dodatkowo jest 
osobą, która karierę zrobiła m.in. dzięki urodzie, co w przypadku 
raka piersi i kobiecości daje ogromne wsparcie. 

Usunięcie piersi, choć łączone z ich rekonstrukcją, to jednak 
trudna decyzja dla kobiety. ingerencja w ciało, w kobiecość, może 
być sporym obciążeniem psychicznym.

Wiem, że to wygląda nieprzyjemnie i nikt nie chce takiego po-
stępowania, ale mówimy o konkretach, mówimy o życiu. Zdecydo-
wanie żyje się lepiej po zabiegu profilaktycznym bez nowotworu 
niż z nowotworem. Do każdego przypadku podchodzimy bardzo 
delikatnie. Rozmawiamy z pacjentką, dajemy jej czas do namysłu. 
Nie zdarzyło się by, któraś z pacjentek nie skorzystała z tej opcji.

to najlepszy sposób. co jeszcze jest zalecane?
Badania genetyczne to podstawa. Oprócz tego zachęcamy panie 

po 30. roku życia do antykoncepcji doustnej, która obniża ryzyko 
raka jajnika o 50%. Za to w młodym wieku antykoncepcja hormo-
nalna nakręca raka piersi. W przypadku kobiet, które karmią należy 
przypilnować karmienie piersią. Otóż jeden miesiąc karmienia to 
2% zachorowania na raka piersi mniej. W przypadku raka jajnika 
podwiązanie jajowodu jest też sposobem na jego uniknięcie, ale to 
dotyczy tych kobiet, które urodziły już zaplanowaną liczbę dzieci. 

a mammografia, do której zachęcane są kobiety? Profilaktyczne 
badanie piersi nie ustrzeże nas przed rakiem?

Mammografia prawie nic nie daje u nosicielek BRCa1. To jest 
raptem 20% szans na wykrycie wczesnego raka. Niedawno wszedł 
rezonans magnetyczny piersi, który daje aż 90% szans na wykrycie 
nowotworu. ale mimo to, że go wcześnie wykrywamy to i tak 15% 
tych raków w momencie diagnozy ma już przerzuty do pachy. Jeżeli 
kobieta ma raka z przerzutami do pachy to ryzyko jej zgonu w prze-
ciągu 10 lat jest czterokrotnie zwiększone. Nie ma póki co bardziej 
skutecznej metody obniżenia ryzyka raka piersi jak mastektomia 
profilaktyczna z rekonstrukcją. Od 1999 roku przeprowadzamy testy 
nad  genem BRCa1 i za każdym razem informujemy nasze pacjentki 
o tej opcji. Na sto kobiet, które poddadzą się takiemu zabiegowi 
tylko trzy mogą zachorować. To jest radykalna różnica.

D

koBiecość 
Do oDzyskania
„Przeszłam prewencyjną podwójną mastektomię” – wy-
znała w maju aktorka angelina Jolie w artykule, który 
ukazał się na łamach „New york Times”. Decyzja 37 – let-
niej gwiazdy o usunięciu obu piersi wywołała medialną 
burzę. O kontrowersjach  związanych z decyzją aktor-
ki i dlaczego należy bać się genu BRCa1 rozmawiamy 
z profesorem Janem lubińskim, kierownikiem Zakładu 
Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie.

ROZMaWIaŁa: aNETa DOlEGa

angelina Jolie 
amerykańska aktorka, ambasador Dobrej Woli UNHCR oraz 
członkini Rady Stosunków Międzynarodowych, zdobywczyni 
Oscara, trzech Złotych Globów i Nagrody Gildii aktorów Filmo-
wych.
O profilaktycznym usunięciu obu piersi Jolie poinformowała 
na łamach „New york Times”. W tekście „My Medical Choice” 
napisała; „Kiedy dowiedziałam się, jaka jest moja sytuacja, zde-
cydowałam się działać zapobiegawczo i zminimalizować ryzyko 
tak, jak to tylko możliwe. Postanowiłam poddać się profilaktycz-
nie obustronnej mastektomii. Zaczęłam od piersi, bo w moim 
przypadku ryzyko raka piersi jest większe niż jajników.(…) Chcę 
powiedzieć innym kobietom, że decyzja o mastektomii nie była 
łatwa, ale jestem bardzo szczęśliwa, że ją podjęłam. Moje ryzyko 
zachorowania na raka piersi spadło z 87 procent do mniej niż 5 
procent. Mogę powiedzieć moim dzieciom, że nie muszą bać 
się, że stracą mnie z powodu raka piersi”. Jolie wyjaśnia szcze-
gółowo, jakim zabiegom musiała się poddać. Proces rozpoczął 
się 2 lutego i trwał trzy miesiące. W połowie lutego, po dwóch 
tygodniach od pierwszego zabiegu, przeprowadzono główną 
operację, podczas której usunięto tkankę piersi, a w ich miejscu 
umieszczono tymczasowe implanty. Dziewięć tygodni później 
aktorka przeszła ostatnią operację, która polegała na rekon-
strukcji piersi. 
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z rakiem piersi nierozerwalnie związany jest rak jajników, które-
go nie da się uniknąć w przypadku wykrycia ryzyka zachorowania 
na raka piersi. czy da się go wcześnie zdiagnozować, czy usunię-
cie jest jedyną metodą?

Z jajnikami sytuacja wygląda w ten sposób, że niestety w tym 
przypadku nie ma żadnej metody wczesnego wykrywania raka, 
choćby nawet panie chodziły do ginekologa na badania co mie-
siąc. Oczywiście mówimy wyłącznie cały czas o raku zależnym od 
genu BRCa1. To co jest ważne po usunięciu jajnika to fakt, że moż-
na po tym normalnie funkcjonować. Kobieta po usunięciu dostaje 
hormony, dzięki którym dobrze się czuje. 

jak zatem wyglądają statystyki?
Zrobiliśmy podsumowanie mastektomii profilaktycznych u nas, 

i od 2002 roku zabiegowi poddało się 150 kobiet. W przypadku 
jajników i jajowodów ta liczba waha się między 600 a 700.W Polsce 
ryzyko raka piersi jest dwukrotnie niższe niż w USa. Gdyby Jolie żyła 
w Polsce to zamiast 90% miałaby 45%. Na taki stan rzeczy ma praw-
dopodobnie wpływ środowisko w którym żyjemy i odpowiednia 
dieta. Prowadzimy intensywne prace w tym kierunku. W tym momen-
cie jesteśmy skupieni na metalach ciężkich i mikroelementach, być 
może tam jest ślad. Z dotychczasowych badań wynika, że regulacja 
stężenia selenu w organizmie może wpływać na zmniejszenie ry-
zyka zachorowania na nowotwór. Te korelacje między genami, se-
lenem i ryzykiem raka to przedmiot badań. Oczywiście te badania 
ciągle trwają i nie jest to nic definitywnego. Jeśli chodzi o statystyki 
to u przeciętnej Polki ryzyko zachorowania na raka piersi wynosi 6%, 
u amerykanki - 15%. Rocznie ok.12 tysięcy kobiet zapada na raka 
piersi i jest to niestety tendencja wzrostowa. W Polsce wśród kobiet 
z rakiem, mutacje BRCa1 stwierdza się u co dziesiątej poniżej 40 
roku życia, u 7% poniżej 50 roku i 4% w wieku poniżej 60 lat.

Dziękuję za rozmowę.

Gen brca
BRCa1 to jeden najważniejszych genów występujących w ludz-
kim organizmie. Białko BRCa1 bierze udział w mechanizmie na-
prawy uszkodzonego DNa. Mutacje genu BRCa1 i BRCa2 po-
wodują nadmierny podział komórek, który może spowodować 
nowotwór jajnika czy piersi. U osób z mutacją ryzyko zachorowa-
nia na raki piersi lub jajników wynosić może nawet ponad 80%.

Profesor jan lubiński należy 
do elitarnego grona najwy-
bitniejszych genetyków onko-
logii na świecie. Jest profeso-
rem medycyny, kierownikiem 
Zakładu Genetyki i Patomor-
fologii i Katedry Onkologii 
Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie. 
W roku 2003 został kierow-
nikiem Międzynarodowego 
Centrum Nowotworów Dzie-

dzicznych, będącego jednostką PaM i mającego 52 przedstawi-
cieli regionalnych na wszystkich kontynentach. autor ponad 300 
artykułów na temat badań klinicznych i genetyki molekularnej 
nowotworów oraz autorem i koordynatorem kilku projektów UE. 
J. lubiński jest założycielem i głównym wydawcą czasopisma 
pod patronatem UICC – „Hereditary Cancer in Clinical Practice” 
notowanego na liście filadelfijskiej. W 2005 roku otrzymał tytuł 
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Rydze. Od 2006 roku jest 
Członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Genetyki Czło-
wieka. Jest inicjatorem utworzenia kierunku kształcenia Biotech-
nologii Medycznej w PUM.
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Filety z perliczki posolić odstawić na 15 min żeby nabrały smaku.
W rondlu rozgrzać  50g masła, dodać posiekany seler naciowy, 
przesmażyć  ok 3 min, doprawić solą, zalać śmietanką i dusić aż 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

składNiki - 4 Porcje

4 filety z perliczki
400g ugotowanych ziemniaków
200g selera naciowego drobno posiekanego
200ml słodkiej śmietanki 18% do sosów 
200g owoców czarnej porzeczki
300ml czerwonego wytrawnego wina
200g masła
Sól, pieprz, świeży tymianek.

Filet z Perliczki Na selerowyM PUree  z soseM PorzeczkowyM

Szef kuchni
P    O    L    E    C    A

R E K L A M A

75-420 Koszalin, ul. Młyńska 37, tel. 94 345 09 82, kom. 512 000 506, 
mail: kontakt@gospodajamnenska.pl, www.gospodajamnenska.pl

Organizujemy :
• Przyjęcia okolicznościowe
• Imprezy grillowe na miejscu i poza lokalem
• Szeroki zakres usług cateringowych

Gospoda Jamneńska położona w sąsiedztwie Muzeum Koszalińskiego to lokal kultywujący dobre staropolskie 
tradycje, to miejsce pełne uroku i domowego ciepła w którym można spróbować wielu potraw tradycyjnej polskiej 
kuchni. Wnętrze restauracji urządzone w sposób tradycyjny, chłopski, ogródek z wiatą, grillem i kominkiem 
tworzy atmosferę sprzyjającą prawdziwemu biesiadowaniu.

