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o raz drugi w Koszalinie będzie dzielony budżet 
obywatelski. Różnie ta inicjatywa jest odbierana. 
Jej przeciwnicy uważają, że to chwyt czysto poli-
tyczny, który ma tworzyć iluzję wpływu obywateli 
na podział publicznych pieniędzy. W końcu wy-
bieramy radnych i prezydenta po to, żeby w na-

szym imieniu byli gospodarzami miasta, na bieżąco podejmowali 
decyzje, spełniając społeczne oczekiwania  – argumentują. Jakieś 
inne formy decydowania o przeznaczeniu publicznego grosza, 
zwłaszcza jeśli do dyspozycji pozostaje znikoma kwota (w Koszali-
nie jest to półtora miliona złotych), to tylko budowanie pozorów. 

Można zrozumieć taki punkt widzenia. Zrozumieć, to nie znaczy 
się z nim zgodzić. Ja budżetu obywatelskiego nie skreślam. 

Przyznaję, w ubiegłorocznej edycji specjalnie się nim nie intere-
sowałem. Obecnie przyjąwszy zaproszenie do rady funduszu, siłą 
rzeczy dokładnie poznałem zaproponowane przez mieszkańców 
Koszalina projekty. W mojej ocenie trzy czwarte z nich rozmija się 
z istotą budżetu obywatelskiego. Nie wytrzymują zwłaszcza próby 
odpowiednio dużego zasięgu oddziaływania, bo chodzi o to, by 
pomysł sfinansowany z budżetu obywatelskiego dotyczył jak naj-
większej liczby osób. Projekty budowy chodnika, placu zabaw albo 
boiska przy szkole albo przedszkolu, to są zadania gminy, które po-
winny być wykonywane przez nią w zwykłym a nie nadzwyczajnym 
trybie. Ale to zastrzeżenie nie oznacza, że nie doceniam dobrych 
intencji i wysiłku osób, które projekty zgłaszają. 

Dla mnie fakt, że koszalinianie przedstawili kilkadziesiąt propo-
zycji to dowód, że nie jest nam wszystko jedno gdzie mieszkamy i 
jak mieszkamy.  Powstaje z tego katalog spraw do załatwienia, kon-
kretnych potrzeb. To jest wyzwanie dla władzy samorządowej, nie-
zależnie od tego, kto by jej nie sprawował. Obywatele powiedzieli, 
czego im brakuje w ich najbliższym otoczeniu albo całym mieście. 
To – można powiedzieć – gotowy program działania na następną 
kadencję samorządu. Bardzo bym chciał, by każdy ze zgłoszonych 
postulatów był uwzględniony – jeśli nie przez radę funduszu oby-
watelskiego, to przez samorząd. Na pewno po ich realizacji nasze 
miasto byłoby nieco bardziej „nasze”. 

Andrzej Mielcarek

Dwa numery wstecz, z niewiadomych przyczyn, zmieniliśmy imię naszemu 
rozmówcy - dr Sebastianowi Lenkiewiczowi. Pana Doktora oraz Czytelników 
serdecznie przepraszamy. 
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WYDARZENIA6 

rzyletnie obchody zainauguruje uroczysty koncert w Filharmo-
nii Koszalińskiej, 23 maja br. Dyrygować będzie Marzena Dia-

kun, wystąpi skrzypaczka Marta Kowalczyk. Tego samego dnia dla 
miłośników lżejszych brzmień w Amfiteatrze zagra Brodka. Wśród 
urodzinowych gości muzycznych pojawi się zespół Kombi (24 maja, 
godz.18, Amfiteatr), Majka Jeżowska (30 maja, godz.17.30, Amfi-
teatr) i Dawid Podsiadło, którego koncert uświetni otwarcie clubu 
105 (28 maja, godz. 20). Wydarzeniem specjalnym będzie z pew-
nością „Wesele Jamneńskie” – trzyczęściowy spektakl na terenie 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, w którym rozpoznać będzie 
można wiele znanych, koszalińskich twarzy (25 maja, godz.17)

Obchodom towarzyszą: konkursy –„Odkrywamy historię Kosza-
lina”, i Miejski Konkurs Fotograficzny „Koszalin nasze miasto” (Pałac 
Młodzieży), wystawy: „Twórcy Koszalina swojemu miastu w 750-
lecie urodzin” (finisaż 23 maja, godz.16.30, Galeria Ratusz) i plene-
rowa Stowarzyszenia Architektów Polskich w Koszalinie (Park Róża-
ny 26 maja – 1 czerwca), fotograficzna „Koszalin z okien” (27 maja, 
godz.16.30, Galeria Ratusz), oraz wystawa prac seniorów (22 maja, 
godz.15, cK 105).

W ramach Dni Koszalina 2014 odbędą się też: Dzień Godności 

Osób z Niepełnosprawnością intelektualną, Juwenalia, XXV Festi-
wal Pieśni Religijnej cantate Domino.

DZIEJE MIASTA

choć kolejne lata będą miały swoje hasła przewodnie, szczegól-
nie eksponowana będzie w czasie całego jubileuszu historia Ko-
szalina realizowana w różnych formach i przez różne koszalińskie 
instytucje.

co roku odbywać się będzie konferencja naukowa organizowana 
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną, Muzeum w Koszalinie i Ar-
chiwum Państwowe w Koszalinie. ich wspólny tytuł to „750 lat Ko-
szalina: przestrzeń – człowiek – dokument”. Pierwsza odbędzie się 
tego roku, 16-17 października. Jej temat to „Koszalin w przestrzeni. 
Przestrzeń w Koszalinie”. Jeśli powiodą się negocjacje z Archiwum 
Państwowym w Greiswaldzie, w 2016 do Koszalina trafią najstarsze 
dokumenty dotyczące Koszalina, w tym akt lokacyjny z 1266 roku. 
Będzie je można obejrzeć w Muzeum w Koszalinie.

Po półwieczu, w 2016 r. światło dzienne ujrzy nowa monogra-
fia Koszalina (ostatnia ukazała się w 1967 roku). Pierwszy tom pod 

t

800 lat temu w źródłach historycznych pojawiła się pierwsza wzmianka o Koszalinie, 50 lat później biskup Hermann von 
Gleichen aktem lokacyjnym ustanowił Koszalin miastem. Miasto postanowiło uczcić jubileusze z odpowiednim rozma-
chem i rozplanowało obchody aż na trzy lata. Tematem przewodnim obecnego roku będzie historia i przestrzeń, 2015 

– gospodarka, a rok 2016 będzie poświęcony kulturze i sportowi. 

Najdłuższe urodziny Koszalina

AUTOR: ANNA MAKOcHONiK

Greta Grabowska (po prawej) w towarzystwie Jadwigi Kabacińskiej-Słowik
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redakcją prof. edwarda Dworaczyka, rektora Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, badacza losów miast pomorskich XiX wieku, obejmie 
historię Koszalina do 4 marca 1945 r. Drugi – czasy powojenne aż 
po współczesne. Redakcję poprowadzi prof. Bogusław Polak z Poli-
techniki Koszalińskiej oraz Radosław Gadziński, wykładowca US, dy-
rektor Biblioteki Uniwersyteckiej, znawca miast Pomorza XVii wie-
ku. Specjalne, siedemnastoosobowe, kolegium redakcyjne pracuje 
nad publikacją od półtora roku pod kierownictwem Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej.

– Planujemy wydanie około 2 tysięcy egzemplarzy, w tym oko-
ło stu w specjalnej, ekskluzywnej edycji i oprawie – zapowiada 
Andrzej Ziemiński, dyrektor KBP. – Monografia dostępna będzie 
również w wersji elektronicznej i w części tłumaczona na język 
niemiecki. całkowity koszt wydania to 283 tysięcy złotych, są to 
środki zabezpieczone w Wieloletnim Planie Finansowym Miasta 
Koszalina.

 
KOSZALIN JAK MALOWANY

Greta Grabowska, koszalińska artystka, stworzyła na urodziny 
miasta niezwykłą: przestrzenną, rysowaną, mapę obejmującą zasię-
giem centrum Koszalina. Rysunek zamyka od północy – Muzeum 
w Koszalinie, od południa i Liceum Ogólnokształcące im. Stanisła-

wa Dubois, od wschodu dach Amfiteatru, a od zachodu – budynek 
dawnej siedziby NBP. 

Praca nad tak pieczołowitym odwzorowaniem miejskiej architek-
tury trwała od stycznia br. Najpierw powstały kontury precyzyjnie 
oddające zarys wszystkich budynków z podwórkami, oknami i cha-
rakterystycznymi elementami elewacji oraz miejską roślinnością. Na 
koniec zostały one pomalowane.

– Przeszłam wszystkie te miejsca i wykonałam w sumie 1500 zdjęć 
dokumentacyjnych – mówi Greta Grabowska. – Muszę przyznać, że 
praca przypominała medytację, była żmudna, ale jednocześnie sa-
tysfakcjonująca i trochę sentymentalna, bo wróciłam do dawnych 
form tworzenia.

Na okładce mapy znajdzie się krótki tekst o Koszalinie, a na od-
wrocie obrazy 22. koszalińskich zabytków i obiektów kulturalnych 
wraz z krótkimi opisami. Mapa opakowana będzie w specjalne etui 
z kieszonką.

Mapę i jej szkice oraz prace artystki związane z Koszalinem bę-
dzie można obejrzeć w czasie wernisażu „Plan na spacer po Kosza-
linie”, 26 maja o godz.17.30, w Galerii Ratusz Urzędu Miejskiego (ii 
piętro). Potrwa do 17 czerwca.

Poza mapą i książkami, pamiątką po wielkim jubileuszu będzie 
moneta, zwana roboczo koszalińskim szelągiem. Oficjalna nazwa 
wciąż poszukiwana! 
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tym roku Kołobrzeska Żegluga Pasażerska, z którą w spra-
wie uruchomienia linii promowej porozumiały się władze 

samorządowe Darłowa, zaplanowała na czas wakacji rejsy na 
Bornholm w środy: 9, 16, 23, 30 lipca oraz 6, 13, 20, 27 sierpnia. 
Dorośli popłyną w obie strony (gdy wracają tego samego dnia) 
za 190 zł, dzieci w wieku 4-12 lat za 170 zł (małe, do 4 lat popłyną 
bezpłatnie). Jest też możliwe wykupienie biletu rodzinnego (dwo-
je dorosłych i dzieci od 4 do 12 lat) – wtedy bilet kosztuje 170 zł 
od osoby.

Katamaran Jantar zabiera również rowery (dodatkowa opłata 50 
zł). To o tyle ważne, ze Wyspa jest rajem dla rowerzystów. W każdy 
jej zakątek można dotrzeć na dwóch kółkach. A ponieważ nietrud-

no o tani nocleg, jest to najlepszy sposób zwiedzania Bornholmu. 
Choć to niewielki obszar lądu, jest na nim wszystko, czego można 
sobie życzyć, by wypocząć. Klimat dużo łagodniejszy niż na naszym 
wybrzeżu Bałtyku (niczym śródziemnomorski), czyste powietrze, 
góry, szerokie plaże o niezwykle drobniutkim białym piasku. Do 
tego liczne atrakcje turystyczne i niezwykle sympatyczni ludzi. 

Darłowo dąży do ustanowienia stałego połączenia z Bornhol-
mem. Samorząd przystąpił do budowy nowoczesnego terminalu 
odpraw pasażerskich, który zacznie działać od przyszłego roku. To 
jeden z elementów wieloletniego programu inwestycji mających 
podkreślać morski charakter kurortu. O innym – darłowskiej marinie 
– piszemy wewnątrz numeru. 

w
Wystarczą cztery godziny morskiej podróży i możemy znaleźć się na duńskiej wyspie Bornholm. Podczas zbliżających się 

wakacji znów czynne będzie promowe połączenie między Darłowem a bornholmskim portem Nexo. 

Z Darłowa na Bornholm

W niedawnym rejsie promującym połączenie promowe Darłowo-Nexo uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele branży turystycznej i dziennikarze, wśród nich koszalińscy. Na zdjęciu od lewej: 
Radek Koleśnik, Joanna Krężelewska, Krzysztof Plewa, Rafał Nagórski, Cezary Sołowij; na czele 
grupy – Anna Popławska. Podczas wakacji Jantar będzie wypływał z Darłowa w każdą środę.

R E K L A M A



ył to wyraz uznania dla zasług dyplomaty na polu nauki, 
kultury, polityki i ekonomii oraz budowania przyjacielskich 

relacji między Polską a Republiką Korei. Keimyung University jest 
jednym z czołowych koreańskich uniwersytetów. Kształci się na 
nim 25 tys. studentów w 19 college’ach oferujących 99 specjali-
zacji.

ceremonia nadania tytułu doctora honoris causa miała miejsce 
17 kwietnia br. w edward Adams Hall w Daegu. Miała bardzo uro-
czysty przebieg i zgromadziła kilkaset osób, w tym licznych przed-
stawicieli mediów. Wykład dra Majki dotyczył polskiej drogi do 
wolności, problemów kształtowania się administracji publicznej 
w okresie przemian oraz relacji polsko-koreańskich. Na zakoń-
czenie uroczystości odbył się krótki koncert artystów koreańskich. 
Jednym z nich był prof. Lim Dong-Min – laureat iii miejsca Konkur-
su chopinowskiego w 2005 r. 

W tym samym dniu odbyło się uroczyste otwarcie, przygotowa-
nej przez ambasadę RP w Seulu, wystawy malarskiej koszalińskich 
artystów Zbigniewa Murzyna i Krzysztofa Rećko Rapsy w Galerii 
Gukje Art Museum w Daegu.

b

Władze uczelni  Keimyung University (Korea 
Południowa)  przyznały stopień Doctor of Laws 

Honoris Causa  dr Krzysztofowi Majce, ambasadorowi 
Polski w Seulu, długoletniemu pracownikowi 

naukowemu Politechniki Koszalińskiej. 

Koreańczycy uhonorowali 
ambasadora Krzysztofa 
Majkę 
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Wreczenie dyplomu Dr.h.c.

Otwarcie wystawy
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AUTOR: ANDRZeJ MieLcAReK / FOTO: BARTłOMieJ SZULcZyńSKi
ASySTeNci: MicHAł DeReWecKi, KUBA MAKAReWicZ, BARTeK ORłOWSKi
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Dwa a nawet trzy razy mniej energii niż mieszkańcy domów budowanych 
w tradycyjnej technologii będą zużywać lokatorzy domu wielorodzinnego, jaki 

powstaje na koszalińskim Osiedlu Unii europejskiej. PB Kuncer jako drugi 
deweloper w Polsce spełnił wyśrubowane wymagania stawiane domom 

energooszczędnym. Skorzystają na tym przede wszystkim jego klienci, czyli 
nabywcy mieszkań. Podwójnie, bo w przyszłości ich rachunki za ogrzewanie 

i ciepłą wodę będą bardzo niskie, a na dokładkę każdy z nich dostanie bonus 
w postaci 11 tys. złotych dopłaty ze specjalnego funduszu promującego 

budownictwo energooszczędne. 



owe normy opisujące wskaźnik „e”, czyli „rocz-
ne jednostkowe zapotrzebowanie na ener-
gię użytkową do ogrzewania i wentylacji” od 
2021 roku będą obowiązywały każdego, kto 
zdecyduje się stawiać jakikolwiek budynek 
mieszkalny. To wymóg unijny, który pozwoli 
Polsce doszlusować do czołówki rozwinię-

tych gospodarczo krajów Zachodu, gdzie, jak np. w Niemczech, już 
powszechnie tak się buduje – ekonomicznie i ekologicznie. 

Jednak u nas będzie to kompletna rewolucja! Wymaga abso-
lutnie innego myślenia w projektowaniu i wykonawstwie. Z tego 
względu ustawodawca przewidział aż siedem lat (2014-2021) na 
pełne wdrożenie przepisów i podzielił ten okres na trzy etapy. Je-
steśmy w pierwszym – pilotażowym.  

NA OSZCZęDNOśCI ZYSKUJE KLIENT 

Po co to wszystko? chodzi o ograniczenie zużycia energii po-
trzebnej do ogrzewania mieszkań. Na zasadzie efektu skali zsu-
mowane oszczędności energii wpłyną w długim okresie czasu na 
mniejsze zużycie paliw (węgla, gazu lub ropy naftowej), a w konse-
kwencji spowodują mniejsze zanieczyszczenie środowiska. 

Wydaje się, że siedem lat to dużo. W przypadku technologii bu-
dowlanej niekoniecznie. chcąc zachęcić inwestorów do jak najszyb-
szego wprowadzania w życie unijnej dyrektywy, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program pi-
lotażowy, który przewiduje specjalne dopłaty do budowy domów 
energooszczędnych.  Są one przeznaczone dla tych, którzy w okre-
sie pilotażu zawrą umowę na zakup mieszkania w „oszczędnym” 
domu, albo budują dla siebie „oszczędzający” domek jednorodzin-
ny. W przypadku mieszkań premia wynosi 11 tys. zł (w przypadku 
domków jeszcze więcej, bo nawet 30-50 tys. zł). Wypłacana będzie 
ona jako dopłata do spłaty kredytów zaciągniętych na zakup lokalu 
lub budowę domku. Tak więc korzyść adresowana jest do końco-
wego użytkownika, a nie do dewelopera. 

RACHUNKI ZMALEJą

Ale trzeba również jasno powiedzieć, że finansowa zachęta nie 
jest jakąś fanaberią NFOŚiGW. To rekompensata za wyższe koszty 
zakupu mieszkań energooszczędnych, bo ich wybudowanie bę-
dzie kosztowniejsze niż w przypadku technologii konwencjonal-
nych. Z biegiem czasu te nieco wyższe koszty zwrócą się z nawiązką 
w postaci zdecydowanie niższych opłat za energię cieplną. Skąd ta 
pewność? Żeby to wyjaśnić, musimy wrócić do wspomnianego na 
początku współczynnika e.

Obliczając wskaźnik e, wyrażony w kilowatogodzinach na m2/
rok, możemy określić, czy budynek ma niską, średnią czy wysoką 
energochłonność. Powojenne budynki wielorodzinne mają zazwy-
czaj e większe niż 250 kWh/m2/rok. Budowane w ostatnich latach 
mają zazwyczaj e na poziomie 150-170 kWh/m2/rok. Pierwszy 
w pełni energooszczędny dom wielorodzinny, budowany przez PB 
Kuncer będzie miał e nieprzekraczające 70 kWh/m2/rok, jeśli brać 
centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody oraz e nieprze-
kraczające 40 kWh/m2/rok, jeśli chodzi o samo ogrzewanie! i to 
jest gwarancja tych w przyszłości - przynajmniej o połowę - niższych 
kosztów eksploatacyjnych.

ZATRZYMAć CIEPŁO

Oczywiście, jak już wspomnieliśmy, osiągnięcie takich wskaźni-
ków kosztuje. Nowe normy precyzyjnie opisują rygorystyczne wy-

magania stawiane poszczególnym elementom budynku. Trzeba 
zastosować odpowiednie technologie i nowoczesne materiały. 

Wszystko rozpoczyna się na etapie projektowania – od uświado-
mienia sobie, w jaki sposób „ucieka” ciepło. Okazuje się, że w typo-
wym tradycyjnym budynku 30-40 proc. ciepła tracimy przez wen-
tylację, czyli konieczną wymianę powietrza. Prawie tyle samo, bo 
20-30 proc. przenika na zewnątrz przez ściany! inne drogi „ucieczki” 
ciepła to okna (15-25 proc.) - zwłaszcza balkonowe, dach (10-15 
proc.) i piwnice (3-6 proc.). Wiedząc to, projektant musi znaleźć 
rozwiązania, żeby zminimalizować ubytki ciepła. Oznacza to poszu-
kiwanie odpowiednich materiałów, ale także stosowanie technik 
budowlanych przeciwdziałających stratom energii. 

Trzeba tu od razu zaznaczyć, że projekty domów energooszczęd-
nych, które miałyby korzystać ze wsparcia NFOŚiGW  są poddawa-
ne niezwykle wnikliwej analizie przez odpowiednio przygotowa-
nych audytorów (w woj. zachodniopomorskim takie uprawnienia 
mają zaledwie dwie osoby). Tylko projekt, który uzyska pozytywną 
opinię, może być przyjęty do programu. Kontrole powtarzają się 
i na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego. chyba najbardziej 
spektakularny jest etap sprawdzania szczelności budowli.     

Wtedy zamyka się wentylację, wszystkie okna i inne otwory. Dom 
staje się puszką. Mierzy się panujące w nim ciśnienie. Po godzinie 
pomiar się powtarza. ewentualna zmiana ciśnienia pozwala ocenić, 
ile ciepła pozostało, a ile się ulotniło. Wtedy można precyzyjnie 
określić, czy normy zostały spełnione. Dopiero taki budynek otrzy-
ma certyfikat energooszczędności.

MAGicZNe SłOWO ReKUPeRAcJA

Skoro najwięcej ciepła tracimy przez wentylację, potrzebny jest 
sposób na to, by dostarczać do mieszkań świeże powietrze a jed-
nocześnie zatrzymywać ciepło. Z pozoru kwadratura koła. Jednak 
taki sposób się znalazł. To rekuperacja. chodzi o proces, w którym 
wtłacza się do pomieszczeń świeże powietrze ogrzane ciepłem od-
zyskanym z powietrza „zużytego”, usuwanego z budynku.

Kiedy rozmawiamy o tym w siedzibie PB KUNceR, prezes Krzysz-
tof Kuncer podchodzi do urządzenia stojącego w rogu gabinetu 
dyrektor generalnej firmy, Wioletty Stelmach. Urządzenie wielko-
ścią przypomina małą pralkę. To rekuperator odpowiedzialny za 
proces wymiany powietrza i odzyskiwania energii. 

Krzysztof Kuncer objaśnia: - Rekuperator gwarantuje odzyskanie 
90 proc. ciepła z usuwanego powietrza. Używa się tego ciepła do 
ogrzania powietrza pobranego na zewnątrz. Rekuperator odpo-
wiada również za właściwą cyrkulację w mieszkaniu. Przy projekto-
waniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją mieszkanie dzieli się 
bowiem na strefy. Powietrze wnika do środka tam, gdzie spędzamy 
najwięcej czasu, czyli na przykład w sypialni czy pokoju dziennym. 
Druga strefa to kuchnia, łazienka, Wc, pomieszczenie gospodarcze. 
W tej strefie umieszcza się „ujście” powietrza, bo tu jest największe 
prawdopodobieństwo, że będzie ono zawierało więcej wilgoci albo 
niechcianych zapachów. 

Dyrektor Wioletta Stelmach dodaje: - Zastosowanie rekupera-
cji stwarza w mieszkaniu niespotykany dotąd komfort. Mamy sys-
tematycznie dostarczane świeże i odpowiednio ciepłe powietrze, 
które jest  jednocześnie przefiltrowane, a więc pozbawione kurzu 
i pyłków, co z pewnością docenią szczególnie alergicy. ilość powie-
trza jest tak zaplanowana, że w ciągu godziny jest ono całkowicie 
wymieniane. Na etapie zasiedlania ma to kapitalne znaczenie, bo 
nie trzeba mieszkania specjalnie wietrzyć i dosuszać – wiadomo, 
świeże mury mają w sobie jeszcze sporo wody. Tutaj, przy tak du-
żej wymianie powietrza, wilgoć jest wydalona szybko. Podobnie jak 
zapachy. Nowe meble, wykładziny, tkaniny dywanowe i same farby 
na ścianach długo pozostawiają w nowym mieszkaniu wonie, które 
zmieszane mogą szkodzić i męczyć. Tutaj tego problemu zupełnie 
nie ma.   

Tak jak od projektantów i budowniczych dom energooszczęd-
ny wymaga zmian w sposobie myślenia, tak samo inaczej muszą 
zacząć myśleć użytkownicy. Przy zastosowaniu rekuperacji niewska-
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W domu energooszczędnym przy ulicy Cypryjskiej jest przewidzianych 56 mieszkań. 

To część planowanego przez PB KUNCER osiedla Słoneczne Wzgórze. Istnieje tam już 

pierwszy budynek, pobudowany w technologii tradycyjnej, a w nim 87 mieszkań. Budynek 

ten stoi na lekkim wzniesieniu, wśród domków jednorodzinnych. Jest z daleka widoczny 

właściwie z każdego kierunku. W nieodległym czasie pojawią się w jego sąsiedztwie 

cztery kolejne domy wielorodzinne.  Ostatecznie ma tam być około 300 mieszkań. 

Wszystkie budynki będą miały podobną estetykę. Tak więc przyglądając się temu już 

istniejącemu, można sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał cały kompleks.



zane jest właściwie otwieranie okien, czyli wietrzenie, do jakiego 
jesteśmy przyzwyczajeni. Otwarcie okien powoduje bowiem zakłó-
cenie pracy systemu. Rekuperacja zapewnia wystarczającą wentyla-
cję. „Wyciąga” z mieszkania wszelką wilgoć i zapachy. Osoba wcho-
dząca do takich pomieszczeń nie zorientuje się, że odbywało się 
w nich przed chwilą gotowanie bigosu albo smażenie ryby.

 REKUPERACJA TO NIE WSZYSTKO

ciepło „ucieka” wszelkimi możliwymi drogami. Dlatego chcąc to 
zjawisko ograniczyć, trzeba inaczej projektować i budować. Krzysz-
tof Kuncer relacjonuje: - Do budowy domu energooszczędnego 
przystępowaliśmy ze świadomością, że nie ma fachowców posiada-
jących doświadczenie w tej dziedzinie. Budując, będziemy kształto-
wali u naszych ludzi to nowe, pożądane myślenie. Na początku bę-
dzie to oznaczało dokładną kontrolę każdej czynności. Na przykład 
rurki, które przechodzą między jedną kondygnacją a drugą muszą 
być odpowiednio zaizolowane, inaczej niż robiliśmy to dotychczas. 
Podobnie z innymi elementami. instalatorzy muszą się tego wszyst-
kiego nauczyć od nowa. Niejeden może się na to zżymać, ale tu nie 
ma taryfy ulgowej. Musi być to stale kontrolowane - i przy projekcie, 
i przy jego realizacji. Powstaje szczegółowa dokumentacja fotogra-
ficzna. Na koniec i tak wszystko zostanie jeszcze raz sprawdzone 
przez weryfikatora, a budynek przejdzie testy na osiągnięcie wyma-
ganej energooszczędności. 

PIERWSZY KRAKÓW, DRUGI KOSZALIN

Koszaliński dom energooszczędny firmy KUNceR jest dopiero 
drugim w kraju, który spełnił wszelkie srogie wymagania w kate-
gorii budynków wielorodzinnych (wcześniej zatwierdzono kilka 
projektów domków jednorodzinnych). Pierwszy był Kraków. Jak 
wspominają szefowie firmy, w trakcie projektowania dochodziło do 
sytuacji, że konieczne stawało się skonsultowanie jakichś kwestii ze 
specjalistami z prowadzącego program pilotażowy Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochodziło 
do sytuacji, że płynące z Koszalina pytania skutkowały doprecyzo-
waniem jakichś kwestii w zasadach programu, bo jak się okazało, 
nie wszystko było można wcześniej przewidzieć – pojawiały się bar-
dzo konkretne trudności. Te konkretne problemy pojawiające się 
na etapie przygotowywania koszalińskiego projektu były na bieżą-
co rozstrzygane, a wynikająca stąd wiedza wykorzystywana w wy-
tycznych przeznaczonych dla wszystkich przyszłych uczestników 
programu pilotażowego.

O skali trudności w uzyskaniu potwierdzenia energooszczęd-
ności projektu budowlanego może świadczyć fakt, że z 300 mln 
zł przeznaczonych przez NFOŚiGW na dopłaty został uszczknięty 
dopiero promil tej kwoty. 

PB Kuncer przeciera więc szlak. Ale nie ulega wątpliwości, że 
podobnie ambitnych firm jest więcej i z każdym miesiącem będzie 
przybywało zatwierdzonych projektów. W kilka tygodni po kosza-
linianach odpowiedni certyfikat otrzymał jeden z deweloperów 
gdańskich.  

AMERYKA JUŻ TROCHę ODKRYTA

Dyrektor Wioleta Stelmach z dumą podkreśla, że PB KUNceR 
dysponuje świetną kadrą, która na bieżąco wdraża nowinki tech-
nologiczne oraz drobiazgowo dba o jakość wykonania wszystkich 
szczegółów. Dzięki temu domy dotychczas budowane przez firmę 
miały współczynnik energochłonności na poziomie e=110/120, to 
znaczy nawet o 30 proc. lepszy niż u większości konkurentów. 

Jednym z rozwiązań, które pozwalały osiągać lepszy  wynik, 
jest tzw. ciepły montaż okien. Krzysztof Kuncer objaśnia: - ciepły 
montaż polega na tym, że przestrzeń pomiędzy oknem a otworem 
okiennym , uszczelniona pianką montażową jest dodatkowo , obu-
stronnie oklejona specjalnymi taśmami . A taśma ma przy tym taką 
właściwość, że przepuszcza wilgoć tylko w jedną stronę, czyli na ze-

wnątrz. Teraz ta technologia stanie się powszechna. My mamy w jej 
wykorzystaniu duże doświadczenie. 

Miejsca w budynku, przez które ucieka najwięcej ciepła w żargo-
nie budowlanym nazywa się mostkami cieplnymi. Jednym z nich 
są balkony, a ściślej miejsce, w którym płyta balkonowa łączy się ze 
stropem i murem budynku. Tutaj również PB KUNceR ma powód do 
dumy, bo od lat stosuje rozwiązanie minimalizujące przemarzanie, 
a więc i ubytki ciepła. – Kiedyś, jak się robiło balkon, wypuszczało się 
element stropu na zewnątrz i w tym elemencie przejścia powstawał 
duży mostek cieplny. To było najzimniejsze miejsce w mieszkaniu. 
Najzimniejsze, a więc takie gdzie skraplała się para wodna z miesz-
kania. Poznać to było można po plamach na ścianach  i sufitach 
w pobliżu balkonu. często tam wykwitał rozwijający się grzyb. Parę 
lat temu zaczęliśmy „kombinować” i powstały te nasze „ciepłe” bal-
kony - na słupach, połączone z budynkiem „ciepłymi łącznikami”. 
Rozwiązanie się sprawdziło, choć dużo za nie  płacimy, bo używana 
w tym przypadku stal nierdzewna jest bardzo kosztowna. 

Doświadczenie w tej materii przydało się przy projektowaniu 
domu energooszczędnego. Wioletta Stelmach dodaje: - Przy po-
żądanej obecnie energooszczędności budynków takie rozwiązania 
będą koniecznością. To co weryfikatorzy sprawdzają przy ocenie 
projektów, to właśnie mostki termiczne.

MEC NIECO ZAWIEDZIONY

energooszczędność budynku, który PB KUNceR stawia przy ulicy 
cypryjskiej na Osiedlu Unii europejskiej zasadza się jeszcze na jed-
nym rozwiązaniu. Otóż na jego dachu zostaną zamontowane solary, 
czyli baterie słoneczne podgrzewające wodę używaną do mycia. To 
znacznie zmniejszy zapotrzebowanie na ogrzewanie  wody  przez 
energetykę cieplną. W pogodne dni woda użytkowa będzie  pod-
grzewana w znacznej części  energią promieniowania słonecznego. 
Warto podkreślić: w pogodne a nie wyłącznie słoneczne dni. 

O domach, w których pobór energii wytwarzanej konwencjo-
nalnie spada prawie do zera mówi się jako o pasywnych. Wykorzy-
stują one energie słoneczną do podgrzewania wody i wytwarzania 
prądu (poprzez ogniwa fotowoltaniczne) albo ciepło z głębi ziemi 
(poprzez tzw. pompy ciepła). – To kolejne wyzwania, jakie czekają 
nas w nieodległej przyszłości – mówi z przekonaniem Wioletta Stel-
mach. 
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PB KUNCER nie po raz pierwszy wdraża 
pionierskie rozwiązania – techniczne, albo 
organizacyjne. Firma należy do pierwszych 
w kraju deweloperów, którzy wprowadzili 

deweloperski rachunek powierniczy. Rachunek 
taki daje kupującemu mieszkanie gwarancję,

że jego pieniądze są w pełni bezpieczne, 
bo deweloper otrzymuje wynagrodzenie dopiero 

po wykonaniu określonego etapu albo całości 
prac. Czuwa nad tym bank, który staje się 

gwarantem interesów klienta. Od firm 
budujących nieruchomości na sprzedaż 

wymaga to zaangażowania kapitału własnego, 
a to eliminuje z rynku podmioty najsłabsze.



STYL ŻYCIA16 

zień Matki świętuje się na całym niemal glo-
bie, w różnych momentach roku. W wielu 
państwach Dzień Matki pokrywa się z Dniem 
Kobiet. Pierwsze miały być Stany Zjednoczone 
w osobie pochodzącej z Filadelfii Anny Jarvis, 
która 12 maja 1907 r. zorganizowała nabożeń-

stwo na cześć zmarłej matki, działaczki na rzecz kobiet. W 1914 r. 
święto zyskało status państwowy i odtąd przypada w USA w drugą 
niedzielę maja, podobnie jak w większości krajów, m.in.: Australii, 
Austrii, Belgii, Brazylii, chinach, chorwacji, Kubie, czechach, Danii, 
Finlandii, Niemczech, Grecji, islandii, indiach, Włoszech, Japonii, 
łotwie, Holandii, Nowej Zelandii, Pakistanie, Peru, Słowacji, RPA, 
Szwajcarii, Turcji, Ukrainie, Zimbabwe. 

W Gruzji mamy przyjmują całusy 3 marca, w Tajlandii – 12 sierp-

nia, na Białorusi – 14 października, w Rosji – w ostatni dzień listopa-
da, a w indonezji – 22 grudnia. W Polsce Dzień Matki po raz pierw-
szy świętowano 1914 r. i jesteśmy jedynym krajem, gdzie przypada 
on 26 maja. Dzień później – w Boliwii. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
dzisiejsze kwiaty, upominki i uściski przeznaczone dla mam wy-
padają blado wobec pradawnych i dawnych bogatych obrzędów 
i rytuałów ku czci matek i pokrewnych im postaci – wielkich bogiń-
matek, przynoszących płodność, odrodzenie i urodzaj...

Niemal w każdym języku świata słowo matka brzmi podobnie: 
począwszy od naszych słowiańskich mam, majek i maminek, przez 
portugalską mãe, włoską mammę, niemiecką Mutti i szwedzką mor, 
po francuską maman i afrykanerską moeder. Matka to äiti w Finlan-
dii, czy ibu w indonezji albo patrino w języku esperanto. etymolo-
gia słowa „matka” w języku polskim wskazuje, że jest ono – o dziwo 

d

AUTOR: ANNA MAKOcHONiK / FOTO: WOJciecH GReLA, MARciN TORBińSKi, ARcHiWUM PiOTRA ZeMły

W 2001 r. na ulicach polskich miast pojawił się billboard – na fotografii przedstawiającej 
pępek widniał napis „Blizna po matce”. Autorka, Monika Mamzeta, projektowała go 
w duchu feministycznym – wszyscy „pochodzimy od kobiety, wszyscy mamy matkę”. 

Plakat nie przez wszystkich został zrozumiany i dobrze przyjęty. Trudno się jednak nie 
zgodzić z zawartą w pracy tezą. Matka, mamusia, mamuśka, mamunia, matula, albo 

po prostu mama. Jest jak serce – jedyna. Niezależnie, czy blisko, czy daleko, czy 
była w naszym życiu obecna czy nie, matka po prostu jest, choćby tylko w pamięci. 

Przypomina nam o tym nieco bardziej 26 maja – Dzień Matki. A my pytamy: 
za co kochamy mamy?

KOcHAMy NASZE MAMY

Barbara Jaroszyk z dziećmi
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– zdrobnieniem. Jego pierwotna postać to słowiańska mati, prze-
obrażona w staropolską, nie brzmiąca dziś zbyt przyjemnie – mać. 
Stąd dumna macierz i szlachetne macierzyństwo.

RELACJA WAŻNA I TRUDNA

Psychologowie są zgodni co do tego, że relacja z matką jest 
kluczowa. Przede wszystkim z punktu widzenia rozwoju człowie-
ka. chodzi o tzw. pierwotną więź z opiekunem, którym najczęściej 
jest matka. - Więź z matką jest najważniejsza przede wszystkim 
dlatego, że jest pierwsza – podkreśla Agata cioczek, psycholog. 
– W największym skrócie ta relacja stanowi podwalinę przyszłości. 
Jeśli była bezpieczna w okresie niemowlęcym, to w życiu dorosłym 
człowiek ma większą szanse na budowanie partnerskiego związ-
ku, ma większe zaufanie do ludzi, łatwiej wchodzi w bliskie relacje. 
i odwrotnie, gdy w więzi istniały deficyty, wpłynie to na zaburzenia 
w relacjach.

istotę relacji z opiekunem badał m.in. Harry Harlow z Uniwersytetu 
Winconsin. Naukowiec przeprowadził  eksperyment z małpkami, któ-
re oddzielono od matek po urodzeniu i umieszczono w pomieszcze-
niu z atrapami matek – drucianą i włochatą, które na zmianę „karmiły” 
maluchy. Zaobserwowano, że niezależnie od tego, która z kukiełek 
„podawała” pokarm, rezusy chętniej przebywały z matką włochatą, 
co pozwoliło badaczom wysnuć teorię, że ogromne znaczenie w bu-
dowaniu więzi matki z dzieckiem ma dotyk, przytulanie, bliskość.

