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łuszna jest zasada, by w życiu niczego nie żało-
wać. Muszę przyznać, że zdarza mi się ją łamać. 
Ostatnio w kontekście pracy. Doszedłem do 
wniosku, że za późno przestałem być pracow-

nikiem najemnym i zacząłem działać na własny rachunek. Taki biz-
nesowy start dobrze po czterdziestce jest jak bardzo późne rodzi-
cielstwo – trudniejsze, bardziej angażujące, z większą dozą obaw 
i wątpliwości.
W chwilach rozterek los stawia nam często na drodze ludzi, którzy 
niosą z sobą potrzebne odpowiedzi.

Doświadczyłem tego, przygotowując okładkowy materiał tego 
numeru „Prestiżu”. Miałem zaszczyt długo porozmawiać z Krzyszto-
fem Łukasikiem, założycielem i prezesem Kospelu (piszę „zaszczyt” 
nie z powodu przesadnej grzeczności). Usłyszałem opowieść 
o 25 latach wzrastania jego firmy i jego własnego rozwoju. Dotarł 
do mnie wtedy dojmujący przekaz: cierpliwości. I jeszcze: nie na 
wszystko mamy wpływ, wiele zależy od zbiegu okoliczności, więc 
nie warto się nadmiernie spalać. Zrozumiałem, że jestem w punk-
cie, w którym mój rozmówca był ponad 20 lat temu. Z rozmowy 
wyniosłem również optymistyczne przekonanie, że budowanie, 
kolejne wyzwania, kolejne złamane bariery mogą dać życiu warto-
ściowy napęd.

Krzysztof Łukasik jest niezwykle skromnym człowiekiem. Baga-
telizuje znaczenie swoich osiągnięć. Ale trzeba jasno powiedzieć, 
że jeśliby szukać w Koszalinie niekwestionowanego sukcesu, jego 
przykład należałby do najlepszych. Zbudował firmę od zera, zaczy-
nał dosłownie w garażu. Dzisiaj wysyła wyroby do 54 krajów świa-
ta. Jak podkreśla, nie czuje się spełniony zawodowo, wciąż mówi 
o potrzebie rozwoju. Czerpiąc ze swego bogatego doświadczenia, 
mógłby uczyć innych, jak być liderem (liderem a nie wyłącznie sze-
fem; przewodzić a nie „rządzić”).

Dla mnie spotkanie z nim było jak darmowa lekcja biznesu. I za-
strzyk energii, której na pewno starczy na dłużej niż do kolejnego 
wydania „Prestiżu”.

 Andrzej Mielcarek
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APTEKA DYŻURNA
ul. Rynek Staromiejski 1

Kołobrzeg, ul. Słowińców 9/37
tel. 94 35 212 51

CZYNNA CODZIENNIE
8-22

APTEKA CENTRALNA-PÓŁNOC ul.Kutrzeby 14 - czynna codziennie 8-22

APTEKA CENTRALNA ul. Zwycięstwa 154 - czynna codziennie 8-21

CENTRUM FARMACEUTYCZNE ul.Piłsudskiego 74 - czynna pn-pt 8-20 sob.9-15

APTEKA ARNIKA ul. Lechicka  23 - czynna pn-pt 8-19 sob.8-14

APTEKA CENTRALNA w Pogotowiu ul. Kościuszki 5 - czynna pn-pt 8-18

CZYNNA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8-20

SOBOTA 9-15

NOWA LOKALIZACJA

Niniejsze ogłoszenie jest jedynie informacją o nazwie lokalizacji i siedzibie wymienionej apteki.
Inne treści zamieszczone w tym periodyku nie mają związku z działalnością wymienionej apteki.

Niniejsze ogłoszenie jest jedynie informacją o nazwie lokalizacji i siedzibie wymienionej apteki.
Inne treści zamieszczone w tym periodyku nie mają związku z działalnością wymienionej apteki.

INFORMACJA O LOKALIZACJI APTEK
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LOW kojarzy się głównie z jedzeniem – dobrym, domo-
wym, ekologicznym. I choć w jedzeniu tkwią początki 
tego ruchu, to dziś SLOW oznacza inne, bardziej reflek-
syjne, ale i też bardziej hedonistyczne, podejście do ży-
cia. Nie chcemy rezygnować ze zdobyczy cywilizacji, ale 

zależy nam na tym by w naszej codzienności było miejsce na takie 
trochę retro przyjemności – mówi Ania z bloga Koktajl Manilla. By 
rozmawiać, by spędzać czas na świeżym powietrzu, najlepiej oczy-
wiście przy dobrym jedzeniu, by z dziećmi bawić się tak, jak z nami 
bawiły się nasze mamy i babcie, by umieć docenić miejsce, w któ-
rym żyjemy, a nie tylko tęsknić za egzotycznymi krajami.

W swoim SLOW manifeście piszą, że lubią Koszalin i lubią po-
znawać nowych ludzi, którzy są inni, ale mają podobne życiowe 

priorytety. To jest dla nich punkt wyjścia do działania. Ich pomysł, 
który krystalizował się podczas weekendowych śniadań, zakłada by 
organizować regularnie akcje i imprezy w duchu SLOW, które zakty-
wizują lokalną społeczność. Mówią, że tak naprawdę to zależy im by 
inicjować wydarzenia, w których same chciałyby brać udział, a jako, 
że nikt ich nie wymyślił, biorą na siebie rolę organizatorów.

Drużyna A, jak na siebie mówią dwie Anie, Alla i Asia, swoją ideą 
zaraziły już sporą grupę koszalinian. Pierwsze SLOW spotkanie od-
było się w Lunch Barze Kukuryku. Udział w nim wzięły osoby, które 
mają w sobie energię do działania, pomysły, i marzenia, by Koszalin 
stał się świetnym miejsce do życia. Zostały poczynione konkretne 
plany, ustalenia.

Już niedługo pierwsze otwarte imprezy – śniadania na trawie, 
SLOW podwieczorki z muzyką, warsztaty dla mam, które chcą by 
ich dzieci jadły zdrowo, czy wycieczka do połczyńskiego browaru 
Fuhrmann oraz wiele innych inicjatyw. – Nie chcemy organizować 
imprez masowych na setki osób – mówi Ania z bloga restopini. – 
W naszą ideę wpisują się mniejsze wydarzenia na kilkanaście, kilka-
dziesiąt osób. Asia z bloga Koktajl Manilla mówi, że dla niej SLOW 
to poznawanie nowych ludzi: – Dlatego podoba mi się pomysł, by 
nasze wydarzenia były bardziej kameralne, bo to pozwala do każ-
dego podejść, porozmawiać, może zbudować podwaliny jakiejś 
przyjaźni.

W ich pomyśle chodzi nie tylko o to by organizować akcję, ale 
i by dostarczać informacji o innych cennych inicjatywach, których 
w mieście nie brakuje, ale dzieją się bardzo kameralnie. – Dlatego 
pracujemy nad stroną, która będzie platforma wymiany informa-
cji o tym co dzieje się w mieście i forum, dla tych którzy nie chcą 
tylko biernie czekać aż ktoś wymyśli im rozrywkę, ale sami mają 
chęć zmierzyć się z organizacją wydarzenia, albo spotkania na 
przykład z naszą pomocą – mówią dziewczyny z Drużyny A. – Jeste-
ście SLOW? A może dopiero chcecie być? Zaglądajcie na fanpage 
SLOW Koszalin na FB – zapraszają.

s

WYDARZENIA6 

sLOW Koszalin 
wychodzi z wirtualnej sieci

SLOW Koszalin to inicjatywa kilku koszalińskich blogerek. Dziewczyny z restopini.blogspot.
com i koktajlmanilla.blogspot.com postanowiły stworzyć SLOW wspólnotę. Pomysł zrodził 

się, jak mówią, ze zdrowej zazdrości. W innych, większych, miastach tego typu 
wspólnoty świetnie sobie radzą, organizując niebanalne spotkania, akcje. 

Postanowiły skończyć z zazdrością i zacząć działać. 

AUTOr: MAJA ZIeMIAńSKA





Korzenie największej organizacji charytatywnej Kościoła katolickiego w Polsce sięgają 
roku 1926. Zakazana po II wojnie światowej przez władze komunistyczne, Caritas 

odrodziła się w 1990 roku. Wtedy też powstały jej diecezjalne oddziały. Koszaliński 
obchodził niedawno swoje 25-lecie. Podczas jubileuszowej gali w Filharmonii 

Koszalińskiej padło wiele słów podziękowań, a siedem szczególnie zasłużonych 
osób odebrało wyróżnienia z rąk ks. bpa edwarda Dajczaka, 

ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

yli wśród nich państwo Danuta i Bogumił Krasnopolscy 
ze Szczecinka. Pani Danuta pracuje w Bursie Szkolnej 
Caritasu, przygotowując każdego dnia posiłki dla 25 
chłopców. Jej mąż zarządza magazynem Caritas, z któ-

rego – w ramach akcji pomocowej dla najuboższych – wydał dotych-
czas około 800 ton żywności. Oboje związani są z Caritas od 25 lat. 

Z kolei panie Joanna Klimowicz i Danuta Woźniak z Darłowa zo-
stały docenione za pomoc, jakiej dzięki ich inicjatywom doświadcza 
darłowskie hospicjum. Panie organizują od prawie 10 lat doroczny 
bal charytatywny oraz od dwóch lat letnie festyny rodzinne, z któ-
rych dochód przeznaczany jest na potrzeby placówki hospicyjnej. 
Warto podkreślić, że uzbierała się z tego niebagatelna kwota po-
nad 700 tysięcy złotych! 

Wanda Gajewska i Weronika Kaleta ze Szczecinka również ode-
brały honorowe wyróżnienia. Od 16 lat prowadzą one we współ-
pracy z ośrodkiem pomocy społecznej świetlicę profilaktyczno-wy-
chowawczą, która pomaga dzieciom wyrównywać szanse życiowe. 

Także za działalność charytatywno-opiekuńczą nagrodzony został 
ks. Leonard Zych z Piły. 

Istotą działalności Caritas jest niesienie wszechstronnej pomocy 
potrzebującym w sposób ciągły. W Koszalinie przybiera ona np. po-
stać łaźni dla bezdomnych (korzysta z niej ok. 1600 osób rocznie), 
pralni dla ubogich (7 ton prania rocznie), świetlicy wychowawczej, 
jadłodajni, punktu wydawania darmowej odzieży i żywności. 

Bardzo ważną społecznie formą działalności są placówki pomo-
cy dla kobiet z dziećmi, które znalazły się na skraju bezdomności 
z przyczyny alkoholizmu lub innych uzależnień współmałżonka lub 
z powodu ostracyzmu środowiska. W Domu Samotnej Matki schro-
nienie średnio w roku znajduje 30 pań i ponad 30 dzieci (od po-
czątki istnienia DSM – 560 matek; urodziło się w nim 154 dzieci). 
Z kolei w Domu dla Kobiet Dotkniętych Przemocą rocznie znajduje 
azyl ok. 60 pań; trafiają do niego bardzo często ze swymi nieletnimi 
dziećmi (od początku istnienia placówka wsparła ponad 500 kobiet 
i prawie 300 dzieci). 