śmietanka zgęstnieje. Dodać ugotowane ciepłe ziemniaki, wymie-
szać  łyżką i wszystko razem zblendować.  
Na patelni rozgrzać 100g masła i 2 łyżki oleju( jeżeli nie używany 
sklarowanego masła, olej zapobiegnie szybkiemu przypalaniu ma-
sła), układać filety skórą na tłuszcz. Dobrze zrumienić skórę, prze-
wrócić na drugą stronę, zmniejszyć płomień i na wolnym ogniu 
dosmażać ok 8 min. Usmażone piersi odłożyć ciepłe miejsce, a 
na gorącą patelnie po smażeniu filetów dodać owoce czarnej po-
rzeczki, dobrze usmażyć aż się owoce rozpadną, zalać czerwonym 
winem, zredukować płyn do gęstości sosu jaki chcemy osiągnąć. 
Pod koniec gotowania dodać resztę masła aby „podnieść” smak 
sosu jak i naturalnie zagęścić.
Na środku talerze ułożyć puree selerowe, położyć na nim usma-
żony filet z perliczki, polać dookoła sos porzeczkowy. Nasze danie 
możemy wzbogacić o duszone w maśle zielone szparagi.
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Świeże filety z kaczki oczyścić, zdjąć skórę i zasypać podgrzaną solą 
morską na 12 godz.
Zamarynowane piersi kacze oczyścić z soli, i pokroić w bardzo cien-
kie plastry.
Na talerzu rozsmarować  cienką warstwę oliwy truflowej, ułożyć 
skrojone plasterki piersi kaczej, doprawić świeżo zmielonym pie-
przem czarnym. Następnie układać po kolei: rukolę, plasterki ce-
bulki czerwonej, rozkruszony ser pleśniowy, posypać zielonym pie-
przem i rozłożyć maliny.
Dla wyostrzenia smaku można skropić carpaccio brandy, a dla uroz-
maicenia smaków dodać gruszkę ugotowaną w białym winie.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

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

1.
2.
3.
4.

carPaccio z kaczych Piersi  - 4 PorcjeskładNiki - 4 Porcje

składNiki - sos cytrUsowy

GosPoda jaMNeńska
75-420 Koszalin,

ul. Młyńska 37
tel. 94 345 09 82

kom. 512 000 506
e-mail: kontakt@gospodajamnenska.pl

www.gospodajamnenska.pl

Dania poleca 
Szef kuchni 
Przemysław 
Jasiulewicz

300-350g świeżych kaczych piersi 
oczyszczonych ze skóry
4 łyżki oliwy truflowej
100g sera pleśniowego np. Rokpol
40g świeżej rukoli
80g cebuli czerwonej pokrojonej 
w bardzo cienkie plasterki
24 maliny
1 łyżka pieprzu zielonego w zalewie
300g grubej soli morskiej do marynowania filetów.

600g arbuza pokrojonego w kostkę o grubości ok. 1 cm
200g sera typu „Feta”
25szt. oliwek drylowanych zielonych i czarnych
40g świeżych listków rukoli
80g cebuli czerwonej pokrojonej w cienkie „piórka”
8 listków posiekanej świeżej mięty

100ml świeżo wyciśniętego soku z grejfruta
50ml białego octu balsamicznego
½ łyżeczki sparzonego maku 
1 łyżka miodu

letNia sałatka z arbUzeM strUdel jaMNeński 

Szef kuchni
P    O    L    E    C    A

Składniki sosu dokładnie wymieszać  używając zakręconego słoika 
lub w misce rózgami kuchennymi.
Wszystkie składniki sałatki delikatnie wymieszać, posypać porwany-
mi ręcznie listkami mięty i polać sosem cytrusowym. 



a meryka, stan Illinois, kilkanaście lat 
temu: w stronę farmy, gdzieś na 
prerii pod Springfield, posuwa się 
z wolna szykowna terenówka. Ob-
łok kurzu, sępy na niebie, słońce 
pali, w środku pojazdu Hilary i jej 
mąż, nowy prezydent ameryki – 
Bill Clinton. „Urwali się” po wybo-
rach, jadą odwiedzić jej rodziców. 
Dojeżdżają wreszcie do przydroż-
nej stacji benzynowej, widzą, że 

krząta się obok benzyniarz, facet tankuje akurat jakiegoś pick-up’a.  
– To Marvick – wzdycha na ten widok Hilary. – Byliśmy razem na 

balu maturalnym, podkochiwałam się w nim… - mówi do Clintona. 
Na co Clinton: - Hehe, mały włos, byłabyś żoną benzyniarza, hehe. 
Hilary po chwili namysłu: - Hehe, mały włos, a Marvick byłby prezy-
dentem Stanów Zjednoczonych!

Od razu napiszę, że nie mam zamiaru wdawać się dziś w meandry 
społecznego współistnienia chłopaków i dziewczyn, że nie o żadne 
parytety płciowe mi tu idzie, że – wreszcie – wszystkie współczesne 
wynalazki typu „kobieta biznesu” zbywam wzruszeniem ramion. 
Jest ktoś dobry w swoim fachu, to niech robi swoje, co mi zależy 
czy paliwo wleje do baku Clinton, czy też może jego żona. Zabawa 
wszakże polega na tym, by w rozdygotanym współczesnym świecie 
znaleźć coś stabilnego, czego trzymać się można w nadziei, że py-
skiem nie zaryjemy w piasku prerii. I żeby jednocześnie wiedzieć, że 
świat nie kręci się wyłącznie wokół naszej, jakże wspaniałej, z całą 
pewnością, osoby. ale jednocześnie: by wątpić! 

Zdjęty trwogą stałem kilkanaście lat temu przed pięciometrowym, 
co najmniej, posągiem jakiegoś mezopotamskiego czy inkaskiego 
boga. Nie wiem, czy się pomylę, gdy napiszę, że nie był to „posąg 
boga”, ale wręcz sam, we własnej osobie, bóg ówczesny. Nie przed 
wizerunkiem przecież składano ofiary z ludzi; w tamtych wierzeniach 
nie był to kawałek ociosanej skały tylko bóg w swojej istocie.

To było niesamowite: uświadomiłem sobie, że wyrwano go 
z miejsca, gdzie tkwił przez stulecia, gdzie odbierał hołdy i pławił się 
we krwi, że wpakowano go jak King Konga na statek, przywieziono 
do Europy i zaczęto pokazywać gawiedzi za pieniądze na jarmar-
ku. a on, w swej boskiej postaci, pozostawał niewzruszony zarówno 
wtedy jak i teraz.  

Tamtego boga spotkałem w amsterdamie, a wspomniana wcze-
śniej trwoga towarzyszy mi do dziś przy oglądaniu jakiegokolwiek, 
najmniejszego nawet klamocika w najbardziej zapadłym muzeum. 
Ba, kamień na moim polu, jeden, drugi, piąty, wielekroć wzbudzał 
we mnie lęk; że on taki niby kamień do procy, a przecież pamięta 
milion lat. Zastanawiałem się też dzieckiem będąc czy w środku ka-
mienia jest ciemno. Poważnie. a co dopiero przerdzewiała rzymska 
sprzączka, stara moneta „poniemiecka” czy rozkopany na Ostrowie 
lednickim grób kobiety, która mierzyła 220 cm...

Nie inaczej jest w muzeach biologicznych, by tak rzec. Widząc 
w pierwszym lepszym, nieomal odpustowym „muzeum morza” na 
polskim czy innym wybrzeżu szkielet ryby, już nawet nie wymar-
łej, ale głębinowej-niedostępnej zastanawiam się co też ona tam 
w ciemnościach widziała, dlaczego Bóg albo ewolucja mordę jej 
wykrzywili, jakie ciśnienia znosiła i takie inne. Naprawdę, jeśli idzie 
o muzea, to zadowolę się byle czym.  

Będąc w Cork, niedawno trafiłem na rybny targ; tam mną targnął 
widok martwej ryby, diabła jakiegoś morskiego. – Gdzieś ty bidu-
lo pływała, dlaczego tak nierozważnie, dlaczego nie postanowiłaś 
być zatruta, w którym momencie sprytu ci zabrakło, jak się ciebie 
w końcu zjada? – takie pytania stawiałem bezimiennej, zauroczyła 
mnie swoją brzydotą, nie spytałem nawet o cenę, a zaraz potem 
zawstydziłem się wobec sterty śledzi w beczce.

Bo wyobraziłem sobie, że one wołają cienkimi głosikami: - a my? 
a my, to co? Gorsze? Nas zjadasz bezrefleksyjnie, a przed tym dzi-
wolągiem się modlisz!

Tak krzyczały.
Nie tak dawno koleżka remontował mieszkanie w Dublinie, zrywał 

podłogi, wylewał betony, więźbę nową stawiał. Przychodzi i mówi, 
że pod podłogą znalazł różne śmieci, ale może mi się spodobają: 
wysypał na podłogę opakowania po nieistniejących papierosach, 
zapałkach, kwity z pralni i notesik-kalendarzyk. W notesiku na okład-
ce: 1939. Właściciel (na trzeciej stronie, ołówkiem): Mary.

Cały pusty nie licząc kilku wpisów. 31 sierpnia: „odebrałam sukien-
kę”. 1 września: „byłam w kinie”. 18 września: „duże zakupy, deszcz”.

Bomby właśnie spadały na Polskę, a Mary martwiła się, że deszcz 
pada, a ona ma sukienkę, czy nie zmoczy się, bo z kawalerem do 
kina idzie. Ot – wszystko względne, wiele wskazuje, że jesteśmy rybą 
z wykrzywioną mordą i tyle naszego, że jeszcze, chwilowo,  udało 
się nam uniknąć sieci.

mary i śledzie 
w beczce
zabawa wszakże polega na tym, by w rozdygotanym 
współczesnym świecie znaleźć coś stabilnego, czego trzymać się 
można w nadziei, że pyskiem nie zaryjemy w piasku prerii.