Pacjenci psychoterapeutów często w procesie terapii odkrywają, 
że źródłem ich problemów są właśnie pierwotne relacje z mamą. 
Bywają one bardzo trudne, a to na nich właśnie buduje się na-
sza tożsamości i osobowość. – Sporo rzeczy zależy oczywiście od 
temperamentu oraz czynników środowiskowych – zaznacza Agata 
cioczek. – W toku życia relacja jest modyfikowana przez kontakty 
z rówieśnikami, ta bezpieczna więź może zostać zachwiana, a ta 
niedostateczna naprawiona na przykład przez terapię. Warto wspo-
mnieć, że w psychologii istnieje pojęcie wystarczająco dobrej matki. 
Nie chodzi o to, by była ona idealna, ale by zabezpieczała potrzeby 
dziecka – karmiła je, opiekowała się nim, przytulała je.

Pierwotna więź matki z dzieckiem jest tak samo ważna dla dziew-
czynek i dla chłopców. – Siła relacji i w jednym, i w drugim przy-
padku jest początkowo bardzo intensywna – mówi Agata cioczek. 
– inne jednak mogą być oczekiwania wobec chłopca, inne wobec 
dziewczynki. Bardzo istotny jest okres przedszkolny, kiedy formuje 
się tożsamość płciowa. Wtedy dziewczynki zaczynają identyfikować 
się z matką, naśladować ją. chłopcy identyfikują się z ojcem (lub in-
nym ważnym mężczyzną). W relacji z matką, synowie poznają czym 
jest kobiecość.

PO POCIECHę I Z PROBLEMAMI

Według sondażu przeprowadzonego w ubiegłym roku przez 
cBOS aż 92 procent Polaków zapamiętało z dzieciństwa silną więź 
z mamą, a 51 procent określa ją jako bardzo mocną. ciepłe relacje 
z tatą zapamiętało 80 procent respondentów. Dominująca grupa 
ankietowanych (77 proc.) twierdzi, że w dzieciństwie i wczesnej 
młodości miała dobre stosunki z obojgiem rodziców. co dziesiąty 
respondent (10 proc.) czuł silną więź z mamą, a słabą z tatą. Nielicz-
ni badani deklarują sytuację odwrotną (2 proc.) lub słaby kontakt 
zarówno z matką, jak i z ojcem (4 proc.).

Z badań cBOS wynika, że silniejszą więź z matkami można tłuma-
czyć większą ich obecnością w życiu badanych. Prawie wszyscy an-
kietowani, którzy wychowywali się z obojgiem rodziców (90 proc.), 
rekonstruując swoje dzieciństwo, przyznawali, że zazwyczaj zwraca-
li się do mamy, gdy źle się czuli, coś ich bolało – trzy czwarte (74 
proc.) twierdzi wręcz, że w takich sytuacjach szukali pomocy wyłącz-
nie u niej. Większość respondentów konsultowała z matką plany na 
przyszłość (75 proc.) i mówiła jej o problemach w nauce (62 proc.). 
Jedynie w odniesieniu do rozmów na temat sytuacji w kraju i na 
świecie deklarowało nieco większą aktywność ojców niż matek (55 
proc. wobec 47 proc.).

Mama: Barbara Jaroszyk, dyrektor europejskiego 
Festiwalu Filmowego integracja Ty i Ja
Córka: Anna Jaroszyk
Syn: Radosław Bieliński
Radosław: Mama jest przede wszystkim niezwykle konsekwentna 

i przedsiębiorcza, zwłaszcza w życiu zawodowym. Bardzo stanowcza 
w dążeniu do celu i skuteczna w tych działaniach. Jednocześnie jest cie-
pła i opiekuńcza. łączy nas bliska relacja, często spędzamy razem czas, 
szczególnie w weekendy. Lubimy rozmawiać. Mama nauczyła mnie 
zrozumienia dla osób słabszych, wyczulenia na problemy ludzi wokół 
mnie. Otworzyła mi oczy na środowisko osób niepełnosprawnych, na 
ich życie, zmagania. Nie miałem z tym światem wcześniej styczności.

Anna: Mama jest bardzo silną osobą, pod każdym względem. 
Jest zdecydowana, a przy tym skromna i kochana. Dużo rozma-
wiamy, śmiejemy się. Jemy wspólne śniadania i to nam sprawia 
największą przyjemność. Mama lubi ciszę, spokój i kocha łowić 
ryby. Najbardziej cenię w niej dobroduszność, upór, zrozumienie 
i szczerość. Potrafi dać przysłowiowego „kopa”, ale zawsze odby-
wa się to przez rozmowę, bez krzyku i nerwów. Mama nauczyła 
mnie wielu rzeczy, a przede wszystkim tego, że najważniejsze jest 
zdrowie. Oprócz tego odwagi i „swobodnego” patrzenia na świat. 
często mi powtarza, że każdy problem jest do rozwiązania i nie ma 
sytuacji bez wyjścia. Te elementy mają duży wpływ na moje życie 
i odkąd wzięłam sobie jej rady do serca i ich posłuchałam, czuję się 
szczęśliwsza. Mama jest mamą, ale jednocześnie łączy nas wielka 
przyjaźń. Mogę spokojnie powiedzieć, że jest moim największym 
i najprawdziwszym przyjacielem. Rozmawiamy codziennie. Spra-
wia nam to ogromną radość, mam wrażenie, że razem uczymy się 
od siebie pewnych postaw i zachowań, wprowadzamy je w życie, 
wtedy jest nam łatwiej. Lubimy się bawić, tańczyć, chodzić na za-
kupy. Mama jest moim autorytetem. chciałabym odziedziczyć po 
niej styl życia i osobowość. Przeszkadzają mi niektóre jej cechy, ale 
jest ich bardzo niewiele, a poza tym przecież nikt nie jest idealny.

R E K L A M A
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Mama: ewa Zemła architekt, właścicielka pracowni projektowej
Syn: Piotr
Piotr: Moja mama jest towarzyska, tolerancyjna, asertywna, 

ciepła, pełna energii. Jest szczera, nie lubi obłudy i kołtuństwa. 
Nie należy do osób, które widząc problem, starannie go omijają 
lub udają, że go nie ma. Kiedy trzeba jest twarda i stanowcza. Ma 
duże poczucie humoru. Z pewnością nie lubi rutyny. Kiedy się nu-
dzi, jest nieszczęśliwa. Kocha zwierzęta i przyrodę, jest pełna em-
patii. chętnie działa tam, gdzie wchodzi w grę pomoc jakiemuś 
zwierzakowi czy dziecku, jednak nie jest to bezmyślne ładowanie 
się w coś, co jest oderwane od rzeczywistości. Jeśli idea jest słusz-
na, a cel szczytny – chętnie się tym zainteresuje. Lubi otaczać się 
ludźmi nietuzinkowymi, serdecznymi, mającymi coś do powie-
dzenia. To taki miks duszy zwariowanej, artystycznej, delikatnej, 
romantycznej i stanowczej, biznesowej. Jest dobrą, ale też wyma-
gającą szefową. Dobrze gotuje.

cenię w mamie otwartość na innych, umiejętność radzenia so-
bie w różnych, czasem niełatwych, sytuacjach życiowych oraz jej 
wiarę w happy end. Nauczyła mnie empatii, otwartości na ludzi 
i optymizmu. Dzięki temu, że pozwoliła mi pójść w stronę, któ-
rą chciałem, teraz robię to, co lubię i dalej się rozwijam. Dzięki 
jej wsparciu jestem dziś silny psychicznie, jak Feniks. Po mamie 
odziedziczyłem poczucie estetyki, piękna, zmysł artystyczny, 
optymizm, inteligencję i urodę.

Nasza relacja jest przyjacielska. Wiadomo – czasem są spięcia, 
bo nie mamy łatwych charakterów. Sprzeczamy, ale nie trwa to 
długo. Jak przystało na stuprocentową mamę,  czasem się „cze-
pia”, ale tak musi być. Kiedy trzeba, jesteśmy dla siebie wspar-
ciem.

Bardzo lubimy chodzić na spacery z psami do lasu, jeździmy 
nad morze, bo oboje lubimy wodę. Mamy świetny kontakt, roz-
mawiamy o różnych rzeczach ważnych i mniej istotnych. Gadamy, 
gadamy, gadamy....

Mama: Wiesława Orłowska, etnograf, od kilku lat na emeryturze
Córki: Karolina Dubanowska, Agnieszka chmielewska
Karolina, Agnieszka: Nasza Mama nigdy nie siedzi w jednym 

miejscu, jest aktywna, ciekawa świata i ludzi, w domu zawsze coś 
robi, po prostu nie potrafi usiąść i odpoczywać. Lubi zajmować 
się domem i ogrodem, który z każdym rokiem upiększa; od cza-
su, gdy jest na emeryturze ogród zmienia barwy praktycznie co 
roku.

Mamę kochamy za to, że jest – zawsze, kiedy jej potrzebujemy. 
Nigdy nie ma złego dnia, złej pory, jeśli trzeba nam pomóc. Daje 
nam poczucie bezpieczeństwa, wspiera w działaniach, służy radą. 
Zawsze tak było, jest, i wiemy, że będzie – jesteśmy dla niej naj-
ważniejsze! Nauczyła nas optymistycznego spojrzenia na świat, 
mierzenia się z problemami, a nie unikania ich, zadawania pytań 
i prowadzenia rozmów, bo tylko one mogą pomóc w kontaktach 
z innymi. Po wielu latach dorosłyśmy do tego i w pełni to zrozu-
miałyśmy, chociaż jako nastolatki buntowałyśmy się przed pyta-
niami Mamy – co dzisiaj robiłaś? jak było w szkole? jak się układa 
z koleżankami?, itp. teraz wiem, skąd się brały i przenosimy je na 
własne domy.

Nasze relacje z Mamą były i są przyjacielskie, o wszystkim mo-
żemy porozmawiać i nie ma tematów tabu. Mieszkamy w jednym 
mieście, chociaż nie zawsze tak było, ale bliskość zamieszkania z 
pewnością ułatwia kontakty. Są częste, zarówno te telefoniczne, 
jak i osobiste. Na bieżąco wiemy, co się dzieje w rodzinie. Wymie-
niamy się książkami, czasami chodzimy razem na zakupy, a już 
największą frajdą są wspólne zabawy, zwłaszcza latem, w ogro-
dzie, kiedy w zabawę włączają się nasze dzieci. Po takim dniu 
wszyscy jesteśmy wykończeni, ale szczęśliwi. Praktycznie tradycją 
już są racuchy, które robi moja mama, a które jej wnuki uwielbia-
ją i ciągle się o nie dopominają. Gdy mówimy, że jedziemy do 
dziadków, pierwsze słowa to „będę chciał placuszki”.

Wiesława Orłowska z córkami

 Ewa Zemła z synem
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Agnieszka Mielcarek, studentka:
Mama to najważniejsza osoba w moim 

życiu. Przez dziewięć miesięcy była dla 
mnie wszechświatem, potem pokazywa-
ła świat. czego mnie nauczyła?  Przede 
wszystkim tego, żeby być wiernym swo-
im zasadom, nawet, gdy są one niepo-
pularne czy staroświeckie. A także tego, 
że oliwa zawsze sprawiedliwa. Mamę po-

dziwiam za elegancję i umiejętność bycia damą. Odkąd pamiętam, 
nigdy nie wychodzi z domu nieumalowana i byle jak ubrana. Nawet 
wobec największego prostaka czy chama wykazuje się cierpliwo-
ścią i stara się załagodzić złe emocje. Doceniam też jej wyobraźnię 
– wystarczy, że spojrzy na farbę do ścian, kawałek tkaniny czy lam-
pę, już wie, jak będą wyglądały w danym wnętrzu i czy je dopełnią. 
imponuje mi też mamina znajomość botaniki – praktycznie nie ma 
kwiatka, którego nazwy by nie znała i nie wiedziała, jak o niego za-
dbać. A one odwdzięczają się, rosnąc na potęgę. chyba cała tajem-
nica tkwi w tym, że mama daje im tyle uczucia, że głupio byłoby, 
gdyby zwiędły. Za co ją kocham? Głupie pytanie! Za nią całą!

Alicja Mielcarek, gimnazjalistka:
Mama jest dla mnie autorytetem. 

Poszłabym za nią w ogień. Dla mnie to 
po prostu „trochę” starsza przyjaciółka. 
Wiem, że zawsze mogę na niej pole-
gać. Nieważne, co się stanie, co zrobię, 
powiem, ona zawsze będzie po mojej 
stronie. Nauczyła mnie, że się nie kłamie, 
dlatego nie potrafię nikogo oszukiwać. 

Jestem jej za to wdzięczna. Tylko ona potrafi cieszyć się szczerze 
z każdego mojego sukcesu. Jest szczęśliwa, gdy ja jestem. Dzięki 
niej wiem, że to właśnie miłość jest najważniejszą wartością – bez 
niej życie nie ma sensu. Mama to inteligentna i piękna kobieta. Jest 
zaradna, potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Jako jedyna po-
trafi ogarnąć nasz dom, by panował w nim porządek. łagodzi spory 
i doradza słuszne wybory. Zna mnie lepiej, niż ja siebie. Dzięki niej 
świat jest pełen barw. Jest niepowtarzalna i wspaniała. Za to bardzo 
ją kocham.

Radosław Czerwiński
Mama zawsze uczyła mnie szacunku 

do pracy, do ludzi. Rodzina to podsta-
wa. Nie: znajomi, czy kumple... Rodzina. 
Faktycznie na Rodzinę mogłem zawsze 
liczyć. Będąc nastolatkiem, usłyszałem 
od Mamy: „żyj tak, abyś każdego dnia, 
po przebudzeniu mógł bez wyrzutów 
spojrzeć sobie uczciwie w oczy, patrząc 

w lustro”. Początkowo było to dla mnie zbyt pompatyczne, wręcz 
abstrakcyjne. Potem, popełniając wiele błędów, kiedy po przebu-
dzeniu patrzyłem sobie w oczy coraz mocniej docierały do mnie 
słowa Mamy. Będąc nastolatkiem, a później... -dziestolatkiem mo-
głem przecież to zdanie interpretować po swojemu. Do dziś dojrze-
wam do tego: „żyj tak...”. Staram się, choć błędy wciąż się zdarzają. 
Mama nie podpowiedziała mi jednoznacznie jak się dorobić, jak 
zbić kasę, jak być do bólu asertywnym. Pokazała mi ścieżkę, której 

– pomimo upadków – staram się trzymać i na którą wciąż staram się 
wracać. Dziękuję ci Mamo i Kocham cię za to.

Marcelina Marciniak, studentka 
Politechniki Koszalińskiej:
Moja mama jest dla mnie na pewno 

największym autorytetem w życiu. Nie 
znam drugiej tak silnej kobiety, która po-
trafiłaby wychować piątkę dzieci na ludzi 
mądrych, uczciwych i szanujących pracę. 
Bardzo sobie cenię jej obecność w moim 
życiu. Nie zliczę, ilu rzeczy mnie nauczyła 

od lepienia najlepszych pierogów na świecie począwszy, do umie-
jętności ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje. Wiem, że 
zawsze mogę na nią liczyć. chciałabym w przyszłości stworzyć taki 
dom, w jakim sama się wychowywałam.

Wojciech Gruszczyński, fotografik:
Rodzicom, a więc w połowie Mamie, 

jestem wdzięczny za to, jak zostałem wy-
chowany. Teraz, kiedy jestem już doro-
słym człowiekiem, wiem, jaką to stanowi 
wartość i bardzo to sobie cenię. chodzi 
m.in. o przekonanie, że warto być otwar-
tym na innych ludzi, szczerym, lojalnym 
i pomocnym. Dzięki temu mam wokół 
siebie przyjaciół, którzy mogą na mnie 

zawsze liczyć, a ja jestem przez nich akceptowany taki jaki jestem, 
czyli bezwarunkowo. Mamo, bardzo ci dziękuję. Nigdy nie znajdę 
odpowiednich słów ani innego sposobu, żeby wyrazić, jak jestem 
ci wdzięczny.  

Łukasz Bednarek, dyrektor 
w Zarządzie Obiektów 
Sportowych w Koszalinie:
Odpowiem najprościej: moją mamę 

kocham za to, że jest moją mamą. Po 
prostu. Bo tak naprawdę rodziców kocha 
się przecież za nic, ale bez granic, ponad 
wszystko. Mojej mamie wdzięczny jestem 
za pełen miłości dom. To mama dbała 

o ciepło rodzinne. Od postawy mamy i wychowania zależy w dużej 
mierze, kim się będzie, i w jaki sposób postrzega się świat w przy-
szłości. Dlatego dziękuję jej, za wrażliwość, jakiej mnie nauczyła i za 
uczciwość, którą mi wpoiła.

Karolina Szałek, dyrektor 
zarządzający Agraf-Print:
Moją mamusię bardzo kocham i sza-

nuję! Jest bardzo dobrym człowiekiem. 
Zawsze znajdzie czas na rozmowę i przy-
tulenie mnie. Wspiera dobrym, szcze-
rym, mądrym słowem i bezpiecznymi 
ramionami. Mama rzadko mówi słowo 
„nie”, jest gotowa zawsze mi pomóc, 

czasami to tylko kwestia „teraz” lub „za sekundę”. Bardzo często ze 
sobą rozmawiamy – trzy, cztery razy dziennie. Dużo czasu i uwagi 

PRESTIŻOWA SONDA 
ZA cO KOcHAMy NASZe 

MAMy?
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poświęca moim dzieciom, za co bardzo ją cenię. Teraz, gdy też 
jestem mamą, tym bardziej doceniam zasady, które mi wpajała, 
i obowiązki, które miała. Jest na co dzień moją najlepszą przyja-
ciółką. Jakby było więcej  takich mam na świecie, świat byłby bar-
dziej radosny i kolorowy. Bardzo, bardzo ją kocham.

Agnieszka Staszewska, 
kierownik marketingu „Prestiżu”:
Moja Mama ma wrażliwość dziecka 

pomimo swojego wieku i chyba mam to 
po niej. Jest też „zakręcona” i to też mam 
po niej. Obie jesteśmy bardzo melan-
cholijne, ale jestem chyba jedyną osobą, 
która potrafi ją rozśmieszyć. Uczyła mnie, 
bym zawsze liczyła na siebie i była nieza-

leżna. W moim wieku relacje z mamą są kumpelskie i przyjacielskie. 
Mamę pokochałam jeszcze bardziej – jeśli to możliwe – kiedy sama 
zostałam matką. Zrozumiałam, jak trudne i zarazem piękne mogą 
być relacje mamy z córką. Czuję się przy niej bezpiecznie, mogę na 
nią liczyć, wiem że zawsze mi pomoże. Gdy się już spotykamy, plot-
kujemy, opowiadamy sobie o wszystkim. Uwielbiam kiedy do mnie 
przyjeżdża. Śpimy wtedy razem i gadamy do nocy. Mamuś kocham 
Cię, całuję i czekam!

Jadwiga Koprowska, 
dziennikarka Radia Koszalin:
Mama skończyła właśnie 80 lat, ale na 

urodzinach nie dała się dwa razy prosić 
do tańca. Na pytanie o to, jak się czuje, 
odpowiada: „zgodnie z wiekiem”. W głę-
bi ducha jest młoda: ciekawa życia i ludzi, 
zawsze zadbana, pełna nadziei. Uwielbia 
przyjmować gości, dla których wypieka 

swoje słynne ciasto drożdżowe… To pierwsze mam po niej, tego 
drugiego nigdy nie miałam czasu się nauczyć. Wyjechałam z domu,  
mając 18 lat. Ale we wszystkich radościach i smutkach Mama była 
pierwszą osobą, do której dzwoniłam. Zawdzięczam jej mocny cha-
rakter, wytrwałość i poczucie, że nic mi się od życia nie należy tylko 
dlatego, że jestem. Kiedy wracam z dalekiej podróży, wita mnie 
z błyskiem w oku i pytaniem: „nie bałaś się?” Nie! Nie boję się ludzi, 
inności ani wyzwań. I kocham podróżować… Mam to po Tobie – 
Mamo!

Anna Makochonik, dziennikarka:
Gdy myślę o Mamie, widzę jak czyta 

książkę wczesnym rankiem, albo późnym 
wieczorem, z kotem przy stopach. Albo 
rozwiązuje krzyżówkę, co przychodzi jej 
łatwo, bo zna wszystkie słowa. Ma silną 
osobowość, wielkie poczucie humoru, 
jest niezwykle inteligentna. Imponuje mi 
jej wiedza, odwaga i klasa. Z niewątpliwej 

urody mam po Niej jedynie dłonie.
Mimo wieku nie wstydzę się przyznać, że jestem do Mamy bardzo 

przywiązana. Codziennie rozmawiamy, choćby parę minut przez te-
lefon, pomagamy sobie. Na pewno jest moim autorytetem, ostoją, 
ratunkiem z opresji. Odziedziczyłam po Mamie rzeczy, dzięki którym 
żyje się trudno, ale bez wstydu: poczucie odpowiedzialności, spra-
wiedliwości, szacunku do ludzi i pracy, lojalności. Nauczyła mnie mi-
łości i zrozumienia dla zwierząt. Nie nauczyła mnie rozpychania się 
łokciami, podkładania świni, ani cwaniactwa: tu – jak mówi ironicz-
nie – zawiodła. Im jestem starsza, tym więcej widzę podobieństw 
między nami i bardziej Ją rozumiem. Jest jedyną osobą, która nigdy 
mnie nie denerwuje. Jest po prostu mądrym i dobrym człowiekiem 
i tego się od niej uczę. Na pewno wie, że jest dla mnie super ważna 
i to się nigdy nie zmieni. Przypomnę Jej o tym 26 maja.
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jakiej rodziny pochodzisz?
Urodziłem się w inowrocławiu, miasta około 

80-tysięcznego. Pochodzę z dość szalonej ro-
dziny, w której jestem jedynym poukładanym 
i zupełnie niespontanicznym człowiekiem. Moja 
mama jest z wykształcenia psychologiem spo-

łecznym, tata zajmuje się doradztwem ubezpieczeniowym, a o pięć 
lat młodsza siostra pracuje w Hiszpanii. Przyjacielskie kontakty 
narodziły się między nami, gdy miałem 15 lat, ale rodzice zawsze 
wychowywali nas partnersko. Byli otwarci, ale stawiali nam granice. 
Dostawaliśmy kary wychowawcze w postaci na przykład przymuso-
wej lektury „Trylogii” Sienkiewicza.

To okrutna kara.
(Śmiech) Mieliśmy z tego potem domowy sprawdzian!
Rodzice edukowali was seksualnie?
Robili nam pogadanki, ale na poważnie, żadnych muszelek, 

gniazdek, kogutków. Wszystko miało swoją normalną nazwę. Były 
to rozmowy bardzo szczere, więc byłem zawsze mocno uświado-
miony, co budziło rozmaite zbulwersowania pedagogów.

Kiedy się „zorientowałeś”?
Gdy miałem piętnaście lat, znienacka pocałowała mnie dziew-

czyna. Spadłem z krzesła. Koledzy śmiali się potem, że upadłem 
na głowę i dlatego jestem gejem. Miałem mnóstwo koleżanek, ale 

dziewczyny mnie nigdy nie interesowały. W czasie wagarów brałem 
udział w nasiadówkach z kolegami i popularnymi wtedy niemiecki-
mi filmami dla dorosłych, ale nigdy nie patrzyłem na kobiety, tylko 
na mężczyzn. Wtedy odkryłem w sobie zainteresowanie nimi.

I co? Przestraszyłeś się?
Nie, nie wpadłem też w doła. Raczej doznałem syndromu „jedy-

nego geja we wsi”. Wydawało mi się, że jestem unikalny i wyjątkowy. 
A potem w kiosku zobaczyłem gazetę „Adam” (popularne pismo 
dla homoseksualistów – dop. am) i okazało się, że jednak jedyny 
na świecie nie jestem. Rodzicom sprawę przedstawiłem 8 marca, 
w Dzień Kobiet, w wieku 16 lat.

Jak to przyjęli?
Mój ojciec zrobił wszystkim drinki i powiedział: „chcę ostatni raz 

napić się z tobą po męsku. Mam teraz w domu trzy kobiety. Abdy-
kuję.” Generalnie przyjęli to spokojnie, choć mama martwiła się, jak 
przyjmie mnie społeczeństwo, miała żal, że nie powiedziałem tego 
wcześniej, zastanawiała się, czy zawiodła jako matka, że pomagając 
poszkodowanym kobietom, nie zwracała na mnie ostatecznej uwa-
gi. W końcu odbyliśmy rozmowę, podczas której powiedziałem jej, 
że albo będzie miała syna geja i przyjaciela, albo syna wroga, bo 
ja się nie zmienię. Zaakceptowała to. O tym, jak wspaniałych, tole-
rancyjnych mam rodziców, uświadomiłem sobie w sumie później. 
Mamy teraz świetny kontakt.

z
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Rafał Wołyniak: lat 30+. Pracuje w dziale promocji Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. 
entuzjasta teatru i literatury. Mieszkał w miastach małych, wielkich, dużych, a w 2010 

roku osiadł w średnim Koszalinie; właśnie wprowadził się do swojego nowego 
mieszkania. Poniższa rozmowa to nie coming out, bo Rafał nigdy nie ukrywał 
swojej orientacji. To raczej próba odpowiedzi na pytanie: czym jest tolerancja 

i czy w niedużym mieście o nią trudniej albo łatwiej niż gdzie indziej.



Rodzina to jedno, ale pierwszym sprawdzianem akceptacji spo-
łecznej bywa szkoła.

Nie ukrywałem swojej orientacji w szkole, ale też nie przedstawia-
łem się wszystkim jako gej. Kiedy ktoś mnie pytał, czy nie chciałbym 
mieć dziewczyny, mówiłem, że wolałbym chłopaka. Koledzy reago-
wali normalnie, oprócz koleżanki z klasy, która w oczy powiedziała 
mi, że nie akceptuje mojego sposobu życia, i żebym nigdy się do 
niej nie odzywał. W sumie ją za to cenię, przynajmniej była szczera. 
Nie czułem nawet, że jest mi przykro, bo nie miałem ze sobą pro-
blemu. Nie to nie. Po latach, w czasie zjazdu klasowego, poprosiła 
mnie o wybaczenie.  

Rodzice nie próbowali cię zmieniać?
Moi rodzice postanowili jedynie uczynić mnie bardziej męskim, 

bym sobie kogoś znalazł, więc jak diabetyka do cukierni, posłali 
mnie na siłownię. Tam poznałem swojego partnera, Petra. Roman-
tyczna historia. Męski, wysoki typ sportowy. Kiedy rzekł do mnie po 
czesku „Zapodaj mi hankle”, upewniłem się, że na pewno jestem 
gejem (śmiech). Związek nasz trwał siedem lat, był dość burzliwy, 
emocjonalny. Zakończyła go nagła śmierć Petra w wypadku samo-
chodowym. Związek ten mnie również ukształtował i uwarunkował. 
Nie tylko emocjonalnie i nie tylko dlatego, że zostałem totalnym 
romantykiem. Nauczyłem się jeszcze większej otwartości, bo Petr 
nigdy nie ukrywał naszego związku. Przedstawiał nas oficjalnie jako 
parę. Bywaliśmy wszędzie razem. Tylko raz się zdarzyło, że moi dalsi 
krewni nie życzyli sobie naszej wspólnej obecności na ślubie, za co 
zresztą potem przepraszali.

Po drodze miałem swój szkolny coming out – moja wychowaw-
czyni postanowiła powiadomić rodziców, że „zadaję się” ze star-
szym chłopakiem, a gdy się od nich dowiedziała, że jestem gejem, 
zrobiła w szkole lekcję o tolerancji. Okazało się, że mamy w klasie 
wegetariankę, świadka Jehowy, ateistę...

Nie ukrywasz swojej orientacji, mówisz o niej otwarcie. Czy to, 
że miałeś poczucie bezpieczeństwa w domu, ma na to wpływ?

Mój homoseksualizm zawsze był dla mnie absolutnie naturalny, 
jak to, że jestem mężczyzną, i że mam kręcone włosy. To nie żaden 
epos. Moim problemem życiowym jest raczej samotność, trudność 
ze znalezieniem partnera. Gdy dorastałem, trudno było kogoś po-
znać. Wszyscy się wiązali, przeżywali pierwsze miłości, a ja byłem 
sam. Koledzy nie mieli gdzie, a ja nie miałem z kim (śmiech). Ho-
moseksualiści się wtedy ukrywali, nie było internetu, telefonów ko-
mórkowych, oknem na świat była telewizja i telegazeta. Teraz też 
jest trudno, choć jest więcej możliwości, zmieniło się postrzeganie 
społeczne homoseksualizmu.

Upieram się, że twoje doświadczenia jednak są nietypowe. Mia-
łeś dobry dom, dojrzały związek.

Oczywiście, znam osoby, które zostały przez własnych rodziców 
wyrzucone z domu po coming oucie, które borykają się z proble-
mem braku akceptacji samego siebie. Powiem jednak coś kontro-
wersyjnego – uważam, że to trochę wina samych homoseksualistów. 
Nie można swojej orientacji nadawać rysu heroicznego, stawiać się 
w pozycji męczennika. To cecha charakteru, osobowości, z którą nic 
nie da się zrobić. Taki się urodziłem, mam to w genach. Być może 
u mnie chodzi o to, że nie wychowywałem się w tajemnicy, nigdy 
niczego nie ukrywałem. Ponadto niektórzy świadomie wybierają 
wygodne materialnie życie w kłamstwie.

To znaczy?
Miałem przyjaciela w Warszawie, wziętego prawnika. Żyliśmy 

w trójkącie z jego toksyczną mamą.
Kiedyś powiedziała, że potrafi zrozumieć, że jej syn jest z gejem, 

ale dlaczego z karłem? W końcu stwierdziła, że syn ma wybór: mię-
dzy orientacją a własną kancelarią i super samochodem. i wybrał 
– to drugie.

Jaka jest twoja definicja słowa „tolerancja”?
Powiem przekornie – nie uważam, by tolerancja była potrzebna. 

Wolę używać słowa szacunek, ma szlachetniejsze brzmienie i war-
tość. Wolę, by ludzie oceniali mój charakter czy wygląd, niż tolero-
wali, że jestem gejem. Homoseksualizm nie jest kartą przetargową, 
ani asem wyciągniętym z rękawa w zależności od sytuacji.

Z tego co mówisz, akty nietolerancji wobec ciebie nie były ani 
częste, ani dotkliwe.

Oczywiście wiele razy słyszałem jakieś zaczepki typu „ej, pedał-
ku”, ale chyba miałem po prostu szczęście do ludzi i otoczenia – 
współpracowników, sąsiadów, znajomych. Pecha za to do partne-
rów, bo wbrew obiegowej opinii o rozwiązłości homoseksualistów, 
pragnę dojrzałego związku, domu. Mam, niestety, duże wymagania 
(śmiech).

Nietolerancja nie musi objawiać się ciosem w twarz słowem czy 
pięścią. Bywa maskowana w żartach, przytykach, stereotypach. 
Dotyka cię to?

Mnie i tak ratuje poczucie humoru. Ale, tak, oczywiście, słucha-
łem głupich kawałów opowiadanych całkiem na serio albo jakichś 
bzdur. W zasadzie mnie to nie dotyka, choć nie jestem też grubo-
skórny. Na przytyki reaguję, zazwyczaj dowcipnie, a czasem ostro, 
dyskutuję, jeśli mam do czynienia ze stereotypami, ale nie uważam, 
że to objawy nietolerancji. Nikt nigdy nie obraził mnie wprost. Nikt 
mnie pobił, nie zwyzywał. Z agresją spotkałem się nie z powodu 
orientacji.

Obraża cię któreś z określeń typu „pedał”, „ciota”?
Nie obraża. Pierwsze lubię, drugie jest jakieś głupie. Sam używa-

łem i używam słowa pedał. Kiedyś bardzo często, bo kiedy byłem 
nastolatkiem, tak się wtedy mówiło. Słowo gej weszło do polskiego 
słownictwa dużo później. Lubię do tej pory określenie „cieplaczek”, 
którego używa mój tata, a sam mówię czasem o homoseksualistach 
„zaczarowani”.

Koszalin jest miastem tolerancyjnym?
Bardzo. W Koszalinie bardzo dobrze żyje się ludziom otwartym. 

Pełnię funkcję publiczną, na Facebooku mam znajomych wśród po-
lityków różnych opcji, nigdy nie zdarzyło mi się w pracy usłyszeć, że 
ktoś nie będzie ze mną współpracował, bo jestem gejem. Uważam, 
że społeczeństwo jest bardzo tolerancyjne, zwłaszcza w Koszalinie. 
Pracuję w środowisku artystycznym. Kiedy trafiłem do BTD wszyscy 
to naturalnie akceptowali. Za to, gdy okazało się, że jestem jedynym 
gejem w teatrze byłem zdziwiony i szczerze zawiedziony!

Mieszkałeś w różnych miastach: Pradze, Warszawie, Gdyni, 
teraz w Koszalinie. Jak w zależności od wielkości miasta żyje się 
w nim gejowi?

W większych miastach większa jest na pewno anonimowość i co 
za tym idzie – bezosobowość. Ludzie nie wiedzą o sobie nic, łatwiej 
jest żyć w związku homoseksualnym. Koszalin jest miastem średnim, 
mniejsza jest anonimowość, a więcej uwagi skupia osobowość. Ja 
nie chcę być anonimowy. Jestem jawnym gejem. Koszalin dał mi 
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Wolę, by ludzie oceniali mój charakter czy wygląd, 
niż tolerowali, że jestem gejem. Homoseksualizm 
nie jest kartą przetargową, ani asem wyciągniętym 
z rękawa w zależności od sytuacji.

Uważam, że pojawiający się czasami brak tolerancji 
to trochę wina samych homoseksualistów. 
Nie można swojej orientacji nadawać rysu 
heroicznego, stawiać się w pozycji męczennika.



dom. To moja przyszłość. Natomiast wiem, że „ludzie z branży” czę-
sto boją się w takim mieście otworzyć, stworzyć związek.

Czyli w średnim mieście mniejszym problemem jest nietoleran-
cja niż znalezienie sobie kogoś?

Trudniej znaleźć partnera, zdecydowanie. Mogę mówić tylko 
o sobie oczywiście, mnie nietolerancja po prostu nie dotknęła. Jeśli 
już, to paradoksalnie, ze strony środowiska homoseksualnego. Bra-
łem udział w Żywej Bibliotece (akcja, w której przedstawiciele nieak-
ceptowanych społecznie postaw jako Żywe Książki odpowiadają na 
pytania czytelników – dop. am), wystąpiłem w telewizyjnych „Ugo-
towanych”. Otoczenie mówiło „super”, a środowisko pytało: po co 
ci to, po co się lansujesz? im mniejsze miasto tym ludzie 
chcą być bardziej anonimowi. Poza tym wolą przelotne 
związki, niż stałe związki, może dlatego, ze trudniej jest 
je ukryć.

Mówi się, że środowisko homoseksualne, zwłaszcza 
w średnich miastach, jest bardzo hermetyczne i skryte.

Sądzę, że na anonimowość tego środowiska ma 
wpływ internet. Można wszystko tu załatwić szybko, bez 
wychodzenia z domu, być dalej „sobą”, nie zmieniać 
życia. Uważam że czarny PR robią też celebryci-geje, 
bo wszyscy myślą, że to są przeciętni przedstawiciele 
homoseksualistów, a my niekoniecznie jesteśmy eks-
centryczni i rozrywkowi. Hermetyczność to strach przez 
samym sobą.

Jesteś za coming outami?
Za! Powiedzenie o sobie choćby najbliższym eliminu-

je niepokoje, spięcia i kłamstwa. Przynosi ulgę po pro-
stu. Zapobiega „schizofrenii”. Nie trzeba udawać, odpo-
wiadać na pytania w stylu „kiedy na święta przyjedziesz 
z dziewczyną?”, sytuacja jest jasna. Nie jestem natomiast 
za rewolucją, paradami równości, manifestacją. Jestem 
za kompromisem i rozmową. Unormowaniem prawa. 
Homoseksualiści nie walczą o akceptację, ale o lepsze 
życie społeczne. Ja miałem szczęście, będąc w związku, 
bo zamieszkaliśmy z partnerem w Pradze. Od 2002 r. ist-
nieją tam związki partnerskie, mieliśmy nawet coś w ro-
dzaju ślubu, a raczej uroczystego podpisania odpowied-
nich dokumentów. Po wypadku mogłem decydować 
o losie mojego partnera. Tego bym chciał w Polsce.