WYDARZENIA
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AUTOr: ANDrZeJ MIeLCAreK / FOTO: KATArZyNA MATeJeK

Ks. bp. Krzysztof Zadarko, diecezjalny opiekun Caritas 
oraz ks. Marian Subocz,, dyrektor krajowy Caritas

Wolontariuszki Joanna Klimowicz i Danuta Woźniak oraz ks. Krzysztof 
Sendecki, dyrektor Hospicjum im. Bp Czesława Domina w Darłowie Ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej



APARTAMENTY NAD MORZEM 
NA SPRZEDAŻ

7. INWESTYCJA Tel .  94  342 22 22

W otoczeniu sosnowego parku

Apartamenty dwu - i trzypokojowe

Wykończenie pod klucz

Plac zabaw dla dzieci

Hala garażowa z miejscami postojowymi

6-8 % zwrotu z inwestycji

Możliwość odliczenia VAT

www.mielno-park.pl

Biuro sprzedaży:

ul. Piastów 1A/E

76-032 Mielno



anel otwierający odbędzie w koszalińskiej restaura-
cji Park Cafe, w poniedziałek 18 maja br., o godz. 14. 
Zatytułowany jest „Doświadcz coachingu i rozkwitaj”.  
Kolejne warsztaty odbywać będą już w Centrum Bizne-
su, zawsze o godz. 19. I tak: 18 maja – „Spełniona mama, 

partnerka, profesjonalistka – coaching we wspieraniu kobiet” (pro-
wadzi Agnieszka Marczak). 19 maja – „Coaching kariery czyli jak za-
rządzać sobą aby osiągać cele” (Przemysław Chojnowski). 20 maja 
– „Zarządzanie projektami a coaching” (Monika Nieckarz). 21 maja 
– „Coaching relacji – jak skutecznie się dogadać” (Dagmara Podra-
za). 22 maja – „Coaching menedżerski. Menedżer coachem- czy to 
możliwe?”(elżbieta Nell Chojnowska).

Zapisy na warsztaty – tel. 535 895 551 lub 697 709 556 
oraz w trakcie panelu otwierającego.

p

Warsztaty coachingowe 
z wolnym wstępem

Centrum Biznesu i firma szkoleniowa Spektrum 
organizują w Koszalinie w dniach 18-22 maja br. 

cykl zajęć w ramach Międzynarodowego Tygodnia 
Coachingu. W zaproponowanych w jego programie 
warsztatach można wziąć udział bezpłatnie, ale po 

wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

WYDARZENIA10 

Elżbieta Nell Chojnowska 
REKLAMA





TEMAT Z OKŁADKI

AUTOr: ANDrZeJ MIeLCAreK / FOTO: ALLA POZMOGOWA, TOMASZ MACIeJeWSKI

Kiedy Krzysztof Łukasik, założyciel firmy, wspomina jej początki, podkreśla, że sukces 
Kospelu to w dużym stopniu kwestia szczęścia. Bagatelizuje tym samym swoje 

znaczenie w tej historii. Ale bez cienia przesady można stwierdzić, że Kospel to właśnie 
on. Po studiach ukończonych w Wyższej Szkole Inżynierskiej, odbytej służbie 

wojskowej i pierwszej pracy w koszalińskim Tepro, 25 lat temu postanowił działać 
na własny rachunek. Pierwsze podgrzewacze wody jego pomysłu, sztandarowy 

produkt Kospelu, powstawały w niewielkim garażu. Później były liczne przeprowadzki, 
ale przede wszystkim organiczny rozwój - krok po kroku, nieprzerwany. Obecnie Kospel 
to cztery zakłady, 400 pracowników i eksport do 54 krajów świata. Jest paradoksem, że 
firma jest bardziej znana na świecie niż na koszalińskim podwórku. rozmawiamy o niej 
z Krzysztofem Łukasikiem, nadal głównym udziałowcem, prezesem zarządu Kospel SA. 
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astanawia się Pan czasem, czemu za-
wdzięcza sukces?

- Ja wiem. Szczęściu.
- Rzadko można usłyszeć, że 

szczęście to warunek biznesowego 
powodzenia. 

- Trzeba mieć szczęście, Opatrz-
ność musi pomóc.

- Przecież zaczyna się od czegoś innego. Od pomysłu, od prze-
konania, że warto coś zrobić.

- Dałbym sobie rękę uciąć, że wszyscy, począwszy od twórców 
Facebooka i innych gigantów, na starcie nie wiedzieli, jak skończą.

- Pewnie nie wiedzieli. Mieli jednak jakiś cel. Jaki Pan miał cel 25 
lat temu, zakładając firmę w garażu?

- Nie miałem potrzeby tworzenia dużej firmy. Celem było rozpo-
cząć i produkować. Przypominam sobie pewien moment w garażu, 
a produkowaliśmy wtedy (mówię my, bo było nas tam wtedy ze 
czterech, ja jako właściciel i ze dwóch-trzech pracowników) od 10 
do 20 urządzeń miesięcznie. Przy takiej sile i przy użyciu prostych 
narzędzi nie dało się więcej. Zastanawiałem się wtedy, jak to by 
było, gdybym tak ze sto tych urządzeń robił? Nie miałem pojęcia, 
jak taką firmę stworzyć. Gnębiło mnie pytanie, jak można zapano-
wać nad ogromem spraw, jaki sobie wyobrażałem. 

- Czyli celem było samo działanie?
- Teraz, kiedy analizuję nasz rozwój, stwierdzam, że Kospel i każ-

de inne przedsięwzięcie wyrosłe od zera, to duża doza przypadku. 
Przypadku, któremu trzeba oczywiście pomagać. Trzeba doceniać 
każde drobne osiągnięcie. Obecnie na sukces patrzę inaczej niż 
wtedy. Wówczas wyprodukowanie 25 urządzeń było dla mnie wiel-
ką sprawą. „Popychałem” ten sukces, próbowałem go wspierać, bo 
nie można spocząć na laurach. I to jest największe zadanie i najwięk-
sza zasługa organizatora czy właściciela firmy - nie poprzestawać na 
tym, co się osiągnęło. 

- Sporo było na początku lat 90. w Koszalinie firm, zdawało się 
prężnych  i z perspektywami. I już od dawna ich nie ma. Zniknęły.

- Przyczyn było wiele. Myślę, że ich właściciele za szybko zachły-
snęli się sukcesem lub - co też się bardzo często zdarzało - zbyt 
szybko uwierzyli w swoje nieograniczone możliwości. Obserwowa-
łem takie zjawiska, jak nagły przeskok z małej skali działania w dużą. 
W tamtych czasach, na początku lat 90., łatwo było o kredyty, więc 
łatwo było, przynajmniej teoretycznie, przemienić się z małej firmy 
w dużą. „Mam halę, wezmę kredyt, rozbuduję się, zrobię tego trzy 
razy więcej”. I to właśnie ci najczęściej nie wytrzymywali na rynku. 
Ja to bardziej przeczuwałem niż wiedziałem: nie można z dnia na 
dzień przenieść  się z garażu do wielkich hal. 

- Intuicja podpowiadała Panu rozwój mierzony małymi kroka-
mi?

- My działaliśmy inaczej. Jeśli w tamtych czasach przychodził 
klient (myśmy robili wtedy ogrzewacze przepływowe) i mówił, że 
on by chciał kupić kocioł elektryczny, to ja siadałem w noc, może 
w dwie i miałem zaprojektowany kocioł. Taki, jakiego chciał klient. 
Ten kocioł miał jedną, doskonałą cechę – on tylko trochę się grzał, 
za to się ciągle psuł (śmiech). Proszę sobie wyobrazi, że coś takiego 
dzisiaj robimy! Opracowując urządzenie, wypuszczamy je na rynek 
w tysiącach sztuk. Wtedy zrobiłem sześć tych kotłów, jeździłem póź-
niej do Szczecinka i je tam systematycznie naprawiałem. Ale było 
ich tylko sześć, a nie sześć tysięcy! To jest różnica w rozwoju firmy, 
nie można przemienić się nagle z małej organizacji w wielką. Nie 
znam nikogo, komu by się to udało.

- Po jakim czasie pojawiła się myśl, że to, co Pan robi, to jednak 
za mało, że trzeba zrobić więcej? Kiedy przekonał się Pan, że jed-
nak jakiś skok warto wykonać?

- Wcześnie. Dla mnie takim trudnym momentem było zatrudnie-
nie pierwszego konstruktora. Ja już sam, osobiście, nie nadążałem 
ze wszystkim. Póki to było kilka urządzeń, wieczorami projektowa-
łem je sam. Byłem wykształcony elektronicznie i technicznie, po inży-
nierii materiałowej, więc mogłem sobie sam różne zagadnienia roz-
wiązywać. Ale przyszedł moment, że trzeba było się zająć po trochu 
i zaopatrzeniem, i finansami, i innymi sprawami. Nie dawałem rady. 
Podjąłem decyzję o zatrudnieniu pierwszego inżyniera - konstruk-
tora i to chyba był ten moment, od którego zaczął się wzrost firmy. 
Później dołączały kolejne osoby, następował podział obowiązków. 
Dla mnie te pierwsze zatrudnienia były trudnymi decyzjami, bo wią-
zały się z finansami. Wiedziałem, że kiedy kogoś zatrudniam, muszę 
mu zapewnić wypłatę i  że ponoszę odpowiedzialność za to, że go 
namówiłem do pracy u mnie.

- Dużo było takich kamieni milowych w rozwoju Kospelu?
- Było parę skoków ilościowych i jakościowych. Pojawiały się wy-

zwania technologiczne. Jak już robiłem tych urządzeń ze sto mie-
sięcznie, pojawił się problem obudowy do nich. Zorientowałem się, 
że najprostszym rozwiązaniem jest obudowa z tworzywa sztuczne-
go wykonana na wtryskarce. Kłopotem było zrobienie formy. My-
śmy wtedy nie mieli własnej narzędziowni, szukałem więc kogoś, 
kto taką formę umie zrobić. Kiedy dowiedziałem się, ile coś takiego 
kosztuje, a było  to więcej niż sobie kiedykolwiek wyobrażałem, to 
stwierdziłem, że tej formy nie zrobię, bo jest za droga. Miałem więc 
problem pozornie nie do przeskoczenia.  

- Jakie znalazł Pan rozwiązanie?
- Znowu pomogło mi szczęście. Pomyślałem o pokrywach z la-

minatu, z poliestru. Wykonywała je dla nas firma Sanplast. Oni byli 
wtedy mniejsi i chyba się nawet inaczej nazywali. Dziś są potęgą, 
pierwszą ligą w europie. Wtedy oni produkowali elementy dla 
mnie, dziś ja robię dla nich elektronikę. Wciąż współpracujemy; 
z właścicielem znamy się od wielu lat, to mój serdeczny przyjaciel. 
To był ważny krok dla firmy. Przeskoczyłem na bardziej masową 
produkcję. 

- Na przynajmniej parę „skoków” rozwojowych wskazują same 
adresy firmy. Były to ulice Hibnera, Papiernicza nad Dzierżecinką,  
Szczecińska, BOWiD - gdzie wciąż siedzibę mają zakłady MPS, Ol-
chowa, i znowu BOWiD, zakłady w Damnicy i Karlinie…

- Firma czy inna rosnąca organizacja musi wyczuć moment, kiedy 
trzeba pójść dalej. Tak jest z nami w tej chwili. Przyszedł czas na ko-
lejny krok. Patrząc na to, co dzieje się wokół, wiem, że musimy tym 
razem gwałtownie urosnąć. Jeszcze nie wiem, jak to zrobimy, ale to 
nieuniknione.

- Obecnie Kospel to 400 pracowników, cztery zakłady...
- Właśnie modernizujemy pierwszy mój własny zakład przy Ol-

chowej. Pierwszy  samodzielnie wybudowany, pierwszy niedzierża-
wiony, oparty na majątku własnym.