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

Organizatorzy tegorocznego MiF w kwe-
stii młodości poszli na całość. Symbolem 
32. edycji stał się trampek – ten na plaka-
tach promujących festiwal, ten w roli – dość 
niefortunnego – siedziska, i ten na nogach 
widzów i gości, z dyrektorem artystycznym, 
Januszem Kijowskim włącznie. Trampek 

uosabia bunt, kontestację, wolność i nonszalancję – walory mło-
dości, a w końcu to też modny hipsterski rekwizyt. Począwszy od 
promującej festiwal serii komiksów po festiwalowe gadżety – karto-
nowy katalog z nalepkami i kubek rodem z baru mlecznego – desi-
gnersko MiF wpisał się w obowiązujące trendy i niewątpliwie zyskał 
spójny i nowoczesny, odmłodzony, wizerunek. 

Opakowany w jaskrawe żółto-niebieskie barwy filmowo okazał 
się nieco mniej efektowny. Poziom Konkursu Debiutów Pełnome-
trażowych (KDP) dawno nie był tak słaby, co usprawiedliwia jedynie 
zmiana terminu festiwalu, a tym samym skrócenie o cztery miesiące 
naboru produkcji konkursowych (poprzednia edycja miała miejsce 
we wrześniu 2012 roku). 

Ta zmiana, chwilowa i wymuszona przesunięciem na wrzesień 
Film Festivalu Gdynia, warta jest przemyślenia. Czerwiec otwie-
ra, a nie kończy sezon festiwalowy. O widzów wówczas łatwiej, co 
pokazały zapełnione sale kinowe i festiwalowe korytarze, a twórcy 
i goście też chętniej Koszalin odwiedzają, skuszeni okolicznościami 
przyrody, choć pogoda bywa kapryśna. W przeciwieństwie do 31. 
edycji po żadnej ze stron nie zdarzyła się pusta sala dyskusji „Szcze-
rość za szczerość”, wypełniony po brzegi bywał nawet korytarz pro-
wadzący do Galerii Bałtyckiej, miejsca spotkań, a i widzowie jakby 
bardziej skorzy do rozmów, pochwał, najczęściej krytyki.

 
krótkie rządzi

Stwierdzenie, że cały festiwal był merytorycznie słaby byłoby 
niesprawiedliwe i nieprawdziwe. Oblicze młodego polskiego kina 
uratowały niezawodne krótkie metraże, będące prawdziwym prze-
glądem myśli i umiejętności początkujących reżyserów. Jeśli coś na 
festiwalu ma być papierkiem lakmusowym przyszłości polskiego 
kina i słynną dziurką od klucza, przez którą można ją podejrzeć, to 

o
Powrót do czerwcowego terminu przysłużył się Koszalińskiemu Festiwalowi Debiutów Fil-
mowych „Młodzi i Film” (MiF) pozytywnie, ale nie obyło się bez ofiar. 32. edycja festiwalu 
zorganizowana w osiem miesięcy po poprzedniej zaowocowała fantastyczną atmosferą, 
imponującą frekwencją, energetyczną oprawą muzyczno-artystyczną, ale też bardzo sła-
bym poziomem konkursu głównego. Jedno jest pewne: debiut filmowy 2013 ma twarz 
kobiety! 

aUTOR: aNNa MaKOCHONIK

Zaślepiona



KULTURA78 

tę rolę odegrał Konkurs Debiutów Krótkometrażowych (KDK). Przez 
ostatnie lata wypracował sobie na MiF osobną markę, a debiutują-
cy krótkimi formami twórcy zdążyli w ostatnich edycjach odebrać 
już kilka Jantarów w konkursie głównym, jak np. leszek Dawid, Ka-
tarzyna Rosłaniec czy Sławomir Fabicki, tegoroczny przewodniczą-
cy jury KDK. Wspaniale, że projekcje trafiły z kina alternatywa do 
Kryterium, i już nie konkurowały o uwagę z długim metrażem. 

Tym razem w trzech kategoriach – fabuły, dokumentu i animacji 
– zmierzyło się 59 filmów. Wśród nich obrazy nagrodzone, zrealizo-
wane w ramach programów Pierwszy Dokument i Program 30 minut 
Studia Munka wspierających debiutantów oraz dzieła studentów 
szkół filmowych: PWSFTViT, Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego, Warszawskiej Szkoły Filmowej, aSP w Krakowie oraz ab-
solwentów pierwszego rocznika Gdyńskiej Szkoły Filmowej (GSF). 
Powołana w 2010 roku uczelnia w konkursie reprezentowana była 
licznie i zasługuje na szczególną uwagę, bo choć najmłodsza w tym 
gronie, już ma na koncie niemałe sukcesy, jak np. obecność fabuły 
„Olena” Elżbiety Benkowskiej w konkursie na najlepszy krótki me-
traż na festiwalu w Cannes. GSF wyprodukowała też wyróżnioną 
przez jury „Matkę” Łukasza Ostalskiego. Zwyciężczynią konkursu 
fabuł okazała się Julia Kolberger i jej „Mazurek”. absolutny faworyt, 
w gwiazdorskiej obsadzie. Zaskoczeń nie było też w przypadku po-
zostałych laureatów (werdykt w ramce). 

 
jedNa do jedeNastU

Do konkursu pełnego metrażu stanęło 11 produkcji. Szerzej 
warto mówić, niestety, tylko o kilku z nich. Szkoda niedocenionego 
przez jury, za to nagrodzonego przez publiczność i jury młodzie-

żowe znakomitego „Baczyńskiego” w reżyserii Kordiana Piwowar-
skiego, przykładu rzadko spotykanej w polskim kinie nieudawanej 
wrażliwości, także wizualnej, a ponadto jednego z dwóch tylko 
obrazów dotyczących stricte młodości, poszukiwania tożsamości 
i dojrzewania charakterystycznych dla debiutów pokolenia twór-
ców pierwszych edycji MiF. Wpisujące się w powyższą poetykę 
całkiem niezłe „Zdjęcie” Macieja adamka przeszło zupełnie bez 
echa. Warto w tym miejscu wspomnieć, że MiF otworzyła projekcja 
klasyka tematu i pierwszy laureat Jantara – „Iluminacja” Krzysztofa 
Zanussiego. 

W konkursie głównym znalazły się też produkcje koszmarne, jak 
pseudohorror „Silent lake” Mariusza Kuczewskiego. Dziwaczne 
– jak „Od pełni do pełni” Tomasza Szafrańskiego. Nieudane – jak 
„Magdalena” Mateusza Znanieckiego. Czy rozdęte i puste jak balon 
„Tajemnice Westerplatte” Pawła Chochlewa, legendarne ze wzglę-
du na perypetie obsadowe i jedenastomilionowy budżet. Niezbyt 
przychylna opinia widowni na temat „Kamczatki”, chyba najpóźniej-
szego debiutu w historii MiF (reżyser Jerzy Kowynia to rocznik 1959) 
rozminęła się z oceną jury, które właśnie temu obrazowi przyznało 
Jantary za scenariusz i obie główne role. Zawiodła „Stacja Warsza-
wa”, która słusznie zebrała wszystkie Jantary „techniczne”, fatalne 
recenzje i jedną poważną burę o antypolskość i obrazę Krzyża pod-
czas dyskusji „Szczerość za szczerość”. Bardzo oczekiwana w Kosza-
linie fabuła okazała się tylko pięknie sfotografowanym i świetnie 
zagranym zlepkiem etiud aż pięciu reżyserów, co nie skutkowało 
bynajmniej eksplozją ekranowych wrażeń. 

W przeciwieństwie do autorów krótkich metraży twórcom dłu-
gich form ciągle brakuje pomysłów, ale przede wszystkim – co 
dotyczy polskiego kina w ogóle – dobrych scenariuszy. Zakrawa 
na prawidłowość fakt, iż filmowcy po dobrych wprawkach, które 
również tu, w Koszalinie, możemy oglądać, w obliczu debiutu peł-
nometrażowego bywają bezradni. Zazwyczaj decydują się filmo-
wać własne ego i wewnętrzne rozterki, co trafnie ocenił juror KDP, 
Piotr Najsztub: – Jestem z pokolenia, które ceni opowiadanie histo-
rii, w debiutach jest ich mało. Jest za to snucie wrażeń, mówienie 
o emocjach bez określenia, do czego te emocje prowadzą. Podob-
nie jak w przypadku pisarzy – debiutanci opowiadają o swoim talen-
cie, a nie o rzeczywistości.

Stąd być może pokoleniowa niechęć do kina gatunkowego, brak 
słuchu do dialogów, przesadne skupienie na formie w miejsce dia-
gnoz, obserwacji, ciekawości świata. Juliusz Machulski, przewodni-
czący jury, choć życzliwy debiutantom, podkreśla: – Młodzi filmow-
cy często potrafią dobrze zrobić film, a nie dobry film.