Byłeś trzykrotnie Żywą Książką, także w Koszalinie. 
Jakie najgłupsze, najbardziej stereotypowe pytanie 
usłyszałeś?

Nie miałem takiego pytania. Absurdalne było jedno, 
dotyczyło spraw intymnych, zadała je pani, która podej-
rzewała o homoseksualizm swojego męża. Natomiast 
powiem o najmądrzejszym pytaniu jakie miałem. Przy-
szła mama z córką. Powiedziała, że jej syn ma od wielu 
lat partnera i całe życie się zastanawia, czy i gdzie popeł-
niła błąd. Powiedziałem, że nie, że najważniejsze, że syn 
ma w niej przyjaciółkę, ale nigdy jej nie zrozumiem, bo 
nie będę rodzicem. często przychodziły do mnie mat-
ki, rodzice. ewentualnie geje, którzy się radzą, czy np. 
mówić rodzicom. Zawsze mówię, że tak, bo jestem przekonany, że 
większość rodziców kocha swoje dzieci. Moi nawet próbują mnie 
swatać!

Zdarzyła ci się jednak w czasie Żywej Biblioteki dość nieprzy-
jemna sytuacja z grupą młodych chłopaków.

Tak, usiedli w pobliżu mnie i napisali sobie na kartce „homofo-
by”. Podszedłem i zapytałem, co to znaczy i czym się objawia. Byli 
stropieni i małomówni, mało również odważni. Wyprosili ich orga-
nizatorzy.

A starsi ludzie?
Uwielbiam i szanuję. Mało tego, uważam, że tzw. moherowe be-

rety to często urocze, fajne osoby. Miałem taką przygodę w Gdyni: 
sąsiadka, gdy się wprowadzałem, zwróciła się do mnie per pani i za-
pytała o męża, potem per pan i zapytała o żonę. W końcu zapytała, 
czy jestem, tym, no, ped... i w końcu stwierdziła, że po pierwsze nie 

wyglądam, i że inaczej o nas mówią w telewizji. Odpowiedziałem, 
że rogi i kopyta mam schowane w walizce. Od razu polubiliśmy. 
Upieram się, że społeczeństwo jest tolerancyjne, zwłaszcza w bez-
pośrednim kontakcie. Ludzie raczej dziś oceniają raczej osobowość, 
charakter, osiągnięcia.

A czego, tobie, gejowi brakuje w Koszalinie?
Jakiejś fajnej równościowej imprezy, festiwalu na przykład filmo-

wego. Sam mam ponad 400 filmów i książek obyczajowych o tema-
tyce LGTB, z najróżniejszych zakątków świata, łącznie z Azją i RPA. 
Brakuje mi pubu, klubu dla homoseksualistów. Takiego jakie ma 
Szczecin, Gdańsk.

Czemu to jest potrzebne?
Bo nie mamy miejsca, gdzie moglibyśmy się spotkać.
Przed chwilą powiedziałeś, że środowisko jest zbyt hermetycz-

ne, a z drugiej strony chciałbyś miejsca stworzonego tylko dla 
tego środowiska.

Nie chodzi o tworzenie enklawy, ale oazy, gdzie można pogadać, 
kogoś poznać. W tzw. normalnym klubie ludzie są wymieszani, nie 
wiadomo przecież na pierwszy rzut oka jaka jest orientacja. Byłoby 
łatwiej i bezpieczniej. Także osobom, które jednak mają ze sobą. 
Jak chcesz słuchać danej muzyki, to idziesz do odpowiedniego klu-
bu. i to chodzi.

Czemu w Koszalinie takie miejsce jeszcze nie powstało?
Nie wiem, ale pewnie ze strachu. Być może chodzi też o eko-

nomię, to nie jest zbyt dochodowy interes. Jeśli ktoś chciałby taki 
stworzyć, to ja osobiście, za darmo zajmę się jego promocją.
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ak wyjaśnia, pomysł, żeby popływać po Dzierżęcince poja-
wił się nagle, niczym impuls. Bez długiego zastanawiania 
się wziął przyjaciół, spakowali kajaki na dach poczciwej 
skody favorit i ruszyli do źródeł koszalińskiej rzeczki. To, 
że była jeszcze zima, nie miało żadnego znaczenia. Oto 
jak Wojtek skwitował podzieloną na trzy etapy kajakarską 

zabawę:
„Dlaczego popłynęliśmy Dzierżęcinką? Po prostu, dlatego że jest! 

To wystarczający powód. Mam wrażenie, że nie doceniamy tego, co 
nam natura dała. Szukamy na siłę pomysłów na miejskie atrakcje, 
a nie dostrzegamy tego, co mamy pod nosem. 

Pewnie więcej wrażeń mielibyśmy z wyprawy jakąś dziką rzeką. 
Taką jak na przykład Radew. Ale czy nie warto spojrzeć na Koszalin 
z innej perspektywy? A z kajaka miasto wygląda inaczej, niezwy-
czajnie. Mamy wtedy dostęp do miejsc, do których na co dzień nie 
mamy szansy zajrzeć. 

Dzierżęcinka ma tylko ok. 30 km długości. Wypływa w pobliżu 
malutkiej osady Zacisze. Tam wysącza się w postaci wielu malutkich 
strumyczków. Oczywiście, po nich nie da się płynąć. Trzeba poje-
chać w okolice Manowa. Tak więc dla kajaków rzeka jest spławna na 
jakichś 25 kilometrach długości. 

Od Manowa do Jeziora Lubiatowskiego płynie się wygodnie. 
Rzeczka jest ujęta w karby, bo toczy leniwe wody starym kanałem. 
Przy czym warto zaznaczyć, że kto nie wie, że płynie kanałem, bierze 

koryto za naturalne. Miejscami są co prawda jakieś płycizny, więc 
dno kajaka dostaje w kość, szorując po podłożu, ale przy ostroż-
nym operowaniu szkód da się uniknąć. Po drodze zdarzają się 
przeszkody – np. kładki albo przewrócone drzewa czy słupy. Ale to 
tylko przysparza frajdy, gdy trzeba dobić do brzegu i kawałek kajak 
przenieść. 

W końcu wpływa się na jezioro Lubiatowo. Przyjemnie się je po-
konuje. Gorzej, że aby wypłynąć dalej, trzeba pokonać spore trzci-
nowisko pomiędzy dwiema częściami jeziora. Zimą, kiedy trzciny są 
suche, jest to jeszcze stosunkowo proste. Teraz byłoby trudniej, bo 
roślinność rozpoczęła wegetację, więc widać mniej i trudniej zna-
leźć właściwy kierunek. 

Rzeka wypływa z Lubiatowa w kierunku Koszalina bardzo starym 
kanałem. Został on przekopany w XIII wieku, o czym zaświadczają 
źródła historyczne. Kanał ciągnie się aż do miejsca, gdzie do Dzier-
żęcinki uchodzi Raduszka. 

Kłopotliwy jest niewielki odcinek w samym mieście, w okolicach 
starej papierni. Tam rzeczka staje się płytka, przez jakieś 50 metrów 
płynie w czymś, co przypomina tunel. Tak więc tutaj kajak trzeba 
ponieść na większą odległość. 

Na odcinku miejskim rzeczka jest generalnie czysta. Od ulicy Młyń-
skiej zaczynają się kłopoty. Pojawiają się dziwne zapachy. Coś musi 
w tych okolicach wpadać do rzeki, bo staje się ona brudniejsza. 

Problem jest też taki, że na tym miejskim odcinku są rozmaite 

j

AuTOR: ANDRZeJ MIeLCAReK / FOTO: WOJCIeCh GReLA

Nasz redakcyjny kolega, Wojtek Grela, znany jest czytelnikom miesięcznika „Prestiż. 
Magazyn Koszaliński”  jako świetny fotograf, niespokojny duch i wytrawny podróżnik. 

Wystarczy wspomnieć jego ubiegłoroczną, trwającą sześć miesięcy, samotną 
rowerową wyprawę do Ameryki Południowej, podczas której pokonał ok. 

10 tysięcy kilometrów, jadąc  z południa na północ tego kontynentu. 
Tym razem Wojtek proponuje podróż znacznie krótszą.

KajaKiem PO DZIeRżęCINCe

Pomysł na zimowy spływ po Dzierżęcince przyszedł nagle, jak impuls. Spakowali kajaki i jazda pod Manowo, gdzie rzeczka bierze początek



bystrzyny – na przykład przy mostkach. i – niestety – w tych miej-
scach na dnie są rozmaite paskudne przeszkody, jak choćby wielkie 
kamienie albo bryły betonu. To pułapki dla kajaka, bo gdy się ich 
w porę nie zauważy, można popsuć sprzęt albo się wywrócić. Pły-
nęliśmy jedynkami, więc kłopot był mniejszy niż gdyby płynąć ka-
jakiem wieloosobowym. inny rodzaj niezrozumiałych przeszkód, to 
rury, które przecinają rzekę, a jak się wydaje, nie służą już niczemu. 
Z całą pewnością wiele z nich dałoby się usunąć. 

Dramat prawdziwy to fragment rzeki wzdłuż kompleksu ogród-
ków działkowych na tyłach Osiedla Unii europejskiej. Pełno śmieci, 
folii, zużytych sprzętów. Wygląda to tak, jakby ludzie czuli się roz-
grzeszeni ze śmiecenia, bo „nie widać”. Z wody widać wszystko! 
Także mnóstwo rurek rozmaitych, które wkopane w skarpę zapew-
ne odprowadzają nieczystości z działkowych domków. Skandal 
i wstyd. Płynęliśmy w czasie, kiedy temperatura była bliska zera 
stopni celsjusza, a na działkach nie było jeszcze użytkowników, 
więc zapach specjalnie nie przeszkadzał. Ale można się domyślać, 
jak jest tam w pełni lata, kiedy upał sięga stopni trzydziestu. 

Przy powalonych drzewach śmieci się zbierają od lat. czas, by to 
posprzątać. Być może po takich gruntownych porządkach, śmiecą-
cy zawahaliby się, zanim by wyrzucili odpady do rzeki. 

Podsumujmy tę naszą mikro wyprawę. 
Najfajniejszy jest z pewnością odcinek przed Manowem – dzi-

ka rzeczka, meandrująca po lesie, niespławna, bo za płytka. Póź-
niej za Manowem już się płynie. Jest sympatycznie. cudowne 
jest jezioro Lubiatowo. Sporo ładnych widoków i względna wy-
goda płynięcia na odcinku miejskim, chociaż nie brakuje puła-
pek w postaci wspomnianych już brył betonu – np. z wystającymi 
metalowymi prętami. To niebezpieczne, bo można uszkodzić 
kajak albo się po prostu wywrócić. Najgorzej jest jednak w miej-
scach, gdzie Dzierżęcinka opuszcza stare granice Koszalina.  
Do posprzątania jest – oceniam – co najmniej 20 km rzeki: w mie-
ście oczyszczenie z przeszkód na dnie, dalej z zalegających śmieci 
i różnych pirackich kanalizacji. 

Niewiele trzeba, by Dzierżęcinka stała się atrakcją Koszalina 
i miejscem rekreacji. Naprawdę.” 

STYL ŻYCIA 25 

Źródła Dzierżęcinki znajdują się w pobliżu osady Zacisze (między Klisznem a Rosnowem). 
Pierwsze 4 km do pływania się nie nadają, bo rzeczka jest właściwie strugą – zbyt płytką, by 
zwodować na nią kajak i się nim poruszać. Wsiąść w kajak da się dopiero za Manowem

Poniżej Manowa rzeczka płynie sztucznie utworzonym korytem, czego osoba 
niezorientowana by się nie domyśliła, bo oba brzegi są porośnięte olchami i łozami

Miejscami rzeczka zwęża się tak, że płynie się odpychając wiosłem od brzegu

Pod niektórymi przeszkodami da się przepłynąć

Część przeszkód zmusza do przeniesienia kajaka



Również tutaj są ślady po bałaganiarzach. Śmieci 
jednak jest mniej niż w dolnym biegu rzeki.

W połowie odcinka między Manowem a jeziorem Lubiatowo 
Dzierżęcinka płynie leniwie całkiem szerokim już korytem

Jeden z nowoczesnych domów powstałych ostatnio w Lubiatowie 
widziany z perspektywy jeziora. Niemal samo szkło, wkomponowane 
w zarośniętą drzewami skarpę schodzącą w kierunku wody. 

Dzierżęcinka na czas jakiś wpada do Jeziora Lubiatowskiego, by na 
przeciwległym brzegu kontynuować bieg w kierunku Koszalina 

STYL ŻYCIA26 

Szukamy ujścia rzeczki z wód Jaziora Lubiatowskiego



Zbliżamy się do Koszalina. Widać już CH Atrium przy ulicy Paderewskiego

Przepust przy zbiorniku retencyjnym. Tuż kończy się pierwszy etap 
naszego zimowego kajakowego spaceru po Dzierżęcince Czyż nie pięknie? Ile uroku musi mieć to miejsce obecnie, kiedy drzewa mają już liście

STYL ŻYCIA 27 

Mimo że jest jeszcze zima, a więc trzciny są suche, przedarcie się przez nie nie jest łatwe Miejscami przy ujściu z Lubiatowa kajak trzeba po prostu przeciągnąć, brodząc w wodzie



STYL ŻYCIA28 

Dopiero z tej perspektywy uświadamiamy sobie, ile jest w Koszalinie 
mostków i mosteczków. Pod większością da się przepłynąć

Opuszczamy granice (starego) Koszalina i płyniemy ku ujściu rzeczki do jeziora Jamno 
(to od niedawna administracyjnie także Koszalin, ale teren jeszcze nie całkiem miejski)

Okolice starego Empiku

Takie widoki w sercu miasta

Na wysokości ulicy Batalionów Chłopskich nurt mocno przyspiesza

Nurt wyraźnie przyspiesza, płynie się na tym odcinku niemal jak po rzeczce górskiej

Jesteśmy w Parku Książąt Pomorskich, widok na siedzibę Filharmonii Koszalińskiej

Budowa tzw. drogowego ringu wewnętrznego. W tym miejscu 
obecnie stoi już gotowy most kołowy przez Dzierżęcinkę



STYL ŻYCIA 29 

Zbliżamy się do ujścia. Naturalna przeszkoda w postaci zwalonego 
drzewa. Lepsze to niż spiętrzenie śmieci, jakie mijaliśmy wcześniej. 

Wpływamy na jezioro Jamno!

Wstyd. Najbardziej zaśmiecony fragment rzeki. Trudno byłoby powiedzieć, czego 
to ludzie nie wyrzucają. Dużo można zarzucić użytkownikom pobliskich ogrodów 
działkowych, bo na odcinku biegnącym wzdłuż działek jest najgorzej.

Prace regulacyjne spowodowały na tym odcinku ogołocenie brzegów z wszelkiej 
roślinności. Ale trzeba mieć nadzieję, że natura odbierze, co jej należne i za kilka lat 
te brzegi znów będą się zielenić. Narzekają tylko wędkarze, którzy uważają, że roboty 
przy pogłębianiu rzeczki i umacnianiu jej brzegów zniszczyły miejsca tarła ryb.

Do Jeziora Jamneńskiego już niedaleko. Okolice elektrowni wodnej na zakręcie
 alternatywnej trasy do Mielna. Tutaj pod przepustem przepłynąć się nie da, niestety.

Tu kończy swój niespełna 30-kilometrowy bieg nasza koszalińska rzeka, która aż prosi się, by z niej korzystać także rekreacyjnie.   

Wodowanie po lodzie



an Grzegorz (takim imieniem zwracają się do nie-
go przyjaciele) to człowiek niezwykle aktywny. 
Kiedyś pracownik naukowy, ekspert pracujący 
krótko na budowach platform naftowych w Afry-
ce, później prywatny przedsiębiorca. Zawsze cie-
kawy świata i ludzi. Ta ciekawość, dzielona z żoną 

– panią Krystyną, owocowała bliższymi i dalszymi wyprawami. Pa-
miątkami z nich były nie tylko wspomnienia, ale również cykle fo-
tografii, bo obok techniki fotografia jest inną życiową namiętnością 
bohatera naszej opowieści.

A co to ta Swisłocz z tytułu wystawy? To miejsce urodzenia Grze-
gorza Funkego. Dzisiaj w granicach Białorusi, zaledwie 15 km od 
obecnej granicy Polski. Miejsce, z którego jego rodzinę w roku 
1944 wypędził zbliżający się od wschodu front i prąca niczym nisz-
czycielki walec Armia czerwona. On sam, oczywiście, tego nie pa-
mięta – był wtedy niemowlęciem. Ale Swisłocz żyła w rodzinnych 
opowieściach, wśród których dorastał. Z nich pochodziło wyobra-
żenie o miasteczku, uliczkach, rodzinnym domu, ludziach, którzy 
tam zostali. i przez długie lata wpis w dowodzie osobistym: urodzo-
ny w Związku Radzieckim. 

p

AUTOR: ANDRZeJ MieLcAReK / FOTO: eDWARD GRZeGORZ FUNKe, ROBeRT GAUeR (PORTReT eGF)

Tę wystawę w koszalińskim muzeum trzeba obejrzeć koniecznie. Podsumowuje ona 
nie tylko pół wieku pasji fotograficznej edwarda Grzegorza Funkego, ale również – jak 

podkreśla sam zainteresowany – jest swoistym bilansem siedemdziesięciolatka. 
Bilansem, który wychodzi zdecydowanie na plus.

„MOJA PODRÓŻ.
PRZeZ SZeŚć KONTyNeNTóW 

DO SWiSłOcZy”
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Chiny, Leshan – posąg Wielkiego Buddy 
został wyrzeźbiony w litej skale szczytu 
Quiluan, leżącego u zbiegu trzech rzek: 
Minjiang, Dadu i Qingyi. Siedzący Budda 
ma wysokość 71 metrów (sama 
głowa - prawie 15 m). Góra Emei 
za sprawą pięknych krajobrazów bywa 
nazywana „Piękność na Ziemi”. 
W pierwszym wieku naszej ery wzniesiono 
tutaj jedną z pierwszych w Chinach 
świątynię buddyjską, dzięki temu góra 
stała się celem pielgrzymek buddystów.
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Przemiany polityczne spowodowały, że dla Polaków możliwie 
stało się nieskrępowane właściwie podróżowanie. Nawet do rzą-
dzonej nadal autorytarnie Białorusi. Swoją mityczną Swisłocz pan 
Grzegorz po raz pierwszy zobaczył jednak całkiem niedawno, bo 
w 2011 roku. Wspomina: – Miałem o niej jakieś wyobrażenie, bo 
przecież tyle o Swisłoczy słyszałem. Topografia z opowieści oka-
zała się nieaktualna. Nie było już tamtych domów, zakątków. czas 
zrobił swoje. Ale ja miałem tak dokładną mapę w głowie, że mimo 
wszystko mogłem wskazać gdzie kiedyś stała piekarnia, a gdzie był 
na rogu sklepik. To było ogromne przeżycie. A trafiłem tam dopiero 
wtedy, kiedy mogłem powiedzieć, że zjechałem już cały świat.

Później na Białoruś pan Grzegorz pojechał jako artysta fotografik; 
miał tam wystawę prac. Jedną z 70 indywidualnych i 45 zbiorowych, 
w jakich uczestniczył. 

Ta obecna, w koszalińskim muzeum, przekrojowo pokazuje doro-
bek fotografika. Podobnie jak album, którego promocja odbędzie 
się 27 maja br. 

edward Grzegorz Funke – w Koszalinie od 1951 roku. Absol-
went Technikum łączności w Gdańsku i Politechniki Gdańskiej, 
doktor nauk technicznych. członek rzeczywisty Fotoklubu Rze-
czypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców i Związku Pol-
skich Artystów Fotografików. Rok 1965 był początkiem jego 
współpracy z agendami informacyjnymi Politechniki Gdańskiej 
(m.in. „Kroniki Studenckiej”) oraz publikatorów ogólnokrajo-
wych („Politechnik”, tygodnik „itd”). W latach 1970-1975 pełnił 
funkcję prezesa Koszalińskiego Towarzystwa Fotograficznego, 
a w okresie 2000-2012 wiceprezesa Bałtyckiego Towarzystwa 
Fotograficznego w Koszalinie. Razem z żoną Krystyną od kilku-
nastu lat realizuje projekt fotograficzny „Portret Świata”, w ra-
mach którego odwiedził z aparatem sześć kontynentów. Od 
2004 roku prowadzi prywatną, jedyną taką na Pomorzu, galerię 
fotografii. Od lat zaangażowany w edukację fotograficzną mło-
dzieży. 

17 lipca 1966. Finał Festiwalu  Muzyki Nastolatków, 30 tysięcy ludzi na stadionie Lechii w Gdańsku. Gościnnie wystąpiły dwa zespoły zagraniczne - 
SYNKOPY 61 z Brna i BEAT-STONES z Finlandii. Prowadzenie i  konferansjerka Roman Waschko i Bohdan Tomaszewski,  a także  Pola Raksa i Jan Zelnik. 
Za ten zestaw zdjęć otrzymałem w 1967 roku nagrodę Ministra Kultury i Sztuki Lucjana Motyki, wygrywając „Studencki Przetarg ‘67” w Gdańsku.

Indie, portret Sikha. Zdjęcie było okładką magazynu FOTO numer 6/2010.
9 września 1967. Wizyta prezydenta Francji Charlesa de Gaulle’a 
w Gdańsku. Spotkanie na Długim Targu przy fontannie Neptuna.
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Jezioro  Namtso leżące na wysokości 4718 m n. p. m. jest jednym z trzech świętych jezior Tybetu, a jednocześnie najwyżej położonym słonym 
jeziorem na świecie. Wyjątkowo malownicze, ma krystalicznie czystą, błękitną wodę. I jak się okazuje nawet tam popularny jest bilard.

2013, Etiopia. Bazar Hamerów. Raz w tygodniu spotykają się, by pokazać się 
w całej okazałości, wymienić towary oraz najnowsze wiadomości i plotki.



„Z dziennikarstwem jest jak z alkoholem – 
mówi pan. – Jeżeli raz je porzucisz, nie powinie-
neś do niego wracać”. Dlaczego? 

– Dziennikarstwo współczesne, zmieniające się 
dynamicznie, nie toleruje dłuższych rozstań. Po-
wrót może okazać się niemożliwy, a co najmniej 
trudny. człowiek nagle stwierdza, że już się do 

tego nie nadaje. 
Co najwyraźniej zmieniło się w dziennikarstwie? 
– Technologia: internet, telefonia komórkowa, portale społeczno-

ściowe. Ludzie komunikują się ze sobą inaczej. Dziennikarz zdoby-
wał informację podczas rozmowy, spotkania. Musiał wyjść z redak-
cji. Dzisiaj większość czasu spędza na miejscu. Telefonuje, śledzi to, 
co ludzie piszą w sieci. 

Ogarnięcie tych nowych źródeł informacji jest łatwiejsze?
– Nie uprawiałem tego rodzaju dziennikarstwa, więc nie wiem. 

Wszystko to jednak ma w sobie coś niezdrowego z autokreacji. Nie 
mamy do czynienia z rozmową, lecz z odbiorem informacji, które są 
oświadczeniami. W rozmowie treść można skontrować, zweryfiko-
wać. W przypadku komunikatów nie jest to możliwe. 

p
Rozmowa z Wojciechem Jagielskim, pisarzem, dziennikarzem, 

byłym korespondentem wojennym

ROZMAWiAł: PiOTR PAWłOWSKi / FOTO: MARciN TORBińSKi

TRZECI śWIAT, 
cZWARTA WłADZA
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„Dziennikarstwo staje się zabawą z tematami, które nie są 
zabawne” – uważa pan. Dlatego odszedł pan z „Gazety Wybor-
czej”?

– Powodów było kilka, najważniejszym to, że dzisiaj zadaniem 
dziennikarza jest szokowanie, straszenie, rozbawianie, a informo-
wanie – na ostatnim miejscu. Byłem uczony, że naszą rolą, jedyną 
rolą, jest dostarczanie ludziom informacji. Tymczasem media się 
skomercjalizowały i teraz, proces ten obserwuję od kilku lat, mają 
zajmować uwagę, a nie informować. Wydawcy muszą liczyć się 
z nakładami, oglądalnością, co przekłada się na zarobki dziennika-
rzy i jakość ich pracy. 

Czy nie jest to schemat dotykający wielu innych branż?
– W mediach jest widoczny. łatwiej zająć uwagę czymś spektaku-

larnym, niż ważnym. Do dyskusji na tematy ważne wybierani są lu-
dzie nieważni lub niepoważni, 
a ci ostatni dają gwarancję, że 
rozmowa będzie spektakular-
na. co z tego, że niczego nie 
wyjaśni; to problem drugo-
rzędny. 

Pan jest rozczarowany 
dziennikarstwem?

– Dziennikarstwo to zawód 
wspaniały, dający niepraw-
dopodobne możliwości. Nie 
jestem rozczarowany nim, 
lecz sposobem, w jaki jest 
uprawiany, jak traktowany. 
Marnujemy możliwości, jakie 
daje dziennikarstwo. Gonimy 
za sreberkiem, chcemy być 
opiniotwórczymi celebrytami, 
mieć status strasznych i sław-
nych, a przy tym zachować siłę 
i skuteczność plutonu egzeku-
cyjnego. Zapominamy, że in-
formowanie jest rzemiosłem, 
a my – rzemieślnikami. 

Przestaliśmy, czy nigdy nie 
byliśmy w Polsce, czwartą 
władzą?

– Do końca nie wiem, co to 
jest – w przypadku mediów – ta 
czwarta władza. Rolą mediów, 
jak mówiłem, jest informować, 
na przykład o nieprawidłowo-
ściach, również w odniesieniu 
do władz. Jeżeli dziennikarze 
te nieprawidłowości ujawniają, 
czy przez to stają się czwartą 
władzą? Przyczyniamy się do 
sprawniejszego funkcjonowania demokracji, ale „czwarta władza” 
to raczej fraza publicystyczna. 

Ciążyła panu etykieta korespondenta wojennego?
– Nie pomniejszała mojej pracy, a bywała próbą pochwały. Za-

skoczę pana: nie uważam się za korespondenta wojennego, lecz 
dziennikarza, który napisał mnóstwo wojennych korespondencji.

Czy to nie to samo?
– Nie. Problem polega na tym, że byłem – i pozostaję – dziennika-

rzem wąskiej specjalizacji: Afryka i część Azji. Nie specjalizowałem 
się w relacjonowaniu wojen, konfliktów zbrojnych. Gdyby wojna 
była obiektem moich zainteresowań, pojechałbym na Bałkany, do 
iraku, a mnie nawet nie przyszło to do głowy. Jeździłem tylko na te 
wojny, które działy się w moich rejonach. Zajmowałbym się nimi tak, 
czy inaczej.

Dlaczego zaczął pan pisać książki?
– Miałem wrażenie, że coś mi umyka; to, co pisałem w kore-

spondencjach bieżących, a nawet w reportażach wciąż nie dawało 

pełnego obrazu. Oczywiście, to pycha dziennikarska: czujemy, że 
musimy o czymś opowiadać. Wiedziałem, że to, co publikowałem 
w gazetach to za mało, to jeszcze nie to. Nie chciałem jednak pisać 
wielu materiałów o jednej sytuacji, którą zastałem w Armenii, czy 
w Gruzji. Wcześniej zaczytywałem się książkami reporterskimi, więc 
poczułem, że to właściwa forma dla moich opowieści. 

Miał pan wrażenie, że rozmówcy pana wkręcają?
– Zawsze miałem. Jako dziennikarz wiedziałem, że rozmówca 

będzie uniknąć odpowiedzi na trudne pytania, postara się posta-
wić siebie w lepszym świetle, a oponenta w jak najgorszym. Będzie 
chciał mnie zmanipulować. Byłem wychowywany na dziennikarza 
specjalistycznego. Jedyną bronią przed fałszem była moja wiedza, 
kompetencja. 

Rozmawiał pan z dyktatorami, zbrodniarzami. Kiedykolwiek 
obawiał się pan o swoje bez-
pieczeństwo?

– Nie. Zasada była prosta: 
jeżeli dopuszczali mnie do 
siebie, na rozmowę, czy au-
diencję, oznaczało to, że nie 
mieli wobec mnie złych za-
miarów. Zdarzało się, że moje 
krytyczne teksty docierały do 
rozmówców. Kiedy napisa-
łem o Zwiadzie Gamsachurdii 
[były prezydent Gruzji – do-
piski autora], delegacja jego 
rządu w polskim sejmie na-
zwała mnie „wrogiem narodu 
gruzińskiego”, a dowiedzia-
łem się o tym wysiadają na 
lotnisku w Tbilisi (śmiech).

Jak pana potraktowali?
– Normalnie. Dostałem 

akredytację, kolejny raz roz-
mawiałem z Gamsachurdią, 
kilka miesięcy później ta 
sama delegacja przyjechała 
i powiedziała, że miałem ra-
cję (śmiech). Najtrudniej było 
przekonać moich rozmów-
ców, że staram się zachować 
bezstronność. 

Miał pan poczucie od-
powiedzialności za swoich 
współpracowników?

– Zawsze. często były to 
trudne relacje, bo oni – prze-
wodnicy, tłumacze – chcieli 
czegoś więcej. Umawialiśmy 
się na zapłatę, na przykład sto 

dolarów dziennie, ale ostatniego dnia oczekiwali, że dostaną pre-
mię. Nigdy niczego im nie obiecywałem, lecz sądzili, że zabiorę ich 
ze sobą, załatwię wizę. Spodziewali się, że zostawię ich na miejscu 
korespondenta. Wszystko to było nierealne. Zawsze jednak stara-
łem o nich pamiętać, a przede wszystkim brałem pod uwagę ich 
bezpieczeństwo. 

„Kiedy wyjeżdżałem, miałem kieszenie pełne pieniędzy” – 
wspomina pan. Ile kosztuje dziennikarza wyjazd w rejon objęty 
wojną?

– Zwykle miałem pięć tysięcy dolarów w gotówce. Koniecznie 
w drobnych, bo jakbym wyjął sto dolarów płacąc w malutkiej wio-
sce za wodę mineralną, musiałbym się z nimi pożegnać (śmiech). 
Sprzedawca nie miałby mi z czego wydać. Banknoty o małych no-
minałach zajmowały strasznie dużo miejsca (śmiech), a trzeba było 
tak je pochować, żeby stały się niewidoczne. Wszystko to było kło-
potliwe. 

Na co szło najwięcej pieniędzy?
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– Wszystko kosztowało, najwięcej łapówki. Na granicy kongijskiej 
żołnierze żądali rozmaitych szczepień. Było źle, jeżeli nie miałem 
książeczki [szczepień], bez niej mogłem zaszczepić się na miejscu 
wielorazową strzykawką leżącą w biurku. Mogłem tego uniknąć, 
opłacając przekroczenie granicy. „Opłata za szczepienie” wyno-
siła pięćdziesiąt dolarów, to znaczy tyle kosztowała pieczątka bez 
szczepienia (śmiech). Osobno płaciłem za tłumacza, przewodnika, 
za wyżywienie, transport. Biały człowiek w takich miejscach sprawia, 
że ceny rosną (śmiech). 

Był pan na granicy życia i śmierci?
– Kilka razy pewnie tak. Świadomie nie pchałem się w takie sytu-

acje. Wiedziałem, że tam trzeba jechać, a jak tam będzie – zobaczę 
na miejscu. Jeżeli jechałem, żeby pisać o wojnie, musiałem ją zoba-
czyć. Wyznawałem filozofię fotoreporterów: trzeba być jak najbliżej 
miejsca, które chcę pokazać. 

Jakie były pana relacje z fotoreporterami?
– Jeździłem głównie z Krzysztofem Millerem [wieloletnim foto-

reporterem „Gazety Wyborczej”]. Spośród pięćdziesięciu trzech 
wyjazdów, na co najmniej czterdziestu byłem z nim. czy jesteśmy 
przyjaciółmi? Trudno powiedzieć (śmiech). Świetnie nam się praco-
wało, rozumieliśmy się doskonale, ale w Warszawie prawie się nie 
widujemy. Gdybym miał kłopoty życiowe, pojechałbym wygadać 
się do niego. 

Zjeździł pan Afrykę wszerz i wzdłuż. Czy wciąż jest „trzecim 
światem”?

– Nigdy nie używałem tego pojęcia, bo jest ono wartościujące. 
Pierwszy świat to Zachód, a drugi? Wschód, tak? Ale który Wschód? 
(śmiech). Okres zimnej wojny podzielił świat na „Wschód” i „Za-
chód”, a wszystko, co nimi nie było – nosiło status „trzeciego świata”; 
to się nawet ładnie nazywało: „ruch państw niezaangażowanych”. 
A dzisiaj? „Trzeci świat” to na przykład indonezja, Malezja, indie, 
Korea Południowa. czyli kolejność „światów” uległa radykalnemu 
przestawieniu (śmiech). 

KSIąŻKI WOJCIECHA JAGIELSKIEGO
Dobre miejsce do umierania („Historia i Sztuka”, Poznań 1994)
Kaukaz. Próba wyjaśnienia trudnych relacji Gruzinów, 
czeczenów, Ormian z ościennymi krajami. 
Modlitwa o deszcz (W.A.B., Warszawa 2002)
Afganistan. Kraj ustawicznych niepokojów. 11 podróży układa 
się w kronikę powstawania i upadków afgańskich reżimów.
Wieże z kamienia (W.A.B., Warszawa 2004)
czeczenia. Opowieść o jednym z najbardziej tajemniczych 
i najtragiczniejszych miejsc na ziemi – krainie kaukaskiej.
Nocni wędrowcy (W.A.B., Warszawa 2009)
Uganda. Studium jednego z najbardziej niespokojnych 
państw i historia dzieci służących w Armii Bożego Oporu.
Wypalanie traw (Znak, Kraków 2012)
RPA. Koniec systemu rasowej segregacji, biali oddali władzę 
czarnoskórej większości. Drobiazgowa analiza apartheidu. 
Trębacz z Tembisy (Znak, Kraków 2013)
RPA. Opowieść o życiu Nelsona Mandeli i historia Freddiego 
Maake, twórcy wuwuzeli − trąbek kibiców piłkarskich. 

Wojciech Jagielski – rocznik 1960. Absolwent dziennikarstwa 
na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach rok przepracował 
w TVP. W latach 1986-1991 związany z Polską Agencją Prasową. 
W 2012 roku wrócił do niej po 21 latach pracy w „Gazecie Wy-
borczej” (dział zagraniczny). Współpracuje z BBc i „Le Monde”. 
Zajmuje się problematyką Afryki, Azji Środkowej, Kaukazu. Wy-
dał sześć książek. Pisarką jest także żona Grażyna. Mają dwóch 
synów. Fan Manchester United. 





co takiego może być ciekawego na wyspie o powierzchni mniejszej niż Gdańsk? 
Wszystko! W jednym z najmniejszych krajów świata, pod bezchmurnym niebem, 
wśród gorących fal morza, można spędzić niezwykle ekscytujący czas. Bo Malta 

uwodzi swoją śródziemnomorską atmosferą, czarując włoskim urokiem, 
angielską elegancją i arabską egzotyką. 

WYSPA  SKARBóW
AUTOR: MARTA LeGieć
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Malta to raj na ziemi

ozpoczynanie opowieści o kraju od statystyk, 
wydaje się nie na miejscu, ale w tym wypad-
ku zacząć tak warto. Gdańsk zajmuje niemal 
262 km2, a Malta 246 km2. Licząc łącznie trzy 
zamieszkałe wyspy: Maltę, Gozo i comino, zy-
skuje na metrażu, osiągając w sumie 316 km2. 

Niewiele, ale jednak dużo. Na tyle dużo, że nawet po spędzeniu 
tu miesiąca, ciągle jestem zdania, że nie poznałam tej wyspy do 
końca. Jest też i zaleta kompaktowego państwa. Odległości są tu 
na tyle małe, że bez problemu wszędzie da się dojechać w niecałą 
godzinę. Bo nudzić się tu nie będziemy. Jak na tak mały kraj, Malta 
ma całkiem sporo do zaoferowania. Uzależnia sportowców, impre-
zowiczów, archeologów, miłośników architektury i przede wszyst-
kim nurków.

WśRÓD ZIELENI I BŁęKITU

energetyzujące słońce wprawia w wyśmienity nastrój, odpędza-
jąc smutki w dal. Skąpa roślinność kojarzy się bardziej z pustynnymi 
pejzażami północnej Afryki, niż z leżącą znacznie bliżej italią. Jed-
nak skaliste wybrzeże i surowe krajobrazy nie odstraszają. Wręcz 
przeciwnie, stanowią wspaniały kontrast dla wszechobecnej wody 

otaczającej wyspę, którą najprzyjemniej ogląda się z łódki lub 
statku wycieczkowego płynącego wzdłuż wybrzeża. Zresztą żółte, 
pomarańczowe, czerwone łódki dghajsa są nieodłącznie wpisane 
w portowy pejzaż. Oczy Ozyrysa wyrzeźbione na ich dziobach mają 
przynosić szczęście.