- A propos „własny”. Świadomie nie korzysta Pan na przykład 
z systemu jakości ISO, który uchodzi za światowy standard. Stwo-
rzył Pan własny. Pan wiele rzeczy robi inaczej niż wszyscy. 

- Faktycznie, mam swój model biznesowy. Staram się uczyć od 
innych, widzę pewne rozwiązania czy mechanizmy na świecie, gdy 
jeżdżę i wizytuję zakłady. Przede wszystkim wiążę biznes z cecha-
mi narodowymi. Był czas w Polsce, że próbowano promować styl 
japoński – na przykład KAIZeN. Gimnastyka w czasie pracy i inne 
takie śmieszne pomysły… Ja to oceniłem od razu: w Japonii - tak, 
w Polsce – nie. Jesteśmy innym narodem, co innego jemy, czym in-
nym się bawimy. Pewnych mechanizmów nie da się przeszczepić 
automatycznie. W Niemczech powszechne jest na przykład  rozko-
operowanie produkcji. Mnie się tego nie udało zrobić. Próbowali-
śmy  wciągnąć kooperantów w ścisłą współpracę według mojego 
standardu, moich wymagań, ale się nie udawało. 

- To dlatego tak wiele rzeczy w Kospelu robicie samodzielnie? 
- Tak, nie tworzymy długiego łańcucha dostawców. Inna rzecz, że 

koncepcja, by biznes fragmentować, czyli mieć różne pomysły na 
wypadek, gdyby główny model nie wychodził, wydaje mi się słusz-
na. Choć nie zawsze. W moim mniemaniu ścisłe trzymanie się tego, 
co się robi i dążenie do perfekcji w tym, co się robi, również przy-

z
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Firma musi wyczuć moment, kiedy 
trzeba pójść dalej. Tak jest z nami 
w tej chwili. Czas na kolejny krok. 
Wiem, że tym razem musimy 
gwałtownie urosnąć. Jeszcze 
nie wiem, jak to zrobimy, 
ale to nieuniknione.



nosi sukces. Dysponowanie przez firmę wieloma technologiami to 
względna gwarancja jej bezpieczeństwa. Gdyby dzisiaj z jakiegoś 
powodu zakazano produkcji podgrzewaczy wody, jesteśmy w sta-
nie podjąć jakiekolwiek inne wyzwanie w tych technologiach, jakie 
znamy. Śmiało mogę sobie wyobrazić lodówki, telewizory, żelazka 
– naprawdę jesteśmy w stanie produkować różne rzeczy. Od biedy 
nawet samochody! 

- To ma istotny skutek dla środowiska lokalnego. Pewnie, gdy-
by oddał Pan część zadań kooperantom albo kupował gotowe 
elementy w Chinach, nie zatrudniałby Pan 400, ale ze 150 ludzi. 
A praca to obecnie wielka wartość. 

- Na pewno tak, ale ja w ten sposób nie myślę. Choćby ktoś uwa-
żał to za aspołeczne, nie prowadzę biznesu w kategoriach tworze-
nia miejsc pracy. Ja myślę w kategoriach rozwoju. Ale żeby było 
jasne: nie myślę też wyłącznie w kategoriach finansowych. Pieniądz 
sam w sobie nie jest celem. Nie chcę być największym pracodawcą 
lokalnym, ale chcę być największą firmą na świecie! Takie jest moje 
myślenie. Oczywiście mam świadomość, że chcąc być największą 
firmą na świecie (pewnie nie będę, ale ambitny jestem), to w kon-
sekwencji powstanie dużo miejsc pracy, bo to jest zjawisko wtórne. 
Na pewno rozrastająca się firma przynosi korzyści wszystkim, tu nie 
ma wątpliwości. 

- Gdy przechodzi się halą w zakładzie przy ulicy BOWiD, wyczu-
wa się dobry klimat. Jasne, czyste, ciepłe miejsce. Widać też, że 
nie pracują tam ludzie zgnębieni koniecznością pracy. 

- Patrzę na zakład tak, jakbym to ja sam miał pracować na mon-
tażu. Chcę więc, żeby było jasno, widno, ciepło. Tak to sobie wy-
obrażam i tak to tworzę. Nie może być tak, że ja, prezes firmy, mogę 
sobie kupić fotel na biegunach, a tam pracownicy niech mają 
połamane krzesła. Stąd moje parcie, aby zakład był przyjazny pra-
cownikowi. Nie zawsze jednak jest tak idealnie. Chcemy, żeby było 
czysto, wymagamy od pracowników dyscypliny. Trzeba po sobie 
posprzątać, odłożyć narzędzia na miejsce. Niektórzy odczuwają to 

jako dolegliwości. Ale w sumie ogląd jest taki, jak Pan mówi: przy-
jemnie jest wejść na halę, zobaczyć, że jest tam w miarę sympatycz-
nie. Trudno jest zadowolić czterystu pracowników. Ba, trudno jest 
zadowolić dwóch. Stworzyć warunki, żeby wszyscy byli zadowoleni 
jest bardzo trudno, ale próbujemy.

- Rozmawiałem z Pana ludźmi i słyszałem wiele dobrych słów 
o Panu. Szanują Pana. 

- Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Zawsze podkreślam, 
że jedziemy na tym samym wózku. Jak już mówiłem, moim celem 
nie są pieniądze, ale rozwijanie biznesu. To mnie bawi, ale mogę 
to robić tylko z pracownikami. Wspólna praca sprawia mi przyjem-
ność. Mam świadomość, że to ja ostatecznie podejmuję decyzje 
i wiele rzeczy ode mnie zależy. Staram się jednak słuchać tego, co 
mówią inni, jak widzą problemy, jak by je rozwiązali. Już nie jestem 
człowiekiem, który wszystko wie. Tak było, gdy miałem dwóch pra-
cowników. Obecnie, przy czterystu osobach w firmie, jestem jed-
nym z wielu. Jestem decydentem końcowym, ale jeśli chodzi o pra-
cę - jestem jednym z wielu.

- W Kospelu jest sporo ludzi młodych, ale już z pewnym doświad-
czeniem. Działa ścieżka awansu. Wielu zaczynało na najniższych 
stanowiskach i poszło wyżej, przyjmując coraz więcej odpowie-
dzialności. To też charakterystyczne dla Pana stylu zarządzania. 

- W mojej ocenie jest to jedna z lepszych metod na rozwój. Ja 
zawsze rosłem z firmą. Uważam, że jest to bardzo skuteczny mo-
del. Najlepiej pracują ci, którzy przeszli przez wszystkie szczeble 
i poznali wszystko od podszewki. Potrafią spojrzeć z każdej per-
spektywy i dlatego dzisiaj, będąc na wyższych stanowiskach, 
umieją rozwiązywać efektywnie każdy problem. A to, że stawiam 
na ludzi młodych? To jest naturalne! To jest firma Kospel, a nie 
związek emerytów. Młodzi powinni dostawać szansę, móc się 
rozwijać i edukować. Odpłacą za to z nawiązką zaangażowaniem 
i dobrymi pomysłami. 

- Jak się zorientowałem, wchodzenie do firmy inżynierów, ludzi 
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reMIGIUSZ PIOTrOWSKI
„W Kospelu pracuję na etacie od października 1994 r. Przysze-
dłem na miejsce kolegi, który wyjechał za granicę. W zasadzie 
to moja pierwsza praca po ukończeniu szkoły, bo wcześniej pra-
cowałem tylko podczas wakacji. Poznałem firmę od podszewki, 
cały proces technologiczny, wszystkie zakamarki. Zatrudniono 
mnie jako montera na produkcji. Przygotowywałem urządzenia 
od podstaw aż do momentu finalnego, czyli sprawdzania, pako-
wania gotowego produktu do wysyłki. Od maja 1998 roku do 
kwietnia 2002 roku byłem mistrzem produkcji, a później dyrekto-
rem ds. produkcji. Na stanowisko wiceprezesa zarządu zostałem 
powołany w lipcu 2009 roku.

zaraz po studiach, niektórym może wydawać się szokujące. Nie są 
stawiani od razu przy numerycznej obrabiarce, ale najpierw wokół 
niej „zamiatają”.

- To jest szkoła, którą ja przeszedłem w swojej pierwszej pracy, 
w koszalińskim TePrO. Mnie tam przyjęto na konstruktora. Wła-
ściwie nic tam nie robiłem, jeśli chodzi o konstrukcje. Jak już coś 
narysowałem, to najczęściej lądowało to w najniższej szufladzie, do 
której potem nikt nie zaglądał. Wiadomo było, że muszę się uczyć. 
Tak było wtedy, tak jest i teraz. Człowiek po studiach, nawet ten, 
który się bardzo przykładał, nie ma szans, by zapoznać się w trakcie 
nauki z warsztatem i praktyką. W związku z tym oferujemy takie roz-
wiązania: chcesz do nas przyjść, masz potencjał, spróbuj na dole, 
zobacz, jakie są problemy, a potem… Oczywiście to nie będzie 
droga 20-letnia, to się odbywa dużo szybciej. Dajemy możliwość 
awansu. Ale spróbuj od dołu, bo nie masz doświadczenia, bo nie 
masz wiedzy. Dzisiaj łatwo coś zepsuć. Jeśli konstruktor popełni 
błąd, a my wyrzucimy na rynek wiele setek urządzeń, nie poradzimy 
sobie serwisowo i poniesiemy poważne straty. 

- Ma Pan coś z Andrew Cornegie’go. Zapytany przez dziennika-
rzy, co jest kluczem do sukcesu, ten wówczas najbogatszy Amery-
kanin odpowiedział: zawsze zatrudniam ludzi lepszych od siebie. 

- Nie mam żadnych wątpliwości, że trzeba zatrudniać mądrzej-
szych i lepszych od siebie. I trzeba chcieć z nimi pracować. Każ-
demu mówię: „byłem inżynierem”. Dziś mam już tylko ładny tytuł 
od uczelni, którą ukończyłem. Ale dziś już w pełni inżynierem nie 
jestem, mam tego pełną świadomość. Nie jestem w stanie usiąść 
z tymi ludźmi, którzy dzisiaj projektują i być dla nich partnerem 
w rozmowie. Ja wiem, o czym rozmawiamy, ale nie jestem w sta-
nie robić tych rzeczy, które oni robią. Ja zostałem urzędnikiem we 
własnej firmie. Zajmuję się trochę finansami, trochę pomysłami na 
rozwój. 

- Chyba przede wszystkim kreatorem, inspiratorem.
- Tak chciałbym się widzieć. Ale wiem, że dziś te pomysły po-

chodzą też z biura konstrukcyjnego, od tamtych ludzi, którzy tam 
kreują pewne rzeczy. Ja się od nich dowiaduję ciekawych rzeczy. To 
bardzo poważna choroba właścicielska, jeśli właściciel uzna się za 
osobę numer jeden, nieomylną, wszystkowiedzącą. To jest koniec 
firmy.

- Wróćmy do systemu jakości. Dlaczego nie wybrał Pan ISO jak 
większość? 