Niewiadoma Henryka Fasta

konkurs Pełnometrażowych debiutów Fabularnych 
Wielki Jantar 2013 za pełnometrażowy debiut 
fabularny: „Zaślepiona”, reż. Katarzyna Klimkiewicz
Jantar 2013 im. Stanisława Różewicza za reżyserię: 
„Zaślepiona”, reż. Katarzyna Klimkiewicz
Jantar 2013 za scenariusz: „Kamczatka”, reż. Jerzy 
Kowynia
Jantar 2013 za główną rolę męską: Tomasz 
Sobczak za rolę w filmie „Kamczatka”
Jantar 2013 za główną rolę kobiecą: Edyta Torhan 
za rolę w filmie „Kamczatka”
Jantar 2013 za debiut aktorski: Klara Bielawka za 
rolę w filmie „Stacja Warszawa”, reż. Maciej Cuske, 
Kacper lisowski, Nenad Miković, Mateusz Rako-
wicz, Tymon Wyciszkiewicz
Jantar 2013 za zdjęcia: arkadiusz Tomiak 
„Stacja Warszawa”
Jantar 2013 za muzykę (nagroda ufundowana 
przez ZaIKS) do filmu „Stacja Warszawa”
Jantar 2013 za dźwięk (nagroda ufundowana 
przez TOya Studios): aleksander Musiałowski, 
Mateusz adamczyk, Marcin lenarczyk, Zofia Moruś 
za dźwięk do filmu „Stacja Warszawa”
Jury: Juliusz Machulski (przewodniczący), Katarzyna 
Kwiatkowska, Piotr Najsztub, anna Wieczur-Bluszcz, 
Janusz Gauer
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W zgodnej opinii widzów, jury i krytyków na wszelkich polach 
obroniła się tylko „Zaślepiona” w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz, 
film miary europejskiej i klasy, do której pozostałe propozycje mogą 
jedynie aspirować. Historia 40-latki zakochanej w 20-letnim algier-
czyku z wątkiem szpiegowskim w tle to pełnokrwiste kino o różnych 
wymiarach – od melodramatycznego po polityczny. Wbrew ten-
dencji: z początkiem, środkiem i końcem i spełnienie pokładanych 
w artystce nadziei. Długometrażowy debiut laureatki Jantara za 
krótkometrażową fabułę „Hanoi – Warszawa” w 2010 roku zgarnął 
nie tylko Wielkiego Jantara 2013, ale też Jantara za reżyserię i na-
grodę dziennikarzy. Werdykt nikogo nie zdziwił, ani nie rozczarował. 
Konkurencji nie było. 

siła kobiet

Zasiadające w jury Katarzyna Kwiatkowska (nieoczekiwanie dla 
samej siebie twarz polskiego feminizmu w kinie) i Sylwia Chutnik 
(zdeklarowana pisarka feministyczna) mogły puchnąć z dumy, wi-
dząc wysyp kobiecych debiutów reżyserskich w obu konkursach, 
zwłaszcza krótkiego metrażu. Tu wszystkie nagrody powędrowały 

do reżyserek, a wyróżnienia do, co prawda reżyserów, ale za to ob-
razów o kobietach-matkach. Jantary w najważniejszych kategoriach 
także trafiły do kobiety, opowiadającej historię kobiety („Zaślepio-
na”). Historii kobiecych i ciekawych bohaterek na ekranie kina jest 
coraz więcej, i nie są to jak zauważyła Sylwia Chutnik jedynie ete-
ryczne, bezradne blondynki, ale też kobiety charakterne, z pasją 
i pomysłem na siebie. Choć postać na miarę lisbeth Salander Sylwii 
Chutnik dopiero się marzy. 

 
FilM, MUzyka, warsztaty

Festiwal to nie tylko konkurs. W dobrym tego słowa znaczeniu 
– także impreza branżowa, gdzie młodzi twórcy mogą się spotkać, 
zasięgnąć rady doświadczonych kolegów, wziąć udział w warszta-
tach. Sekcję imprez towarzyszących wypełniły przeglądy filmowych 
dokonań jurorów, najlepszych debiutów zagranicznych, produkcji 
dofinansowanych przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Po-
merania Film, dzieł studentów warszawskiej aSP, a także spotkania 
z twórcami, panele specjalistyczne i trzy wystawy, w tym „Dyptyk 
Tyndyka” i retrospektywa reprodukcji zdjęć subtelnie przypomina-
jąca o czterdziestoleciu MiF (pierwszy festiwal miał miejsce w 1973 
roku). 

Rolę klubu festiwalowego ponownie odegrał Teatr Variete Muza, 
gdzie po spotkaniach z cyklu „Zawód: aktor” prowadzonych przez 
Macieja Buchwalda, miały miejsce koncerty kolejno: Julii Marcell, 
Mitch&Mitch, Jamala i Jessie Evans. 

Warto wspomnieć, że partnerem festiwalu była legalna Kultura 
przez pięć festiwalowych dni udostępniająca kawiarenkę interneto-
wą i wszelkie informacje dotyczące legalnych źródeł korzystania ze 
sztuki. Zjawisko piractwa – zdaniem prezes fundacji, Kingi Jakubow-
skiej – ma w przypadku filmu polskiego charakter epidemii, której 
trudno przeciwdziałać. Poświęcona temu problemowi była także 
kończąca MiF debata. 

Młodzi – starzy debiUtaNci

Młodość każdemu kojarzy się inaczej. Januszowi Kijowskiemu – 
o czym mówił ze sceny w czasie inauguracji – z pięknem i odwagą, 
Krzysztofowi Zanussiemu już nie tak wzniośle, jednak trudno nie 
zgodzić się z jego zdaniem, że młodość to raczej stan umysłu, nie-
koniecznie związany z metryką.

Czy kino reżyserów MiF jest młode? Niekoniecznie. Debiutanci to 
ludzie dojrzali, a ich droga do debiutu to długie lata oddalające od 
młodzieńczego, bezkompromisowego zapału. Często wypełnione 
poszukiwaniem nie mistrzów, ale producentów, nie inspiracji, ale 
pieniędzy. Wciąż rzadko zdarza się debiut na miarę „Rewersu” Bo-
rysa lankosza, „Rezerwatu” Łukasza Palkowskiego, czy wielokrotnie 
przywoływanej w tym roku „Dziewczyny z szafy” Bodo Koxa, być 
może filmowego objawienia dekady. Także dowodu na to, że cza-
sem warto czekać, a młodość wcale nie musi być głupia. 

Być może komuś młodość kojarzy się z trampkiem, może to na-
wet sympatyczny i chwytliwy symbol, ale trzeba pamiętać, zwłaszcza 
przy okazji wspomnianego czterdziestolecia, że u swych początków 
MiF nie był wcale wesołą imprezą dla młodzieży, ale polem dyskusji 
intelektualnej, podobnie jak dziś – bardzo wówczas ważnej. Miej-
scem gdzie kino się kochało, a nie „jarało się filmem”. 

Nagrody pozaregulaminowe
Nagroda Jury Młodzieżowego pod 
przewodnictwem Wojciecha Otta: „Baczyński”, 
reż. Kordian Piwowarski
Nagroda dziennikarzy: „Zaślepiona”, 
reż. Katarzyna Klimkiewicz
Nagroda publiczności: „Baczyński”, 
reż. Kordian Piwowarski

konkurs debiutów krótkometrażowych
Jantar 2013 za film animowany: Ewa Borysewicz 
„Do serca twego”
Jantar 2013 za film dokumentalny: agnieszka 
Elbanowska „Niewiadoma Henryka Fasta”
Jantar 2013 za film fabularny: Julia Kolberger 
„Mazurek”
wyróżnienia:
dla filmu fabularnego: „Matka”, reż. Łukasz Ostalski
dla filmu dokumentalnego: „Matka 24h”, 
reż. Marcin Janos-Krawczyk
dla animacji: „ab ovo”, reż. anita 
Kwiatkowska-Naqui

jury: Sławomir Fabicki (przewodniczący), Sylwia 
Chutnik, Wiola Sowa, Grzegorz Zariczny, Tomasz 
Naumiuk

Mazurek
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PoszUkiwaNie języka, CZylI 
PO FESTIWalU MŁODEGO TEaTRU

ecyzja jurorów odczytywana ze sceny Bałtyc-
kiego Teatru Dramatycznego zawsze jest za-
skoczeniem. Tym razem, gdy Łukasz Drewniak 
w imieniu swoim, anny augustynowicz i Zdzi-
sława Derebeckiego ogłosił, że laureatem 
Grand Prix został Maciej Podstawny, reżyser 
spektaklu „Przełamując fale”, było podobnie, 

bo według reakcji widowni i kuluarowych opinii fajerwerkiem te-
gorocznych Konfrontacji był jednak niesamowity „Paw królowej” 
w reżyserii Pawła Świątka. To temu spektaklowi oraz dwóm jego 
aktorom publiczność przyznała swoją nagrodę. 

kwestia GUstU

Jury – jak uzasadniało – mogło docenić „ostre widzenie rzeczy-
wistości” („Betlejem polskie”) lub „najbardziej wyrazistą grę języ-
kiem literackim i formą teatralną” („Paw królowej”), ale nagrodziło 
sprawność reżysera, który „umie uwzględnić wrażliwość i potencjał 

aktora, posiada zdolność łączenia różnych estetyk w harmonijną ca-
łość”. Tym samym wielu widzów przeżyło deja vu z pierwszej edycji 
„m-teatru” w 2010 roku. Wtedy zamiast okrzykniętej wydarzeniem 
festiwalowym „Samotności pól bawełnianych” Grand Prix otrzymał 
Krzysztof Garbaczewski za „Odyseję”, którą większość widzów opu-
ściła jeszcze przed przerwą. Według jury reżyser wykazał się jednak 
największą dojrzałością twórczą i najlepszym warsztatem. 

Cóż, o gustach w Koszalinie się, na szczęście, dyskutuje. żywio-
łem KKM jest właśnie dialog, spór, rozdźwięk między odbiorem 
widza a twórcy albo krytyka, ich konfrontacja i prawdziwa rozmowa 
o teatrze, na którą, jak twierdzi Piotr Ratajczak, jest coraz mniej miej-
sca na festiwalach organizowanych w większych ośrodkach.  

kwestia wyborU

Choć okrojony do pięciu dni (12-16 czerwca br.) i czterech spek-
takli konkursowych „m-teatr” 2013 nie stracił promila na znacze-
niu i wciąż pozostaje w ścisłej czołówce najważniejszych imprez 

d
Tradycją większości festiwali, w których obok jury nagrody przyznaje publiczność jest to, 
że werdykty prawie nigdy nie są tożsame. Tak – nie licząc roku ubiegłego, gdy bank na-
gród rozbiła Marta Górnicka ze swoim znakomitym „Magnificatem: Chórem kobiet” – jest 
w przypadku Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr” (KKM „m-teatr”).

aUTOR: aNNa MaKOCHONIK
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koszalińskich, a dla środowiska teatralnego w Polsce staje coraz 
ważniejszym punktem odniesienia. Piotr Ratajczak, pomysłodawca 
i dyrektor artystyczny,  ponownie udowodnił, że potrafi w progra-
mie festiwalu spiąć najważniejsze teatralne zjawiska i zaproponował 
cztery kompletnie różne i jednakowo interesujące przedstawienia 
konkursowe. – One stanowią przekrój tego, co obecnie dzieje się 
w tzw. współczesnym młodym teatrze zarówno w proponowanych 
tematach, jak i budowaniu dramatu czy prowadzeniu aktorów – wy-
jaśnia swój wybór. 