Woda u brzegów wyspy mieni się wszystkimi kolorami zieleni 
i błękitu. To idealne miejsca na pierwszą przygodę z windsurfin-
giem czy snorkellingiem. Widoczność sięga aż 30 metrów. Dodaj-
my jeszcze, że pod wodę można schodzić przez cały rok, również 
nocą. A jest tu co oglądać. Pod taflą wody kryją się jaskinie, groty 
i wraki statków, choćby brytyjskiego niszczyciela z ii wojny świato-
wej – HMS Maori. Jednak kto chce pływać wyłącznie dla relaksu, 
powinien wypocząć w krystalicznie czystych wodach Błękitnej La-
guny, między wyspami comino i cominotto. Nie można pominąć 
też Gozo, z jej zapierającym dech w piersiach Lazurowym Oknem. 
Osobom o bardziej wysublimowanych gustach sportowych polecić 
można pola golfowe i ośrodki jazdy konnej.

Z CZERWONą BUDKą W TLE

Maltańczycy są przede wszystkim otwarci, bezpośredni, bardzo 
chętni do nawiązywania kontaktów i niesienia wszelkiej pomocy. 

r
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Łódki dghajsa są nieodłącznie wpisane w portowy pejzaż Nurkowanie na Malcie 

Otwartość ludzi, ich łatwość w nawiązywaniu kontaktu z obcymi, to 
jedna z najbardziej ujmujących lokalnych cech. Z mieszkańcami wy-
spy łatwo nawiązać kontakt również dlatego, że język angielski jest 
drugim, prócz maltańskiego, językiem oficjalnym na wyspie. Jak to 
możliwe? 

To jedna z pozostałości po 160-letniej obecności Anglików. Po-
dobnie jak lewostronny ruch i żółto – pomarańczowe autobusy, któ-
re jakimś cudem wciąż przemierzają miejscowe wyboiste drogi. co 
jeszcze pozostawili po sobie Anglicy. Będziecie zaskoczeni. Są tu 
charakterystyczne czerwone skrzynki pocztowe i budki telefonicz-
ne. Okupacja brytyjska trwała na Malcie aż do 1964 roku. Od tego 
czasu wyspa jest niepodległa.

WśRÓD PINII I PISTACJI

Będąc tu można odnieść wrażenie, że archipelag pięciu wysp, 
z których trzy są zamieszkane, to wielkie muzeum pod gołym nie-
bem. Wśród drzew pinii i pistacji kryje się jeden wielki zabytek. Nie 
ma się co dziwić, zawieruchami maltańskiej historii można by ob-
dzielić pół europy. Podobnie jak w przypadku innych wysp na Mo-
rzu Śródziemnym, i Maltę od zawsze wyrywały sobie z rąk potężne 
imperia. To sprawiło, że w ciągu siedmiu tysiącleci na niewielkiej 
przestrzeni mieszały się różne kultury i cywilizacje, m.in. fenicka, 
arabska, rzymska, francuska, brytyjska. Niemal każdy tutejszy zaką-
tek pełen jest kontrastów i tajemnic. Dobrze jest się zgubić w tych 
zaułkach, choćby w stolicy niewielkiego europejskiego państwa, 
które zachowało w sobie urok prowincjonalnego śródziemnomor-
skiego miasteczka. 

Vallettę założył w 1566 roku Jeana de la Vallette, wielki mistrz za-
konu kawalerów św. Jana z Jerozolimy, czyli joannitów, którzy przy-
byli tu w 1530 roku. Kawalerowie maltańscy, jak zwykło się ich nazy-
wać, ze skalistej, nieurodzajnej wyspy dość szybko uczynili perełkę, 
obiekt zazdrości wielu władców. Budowali twierdze, porty, miasta, 
zakładali szpitale, a nawet sprowadzali artystów, choćby caravag-
gia. Dzięki nim dziś wśród krętych i wąskich uliczek, okraszonych 
starymi pałacami, kościołami i domami, wyraźnie odczuwa się ma-
jestat historii. 

SPUśCIZNA PO ZAKONIE

Zakonowi Malta zawdzięcza wiele, choćby najpiękniejszy na wy-
spie kościół, uznawany też za jeden z najpiękniejszych w europie. 
Katedra św. Jana w Valletcie powstała między 1573 a 1578 rokiem. 
Wciąż zachwyca przepychem zdobień. Każdy fragment jej po-
wierzchni jest misternie pokryty złoceniami i malowidłami. Wśród 
cennych zabytków są tu też krypty 12 wielkich mistrzów.

Szukając na wyspie miejsc oryginalnych, koniecznie trzeba od-
wiedzić Manoel Theatre, jeden z najstarszych teatrów w europie, 
zbudowany w 1731 roku przez portugalskiego wielkiego mistrza 
Manoela de Vilhena. Dziś Valletta to prawdziwy barokowy skarb, 
otoczony pierścieniem murów obronnych i fortyfikacji, jednak kto 

szuka pozostałości dawniejszych czasów, powinien wybrać się poza 
stolicę i zobaczyć pochodzące z okresu 2500-3600 lat p.n.e. świą-
tynie w Tarxien pod Vallettą. W 1914 roku przypadkiem odkrył je 
miejscowy rolnik. Wzniesione z wielkich kamieni bez użycia zapra-
wy, są tysiąc lat starsze od egipskich piramid i kamiennych kręgów 
w angielskim Stonehenge.

śRÓDZIEMNOMORSKIE HOLLYWOOD

Niemniej ciekawa jest Mdina, dawna stolica Malty, nazywana 
Milczącym Miastem. Zbudowana przez Rzymian przyciąga katedrą 
św. Pawła i potężnymi fortyfikacjami. Od wieków mieszka tu kilka 
najstarszych rodzin maltańskich arystokratów. Natomiast centrum 
turystyczne Malty stanowi Sliema, modna i nowoczesna miejsco-
wość wypoczynkowa. Dokładniej mówiąc, to ekskluzywny kurort 
z eleganckimi willami wzdłuż nadmorskiej promenady. i choć sama 
nazwa oznacza „spokój”, o ciszę tu raczej trudno. 

Jest tu też coś dla wielbicieli filmów, którzy przy okazji chcą ak-
tywnie wypocząć. Nie bez przyczyny przecież wyspa przez wiele 
osób zwana jest śródziemnomorskim Hollywood. Wiele tu miejsc, 
w których turyści odkrywają, gdzie powstawały lub właśnie powsta-
ją ich ulubione filmowe lub telewizyjne dzieła. Wyspa ma napraw-
dę bogate portfolio. Dość wspomnieć, że właśnie tu były kręcone 
filmy: Gladiator, Troja, Aleksander, Monachium, Midnight express, 
Hrabia Monte christo… Plany i miejsca, w których te i inne filmy 
nakręcono można obejrzeć wybierając się na specjalnie zorganizo-
waną wycieczkę lub penetrując zakamarki wyspy na własną rękę. 

COś NA DESER

Z Malty warto też przywieźć smaki – oryginalne i niepowtarzalne. 
To prawdziwy raj dla wielbicieli owoców morza i grillowanych ryb. Za 
miejscowe specjały miejscowi uważają ser owczy, suszone pomidory, 
oliwki, bakłażany nadziewane mięsem czy ravjul – pierożki z serem  
ricotta. Lokalna kuchnia ma też wiele wpływów z pobliskich Włoch 
– niemal wszędzie dostaniemy doskonałe makarony i pizze. Po brytyj-
skiej kolonii pozostały angielskie śniadania i klasyczne fish and chips. 
Do tego wino. Tu nawet domowe Syrah czy Merlot smakuje wybor-
nie. A na deser, do małej kawy, wręcz obowiązkowo likier z opuncji.

Urok maltańskich zakamarków łatwiej dostrzec, gdy nie są za-
tłoczone, jednak nie łudźmy się, że lato spędzimy tu podziwiając 
otoczenie, snując się leniwie po pustych ulicach. Jeden z najmniej-
szych krajów świata jest naprawdę bardzo gęsto zaludniony, do 
tego wszędzie pełno turystów. O wytchnienie z pewnością łatwiej 
tu wiosną lub jesienią. 

Wieczory za to należą do najbardziej rozrywkowej dzielnicy, czyli 
Paceville w St Julians. To właśnie tu w miejscowych barach i klubach, 
tańcząc i śpiewając karaoke, turyści i miejscowi spędzają czas do 
białego rana, bo Paceville nigdy nie śpi. O każdej porze roku kuszą 
najmodniejsze kluby – coconut Grove, empire i Axis – dyskoteka na 
trzech poziomach, mieszcząca aż 3 tysiące spragnionych zabawy.
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„PRESTIŻ”: - 10 lat istnienia to z całą pew-
nością okres, po którym można powiedzieć, 
iż firma na trwałe wpisała się w lokalny rynek 
– w tym przypadku usług turystycznych. Jak 
z perspektywy tego czasu  ocenia Pan miej-
sce, w którym aktualnie znajduje się Biuro 

Podróży ”EXODOS”?
Artur Kwiatkowski, właściciel Biura Podróży „eXODOS”:  - Muszę 

przyznać, iż zarówno dla mnie osobiście, jak i dla wielu osób zwią-
zanych w jakiś sposób z firmą, stanowi to wciąż niemałe zaskocze-
nie, iż tak szybko i w sumie niespodziewanie wkroczyliśmy z „eXO-

DOSeM” w wiek dwucyfrowy – przecież wciąż dobrze pamiętamy 
pierwsze lata istnienia biura i związane z tym pionierskie wycieczki 
grupowe, a także późniejsze szukanie własnej pozycji na nieła-
twym, bo uzależnionym od wielu czynników zewnętrznych, rynku 
turystycznym. Myślę, iż tym, co stosunkowo szybko zapewniło suk-
ces temu przedsięwzięciu, był fakt, iż od samego początku mocno 
zaakcentowaliśmy naszą główną specjalizację , to jest obsługę każ-
dego rodzaju grupy zorganizowanej – ze szkoły, urzędu, stowarzy-
szenia, firmy, itp. W tamtym okresie działało już w naszym regionie 
sporo biur podróży, ale chyba jako jedyni tak mocno postawiliśmy 
na zaistnienie w świadomości Klientów właśnie jako specjaliści od 

„p

Od początku swego dziesięcioletniego istnienia Biuro Podróży „eXODOS” obsłużyło 
ponad 1000 grup zorganizowanych, co oznacza kilkadziesiąt tysięcy osób! Jeśliby 

doliczyć wszystkich klientów indywidualnych, wyjeżdżających z biurem na wycieczki 
i wczasy zagraniczne, wyszłaby pewnie liczba dużo większa niż liczba mieszkańców 

Koszalina. To imponujący wynik, jak na niewielką firmę. O tym jak buduje się renomę 
profesjonalnego biura podróży i jak profesjonalizm biura może sprawdzić jego klient, 

rozmawiamy z panem Arturem Kwiatkowskim, założycielem i właścicielem „eXODOSA”. 
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SPECJALIśCI 
Nie TyLKO OD WyciecZeK 



wycieczek grupowych – i to się opłaciło. Oczywiście, samo jasne 
określenie priorytetów to za mało, żeby odnieść sukces – najważ-
niejsze jest profesjonalne wykonanie kompleksowej usługi, jaką 
jest impreza turystyczna. efekt jest dość łatwy do przewidzenia: 
zadowolenie Klienta i idące za nim polecanie usług firmy kolejnym 
grupom. Tak to wszystko się zaczęło i tak trwa do dzisiaj – a efekt 
to niemal 1000 grup zorganizowanych, jakie obsłużyliśmy przez te 
ponad 10 lat. 

- To naprawdę imponująca liczba klientów. A czy z działalnością 
organizatora wycieczek wiążą się jakieś konkretne wymagania, 
np. koncesja czy licencja?

-  Jak najbardziej. Tym właśnie, czyli licencją, różni się prawdziwe 
biuro podróży od zwykłej agencji turystycznej – a tych drugich jest 
oczywiście znacznie więcej. Agencja turystyczna, nawet jeśli nazwie 
się sama biurem podróży, może jedynie sprzedawać oferty innych 
biur, które są touroperatorami – nie może jednak sama organizo-
wać wycieczek dla własnych 
grup. „eXODOS” od samego 
początku swojego istnienia po-
siada ważny wpis do rejestru 
organizatorów turystyki Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, a co 
za tym idzie aktualną gwarancję 
ubezpieczeniową, zresztą na 
jedną z najwyższych w naszym 
regionie sum. Zwracam na to 
wszystkim Państwu szczególną 
uwagę, ponieważ zdarzają się 
niestety także w naszym mie-
ście przypadki wprowadzania 
potencjalnych Klientów w błąd. 
Na przykład jedno z szeroko 
reklamujących się w lokalnych 
mediach biur wakacyjnych 
często przedstawia siebie m.in. 
jako „największego organiza-
tora turystyki młodzieżowej”, 
a nigdy w swojej pięcioletniej 
historii istnienia nie posiadało 
wymaganego wpisu do reje-
stru. co gorsza, zarówno to 
biuro, jak i kilku innych pseu-
do-organizatorów wciąż wysy-
ła grupy szkolne czy kolonijne 
na własne imprezy, i to często 
w wyższych cenach, niż licen-
cjonowane podmioty. Przed 
ewentualnym skorzystaniem 
z usług takiej osoby czy firmy 
radzę każdej zainteresowanej 
grupie zajrzeć na stronę www.
turystyka.gov.pl i po prostu 
sprawdzić jej rzetelność.             

 - To rzeczywiście niepokojące zjawisko, na które warto zwrócić 
uwagę. Wracając jednak do „EXODOSA”, obsługa grup zorgani-
zowanych to rzeczywiście domena Pana firmy, ale to chyba nie 
jedyny rodzaj usług jakie oferuje biuro?

-  Oczywiście, „eXODOS” to prawdziwe centrum Usług Tury-
stycznych – zresztą pod takim hasłem działamy od 2009 roku. Wła-
śnie wtedy, po sześciu latach mieszczenia się w niewielkim lokalu 
na piętrze budynku aktualnie stanowiącego siedzibę Prokuratury 
Rejonowej, biuro przeniosło się do własnego lokalu ulokowanego 
przy nowo wybudowanym „Deptaku TU i TAM”, mieszczącym się 
między ulicami Kaszubską a Dzieci Wrzesińskich. 

co prawda od samego początku istnienia biura można było u nas 
zakupić wczasy dla osób indywidualnych czy też międzynarodowe 
bilety autokarowe, promowe, lotnicze, itp., ale dopiero w nowym 
miejscu pojawiły się warunki do prawdziwie kompleksowej obsługi 

każdego Klienta: większa przestrzeń (m.in. mamy cztery stanowiska 
obsługi), nowoczesny wystrój, bardzo ciekawe otoczenie lokalu. To 
wszystko właśnie po to, aby zachęcić osoby indywidualne do ko-
rzystania z pełnego wachlarza usług turystycznych – w tym także 
z szerokiego wyboru ubezpieczeń turystycznych, możliwości rezer-
wacji hoteli w każdym zakątku świata czy pośrednictwa wizowego 
do wszystkich krajów. Oczywiście, tym o co chyba najczęściej pyta 
pojedynczy Klient są wczasy w ciepłych krajach oraz możliwość wy-
boru ofert spośród renomowanych touroperatorów – i taką u nas 
dostaje: jesteśmy od lat licencjonowanym przedstawicielem takich 
organizatorów, jak NecKeRMANN, THOMAS cOOK, eXiM TOURS, 
WeZyR HOLiDAyS, ALFA STAR czy SUN & FUN. Ponadto oferujemy 
pełną gamę możliwości wylotu na wczasy z największymi biurami 
niemieckimi z każdego lotniska w kraju naszych zachodnich sąsia-
dów. Osoby pracujące w biurze to specjaliści w tej branży, często 
wyjeżdżający na wyjazdy studyjne do najpopularniejszych krajów 

letniego wypoczynku, a co za 
tym idzie, potrafiący naprawdę 
trafnie dopasować ofertę do 
indywidualnych wymagań. Za-
znaczę tu także – a sporo osób 
zamierzających zakupić wczasy 
o tym nie wie – iż wybierając za-
kup w biurze stacjonarnym, ta-
kim jak nasze, nigdy nie może 
dojść do sytuacji, iż cena takiej 
samej oferty tego samego 
organizatora jest wyższa, niż 
przy samodzielnej rezerwacji 
przez internet. To jeszcze nie 
wszystko, wykupując wczasy 
w naszym biurze Klient zawsze 
otrzymuje dodatkowo atrakcyj-
ny prezent wakacyjny, kupon 
na bezpłatne kawy w zaprzy-
jaźnionej kawiarni, a także 
może skorzystać z naszej bie-
żącej promocji ofert wyjazdów 
zagranicznych. To się zawsze 
opłaca!

- Czy poza działalnością 
związaną stricte z turystyką, 
Pana biuro działa także na in-
nych polach?

- Jak najbardziej. Muszę 
wręcz przyznać, iż dla mnie 
osobiście zaangażowanie 
dobrze prosperującej firmy 
w działalność, nazwijmy ją, oko-
łokomercyjną, a także zupełnie 
niekomercyjną,  jest po prostu 
oczywistością. Realizujemy się 

tu na kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich to sponsoring sportowy 
i kulturalny. Od prawie dwóch lat „eXODOS” wspiera klub ener-
ga AZS Koszalin (wcześniej AZS Politechnika), od lat z sukcesami 
występujący w ekstralidze piłki ręcznej kobiet, a przekazywane 
przez nas środki przeznaczane są na dofinansowanie stypendiów 
dla juniorek z kadry pierwszego zespołu. W sferze kultury możemy 
się pochwalić zorganizowaniem jesienią ubiegłego roku w klubie 
„Kawałek Podłogi” wieczoru rockowo – filmowego z Arkiem Jakubi-
kiem (aktor i reżyser znany z takich filmów, jak „Drogówka”, „chce 
się żyć”, „Dom zły” czy „Pod Mocnym Aniołem”) i jego niesamowi-
tym zespołem Dr MiSiO. Dzięki naszemu wsparciu bilety na to wy-
darzenie były w symbolicznej cenie, a w efekcie widzowie, którzy 
w nadkomplecie wypełnili lokal, mogli posłuchać muzyki grupy, 
na której sprowadzenie w normalnych warunkach nie byłoby stać 
żadnego z koszalińskich klubów. W tym roku także planujemy dofi-
nansowanie kilku koncertów w „Kawałku Podłogi”. 
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- Działają Państwo także charytatywnie.
- Oczywiście, „eXODOS” zaangażowany jest również w działal-

ność charytatywną, biorąc udział zarówno w akcjach organizowa-
nych przez Północną izbę Gospodarczą, której jest członkiem, jak 
i poprzez indywidualną pomoc różnym organizacjom czy osobom 
prywatnym. ciekawy temat to tzw. działalność miastotwórcza – coś, 
co w Koszalinie chyba jest nieco zaniedbywane. W czasie pamięt-
nych Dni Koszalina sprzed trzech lat, podczas akcji „Tak na deptak”, 
wystawiliśmy ogródek piwno–gastronomiczno-muzyczny, który cie-
szył się niezwykłą popularnością. W czasie dziewięciu dni w naszym 
ogródku odbyły się m.in. trzy koncerty muzyczne „na żywo”, a cel 
jaki przyświecał całej akcji i mi osobiście – tj. pokazanie koszalinia-
nom jak dużo tracą na takiej, a nie innej organizacji ruchu w ścisłym 
centrum naszego miasta – wydaje się, iż został osiągnięty. Oczywi-
ście, późniejsze roztrwonienie tego potencjału poprzez zupełnie 

nieprzemyślaną i nieprzygotowaną przez nasze władze kontynu-
ację prowizorycznego deptaka na ulicy Zwycięstwa w czasie waka-
cji, na pewno kładzie się cieniem na całym przedsięwzięciu – ale to 
już przyczynek do całkiem innej rozmowy.           

- To naprawdę sporo ciekawych inicjatyw jak na, w sumie niedu-
żą, firmę. A jakie są plany „EXODOSA” na najbliższą przyszłość?

- Wiosna jest dla nas okresem najbardziej wytężonej pracy. To 
prawdziwy szczyt organizacji wycieczek szkolnych. Jeśli chodzi na-

tomiast o ofertę skierowaną do osób indywidualnych, to chciałbym 
za Państwa pośrednictwem zaprosić wszystkich czytelników na cie-
kawe, mam nadzieję, wydarzenie, jakie zaplanowaliśmy w dniach 6 
i 7 czerwca br.: „Dni otwarte eXODOSA”, połączone z Dniem Dziec-
ka. chcemy nie tylko w atrakcyjny sposób zachęcić potencjalnych 
Klientów do skorzystania z naszej oferty wczasów oraz kolonii i obo-
zów młodzieżowych na okres lata 2014, ale przyczynić się również 
do poznania nowego, interesującego miejsca na mapie Koszalina, 
jakim niewątpliwie jest „Deptak TU i TAM”. W mieście, w którego 
centrum aktualnie istniejące „deptaki” są albo tylko zaniedbane 
(ul. Modrzejewskiej), albo i zaniedbane i dodatkowo zamienione 
w zupełnie kuriozalne nielegalne parkingi (ul. Dworcowa), nawet 
taka, w sumie niewielka, ale przyjazna przestrzeń przeznaczona 
wyłącznie dla pieszych i rowerzystów (co wcale nie oznacza bra-
ku możliwości zaparkowania w pobliżu samochodu – dużo miejsc 

jest np. przy ul. Dzieci Wrzesińskich), ze stylową architekturą i cie-
kawie zaaranżowaną zielenią, na pewno warta jest zainteresowania 
mieszkańców. W tych dniach przewidzieliśmy liczne atrakcje dla 
dzieci, np. mini plac zabaw, malowanie twarzy, bańki mydlane czy 
balony, natomiast o niespodzianki dla dorosłych zadbamy zarówno 
my, jak i współuczestniczące w wydarzeniu inne firmy z „Deptaka 
TU i TAM”: kawiarnia „cOFFee HOUSe” oraz Usługi Kosmetyczne 
„cAROLiNe”. Serdecznie zapraszamy!

Biuro Podróży EXODOS Artur Kwiatkowski 
Obsługa klientów: ul. Kaszubska 6A, tel./fax +48 94 3418012, tel. kom. biuro +48 505 126626, e-mail: exodos@exodos.pl 

www.exodos.pl



MODA 43 

WIOSENNE 
STYLIZACJE

Bluzka Twin-Set 690 zł
Spodnie Cambio Jeans 750 zł
Sandały Hugo Boss 1450 zł
Torba Furla 1350 zł



MODA44 

Sukienka Grey Wolf 179,90 zł
Okulary The Row 1639 zł



MODA 45 

Polo Luisa cerano 690 zł
Spódnica Marccain 990 zł
Kamizelka Airfield 1290 zł
Buty Bikkembergs 1100 zł
Torba Furla 950 zł
Okulary Thierry Lasry 1790 zł
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Można na telefon zamówić jedzenie, to dlaczego by nie zaoferować dobrego kina 
na wynos? Wychodząc z tego założenia, Piotr Skupiński, prowadzący od 10 lat 

wypożyczalnię płyt DVD w koszalińskiej galerii emka, uruchomił usługę dowożenia 
filmów na zamówienie. Teraz, nie ruszając się z domu, możemy poprosić 

o przywiezienie dowolnego filmu z przebogatej oferty DVD express.   

FILMY 
Z DOSTAWą DO DOMU 

AUTOR: ANDRZeJ MieLcAReK / FOTO: WOJciecH GRUSZcZyńSKi, MAReK BRZeZińSKi
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rzyznajmy – każdemu zdarzyła się kiedyś ta myśl: 
chociaż polskojęzycznych stacji telewizyjnych 
przybywa, to rzeczy wartych oglądania jest jak-
by coraz mniej. Wieczorem telewizje dają seriale 
albo mielą w kółko te same popularne filmy. Am-
bitniejsze produkcje pokazują w porze późno-
nocnej. Alternatywą jest ściągnąć coś z Internetu, 

ale to zazwyczaj oznacza marną jakość. Zresztą, czy po to kupujemy 
za ciężkie pieniądze coraz lepsze telewizory, by oglądać filmy na 
ekranie komputerowego monitora? 

Usługa, którą od niedawna oferuje koszalińska wypożyczalnia 
DVD Express, wychodzi naprzeciw tym, którzy sami chcą decydo-
wać, co będą oglądać, a nie zawsze mają czas albo ochotę, żeby 
samemu pójść do punktu DVD. 

 Pomysł jest prosty: na telefoniczne zamówienie dowieźć i ode-
brać płytę z filmem. Jednak przygotowania zajęły trochę czasu. 
Potrzebny był niezawodny i wygodny sposób na udostępnienie 
klientom katalogu tytułów do wyboru. W takich sytuacjach spraw-
dza się strona internetowa. Teraz, zaglądając na www.dvdexpress.
pl, można sprawdzić, czym dysponuje wypożyczalnia i poprosić 
o przywiezienie filmu. Strona jest prosta, ale bardzo funkcjonalna; 
bardzo szybko się ładuje. Filmy podzielone są na grupy gatunkowe, 
każdy ma swój krótki zwiastun i omówienie, co ułatwia wybór.

Piotr Skupiński mówi: – Pracujemy Emce już 10 lat. Klienci nas 
znają, my znamy klientów, ich upodobania. Długa historia wypoży-
czeń to dla nas skarb, bo wiemy co kto lubi, jakie ma preferencje. 
Możemy wtedy doradzić, podsunąć jakąś nowość z określonego 
gatunku. Wypożyczalnia to miejsce, w którym o filmach się rozma-
wia. Klienci bardzo sobie to cenią. 

Pan Piotr używa liczby mnogiej, bo pracuje ze swoim bratem, Ra-
fałem. Ma również innych współpracowników. To, co ich łączy, to 
miłość do filmu. Jak wspomina pan Piotr, od najmłodszych lat więk-
szość kieszonkowego wydawał na filmy – chodząc do kina, kupując 

sprzęt do oglądania filmów w domu, a z czasem także sprzęt do 
ich amatorskiego kręcenia. W czasie studiów był współzałożycie-
lem Akademickiego Klubu Filmowego Politechniki Koszalińskiej. 
Jeździł na festiwale i warsztaty operatorskie (np. Camerimage) oraz 
rozmaite przeglądy filmowe. Sam był organizatorem warsztatów 
podczas tygodni kultury studenckiej. Dotąd pilnie śledzi, co dzieje 
podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i – co jest 
chyba oczywistością – podczas Koszalińskiego Festiwalu Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film”

O filmie mówi: – Dla mnie to coś więcej niż rozrywka. Pokazuje 
co prawda świat zagrany, ale zawsze może poruszyć, pobudzić wy-
obraźnię. Pozwala wnikać w ludzkie emocje, wzbogaca, uwrażliwia. 
Zrozumieć bohatera filmu, to zrozumieć innego człowieka. Wokół 
przeżywanej filmowej historii sami zaplatamy swoje emocje, tak 
więc oglądając coś po latach, możemy po części wrócić do czasu, 
który już minął. 

Tradycyjnemu filmowi, rozpowszechnianemu na płytach DVD, 
wróży się rychły schyłek. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że podzie-
li on los kasety VHS. Piotr Skupiński jest innego zdania: – To tak 
jak z książką. O niej również mówiono, że zniknie, a tymczasem 
przeżywa renesans. Film wydany na płycie to przede wszystkim 
gwarancja doskonałej jakości obrazu i dźwięku. Do tego możli-
wość obejrzenia materiałów dodatkowych, uzupełniających. Fan-
tastyczne jest to, że na płytach wydawane są odnowione cyfrowo 
arcydzieła, i że można je zbierać, tworząc własną podręczną fil-
motekę.

Pan Piotr długo wylicza przewagę, jaką ma film odtwarzany z pły-
ty nad innymi formami rozpowszechniania. Jest przekonany, że ze 
względu na gwarantowaną wysoką jakość, płyta DVD pozostanie 
dla wielbicieli filmu ulubionym nośnikiem.

Aby wybrać film z bogatej filmoteki DVD Express, wystarczy wejść na stronę internetową www.dvdexpress.pl. 
Zamówienia przyjmowane są pod numerem telefonu 94 347 61 80. 

p

Piotr Skupiński

Wypożyczalnia DVD Express oferuje nietypową promocję, któ-
rą nazywa „prozdrowotną”. Jeśli komuś przydarzy się choroba, 
a chciałby ten czas wypełnić oglądaniem filmów, może je wypo-
życzyć za połowę ceny. Wystarczy pokazać zwolnienie lekarskie 
lub jego kopię (popularne L4). 
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SCHUMACHERS HOTEL
DOSTOJNy PRZODeK GROMADy

eneza hotelu Schumachera (tak tłumaczy 
się niemieckie Schumachers Hotel) sięga 
połowy XiX wieku. Przy Neutorstrasse/No-
wobramskiej 51-53 (obecnie Zwycięstwa 
20-24) stała wówczas gospoda należąca do 
wdowy, Wilhelmine Pomplun. Usytuowana 
pomiędzy wybudowanym w 1859 r. dwor-

cem kolejowym a rynkiem, na szlaku Berlin-Szczecin-Gdańsk, sta-
nowiła doskonałe miejsce odpoczynku dla podróżujących i przed-
siębiorców przemieszczającym się po ówczesnych Prusach.

W 1885 r. budynek – w księgi gruntowe wpisany już jako hotel 
– kupił od wdowy Pomplun koszalinianin, carl Schumacher. Do 
1945 r. ochrzczony jego nazwiskiem Schumachers Hotel osiem razy 
zmienił właściciela.

W kolejności byli to: Alexander Voigt (od 1890 r.), Hermann Se-
idel, a po jego śmierci małżonka – Anna Seidel (z domu Borden-
burg), Karl Schulz – restaurator (od 1898 r.), Johannes Duschinsky – 
dostawca piwa (od 1907 r.), Gustav ebert (od września 1912 r.), Paul 
Specovius, w końcu Ferdinand czarske (od października 1920 r.).

HOTeL ZA ROZSąDNą ceNę

Ostatni właściciel rozbudował niezwykle w latach 20. i 30. XX w. 
popularny Schumachers Hotel. Po remoncie oferował on gościom 
sześćdziesiąt pokoi (w tym 16 w części dobudowanej w 1925 r.), 
centralnie ogrzewanych, wyposażonych w elektrycznie oświetle-
nie, bieżącą ciepłą i zimną wodę oraz łazienki. Nocleg kosztował 
2-3 marki za dobę.

g
Od lat sześćdziesiątych XX wieku przy ulicy Zwycięstwa 20 stoi hotel. Najpierw działał 

on jako Jałta, potem Arka, a obecnie – Gromada. Zawsze był wśród hoteli koszalińskich 
najbardziej reprezentacyjnym. Jego historia sięga jednak głębiej niż pół wieku wstecz. 

W przeszłości niemal w tym samym miejscu działał piękny, stylowy, 
elegancki Schumachers Hotel.

AUTOR: ANNA MAKOcHONiK
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Hotel dysponował ponadto salą konferencyjną, bankietową, 
pralnią parową i garażami. Restauracja serwowała gościom wy-
śmienite dania w towarzystwie wykwintnego wina lub wybornego 
beczkowego piwa w czterech rodzajach. Kawę podawano w pla-
terowanej srebrem zastawie wytwórni J. Bautz-Breslau, sygno-
wanej nazwiskiem właściciela Ferdinanda czarskego. Wszystko 
– wedle ówczesnych reklam prasowych – w rozsądnych cenach.

choć niedaleko Schumacherowego działał hotel Pommercher 
Hof (Neutorstrasse 65), a dalej Hotel Fiss (Böttcherstrasse12), kon-
kurenta Schumachers Hotel miał w Koszalinie jedynie w hotelu 
Kronprinz ulokowanym przy rynku, będącym dla odmiany najdroż-
szym spośród wszystkich hotelowych obiektów w mieście. Noco-
wali tu lokalni notable, których do ekskluzywnych pokoi na piętra 
woziła winda, a ze snu wyprowadzał elektryczny system budzenia. 
Z przedwojennych hoteli warto jeszcze wymienić pobliski Deutches 
Haus przy Markt 19.

Żywot stylowego Schumachers Hotel, przez sześćdziesiąt lat 
i przedsiębiorczych zarządców doprowadzonego do świetności 
pogrzebało, jak zresztą wiele innych wartościowych obiektów, 
wkroczenie do Koszalina Armii czerwonej. W 1945 r. hotel legł 
w gruzach. Jak głoszą niektóre przekazy, nie został on zniszczony 
w czasie walk, ale w trakcie rejestrowanej przez radziecką kronikę 
filmową inscenizacji, która miała pokazać wojenny trud i bohater-
stwo „oswobodzicieli”. 

PRASKA JAŁTA I WęGIERSKI BALATON

Terenowi przy dzisiejszej ulicy Zwycięstwa 20 najwidoczniej pi-
sane jest już na zawsze hotelowe przeznaczenie, bo po wojnie tu 
właśnie polskie władze Koszalina postanowiły postawić elegancki 
przybytek noclegowy zaprojektowany w estetyce socrealistycznej. 
W dokumentach niewiele jest jednak śladów, które pozwoliłyby 
odtworzyć proces decyzyjny i inne okoliczności powstania nowego 
hotelu na fundamentach Schumachera. 

– Na podstawie planu szczegółowego zagospodarowania Kosza-

lina z 1955 r. można stwierdzić, że na działce przy dawnej Neueto-
strasse 53 i nowej ulicy Zwycięstwa 28, na której od ponad stu lat 
funkcjonował z powodzeniem zajazd, a potem Schumachers Hotel, 
leżały jedynie gruzy – mówi Joanna chojecka, dyrektor Archiwum 
Państwowego w Koszalinie. Zaznacza: – Na planie nie naniesiono 
żadnych uwag ani rysunków, z których można by wywnioskować, 
jakie było planowane przeznaczenie tego miejsca.

A jednak, w 1960 r. w miejscu dawnego Schumachera wzniesiony 
został, dużo większy od poprzednika, Hotel Jałta. – Nazwa z pewno-
ścią nawiązywała do historycznej konferencji w Jałcie – mówi Joan-
na chojecka – Tam, bez udziału samych zainteresowanych, zapadła 
decyzja o włączeniu w granice powojennej Polski między innymi 
Pomorza, a tym samym dawnego Koeslin, dzisiejszego Koszalina.

co ciekawe, hotel o nazwie Jałta istniał niezależnie i równolegle 
w Pradze przy placu Wacława (zbudowany został w latach 1954-
1958), miał – proporcjonalnie do miejsca – podobną renomę, a na-
wet profil gości. Jałta była w czasach PRL najbardziej reprezenta-
cyjnym i prestiżowym hotelem nie tylko w Koszalinie, ale i całym 
regionie. Przyjmowała partyjnych i państwowych dygnitarzy, orga-
nizowała zjazdy partyjne, gościła osobistości z Polski i świata oraz 
artystów. Należeli do nich m.in. filmowcy biorący udział w Koszaliń-
skich Spotkaniach Filmowych „Młodzi i Film”. 

W słynnej, dla wielu osób kultowej hotelowej restauracji Balaton 
(nazwa od największego węgierskiego jeziora, upragnionego miej-
sca destynacji Polaków w PRL), przy stolikach od święta brylowali 
aktorzy i reżyserzy formatu Krzysztofa Zanussiego czy Agnieszki 
Holland, na co dzień członkowie koszalińskiej bohemy, a na stoli-
kach zawsze potrawy o węgierskiej proweniencji bądź takie jedynie 
nazwy, a więc zupy i gulasze w płonących kociołkach i wspominane 
z rozrzewnieniem do dziś przez bywalców Balatonu placki po wę-
giersku.

Funkcję prestiżowego, trzy-, a od stycznia 2014 r. w części cztero-
gwiazdkowego, hotel przy ul. Zwycięstwa 20-24 pełni do dziś pod 
nazwą Gromada. Wcześniej, w 1989 r., Jałtę przemianowano na 
Arkę.

Hotel Jałta, lata sześćdziesiąte XX wieku

Tekst powstał we współpracy z Joanną chojecką, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Jeśli ktoś z Państwa dysponuje 
dodatkowymi informacjami na temat hotelu, prosimy o kontakt poprzez facebookowy profil miesięcznika „Prestiż. Magazyn Koszaliński”. 
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MARINA 
PRZyciąGA JAK MAGNeS

arina została oddana do użytku w maju 
ubiegłego roku. Powstała w miejscu por-
tu rybackiego. Gdzie podziali się rybacy? 
Tymczasowo cumują przy innym nabrze-
żu. Wkrótce będą mieli nowoczesny ba-
sen w porcie do swego użytku. inwesty-
cja w toku. 