- ISO jest wygodnym rozwiązaniem. Jeżeli zarząd firmy nie radzi 
sobie z pewnymi wyzwaniami, kupuje  „gotowca”. Żeby było jasne, 
nie oceniam tego negatywnie. Zatrudnia się firmę zewnętrzną, która 
wdraża dany system. Ale firma zewnętrzna raz robi to u producenta 
podgrzewaczy, a innym razem u producenta chipsów;  też się musi 
wszystkiego nauczyć, więc też ma prawo do błędów. System ISO 
u jednych działa lepiej, u innych gorzej. Po raz pierwszy zetknąłem 
się z nim jakieś  15 lat temu w oddziale szwedzkiego ABB w Niem-
czech. W pewnym momencie z kontenera, który poruszał się na 
linii produkcyjnej, wyjąłem jeden element i pytam: co teraz? A oni 
krzyczą: włóż to z powrotem, bo cała linia się zatrzyma! Ja na to: 
po co robić system, który jest tak wrażliwy na jakikolwiek błąd? Nie 
umieli mi odpowiedzieć. Wtedy doszedłem do wniosku, że jednak 
nie tędy droga. Po to są ludzie myślący, ludzie doświadczeni, aby 
stworzyć system dopasowany do siebie. Systemu informatycznego 
do zarządzania firmą nie byliśmy w stanie zrobić, więc kupiliśmy 
gotowy. A systemu ISO nie, tylko wdrożyliśmy własny, bo oceniłem, 
że jesteśmy w stanie podołać i uszyć go sobie na własną miarę. 

- Tak jak narzędziownię, Pana oczko w głowie. Widziałem tam 
bloki metalu, w których powstają formy wtryskowe. Tworzy się je 
tygodniami. 

- Miesiącami nawet! Firma musi mieć dział, który ją rozwija. U nas 
to miejsce nazywamy narzędziownią, ale to tak naprawdę jest dział 
rozwoju, w którym powstają wszystkie prototypy. Tam prowadzimy 
eksperymenty. To jest dział, gdzie pracują artyści-rzemieślnicy, po-
trafiący wymyślić coś z niczego lub coś innego niż to, co inni zro-
bili wcześniej i co uchodzi za standard. Jesteśmy ambitni. Wszyst-
kie wyroby  to są nasze własne konstrukcje, często kopiowane na 

PAWeŁ SKrZyPCZAK
„Jestem w Kospelu od 1998 roku, trochę z przypadku. Pracę 
w dziale zaopatrzenia miał podjąć kolega, ale z jakichś powodów 
zrezygnował. Byłem na studiach dziennych, więc tej pracy nie 
traktowałem jako stałej, raczej jako wakacyjną. Stało się inaczej. 
Na początku pracowałem w dziale zaopatrzenia, po pięciu latach 
zostałem jego kierownikiem. Kolejne etapy to stanowisko dyrek-
tora, a od dwóch latach wiceprezesa. Dlaczego Krzysztof Łukasik 
mi zaufał? Chyba łączy nas podobne poczucie humoru, a prezes 
stawia na ludzi z jajem, oddanych i zaangażowanych. Nie lubi 
chwalenia, a muszę podkreślić, że to jak firma wygląda, jest jego 
wielką zasługą. Praca z nim to zaszczyt i duże wyzwanie. Wymaga 
nie tylko od współpracowników, ale przede wszystkim od siebie. 
Ogromnie dużo się od niego nauczyłem. Prezes daje możliwość 
eksperymentowania i rozumie, że wiąże się z tym groźba popeł-
nienia błędu. Za błędy głów nie ścina, ale oczekuje, by wyciągać 
z nich wnioski na przyszłość. To budzi szacunek. 



świecie. Nas się już kopiuje, nas się podgląda, podgląda się nasze 
rozwiązania! To duża satysfakcja. Autorzy pomysłów oraz dział han-
dlowy irytują się, gdy stwierdzimy, że znowu ktoś z nas coś „ścią-
gnął”. Ale ja wtedy mówię: przecież taka jest rola lidera. To jego się 
naśladuje. Temu służy narzędziownia, żeby rozwijać pomysły, wdra-
żać nowe rozwiązania, szukać nowych dróg, budować urządzenia, 
których jeszcze nie ma. To jest serce rozwoju, choć może nie serce 
zakładu. Modne jest mówić, że polskie firmy nie inwestują w rozwój, 
nie inwestują w badania. My inwestujemy. 

- Dla laika to są bloki metalu. A potem się okazuje, że za ich 
pomocą powstają elementy o niezwykłej dokładności, wręcz ze-
garmistrzowskiej. 

- Jak wspomniałem, kiedyś na formę wtryskową nie było mnie 
stać, a dzisiaj możemy zrobić właściwie dowolną. Kiedyś pewną for-
mę wtryskową konstruowaliśmy ponad pół roku. Nikt nie wiedział, 
czy ona zadziała. Było duże ryzyko, że zmarnujemy pracę, czas, 
energię. To była moja świadoma decyzja: trudno, najwyżej się oka-
że, że nie umiemy. Wyszło nam! To był taki sukces, że cieszyliśmy się 
wszyscy. Dziś, obok form, budujemy bardzo skomplikowane ma-
szyny, które są u nas wykorzystywane produkcyjnie, bo nikt takiej 
nie robi i nikt nie jest w stanie takiej nam zrobić, więc wymyślimy 
sobie ją sami. Wdrażamy technologie, które wiemy, że są bardzo 
zaawansowane – jak tłoczenie wodą. Próbujemy robić  rzeczy, które 
są już opisane, ale nie są w Polsce stosowane. Mówię, czemu nie, 
zobaczymy. Jak się nauczymy, znowu będziemy mieli coś bardzo 
ciekawego. 

- Wróćmy do produkcji. Na początku było kilka urządzeń, po-
tem ta liczba w asortymencie rosła. Dziś, jak się spojrzy na mapę 
Państwa kontaktów handlowych, to jest już kawał świata: Rosja, 
Chiny…

- Od kilku miesięcy eksportujemy do USA. Negocjujemy i podpi-
sujemy kontrakt z Australią. Wysyłaliśmy nasze urządzenia do Japo-
nii. W europie jesteśmy wszędzie. W północnej Afryce. Nie wiem, 
czy jest kontynent, na którym nie ma naszych wyrobów. W większej 
lub mniejszej skali jesteśmy wszędzie. 

- Jak taka ekspansja się zaczyna? Kiedy wyeksportował Pan 
pierwsze wyroby i co to było?

- Oj, tego to nie pamiętam, to ciekawe pytanie. Podejrzewam, że 
albo na Wschód, albo do Niemiec, choć nie wiemy, czy czasem nie 
do Czech. Czyli do krajów ościennych. Gdzieś z 15 lat temu zrozu-
miałem, że rynek polski jest bardzo ważny, natomiast rozwoju nie da 
się oprzeć wyłącznie na nim. Zaczęliśmy szukać dróg eksportowych. 
Pierwsi byli sąsiedzi, Czesi. Do dziś mamy tam taką zaprzyjaźnio-
ną firmę, którą z nimi założyłem. Za 1 euro sprzedałem im tę firmę, 
jak stanęli na własnych nogach (to euro mam wciąż w szufladzie). 
To był w pewnym momencie mój świadomy wybór – musimy iść 
poza granice Polski. Stanął przed nam problem tzw. sezonowości 
produktu. W Polsce sezon na nasze wyroby zaczyna się w drugiej 
połowie roku, może od maja, czerwca rusza. Co robić w pozostałym 
czasie? Produkcja spadała, zwalniała, i wtedy zacząłem się rozglą-
dać za eksportem, uznając, że skoro są dwie półkule to i są dwie 
pory roku, które się przeplatają. 

- Jakie są, w Pana odczuciu, czynniki, które powodują, że Kospel 
jest dla zagranicznych firm atrakcyjny?

- Dbamy o jakość i nadal jesteśmy w stanie produkować w roz-
sądnej cenie. Poza tym staramy się być elastyczni. Podejmujemy 
wyzwania, których wielkie koncerny nie chcą, bo wydaje się im, że 
są to dla nich za małe tematy. 

- Jak patrzę na Pana firmę, to odnoszę wrażenie, że jest tak 
dobrze poukładana, że Pan mógłby sobie zrobić półroczny urlop 
i wszystko by się dobrze toczyło.

- Oczywiście, że tak. Firma beze mnie sobie doskonale funkcjo-
nuje. Zarząd firmy jest trzyosobowy, ja jestem prezesem zarządu, 
jest dwóch młodszych wiceprezesów, którzy wyrośli z tą firmą i po-
trafią nią zarządzać. W związku z tym nie jestem tu niezbędny. 

- Czuje się Pan spełniony biznesowo?
- Ależ skąd?! Ta firma ma być największa na świecie w swojej 

branży! Czy to osiągnę? realizm podpowiada mi, że nie. Ale będę 
próbował! 

TEMAT Z OKŁADKI18 

Pani Agnieszka Księżak-Kowalewska, asystentka prezesa niemal od zawsze. 

Pierwsza siedziba firmy.Pierwsza hala produkcyjna.
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ALEKSANDER DOBA
CAŁKIeM POZyTyWNy CZŁOWIeK

AUTOr: PAULINA BŁASZKIeWICZ / FOTO: KrZySZTOF NOWOSIeLSKI
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Jest pierwszym człowiekiem w historii, który samotnie przepłynął Ocean Atlantycki. Mówi 
się, że zrobił to wyłącznie dzięki sile mięśni. Prestiżowi Aleksander Doba, a właściwie Olek, 

bo tak prosi, żeby się do niego zwracać, opowiada o swojej wyprawie jako podróży do 
własnego wnętrza. Opowiada też o prozaicznych rzeczach, z którymi podróżnik zmaga 
się podczas wyprawy. W rozmowie nie brakuje wątków romantycznych, bo nawet z tych 

składa się dusza Olka Doby. Z jednej strony twardziel walczący z rekinem, a z drugiej 
kochający mąż, który wraca do żony z pewnością, że nie zmieniła zamków w drzwiach.

esteś bardzo rozchwytywanym człowiekiem, ale nie 
masz agenta. Sam umawiasz się na wywiad i spotka-
nia z ludźmi.

Bardzo cenię swoją wolność i swój czas, w związku 
z tym lubię mieć nad tym kontrolę. Nie potrzebuję kogoś, kto bę-
dzie organizował mi życie. Jestem turystą kajakowym i podchodzę 
do życia jak turysta. Lubię poznawać nowe rzeki i akweny.

Nie każdy turysta pływa po oceanie...
Za oceanem jest Ameryka i to nie jedna, ale dwie, i ja postano-

wiłem do nich dopłynąć. Do północnej dopłynąłem z Afryki, a do 
południowej z europy, więc trochę tak jak turysta.

Długodystansowy?
Dokładnie tak.

Samotny?
Moje wyprawy zawsze były samotne i samodzielne, bez pomocy 

z zewnątrz. Nie liczyłem na to, że ktoś mi coś przywiezie po tygo-
dniu, czy po dwóch i uzupełni zapasy. Nie mogłem na to liczyć.

Jesteś pierwszym człowiekiem na świecie, który kajakiem prze-
płynął Atlantyk. To robi wrażenie...

Atlantyk kajakiem został przepłynięty dotychczas przez dwóch 
Niemców, Brytyjczyka i dwa razy przeze mnie. Wszyscy moim po-
przednicy startowali z wysp i lądowali na wyspach. Od której wyspy 
kanaryjskiej zaczyna się Atlantyk? Nikt tego nie wie, bo nie zaczy-
na się od żadnej wyspy, tylko od kontynentu do kontynentu. Moi 
poprzednicy prawie przepłynęli Atlantyk, ale oficjalnie mówi się, 
że przepłynęli. Ja nie chciałem, żeby mi ktoś dogadywał, że pra-
wie przepłynąłem Atlantyk, bo to "prawie" robi różnicę. Jestem tym 
pierwszym, który przepłynął ocean z kontynentu na kontynent.

Nie miałeś żadnych obaw przed tak dużą wyprawą? Jak się do 
niej przygotowywałeś?