Każde z tych przedstawień próbowało – jak podkreśla Piotr Rataj-
czak – powołać do życia nowy język teatralny, wszystkie dzieliły pu-
bliczność, wyjątkowo zresztą w tym roku aktywną w czasie „Rozmów 
niekontrolowanych m-gadugadu-teatr” i mniej oficjalnych spotka-
niach w klubie festiwalowym, nie wspominając o jury, którego ob-

rady w tym roku trwały kilka godzin i były podobno „ekstremalnie 
burzliwe” ze względu na wyrównany poziom spektakli. 

kwestia wiary

Konfrontacje otworzyło „Betlejem polskie” w reżyserii Wojciecha 
Farugi. Spektakl Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego 
z Wałbrzycha. Wałbrzyska znana jest z odważnego repertuaru i in-
klinacji awangardowych, a także fantastycznego zespołu aktorskie-
go; stąd uważa się ją za jedną z najważniejszych w Polsce. 

Do scenicznych jasełek lucjana Rydla spektakl Wojciecha Farugi 
nawiązuje nazwą. Poza tym to, co dzieje się na scenie, nie ma nic 
wspólnego z pierwowzorem. Owszem, akcja rozgrywa się w Pol-
sce, ale nie na Wawelu, tylko w podrzędnej świetlicy. Bohaterowie 
to nie królowie Polski, ale ludzie obłąkani i zbłąkani we własnych 
światach. Maria tuż przed zwiastowaniem (w roli archanioła – gi-
nekolog) widowiskowo wymiotuje, a pastuszkowie włącznie z Jó-
zefem to podopieczni podejrzanej terapii prowadzonej przez po-
nurego psychoterapeutę, jak się później okaże także zaburzonego. 
Wojciecha Farugę zainspirował jedynie punkt wyjścia, czyli, jak czy-
tamy w programie: rydlowska idea przeczytania biblijnej opowie-
ści o narodzinach Zbawiciela przez „Polskę tu i teraz” (...) Co by się 
stało, gdyby niepokalane poczęcie wydarzyło się dziś? Czy możliwy 
jest cud? Jak zareagowalibyśmy, gdyby się wydarzył? Kim może 
być dzisiejsza Maria? 

O to pyta reżyser i prowokuje. Momentami jest śmiesznie, ale 
choć ze sceny wieje groteską, to jednak wyrażona dość czule po-
trzeba religijności i wiara w cud wyzwolenia z beznadziei życia za 
pomocą, nomen omen, wiary jest już tematem całkiem poważnym. 

Kwestii wiary dotyka też wspomniana już sceniczna wersja sce-
nariusza larsa von Triera, Petera asmussena i Davida Piriego, 
„Przełamując fale”, jednego z najważniejszych dzieł kinematografii 
europejskiej i doniosłego dzieła Dogmy. Spektakl Teatru im. Woj-
ciecha Bogusławskiego w Kaliszu w reżyserii Macieja Podstawnego 

Poza konkursem widzowie mieli okazję obejrzeć 
dwa przedstawienia Bałtyckiego Teatru Dramatycz-
nego – „Kobietę z przeszłości” Eweliny Marciniak 
i spektakl „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” Paw-
ła Palcata (oboje reżyserzy to laureaci „m-teatru”). 
W programie znalazły się też warsztaty teatralne, 
performance, koncerty w wykonaniu podopiecz-
nych Pałacu Młodzieży oraz widowisko „alicja po 
drugiej stronie lustra” przygotowane przez Niepu-
bliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy w Kowalkach. Galę wręczenia nagród 
ozdobił monodram „Danuta W.” w wykonaniu Kry-
styny Jandy i reżyserii Janusza Zaorskiego. 



wywołał największą festiwalową dyskusję. Opinie zebrał skrajne. 
Z jednej strony zarzuty o dłużyzny, zwłaszcza w przypadku projekcji 
filmowych, użycie zgranych rekwizytów, brak polotu, z drugiej – po-
chwały za konsekwentną narrację, łączenie różnych estetyk i na-
rzędzi opowiadania, dobre kreacje aktorskie, sprawną reżyserię. 
Największe zastrzeżenie dotyczyło nadmiernego – według części 
widzów – podobieństwa do oryginału i braku inwencji w ponow-
nym odczytaniu dzieła. 

kwestia języka

Na kompletnie innym biegunie energii i tempa mieści się „Paw 
królowej” w reżyserii Pawła Świątka. Najlepiej tę sceniczną błyskot-
kę określają słowa Piotra Ratajczaka, który inscenizację znakomitej 
powieści Doroty Masłowskiej w wykonaniu Narodowego Teatru 
Starego z Krakowa nazwał „polifonicznym koncertem aktorskim”. 
Rzeczywiście, wyczyny czwórki aktorów ogląda się jak psychode-
liczny teledysk, pełen inspiracji kinem, popkulturą, obyczajowością, 
w którym postacie w strojach tenisistów jak w meczu wymieniają się 
tekstami, skandują i wyśpiewują swoje kwestie z prędkością świa-
tła, parodiując w zasadzie wszystko,  włącznie z sobą. Zostawiają 
widownię, rozśmieszoną i osłupiałą po tej szaleńczej podróży, bez 
puenty, co trafnie zauważył jeden z widzów. 

Językiem tego precyzyjnego w każdym calu przedstawienia jest 
hip-hopowy rytm, a wspomniany brak puenty to - jak podkreśliła 
Paulina Puślednik -  puenta sama w sobie. Materią spektaklu Pawła 
Świątka nie rządzi sens, ale przewrotny humor, i słynny, błyskotli-
wy język Doroty Masłowskiej, który aktorzy opanowali i okiełznali 
w sposób wirtuozerski. Warto wspomnieć, że pojawienie się tak 
odważnej realizacji na dość skostniałej krakowskiej scenie wiąże się 
z nazwiskiem jego nowego (od stycznia br.) dyrektora artystyczne-
go, Jana Klaty. 

Od tego ekscentrycznego grona zdecydowanie odstawał spek-
takl „Tape”, anety Groszczyńskiej tegorocznej absolwentki akade-

mii Teatralnej w Warszawie. Jako spektakl dyplomowy sztukę Ste-
vena Belbera zrealizowała w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka 
w Łodzi i w kooperacji z dyplomantami PWSFTViT  im. leona Schil-
lera w Łodzi. W gronie konkursowiczów „m-teatru” „Tape” stanowił 
ewenement po pierwsze ze względu na swoją klasyczną formę, po 
drugie, bo jest farsą, a to gatunek właściwie przez najmłodsze po-
kolenia twórców teatralnych wyklęty. Na festiwalu dotąd nieobecny. 
Reżyserka podczas dyskusji z widzami przyznała, że teatr klasyczny 
bardzo jej odpowiada i trzeba przyznać – czuje go znakomicie, bo 
choć niedociągnięcia reżyserskie, inscenizacyjne i aktorskie są wi-
doczne gołym okiem, a sam tekst trudno posądzić o wybitność, jest 
to rzadka w swojej konwencji rozrywka na dobrym poziomie. 

Na scenie 4. Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr” po-
jawiło się wszystko to, co kojarzy się z ze współczesnym teatrem: 
szukanie formy, gra językiem i konwencją, eksperyment, odwaga, 
łamanie barier, diagnozowanie rzeczywistości, bunt, chaos, impro-
wizacja, wulgarność, naturalizm, krzyk. Te elementy młodzi stażem 
reżyserzy odmieniają przez wszystkie przypadki, jedne zgrywając 
do przesady, a z innych lepiąc wciąż nowe teatralne przestrzenie. 

– Współczesny teatr z jednej strony ulega modom, ale z drugiej 
wyznacza trendy – uważa Piotr Ratajczak. – Każdy z reżyserów wy-
wodzi się ze szkoły któregoś z mistrzów i ulega jej wpływom. Widać 
na przykład, że Maciej Podstawny to uczeń Krystiana lupy, tyle że 
jest to już teatr przetworzony, a dojrzałość tego artysty polega na 
przełożeniu spuścizny na język własnego świata. Reżyserzy tkwią 
więc w tradycji, ale proponują też nową jakość. Gdy ich spektakle 
są „skuteczne”, zaczynają wpływać na innych, na kolejne pokolenia 
twórców. 

Cieszy, że właśnie w Koszalinie możemy oglądać początek ich 
twórczego rozwoju.
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Nagroda jury
Grand Prix: „Przełamując fale” w reż. Macieja Pod-
stawnego z Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu

Nagrody publiczności:
Najlepsza aktorka: Paulina Puślednik – Ona 1 w spek-
taklu „Paw królowej” reż. Paweł Świątek, Narodowy 
Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Najlepszy aktor (ex aequo):  Karol Puciaty – Vince 
w spektaklu „Tape” w reż. anety Groszyńskiej, Te-
atr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi i Szymon 
Czacki – On 1 w spektaklu „Paw królowej”
Najlepszy spektakl: „Paw królowej” 
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CHŁOPIEC 
W PaSIaSTEJ PIżaMIE

o moich rąk trafiła ostatnio książka „Chłopiec 
z pasiastej piżamie”. akcja książki rozgrywa 
się w latach czterdziestych. W Europie szaleje 
II wojna światowa. Bohater - dziewięcioletni 
Bruno jest synem niemieckiego oficera, który 
zostaje mianowany przez adolfa Hitlera ko-
mendantem obozu koncentracyjnego. Bruno 

wraz z siostrą Gretel, rodzicami i służbą udają się w długą podróż 
do okupowanej Polski i zamieszkują w domu, sąsiadującym z obo-
zem. Chłopiec jest zły, że musiał nagle opuścić Berlin, swój wygod-
ny dom, szkolnych przyjaciół. Złość jest tym większa, że w nowym 
miejscu nie ma dzieci, z którymi mógłby się pobawić, dom ma tylko 
jedno piętro, a okno z jego pokoju jest małe i widać z niego tyl-
ko jakąś tajemniczą wioskę, w której jest mnóstwo ludzi ubranych 
w pasiaste piżamy. 