Darłowski port jest spółką należącą do samorządu. To on przy-
stąpił do unijnego programu, w ramach którego w 40 procentach 
Ue dofinansowała powstanie mariny. Urządzono więc 67 stanowisk 
dla łodzi o długości od sześciu do 15 metrów. Żeglarze mogą sko-
rzystać nie tylko z możliwości zacumowania, ale również z prądu, 
słodkiej wody, prysznica, pralni i bezprzewodowego internetu. Pła-
cą przy tym przystępną stawkę 50 złotych dziennie – jako ryczałt. 
Waldemar Śmigielski, dyrektor portu w Darłowie, tłumaczy: – Taka 

forma rozliczenia jest wygodna. Żeglarze chwalą ją sobie, bo nie 
muszą rozliczać się za poszczególne tak zwane media osobno, jak 
jest często w innych marinach.

A żeglarzy przybywa. O ile – według informacji zaczerpniętych 
od dyrektora Śmigielskiego – wcześniej w sezonie do Darłówka 
zawijało od 150 do 200 żaglówek, to w poprzednim, pierwszym 
gdy działała marina, było to 550 jachtów! W tym roku można się ich 
spodziewać jeszcze więcej, bo wieść, że na wybrzeżu Bałtyku poja-
wiło się nowe miejsce przyjazne wodniakom dopiero się rozchodzi. 
Niemal połowa gości pochodziła z Niemiec, 170 z Polski, a reszta to 
Skandynawowie. Żeglarze to bardzo solidarne i zwarte środowisko; 
pozytywna rekomendacja ma w nim ogromne znaczenie. A marinę 
darłowską z pewnością będą sobie polecać. 

Szansę przystąpienia do wspomnianego wcześniej programu 
o nazwie Zachodniopomorski Szlak Żeglarski miały wszystkie nad-

m
Jeśli ktoś miałby wątpliwości, czy warto było inwestować w marinę żeglarską 

w darłowskim porcie, z pewnością pozbędzie się ich pod wpływem liczb. Od czasu 
uruchomienia profesjonalnej przystani do Darłówka zawinęło, licząc w skali sezonu, 

trzy razy więcej jachtów niż w roku poprzednim. A to dopiero początek, 
bo marina działa od roku. Zadowoleni żeglarze informację 

o niej roznieśli po portach całego Bałtyku. 

AUTOR: ANDRZeJ MieLcAReK / FOTO: MAGDALeNA BURDUK, TOMASZ KeLeR
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morskie samorządy naszego województwa. Niektóre, jak na przy-
kład Mielno, uznały że nie są w stanie udźwignąć kosztów. Tym sa-
mym szlak składa się w tej chwili z marin w: Świnoujściu, Dziwnowie, 
Kamieniu Pomorskim, Mrzeżynie, Dźwirzynie, Kołobrzegu i Darłowie. 
Żałować można, że zabrakło podobnej inicjatywy u wschodnich są-
siadów, czyli w województwie pomorskim. Płynąc z Darłowa żeglarze 
mają do dyspozycji przystosowaną do ich potrzeb marinę dopiero 
w łebie. Mogą, oczywiście, zatrzymać się w Ustce, ale nie w miejscu 
specjalnie przygotowanym, ale po prostu gdzieś w porcie. 

W Darłowie w nieodległym terminie powstanie druga marina – 
od strony otwartego morza. Zaplanowana jest jako element kom-
pleksu apartamentowego Marina Royale, którego budowę belgij-
scy inwestorzy mają rozpocząć zaraz po wakacjach. czy nie będzie 
to konkurencja dla przystani samorządowej? Waldemar Śmigielski 
komentuje: – Nie odbieramy tego w kategoriach konkurencji. Mo-
żemy się tylko cieszyć, że do Darłówka będzie zawijać więcej jedno-
stek. Zresztą warunki w tamtej marinie będą trudniejsze, bo w koń-
cu jest to awanport, gdzie jest duże stałe falowanie, co dla małych 
łodzi jest niewygodą, a żeglarzom odbiera komfort wypoczynku. 

Darłówko, czyli nadmorska dzielnica Darłowa, mocno się zmie-
niło i zmieniać będzie się dalej, bo samorząd ma plan inwesty-
cyjny rozpisany na okres całej obecnej unijnej tzw. perspektywy 
finansowej, czyli do 2020 roku. Jest ona punktem odniesienia dla 
lokalnych działań, bo Darłowo należy do tych gmin, które po mi-
strzowsku i z ogromnym pożytkiem potrafią korzystać z finansowe-
go zewnętrznego wsparcia. Umie także współpracować z admini-
stracją specjalną, zwłaszcza Urzędem Morskim w Słupsku, dzięki 
czemu na przykład od niedawna udostępniony został półtorakilo-
metrowy bulwar wzdłuż rzeki Wieprzy, który rozpoczyna się w por-
cie. Miasto ze swej strony dołożyło urządzenia „siłowni pod gołym 
niebem”. Powstało atrakcyjne miejsce rekreacji, gdzie jedni będą 
mogli pospacerować, a inni pobiegać albo poćwiczyć na świeżym 
powietrzu. – Nie da się wszystkiego zrobić od razu – tłumaczy dyrek-
tor Śmigielski. – Wiemy, czego chcemy i małymi krokami nasz plan 
realizujemy. 

Zakłada on m.in. budowę wspomnianego basenu portowego 
dla rybaków, który będzie miał powierzchnię dwóch hektarów i zo-
stanie wyposażony – podobnie jak to jest w marinie – w pływające 
pomosty. Mimo ograniczenia liczby kutrów, do jakiego doszło po 
wstąpieniu Polski do Ue, Darłowo pozostaje macierzystym portem 
dla 37 jednostek połowowych. W basenie będzie miejsce również 
dla 27 jednostek świadczących usługi w zakresie wędkarstwa mor-
skiego. ich liczba pokazuje, że obsługa zjeżdżających z całego kraju 
– i nie tylko – amatorów samodzielnego łowienia dorszy czy łososi 
staje się ważną częścią biznesu turystycznego. 

Rozwojowi turystyki sprzyja również konsekwentna współpra-
ca samorządu z Kołobrzeską Żeglugą Pasażerską. Jej efektem jest 
uruchamiane w każde wakacje bezpośrednie połączenie promowe 
z duńską wyspą Bornholm. W planach jest połączenie stałe, toteż 
– znowu wspierając się funduszami unijnymi – Darłowo zaczęło bu-
dowę terminalu odpraw pasażerskich. Odbywa się to w ramach 
programu interface Plus mającego na celu pobudzanie ruchu tury-
stycznego między Polską, Danią i Niemcami. Pieniądze z niego prze-

znaczone są dla miast posiadających stałe połączenie pasażerskie. 
Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, kwituje: – Morze to nasze 

naturalne bogactwo. Z drugiej strony oczekiwania turystów i wcza-
sowiczów rosną. Dlatego staramy się szukać sposobów, żeby dać im 
jak największą satysfakcję i poczucie dosytu. chcemy, żeby nacie-
szyli się morzem i do nas wracali. A kiedy mówimy „morze”, mamy 
na myśli nie tylko plażę, ale również klimat portowego miasta. 

W granicach gminy miejskiej Darłowo znajduje się prawie 6 km 
plaż z kąpieliskami morskimi, które w latach 2012-2013 częściowo 
objęte zostały pracami inwestycyjnymi polegającymi na budowie 
umocnień brzegu morskiego. Ochrona brzegu morskiego na 
wschód od portu Darłowo jest największą tego typu inwestycją 
w powojennej historii Polski. efektem docelowym całej inwestycji 
ma być zwiększenie długości linii brzegowej, zahamowanie erozji 
wybrzeża oraz poszerzenie plaży o minimum 15 metrów.

IMPREZY ŻEGLARSKIE
26–28 czerwca – Bałtycka inauguracja Festiwalu Żagli iSSA 
– Port w Darłowie
2–4 lipca – BAKiSTA cUP – Regaty po Zachodniopomorskim 
Szlaku Żeglarskim (etap Darłowo)
21–24 sierpnia – Międzynarodowe Morskie Mistrzostwa Polski 
w KWR i ORc international (regaty)
 
 IMPREZY WęDKARSKIE
15–18 maja – XXXii Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie 
Morskim z Dryfujących łodzi na Przynęty Sztuczne 
1 czerwca – Wędkarski Dzień Dziecka 
– Darłowo (Wyspa łososiowa) 
5–8 czerwca – Grand Prix w Wędkarstwie Morskim 
o Puchar Burmistrza Darłowa   
12–15 czerwca – Wędkarski StrongMan. 
www.darlowo.pl/pl/?page=imprezy&impreza=1193 
23-24 sierpnia – Ogólnopolskie Zawody Surfcastingowe 
Darłowska Plaża 2014
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HOSPICJUM TO TeŻ Życie

iedy rozmawiamy z doktorem Dariuszem Zwo-
lińskim, który kieruje hospicjum dziecięcym, 
ten robi od razu dwa zastrzeżenia. Po pierw-
sze: między koszalińskimi hospicjami nie ma 
żadnej rywalizacji, ich charakter jest różny, 
po prostu się uzupełniają. Po drugie: pełna 
nazwa, czyli Fundacja Zachodniopomorskie 

Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych nie oznacza, że jest to instytucja 
„szczecińska” – w Szczecinie ma centralę, w Koszalinie jedyną filię, 
która obejmuje opieką podopiecznych z naszego miasta i mieszka-
jących w promieniu kilkudziesięciu kilometrów wokół niego; cen-
trala i filia tworzą spójną całość. 

Małgorzata Szubstarska, pielęgniarka, wspomina początki: – Moją 
pierwszą podopieczną była emilka. Według diagnozy lekarskiej 
miała umrzeć zaraz po porodzie. Nie umarła. Potrzebowała facho-
wej opieki. Zgodziłam się, nie wiedząc jeszcze za dobrze, jak działa 

domowe hospicjum. Wcześniej, pracując na Oddziale intensywnej 
Opieki Medycznej, widziałam, jaki jest problem z ciężko chorymi 
dziećmi. Po prostu nie było wiadomo, co z nimi zrobić. To było bar-
dzo przygnębiające. Kiedy ruszyła nasza filia, szybko pojawiły się 
kolejne dzieci, którymi trzeba było się zająć. Wtedy uświadomiliśmy 
sobie, jak nasza inicjatywa była potrzebna. 

Dr Dariusz Zwoliński wyjaśnia, w jaki sposób dzieci są kwalifiko-
wane do opieki hospicyjnej: – Potrzebne jest skierowanie, które 
może dać na przykład szpital. idealnie, jeśli lekarz kierujący zazna-
czy, że leczenie zostało ukończone i kieruje pacjenta do opieki ho-
spicyjnej, bo wtedy jest jasna sytuacja. Z tym, że skierowań o takiej 
streści mamy bardzo mało. Trudno powiedzieć, czy to dlatego, że 
lekarze boją się powiedzieć rodzicom prawdy? A może wydaje im 
się, że jak stworzą jakąś aurę nadziei, to pozbawią rodzinę cierpie-
nia? Lepiej jest, jeśli jest jasność: dalsza terapia nie daje szansy na 
wyleczenie; można tylko zadbać o to, by chory ostatnie swoje dni 

k
Gdyby spytać koszalinian o hospicjum, wskazaliby zapewne to z siedzibą 

na Rokosowie, któremu patronuje święty Maksymilian Kolbe. O drugim wie mało kto. 
Nastawione jest ono na pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. 

Ponieważ przybywa mu podopiecznych, Domowe Hospicjum Dziecięce 
poszukuje wsparcia: sponsorów i wolontariuszy. 

AUTOR: ANDRZeJ MieLcAReK / FOTO: WOJciecH GReLA
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Dr Bogusław Zawalich

Małgorzata Szubstarska
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przeżył we względnym komforcie, bez bólu, w godności. 
 Hospicjum gotowe jest do niesienia pomocy przez całą dobę. 

Dyżurują w nim lekarze i pielęgniarki. Na telefoniczne wezwanie 
rodziców dzieci, ruszają w teren. W domach podopiecznych podej-
mują rozmaite interwencje medyczne. Są to czynności, których nie 
byliby w stanie wykonać sami opiekunowie. 

Ale poza pomocą medyczną, która dotyczy dzieci, równie ważna 
jest pomoc udzielana rodzinom. Rodzicom dzieci, co do których nie 
ma nadziei na wyleczenie, świat wali się na głowę. Jak podkreśla-
ją pracownicy i wolontariusze hospicjum, czasami chodzi o zwykłe 
wygadanie się, zrzucenie z siebie ciężaru. czasami zaś o to, by ktoś 
choć na krótki czas zastąpił mamę przy dziecku, by mogła ona zwy-
czajnie odpocząć. 

część osób zaangażowanych w koszalińskie hospicjum dziecięce 
to pracownicy na etatach, część to wolontariusze. – Wolontariat do-
piero powstaje. Zapraszamy do niego osoby, które mają czas i chęć 
niesienia pomocy innym. i nie chodzi wyłącznie o osoby posiadają-
ce wiedzę medyczną. Każda pomoc jest dla nas cenna. istnieje coś 
takiego, jak wolontariat akcyjny. Potrzebni są ludzie, dzięi którymi 
hospicjum może zdobywać środki na rozwój i poszerzanie grona 
podopiecznych – mówi dr Dariusz Zwoliński. 

Jak wynika z danych, jakie gromadzi doc. Tomasz Dangel, uzna-
wany za guru polskiej medycyny paliatywnej dzieci, w całej Polsce 
około 1200 dzieci jednocześnie wymaga takiej specjalistycznej po-
mocy. Hospicja mają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
ale te pokrywają przeciętnie 30 procent potrzeb. Resztę trzeba zdo-
być samemu. 

Dlatego hospicja szukają wsparcia, gdzie mogą. Organizują 
zbiórki, imprezy charytatywne. Koszalińskie hospicjum 1 czerwca br. 
zaprasza na festyn przed Amfiteatrem (godz. 12-20), z którego do-
chód pozwoli finansować pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom. 
Będą występy artystyczne, kiermasz rozmaitości, okolicznościowa 
aukcja, gry i zabawy, konkursy. Serdecznie zapraszamy!

Dr Dariusz Zwoliński Renata Wrzesińska

Marta Gabryś

Agnieszka Staszewska

Agnieszka Szeląg

Karolina Hansoldt-Szczepańska
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Jest zwrotny, dzielny na nieutwardzonych drogach oraz oszczędny i dynamiczny 

na asfalcie. Mercedes-Benz GLA, bo o tym aucie mowa, na nowo wyznacza definicję 
kompaktowego SUV-a. Dynamicznie opakowany i pełen energii, doskonale 

radzi sobie zarówno w mieście, jak i z dala od utartych szlaków.

AUTOR: MAX RADKe / FOTO: WOJciecH GReLA

PReSTiŻOWA ReKOMeNDAcJA: 
MERCEDES GLA

LA, jako pierwszy SUV ze Stuttgartu, będzie 
opcjonalnie oferowany z nową generacją 
napędu na cztery koła 4MATic z całkowicie 
zmiennym rozdziałem momentu obrotowe-
go. W tej wersji tylna oś odizolowana jest za 
pomocą tulei gumowych w celu poprawy 

komfortu jazdy. Nabywcy mają do wyboru trzy rodzaje zawieszenia: 
komfortowe, sportowe lub off-roadowe.

Off-roadowy tryb zmiany biegów, uruchamiany za pośrednic-
twem przycisku odpowiadającego za zmianę programu skrzyni, 
ingeruje w momenty zmiany przełożeń i charakterystykę przyspie-
szania, dostosowując je do wymagań, jakie stawia jazda w lekkim 
terenie.

Gama silników benzynowych obejmuje 1,6- i 2-litrowe jednostki 
o mocy 115 kW (156 KM) w GLA 200 oraz 155 kW (211 KM) w GLA 
250. Topowy wariant GLA 250 z napędem 4MATic rozpędza się od 
zera do „setki” w ciągu zaledwie 7,1 s. Jego prędkość maksymalna 
wynosi 235 km/h, a średnie zużycie paliwa to 6,5 l/100 km.

W ofercie będą także dwa 4-cylindrowe turbodiesle o pojemno-
ści 2,2 litra. Ten pod maską GLA 200 cDi generuje moc 100 kW 
(136 KM) oraz 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego 
i został zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności. W re-
zultacie GLA 200 cDi zużywa średnio zaledwie 4,3 l/100 km – to 
klasowy rekord.

Trzy linie wyposażenia (Style, Urban, AMG Line), pakiety Night 
i exclusive oraz liczne opcje dodatkowe zapewniają szerokie pole 
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do indywidualizacji nadwozia i wnętrza (tak jak w przypadku czer-
wonego auta prezentowanego nam przez pana Krzysztofa Piszko 
z firmy Mojsiuk).

Liczne systemy wspomagające wspierają kierowcę GLA i ograni-
czają jego obciążenie. Standardowe wyposażenie nowego SUV-a 
obejmuje m.in. monitor zmęczenia attention assist oraz radarowy 
system Collision Prevention Assist z funkcją adaptacyjnego hamo-
wania Brake Assist, który teraz pomaga uniknąć kolizji już od pręd-
kości 7 km/h. W połączeniu z opcjonalnym tempomatem Distronic 
Plus, funkcja ta – zwana Collision Prevention Assist Plus – może uru-
chomić hamulce nawet przy prędkościach sięgających 200 km/h, 
jeśli tylko wykryje zagrożenie zderzeniem, a kierowca nie podejmie 
samodzielnie odpowiedniej reakcji.

Na pokładzie GLA debiutuje najnowsza generacja multimediów. 
Koncepcja Digital Drive Style, która w połączeniu z zestawem Dri-
ve Kit Plus dla iPhone’a, umożliwia bezprzewodową integrację 

smartfona z systemem multimedialnym pojazdu, obsługuje teraz 
sterowanie głosowe Siri i Glympse – dzielenie się swoją lokalizacją 
z wybranymi osobami w czasie rzeczywistym. Ponadto, lista funkcji 
obejmuje m.in. dostęp do Facebooka i Twittera, radio interneto-
we, osobiste radio AUPEO oraz zaawansowany system nawigacji 
firmy Garmin z internetową informacją drogową, wyszukiwaniem 
POI online w połączeniu ze Street View i trójwymiarowym wido-
kiem map.

Zmysłowe kształty wyrazem nowoczesnego luksusu – oto hasło 
przewodnie projektantów GLA. Wyraziste kontury i płynne po-
wierzchnie tworzą spójny efekt. Szerokie wloty powietrza oraz mu-
skularne przetłoczenia pokrywy silnika korespondują z ostrymi kon-
turami profilu. Emocjonujący wygląd nadwozia ma swoje odbicie 
w projekcie kabiny. Dobór form, okładzin i kolorystyki oraz precyzja 
montażu – wszystko odzwierciedla tu jakość znamienną dla Merce-
des-Benz.
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Nowe cacko spod znaku Mercedes-Benz pokazał nam pan Krzysztof Piszko z firmy Mojsiuk 
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czechy kojarzą się głównie z Dobrym Wojakiem Szwejkiem i piwem, czasem 

z Krecikiem z kreskówki dla dzieci. Ale czeskim przebojem eksportowym jest przede 
wszystkim Skoda i jej samochody. To czeska marka narodowa i jedna 

z najmocniejszych obecnie w europejskiej motoryzacji. 

AUTOR: TOMASZ WOźNieWSKi / FOTO: SKODA AUTO 

CZESKA MARKA 
Z iNDiAńSKiM LOGO

ie wiedzieć czemu, stereotypowy stosunek Po-
laków do czechów opiera się na przekonaniu, 
że wszystko co dzieje się za naszą południową 
granicą nie do końca jest poważne. W czasach 
PRL rozciągało się to także na Skodę. Funk-
cjonowało nawet satyryczne rozwinięcie na-

zwy czeskiej marki jako „szkoda wozu”. Stało to jednak w zupełnej 
sprzeczności z popytem na te samochody. W czasach Polski Ludo-
wej posiadacz Skody to był ktoś. Skody w Polsce cieszyły się wielkim 
wzięciem, a kolejki po te samochody (sprzedawane za pośrednic-
twem państwowego molocha – Polmozbyt-u) były monstrualne. 
Skodę, jako dobro luksusowe, można też było kupić niemal od ręki 
za dewizy, w słynnym Peweksie. 

PRZEMYSŁOWA POTęGA

Skoda jest jednym z przemysłowych pionierów w naszej części 
europy. Zapewne nie każdemu Polakowi wiadomo, że dla Skody 
produkcja samochodów była pierwotnie dodatkową formą działal-

ności. Przez lata specjalnością firmy był przemysł ciężki z produkcją 
zbrojeniową na czele. Oprócz tego budowała lokomotywy, autobu-
sy, ciężarówki i maszyny.

Wszystko zaczęło się w 1859 roku w Pilźnie (ok. 100 km na po-
łudniowy zachód od Pragi), kiedy hrabia Waldstein zlecił wybudo-
wanie odlewni metalurgicznej. Arystokrata nie miał jednak ręki do 
biznesu, bo już po 10 latach działalności zakład stanął na krawędzi 
bankructwa. Hrabia na szczęście miał rękę do ludzi, bo dyrektorem 
w tej fabryce był emil Skoda, inżynier-metalurg, który miał wówczas 
27 lat. To on wykupił od hrabiego upadającą odlewnię i zmienił 
jej nazwę na Skodovy Zavody, czyli Zakłady Skody. Pod koniec XiX 
wieku była to już największa firma metalurgiczno-maszynowa w ów-
czesnym cesarstwie Austro-Węgier. Ale do produkcji samochodów 
droga była jeszcze daleka.

W roku 1899 Skoda została przekształcona w spółkę akcyjną, a po 
śmierci emila Skody, w roku 1900, profil firmy nieco zmieniono – 
spółka zaczęła się przekształcać w koncern, wykupując i przejmując 
pomniejsze bądź konkurencyjne wytwórnie. Jeszcze przed wybu-
chem i wojny światowej Skoda była największą fabryką zbrojeniową 
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Emil Skoda, założyciel koncernu

w regionie. O samochodach zaczęto myśleć dopiero 
po przejęciu w roku 1921 koncernu Spojene Stojirny, 
konglomeratu najważniejszych producentów maszyn 
fabrycznych, samobieżnych i samochodowych. 

Pierwszy samochód – na licencji francuskiej elitarnej 
Hispano-Suizy – powstał dopiero w roku 1924. Wkrótce 
po rozpoczęciu sprzedaży tego auta (jeździł nim m.in. 
prezydent czechosłowacji, Tomas Masaryk) zaczął się 
kryzys i akcjonariusze podjęli decyzję o fuzji ze spółką 
Laurin&Klement.

ROWEROWY BIZNES MECHANIKA I KSIęGARZA

W 1895 roku w Mlada Bolesłav na północy czech spotkali się 
dwaj mężczyźni pragnący zaistnieć w biznesie - Vaclav Laurin i Vac-
lav Klement. Ten pierwszy był mechanikiem konstruującym i sprze-
dającym rowery, a drugi księgarzem, którego pasją także były rowe-
ry. Powstała spółka Laurin&Klement, która szybko zwróciła uwagę 
na pojazdy spalinowe. W 1898 roku zaczęła produkować motoro-
wery, tzw. motocyclettes. Były to pierwsze motocykle powstające na 
terenie Austro-Węgier.

W 1901 roku motocykl marki Laurin&Klement prowadzony przez 
Narcisa Podsednicka wystartował w wyścigu Paryż-Berlin. Podsed-
nicek wygrał z tak wielką przewagą, że został… zdyskwalifikowany. 
Sędziowie uznali, że zwycięstwo w takim stylu było niemożliwe bez 
jakiegoś oszustwa.

W 1905 roku Laurin&Klement zaprezentowali światu swój pierw-
szy samochód - Voiturette Laurin&Klement. Produkt był strzałem  
dziesiątkę, zainteresowanie nim olbrzymie, ale firmie brakowało ka-
pitału, żeby rozwinąć produkcję. Stąd w 1907 roku Laurin&Klement 
przemienił się w spółkę akcyjną. Jeszcze w tym samy roku fabry-
ka wprowadziła na rynek model L&K F, który okazał się sukcesem. 
łącznie zbudowano 371 egzemplarzy.

Firma rozwijała się w szybkim tempie, a produkowane samo-
chody odnosiły nie tylko sukcesy rynkowe, ale także rajdowe. Ale 
założyciele spółki nie skupiali się tylko na tym. Zaczęli przejmować 
mniejsze fabryki w czechach, aż wreszcie w roku 1912 wykupili od 
Niemców fabrykę automobili RAF (Reichenberger Automobilfa-

brik) w Libercu. Produkowała ona wysokiej jakości au-
tomobile, ważniejsze jednak było, iż reprezentowała 
najwyższy poziom jakościowy w dziedzinie silników.

Tuż przed wybuchem i wojny światowej spółka 
Laurin&Klement miała już też pokaźny dział produkcji 
zbrojeniowej.

CZAS FUZJI

Z zawieruchy i wojny światowej Skodove Zavody 
i Laurin&Klement wyszły mocno osłabione. Nastał  
pokój i sprzęt wojskowy nie był potrzebny. Po drugie, 

obie firmy straciły odbiorcę, czyli armię, a po trzecie, nastąpił roz-
pad Austro-Węgier, co odcięło fabryki od głównego rynku zbytu. 
Ale za to powstała czechosłowacja i niebawem miało się okazać, 
że oba zakłady staną się jednym z przemysłowych filarów nowej 
republiki.

W 1925 roku Skoda przejęła spółkę Laurin&Klement, choć są też 
opinie mówiące, że to akcjonariusze tej drugiej firmy zgodzili się na 
połączenie ze Skodą. Tak, czy owak – na rynku została tylko Skoda, 
gigant przemysłowy zatrudniający ponad 65 tys. ludzi. Jeszcze tego 
samego roku do sprzedaży trafił pierwszy samochód osobowy pod 
marką Skoda – model 110.

ZŁOTE LATA

Już niebawem okazać się miało, że połączenie obu firm było 
słusznym posunięciem. Oto nastał okres wielkiego kryzysu, zapo-
czątkowanego krachem na nowojorskiej giełdzie 29 października 
1929 roku. Kilka miesięcy później kryzys dotarł do europy. 

Tymczasem Skoda w 1930 roku wprowadziła nowatorską, jak na 
ówczesne czasy, metodę produkcji – linię montażową, co umożliwia 
złożenie 85 samochodów dziennie. cztery lata później firma zapro-
ponowała cztery modele dla klientów o różnej zasobności portfela. 
Dziś taka polityka produkcyjna nikogo nie dziwi, ale wtedy było to 
rzadko spotykane. 

Były to: Popular – auto dla szerokiego grona odbiorców, Rapid – 
model niższej klasy średniej z mocniejszym silnikiem o sportowym 

Skoda Rapid
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zacięciu, Favorit – duży sedan osobowy oraz 640 Superb – samo-
chód luksusowy.

Miarą jakości i rangi samochodów Skody były napływające z ca-
łego świata oferty karoseryjników. Tu należy wyjaśnić, iż w latach 
20. i 30. XX wieku najlepsze modele samochodów miewały wersje 
specjalne, do których karoserie robili najsławniejsi, najlepsi karose-
ryjnicy, dziś nazwalibyśmy ich designerami. Dzięki tym zabiegom 
kilka modeli marki Skoda przeszło do historii światowej motoryza-
cji. Sztandarowym przykładem była wersja specjalna największego 
i najbardziej luksusowego modelu Skody – 
Superba z roku 1934.

Przed wybuchem ii wojny światowej 
Skoda była już światowym graczem. Pro-
dukowała samochody osobowe, sportowe, 
wyścigowe, limuzyny, ale także i traktory, 
maszyny drogowe, autobusy, ciągniki sio-
dłowe, ciężarówki, transportery, czołgi, dzia-
ła samobieżne.

Ten okres prosperity kończy się nagle 
w marcu 1939 roku, kiedy czechy zostają 
przyłączone do iii Rzeszy. Skoda trafia pod 
zarząd Reichswerke Hermann Göring AG, 
stając się jednym z głównych zakładów 
zbrojeniowych hitlerowskich Niemiec.

NOWA RZECZYWISTOść

Koniec wojny oznaczał dla Skody, tak jak 
zresztą dla całej czechosłowacji, wejście 
w zupełnie nowy model funkcjonowania. 
Wszystko miało być państwowe, a społe-
czeństwo poddane kontroli. To skutek wkro-
czenia Armii czerwonej, która przepędziła Niemców, ale zainstalo-
wała nad Wełtawą rodzimych komunistów. 

Skoda, firma nowoczesna, dysponująca technologiami i fachow-
cami, stała się z dnia na dzień perłą w koronie imperium radziec-
kiego. Produkcja skupiła się wyłącznie na zbrojeniowym i przemy-
słowym aspekcie. W bloku wschodnim samochody osobowe miały 
znaczenie marginalne, ale ponieważ urzędnicy i dostojnicy ich po-
trzebowali, więc wytwarzania aut nie zarzucono całkowicie.

W tym czasie zmieniono nazwę firmy – na AZNP (czeski skrót od 
Fabryka Samochodów Przedsiębiorstwo Państwowe) imienia gene-
rała Ludvika Svobody. W nowo nazwanych zakładach zmodernizo-
wano przedwojenny model Popular 1101, który otrzymuje nowe 
podwozie i przydomek Tudor (od ang. two door – dwoje drzwi). 
Z kolei w 1949 roku zaczęto wytwarzać serię 1100-1200 w wersjach 
coupe, limuzyna, kombi i sanitarka, w ogromnej większości na eks-
port dewizowy. Produkcja ta trwała do 1956 r.

SOCJALISTYCZNY RENESANS 

Po śmierci Stalina na deskach kreślar-
skich konstruktorów Skody pojawiły się 
projekty nowych aut. efektem była Skoda 
Spartak, która poprzedziła na rynku legen-
dę i przebój rynkowy – Octavię z 1959 roku. 
i to był moment, w którym fabryka zaczęła 
powracać na należne jej miejsce w historii 
i społeczeństwie.

Poza ciekawą stylistyką wszystkie Skody 
mogą się pochwalić wówczas zawieszeniem 
sprężynowym z amortyzatorami wstrząsów, 
które zastąpiło sprężyny starszego typu 
(resory paraboliczne). Numeryczne nazwy 
modeli zostają zastąpione: Skoda 440 to 
Octavia, 445 to Octavia Super, a 450 to Fe-
licia, którą produkowano wówczas również 
w wersji cabrio, co w socjalistycznej wspól-
nocie było sporym wydarzeniem

W 1964 roku na rynek weszła Skoda 
1000 MB. Zagraniczna prasa pisała wów-
czas, że czeska marka zbudowała jeden 

z najlepszych samochodów jednolitrowych na świecie. W modelu 
1000 MB litrowy silnik o mocy 40 KM znalazł się z tyłu i napędzał 
tylne koła. Natomiast przestrzeń pod przednią maską wykorzystano 
na bagażnik. Była to pierwsza Skoda z bagażnikiem z przodu.

Pod koniec lat 60. XX wieku Skoda 1000 MB zmieniła się w 1100 
MB (mocniejszy silnik i pewne zmiany w nadwoziu), a w 1970 roku 
model został odnowiony i nadano mu nową nazwę – S 100/110. 

W 1975 roku powstaje Skoda 105/120, solidny i umiarkowany 

Skoda popular 1101

Skoda Favorit 1930

Skoda Superb 4000 

W 1925 roku Skoda przejęła 
spółkę Laurin&Klement, choć 
są też opinie mówiące, że to 
akcjonariusze tej drugiej firmy 
zgodzili się na połączenie ze 
Skodą. Tak, czy owak – na rynku 
została tylko Skoda, gigant 
przemysłowy zatrudniający ponad 
65 tys. ludzi. Jeszcze tego sa-
mego roku do sprzedaży trafił 
pierwszy samochód osobowy 
pod marką Skoda – model 110.

Skoda Favorit



cenowo rodzinny sedan. Silnik jest nadal z tyłu, ale nadwozie i wnę-
trze poddano gruntowej zmianie. Te cechy przyczyniają się do suk-
cesu eksportowego w wielu krajach, w tym także w socjalistycznych, 
w których auta marki Skoda są szczególnie poszukiwane.

Na kolejny rynkowy hit czeskiej marki trzeba było poczekać po-
nad dekadę. W 1988 roku na rynek wchodzi Skoda Favorit i od razu 
staje się bestsellerem. Nadwozie zaprojek-
tował słynny wówczas włoski stylista Nuc-
cio Bertone. Auto było pięciodrzwiowym 
hatchbackiem z silnikiem umieszczonym 
z przodu i napędzającym przednie koła. 
Technicznie auto było na poziomie współ-
czesnych mu konstrukcji najlepszych firm 
zachodnich. 

W PARZE Z VOLKSWAGENEM

Nieco ponad rok później, po zmianie 
ustroju, gdy zarządzanie firmą powróciło 
do zdrowych zasad ekonomicznych, Skoda 
Favorit wciąż była znakomitym produktem. 
Ale zniszczony długoletnią gospodarką so-
cjalistyczną koncern potrzebował silnego 
partnera, który by wprowadził Skodę na 
szerokie wody rynku światowego. W roku 
1991 inwestorem strategicznym czeskiej 
marki został Volkswagen. Skoda została 
częścią Grupy VW.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Firma otrzymała nowe 
maszyny, fabrykę skomputeryzowano i rozbudowano. W 1995 roku 
do produkcji wprowadzono nowy model - Felicia. Ten samochód 
spełniał już wszystkie międzynarodowe standardy jakościowe i sty-
listyczne. Produkowano cztery wersje nadwoziowe Felicii – hatch-
back, kombi, pickup i van. Do 2001 roku, kiedy zakończono produk-
cję tego modelu, powstało 1,4 miliona egzemplarzy.

Już w dwa lata po debiucie Felicii na rynek wchodzi Octavia. 
Auto w nowej wówczas klasie kompaktów oparte o technologię 
Volkswagena Golfa iV, który zaprezentowany został chwilę wcze-

śniej. Od tego momentu Octavia stanie się jednym z najbardziej 
popularnych samochodów w swojej klasie. W Polsce ten model 
przez szereg lat zajmował, i zajmuje, wysokie pozycje w rankingach 
sprzedaży. Obecnie w produkcji jest trzecia jego generacja.

Kolejnym handlowym bestsellerem okazała się Fabia, następczy-
ni Felicii. Ten samochód wszedł do sprzedaży w 1999 roku, a jego 

druga generacja w 2007 roku. Jest produ-
kowane jako pięciodrzwiowy hatchback, 
sedan oraz kombi.

W następnym roku Skoda prezentuje 
nowy model komfortowej limuzyny Su-
perb. Auto jest liftbackiem, jednak przez 
zastosowanie innowacyjnego systemu 
otwierania drzwi bagażnika TwinDoor, da-
jącego możliwość uniesienia samej pokry-
wy lub pokrywy z szybą, posiada sylwetkę 
klasycznego sedana. Jest produkowa-
ne jako pięciodrzwiowy hatcgback oraz 
w wersji combi.

Natomiast w 2009 roku nowością Skody 
jest yeti, auto z segmentu kompaktowych 
SUV-ów. Pracowity dla Skody był  także 
miniony rok. czeska firma wprowadziła do 
sprzedaży trzy nowe modele: Octavia, Su-
perb i yeti. 

Z pewnością to nie ostatnie słowo Sko-
dy. My natomiast możemy tylko pozazdro-
ścić czechom marki, która liczy się na rynku 

motoryzacyjnym i jednoznacznie kojarzona jest z ich krajem.
Pozostaje jeszcze wyjaśnić kwestię z logo marki. Nie w nim ni-

czego czeskiego, a kto je stworzył, do końca nie wiadomo. Nato-
miast wiadomo, że 15 grudnia 1923 roku zostały zarejestrowane 
dwa znaki towarowe wykonane na podstawie profilu... indianina 
i strzały. Spośród wielu opowieści  dokumentujących genezę zna-
ku, najbliższą prawdy jest zapewne ta, która mówi o podróżach 
emila Skody po Ameryce, gdzie jego przewodnikiem był indianin. 
Później obraz z profilem indianina zdobił ścianę biura emila Sko-
dy, a w uproszczeniu trafił do znaku firmowego fabryki.
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Spośród wielu opowieści  
wyjaśniających genezę logo 
Skody, najbliższa prawdy jest 
zapewne ta, która mówi 
o podróżach Emila Skody 
po Ameryce, gdzie jego 
przewodnikiem był Indianin. 
Później obraz z profilem 
Indianina zdobił ścianę biura 
Emila Skody, a w uproszczeniu 
trafił do zanku firmowego fabryki.

Skoda octavia 2008
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Wywołują uśmiech zadowolenia na twarzach wszystkich, którym zależy na  wysokiej 
jakości i funkcjonalności.  eleganckie,  proste, bliskie  naturze. Tę ostatnią przywołują 
kolorami bieli, beżu, szarości i czerni.  Zmienia się kolor i charakter kuchni w Polsce. 
Odpowiednio zaprojektowane sprawiają, że ich styl nie starzeje się po kilku latach. 