Wróg rozpoznany jest mniej groźny. Ja nie traktowałem oce-
anu jako wroga, ale jak wielki akwen, na którym chciałem pływać. 
Chciałem rozpoznać czego mogę się spodziewać, co może mnie 
spotkać. Chodziłem do Biblioteki Akademii Morskiej w Szczecinie, 
rozmawiałem z wieloma żeglarzami żeglarzami i w tych rozmowach 
starałem się zapoznać z tym, co mnie czeka.

O bliskich spotkaniach z rekinami żaglarze też ci opowiadali?
O tym chyba zapomnieli (śmiech). Moje spotkania z rekinem nie 

były tak straszne, jak się spodziewałem. Nie jest tak źle.

Można się zaprzyjaźnić?
(śmiech) Nie wiem, ja nie próbowałem. Trudno nazwać przyjaźnią 

to, jak waliłem tego rekina wiosłem po głowie. On uderzał w kajak 
dwa razy i ja mu dwa razy oddawałem, więc byliśmy kwita.

Powiedziałeś, że twoje wyprawy są samotne i samodzielne. Dla-
czego?

Po to by na końcu móc powiedzieć, że dokonałem tego wszyst-
kiego samodzielnie, że się sprawdziłem, że dałem radę. Prawie 
wszystko wziąłem z Polski, oprócz 120 litrów wody kranówki, którą 
w marinie w Lizbonie dotankowałem. No i jeszcze taki chleb zwykły 
z piekarni wziąłem na tydzień, bo więcej by nie wytrzymał. reszta 
była z Polski i to musiało wystarczyć mi na pół roku. Wiesz, dobrze 
przewidzieć wcześniej, czego się potrzebuje. 

Co jadłeś?
Pierwszy miesiąc jadłem takie jedzenie klasyczne, jak na wy-

cieczki: puszki mięsne, słoiki z pulpetami, czy fasolką bo bretońsku. 
Miałem kuchenkę, więc mogłem sobie zagotować wodę, ryż, czy 
makaron, ale to jadłem przez miesiąc. Później było już jedzenie lio-
filizowane, czyli pozbawione wody. Tego jedzenia miałem wystar-
czająco dużo, starczyło mi do końca i nie zabrakło. 

Musiało być niedobre...
Przesadzasz! (śmiech)

Jedzenie to jedno, ale co z resztą? 
Na takim kajaku to jest problem... Ja miałem jakiś czas temu 

prezentację w bardzo młodej grupie wiekowej, w przedszkolu, do 
którego chodzi moja wnuczka i tam dzieci zadały mi takie pytanie: 
„Panie, a jak pan sikał?”

I co im odpowiedziałeś?
No jak to co? (śmiech) Miałem taką plastikową butelkę, górę 

obciąłem, no i było po problemie. Co wysikałem, to wylewałem za 
burtę.

Człowiek nie tylko sika...
Ale drążysz! (śmiech) Z tymi grubszymi sprawami miałem więcej 

problemów. Udawałem się na rufę, wystawiałem tyłek za burtę no 
i.... dalej już sama rozumiesz. Od razu się myłem wodą oceaniczną. 
Warunki spartańskie, ale dbałem o higienę (śmiech).  

Zaprzyjaźniłeś się z wodą oceaniczną? 
Ta woda jest bardzo słona. Pięć razy bardziej słona niż woda w Bał-

tyku. Tej wody było pełno, ale czasem miałem luksus, bo mogłem 
wziąć prysznic ze słodkiej wody. Kiedy widziałem, że zbliża się duża 
chmura, przygotowywałem sobie szampon i czekałem aż lunie. 

Mówisz o tym, co się działo podczas swojej wyprawy. Powiedz 
mi jak zareagowała twoja rodzina na wiadomość o tym, że zamie-
rzasz przepłynąć kajakiem ocean?

Jeśli wezmę pod uwagę ścisłą rodzinę, czyli żonę i dwóch synów, 
to dostrzegam pewne zależności. Im młodszy członek rodziny tym 
bardziej entuzjastyczny. Mój młodszy syn, Czesiek po napadach na 
Amazonce, których też doświadczyłem, mówił: Ojciec, nie przejmuj 
się, Indiana Jones też miał przygody. Z kolei żona była zdecydowa-
nie przeciwna wyprawom oceanicznym.

To jak ją przekonałeś?
Nie przekonałem. Ona do ostatniej chwili miała nadzieję, że ja 



zrezygnuję, albo coś nie wyjdzie. Zgody więc nie miałem i nie ukry-
wam, że to był dla mnie ciężki czas, ale jak już wyruszyłem i już by-
łem na tym oceanie to właśnie żona mnie najbardziej wspierała.

Mieliście kontakt?
Tak, miałem telefon satelitarny więc mogłem rozmawiać i wysyłać 

sms-y. Udzielałem nawet wywiadu przez radio i na bieżąco nadawa-
łem z oceanu. Kiedyś porozmawialiśmy tak z żoną piętnaście minut 
i było cudownie, ale koszty były za duże, więc musieliśmy ograni-
czyć te przyjemności. 

Co dała ci ta wyprawa?
Przede wszystkim wolność i niesamowitą przestrzeń. Nikt i nic nie 

zakłócało mi wzroku na horyzoncie, wszędzie pusto. To ogromna 
swoboda. A wiesz co mi się najbardziej podobało?

Cały czas mnie zaskakujesz, więc chyba nie będę strzelać.
To, że mogłem być z człowiekiem, którego lubię, czyli sam ze 

sobą. Byłem ciekawy, jak to wytrzymam. Miałem czas na analizowa-
nie, poznawanie siebie.

Czyli to nie była wyprawa w konkretnym celu, ale taka podróż 
w głąb siebie?

No właśnie tak. Kiedyś ludzie udawali się do pustelni, by mieć 
czas dla siebie i odseparowanie się od świata. Otacza nas tyle róż-
nych bodźców i problemów, które nas nurtują i nie sposób się wy-
łączyć. A ja pływając po oceanie, miałem swobodę. Mogłem zajrzeć 
w swoją psychikę.

Czego się dowiedziałeś o sobie?
Że jestem całkiem pozytywnym człowiekiem. To był dla mnie cał-

kowity odpoczynek psychiczny i nie odczuwałem tego jako przy-
krość. Sam byłem ciekaw.

Czy można żyć samotnie i tę samotność wytrzymać?
Można wytrzymać i to wcale nie jest takie złe i nieznośne jak się 

wydaje. Ale opowiem ci historię. Długo plątałem się w Trójkącie 
Bermudzkim, aż w końcu ster mi się urwał. Musiałem więc płynąć 
do najbliższego lądu i to były Bermudy. Miałem do nich jakieś 400 
kilometrów i ludzie, którzy tam byli nie mogli się mnie doczekać 
i wypłynęli te 200 kilometrów do mnie. Wiedziałem, że są ludzie, 
że do mnie płyną, że się spotkamy. Wyczyściłem na tę okazję ka-
jak. Tak się cieszyłem, że po czterech miesiącach niewidzenia ludzi 
będę miał gości. Te trzy godziny to były najwspanialsze godziny, 
jakie spędziłem na oceanie. 

Powiedz, czego brakowało ci najbardziej?
Zwykłych rzeczy: takiego naszego chleba powszedniego i ugo-

towanych ziemniaków. Co ciekawe, mi nie brakowało wyszukanych 
potraw, ale tego co w domu jadłem na co dzień. Gdyby mi ktoś po-
wiedział: Masz tu chleb i ziemniaki to byłbym szczęśliwy. Poza tym 
brakowało mi kontaktu z innymi ludźmi, tego uścisku dłoni. Teraz 
to oczywiście nadrabiam. Odreagowuję tamten czas, chociaż nie 
nazwałbym tego samotnością.

Sam, ale nie samotny?
Dokładnie tak. To trzeba rozróżnić, bo mnie nikt nie opuścił, nie 

zostawił. Byłem po prostu sam ze sobą. Pamiętam jak pewnego 
dnia umówiłem się, że z żoną popatrzmy sobie na to samo. Wiesz 
co to było?

Księżyc?
Tak. Mogliśmy na niego patrzeć w tym samym momencie. Umó-

wiliśmy się, że spotkamy się przy kraterze Kopernika. Na słońce nie 
można się gapić, a na księżyc tak. Wiesz, bo we mnie to taka dusza 
romantyka tkwi.

Randka pod księżycem...
Niby drobna rzecz, a cieszy. Odzywałem się też do ptaków, coś 

tam sobie śpiewałem. Wiesz, różne rzeczy się robi, jak się jest sam 
na sam z przyrodą. Ja miałem bardzo nieregularną dobę. Noce były 
dla mnie przyjemniejsze, bo nie było słońca. Mogłem się rozebrać 
i płynąć nago, bo za dnia szukałem cienia. Nakładałem białą koszu-
lę, która później była szara, a ja i tak byłem spalony.

Miałeś satysfakcję, kiedy szczęśliwie wróciłeś do swojej żony?
A miałem, i to jaką! Nawet byłem takim przewidującym optymi-

stą, że klucza do zamka nie wziąłem. Pomyślałem, po co miałaby 
żona zmieniać zamki. Wierzyłem, że raczej nie zechce tych starych 
kości wyrzucić (śmiech).

Masz w głowie jeszcze jakieś szalone plany?
Gdybym wiedział, że mam za tydzień umrzeć, albo za kilka mie-

sięcy, to pewnie nigdzie bym się nie wybierał, ale nie wiem tego. Ja 
mówię, że jestem 68 lat młody, a nie stary. Jeszcze do setki trochę 
mi zostało, więc myślę... Niedawno ktoś na bazie mojego optymi-
zmu zapytał, że po co zatrzymywać się na setce? I słusznie. Ja za-
mierzam urządzić 102 urodziny. A młodsi ode mnie będą musieli 
do nich dożyć.

Nie ogranicza cię metryka?
W żaden sposób! Czuje się dobrze, wciąż mam młode, głupie 

pomysły.

Czego ci życzyć?
Te 102 lata to trochę mało nie? Wiesz co, życz mi tego, czego 

ja życzę innym: Żeby realizowali swoje marzenia, zamieniali je na 
plany i je realizowali. 

Marzenie, plan, realizacja?
Tak jest!