Na pytanie, kim są ci ludzie, otrzymuje od ojca odpowiedź, że to 
nie są ludzie… Chłopiec nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi, 
ale boi się zadawać więcej pytań. Z nudów postanawia sam zbadać 
sytuację i wyrusza na wyprawę wzdłuż kolczastego ogrodzenia, do-
strzega w oddali chłopca siedzącego na ziemi. ów chłopcem jest 
syn zegarmistrza – Szmul, jeden z wielu noszących pasiaste piżamy. 
Chłopcy w wielkiej tajemnicy przed wszystkimi zaprzyjaźniają się...

Nie mogę powiedzieć, książkę czyta się bardzo szybko. Dobre 
tempo, krótkie rozdziały nie pozwalają oderwać się ani na moment. 
Oczywiście momentami drażni naiwność bohatera jak i samego au-
tora. Mam wrażenie, że John Boyne, anglik z pochodzenia, historię 
obozów koncentracyjnych i tego, co tam się działo zna bardzo wy-
biórczo... Mimo to ważny jest problem, który został w książce zazna-
czony. Niewątpliwe, zabrzmi to okrutnie, ale książkę ratuje koniec. 
Zamykając ostatnią stronę czytelnik uświadamia sobie, że wszyscy 

jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie wiemy, kiedy w życiu spotka 
nas coś okropnego, więc lepiej nie czyńmy innym krzywdy, bo los 
może obrócić się przeciwko nam. Bez względu na to, jaką pozycję 
w świecie zajmujemy, pamiętajmy, że nie jesteśmy nietykalni! 

Książka została przetłumaczona na 46 języków, doczekała się 
także ekranizacji. Uważam, że powinna wejść do kanonu lektur 
w polskiej szkole. Może nie jest genialna, ale na pewno zmusza do 
refleksji.

Oczywiście po przeczytaniu „Chłopca w pasiastej piżamie” w tyle 
głowy, mam całą gamę polskich tytułów o tematyce wojennej, opi-
sującej bardziej prawdziwie, to, co działo się za murami z kolcza-
stego drutu, z „Dymami nad Birkenau” Seweryny Szamglewskiej 
i „Medalionami” Zofii Nakłowskiej na czele. Zaś jeśli chodzi o książki 
w której bohaterami są dzieci, zdecydowanie od książki Boyne’a 
wolę „Uwaga Piegowaty” Kazimierza Dębnickiego.

d
john boyne

wyd. Replika 2013

PRESTIŻOWE KSIąŻKI

Dziennikarz, autor książek: Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007), Wojciech Kos-
sak (aTUT, 2012), Córka Kossaka (IW latarnik, 2012). Jego pierwsza książka wywo-
łała renesans na twórczość Magdaleny Samozwaniec. Na kanwie sukcesu opra-
cował i wydał niepublikowane książki pisarki: Z pamiętnika niemłodej już mężatki 
(W.a.B., 2009) i Moja siostra poetka (PIW, 2010). Opracował także dziennik wojen-
ny Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Wojnę szatan spłodził (aGORa, 2012).
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rzedsiębiorcy ze zdumieniem przyjmują takie informacje. 
Jak to, Unia Europejska i urzędnicy chcą decydować o tym, 
czym będą się zajmować firmy? Ich zdaniem pieniądze 
z UE powinny iść na rozwój infrastruktury oraz na promocję 
i umacnianie marki regionu, a nie na projekty szkoleniowe, 

czy inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy mó-
wią, że poradzą sobie bez dotacji, jeśli będą mieli swobodę działania 
oraz sprzyjające warunki, partnerów po stronie urzędników i naukow-
ców, a przede wszystkim pracowników, którzy z zaangażowaniem i na-
stawieniem na wysoką efektywność wykonują pracę.

warto PosłUchać sąsiadów 

Podczas niedawnego Forum Samorządowego w Kołobrzegu je-
den z niemieckich gości w odpowiedzi na pytanie o pomysły na 
rozwój gospodarczy regionu zachodniopomorskiego powiedział: 
– Szacunek do małych firm, wspieranie przedsiębiorców w wyko-

nywaniu obowiązków koniecznych do zrealizowania w urzędach 
i odpowiednie przygotowywanie kadry do potrzeb regionu. Dodał, 
że mówienie przedsiębiorcom przez urzędników brukselskich czym 
mają się zajmować, jest „zwyczajną arogancją”. Inny niemiecki gość 
stwierdził, że podstawą rozwoju gospodarczego jest zrozumienie, 
iż urzędy pełnią funkcję usługową wobec firm.

Zaproszeni z Niemiec, austrii, Szwecji i Szwajcarii goście mówili 
to samo, co w Polsce mówią organizacje przedsiębiorców, w tym 
Północna Izba Gospodarcza. Podczas kołobrzeskiego Forum padło 
wiele istotnych wskazówek, które – jeśli będą wykorzystywane przez 
polityków i urzędników – mają szansę przyczynić się do poprawy 
warunków, w jakich żyją mieszkańcy naszego regionu.

bUdowaNie świadoMości 

Północna Izba Gospodarcza od dawna jasno formułuje postula-
ty, których realizacja może przyczynić się do większego komfortu 

Chcąc skorzystać z nowego rozdania unijnych pieniędzy (na lata 2014-2020), samorządy 
wojewódzkie muszą określić, na jakie specjalizacje gospodarcze regionu będą stawiać. 
Ma to rzekomo przyspieszyć rozwój lokalnej ekonomii poprzez dotowanie wybranych 
dziedzin. W przypadku Zachodniopomorskiego mowa o biogospodarce, działalności 
morskiej i logistycznej, sektorze metalowym i maszynowym, usługach opartych na wie-
dzy oraz o turystyce.

aUTOR: ROBERT BODENDORF
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prowadzenia działalności gospodarczej, a w efekcie do rozwoju re-
gionalnego i poprawy sytuacji na rynku pracy. Można je skrótowo 
wyrazić w takich oto hasłach:

PatriotyzM. Potrzeba „ewangelizacji” w zakresie gospodarcze-
go patriotyzmu regionalnego. Chodzi o budowanie świadomości, 
że kupując lokalne produkty i korzystając z usług lokalnych firm, 
wzmacniamy ekonomicznie najbliższe nam środowisko. Pomagamy 
w ten sposób sami sobie. 

Morze. liczba firm zajmujących się w Koszalinie przetwórstwem 
rybnym wskazuje na konieczność kształcenia kadry dla tej branży 
(decyzje w tej sprawie trzeba podjąć szybko). Nasz region powinien 
jeszcze mocniej kojarzyć się z turystyką morską i nadmorską, trans-
portem wodnym – szczególnie morskim i konsumpcją ryb.

tUrystyka. Niezbędne jest konsekwentne, dobrze zaplanowa-
ne promowanie regionu przez skojarzenia z czystym środowiskiem, 
zdrowiem, relaksem i odpoczynkiem. To nasze atuty nie tylko w ska-
li kraju. Z drugiej strony powinniśmy mnożyć atrakcje turystyczne 
zdolne przyciągać turystów do naszego regionu nie tylko w okresie 
wakacyjnym.

itc, PrzeMysł kreatywNy, e-coMMerce. Małe firmy działa-
jące w tych branżach mogą przyczyniać się do zmniejszenia migracji 
kreatywnych młodych ludzi do innych miast lub w ogóle emigracji. 

edUkacja. Powinna być dostosowana do rzeczywistych po-
trzeb przedsiębiorstw działających w regionie. Obecnie proble-
mem nie jest brak kadr z wykształceniem wyższym, lecz niedobór 
specjalistów przygotowanych do wykonywania konkretnych zawo-
dów. Paradoksalnie rośnie liczba bezrobotnych magistrów np. po 
studiach pedagogicznych, a koszaliński rynek łaknie mechaników 
potrafiących obsługiwać nowoczesne obrabiarki. 

czeGoś NaM brakUje

Gdy rozmawiam jako przedsiębiorca z potencjalnymi klientami 
np. z Poznania i próbuję zachęcić ich do skorzystania z oferty mo-
jej firmy informatycznej, słyszę często: „Robercie, Twoja oferta jest 
bardzo interesująca biznesowo, ale… gdybyś był z Poznania”. Naj-
wyraźniej w Wielkopolsce działa regionalny „patriotyzm gospodar-
czy”. 

ale o dziwo, gdy rozmawiam z potencjalnymi klientami z nasze-
go miasta i regionu, również słyszę: „Twoja oferta jest bardzo intere-
sująca biznesowo, ale… gdybyś był z Poznania”. Oczywiście, Poznań 
daję tylko jako przykład dla podkreślenia, że brakuje u nas „tego 
czegoś”, co przyczynia się do rozwoju takich regionów jak Wielko-
polska. 