Warto inwestować w ich jakość. Będą cieszyć jako niezawodna i ciekawa 
architektonicznie ozdoba mieszkania.

AUTOR: MARTA PiSeRA 

KUcHNie Z JODłOWSKi STUDiO: 
NOWOCZESNY DESIGN, 
PRZESTRZEŃ I śWIATŁO
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UCHNIE JODŁOWSKICH - GALERIA SMAKU

-  Nasze kuchnie nie są zwykłym zbiorem 
mebli.  Uwagę przyciąga zarówno jakość ich 
wykonania, jak i styl, który nadają wnętrzu. 
Komponujemy je indywidualnie.  Każdy ele-
ment  wizualny  czy techniczny  jest w nich tak 

samo ważny jak funkcjonalność, plastyka czy ergonomia całości – 
mówi Małgorzata Jodłowska, właścicielka  Jodłowski Studio.  Obala 
mit krążący wśród konkurencji: - Nie jesteśmy drodzy! Prawdą jest 
natomiast, że słyniemy z dobrego stylu, znakomitej jakości i żywot-
ności mebli kuchennych.

Markę mebli kuchennych oferowanych przez Studio Jodłowski 
mieszczące się przy ul. Mariańskiej 7e buduje ich niemieckie po-
chodzenie oraz doświadczenie właścicieli koszalińskiej firmy od lat 
aranżujących wnętrza kuchenne.

PRESTIŻ W  KUCHNI

Małgorzata Jodłowska w prestiżowych konkursach dla projek-
tantów wnętrz organizowanych przez niemiecką firmę Miele otrzy-
mała liczne nagrody. Pierwsze miejsce zdobyła w nich dwukrotnie. 
Projekty oceniane były przez niemieckie jury. To dało projektantce 
przekonanie, że kreowane przez nią wnętrza kuchenne nie odbie-
gają od europejskiego designu. 

JAKOść TO TEŻ STYL!

– Nasze meble pozwalają ciekawie zaaranżować przestrzeń, prze-
łamać przyzwyczajenia. Kuchnia, to często najciekawszy element 
mieszkania - mówi z uśmiechem Małgorzata Jodłowska.  Lubi, gdy 
próg firmy przekraczają klienci wymagający, nastawieni na jakość, 

funkcjonalność i długotrwałość mebli. idealnie, jeśli głównie sta-
wiają na koncepcję.  Stają się dla pracowników Studia przyjemnym 
źródłem inspiracji.

  – Jeśli witają nas stwierdzeniem: „słyszeliśmy, że  jesteście dro-
dzy”, „te cuda z wystawy muszą słono kosztować”, zdecydowanie  
obalamy ten mit – mówi Małgorzata Jodłowska. – Nie jesteśmy ani 
najdrożsi, ani najtańsi. cena kuchni wynika przecież z oczekiwań 
klienta, ze złożoności projektu, który dla niego powstaje, z urzą-
dzeń, które w kuchni chce instalować. Zatem projekt za każdym 
razem i dla każdego może być inny  – tłumaczy  Małgorzata Jodłow-
ska. i dodaje:  – Porównanie naszej oferty z wyceną lokalnych stola-
rzy, zwykle mile zaskakuje.  W wielu przypadkach wypadamy atrak-
cyjniej cenowo! ceny są racjonalne. Jeśli czasem są trochę wyższe 
niż produkt rzemieślniczy, to dlatego że kuchnia wyprodukowana 
w fabryce jest nieporównywalnie wyższej jakości. 

k
Zestaw meblowy w cenie 15 400,00 pln brutto
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KUCHNIA NA DWA PORTFELE

Meble kuchenne oferowane przez Studio Jodłowscy powstają 
w niemieckich fabrykach. Są przemyślane konstrukcyjnie w naj-
mniejszych szczegółach. Wyróżnia je dbałość o ergonomię i łatwość 
precyzyjnego montażu oraz styl zawsze nadążający za najświeższy-
mi trendami. Niemieccy producenci, z którymi współpracuje Studio 
Jodłowscy, produkują meble dla dwóch grup klientów:     

• popularne - utrzymane w modnej, zgodnej z aktualnymi tren-
dami  kolorystyce, mają  dobrą jakość, szerokie  grono odbiorców 
i dzięki temu - dobrą cenę; 

• unikalne - produkty z najwyższej półki pod względem technicz-
nym i designu. Adresowane do najbardziej wymagających odbior-
ców poszukujących indywidualnego stylu. Na realizację każdego 
z tych zamówień  w Studio Jodłowski czeka się ok. 4-6 tygodni.

15 KOMPLETÓW, PROSZę!

Meble kuchenne dobrej jakości potrafią bezawaryjnie i bez 
szpetnych śladów użytkowania służyć właścicielom przez lata. Nie 
zaszkodzi im wilgoć ani częste otwieranie drzwiczek i wysuwa-
nie szuflad. – Postawienie na jakość jest zawsze udaną inwestycją 
– podkreśla Małgorzata Jodłowska. – Niektórzy, by w to uwierzyć, 
potrzebują czasu. inni muszą doświadczyć zawodu, jaki sprawia  po 
pewnym czasie  tani, wykonany z kiepskiej jakości materiałów ze-
staw kuchenny.   

 O tym, jak ważna jest  jakość  surowców stosowanych do kon-
strukcji mebli kuchennych  dowodzi przykład jednego z ostatnich 
klientów Studia. – Złożył zamówienie na 15 jasnych aneksów ku-
chennych ze sprzętem. Zestawów eleganckich, o jednakowej, spój-
nej stylistyce,  z prze- znaczeniem do montażu  w pensjonacie, które 
dostarczyliśmy w trzy tygodnie – opowiada właścicielka Studio Jo-
dłowski. – Przy seryjnym zamówieniu każdy taki  aneks kuchenny, 
kosztował  ok. 6-7 tysięcy złotych. To tylko nieco więcej  od mebli, 

których właściciel pensjonatu zamawiał przed rokiem, dwoma.  Po 
tak krótkim okresie użytkowania przez gości hotelowych wyglądały 
na zniszczone. Niska jakość zastosowanych w nich materiałów  ob-
nażyła  ich mankamenty.  Tym razem właściciel pensjonatu postawił 
na jakość.

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓLE…

Kuchnia to specyficzne miejsce dla mebli. Panuje tu duża różni-
ca temperatur, wilgoć. Przy intensywnym użytkowaniu drzwi szafek 
trzaskają tu częściej niż w innych pomieszczeniach. Meble kuchen-
ne narażone są na uszkodzenia mechaniczne o wiele częściej niż 
w innych częściach mieszkania. Każdy błąd w obsadzeniu drzwi-
czek czy montażu mechanizmu mści się z upływem czasu. - Me-
ble niemieckie są bardzo precyzyjnie wykonane, co stanowi o ich 
żywotności. Dotyczy zarówno materiałów z których zostały wyko-
nane, mechanizmów, jakie zostały w nich zastosowane – zaznacza 
Małgorzata Jodłowska. - ich funkcjonalność mierzona  jest na przy-

Zestaw meblowy w cenie 16 900,00 pln brutto
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Salon Jodłowski Studio
Koszalin: ul. Mariańska 7e, tel. 601 728 391, 605 229 439

kład pełniejszym, dłuższym o 2 cm, wysuwem szuflad, co pozwala 
użytkownikom sięgnąć bez przeszkód do akcesoriów schowanych 
w tylnej ich części. To także precyzyjnie, finezyjnie wyprofilowane 
blaty oraz  gwarancja najwyższej jakości materiału zastosowanego 
w częściach wewnętrznych mebli, np. z boków i w tyle szuflady. – 
Materiał w z tyłu szuflady w meblach Studia Jodłowski jest metalem, 
co przedłuża jej  trwałość.

NIE PYTAJą O JAKOść

Małgorzata Jodłowska zauważa pewną prawidłowość u klien-
tów, którzy cenią niemiecką jakość mebli. - Wchodząc do naszego 
salonu w ogóle nie zadają pytań o trwałość, jakość, wytrzymałość 
naszych mebli. i nie robią tego, bo zakładają, że ten obszar nie wy-
maga potwierdzenia. i dokładnie tak jest!  – podkreśla. – Tacy klienci 
od razu przechodzą do pytań o kolory, trendy, szukają inspiracji do 
ciekawej aranżacji wnętrza... Zwykle szybko siadamy do opracowa-
nia projektu.

KOLOR I śWIATŁO

W dzisiejszych kuchniach królują funkcjonalność, geometria, 
prostota i natura. Ta ostatnia ma kolor bieli, czerni, różnych odcieni 
szarości i  beżu. Pięknie komponują się z nią kamień i szkło. Jasnych 
kolorów szafek kuchennych przez lata nie umieliśmy w Polsce za-
akceptować. Kupowaliśmy masowo szafki w kolorze ciemnego 
drewna. To już się zmienia. Kuchnie w Polsce stają się jasne, a dzięki 
temu - lżejsze, rozświetlone. Jasne kolory i uniwersalna stylistyka,  
powodują, że taka kuchnia zyskuje charakter jeszcze jednego , ład-
nie urządzonego pokoju, bez narzuconej funkcji jadalnej. W takim 
wydaniu kuchnia nie wypada z trendów tak szybko, nie starzeje 
się. - To także argument przemawiający za wyborem stylu naszych 
kuchni, o którym możemy powiedzieć, że pod względem wizual-
nym i technicznym jest inwestycją na lata – dodaje Małgorzata Jo-
dłowska.

ROZMOWA Z PROJEKTANTEM

Nie kosztuje. inspiruje. Obala mity. łamie przyzwyczajenia. 
Otwiera horyzonty. - Zawsze warto ją rozpocząć, niezależnie od 
tego, czy ostatecznie zdecydujemy się na złożenie zamówienia na 
meble w danym salonie czy nie – zachęca Małgorzata Jodłowska. 
i dodaje: - Rozmowa nie kosztuje. Podobnie jak przygotowanie 
i omówienie  projektu. Płaci się jedynie za wydanie projektu, jeśli 
klientowi na nim zależy. Klienci, którzy kupują nasze meble są zaska-
kiwani odmiennymi propozycjami kreowania wnętrza – podkreśla 
Małgorzata Jodłowska. – Bywa, że Klienci mają opory z wchodze-
niem do naszego salonu. Niektórzy niepotrzebnie zakładają, że jeśli 
meble są tak ładne, muszą być bardzo drogie. Nie muszą! Na pew-
no jednak są świetnej jakości. O tym, ile kosztuje dana kuchnia na 
określonej przez klienta przestrzeni warto się przekonać osobiście, 
wchodząc głębiej i podejmując z nami rozmowę. Potrafimy przy-
jemnie zaskoczyć!

Zestaw meblowy w cenie 32 000,00 pln brutto
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atami mijałam to domostwo, wyczekując jego 
widoku. Stało na rozstaju dróg i świadczyło 
o cichnącej urodzie i przeszłości tej ziemi. Był 
przykładem konstrukcji ryglowej, zwanej sza-
chulcową albo pruskim murem. Gdy zobaczy-
łam pierwszą rysę na fasadzie domu, ugiętą 
belkę oczepową, nieuchronność jego końca 

stawała się oczywistością. Z czasem przegniłe drewno ustępowało 
pod ciężarem dachu, coraz bardziej, deformując okno. Niekiedy 
można było dostrzec w nim pogodną twarz staruszki pielęgnu-
jącej kwiaty. Z roku na rok firanki szarzały, pękały kolejne szyby, 
kwiaty wyschły. Wykrzywione okienko upodobniło dom do chaty 
Baby Jagi z bajki. Znikła też postać za firankami. Dom zdawał się 
umierać.

Gdy na początku 2004 roku jadąc do Kołobrzegu, zastałam pustą 
przestrzeń, bo dom został zburzony, nie kryłam smutku. Przyszło mi 
na myśl, że oto kolejny obiekt pogrążył się w nicości. Podzielił los 
tylu innych, pustosząc krajobraz miasta i okolicy. Musiało upłynąć 

kilka lat, abym mogła przekonać się, że tym razem finał tej historii 
będzie inny.

JAK FENIKS Z POPIOŁÓW

Jerzy Bokiej, zauroczony tym domostwem odkupił jego ruiny 
od gospodarza. Skrupulatnie zinwentaryzował wszystkie belki, de-
ski, stolarkę, by potem je rozebrać. „Nowy dom” poskładał z setek 
elementów, jak z klocków, w nowym, godnym miejscu. Stoi opodal 
lasu bukowego, na polanie koło stawu. Trudno mówić o przywróce-
niu go do życia, to raczej jego narodziny na nowo.

ZA SIEDMIOMA GÓRAMI...

idziemy drogą, skrajem lasu. Obok malowniczy staw, w oddali 
polana. Tuż za nią w blasku wiosennego słońca dostrzegamy wspa-
niałą wiejską chałupę. ciemną, drewnianą konstrukcję i rzędy rdza-
wych cegieł, całość nakrywa wspaniały dach pokryty dachówką. 

l
Koszalinianie pamiętają stary, wiejski dom stojący w Mścicach przy skręcie do Mielna. 

Dzisiaj możemy podziwiać go ponownie, takim, jakim wyglądał w okresie swojej 
świetności. A może teraz jest nawet piękniejszy?

AUTOR: GReTA GRABOWSKA

DOM 
OcALONy OD ŚMieRci

Idąc drogą przez bukowy las, tuż za stawem dostrzeżemy sielską, wiejską chałupę

PRESTIŻOWE WNęTRZE



Wspaniale uzupełniają się chropowata ceglana posadz-
ka, stylowe meble i odtworzona szachulcowa ściana

Sypialnia piętra zachwyca grą subtelnych odcieni drewna

W sieni zachwyca oryginalna posadzka 
i koronkowe szprosy nadświetlaW tej łazience najważniejsza jest wanna, w głębi - na starej komodzie - stoi misa i dzban na wodę

Centralnym miejscem kuchni jest ludowy, malowany stół, w głębi kredens i odtworzony piec kaflowy

DESIGN 67 
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Jedna z sypialń z pięknie odtworzonym detalem drzwi i ryglową ścianą

Dekoracyjny element zdobniczy ze wsi Jamno

Wnętrze sali biesiadnej z kopią ławek jamneńskich

Sielanka. Trudno uwierzyć, że nie stoi tutaj od zawsze. Gdy podcho-
dzimy bliżej, zauważamy utwardzone podwórze, ogrodzone drew-
nianym płotem wykonanym z naturalnie ukształtowanych, okoro-
wanych gałęzi. elewacja zachwyca. Belki, słupy, rygle stanowią jej 
szkielet, wyznaczający prostokątne pola wypełnione starą cegłą. 
Ale najpiękniejsze są okna i drzwi, w wysmakowanym zbrudzonym 
odcieniu zieleni, do których zamontowano oczyszczone, oryginalne 
okucia. Przykładów takiej dbałości znajdziemy w tym domu więcej.

ASCETYCZNE WNęTRZA - JAK U BERGMANA

Od progu urzeka nas fragment posadzki wykończony dziewięt-
nastowiecznymi płytkami  gresowymi z niebieskim zdobieniem na 
szarym tle. W pomieszczeniach parteru w przewadze zastosowano 
ceglane wykończenie. Ściany, a raczej szachulcowe pola pokrywa 
chropowaty tynk wapienny. Jerzy Bokiej oczyścił również stare drzwi 
i ościeżnice, pozostawiając ich naturalną barwę i szyby przeszkleń. 

Z obszernego holu wchodzimy do sali biesiadnej. Jej wyposa-
żenie to drewniane ławy i stoły wykonane w stylu nawiązującym do 
tych wytwarzanych w gospodarstwach w Jamnie i łabuszu. Opar-
cia malowanych w kwiaty krzeseł posiadają toczone tralki i szczyty  
zwieńczone rzeźbionymi główkami tulipanów. W sypialniach prym 
wiodą bardziej ascetycznie meble. Kupowane na targowiskach, 
u handlarzy staroci, oczyszczone przez właściciela, wprowadzają 
niesamowity klimat do wnętrz. 

Wyrafinowana prostota parterowej sypialni przywołuje z pamięci 
filmy ingmara Bergmana, który mógłby umieścić tutaj ich akcję. 

DETAL WIEŃCZY DZIEŁO

Skrzypiącymi schodami wspinamy się na piętro. Rozległy hol to-
nie w półmroku. Wzrok rozbiega się po kątach, w każdym z nich 
znajdują się jakieś drzwi, każde gdzieś prowadzą.
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Wysmakowany zielonkawy odcień stolarki doskonale harmonizuje z kolorami elewacji

Obszerny hol piętra z widoczną konstrukcją dachu

Nie sposób przewidzieć jak wiele pomieszczeń kryje ten niewielki proporcjonalny dom

Zaskakuje przestronność tego miejsca. Z zewnątrz nie widać 
tak dokładnie, ale piętro jest olbrzymie. Wypełniają je słupy, któ-
re wspierają najwyższą kondygnację i dach. Schody prowadzą do 
wyżej położonych pomieszczeń o skośnych ścianach i skąpym 
oświetleniu. W większość pokoi stoją stare łóżka, szafy, stoły i krze-
sła. Oświetlenie poprowadzone natynkowo powoduje, że przeno-
simy się w czasy, gdy je zakładano. Gdzieś leży ręcznie haftowana 
serweta, gliniana misa, skrzypi drewniana podłoga. Przenosimy się 
w odległe lata.

ZAPACH SZAREGO MYDŁA

W łazienkach autor tych wnętrz zastosował stylizowaną ceramikę 
i armaturę. W kilku z nich znajdujemy stare komody i wyjęte z la-

musa dzbany i misy na wodę. Wykończone jasną glazurą ściany 
dekoruje poziomy, nawiązujący do elewacji pas wykonany z cegły 
licowej. Brakuje tylko lnianych ręczników, szarego mydła i szczotki 
do szorowania pleców z naturalnym włosiem. i jeszcze te ręcznie 
tkane płótna z mereżką w oknach.

Jerzy Bokiej wykonał tu wspaniałą pracę. i choć, jak sam twierdzi, 
wiele jeszcze przed nim, to to, co możemy podziwiać, już dzisiaj na-
pawa optymizmem. Ten dom przetrwa.

To zachwycające, że ktoś podejmuje takie wyzwanie. Zbyt często 
budynki, które nas otaczają, niepostrzeżenie znikają. Pozostawiają 
pustkę i przeświadczenie, że bezpowrotnie je straciliśmy. Są ele-
mentem naszej kultury, jej świadectwem. To jak  się nimi opieku-
jemy, świadczy o nas samych, o sile tradycji, o naszej tożsamości, 
o potrzebie piękna w ogóle.
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Jak modnie 
chronić oczy

Przebijające się zza chmur słońce przypomina, że dobrze byłoby osłonić oczy przed 
jego zbyt intensywnymi promieniami. Oczywiście najczęściej ma to miejsce, gdy 
jedziemy samochodem i osłona przeciwsłoneczna to za mało. Albo wtedy, kiedy 
w końcu udało się wyskoczyć z rodziną nad morze. Spacerujemy, relaksujemy się, 
ale bez pełnego komfortu, bo słońce dokuczliwie świeci prosto w oczy. Dlatego 

warto wcześniej odwiedzić optyka i cieszyć się z modnej, wygodnej i zdrowej 
ochrony wzroku. Tym bardziej, że przyda się ona przez cały rok.
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Zapraszamy:
SOCHA OPTICS Tomasz Socha

ul. Wyspiańskiego 17 - róg Grottgera 
Koszalin 

tel. 94 342 68 33, 605 78 79 90

o sprawy można podejść na dwa sposoby. Pierw-
szy to szkła fotochromatyczne. Są to soczewki oku-
larowe barwiące się pod wpływem promieniowa-
nia ultrafioletowego. im większe promieniowanie, 

tym ciemniejsze szkła. 
Nowoczesne „fotochromy” potrafią być tak ciemne jak okulary 

słoneczne (85% odcięcia światła). Jednocześnie w pomieszczeniach 
rozbarwiają się praktycznie całkowicie. Do tego proces ściemniania 
i rozjaśniania szkieł przebiega naprawdę szybko. Okularowe soczew-
ki fotochromatyczne mogą występować w wielu wersjach. Mogą 
to być zwykłe „zerówki”, które po prostu zapewnią ochronę oczu 
przed promieniowaniem UV. Mogą szkła korekcyjne jednoognisko-
we. Można mieć „fotochrom” w okularach progresywnych, a nawet 
w mocno ugiętych okularach sportowych. Wszystko na życzenie. 

Druga metoda zadbania o oczy i wygląd, to okulary przeciwsło-

neczne o stałym zabarwieniu. Myli się jednak ten, kto sądzi, że osoby 
potrzebujące korekcji nie mogą z nich korzystać. Wręcz przeciwnie 
– powinny. Tym bardziej, że korekcyjne okulary słoneczne wyglądają 
tak samo jak zwykłe, a komfort jest nieporównywalny. Zwłaszcza jaz-
da samochodem staje się zupełnie nowym doświadczeniem – ko-
niec z rażącym słońcem – wszystko widać w końcu wyraźnie. Dobrze 
dopasowane okulary przeciwsłoneczne, z barwieniem dobranym 
do naszych potrzeb to prawdziwy komfort i dbałość o zdrowie. 

A propos zdrowia: warto pamiętać o ochronie oczu najmłod-
szych. Tak naprawdę to dzieciom przede wszystkim należy zapew-
nić dobre okulary, osłaniające przed szkodliwym promieniowaniem 
UV. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w okresie szybkiego rozwoju. 
U dzieci rażące słońce nie będzie przeszkadzać przy prowadzeniu 
samochodu, ale zdecydowanie wpłynie na stan zdrowia ich oczu 
w przyszłości. A o to zadbać musimy my – dorośli.

d

pon- pt: godz. 10-18, 
sob. 10-14

www.sochaoptics.com

ul. Rodziewiczówny 24 
– „ikar”, Kołobrzeg

tel. 94-352 40 92, 601 40 46 41

Plac Wolności 7
Szczecinek

tel. 94-37 22 838, 535 210 900



zodkiewnik pospolity jest niepozorną roślinką, któ-
ra służy botanikom jako gatunek modelowy. Jest 
myszą laboratoryjną dla badań nad florą. łatwo się 
rozmnaża, szybko rośnie i nie ma dużych wymagań 

odnośnie gleby. Właśnie na rzodkiewniku polski uczony, badacz 
inteligencji roślin, prof. Stanisław Karpiński ze Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego, udowodnił, że poszczególne części roślin 
komunikują się ze sobą. Ba! Nawet potrafią zareagować na otrzy-
maną informację. Ale jak to jest możliwe? czy rośliny posiadają coś 
na kształt mózgu?

Prof. Karpiński zauważył, że fragmenty roślin potrafią przekazać 
sobie informację o tym, ile światła padło na dany liść, co pozwala na 
modyfikację szybkości fotosyntezy zachodzącej zarówno w liściach 
nasłonecznionych, jak i w tych w cieniu. Naukowcom udało się usta-
lić, że rzodkiewnik ma podob-
ny do zwierzęcego oka system 
przetwarzania informacji: świa-
tło zamieniane jest na impuls 
elektryczny, który przekazywa-
ny jest do innych części rośli-
ny. Główną rolę w tym proce-
sie odgrywają fotony. impulsy 
elektryczne generowane w ro-
ślinie mają podobne napięcie 
i natężenie jak te, generowane 
w ludzkim mózgu. Różni je za 
to szybkość przekazywania 
informacji. impuls w zwierzę-
cych komórkach nerwowych 
biegnie z szybkością dwóch 
metrów na sekundę. U roślin 
ta prędkość jest o wiele niż-
sza – zaledwie centymetr na 
sekundę.

impulsy u zwierząt rozcho-
dzą się w mózgu. czy zatem rośliny mają mózg? Można tak po-
wiedzieć. Mózgiem rośliny jest cała roślina, od korzeni aż po liście 
i kwiaty na szczycie. Rolę komórek nerwowych w tych fotosyntety-
zujących organizmach pełnią komórki pochwy otaczającej wiązki 
przewodzące, czyli „nerwy” rośliny.

PAMIęTLIWA MIMOZA

Mimozę, zwijającą swoje liście pod wpływem najdelikatniejszego 
dotyku, większość kojarzy z piosenki śpiewanej przez czesława Nie-
mena. Okazuje się, że ta roślinka ma całkiem dobrą pamięć! Udo-
wodniła to dr Monika Gagliano z University of Western Australia.

Nad hodowanymi przez siebie mimozami ustawiła konstrukcję, 
z której raz na jakiś czas spadała kropla wody. Przez kilka pierwszych 
razy mimoza reagowała jak zawsze – pod wpływem uderzenia zwija-

ła liście. Po jakimś czasie jednak spadająca kropla wody nie wywo-
ływała zamykania liści, tak, jakby roślina nauczyła się, że kropla nie 
stanowi zagrożenia. co ciekawe, mimozy przeniesione do innego 
miejsca po dwóch tygodniach od „przeprowadzki” nadal pamięta-
ły, że kropla wody nie jest niebezpieczeństwem. Nikt wcześniej nie 
podejrzewał niepozornej roślinki o taką inteligencję.

RODZINNE NIECIERPKI…

Prof. Susan Dudley z kanadyjskiego McMaster University bada-
ła współpracę i konkurencję pomiędzy niecierpkami (impatiens 
pallida). Zauważyła, że gdy posadziła koło siebie spokrewnione 
niecierpki, te rosły tak, aby nie zabierać zbyt dużo miejsca i świa-
tła swoim krewniakom. Rośliny były smukłe, wysokie, o wąskich 

liściach. Natomiast, gdy te 
same niecierpki posadzone 
zostały obok niespokrewnio-
nych roślin, zaczynały z nimi 
konkurować, zabierać im świa-
tło i nadmiernie się rozrastać, 
a ich liście były szerokie. Jest 
to dowodem na to, że rośliny 
nie tylko potrafią rozpoznać 
spokrewnione egzemplarze, 
lecz również wspierać krew-
niaków w rozwoju.

…I HEROICZNE BYLICE

Altruistyczne zachowania 
wykazuje też bylica pospolita, 
badana przez prof. Richarda 
Karbana z Wydziału entomo-
logii Uniwersytetu Kalifornij-
skiego. Badacz posadził całą 

kolonię bylic na łące. Jedną z roślin uszkodził, symulując ugryzienie 
przez roślinożercę. Następnie na łąkę zostały wypuszczone roślino-
żerne zwierzęta. Okazało się, że nie były one zainteresowane żadną 
z roślin w promieniu 60 cm od uszkodzonej przez naukowca rośliny. 
Świadczy to o tym, że nadgryziona roślina nie tylko poinformowała 
towarzyszki o ugryzieniu, prawdopodobnie wydzielając nieznaną 
substancję do gleby, lecz również pozostałe rośliny odpowiedziały 
na tę informację zmianą smaku na nieprzyjemny dla roślinożerców.

Skoro już wiemy, że rośliny porozumiewają się ze sobą, to na-
stępnym krokiem wydaje się być zrozumienie tego języka. czy 
rośliny informują się wzajemnie tylko o niekorzystnych warunkach, 
niebezpieczeństwach czy nasłonecznieniu? Być może są równie in-
teligentne, co szczury czy ptaki? Na razie na te pytania nie znamy 
odpowiedzi. Wiemy za to, że rośliny nie są tak bezbronne, jak nam 
się dotychczas wydawało. 
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rośliny czuJą, 
rośliny myślą!

Pierwszy przetwarza informacje, druga ma świetną pamięć , trzeci jest niezwykle rodzin-
ny, a czwarta heroiczna. Wszystkie  potrafią myśleć, a nawet porozumiewać się ze sobą. 
Oto rzodkiewnik, mimoza, niecierpek i bylica pospolita - najwybitniejsi przedstawiciele 

roślinnej inteligencji. Także emocjonalnej.

AUTOR: ANNA RóŻAńSKA
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a samej głowie człowiek ma od 100 do 150 tysięcy 
włosów. Więcej włosów mają zwykle osoby o ja-
śniejszych włosach (180 do 750 włosów na centy-
metr kwadratowy), ponieważ są one cieńsze niż te 

ciemne. Bruneci i brunetki mają zwykle od 150 do 500 włosów na 
każdy centymetr kwadratowy skóry głowy. Trudno jest oszacować, 
ile włosów mamy na całym ciele, bo zależy to od wielu czynników, 
takich, jak chociażby: płeć, wiek czy 
kondycja zdrowotna.

Włosy na głowie rosną zwykle 
w tempie około centymetra na 
miesiąc, co daje średnio dwanaście 
centymetrów rocznie. cykl życia 
włosa można podzielić na kilka faz. 
Pierwszą z nich jest anagen, pod-
czas którego włosy rosną. Może 
on trwać od roku do dziesięciu lat, 
choć średnio włos rośnie przez trzy 
– cztery lata. Następnie włos prze-
staje rosnąć i przechodzi w fazę 
katagenową. Mieszek włosowy 
kurczy się i przesuwa się w kierun-
ku powierzchni skóry głowy. Pro-
ces ten trwa dwa-trzy lata. Później 
włos przechodzi w fazę odpoczyn-
ku, składającą się z fazy wypada-
nia oraz następującej po niej fazy 
uśpienia, w której cebulka pozosta-
je pusta. etap ten trwa od dwóch 
miesięcy do ponad roku. im dłużej 
trwa faza uśpienia, tym włosy rosną 
później cieńsze. Początkiem nowej 
fazy wzrostu jest faza regeneracji, 
podczas której komórki macierzy-
ste pobudzają mieszki włosowe do 
pracy.

PREHISTORIA WŁOSA

Kiedy jednak zaczęło się zmniej-
szać owłosienie na naszym ciele? 
i co skłoniło Naturę do pozbycia 
się większości sierści z powierzchni 
ludzkich organizmów?

Prawdopodobnie wszystko zaczęło się około pół miliona lat 
temu. Przynajmniej tak sugerują brytyjscy naukowcy, na czele z Wal-
terem Bodnerem z instytutu Medycyny Molekularnej w Oksfordzie. 
W dawnych czasach mężczyźni musieli mieć bujniejsze owłosienie, 
bo podczas polowań zdarzało się im przebywać w niekorzystnych 
warunkach, w zimnie i wilgoci. Włosy chroniły też skórę przed za-
drapaniami podczas skradania się wśród roślinności. Kobiety naj-
częściej nie były zmuszone do przebywania w takich warunkach, 
więc ich owłosienie było delikatniejsze niż męskie.

To, że mamy niewiele włosów na ciele, zawdzięczamy preferen-
cjom seksualnym naszych przodków. W najdawniejszych czasach 
mężczyźni woleli kobiety mniej owłosione, bo były one zwykle 
zdrowsze i miały mniejszą liczbę pasożytów. Te wybory doprowa-
dziły do tego, że kolejne pokolenia miały coraz delikatniejsze owło-
sienie i stąd obecnie włosy na ciele u większości ludzi są cienkie, 
raczej jasne i niezbyt gęste.

LICZę SIę KAŻDY WŁOS

Podstawową rolą włosa jest za-
pewnienie termoregulacji i ochro-
na przed urazami. Ponadto, włosy 
pokrywające różne części ciała, 
mogą mieć dodatkowe funkcje. 
Brwi chronią oczy przed potem, 
który spływa po czole, rzęsy zapo-
biegają dostaniu się zanieczysz-
czeń na powierzchnię oka, a włoski 
z nosa ocieplają i oczyszczają po-
wietrze. Włosy na głowie, oprócz 
utrzymywania temperatury, chronią 
mózg przed potencjalnymi uszko-
dzeniami w związku z urazami albo 
np. przegrzaniem powierzchni skó-
ry.

Rolą włosów pod pachami jest 
zapobieganie obtarciom przy wy-
konywaniu ruchów rękoma. Dodat-
kowo przypisuje się im wzmacnia-
nie naszego naturalnego zapachu, 
które ma zwiększyć naszą szansę 
na znalezienie partnera seksual-
nego. Pot, utrzymujący się na wło-
sach pod pachami, ma też pełnić 
funkcję społeczną, informowania 
innych ludzi o naszym nastroju czy 
stanie zdrowia.

Podobną funkcję pełnią włosy 
łonowe. Wzmacniają naturalny za-
pach, utrzymują się na nich fero-
mony oraz przeciwdziałają obtar-
ciom podczas stosunku. Niektórzy 

badacze przypisują im również ochronę narządów płciowych przed 
brudem i bakteriami, co nie do końca jest prawdą, zważywszy na 
fakt, że włosy te nie sprzyjają utrzymywaniu higieny. 

W zachodnim świecie moda na depilację zaczęła się na początku 
XX wieku. Pierwsza reklama, zachwalająca usuwanie włosków pod 
pachami, pojawiła się w 1915 r. w amerykańskim czasopiśmie „Har-
per’s Bazaar”. Dziś do dobrego smaku należy depilacja większości 
włosów z kobiecego ciała. Przygotowując się do wyjścia na plażę 
czy basen, warto zastanowić się, czy te włosy rzeczywiście są tak 
nam zbędne.

Włosy mają znaczenie. Nie tylko dla kobiet. Naszych przodków chroniły przed zimnem 
i trudnymi warunkami. Zawsze pełniły funkcję estetyczną, choć kanony piękna bywały 
różne. Blondynki mają ich mniej, a depilacja całego ciała wcale nie jest wymysłem na-

szych czasów. czego jeszcze nie wiemy o włosach?

historia pod włos
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rtodoncja dwudziestego pierwszego wieku – to 
znaczy jaka?

- Ortodoncja jest obecnie jedną z najbardziej 
rozwijających się dyscyplin medycyny estetycz-

nej. W XXi wieku – czasie obrazów – bardzo liczy się wizerunek. 
Twarz, a zwłaszcza uśmiech ma ogromną wartość, jest wizytówką 
człowieka, ale ma również wartość ekonomiczną. Panuje pogląd, 
że uśmiech mówi o nas więcej niż wypowiedziane słowa, jest naj-
bardziej komunikatywnym językiem świata, sprawia, że jesteśmy 
pozytywnie odbierani przez otoczenie i łatwiej nawiązujemy dobre 
relacje z ludźmi. Pacjentom, którzy się do nas zgłaszają, oferujemy 
jednak nie tylko poprawę wyglądu, ale przede wszystkim zdrowia. 
Współczesna polska ortodoncja nie odbiega poziomem od świato-
wej. Korzystamy z najnowszych technologii i najwyższej jakości ma-
teriałów. Stosujemy różne systemy i techniki leczenia dostosowane 
do potrzeb pacjentów w różnym wieku.

- Czy ortodoncja jest popularna wśród dorosłych?
- Pacjenci dorośli mają wysoką świadomość zdrowotną i estetyczną 

oraz wysokie oczekiwania. Większość z nich poszukuje w gabinetach 
ortodontycznych sposobu na piękny uśmiech, ale jednocześnie są 

to często pacjenci potrzebujący wielospecjalistycznego leczenia, tzn. 
zaangażowania terapeutycznego jednocześnie kilku specjalistów. W 
zależności od problemu – oprócz lekarza ortodonty, chodzić może 
o periodontologa (specjalisty od paradontozy – przyp. red.), chirur-
ga szczękowego, protetyka, implantologa. Bywa, że ortodoncja jest 
pierwszym etapem złożonego procesu leczenia, który pozwoli na 
wykonanie u pacjenta np. implantów, rekonstrukcji protetycznych.

- Dlaczego powinno się leczyć wady zgryzu?
- Leczenie ortodontyczne przede wszystkim poprawia czynność 

narządu żucia, a więc takie funkcje jak: gryzienie, żucie, wymowę, 
oddychanie, leczy bezdech nocny, zapobiega wielu schorzeniom, 
np. chorobom stawu skroniowo-żuchwowego, trudnościom w 
protezowaniu w wieku dojrzałym. Szeregując zęby, zapobiegamy 
osadzaniu się kamienia nazębnego, który sprzyja rozwojowi pa-
radontozy i próchnicy. Ortodoncja opóźnia procesy starzenia, a 
poprawiając wygląd i estetykę twarzy, podnosi poczucie wartości i 
poprawia komfort życia pacjentów.

- Wiek jest ograniczeniem w leczeniu ortodontycznym?
- Nie jest problemem, ale im później je rozpoczniemy, tym lecze-

nie może być dłuższe i bardziej skomplikowane, a czasami może 

o

ortodoncJa wymaga 
współpracy pacJenta 

z lekarzem

Ortodoncja dawniej kojarzyła się głównie z leczeniem nieprawidłowego zgryzu dzieci. 
Obecnie – jak przekonują lekarze – można mówić wręcz o modzie na zaawansowane 
korygowanie uzębienia także u osób dorosłych. Ale ortodoncja to nie tylko aparaty 
nazębne. To przede wszystkim dziedzina medycyny estetycznej, która zdolna jest 

poprawić komfort życia pacjentów w sytuacjach, w jakich do niedawna lekarze 
byli bezradni, o czym rozmawiamy z dr Anną Jedlińską. 