Aleksander Doba – polski kajakarz, podróżnik i zdobywca. Uro-
dzony w 1946 roku zaczął przygodę z kajakiem w roku 1980 w ro-
dzinnych Policach. Wcześniej latał na szybowcach, skakał też ze 
spadochronem. W latach 80. przepłynął po przekątnej Polskę, 
następnie przepłynął wzdłuż całego polskiego wybrzeża Bałtyku. 
W 1999 roku opłynął Morze Bałtyckie, a już rok później, po 101 
dniach dotarł z Polski do Narwiku zostawiając za rufą ponad 5000 
km. Opłynął też Jezioro Bajkał, a w 2010 r. wyruszył na samotną 
wyprawę Transatlantycką z Senegalu do Brazylii. Po trwającym 99 
dni samotnym wyczynie i pokonaniu 5394 km dotarł do wybrzeży 
Ameryki Południowej, stając się jednocześnie pierwszym człowie-
kiem w historii świata, który przepłynął Ocean Atlantycki z konty-
nentu na kontynent wyłącznie przy użyciu siły własnych mięśni.
3 lata później na pokładzie kajaka “Olo”, Doba ponownie poko-
nał Atlantyk, tym razem z europy do Ameryki Północnej. Do wy-
brzeży Florydy dotarł po 160 dniach wiosłowania. Pokonał 4500 
mil morskich. W tym momencie miał 67 lat. Za tę wyprawę zdobył 
jedną z najbardziej prestiżowych nagród podróżniczych na świe-
cie – tytuł Podróżnika roku amerykańskiej edycji National Geo-
graphic. Na swoje motto obrał nepalskie przysłowie: “Lepiej żyć 
jeden dzień jak tygrys niż 100 dni jak owca”.
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r ok 2000 dzieli życie Maćka na pół. 16 stycz-
nia z ostrym bólem głowy trafia do szpita-
la. Zdiagnozowany guz móżdżku wymaga 
natychmiastowej operacji. Po kilku godzi-
nach guza nie ma, ale Maciej może jedynie 
mrugać powiekami. Nie mówi, nie widzi, 
nie oddycha samodzielnie. Nie rusza nawet 

palcem. – Nie będę używał górnolotnych słów i okrągłych zdań: 
uciekł śmierci spod kosy – mówi ojciec Maćka, Jerzy Sochal. – Do tej 

pory mnóstwo we mnie pytań, co można było zrobić inaczej, lepiej, 
szybciej. Dlaczego np. nie wykonano przed operacją rezonansu, 
który pozwoliłby dokładniej umiejscowić guza i precyzyjniej prze-
prowadzić jego wycięcie, by nie dokonać tak dużych spustoszeń? 
Nie ukrywam pretensji o niewłaściwe diagnozy. O wiele badań 
i konsultacji musieliśmy z żoną zabiegać sami. Maciej ze Szczecina 
wrócił do koszalińskiego szpitala, pod znakomitą opiekę, a my przez 
cztery miesiące walczyliśmy o jakąkolwiek poprawę jego stanu.

Konsekwencje pooperacyjne to czterokończynowe porażenie, 

Maciej Sochal jest koszalińskim lekkoatletą. Pcha kulą i rzuca maczugą. Był 
niezainteresowanym sportem sprawnym nastolatkiem. Jest 28-letnim 

niepełnosprawnym sportowcem z pokaźną kolekcją medali i rekordów zdobytych 
na mistrzostwach Polski, europy i świata. Przed nim – Igrzyska Paraolimpijskie w rio de 
Janeiro w 2016 roku. Niezwykle uprzejmy, skromny, oszczędny w słowach. Introwertyk: 

nie chwali się, nie lubi opowiadać o sobie. robią to za niego bliscy i trener. Mówią, 
że jest wojownikiem. Nieustraszonym i nieustępliwym.

MACIEJ SOCHAL
UPArTy NA MeDAL

AUTOr: ANNA MAKOCHONIK / FOTO: ALLA POZMOGOWA/ArCHIWUM MACIeJA SOCHALA
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zaburzenia koordynacji ruchu, problemy ze wzrokiem. – Tuż po za-
biegu w ogóle nie wiedziałem, gdzie jestem – wspomina. – Leżałem 
pod aparaturą, nic nie widziałem, ale wszystko słyszałem. Myślałem, 
że szybko zacznę chodzić, ale okazało się że nie.  

Po trzymiesięcznym pobycie w szpitalu Maciek jeszcze nie siedzi, 
ale już mówi. Pierwsze lata po operacji to walka o normalność w rze-
czywistości wywróconej do góry nogami. rodzina żyje pod dyktan-
do Maćka: rehabilitacja, basen i bardzo ważna – szkoła. Najpierw 
podstawowa, zakończona świadectwem z czerwonym paskiem. 
Nauka w domu, z pomocą mamy. Potem gimnazjum, już częściowo 
w szkole. Matura, a potem pomaturalna szkoła informatyczna.

Sport w jego życiu pojawia się równie niespodziewanie, co cho-
roba.

ROK 2003

Maciek słyszy o siłowni „Start” działającej przy dawnym kinie 
Muza, gdzie trenują osoby niepełnosprawne. Nie ma odwagi 
spróbować. Za namową kierowcy wożącego go na zajęcia rehabi-
litacyjne w końcu się decyduje. Ma 16 lat. – Przychodził poćwiczyć, 
usprawnić się – opowiada Aleksander Popławski, trener Maćka. 
– Zobaczyłem w nim dobry materiał na sportowca i zapropono-
wałem, by zajął się lekkoatletyką – rzutami z pozycji siedzącej. Po-
wiedziałem, że jak dobrze pójdzie, za rok wystartuje na Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Atenach.

Maciek: – Pomyślałem: ledwo trzymam się na nogach, gdzie ja na 
mistrzostwa?! Ale zrealizowałem ten plan.

Trenuje pięć dni w tygodniu, przed południem około dwie-trzy 
godziny. Przed zawodami dodatkowo po południu, dochodzi do 
tego basen. Plus zgrupowania. Trening całoroczny składa się z cy-
kli i mikrocykli. Przez jesień, zimę i początek wiosny Maciek ćwiczy 
sprawność ogólną. Wiosna i lato to siłownia plus rzuty na zewnątrz. 
– Czasem nie chce mi się ćwiczyć, męczy mnie monotonia, mimo że 
trener wprowadza poprawki. Ale jak się przestaje ćwiczyć, to ocho-
ta wraca. Mój organizm jest tak przyzwyczajony do treningu, że gdy 
mam dłuższą przerwę, robię się zły. Więc ćwiczę w dużym stopniu 
dla siebie.

– Systematyczny, rzetelny, nie odpuszcza treningów, choćby były 
w niedzielę.  – wymienia Aleksander Popławski. – Jeśli coś mu prze-
szkadza, komunikuje to. Niczego nie ukrywa, nie zgrywa bohatera, 
a to bardzo ważne. Współpracuje, a nie kombinuje. Po prostu nie 
umie oszukiwać.

Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start” powstało 
w 2005 r. jako kontynuacja organizacji działającej w Koszalinie od 
1965 r. z myślą o osobach z niepełnosprawnością ruchową i wzro-
ku. Oferuje im zajęcia rehabilitacyjne, rekreacyjne i sportowe w sek-
cjach lekkiej atletyki i wyciskania sztangi leżąc. Zawodnicy „Startu” 
biorą udział w mistrzostwach Polski, europy i świata, w tym Igrzy-
skach Paraolimpijskich. Jest ich kilkunastu.

Z budynku dawnego kina Muza „Start” przeniósł się do obiektów 
ZOS przy ul. Jedności. Aleksander Popławski trenuje Maćka od po-

czątku, w sumie 12 lat. – Bardzo ważna osoba – mówi o nim Maciek. 
– Trochę jak drugi ojciec. Jest wymagający, ale otwarty. Ma nas pod 
opieką czwórkę, więc dzieli czas sprawiedliwie.

Ojciec Maćka potwierdza: – Trener ma na Maćka ogromny wpływ. 
Jego słowo bywa ostateczne w kwestiach, które dla nas są nie do 
przetłumaczenia. Nie jesteśmy w stanie przekonać syna, by założył 
czapkę, trener robi to dwoma zdaniami. I czapka na głowie jest.

Aleksander Popławski w trenowanie Maćka włożył i wciąż wkłada 
gigantyczną pracę.

– Niepełnosprawni sportowcy wymagają specjalnego podejścia 
– tłumaczy. – Jako trener muszę dogłębnie poznać schorzenie za-
wodnika. Oprócz kwestii dotyczących jego możliwości fizycznych, 
charakteru, dynamiki, muszę „wejść” w jego niepełnosprawność.

Przed startem na zawodach Aleksander Popławski daje tylko 
krótkie, konkretne wskazówki, by nie zdekoncetrować Maćka. Po-
tem może już tylko obserwować sytuację z boku i nie ma na nic 
wpływu. Przeżywa to – jak mówi – bardzo. Pęka z dumy, gdy widzi 
swojego podopiecznego na podiach. Zdarza się to na szczęście 
bardzo często, choć droga do sukcesów była długa i wyboista.

ROK 2004

Maciek jedzie na Igrzyska Paraolimpijskie w Atenach. Znakomicie 
przygotowany, z wielkimi nadziejami. Ma za sobą pierwsze sukce-
sy, m.in. złote medale na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce 
Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie i na Mistrzostwach Niemiec. 
W Grecji z właściwej dla siebie grupy startowej F32 (porażenie czte-
rokończynowe) zostaje przeklasyfikowany do niższej, co odbiera mu 
szansę na podium. Nie ma szans w rywalizacji ze sprawniejszymi 
zawodnikami i zajmuje najgorsze – jak mówią sportowcy –  czwarte 
miejsce. Wraca rozczarowany. Przychodzi kryzys. rezygnuje z lek-
kiej atletyki na rzecz kulturystyki. I w tej dziedzinie odnosi sukcesy – 
pierwsze miejsce na mistrzostwach Polski. Cały czas walczy o zmianę 
grupy, odwołuje się od decyzji Międzynarodowej Komisji Sportowej 
– bezskutecznie. Udaje się to dopiero po czterech latach.

– Maciek jest wojownikiem i nigdy się nie poddaje – mówi Alek-
sander Popławski. – Gdyby nie niepełnosprawność, byłby świetny 
w sztukach walki, bo jest sportowcem myślącym, zrównoważonym 
i nieustępliwym. W czasie zawodów spokojnie obserwuje rywali, 
a potem robi swoje. Jest nieustraszony.

Słabości? – Musiał zrozumieć, że sport to walka, wojna, a on tym-
czasem przejmował się przegranymi, zwłaszcza swoimi kolegami – 
uśmiecha się Aleksander Popławski.

Wynika to z charakteru Maćka: – To po prostu dobry człowiek – 
mówi Jerzy Sochal. – Ma dobry charakter, serce, jest życzliwy, po-
mocny. Dzieli się tym co ma.

ROK 2011

Dla kariery sportowej Maćka – rok złoty. Z przyznaną w końcu 
grupą startową F32 zdobywa m.in.: złoto w pchnięciu kulą i rzucie 

LUDZIE 25 



LUDZIE26 

maczugą na Mistrzostwach Świata w Dubaju, złoto na Międzynaro-
dowych Zawodach w Holandii, złoto na Otwartych Mistrzostwach 
Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce w Bydgoszczy, 
dwa pierwsze miejsca na międzynarodowych mistrzostwach Nie-
miec Leichthletik-Singen, złota na otwartych mistrzostwach Czech 
w Ołomuńcu. 

Co najważniejsze, zajmuje czwarte miejsce na liście rankingowej 
Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego, a to przepustka 
do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie. 

Tu przeżywa deja vu. Startuje w grupie łączonej F32/F33 i ponow-
nie musi rywalizować ze sprawniejszymi od siebie przeciwnikami. 
Zajmuje czwarte miejsce w pchnięciu kulą na igrzyskach paraolim-
pijskich w Londynie – obiektywnie bardzo wysokie, subiektywnie: 
– Wściekły byłem, co tu dużo mówić – kwituje.

Pierwszy ważny medal – srebro – w jego prywatnym rankingu 
zdobywa dwa lata później, po 10 latach treningu, na Mistrzostwach 
Świata we Francji w 2013 roku. – Nie wiem, jak to zrobiłem – śmieje 
się Maciej. – Pierwsze dwa rzuty spaliłem, trzeci raz pchnąłem tro-
chę od niechcenia i ustanowiłem rekord europy i świata (wówczas 
36 metrów). Stałem na podium, ale chyba nie docierało do mnie, co 
się wydarzyło. Cieszyłem się, ale wzruszyłem sukcesem kolegi, a nie 
swoim. Do wzruszeń muszę chyba dojrzeć.