Firmy działające w naszym mieście, regionie częstokroć sprze-
dają swoje produkty i usługi w całej Polsce czy za granicą z więk-
szym powodzeniem niż na miejscu. Najwyraźniej łatwiej nam 
zaufać ludziom i firmom z zewnątrz niż sobie, jakbyśmy zakła-

dali, że tamte produkty i usługi są z definicji lepsze.
Trudno znowu nie zdziwić się na wieść, że kolejny przetarg (nie-

koniecznie publiczny) wygrała firma z dużego miasta, ale jego reali-
zacją zajmuje się mała firma z Koszalina. Podobnie z wieloma pro-
duktami: sprzedawane „pod renomowaną marką” powstają u nas. 
Wydaje mi się, że jako koszalinianie sami sobie niedowierzamy 
i bardziej skłonni jesteśmy wydawać pieniądze „gdzieś w Polsce” 
niż na miejscu. a później dziwimy się, że nie powstają tu nowe firmy, 
że mamy duże bezrobocie, że niewiele się dzieje…

Nasze, Nie zNaczy Gorsze

a warto pomyśleć, ile działa u nas firm zdolnych konkurować 
z najlepszymi (znaczna ich część należy do Północnej Izby Gospo-
darczej). Mamy swoiste zagłębie wytwórców zaawansowanej tech-
nologicznie aparatury mleczarskiej i spożywczej (Prowam, Romex, 
Schwarte Milfor). Jest kilka firm produkujących różnego rodzaju 
maszyny i urządzenia (np. Ferroplast, Pamet), w tym zaawansowa-
ne technologie próżniowe (Tepro), linie produkcyjne (Gipo) itd. 
Mamy jeden z największych w Europie – pod względem powierzch-
ni produkcyjnej – zakład przetwórstwa rybnego (Royal Greenland), 
który jest wyposażony w bardzo nowoczesne technologie. Mamy 
firmę produkującą opakowania plastikowe i kosmetyki dla znanych, 
światowych marek (MPS International). Okna powstające w na-
szym regionie zdobią wiele budynków w kraju i za granicą (PUF), 
a nasz lokalny producent zabawek realizuje zamówienia na naj-
bardziej znane postaci z bajek (Kolor Plusz). Mamy przedsiębior-
stwa w branży e-commerce (np. Intymna.pl, level77, Janex), które 
w swoich specjalnościach zajmują pierwsze miejsca w krajowych 
rankingach sprzedaży. Warto wspomnieć o innowacyjnej firmie 
zajmującej się tłumaczeniami online (Brillant Partner). Jest też wiele 
firm z tzw. „przemysłu kreatywnego” (np. Mikrofonika, alto, Pomy-
słowa Fabryka), do którego zaliczyć można również producentów 
oprogramowania komputerowego (np. Business Software, level77, 
Rhema Group). Warto wspomnieć też o sporej liczbie firm z bran-
ży ICT (np. Mikroserwis, ab-Tel, Gawex), które powstają m.in. dzięki 
kierunkowi informatycznemu na Politechnice Koszalińskiej. Do tego 
działa u nas z powodzeniem wielu hotelarzy, restauratorów, szkole-
niowców i doradców biznesowych, a w tym duża grupa doradców 
podatkowych.

Większość z wyżej wymienionych firm największą sprzedaż od-
notowuje poza naszym regionem. Dlaczego? Dlatego, że my – tutaj 
w regionie – nie potrafimy docenić ich jakości i sukcesów, które od-
noszą poza granicami naszego miasta lub regionu. My natomiast 
wydajemy często pieniądze w firmach, które nie zainwestują w na-
szym regionie, które nie stworzą nowych miejsc pracy dla miesz-
kańców naszego regionu, które nie kupią nic w naszym regionie. 
Energię i pieniądze trzeba więc skierować na to, by stworzyć silną 
markę regionu i tchnąć w region wiarę we własne możliwości. 

Kolejne refleksje formułowane z perspektywy przedsiębiorcy 
na temat warunków niezbędnych do przyspieszenia rozwoju 

lokalnej gospodarki – w następnym wydaniu „Prestiżu”
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uż od progu można było poczuć wyjątkowy klimat doroczne-
go spotkania. Przy dźwiękach muzyki gości witali marszałek 
województwa zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, 
prezydent Szczecina – Piotr Krzystek i prezes Północnej Izby 
Gospodarczej – Dariusz Więcaszek, w towarzystwie wicepre-

zesów andrzeja lebdowicza i  andrzeja Martusia. Następnie lampka 
wina, róża dla każdej z pań i spacery parkowymi alejkami wśród licz-
nych wystaw, ekspozycji i kwitnących róż.

Dla przedsiębiorców z Koszalina, a konkretnie z Koszalińskiego 
Oddziału Północnej Izby Gospodarczej, gala była okazją do spotkań 
z przedstawicielami firm z innych zakątków województwa umożliwia-
jących im nawiązanie kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, 
czy też wymianę doświadczeń. aczkolwiek takie okazje służą również 
promocji poszczególnych firm. Jednym z punktów programu było 
podsumowanie konkursu „Siła Izby” i uhonorowanie firm najbardziej 
zaangażowanych w rozwój Izby.

Robert Bodendorf, prezes Koszalińskiego Oddziału PIG w towa-
rzystwie prezesa PIG – Dariusza Więcaszka i dwóch jego zastępców 
andrzeja lebdowicza i andrzeja Martusia, podziękował uczestni-
kom konkursu za zaangażowanie i wkład w rozwój oddziału oraz ca-
łej Izby, a następnie wręczył nagrody laureatom. Są nimi:

∙ agnieszka Chmielewska, Brillant Partner (przedmiotem działal-
ności firmy są tłumaczenia rozmów telefonicznych online, na czacie, 
poprzez e-mail, pisemne i na miejscu zdarzenia w niemal wszystkich 
językach świata)

∙ Urszula Jeger, Multiprofit (kompleksowa obsługa w zakresie 
ubezpieczeń oraz Programu Pomocy Prawnej; ubezpieczenia na ży-
cie i majątkowe, a dodatkowo agroturystyka nad morzem)

∙ Małgorzata Kozak, aB-TEl (firma zajmuje się budową sieci nisko-
prądowych, w szczególności komputerowych; oferuje sprzęt tele-
komunikacyjny, centrale telefoniczne (VoiP), elementy i urządzenia 

sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych)
∙ Małgorzata Salwa, adwokat (oferuje pomoc prawną zarówno 

osobom fizycznym, jak i jednostkom organizacyjnym, w szczególno-
ści podmiotom gospodarczym oraz podmiotom prawa publiczne-
go)

∙ Mariusz Krajczyński, Infinio (przedsiębiorstwo wykonuje szereg 
usług ogólnobudowlanych, robót konserwacyjnych, termomoderni-
zacji, renowacji kamienic, hydroizolacji, małej architektury, aranżacji 
wnętrz, kosztorysowania).

O tym jak dobrze rozwija się współpraca pomiędzy przedsiębior-
cami a przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a samorzą-
dem gospodarczym niech świadczy fakt, iż nagrody w konkursie 
„Siła Izby” ufundowały również firmy należące do Północnej Izby 
Gospodarczej:

1. Weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Senator w Dźwi-
rzynie.

2. Pobyt z noclegiem dla dwóch osób w Hotelu Jan w Darłówku.
3. Dwuosobowe zaproszenie do kompleksu SPa – nieograniczo-

ne czasowo + grota solna w Hotelu Unitral w Mielnie.
4. Voucher na analizę składu ciała z konsultacją dietetyczną w Ho-

telu Pro-Vita w Kołobrzegu.
5. Zaproszenie na kolację dla dwóch osób do Restauracji Fregata 

w Koszalinie,
Przepiękna sceneria Ogrodu Różanego, wykwintne potrawy 

przygotowane przez wybitnych polskich kucharzy, występy ope-
retkowe, pokazy mody i tańca były wstępem do finałowej atrak-
cji, czyli występu gwiazdy wieczoru. Tym razem na scenie wy-
stąpił zespół KOMBII ze swoimi najbardziej znanymi utworami.  
Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu „Siła Izby” i już teraz za-
praszamy przedsiębiorców na Herbatkę Izbową, która odbędzie się 
w Koszalinie 31 sierpnia br.

VIII Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej przyciągnęła 14 czerwca br. do szczeciń-
skiego Ogrodu Różanego blisko tysiąc osób związanych z gospodarką regionu. „Różan-
ka” na kilka godzin przemieniła się w miejsce biznesowych podsumowań i świetnej zaba-
wy. Podobnie jak w latach poprzednich organizatorzy zadbali o każdy najmniejszy detal 
z ambicją, aby Wielka Gala na długo zapadła w pamięci wszystkich uczestników. 

j

Koszaliński Oddział Północnej Izby Gospodarczej
Finał konkursu „Siła Izby”

Nagrodzeni koszalińscy przedsiębiorcy

p
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omysłodawcą Parku i właścicielem malowniczego Dwo-
ru Krytno, po którym w najbliższym roku ma „rozbiec 
się” kilkanaście dinozaurów jest Hubert Majewski. – Od 
dawna szukałem pomysłu na to miejsce. To 20 hektarów 
ziemi: malowniczej, pełnej pagórków, ładnych zakąt-

ków. Wydaje się, że to, co zamierzamy otworzyć dla turystów od 
lipca i to, co planujemy na kolejne lata, ma szansę spodobać się 
ludziom. 

atrakcje mogą wzbogaci listę ciekawych miejsc, które – przy oka-
zji pobytu w Koszalinie – warto obejrzeć w okolicy. Wspomniany 
Park Rozrywki, powstaje zaledwie 30 km od Koszalina, na prywat-
nym terenie Dworu Krytno, w pobliżu Polanowa. Ma być miejscem 
całodziennego odpoczynku – przyjaznym rodzinom, wycieczkom. 
– Będzie gdzie się posilić, odpocząć, pospacerować i może czegoś 
ciekawego się dowiedzieć – zaprasza gospodarz. 

Już w te wakacje stanie tu m.in. „Biblijna arka” – długa na 130 
metrów, szeroka na 22 metry i  wysoka na 18 metrów. Da naszym 
turystom świetne schronienie przed wakacyjnym potopem – mówi 
Hubert Majewski. I dodaje z uśmiechem: – Chętni będą mogli na 
nią wejść, uczestniczyć w jej budowie. Jeśli zechcą, poznają „No-
ego” i zwierzęta, które planuje on do swojej arki zabrać. 