AUTOR: ANNA MAKOcHONiK / FOTO: WOJciecH GReLA
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przynieść tylko częściową poprawę. Do praktyk ortodontycznych 
zwracają się dziś pacjenci dojrzali, w piątej, szóstej, a nawet siódmej 
dekadzie życia. Wszystko zależy od stanu uzębienia, kości szczęk, 
stanowiących materię, w której zęby są przemieszczane podczas le-
czenia. W wielu przypadkach ortodoncja jest zalecana u pacjentów 
w leczeniu paradontozy. Uważa się, że ruch ortodontyczny zębów 
jest jedną z możliwości regeneracji tkanki kostnej.

- A inne ograniczenia?
- Ograniczeniem jest niepełnosprawność intelektualna, choroby 

nowotworowe, zaburzenia hormonalne, brak właściwych nawyków 
higienicznych. Warto tu też wspomnieć o konieczności zaanga-
żowania ze strony pacjenta. Założenie aparatu ortodontycznego 
i opieka lekarza to nie wszystko. Pacjent sam musi dbać o dietę i 
bezwzględną higienę – po każdym posiłku i kontakcie z żywnością 
czyścić zęby. Z zabiegu oczyszczania można zrezygnować podczas 
leczenia aparatem stałym tylko po wypiciu wody mineralnej i her-
baty bez cukru.

Aparat nigdy nie uszkadza zębów. Odbarwienia, odwapnienia 
czy próchnica, które mogą wystąpić po leczeniu ortodontycznym, 
są pamiątką niechlubnej higienicznej postawy pacjenta. Zatem 
w przypadku dzieci należy tę kwestię przemyśleć dokładnie – czy 
będą na tyle zdyscyplinowane, by przestrzegać powyższych zasad. 
U pacjentów dorosłych tego typu problemy należą do rzadkości. 
Każdy pacjent w mojej praktyce otrzymuje nie tylko szczegółowy 
instruktaż higieny, który przekazują asystentki, ale także cały zestaw 
przyborów zalecanych do codziennej pielęgnacji.

- Jak długo trwa proces leczenia ortodontycznego?
- czas leczenia zależny jest od przypadku, najczęściej trwa od 

1,5 do 2,5 roku, ale gdy terapia wymaga leczenia kilkoma apara-
tami stałymi i towarzyszących zabiegów chirurgicznych, może się 
przedłużyć. Podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej, oceniamy 
twarz pacjenta en face i z profilu, tkanki miękkie i szkielet oraz łuki 
zębowe. We współczesnej ortodoncji panuje paradygmat tkanek 
miękkich. Bardzo ważny jest wygląd twarzy, a naszym celem jest 
uzyskanie harmonii ustno-twarzowej. ideał piękna twarzy na przeło-
mie wieków zmienia się, ale najważniejsze są regularne rysy i profil 
pacjenta. Twarz po leczeniu ortodontycznym często ulega zmianie, 
również u pacjentów dorosłych, zwłaszcza podczas leczenia szkie-
letowych wad narządu żucia, gdy warunki zgryzowe i rysy twarzy 
powstają niemal de novo.

- Leczenie ortodontyczne dorosłych jest trudniejsze?
- Tak, ze względu na dojrzałość tkanek. Najważniejszy jest opty-

malny dobór sił w takim leczeniu. Techniki leczenia są zupełnie 
inne niż u dzieci, bo inny jest też stan zdrowia pacjentów. Dorośli 
mają też inne potrzeby – krótki czas leczenia, rzadsze wizyty i zna-
komite efekty. Naprzeciw wychodzą nam najnowsze technologie. 
Pacjenci dorośli preferują aparaty estetyczne, prawie niewidocz-
ne np. z ceramiki, polikryształu. Stosujemy też aparaty językowe, 
np. technikę incognito, aparaty nowoczesne, najwyższej klasy, 
wykonywane indywidualnie. Każdy element aparatu tworzony 
jest w technice 3D, przy użyciu zaawansowanej technologii, druty 
stosowane do korygowania zębów wykonują roboty w specjali-
stycznym ośrodku, do którego trafia wycisk szczęk i wizja leczenia 
pacjenta. Jest to terapia kosztowna, ale zadowalająca dla tych pa-
cjentów, którzy swoje leczenie ortodontyczne chcą pozostawić w 
tajemnicy.

- Czy takie leczenie jest bolesne?
- Pacjent musi być poinformowany o pewnym dyskomforcie 

związanym z obecnością aparatu ortodontycznego w jamie ustnej, 
zwłaszcza w pierwszym okresie leczenia, o możliwych podrażnie-
niach błony śluzowej warg, policzków, języka. Przesuwanie zębów 
wiąże się z ich tkliwością, wzmożoną wrażliwością podczas jedze-
nia. Silny ból w leczeniu nie występuje. W przypadku aparatów języ-
kowych można spodziewać się problemów z wymową.

- Nie wstydzimy się już nosić aparatu ortodontycznego, ale czy 
pacjenci wciąż zwracają uwagę jego estetykę?

- Rzeczywiście tak jest. Zapotrzebowanie jest ogromne, można 
mówić o pewnej modzie na leczenie ortodontyczne, wiele osób 
nosi swoje aparaty z dumą. Dzieci często proszą o kolorowe liga-
tury zdobiące elementy aparatu. Dorośli poszukują aparatów de-
likatnych i niewidocznych. Uważam, że leczenia ortodontycznego 
nie należy się wstydzić, a największym problemem pacjenta jest 
niedostrzeganie nieprawidłowości i stomatologicznych kłopotów 
zdrowotnych.

Dr n. med. Anna Jedlińska, specjalista ortodonta, właścicielka 
praktyki ADeNT-ORTODONcJA i STOMATOLOGiA w Koszalinie. 
Specjalizuje się w leczeniu aparatami stałymi. Naukowa pasja 
i chęć rozwoju towarzyszą jej w codziennej praktyce lekarskiej.
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yciskarka do soków to jest jakiś wydatek, 
ale naprawdę warto się w nią zaopatrzyć. 
Pożytki z systematycznego picia soków są 
rozliczne. To dobry sposób na dostarcze-

nie organizmowi ładunku witam i mikroelementów.

SOK Z POMARAŃCZY

Sok z pomarańczy jest witaminową bombą, którą możemy cie-
szyć się przez cały rok. Zawiera przede wszystkim witaminy c i D 
oraz wapń. Nie tylko podnosi odporność, lecz również wzmacnia 
kości, co sprawia, że jest idealnym sokiem dla kobiet po menopau-
zie, szczególnie zagrożonych osteoporozą. Powinny się nim zainte-
resować także osoby przechodzące na dietę odchudzającą – świeżo 
wyciśnięty, lekko mętny sok pomarańczowy jest źródłem błonnika, 
przyspieszającego przemianę materii. Do tego ma mniej kalorii niż 
inne soki bez cukru.

Udowodniono, że sok pomarańczowy zawiera spore ilości prze-
ciwutleniaczy. Są to związki wychwytujące wolne rodniki w naszym 
organizmie. Te reaktywne formy tlenu są odpowiedzialne za więk-
szość procesów starzenia się, powstawanie zmarszczek, toksyn 
w organizmie oraz przyspieszają powstawanie nowotworów. Świe-
ży nektar z pomarańczy jest szczególnie polecany panom, u których 
w znaczący sposób redukuje tzw. stres oksydacyjny, związany z po-
wstawaniem w organizmie dużych ilości wolnych rodników.

Zawarte w soku z pomarańczy flawony takie, jak hesperydyna 
i tangeretyna, chronią organizm ludzki przed powstawaniem stanów 
zapalnych, zwiększających prawdopodobieństwo zachorowania na 
nowotwory. Hesperydyna poprawia także funkcjonowanie naczyń 
krwionośnych oraz zapobiega powstawaniu kamicy nerkowej.

Naukowcy przekonują również, że picie napoju z pomarańczy 
potrafi obniżyć zły cholesterol (LDL). codzienne picie szklanki soku 
pomarańczowego obniża poziom złego cholesterolu o 8 proc., jed-
nocześnie zwiększając o 14 proc. poziom dobrych trójglicerydów 
(HDL).

SOK Z JABŁEK

Ten złocisty napój jest naszym dobrem narodowym. i nie jest tu 
mowa o piwie, lecz o soku z jabłek. Jest on podstawowym składni-
kiem dostępnych w sklepach napojów wieloowocowych. i bardzo 
dobrze, ponieważ szczególnie korzystnie wpływa na nasze samo-
poczucie i dobre zdrowie.

Sok jabłkowy działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie (jeśli 
jest otrzymywany z nieobranych jabłek). Zawarte w skórce jabłek an-
tycyjaniany są naturalnymi antybiotykami. Ponadto, zawarte w soku 
z jabłek kwasy przeciwdziałają powstawaniu kamieni nerkowych, 
obniżając pH moczu i nie pozwalając na odkładanie się w układzie 
moczowym bryłek szczawianu wapnia.

Świeżo wyciskany sok z jabłek, mętny i aromatyczny, jest źródłem 

w

o pożytkach z picia soków

Są zdrowe, pięknie pachną i wyglądają. Są źródłem wielu witamin i niezbędnych 
do zachowania zdrowia mikrolementów. Lekarze zalecają picie szklanki, a jeszcze 

lepiej dwóch soku dziennie, najlepiej świeżo wyciskanego. A jakie dokładnie 
korzyści zdrowotne wynikają z picia soków?
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błonnika, wymiatającego zbędne resztki z naszych jelit i przyspie-
szającego przemianę materii. Zmniejsza też apetyt. Sok jabłkowy za-
wiera również flawonoidy – fitoskładniki, nadające barwę płatkom, 
liściom i owocom. Związki te przywracają naczyniom krwionośnym 
szczelność. Regulują również ilość dobrego cholesterolu (HDL) we 
krwi. Sprawia to, że picie soku z jabłek może obniżyć ciśnienie krwi 
i zapobiegać zmianom miażdżycowym.

Udowodniono, że sok jabłkowy pomaga obniżyć poziom acetylo-
choliny, zwiększając zdolności umysłowe ludzi starszych. Picie nektaru 
z jabłek, najlepiej bez dodatku cukru, zapobiega demencji starczej.

SOK Z GREJPFRUTA

Sok z grejpfruta jest zdrowym napojem, polecanym szczególnie 
osobom na diecie, ponieważ przyspiesza przemianę materii i regu-
luje trawienie. Szczególnie dobrze komponuje się z daniami z czer-
wonego mięsa. Pozwala na lepsze przyswajanie żelaza, nawet tego 
niehemowego. Zawarta w tym gorzkim soku witamina c powoduje 
redukcję żelaza z trzeciego na drugi stopień utleniania, sprawiając, 
że staje się ono bardziej biodostępne.

Ponadto, sok grejpfrutowy jest źródłem flawonoidów, w tym na-
ringeniny, limonoidów oraz terpenów. Stosowany jest w profilakty-
ce żylaków. Usprawnia pamięć i zmniejsza skutki sklerozy.

Należy jednak pamiętać, że sok z grejpfruta nie powinien być łą-
czony z niektórymi lekarstwami. Wynika to z faktu, że jego składniki 
są trawione przez ten sam system enzymatyczny, co wiele medyka-
mentów. Należy unikać picia soku z grejpfruta cztery godziny przed 
i cztery godziny po zażyciu leków przeciwhistaminowych, zmniej-
szających uciążliwość alergii. Nie powinno się go spożywać rów-
nież z blokerami kanałów wapniowych. Do tej grupy leków należą 
substancje używane w terapii nadciśnienia tętniczego, chorobie 
niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca oraz migren. Unikać 
soku grejpfrutowego powinny zażywające cyklosporyny, lekarstwa 
stosowane po przeszczepach oraz do leczenia łuszczycy czy atopo-
wego zapalenia skóry. łączenie soku z tymi wszystkimi lekami może 
skutkować przede wszystkim zaburzeniami rytmu serca.

SOK Z CZERWONYCH OWOCÓW

czerwone owoce, takie jak truskawki, porzeczki czy wiśnie, są 
źródłem wielu witamin oraz antycyjanianów, będących naturalnymi 
antybiotykami. Sok z wiśni ma działanie przeciwzapalne oraz prze-
ciwutleniające. co ciekawe, picie soku wiśniowego przed i po ćwi-
czeniach fizycznych sprawi, że zmniejszą się bóle wynikające z mi-
krouszkodzeń w mięśniach szkieletowych, czyli tzw. zakwasy. Sok 
z wiśni charakteryzuje się dużą zdolnością do wymiatania z orga-
nizmu wolnych rodników, powodujących tworzenie się zmarszczek 
i przyspieszających procesy starzenia się w komórkach. Wolne rod-
niki są czynnikiem uszkadzającym materiał genetyczny człowieka, 
co może prowadzić do powstawania nowotworów.

Lekarze polecają nie tylko jedzenie surowych truskawek, lecz 
także picie napojów, zawierających sok truskawkowy. Jest on szcze-
gólnie pomocny przy przeziębieniach i nawracających infekcjach 
układu oddechowego. Sok z truskawek ma więcej żelaza niż mięso 
oraz więcej witaminy c niż cytryny. Picie soku truskawkowego ob-
niży poziom złego cholesterolu. Sok ten polecany jest również oso-
bom starszym, ponieważ zapobiega problemom neurologicznym, 
przychodzącym wraz z wiekiem.

Nie tylko marchewki są dobre dla naszych oczu. Okazuje się, że 
picie soku z porzeczek usprawnia mikrokrążenie wewnątrz oka, po-
prawiając ostrość widzenia po zmroku. Zawarta w nim witamina c 
zwiększa wchłanianie żelaza z diety, co jest ważną informacją dla 
osób zmagających się z anemią.

Sok z czerwonych winogron ma za to podobne właściwości do 
otrzymywanego z niego czerwonego wina. Dobrze wpływa na pra-
cę serca, obniża poziom cholesterolu oraz przeciwdziała miażdżycy. 
Zawiera flawonoidy i inne przeciwutleniacze, między innymi reswe-
ratrol, środek działający odmładzająco i zmniejszający apetyt. 
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CHCESZ BYĆ ZWINNY JAK WIEWIÓRKA?
CHCESZ BYĆ SZYBKI JAK ZAJĄCZEK?

CHCESZ BYĆ SILNY TAK JAK MIŚ?
WIĘC NATURALNE SOKI PIJ OD DZIŚ :)

ZAPRASZAMY CODZIENNIE
NA PYSZNE OBIADY

ul. 1 Maja 22/4
od poniedziałku do piątku w godz. 11-18

w soboty 12.30-16

SPRAWDŹ NASZE MENU NA



Kawałki doprawionego pie-
przem cytrynowym i solą łososia 
zawinąć w ciasto. Posmarować 
rozbełtanym żółtkiem. Piec 
w temperaturze 200 stopni C, 
13-15 minut. Podawać z chrza-
nem i kawałkiem cytryny.

Krewetki i cząstki owoców mary-
nować w oliwie, imbirze, czosnku 
i miodzie. Doprawić do smaku. Na 
bambusowe szpatułki nadziewać 
na przemian krewetki i owoce.

SKŁADNIKI:

SKŁADNIKI:

1 kg fileta z łososia
1 opakowanie ciasta 
francuskiego 
pieprz cytrynowy 
żółtko do posmarowania 
ciasta

10 krewetek 31/40 
tarty imbir 
tarty czosnek 
sól, 
pieprz 
łyżka stołowa miodu 
oliwa 
cząstki świeżego ananasa 
cząstki świeżego mango

ŁOSOś W CIEśCIE 
FRANCUSKIM

SZASZŁYCZKI 
KREWETKOWE 
PO HAWAJSKU
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Nasze propozycje kulinarne są poparte wieloletnim doświadczeniem uwzględniają ciągłe udoskonalone 
receptury przygotowane wyłącznie ze świeżych produktów najwyższej jakości. 

Przełamujemy standardy kulinarne Koszalina

Szef kuchni
P    O    L    E    C    A



Cukinię pokroić na długie pla-
stry, grillować. Twaróg doprawić 
czosnkiem, solą i pieprzem do 
smaku. Zawinąć nadzienie w pla-
stry cukinii. Przekłuć wykałaczką. 
Podawać na zimno, ułożone na 
małych talerzykach.

Mozarellę i pomidorki obtoczyć 
w pesto. Nadziewać na długie 
wykałaczki, podawać w kielisz-
kach do szampana dekorowane 
listkami świeżej rukoli.

SKŁADNIKI:

SKŁADNIKI:

1 cukinia 
150 g twarogu mielonego 
2 ząbki czosnku 
sól, 
pieprz do smaku 
oliwa

2 opakowania kuleczek 
sera mozarella 
2 opakowania 250 g 
pomidorków koktajlowych 
2 łyżki stołowe pesto 
bazylikowego
listki rukoli do dekoracji

ROLADKI Z CUKINII 
Z PASTą CZOSNKOWą

SZASZŁYCZKI  
CAPRESE 
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KOSZALIN, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1-3, tel. 94 347 00 11, 506 037 660
www.vivaitalia-koszalin.pl , biuro@vivaitalia-koszalin.pl

CATERING najwyższej jakości 
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Do przybrania:
pomidorki koktajlowe, sałata strzępiasta, 
cytryna, oliwa z oliwek
Przygotowanie:
Twarożek wymieszać z siekanymi zioła-
mi. Doprawić solą i pieprzem do smaku. 
Kieliszki lub małe foremki wyłożyć folią 
spożywczą a następnie wyłożyć je plastra-
mi wędzonego łososia (ilość porcji zależy 
od wielkości użytych foremek). Serowym 
farszem wypełnić foremki, dokładnie go 
ugniatając. Wierzch przykryć skrawkami ło-
sosia, docisnąć całość folią. Wstawić do lo-
dówki na około godzinę. Wyjąć z foremek. 
Podawać ułożone na sałacie z pomidorka-
mi koktajlowymi skropionymi oliwą.

SKŁADNIKI (NA 8 PORCJI):

0,5 kg wędzonego łososia 
Kubek twarożku śmietankowego 
posiekane świeże zioła (tymianek, 
pietruszka, szczypiorek) 
sól, pieprz

WęDZONY ŁOSOś 
NADZIEWANY TWAROŻKIEM

Ser pokroić w kostkę . Ułożyć w szklanym 
naczyniu . Posypać solą, oregano, pie-
przem, kminkiem. Włożyć czosnek. Zalać 
oliwą. Zostawić na trzy dni . Po tym czasie 
jest już aromatyczny. Można go podawać 
jako przekąskę (wyjęty z oliwy i odsączony), 
lub dodawać do sałatek czy zapiekanek.

SKŁADNIKI

30 dkg twardego, pełnotłustego 
białego sera 
1 szklanka oliwy z oliwek 
4 ząbki czosnku 
2 łyżeczki grubo ziarnistej soli 
( morskiej ) 
1 łyżeczka oregano 
1 łyżeczka grubo mielonego 
czarnego pieprzu 
2 łyżeczki kminku 
3-4 małe suszone papryczki

SER BIAŁY MARYNOWANY 
W OLIWIE Z ZIOŁAMI
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Zalewa: 
400 ml wody 
250 ml cukru pudru 
2 liście laurowe 
2 łyżki całych ziaren pieprzu 
1 łyżka ziaren kolendry 
2 łyżki ziaren gorczycy 
10 goździków 
400 ml białego octu winnego 
15 ziaren ziela angielskiego
Sposób przygotowania
Zalewamy śledzie zimną wodą, odstawiamy na 6 
godzin. Zagotowujemy składniki zalewy w ron-
dlu, zmniejszamy ogień – powinna lekko bulgotać 
przez 30 minut. Zdejmujemy z ognia, studzimy. 
Odsączamy filety i tniemy je na trzycentymetrowe 
kawałki. Wkładamy do wysterylizowanego słoja, 
przekładając cebulą, marchwią i koperkiem, za-
lewamy chłodną zalewą. Zakręcamy dobrze słoik 
i odstawiamy go na tydzień do lodówki. Później 
po prostu wyciągamy ulubione kombinacje śledzi 
i warzyw i podajemy, jak nam fantazja podpowie.

SKŁADNIKI

12 solonych filetów śledziowych
1 czerwona cebula
(pokrojona w krążki) 
2 marchewki (pokrojone w talarki) 
2 gałązki koperku (same listki)

TYGODNIOWY śLEDź PO SZWEDZKU

Sposób przyrządzenia
Śledzie moczyć w zimnej wodzie przez 
około godzinę. Białą część pora wyczyścić 
i pokroić w talarki bądź półtalarki. Wycisnąć 
sok z cytryn, połączyć z miodem i olejem. 
Śledzie pokroić w dzwonka, układać w na-
czyniu (słoiku) na przemian z wcześniej po-
krojonym porem. całość zalać przygoto-
waną zalewą (śledzie muszą w niej pływać). 
Odstawić do lodówki na jeden dzień.

SKŁADNIKI

0,6 kg śledzi małosolnych 
pół litra oleju bądź oliwy z oliwek 
2-3 łyżki miodu (musi być płynny) 
sok z trzech cytry 
1 por (biała część)

śLEDZIE W MIODZIE 
Z POREM I CYTRYNą
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„Natręci”, luźna adaptacja „Les Fâcheux” Moliera, to komedia nie najwyższych lotów. Jej 

autora, Józefa Bielawskiego, nazywano we współczesnych mu czasach grafomanem, 
dziwakiem, a w najlepszym razie ekscentrykiem. Był pośmiewiskiem salonów, zmarł 
w nędzy i zapomnieniu, mimo iż wspomnianą sztukę pisał na prośbę samego króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego, u którego zresztą gościł na obiadach czwartkowych.

cieKAWOSTKA W ARcHiWUM 
ODNALEZIENI „NATRęCI”

koliczności i cel powstania komedii brzmią 
równie prestiżowo – miała ona uświetnić otwar-
cie 19 listopada 1765 r. pierwszego teatru 
narodowego ze stałym zespołem aktorskim. 
Miała – wedle sugestii króla – uczyć i bawić 
w języku polskim. Z opisu Archiwum Główne-

go Akt Dawnych widzowie na premierę stawili się tak tłumnie, że nie 
starczyło miejsc, a za bilety zebrano zawrotną kwotę 500 dukatów.

W 1965 r. premiera „Natrętów” uświetniła koszalińskie obchody 
200-lecia powstania narodowej sceny. Reżyserował ówczesny dy-
rektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Lech Komarnicki. Spek-
takl zaprezentowany został potem w ramach ii Telewizyjnego Fe-
stiwalu Teatrów Dramatycznych. Zebrał fatalne opinie, dostało się 
również autorowi: „Niestety, obudzono Bielawskiego. Wbrew prze-
strogom oświeceniowych mistrzów: Tu leży Bielawski/. Szanujcie/ 
Tę ciszę./Bo jak się obudzi, komedię napisze.” (Z Koszalina natrętni 
„Natręci”, „Odgłosy” nr 28; 1965).

co ciekawe, w Koszalinie pozostał prawdopodobnie jedyny za-
chowany w Polsce egzemplarz tej sztuki. W tej sprawie do Archi-
wum Państwowego w Koszalinie w kwietniu br. zwrócił się instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. – Dwa tygodnie po ob-
chodach 60-lecia zadzwoniła do mnie pani Maria Dworakowska 
z biblioteki i czytelni instytutu i zapytała, czy nasze archiwum ma 
w aktach tekst „Natrętów” – wyjaśnia Ryszard Marczyk, kierownik 
oddziału ii, opracowania materiałów archiwalnych. – Znalazłem go 
i formie zdigitalizowanej został przesłany do instytutu.

Oryginalny tekst sztuki znajduje się w Bibliotece Narodowej 
wśród starodruków. egzemplarz w formie maszynopisu dotąd znaj-
dował się jedynie w aktach AP, będąc swego rodzaju „białym kru-
kiem”. Jest w bardzo dobrym stanie. Zachowały się też fotografie 
z inscenizacji i druki ulotne o spektaklu. W Archiwum znajdują się 
zresztą niemal wszystkie teksty sztuk i towarzyszące im wydawnic-
twa BTD, a braki uzupełnić można o teksty przechowywane właśnie 
przez instytut Teatralny.                                                                          am



Rocznik 1980. Koszalinianka od urodzenia. Absolwentka filologii 
polskiej ze specjalnością filmoznawstwo i kultura audiowizualna Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 roku związa-
na z mediami. Współautorka monografii festiwalu Młodzi i Film. 
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iedawno w okolicy koszalińskiego skrzyżo-
wania ulic Zwycięstwa i Połtawskiej stanęły 
dwie duże, wygodne ławki. Z jedną już ktoś 
się zmierzył, wyrywając jej nogę z ziemi, 
obutą teraz w chodnikową bryłę. Również 
usytuowana przed dawnym BWA „Dziew-
czyna z mangustą”, obecnie w bieli, zyskała 

nowy entourage w postaci odbitych na biuście czerwonych dłoni. 
Wcześniej figura była różowa i seledynowa, miewała tu i ówdzie 
gustowny szlaczek. Fakt, że mimo całej frywolności, jest to jednak 
pomnik i to nie byle jakiego artysty, bo Melchiora Zapolnika, nie 
przeszkadza traktować jej jak kawałka kamienia, który można so-
bie dowolnie ozdabiać, na przykład namalować na nim oczy, które 
łypią potem na koszalinian ze wszystkich zakamarków.

idźmy dalej i patrzmy na budynki. Niemal każdy pstrzą bohoma-
zy na elewacjach, drzwiach i ścianach, zwłaszcza tych nowych, po 
raz n-ty odmalowanych. chętnie na zabytkach. Niestety, zawsze 
znajdzie się cymbał, który postanowi wypsikać swój spray na ba-
dziewne literki i zawijaski świadczące rzekomo o przynależności 
do czegoś tam, niby stemplujące ważką obecność sprayowicza 
w danym miejscu. Trochę jak ostrzykiwanie terenu przez kota, 
choć w odróżnieniu od kota ma to wymiar iluzoryczny. Nie ma 
nic za to wspólnego z graffiti, choć nazwę wandale sobie chętnie 
przywłaszczają, psując wizerunek artystom, którzy nie hańbią się 
dewastacją niczego, a ich prace często upiększają miasto (vide 
murale na Koszalińskiej Bibliotece Publicznej autorstwa Dariusza 
Paczkowskiego).

Mój kolega na takiego mazgaja znalazł sposób: przez dłuższy 
czas ten szpecił wymalowaną świeżo wspólną im klatkę schodową 
i windę. Któregoś dnia, obaj spotkali się właśnie tu. Kolega nie-
wiele myśląc, nacisnął przycisk „stop” i „poprosił” o wymalowanie 
sobie przez malarza mazakiem całej twarzy, ubrań i wszelkich od-
krytych części ciała. Delikwent sarkał, płakał i malował. Na klatce 
nigdy nie pojawił się już żaden napis.

chcemy żyć w mieście czystym, zadbanym i estetycznym. Nie 
przeszkadza nam to jednak zaśmiecać ulic, niszczyć lub nie re-
agować na dzieło zniszczenia, choćby wydarzało się na naszych 
oczach w czasie rzeczywistym. Można wyposażyć osiedlowe śmiet-
niki w kilka pojemników, a i tak worki z odpadkami będą w 30 pro-
centach lądować przed nimi. Segregowanie śmieci też przekracza 
nasze możliwości, co widać po zawartości choćby pojemnika na 
plastik. Wiele znanych mi osób ta koncepcja w momencie jej usta-
wowego wprowadzenia śmiertelnie przeraziła. Moja własna ciot-
ka ku mojemu zażenowaniu a swojemu triumfowi, oznajmiła, że 
woli płacić dwa razy więcej, byle nie musiała niczego segregować. 
Spacer po parku, lesie czy nad morzem, pozbawia nas złudzeń co 
do szacunku dla zieleni i przyrody, którą podobno w Koszalinie się 

hołubi. O czymś tak wyfiokowanym jak mądra opieka nad wolno 
żyjącymi kotami, dzięki którym m.in. nie żyjemy w mieście szczu-
rów w ogóle nie wspominam.

W okolicach przedwiośnia witają nas zewsząd tzw. przebiśnie-
gi, czyli ukryte przez zimę psie odchody. Właściciele nie sprzątają 
po pupilach cały rok, ale na topniejącej śniegowej brei widok jest 
jakby bardziej upiorny. Pół biedy trawniki, polanki i pasy zieleni. 
Najgorsze są szpalery psich kup na chodnikach. No bo niby kto 
miałby to sprzątać? Przecież nie ultra męscy faceci z owczarka-
mi i estetki z terierami. Gorzej jak się już w tę pozostawioną nam 
przez kogoś podobnego w prezencie kupkę wdepnie swoim ele-
ganckim pantofelkiem. i to w środku miasta!

Prawdziwym panoptikum współczesnych postaw plemiennych 
jest oczywiście ulica, szerzej – droga, a wąziutko – chodnik. Wielu 
osobom, w tym biegaczom i spacerowiczom, a zwłaszcza paniom 
z dziecięcymi wózkami wciąż trudno zrozumieć, że czerwony pas 
oznacza ścieżkę rowerową, w naszym mieście wciąż nieliczną, i że 
na dźwięk rowerowego dzwonka powinni z niej zniknąć bez zło-
śliwego, a w zasadzie bez żadnego komentarza. Podobnie rowe-
rzyści mogliby zrozumieć, że choć frustracja związana z brakiem 
owych ścieżek jest uzasadniona, to jednak slalomowanie na roz-
pędzonym pojeździe między ludźmi na zatłoczonym chodniku 
w centrum miasta, czy też wjeżdżanie z impetem przed maskę 
samochodu, jest dokładnie podobnie irytujące. Przykłady o cha-
rakterze motoryzacyjno-przestrzennym można by mnożyć – od 
bezmyślnego parkowania, zastawiania wjazdów, zagracania po-
dwórek w celu niepłacenia opłat parkingowych – po ulicę, na któ-
rej nie respektuje się zasad ruchu drogowego, a już na pewno nie 
praktykuje dobrego wychowania, albo zwykłej życzliwości.

Już tylko kilka z opisanych powyżej scenek dotyczących użytko-
wania przestrzeni publicznej obrazuje, jak daleko nam do zrozu-
mienia najważniejszej idei społeczeństwa obywatelskiego – tego, 
że to co budujemy dla dobra wspólnego, budujemy też dla siebie. 
Także na najbardziej prozaicznym, codziennym poziomie. Polską 
mentalność kształtowaną poczuciem ciągłego zaboru, a to ziemi, 
a to wolności, a to godności, trudno skłonić do myślenia wspólno-
towego. Wspólne jest moje wyłącznie wtedy, gdy coś mi się z tego 
należy. Jeśli już o coś dbamy, to o swój kawałek podłogi, ten obok 
można zabłocić butami, zniszczyć, albo mieć w nosie. Jednocze-
śnie narzekamy, że otoczenie jakieś takie brzydkie, zaniedbane 
i brudne. Uświadomienie sobie, że żyjemy w bałaganie, który sami 
tworzymy i nikt go za nas nie posprząta to pierwszy krok do zrozu-
mienia, że choć ryba zazwyczaj psuje się od głowy, społeczeństwo 
czasem naprawia się od dołu.

Przez trzy kolejne lata będziemy świętować urodziny naszego 
wspólnego Koszalina, który bardzo się stara, by stwarzać nam wy-
marzone warunki do życia. Dobra okazja, by się mu odwdzięczyć. 

n
wspólne, znaczy moje
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Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz, redaktor. 
Pracował m.in. w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, kierował uruchomieniem redak-
cji Telewizji Kablowej Koszalin MAX. Od lat na emigracji – z wyboru, nie konieczności. 
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JAceK
RuJnA

dyby irlandczykom zabroniono palenia 
papierosów w kinie, to z pewnością na 
Wyspie znowu wybuchłaby jakaś rebelia 
– zapisał w latach 60. XX w. niemiecki no-
blista Henryk Boll, który zapałał miłością 
do irlandii i spędził tu sporo czasu. Kilka 
lat temu w podobnym tonie wypowiada-

ły się „mądre głowy” wieszcząc, kompletne fiasko wprowadzenia 
zakazu jarania w irlandzkich pubach. Pomylili się wszyscy. A co to 
ma wspólnego z ekologią?! Ano ma wspólnego wiele.

Zacznijmy od tego, że irlandia dzieli się na dwie części: większą, 
czyli Republikę z rządem w Dublinie i mniejszą, czyli tzw. Sześć 
Hrabstw – stanowiącą część Wielkiej Brytanii. Ta mniejsza irlandia 
nazywana jest niekiedy Ulsterem, i choć to nie do końca odpowiada 
prawdzie, to nie dzielmy już zapałki na czworo. co ważne: jedni za 
bardzo nie przepadają za drugimi głównie za sprawą wielowieko-
wych międzynarodowych stosunków sadomaso, by w ten lapidarny 
sposób ująć relacje między tymi organizmami. 

Dziś sytuacja w miarę się uspokoiła; w Belfaście iRA bomb nie 
odpala, w Dublinie tym samym nie rewanżują się bojówki z Półno-
cy. Granicy nie ma i nagle przestają obowiązywać euro, a zaczynają 
funty, nagle zamiast kilometrów liczysz mile, nagle w całym kraju 
śmieci pali się nie w Halloveen tylko 12 czerwca. 

– Pali się śmieci?! Jakie śmieci? Gdzie się pali? – zapyta ktoś, a ja 
spieszę z wyjaśnieniem. Otóż każdego roku na całej Wyspie, w każ-
dym miasteczku, na każdym osiedlu niezależnie od miejsca i obo-
wiązującej waluty organizuje się przeogromne ogniska. Jarają się 
one przez całą noc ku uciesze dzieciarni i w taki to sposób z dymem 
idą stare kanapy, niepotrzebne butle plastikowe, folie, mazuty, 
oleje silnikowe przerobione, odkurzacz ze spalonym silnikiem i co 
tam komu zalega w komórce czy garażu. Ogniska urządza się na 
osiedlowych skwerkach i łuna idzie w niebo aż miło. i nie dość, że 
nikt nie interweniuje, to na dodatek służby państwowe następnego 
poranka zabierają się za robotę, resztki ładuje się do śmieciarek, 
a trawa na pogorzelisku ma rok na wyrośnięcie.

Zdezorientowanym tłumaczę: wszystko za sprawą tradycji! Na co 
jak na co, ale na tradycję ekolog nie poradzi. Bo tak: Republika pali 

swoje kanapy właśnie w Halloween i nikt nie fiknie, bo są to bo-
nefires, które zawsze płonęły jak irlandia irlandią, boć przecież to 
irlandczycy wymyślili Halloween. Tak, czy nie?! No, to proszę nie ro-
bić zamachu na wielowiekową tradycję palenia ognisk, proszę nie 
bredzić o ekologii, spocznij, odmaszerować, wolno palić.

Z irlandią Północną jeszcze gorzej: tam kanapy i plastiki na skwe-
rach jara się przez całą noc z 11. na 12. czerwca i jest to, mili Pań-
stwo, rocznica bitwy nad rzeką Boyne sprzed 400 lat, gdzie wojska 
protestantów spuściły widowiskowe manto wojskom katolików. 
Ognie całonocne upamiętniają supremację jednej religii nad dru-
gą i choć obecnie wątków tych się nie podnosi i panuje względna 
ekumenia, to kanapy, stare opony od traktora i mazuty płoną sobie 
w najlepsze. Bo tradycja jest starsza niż ekologia i nikt fiknąć tu nie 
może.

Pożytek z tradycji jest taki, że jedni palą na początku lata, a ci dru-
dzy na początku zimy; dymy się nie nakładają i nikt do nikogo pre-
tensji mieć nie może, bo stosują przecież sezonową dwupolówkę.

Teraz wracamy do jarania w pubach, tego – do niedawna, wyda-
wałoby się nieodłącznego atrybutu irlandii. Rząd zagłosował kilka 
lat temu i ciach: w każdym jednym pubie na ścianie wisi niepozor-
na kartka czarno na białym, że za palenie w pubie przysługuje kara 
3 tysiące euro. Normalnie: jak ręką odjął. co robią palacze? Palą 
w drzwiach pubu. Gdzie kiepy rzucają? Pod siebie. A że śmiecić 
nie wolno na chodniku, to w pubie jest człowiek ze szczotą ryżo-
wą, który szuru buru – wywala wszystko za krawężnik, na ulicę. Ulica 
zaś to obowiązek służb miejskich: w ten oto sposób wprowadzenie 
zakazu palenia w pubach wzmocniło rynek pracy na śmieciarkach. 
czysty zysk.