ROK 2015

Maciej przyznaje, że nie przypuszczał, że po 15. latach będzie 
tu, gdzie dziś. rodzina i trener nie mają wątpliwości: to nagroda za 
determinację.  – Zawsze był uparty, miał mocny charakter już jako 
nastolatek – mówi Jerzy Sochal. – Te cechy pozwoliły mu przetrwać, 
nie poddać się. Mocny typ.

Przed chorobą sport był, ale nie był ważny. Pływanie, piłka nożna 
z kolegami i wspinanie się po drzewach, ot rekreacja właściwa dora-
stającym chłopcom. – Gdybym był zdrowy, nie byłbym sportowcem 
– przekonuje Maciek. – Może chodziłbym na siłownię.

Postępy przychodziły powoli, ale metodycznie. Poprawa koor-
dynacji ruchu jest ogromna. Kiedy początkujący Maciej pchał kulą, 
trzeba było uważać, a czasem uciekać, bo nie wiadomo było, gdzie 
spadnie ciężarek. Dwa lata temu poruszał się na wózku i nie potrafił 
przejść dłuższej odległości. Dziś, wciąż z trudnością, ale chodzi. – 
Oprócz „góry” ćwiczy nogi, co pomaga mu nie tylko w poruszaniu 
się, ale i w rzutach – wyjaśnia trener. – Inna jest pozycja startowa, 
musieliśmy przestawić technikę umocowania go w tzw. kozie (kon-
strukcja dla niepełnosprawnych ruchowo sportowców). Postęp 
w lokomocji jest imponujący, choć powolny.  

Maciej od roku pracuje w firmie Meden Inmed – zdalnie obsługu-
je bazy danych. Może pisać na komputerze. Na pisanie ręczne nie 
pozwala mu spastyka dłoni, co również ma znaczenie w uprawia-
nej przez niego dziedzinie sportu. Gdyby nie drżenie rąk mógłby 
pchać cięższą kulą – używa dwukilowej. rzuca maczugą, odpowied-
nikiem oszczepu, bo choć technika rzutu jest podobna, oszczep 

w przypadku dysfunkcji Maćka jest nie do utrzymania ze względu 
na skomplikowany moment wyrzutu.

– Pracownikiem jest takim, jak sportowcem – mówi Jerzy Sochal. 
– Obowiązkowym i konsekwentnym. Ma coś do zrobienia – zajmuje 
się tym w pierwszej kolejności, przyjemności  odkłada na później 
i nie lubi, gdy coś zaburza mu ten rytm. Na zgrupowaniach też sku-
pia się na trenowaniu, a nie gadaniu i sytuacjach towarzyskich. Nie 
ściemnia, pracuje.

Maciej jest realistą. Nie żyje wyobrażeniami, nie sili się na opty-
mizm. Otwarcie mówi, że w przeciwieństwie do wielu niepełno-
sprawnych sportowców nie pogodził się z losem. Irytują go trzę-
sące się dłonie. Wkurza się, widząc chłopaków grających w piłkę, 
rowerzystów. Nie przepada za przebywaniem w tłumie ze względu 
na przyglądających mu się ludzi, choć potwierdza, że osoby niepeł-
nosprawne nie budzą już takiej sensacji jak kiedyś.

Przyznaje, że miewa złe okresy, spadki formy psychicznej. – Za-
zwyczaj, gdy zbliżają się zawody dużej rangi – podkreśla Jerzy So-
chal. – Jednak im bliżej mistrzostw, tym bardziej Maciek bierze się 
w garść, spina.

Stres go motywuje, choć przed zawodami czasem odbiera sen. 
W czasie zawodów bywa rożnie. rzuty wymagają precyzji ruchu, 
a w stresie nasila się spastyka. Czasem, jak w Londynie, zachowu-
je maksymalny spokój, czasem deprymują go dobre wyniki rywali 
i „nerwy biorą”, gdy czeka na swoją kolej.

Traktuje sport bardzo poważnie, ale nie idealistycznie. Nie liczy 
medali ani pucharów, nie eksponuje ich na niekończących się pół-
kach. Sport pozwolił mu przede wszystkim się usprawnić, ale nie 
ukrywa, że liczy na wygrane, bo wiążą się – poza satysfakcją – z gra-
tyfikacjami pieniężnymi, a te nie tylko przydają się w nietanim treno-
waniu, ale przybliżają go do jeszcze jednego istotnego celu – kupna 
mieszkania i usamodzielnienia się.

Nie zgadza się ze zrównywaniem sportu z rehabilitacją – uznaje 
je za odrębne dziedziny. Nie lubi słowa paraolimpiada, bo – jego 
zdaniem – odbiera ono powagę zawodom, które przecież odbywa-
ją się na tych samych stadionach, co te dla sprawnych sportowców. 
Igrzyska brzmią dumniej. Ubolewa nad małym zainteresowaniem 
imprezami paraolimpijskimi w Polsce. – W Londynie czy Francji na 
trybunach kibicuje nam kilkadziesiąt tysięcy osób – opowiada. – Na 
stadion jedziemy witani przez nich już na lotnisku. W Polsce zawody 
oglądają krewni i znajomi, może pasjonaci sportu. Czemu tak jest?

ROK 2016 

To będą 15. Igrzyska Paraolimpijskie, rio de Janeiro. Najważniej-
szy cel i najbardziej upragniony medal. W zasięgu Maćka. Ma świet-
ne, wysokie notowania, jest faworytem. Przez półtora roku (igrzyska 
odbędą się we wrześniu) ma wiele do zdobycia. W czerwcu br. mi-
strzostwa we Francji, potem mistrzostwa Polski, a w październiku – 
Mistrzostwa Świata w Katarze.

Aleksander Popławski mówi: – Zrobię wszystko, by Maciek zdobył 
medal na igrzyskach, bo niewielu jest zawodników, którzy tak rze-
telnie podchodzą do sportu i treningów. Wszystko co ma osiągnął 
nieprawdopodobną determinacją i siłą charakteru. On po prostu 
na to bardzo zasłużył.
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 erła Adriatyku, tak się mówi o tym mieście. 
I nie ma w tym określeniu odrobiny przesady. 
George Bernard Shaw już sto lat temu stwier-
dził jasno: "Ci, którzy szukają raju na ziemi, 
powinni przyjechać do Dubrownika". Ja doda-
łabym jeszcze, że powinni tu przyjechać ama-

torzy piaszczystych plaż, przejrzystej wody, wspaniałej architektury 
i dobrych restauracji.

W DRODZE DO CELU

Miasto z trzech stron otacza morze. Kiedyś w tym miejscu znaj-
dowała się wyspa Lave, ale z czasem połączono ją z lądem, two-
rząc spory półwysep wrzynający się w błękitną toń Adriatyku. By to 
wszystko zobaczyć, do Dubrownika najlepiej jechać wiosną, gdy na 
Stradunie (główna ulica), nie ma tłumu turystów, a miejscowych nie 
ogarnia jeszcze letnia gorączka pieniądza. 

Dotrzeć można autostradą, albo krętą, prowadzącą samym wy-
brzeżem Jadrańską Magistralą. Podróż samochodem, choć dłuższa, 

jest dużo atrakcyjniejsza niż samolotem. W drodze do celu przed-
smakiem są malowniczo położone miasteczka. Omiš, Trogir, Split 
z wielkim urokiem prezentują swoje niezmienione od średniowie-
cza wdzięki. 

Jest też Korčula, nazywana małym Dubrownikiem. Wygląda jak 
filmowa dekoracja lub wyrastająca z lazurowego morza fatamorga-
na. Droga prowadząca do Dubrownika jest kręta, jednak nagrodą 
za trud jej pokonania, jest nieprawdopodobna panorama. Nagie 
skały przeglądają się w pełnym życia, krystalicznie niebieskim mo-
rzu, ostro odcinając od błękitu nieba. Od Splitu rozciąga się, jak 
uważa wielu, najpiękniejszy pas wybrzeża Chorwacji i całego Adria-
tyku. Ukoronowaniem podróży jest oczywiście Dubrownik.

W CISZY I SPOKOJU

Gładki bruk i eleganckie pałace to znaki rozpoznawcze miasta. 
Wapienne domy, ściśnięte pasem solidnych murów obronnych, 
szczelnie wypełniają stare miasto. Stradun, główną ulicę miasta, wy-
łożono piaskowcem. U jednego krańca zwieńczona jest wznoszącą 

W Dubrowniku wszystko poukładane jest jak w szkatułce. Bardzo wytwornej szkatułce. 
Każdy detal ułożony jest tu, niczym oszlifowany na błysk diament. To nowoczesne 

i eleganckie miasto, pełne luksusowych hoteli i drogich butików, idealne dla miłośników 
glamouru. Warto tu przyjechać i choćby na chwilę wyjść z roli etatowego turysty.

WSZySTKIe WDZIęKI 
DUBROWNIKA

AUTOr: MArTA LeGIeć

Dubrownik otoczony jest murami obronnymi.
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się na 31 m kamienną wieżą zegarową. Z drugiej strony znajdziemy 
otoczoną wianuszkiem turystów okrągłą Wielką Fontanną Onufre-
go z 1438 r. To niegdysiejsze źródło wody dla mieszkańców, jest 
jednym z symboli Dubrownika. Legenda mówi, że jeśli napijemy się 
wody ze wszystkich kranów fontanny, a potem wypowiemy życze-
nie, niechybnie się ono spełni. 

Tuż obok fontanny znajdziemy klasztor św. Klary. Klaryski od XIII 
wieku prowadziły tutaj edukację dla dziewcząt, sierociniec dla dzie-
ci porzuconych i z nieprawego łoża, jeden z pierwszych domów 
dziecka w europie. Franciszkański klasztor wraz z najstarszą, istnie-
jącą od 1317 roku, apteką w europie i przepięknymi krużgankami 
przy wejściu stoi nadal nienaruszony. Na końcu Stradun znajdziemy 
słynny pałac Sponza z XVI wieku. Na szczęście wiosną starówka cie-
szy przestrzenią, a brak samochodów na starym mieście potęguje 
wrażenie spokoju. Już wtedy loggie i tarasy domów obrośnięte są 
kaskadami purpurowych i pomarańczowych bugenwilli, białych 
i różowych oleandrów. Gdzieniegdzie wystrzeliwują w niebo smu-
kłe cyprysy. Jak w raju.

WYSPA MIŁOŚCI

Stradun pełna knajp i ogródków stanowi kręgosłup Dubrownika. 
Obecnie, przez jedną z kilku bram, można wejść do miasta bez żad-
nych przeszkód, ale przed laty wszystkie bramy były pilnie strzeżone 
przez miejscowych rycerzy. Dzięki murom chroniącym Dubrownik 
ze wszystkich stron, miasto dawniej pozostawało niezdobyte. Dziś 
mury miejskie pełnią rolę praktyczną: turyści mogą po nich obejść 
starówkę. Wysokie na 25 m są dobry punktem obserwacyjnym dla 
miejskich uliczek z ciasno usytuowanymi kamienicami i bramami. 

Dobrze też stąd widać pobliską Lokrum, Wyspę Miłości, na któ-
rej kryje się rezerwat przyrody. ryszard Lwie Serce, który wracając 
z jednej z wypraw krzyżowych, rozbił się właśnie na brzegach pobli-
skiej wysepki, w podzięce za ocalenie kazał wybudować dubrow-
nicką katedrę.

Łatwo ją odszukać, zresztą jak niemal wszystkie zabytki skupia-
jące się wewnątrz niewielkiego powierzchniowo starego miasta, 
którego sercem jest kolumna Orlanda. Legenda mówi, że jest ona 
darem rycerza rolanda (tego z Pieśni o rolandzie), który zanim zgi-
nął w bitwie z Saracenami, będąc przejazdem, bronił Dubrownika 
przed najeźdźcami. 