Właściciel Dworu Krytno, pobliskiego tartaku i Parku Rozrywki, za-
planował rozbudowę inwestycji na kilka kolejnych lat. W te wakacje 

na gości czekać już będą średniowieczne machiny, zwierzęta oraz 
arka Noego. Niewykluczone, że będą mogli też stanąć oko w oko 
z pierwszą – gotową już do zamieszkania w Parku, parą tutejszych 
dinozaurów. I kto by pomyślał, że zamówione olbrzymy (ma ich być 
docelowo 18) powstają w Koszalinie w maleńkiej firmie rozwijającej 
się pod skrzydłami Koszalińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości? 
O najmniejszy detal każdego kolejnego dinozaura dba ekipa zło-
żona m.in. z metaloplastyka, grafika komputerowego, ślusarza i – 
a jakże! – paleontologa. 

– Produkcja jednego olbrzyma zajmuje miesiąc. Będzie ich w par-
ku przybywać, ale powoli – zdradza Hubert Majewski. – To precyzyjna, 
ręczna robota. Specjalna technika gwarantuje wysokie parametry 
wytrzymałościowe naszych makiet dinozaurów, odporność materia-
łu na promienie słoneczne. Została, oczywiście, opatentowana. 

 Podkoszalińskie dinozaury nie będą ścigać się wielkością z tymi 
„zadomowionymi” w innych parkach w Polsce. Mają prezentować 
się w „naturalnych środowiskach”, bliskich tym, w których kiedyś żyły. 
Za rok-dwa w Parku Rozrywki na terenie Dworu Krytno ma powstać 
także muzeum z reprodukcjami oryginalnej rozmiarów skamienia-
łości dinozaurów. Hubert Majewski szykuje dla niego miejsce w na 
parterze odrestaurowywanego właśnie pałacyku znajdującego się 
na terenie posesji. Przyznaje, że marzy mu się także stworzenie w ra-
mach parku naukowej platformy wiedzy o dinozaurach, wszelkich 
wykopanych na świecie skamieniałościach. 

Katapulty i średniowieczne machiny, olbrzymia arka Noego, dinozaury, których będzie 
z czasem przybywać – oto lista atrakcji dla turystów odwiedzających od lipca nowy pod-
koszaliński Park Rozrywki.

p

Wakacje z Arką Noego
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Młodzi i Film 
– festiwalowe kulisy

oszaliński festiwal młodego kina to także okazja do cieka-
wych spotkań i dyskusji. aktorzy, reżyserzy, dziennikarze 

mogli na gorąco usłyszeć, co o prezentowanych filmach sądzi pu-
bliczność. Wbrew obawom malkontentów, którzy z powodu czerw-
cowego terminu imprezy wróżyli frekwencyjne fiasko, Centrum Kul-
tury 105 w ciągu festiwalowego tygodnia było niczym gwarny ul. 

k

Anna Stefanowska, Katarzyna Kwiatkowska, Janusz Kijowski

Katarzyna Kwiatkowska udziela wywiadu Marcelinie Marciniak, 
reporterce Kroniki festiwalowej Studia HD Platon

Wojciech Solarz podczas spotkania z serii „Zawód: aktor” w Teatrze Variete Muza

Bożena Dykiel, na festiwal przyjeżdża co roku, tym razem 
jako aktorka jednego z filmów krótkometrażowych

Paweł Strojek, dyrektor MiF, Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich w towarzystwie dziennikarka 1 Programu Radia Małgorzata Pieczyńska, stały gość festiwalu

Piotr Najsztub

Rafał Pawłowski, publicysta Portalu Filmowego, stały gość i widz festiwalowy

Janusz Kijowski, dyrektor 
programowy MiF

Jerzy Kowynia, najstarszy debiutant 
festiwalu, nagrodzony za najlepszy 
scenariusz do filmu „Kamczatka”.
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Piotr Najsztub i Juliusz Machulski – jurorzy konkursu debiutów pełnometrażowych

Katarzyna Klimkiewicz, laureatka Wielkiego Jantara za film „Zaślepiona” Arkadiusz Tomiak, nagrodzony Jantarem za zdjęcia do filmu „Stacja Warszawa”

Jerzy Bończak

Kordian Piwowarski, reżyser „Baczyńskiego”, odbiera nagrodę 
jury młodzieżowego i dziennikarzy

Jessie Evans, gwiazda muzyczna festiwalu

Kamil Dąbrowa, prowadzący gale zamknięcia festiwalu 
został oficjalnie zaproszony do Koła Młodych SFP

Grażyna Torbicka, tuz po gali zamknięcia realizowała odcinek 
specjalny programu „Kocham kino” poświęcony w całości MiF



Zaśpiewali w zbożnej intencji
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Na pierwszym planie Józef Sprutta

Małgorzata Chodkowska, Janusz Kaliszczak, Teresa Żurowska

Teresa i Andrzej Jakubowscy

Chór rewelersów ze Świeszyna

Marcin Borchardt (reżyser przedstawienia) z Zosią Karbowiak (kierowniczką muzyczną)

Ewa Marczak, Joanna Krężelewska

Jan Zalewski, Teresa Żurowska, Józef Sprutta

Krzysztof Plewa

Prof. Kazimierz Szymański 

Marek Kierżnikowicz

Longina Kudelska

rugą część spektaklu „Nie kochać w taką noc, to grzech”, któ-
ry koszaliński klub Kiwanis zorganizował w BTD 23 czerwca 

br., wypełniły wokalne popisy polityków i ludzi biznesu (w pierwszej 
wystąpili lokalni dziennikarze – relacja w dziale SPOŁECZEńSTWO). 
Impreza miała szczytny cel: zbiórkę pieniędzy na szczepionkę prze-
ciw poporodowym zakażeniom tężcem, które rocznie pochłaniają 
na świecie 40 tys. istnień ludzkich.
Zabawa była przednia, bo nawet jak z muzycznymi możliwościami 
było u kogoś zaledwie jako-tako, nadrabiał dystansem do siebie 
i humorem. Czasami śpiewających wspierała publiczność. General-
nie występ się podobał, a finałowe oklaski długo nie milkły. Były też 
głosy, że spektakl warto by powtórzyć, bo jest tego wart.               pr 

d
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Od lewel: Anna Jedlińska, Małgorzata Walach, Edyta Podsiadły Beata Orlikowska, Andrzej Ziemiński, Roman Biłas

Arek Wilman RKTeresa Jakubowska śpiewa „ Rebekę” Ewa Marczak
Na wysokości zadania stanęli 
Rewelersi ze Świeszyna

Justyna Prywer, Ewelina Piechorowska, 
Teresa Jakubowska

Sławomir Nowosadko, Jan 
Konieczny, Alina Konieczna

Romuald Marciniak i Aleksadra GołubińskaJacek Walach Daria Sokołowska

Stanisław Babło, Stanisława KierżnikowiczAndrzej Ziemiński, Dorota Pawłowska

Stanisława KierżnikowiczLongina Kudelska, Teresa Żurowska

Anna Jurys-Majewska, Stanisław Żabiński Kuba Grabski

Monika Zawadzka, Izabela Zawadzka



Wspomnienie wielkiej 
gali w Mielnie

o było z pewnością wydarzenie towarzyskie roku. Pięciuset 
gości zgromadziła uroczystość otwarcia apartamentow-

ca DUNE w Mielnie. Inwestycja grupy Firmus Group od początku 
budziła wielkie zainteresowanie. Sobotni wieczór 8 czerwca br. był 
oficjalnym podsumowaniem pierwszego jej etapu. Na eleganckim 
party w miejscu gdzie powstaną kolejne budynki kompleksu DUNE 
spotkali się współpracownicy inwestora, przedstawiciele koope-
rujących firm, lokalnych władz i przede wszystkim – liczni nabywcy 
apartamentów.                                                                                           pr

t
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Jarosław Barów, Jarosław Loos, Łukasz Bednarek, Małgorzata Loos

Piotr Jedliński, Przemysław Stefanowski, Stanisław Gawłowski , Dariusz Baranik

Elżbieta i Wojciech Kuklińscy

Czesław Zdrojewski z żoną, Roman Wasilewski, Jylling Soren

Igor Milicić, Hubert Witowski, Radosław Nosowski, Marcin Zarębski, Adam Szałek

Maciej Loos i Maciej Downar

 Petter Eriksen, Haakon Saeter, Stein Knutsen

Paweł Garnicki, Piotr Pio

Teresa i Andrzej Jakubowscy

Łukasz  Adamczyk

Maciej Zień , Marek Sietnicki
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Józef Sprutta , Stein Christian Knutsen

Beata Barów , Antoni Górkiewicz, Danuta Pupkowska, Jarosław Barów

Agnieszka, Irena i Kazimierz Mojsiukowie

Jacek Zabojszcz, Olga Roszak-Pezała

 Rozalia Lewandowska, Barbara i Maciej Łastowscy 

Maciej Zień

Stein Knutsen, Anna i Piotr Jedlińscy

Stein Knutsen i Olga Roszak-Pezała 

Stein Knutsen i Andrzej Jakubowski

Marcin i Gabriela Kokot  Barbara Milicić

Stein Knutsen, Jadwiga 
i Artur Wezgrajowie

Stein Knutsen, Stanisław 
i Renata Gawłowscy



SZUKAjCIE NAS W PRESTIŻOWyCh MIEjSCACh!

INNE    

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

RESTAURACJE    
     
Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a 
Maredo, ul. Zwycięstwa 45 
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    

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    
  
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
Art-pol, ul. Wańkowicza 17
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121 
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25,Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex - Salon Meblowy, 
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46
    
BIURA NIERUCHOMOŚCI  
   
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer 
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, 
ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 142
Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3

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

BIURA PODRÓŻY   
  
ABC Świat Podróży CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
ABC Świat Podróży Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Wyszyńskiego 5/2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)





Kołobrzeg,
ul. Słowińców 9/37

tel. 94 35 212 51

czynne codzinnie
8-22

Koszalin,
ul. Rynek 

Staromiejski 1

czynne codzinnie
8-23

LOKALIZACJA LOKALIZACJA

CAŁOTYGODNIOWA!!!

NOWE GODZINY OTWARCIA:
CZYNNA CODZIENNIE 8-21

APTEKA CENTRALNA
UL. ZWYCIĘSTWA 154

KOSZALIN

1- Maja Młyńska
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