Miałem napisać jeszcze o segregacji śmieci i o tym jak to irland-
czycy nie kumają, że można nie segregować, ale już i tak za dużo 
napisałem i będzie temat na kolejny odcinek. Ale za to na koniec 
jeszcze o sensie palenia różnych rzeczy: w Phoenix Park w Dublinie 
mieści się rezydencja prezydenta irlandii i tam w oknie od dziesię-
cioleci w jednym z okien pali się wieczny ogień. coś tam się jara 
dzień i noc po prostu. Że niby dla tych wszystkich irlandczyków, co 
to się błąkają na emigracji i trafić do chaty nie mogą, że taka to latar-
nia morska. ładna tradycja. Kolejna z jaraniem w tle! 

g
spocznij, 

wolno palić!



Magdalena Szubstarska
Absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i od nie-
dawna dyrektor Franciszkańskiej Szkoły Języków Obcych. Zakochana w romańskim świe-
cie, chce zarazić koszalinian hiszpańskim uśmiechem. Pomysłowa, uśmiechnięta otwarta 
na ludzi, wierzy w to, że młodzi też mogą osiągnąć sukces.

kwestionariusz Biznesowy

1. Kiedy byłam dzieckiem, chciałam...
…poznać wszystkie języki świata. i to mi dalej zostało, aczkolwiek 
swój głód poznawania zawęziłam tylko do języków romańskich. Mó-
wię już po francusku i hiszpańsku, rozumiem kataloński, na półce 
czeka na mnie „Portugalski dla początkujących”.
2. W szkole… 
…bałam się fizyki. Jestem typowym humanistą, zapamiętuję daty hi-
storyczne,  rozumiem gramatykę, z łatwością przychodzi mi naucze-
nie się kilkuset słówek, a prosty wzór matematyczny jest dla mnie 
niczym zaklęcie magiczne. cieszę się, że mam to już za sobą.
3. Moja pierwsza praca... 
… jako hostessa w markecie zachęcałam do degustacji wędlin. Po-
tem przyszły typowe dla naszego regionu prace sezonowe, byłam 
m.in. kelnerką w Mielnie. Byłam dumna z każdych, nawet najmniej-
szych pieniędzy, które zarobiłam.
4. Pierwsze zarobione pieniądze... 
… nie pamiętam na co wydałam te pierwsze drobne pieniądze, któ-
re zarobiłam, ale wiem, że za pierwszą poważną wypłatę opłaciłam 
kurs na prawo jazdy. 
5. Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba być otwartym na nowości, dokształcać się. Ale też nie moż-
na być krótkowzrocznym, trzeba myśleć o sukcesach, które na nas 
czekają, a nie rozpamiętywać przeszłość i trzymać się teraźniejszo-
ści.
6. Dobry szef...
… to ten, który sprawia, że jego pracownicy z chęcią przychodzą 
do pracy.
7. U pracowników cenię...
… optymizm, uśmiech i głowę pełną pomysłów. 
8. Kogo bym nie zatrudniła...
… osobę, która nie lubiłaby swojej pracy, przychodziłaby do niej na 
siłę a przebywanie w niej byłoby przykrym obowiązkiem.
9.  Prywatnie jestem...
… normalną dziewczyną z sąsiedztwa.
10. Dzień zaczynam...
… od spaceru z moim psem, który jest już ze mną od 16 lat. To je-
dyny moment w ciągu dnia, który mogę poświęcić na zabawę i roz-
pieszczanie Gustawa. 
11. Rodzina...
… jest dla mnie najważniejsza, ale za rodzinę nie uważam tylko tych, 
z którymi łączą mnie więzy krwi, ale też tych, którzy mimo że do mo-
jej biologicznej rodziny nie należą, są mi bardzo bliscy. Rodzina to 
też przyjaciele.
12. Zawsze znajdę czas...
… na pomoc innym. Moi przyjaciele wiedzą, że gdy czegoś potrze-
bują, mogą się do mnie zwrócić nawet w środku nocy.
13. Moim marzeniem jest...
… zwiedzić cały świat, poznać różne kultury i najważniejsze, zabrać 
moją mamę na  wycieczkę do Machu Picchu. 
14. Kiedy nie pracuję…
… studiuję. Przyjaciele śmieją się, że jestem wiecznym studentem. 

Właśnie kończę drugi kierunek, filologię hiszpańską, a po głowie 
już mi chodzi kolejny. Boję się tylko jak zareaguje na mój pomysł 
rodzina. 
15. Moje hobby to…
Języki obce, podróże, życie. ciężko mi wskazać tylko jedną rzecz, 
której całkowicie poświęcam czas, jest ich za wiele. 
16. Sport jest dla mnie...
Kibicowaniem ukochanej drużynie razem z najbliższymi. Rok temu 
spełniłam marzenie i byłam w Barcelonie na camp Nou.
17. Dewiza , którą chcę przekazać innym: 
„Myśl o przyszłości,  bo wszystko co najlepsze jest jeszcze przed 
nami”
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Koszaliński Denar 
Nagroda Gospodarcza Roku 2013

Trzynasta gala Konkursu Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku 2013, 
organizowanego przez Koszalińską izbę Przemysłowo-Handlową, odbyła się 9 maja br. 

w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Nagrody i wyróżnienia przyznano w czterech 
kategoriach – według wielkości firm: dla przedsiębiorstw mikro, małych, średnich 

oraz dużych. W każdej kategorii przyznano nagrody główne – Złote Denary i po dwa 
wyróżnienia – Srebrne Denary. Aleksandra ciesielska, prezydent KiP-H, przyznała 

także swoje wyróżnienie – Białego Denara dla Objawienia Roku. 

AUTOR: ADAM RóŻAńSKi / FOTO: MARiUSZ cZAJKOWSKi
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aureaci otrzymali oprawione płaskorzeźby Denarów 
projektu i autorstwa koszalińskiej artystki Beaty Marii 
Orlikowskiej oraz nagrody od sponsorów: pakiety od 
Noble Banku i piękne monety „750 lat Koszalina” od 

firmy Kruart.
Również partnerzy konkursu przyznali swoje wyróżnienia. Funda-

cja centrum innowacji i Przedsiębiorczości nagrodziła firmę Pompy 
Diesel OSTROWScy za 20-letnią działalność na koszalińskim rynku, 
otwartość na klienta i rozumienie jego potrzeb. Fundacja Nauka 
dla Środowiska swoje wyróżnienie przyznała Miejskiej energetyce 
cieplnej Sp. z o.o. Koszalin, uznając ją za firmę szczególnie pozy-
tywnie wpływającą na otoczenie.

Galę uświetnił koncert jazzowy Almost Jazz Group. Po Gali Dena-
rowej odbyła się uroczystość otwarcia iii Międzynarodowego Festi-
walu Tanga Argentyńskiego Koszalin ARTeTANGO 2014, a goście 
i uczestnicy Festiwalu wypełniali teatr do późnych godzin.

Laureaci Konkursu Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza 
Roku 2013

FIRMY MIKRO
Nagroda główna – firma FiNANSe i UBeZPiecZeNiA
Wyróżnienia: QUADRiViUM Firma Konsultingowa Anna Sochaj 
oraz Agencja Muzyczna Osadaart ewa Osada-Sobczyńska
FIRMY MAŁE
Nagroda główna – Zakład Opieki Zdrowotnej NORMAN
Wyróżnienia: Mentax.pl Sp. J. Bartosik, Polak, 
Tlołka oraz BOKARO Szeligowscy Sp. J.
FIRMY śREDNIE
Nagroda główna – Miejska energetyka cieplna sp. z o.o. 
w Koszalinie
Wyróżnienia: Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego 
w Koszalinie oraz „ŚWiAT LODóW” Maciej Staśkiewicz
FIRMY DUŻE
Nagroda główna – MPS international Ltd. Sp. z o.o.
Wyróżnienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
oraz GRUPA MOJSiUK
OBJAWIENIE ROKU – firma Lipczynek Sp. z o.o.

l
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Gala NOT - doroczne nagrody 
stowarzyszeń inżynierskich

adeusz Kaczanowski, dyrektor Środkowopomorskiej 
Rady NOT w Koszalinie, tak wyjaśnia cel dorocznych 
Dni Techniki: – Organizowany przez nas cykl imprez 
umożliwia przegląd nowoczesnych technik i techno-

logii w poszczególnych branżach, promocję podmiotów gospo-
darczych i przedsiębiorców, popularyzację nowoczesnych tech-
nologii stosowanych w produkcji, inwestycjach i usługach, a dla 
kadry oznacza organizację konkursów technicznych, konferencji 
naukowo-technicznych i sympozjów. Chodzi również o wyróżnienie 
i nagrodzenie najwartościowszych przedsięwzięć gospodarczych, 
inwestycji, usług i produktów, propagowanie wizerunku rzetelnego 
pracodawcy, wynalazczości i innowacyjności jako kierunków zmie-
rzających do wzrostu konkurencyjności, koniunktury gospodarczej 
regionu i poprawy środowiska naturalnego. Doceniamy również 
samorządowców, którzy wspierają takie inicjatywy.

Nagroda ma wartość symboliczną, ale i swój konkretny ciężar, bo 
jej symbolem jest prawie pięciokilogramowa statuetka – wizerunek 

Gryfa stojącego na granitowej podstawie. – Gryf to skrzyżowanie 
lwa, orła i osła. Zalety lwa to siła, odwaga, waleczność i wytrwałość. 
Orzeł uosabia bystrość, zwinność, szybkość i czujność, a osioł upór 
w dążeniu do celu – objaśnia Tadeusz Kaczanowski.

Zachodniopomorski produkt 2014
• firma POM-EKO Sp z o.o. ze Szczecinka za przyczepę trójstronne-
go wywrotu PWT 18
• browar FUHRMANN SA z Połczyna-Zdroju za piwo Połczyńskie 
Zdrojowe
kosZaliński produkt 2014
• DEGA SA za Paprykarz Szczeciński
• MEDEN INMED sp z o.o. za produkt o nazwie „Grupa stołów do 
pionizacji pacjentów z funkcjami do rehabilitacji kończyn dolnych 
VERTIMO; modele CLASSIC, HI – LO, HI -LO STEP”
• TELEWIZJA KABLOWA KOSZALIN sp. z o.o. za telewizję cyfrową 
SIGMA MAX

T

Aż w dziewięciu kategoriach przyznaje doroczne nagrody Środkowopomorska Rada 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie. 

Uroczysta inauguracja 46. Koszalińskich Dni Techniki była okazją do ich wręczenia. 
Po raz pierwszy gala NOT odbyła się w sali Filharmonii Koszalińskiej. Oprócz statuetek 

i dyplomów laureaci otrzymywali nagrody muzyczne – dedykowane sobie utwory klasyki 
włoskiej w ramach okolicznościowego koncertu koszalińskich filharmoników.  

AUTOR: ADAM RóżAńSKI / FOTO: MARIUSZ CZAJKOWSKI, IGOR PIąSTKA (IN-FOTO.PL)

Kategoria „Inwestycja 2014” (apartamentowiec DUNE w Milenie). Od lewej: prof. Tomasz Heese (NOT), dr Marek Sietnicki (architekt, główny projektant 
DUNE), Stein Christian Knutsen (prezes Firmus Group, inwestor DUNE), Andrzej jakubowski (wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego). 
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Usługa Roku 2014: Hotel Medical SPA UNITRAL sp. z o.o. S.k. – za 
pakiety usług DAY SPA, WEEK SPA I GYNO SPA w klimacie Morza 
Martwego 

Inwestycja Roku 2014: Firmus Group za inwestycję Apartamento-
wiec DUNE (Mielno) 

Firma Roku 2014: GAWEX MEDIA sp. z o.o., Szczecinek

Menedżer Pomorza Zachodniego 2013: Franciszek Klim, prezes 
zarządu Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka sp. z o.o. z/s 
w Strzekęcinie

Konkurs „Lider Samorządu Terytorialnego 2014”: Ryszard Osiowy, 
wójt gminy Świeszyno

Nowe rozwiązania w dziedzinie techniki za rok 2013: 
• Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze SA za system „Moni-
torowanie i kontrola procesu naprawy blacharsko-lakierniczej za 
pomocą programu DMS Solution” w Mojsiuk Centrum Blacharsko-
Lakierniczym
• Dr inż. Rafał Gryglicki za pracę „Technologia nagniatania ślizgo-
wego elementem diamentowym części walcowych o twardości 
powyżej 55 HRC wraz z algorytmem optymalnego sterowania pro-
cesem”

Nowe Rozwiązania w Dziedzinie Ochrony Środowiska za rok 2013:
• Dr inż. Diana Fijałkowska za rozprawę doktorską zatytułowaną 
„Zmienność parametrów energetycznych wierzby krzewiastej w za-
leżności od jej uprawy”
• Dr inż. Sylwia Janta-Lipińska za rozprawę doktorską zatytułowaną 
„Poprawa efektywności ekologiczności spalania paliwa w kotłach 
przemysłowo-grzewczych”
• Prof. Tomasz Rydzkowski za „Teoretyczne i doświadczalne podsta-
wy efektywnego wytłaczania ślimakowo-tarczowego w recyklingu 
materiałów i kompozytów polimerowych”

Ryszard Osiowy, burmistrz Świeszyna, laureat w 
kategorii „Lider Samorządu Terytorialnego 2014”

Kategoria „Nowe rozwiązania w dziedzinie techniki za rok 2013” – nagroda 
przypadła Grupa Mojsiuk. Przy mikrofonie prezes firmy – Kazimierz Mojsiuk.

Na scenie wszyscy nagrodzeni. W ich imieniu przemawia dr Wiesław Zinka.

„Firma Roku 2014”, czyli Gawex Media sp. z o.o. Nagrodę odbiera prezes 
Zbigniew Gawroński, w tle jego córka, Monika Dołębska, wiceprezes firmy.
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Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie 

Oczekiwania przedsiębiorców

mediach dość często możemy czytać lub słuchać 
opowieści o baśniowym świecie przedsiębior-
ców, w którym wszyscy nas wspomagają, wszyscy 
są nam przychylni i wszyscy o nas dbają. efekt jest 

taki, że czasami sam nie wiem, który świat jest tym rzeczywistym, 
i przyznam, że w niektórych momentach mam wręcz wyrzuty sumie-
nia za to, co myślę nt. przychylności względem przedsiębiorców, 
szczególnie dotyczy to pracowników i urzędników. 

„Na ziemię” sprowadzają mnie jednak setki rozmów, jakie odby-
łem z przedsiębiorcami, własne doświadczenia biznesowe i mene-
dżerskie oraz mnóstwo obejrzanych materiałów filmowych, wysłu-
chanych audycji radiowych, czy przeczytanych publikacji na temat 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zastanawiam się jednak, w czym tkwi problem, skoro istnieją 
dwa – tak przeciwstawne – punkty widzenia na tę samą sytuację? 
Przedsiębiorcy manifestują coraz głośniej, iż czują się niewolnikami 
w gąszczu przepisów i ograniczeń urzędniczych, natomiast urzęd-
nicy niby deklarują chęć wspomagania przedsiębiorców. Może nie 
ma jasno sprecyzowanych oczekiwań przedsiębiorców i brakuje 
konfrontacji tych oczekiwań z możliwościami urzędników? 

Dlatego postanowiłem uporządkować dotychczas zebrane opi-
nie i rozpocząć tym artykułem dyskusję na temat oczekiwań przed-
siębiorców szczególnie względem tzw. „sfery publicznej”, która 
obejmuje parlamentarzystów, radnych, pracowników urzędów 
państwowych i samorządowych, a także innych instytucji i spółek, 
w których większość udziałów pochodzi z pieniędzy podatników. 
Podzieliłem te oczekiwania na trzy obszary: wolny rynek, kadra pra-
cownicza i regionalny patriotyzm gospodarczy.

WOLNY RYNEK

Rozumiany, jako swoboda w prowadzeniu działalności gospo-
darczej. Omawianie ograniczeń należy rozpocząć od tzw. władz 

Unii europejskiej, których chęć regulowania rynku – w wielu przy-
padkach – doprowadza do absurdalnych sytuacji. i nie mam tutaj 
na myśli jedynie ograniczeń wynikających np. z zakwalifikowania 
marchewki do owoców, a ślimaka do ryb śródlądowych. Dochodzą 
do tego poważniejsze kwestie, jak regulacje dotyczące sprzeda-
ży bezpośredniej produktów rolnych przez małych producentów 
(powodujące, że wytwórca dżemu nie może go sprzedać swoje-
mu dotychczasowemu klientowi), czy zakazy dotyczące wędzenia 
wędlin. Na tym jednak nie koniec, bo nawet same dotacje unijne 
dla przedsiębiorców są tak naprawdę zamachem na wolny rynek, 
ponieważ pieniądze najpierw pobrane w podatkach są następnie 
rozdawane uprzywilejowanym jednostkom. Ale nie będziemy mar-
nować miejsca i czasu na dywagowanie o biurokracji narzucanej 
prze Unię europejską, bo na to akurat mamy najmniejszy wpływ. 
W większym zakresie możemy wpływać na to, jak komplikuje życie 
przedsiębiorcom Rząd Polski, a tutaj jest bardzo wiele do uspraw-
nienia. elastyczność zatrudniania, uproszczenie systemu podatko-
wego (i minimalizacja podatków), a także konieczność przebudo-
wania systemu ubezpieczeń społecznych, to kluczowe potrzeby 
przeciętnego przedsiębiorcy. im mniej nakazów i ograniczeń, tym 
lepiej rozwijać się może nasza gospodarka, co jest jednoznaczne 
ze zwiększaniem liczby zatrudnionych osób oraz wzrostem wyna-
grodzeń. czego oczekujemy od samorządowców? W kontekście 
wolnego rynku – najbardziej oczekujemy nieprzeszkadzania nam 
w prowadzeniu działalności. Aczkolwiek przedsiębiorcy mają też 
inne oczekiwania, o czym poniżej.

KADRA PRACOWNICZA

O niedostosowywaniu kierunków kształcenia mówi się coraz 
więcej i głośniej, w następstwie czego zauważalne są chęci wpro-
wadzania zmian. Jednakże zarówno na szczeblu ministerialnym, jak 
i samorządowym osoby decydujące o programach nauczaniach 

coraz częściej docierają do mnie pytania na temat oczekiwań przedsiębiorców wzglę-
dem samorządu, kraju i Ue. Oczywiście – ma to związek z nadchodzącymi wyborami. 

Nie zmniejsza to jednak mojej radości z faktu, że nareszcie ktoś chce na poważnie 
słuchać, czego tak naprawdę oczekują przedsiębiorcy, zamiast wyrabiać sobie własne 

opinie na podstawie artykułów tworzonych de facto przez innych opiniotwórców. 

w
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– oraz o ich realizacji – uważają, iż nauka w szkole służy jedynie 
rozwojowi ogólnemu, podczas gdy przedsiębiorcy liczą na to, że 
absolwent będzie posiadał kwalifikacje do wykonywania konkret-
nej pracy. Nie jest tutaj istotne, czy jest to absolwent szkoły zawo-
dowej, czy wyższej – ważne, żeby mógł jak najszybciej rozpocząć 
wykonywanie zleconych przez przełożonego zadań. Urzędy pracy 
również podlegają reformom, które powinny przynieść lepsze efek-
ty dla rynku pracy. Dyskusje i jakieś działania w tym obszarze niby są 
realizowane, ale przedsiębiorcy i tak dalej mają problemy przede 
wszystkim z dwoma obszarami: 

1. Pomimo wysokiego bezrobocia – trudno jest wybrać odpo-
wiednie osoby do pracy (i nie chodzi tylko o wyszukane kwalifika-
cje, ale również o osoby do zwykłej, fizycznej pracy). 

2. Pracodawcy dość często nie są usatysfakcjonowani z zaanga-
żowania pracowników w wykonywane zadania, a także z efektów 
tej pracy oraz z samodzielnej edukacji związanej z doskonaleniem 
zawodowym. 

Zapewne nie bez znaczenia jest 
zbyt rozbudowany system pomocy 
socjalnej, który powoduje, że wiele 
osób zamiast zdobywać kwalifikacje 
zawodowe, specjalizuje się w znaj-
dowaniu „źródeł finansowania osób 
potrzebujących”, czego efektem 
jest brak zainteresowania poszuki-
waniem pracy. Jeszcze głębszym 
problemem jest brak „kultu pracy”, 
a także powiązany z tym problem 
zbyt niskiego poczucia odpowie-
dzialności za siebie i za wykonywaną 
pracę. 

Ale kto ma się tym zająć? Zdaniem 
przedsiębiorców – odbudowywa-
niem kultu pracy powinni się zająć 
przede wszystkim rodzice, ale też 
media, które mają wpływ na kształ-
towanie świadomości, a także „sfera 
publiczna”, która utrzymywana jest 
z pieniędzy podatników. Jeśli chodzi 
natomiast o edukowanie przyszłych 
pracowników, przedsiębiorcy liczą 
przede wszystkim na „sferę publicz-
ną”, która powinna dostosowywać 
kierunki kształcenia do rzeczywistych 
potrzeb przedsiębiorców, natomiast 
zdobyta w szkole wiedza umożliwi 
absolwentom wykonywanie kon-
kretnego zawodu głównie od strony 
praktycznej. Jednakże i tutaj dużą rolę pełnią media, a także rodzi-
ce, którzy powinni myśleć o tym, aby ich dzieci zdobyły konkretny 
zawód, dając sobie spokój z bezpodstawnym dążeniem do speł-
niania ambicji polegających na konieczności posiadania dyplomu 
ukończenia uczelni wyższej.

REGIONALNY PATRIOTYZM GOSPODARCZY

Wszyscy zapewne dobrze wiedzą o tym, że dla każdego 
przedsiębiorcy najważniejsze są trzy obszary:
1. Wzrost przychodów ze sprzedaży.
2. Optymalne zarządzanie kosztami.
3. Komfortowa płynność finansowa.

Jak można pomagać przedsiębiorcom w tych obszarach? im wię-
cej przychodów w danym przedsiębiorstwie, tym więcej pieniędzy 
trafia do pracowników, regionalnych dostawców i budżetu miasta. 
A na to możemy mieć wpływ wszyscy – po prostu kupując regional-
ne produkty i usługi. Temat niby oczywisty, ale jakże często bagate-
lizowany. Kolejnym pomysłem może być wspieranie regionalnych 

firm, które swoje produkty, towary lub usługi sprzedają również 
(lub głównie) poza naszym miastem lub regionem. Do tej grupy 
zalicza się również bardzo dynamicznie rozwijająca się branża e-c-
ommerce. W jaki sposób możemy w tym pomóc? Po prostu promu-
jąc regionalne marki, produkty, towary i usługi wśród znajomych, 
rodziny. chodzi tutaj głównie o budowanie pozytywnego wizerun-
ku regionu i samego Koszalina oraz promowanie (choćby na por-
talach społecznościowych) tego, co można w naszym mieście lub 
regionie nabyć. Promujmy zatem to, co koszalińskie i zachodniopo-
morskie, zamiast to deprecjonować! im bardziej nasze regionalne 
firmy będą znane, tym większe przychody mogą generować…

Wszyscy przedsiębiorcy uczą się nieustająco optymalnego za-
rządzania kosztami. Bardzo obszerny element kosztów – jakim jest 
utrzymanie pracowników – został już omówiony powyżej, ale dodać 
należy, iż to również sami pracownicy przedsiębiorstw mają ogrom-
ny wpływ na kształtowanie się poziomu kosztów firmy. Mowa tutaj 

o wspomnianej powyżej „odpo-
wiedzialności”, czyli m.in. o ciągłym 
udoskonalaniu procesów bizneso-
wych, wydajności wytwórczej, a tak-
że o oszczędnościach związanych 
z unikaniem zbędnych wydatków 
(choćby eliminowanie marnotraw-
stwa papieru ksero, czy wody i ener-
gii elektrycznej).

O komfortowej płynności finan-
sowej możemy mówić wtedy, gdy 
przedsiębiorca ma do dyspozycji 
więcej pieniędzy, niż wynika to z bie-
żących zobowiązań. A dość często 
bywa tak, że pomimo sporej sprze-
daży – pieniądze nie wpływają do 
sprzedawcy, w związku z czym nie 
może on tymi pieniędzmi dyspono-
wać, tym samym nie może regulo-
wać zobowiązań, co doprowadza 
do tzw. zatorów płatniczych. Płaćmy 
więc sobie terminowo wzajemnie 
– szczególnie tutaj regionalnie. Na-
tomiast do dysponentów finansów 
publicznych szczególna prośba, aby 
nie wstrzymywać płatności dostaw-
com i wykonawcom przez formalne 
drobiazgi, bo niekiedy kończy się to 
tragediami… nie tylko dla tych firm, 
ale również dla pracowników.

i na koniec moja osobista refleksja 
nad tym, dlaczego przedsiębiorcy 

oczekują lepszego traktowania zarówno przez mieszkańców regio-
nu, swoich pracowników, jak i przedstawicieli „sfery publicznej”?

Polska, to około 38 mln mieszkańców. Z czego 20 mln to osoby 
niepracujące zawodowo (uczniowie, studenci, bezrobotni, emeryci, 
renciści itd.), 12 mln to pracownicy przedsiębiorstw, 4 mln to pra-
cownicy „sfery publicznej”, a 2 mln – to przedsiębiorcy. Prawda jest 
taka, że 2 mln przedsiębiorców zatrudnia 12 mln osób. Z tego, co 
„zarobią” przedsiębiorcy, utrzymywane są ich rodziny, a także pra-
cownicy i rodziny zatrudnionych pracowników. Z płaconych przez 
przedsiębiorców podatków (bo tak naprawdę, to przecież przed-
siębiorca odprowadza wszystkie podatki, w tym dochodowy od 
pracowników i ZUS) zatrudnionych jest 4 mln urzędników, a także 
pokrywane są świadczenia wielu niepracujących osób np. emery-
tury, renty i zasiłki. Tak, więc grupa, na której utrzymaniu jest całe 
polskie społeczeństwo powinna mówić śmiało o swoich oczekiwa-
niach, wierząc w to, że te oczekiwania będą realizowane przez „sfe-
rę publiczną”, pracowników itd.

Robert Bodendorf
Północna izba Gospodarcza
www.przedsiebiorca.net.pl

BIZNES 93 

Robert Bodendorf



94 KRONIKA pRestIżu

„Zakochani” – spotkanie 
we Włokach
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romocja najnowszej książki Magdy Omilianowicz „Zakocha-
ni” odbyła się w ogrodzie botanicznym Grażyny Zyber we 

Włokach pod Świeszynem. Pogoda dopisała, dzień (16 maja br.) 
był wyjątkowo słoneczny, więc na spotkanie przybyło wielu gości 
z Koszalina, a jeden dotarł aż... z Kościeliska. Oprócz przyjaciół i zna-
jomych dziennikarki i autorki na spotkaniu było kilku bohaterów jej 
książki. - Magda ma talent gromadzenia wokół siebie wyjątkowych 
ludzi, dlatego tak lubimy bywać na spotkaniach, które organizuje 
- powiedział jeden z zaproszonych na promocję. Goście oprócz 
rozmowy z autorką mogli zwiedzić wyjątkowy piękny ogród, w któ-
rym właścicielka zgromadziła niezwykłe okazy roślin, mogli także 
raczyć się kiełbasą i ziemniakami pieczonymi w ognisku, chlebem 
(z piekarni Drzewiańska mistrza Wacława Chodkowskiego) ze smal-
cem, sałatkami, owocami i ciastami. Rozmowy przy ognisku trwały 
do późnej nocy.

p

Witold Krochmal (AZS Koszalin), Joanna Wyrzykowska (TV MAX)

Bożena Pawłowska (Constans), Alicja i Zbigniew Cyglerowie (Cygler Style) Elżbieta Pazik (AVIVA), Magda Omilianowicz, Joanna Wyrzykowska (TV MAX)

Magda Omilianowicz i Marek Malawski (drukarnia Polimer)

Grażyna Preder (Radio Koszalin) Magda Omilianowicz i Wioletta Stelmach (PB Kuncer)

Magdalena Muszyńska, Małgorzata Chodkowska, Ryszard Waluś

Magda Omilianowicz, Katarzyna 
Mroczkowska (MBank)

Grażyna Zyber (właścicielka ogrodu we 
Włokach) i Józef Pitoń (góral z Kościeliska)

Beata Niestryjewska (księgarka) 
i Robert Nawrocki (podróżnik)

Wacław Chodkowski (Piekarnia Drzewiańska) - jeden z bohaterów książki

Magda Omilianowicz, Katarzyna Czarkowska

Gość honorowy z Kościeliska, Józef Pitoń

Przy ognisku
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Huczna premiera „Antyterapii”
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ntyterapia” to drugi film koszalinianina Bartosza Brzeskota. 
Tak jak w przypadku debiutu – „Nie ma takiego numeru” z 

2006 roku – premiera miała miejsce w rodzinnym mieście reżysera. 
Na sali kinowej kina Kryterium zasiadł komplet widzów. Wśród nich 
sponsorzy, przedstawiciele firm, organizacji i osoby, które wsparły 
produkcję filmu, a także politycy, koszalińscy przedsiębiorcy i ludzie 
kultury. Stawiła się też spora reprezentacja ekipy filmowej: produ-
cenci i filmowcy z wytwórni MasterShot, aktorzy – m.in. Joanna Ku-
rowska, Mariusz Saniternik, Magdalena Waligórska, Jan Stawarz 
oraz odtwórca głównej roli, Krzysztof Pyziak. Osoby szczególnie 
zaangażowane w powstanie filmu otrzymały w formie podzięko-
wania symboliczne statuetki, a Bartosz Brzeskot po projekcji – dwa 
symboliczne Oscary.

„A

Piotr Jedliński z żoną Anną.

Jan Stawarz, Grzegorz Peksa. Marek Wywioł, Joanna Kurowska

Bartosz Brzeskot tuż przed 
rozpoczęciem seansu „Antyterapia”.

Magdalena Brzeskot, siostra reżysera.

Piotr i Anna Jedlińscy

 Joanna Kurowska, aktorka

Andrzej i Teresa Jakubowscy
Bartosz Brzeskot przepytywany przez 
Kubę Kowalskiego, kierownika planu

Waldemar Sierański, połowa kabaretu Koń Polski

Piotr Zientarski i Stanisław Gawłowski

Grzegorz Peksa, filmowy 
Przecinek, z partnerką

Andrzej Kierzek z małżonką

Ryszard i Agnieszka Mrozińscy

Tomasz i Wioletta Czuczakowie.

Zbigniew Maciej Cygler, 
scenograf filmu, z żonąKrzysztof Pyziak, czyli filmowy Tygrys.

Przemysław Krzyżanowski z żoną, Anną

Jan Stawarz, aktor, znany m.in. z kultowych „Dziewczyn do wzięcia”
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Katarzyna Kasprzak, właścicielka firmy Cosmedica i Hanna Mojsiuk, Grupa Mojsiuk

W centrum: Grażyna Bielawska-Cieśla, prezes MEC 
Koszalin i Aleksandra Ciesielska, prezydent KIPH

Od lewej: Wiesław Gronkiewicz, szef Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Od lewej: Piotr Kroll (szef KTBS), Piotr Jedliński (prezydent Koszalina), 
Andrzej Jakubowski (wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego)

Od lewej: Norman Łoziński, Radosław Bartosik, Norbert Koselski

Zdzisław Derebecki, dyrektor Bałtyc-
kiego Teatru Dramatycznego

Grzegorz Peksa, filmowy 
Przecinek, z partnerką

Po prawej: Romuald Sobieralski

Od prawej: Joanna Pokładowska, 
dyrektor KIPH oraz państwo Irena 
oraz Grzegorz Krukowie (Kruart)

Koszalińskie Denary 
rozdane po raz trzynasty

ala Konkursu Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza 
Roku 2013, organizowanego po raz trzynasty przez Kosza-

lińską Izbę Przemysłowo-Handlową odbyła się 9 maja br. w bałtycki 
Teatrze Dramatycznym.  Dwanaście firm odebrało nagrody i wyróż-
nienia. Laureaci otrzymali oprawione płaskorzeźby Denarów pro-
jektu i autorstwa koszalińskiej artystki  Beaty Marii Orlikowskiej oraz 
nagrody od sponsorów: pakiety od Noble Banku i piękne monety 
„750 lat Koszalina” od firmy Kruart.
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Kucharze Viva ItaliaKucharz i manager restauracji Viva Italia

Od lewej: córka Elżbiety Nell Chojnowskiej (Natalia Gajdecka), 
Monika Łopińska-Mlonek (Dom Mody Polskiej)

Od lewej: Elżbieta Konarska (Radmor Taxi), Gabriela 
Broniszewska (Visio), Katarzyna Malina (Baumal)

Od lewej: Elżbieta Gajewska (Trebor), Urszula Jeger (Multiprofit) Ilona Sokołowska 
(współwłaściciella Viva Italia), Agnieszka Staszewska („Prestiż”), Małgorzata Kozak, 
Katarzyna Kasprzak (Cosmedica), Małgorzata Durska-Leśny (TKK MAX)

Od lewej: Agnieszka Karniej (Cratus), Wioletta Skowronek- Duda (Mati-Glass), 
Elżbieta Nell Chojnowska (Spectrum) wraz z córką Natalią

Od lewej: Irena Walkowiak, Kinga Bidziuk (PIG Koszalin), Dorota Sitnik (Odys), 
, Anna Grabowska (Biuro Rachunkowo-Księgowe), Elżbieta Konarska (Radmor 
Taxi), Gabriela Broniszewska (Visio), Katarzyna Malina (Baumal)

Od lewej: Ilona Sokołowska (współwłaścicielka Viva Italia), Agnieszka Staszewska 
(„Prestiż”), Małgorzata Kozak (przewodnicząca Klubu Kobiet, U.Z.T. „AB-Tel”), 
Katarzyna Kasprzak (Cosmedica), Małgorzata Durska-Leśny (TKK MAX)

Od lewej: Wioletta Skowronek- Duda (Mati-Glass), Elżbieta 
Nell Chojnowska (Spectrum) wraz z córką Natalią

Od lewej: Małgorzata Karabasz (położna, Szpital Wojewódzki), Gabriela Broniszewska 
(Visio), Katarzyna Malina (Baumal), Katarzyna Hatłas i Agnieszka Karniej (Cratus)

Klub Kobiet na Niebieskiej 
Werandzie

olejne spotkanie Klubu Kobiet działającego przy Koszaliń-
skim Oddziale Północnej Izby Gospodarczej. Odbyło się 

w piątek, 16 maja br. Tym razem klubowiczki zostały zaproszone 
przez przewodniczącą KK Małgorzatę Kozak i  współwłaścicielkę 
Restauracji Viva Italia – Ilonę Sokołowską na Niebieską Werandę 
mieszczącą się w Galerii Emka, przy ul. Jana Pawła II 20. W tym sty-
lowym i uroczym miejscu czekała na panie (było ich ok. 30) kolejna 
niespodzianka – living cooking. Kucharz na oczach Pań przygoto-
wał ekspresowe włoskie danie, którego każda z pań mogła skosz-
tować. 

K
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owe miejsce, w jakim odbywała się doroczna uroczystość 
inauguracji Koszalińskich Dni Techniki, czyli siedziba uru-

chomionej niedawno Filharmonii Koszalińskiej, dodało imprezie 
prestiżu. Było bardzo elegancko i wytwornie. Poza tym frekwencja 
jak nigdy – ponad 400 gości. Na finał świetny koncert muzyki wło-
skiej Jednak tu i ówdzie dało się usłyszeć malkontenckie głosy, że 
można by zmienić proporcje: dać więcej muzyki, mniej gadania.

N

Ewa i Piotr Krollowie , po prawej prof. Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki Koszalińskiej

Tomasz Bernacki z osobą towarzyszącą 

Dorota Chałat z osobą towarzyszącą

Irena i Kazimierz Mojsiukowie 

Mieczysław Załuski oraz Henryk Furmańczyk 

Genowefa Charkiewicz

prof.  Kazimierz Szymański, prorektor 
Politechniki Koszalińskiej 

Hanna Mojsiuk, Tadeusz Kaczanowski 



SZUKAjCIE NAS W PRESTIŻOWYCh MIEjSCACh!

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

INNE

Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy, 
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Developmen S.C., ul. Piłsudskiego 28
Cratus Centrum Korepetycji i Kursów,
ul. Powst. Wielkopolskich 19a
Getin Noble Bank, Centrum Kredytów
Hipotecznych, ul. Zwycięstwa 87
Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
Galeria Portret Świata, ul. Mieszka I 25
Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
HAFTKOM, ul. Kosynierów 47
HS99 Herman i Śmierzewski Biuro
Projektowe, ul. Mickiewicza 6/3
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa,
ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
Permedia, ul. Partyzantów 17
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A., ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik,
ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja, ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE     

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1

BARY, PUBY, KAWIARNIE 

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

SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS 

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

GABINETY LEKARSKIE 

Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A, Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10

HOTELE

Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku, 
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Medical SPA Sanatorium Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno

SKLEPY

A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25,Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160

Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3
Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt – Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
Wysokińscy Biuro Nieruchomości,
ul. 1 Maja 8

KANCELARIE 

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

SALONY SAMOCHODOWE

Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski, ul. Okrężna 4

BIURA PODRÓŻY

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