BURZLIWA HISTORIA

Nazwa Dubrownik została przyjęta dopiero w 1909 roku, za 
panowania austro – węgierskiego. Według niedawnych odkryć 
archeologicznych, pierwsi ludzie pojawili się tu ok. VI wieku, jed-
nak wszystko co ważne dla miasta, szczególnie jego szybki rozwój, 
miało miejsce w XV wieku. Wtedy niepodległa republika Dubrow-
nicka przeistoczyła się w najpoważniejszego rywala Wenecji na 
adriatyckich wodach. Nie obyło się bez dramatycznych w skutkach 
wydarzeń. Na losach Dubrownika zaważyło choćby trzęsienie ziemi 
w 1667 r., podczas którego miasto uległo znacznemu zniszczeniu, 

a ponad 5 tys. osób, czyli trzy czwarte mieszkańców, zginęło. 
Później Dubrownika nie omijały zawieruchy polityczne. Pierwsi 

turyści zaczęli przybywać tu, gdy kongres wiedeński podporządko-
wał miasto Austrii, które pod jej zarządem pozostawało do końca 
I wojny światowej. Spragnieni słońca przyjeżdżali tu również, gdy 
po II wojnie światowej Dubrownik był częścią ówczesnej Jugosławii. 
Wraz z Chorwacją, po rozpadzie Jugosławii, miasto przeszło woj-
nę z Serbią i Czarnogórą. Od października 1991 r. do maja 1992 r. 
przetrwało siedmiomiesięczne oblężenie połączone z ostrzałem 
artyleryjskim. Zginęło wtedy ponad 3 tys. ludzi, a ok. 20 tys. miesz-
kańców straciło dach nad głową. Stare miasto zostało w niemal 70 
proc. uszkodzone, na szczęście szybko odzyskało dawny blask. 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

W porcie delikatnie kołyszą się kolorowe łódki. Docierając tu, 
w nagrodę można delektować się morską bryzą, popijając dalma-
tyńską malwazję. Przy spokojnym morzu w pobliżu klifów zatrzymu-

je się wiele jachtów, załogi z dryfujących jednostek skaczą do wody 
i podziwiają stumetrowe podwodne skały, pionowo ginące w wiel-
kim błękicie. Żeglowanie po wodach Chorwacji jest niesamowitą 
przygodą. Chorwacja dysponuje prawie 6 tys. km linii brzegowej, 
oszałamiającą liczbą wysp, wyśmienitych zatoczek i dostępem do 
ciepłych wód Adriatyku. Sam Dubrownik zawsze uważany był za 
bezpieczną przystań osłoniętą przez otaczające go wyspy. Jego sta-
rówkę o każdej porze dnia obserwować można od strony morza. 

restauratorzy na Polaków reagują niemal entuzjastycznie, wy-
ciągając zza pleców menu w naszym języku. W Chorwacji turyści 
ostrzą sobie zęby przede wszystkim na ryby i owoce morza, których 
wszędzie tu pod dostatkiem. Krewetki, langusty, ostrygi, mule i kal-
mary, przyrządzane są najczęściej na grillu. Do wyboru też plejada 
świeżych ryb: dorady, sole, barweny, makrele. Pasuje do nich aro-
matyczne białe wino. Z restauracji, barów, karczm buchają na ulicę 
aromaty miejscowej kuchni. Wszystko razem wzięte daje nierealną 
wręcz atmosferę. Mozaikowość barw, widoków i zapachów to ce-
cha charakterystyczna  tego miejsca. 

Stare Miasto w Dubrowniku. Stradun, główna ulica Dubrownika.

Pałac Sponza.







DESIGN

ego mieszkańcy świadomie podjęli decyzję, aby tu 
zamieszkać. Od lat nieodnawiany, zniszczony lokal 
kupili nie bez obaw. Uzasadnionych, jak się okazało, 
w trakcie remontu. Nie mam pewności, czy podjęli-
by to wyzwanie, gdyby wcześniej wiedzieli, ile pracy 
przed nimi. 

Trud się opłacił. Przed nami wnętrze  nowoczesne-
go mieszkania. Otwarta przestrzeń, stonowana kolorystyka ścian 
i barwne elementy wyposażenia, których użyto dla podkreślenia 
indywidualnego charakteru tego miejsca.

PIERWSZE WRAŻENIE

Skromny, niemal ascetyczny korytarz utrzymany został w szarej 
tonacji. Jest tłem dla srebrnego lustra i konsoli o barokowej, bo-
gatej ornamentyce. efekt glamour zwielokrotnia ogromne lustro 
zawieszone na przeciwległej ścianie. Dzięki niemu przestrzeń jest 
zdublowana, błyszczy. Zapraszamy na pokoje.

OTWARTA FORMUŁA

Dzięki przebudowie wnętrza mieszkania zmieniono jego układ. 
Korytarz przechodzi w otwartą, zalaną światłem przestrzeń dzienną 
z kuchnią i jadalnią. Ujednolicona kolorystycznie podłoga spaja ca-

łość i ją powiększa. Kuchnia łączy się z jadalnią będącą częścią salo-
nu. Niska, barwna kanapa, mimo iż ustawiona w centralnym miejscu, 
nie ogranicza przestrzeni. Kadruje ją, wyznaczając miejsce do wy-
poczynku z gośćmi, czy pośród domowników, przed telewizorem. 
Jej zachwycająca tapicerka przykuwa uwagę. Jej pasiastą, fioletowo 
szarą tonację przełamują wstęgi turkusu z odrobiną złotego ugru. 

regularnie rozrzucone, koronkowe  serwetki przewrotnie wzmac-
niają efekt. Przy sąsiedniej ścianie przycupnęła niewielka, pro-
porcjonalna kanapka utrzymana w stylistyce lat sześćdziesiątych, 
wyprodukowała ją znakomita firma Aris. Smakowity, turkusowy me-
belek zdaje się kulić pod srogim okiem giganta, spoglądającego 
nań ze ściany. To postać z rzymskiej fontanny przy Piazza Navona 
wykonanej przez Berniniego w połowie XVII wieku. Odkryta pod-
czas podróży zachwyciła domowników, przywodzi wspomnienia 
gorącego lata w Italii. Uwieczniony na ścianie gigant jest apoteozą 
jednej z czterech rzek świata, tutaj zdaje się raczej opiekować do-
mem jak dobry duch, a może mocarny ochroniarz?

ZABAWA STYLEM

rytm pionowych fragmentów ścian, wykończonych cegłą, wpro-
wadza klimat loftu. Wysokie sztukaterie nawiązują do przeszłości 
miejsca, ale wzbogacone listwami led nadają mu inny, współczesny 
wyraz. To zabawa wnętrzem, które prezentuje kilka stylów. Żonglu-

j
Centrum Koszalina, jedna z piękniejszych ulic miasta. Dziewiętnastowieczna kamienica 

z odnowioną elewacją, ale zaniedbaną klatką schodową. W niej mieszkanie, które 
zaskoczy nas wystrojem i układem pomieszczeń. 

AUTOr: GreTA GrABOWSKA

ODRODZENIE
WIOSNA W STAreJ KAMIeNICy

Tę przestrzeń opanował gigant (z wydruku wielkoformatowego), uważnie przygląda się gościom na kanapce, wyręczając w tym Felusia.

PRESTIŻOWE WNęTRZE32 



Światło kryształowych lamp migocze, ożywiając tapetę u wezgłowia łóżka.
Na pierwszym planie Feliciano, lub po prostu Feluś 
jeden z domowników, w głębi jadalnia i kuchnia.

DESIGN

Biel ścian łazienki kontrastuje ze ścianą z naturalnego łupka. Wrażenie głębi potęguje ujednolicenie kolorystyczne przestrzeni.

33 



DESIGN

W korytarzu srebrzy się bogato zdobione lustro i konsola na tle szaro-perłowej ściany.

Ogromne lustro powiększa przestrzeń, tworzy efekt deja vu
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je nimi, pozwalając przenikać się nowoczesności z eklektyzmem.  
Stonowanej kolorystyce ścian przeciwstawiono zróżnicowane styli-
stycznie, tapicerowane kanapy, fotele... Pośród oszczędnych w for-
mie mebli odnaleźć możemy kredens i dziewiętnastowieczny, ro-
dzinny zegar z wahadłem wyznaczający rytm domu. 

KUCHNIA UKRYTA ZA KOLOREM

Niemal ascetyczna formuła kuchni, częściowo przesłoniętej, ukry-
tej za ceglaną ścianą, powoduje, że nie dominuje ona we wnętrzu. 
Bezuchwytowe, jednobarwne fronty szafek zlewają się w jednorod-
ną płaszczyznę, powodując, że kuchnia jest monokolorystycznym 
tłem dla salonowych igraszek barwnych. 

Zza kanapy dostrzegamy plamę szaf kuchennych i drzwi do sy-
pialni, obudowane stylizowanym portalem. Tuż obok wyjście na 
balkon – miejsce popołudniowej kawy i wieczornej lampki wina 
z widokiem na stylowe kamienice, inne balkony, inne okna...

POKÓJ ALICJI Z KRAINY CZARÓW

Angielskie tapety w pastelowe, różowo-białe pasy, łóżko z pat-
chwork’ową narzutą zamieszkane przez misiową rodzinkę. Obok pia-
nina w kolorze kości słoniowej stoi dzban z pudrowymi różami w ko-
lorze zasłon i różowy tornister. Ciężki od książek, w których opisano 
odległe krainy, historię jednorożca i może trochę współczesnych 
opowieści. I jeszcze rozmigotana jak kalejdoskop lampa z koloro-
wych szkiełek puszcza do nas oko – nie wszystko jest tutaj na serio.

ŁAZIENKA MIęDZY BRąZEM A BIELą

W na wskroś nowoczesnej łazience dominuje biel porcelano-
wych płytek. Kontrastuje z nimi ściana z rdzawo-brązowego łupka 
i ciemna, egzotyczna posadzka. Strefę pośrednią wyznacza szklana 
ściana z nadrukiem drzew, skrywająca szafę. Pomiędzy bielą a brą-
zem, materią ziemską (kamień) a przetworzoną (gresowe płytki) 
wyrastają konary drzew, spajając oba te światy. Tylko ceramika ła-
zienkowa pozwala zdefiniować funkcję pomieszczenia.

W TYM SZALEŃSTWIE...

efekt jaki uzyskano w tych wnętrzach zawdzięczamy doskonałej 
współpracy gospodarzy mieszkania, jego projektantów i wykonaw-
ców. Zaufanie i odwaga inwestora, a także profesjonalizm  archi-
tektów Sylwii i Darka Kocieniewskich oraz precyzyjna realizacja Da-
niela ryzińskiego, który zmaterializował projekt, doprowadziły do 
nadania temu staremu wnętrzu nowego wyrazu, nowej wartości.

Ta wspaniała renowacja zasługuje na uwagę z jeszcze jednego 
powodu. Pośród najemców, często zaniedbanych, komunalnych 
lokali coraz częściej  znaleźć można szaleńców, którzy dostrzega-
ją urodę i potencjał drzemiący w starych murach. To ludzie, którzy 
zakochani w wysokich wnętrzach kamienic, nie zważając na trudy 
i koszty, przyjmują wyzwanie i przywracają im świetność. Sama do 
nich należę, więc wiem ile pracy kosztuje przywrócenie blasku  takie-
mu mieszkaniu, ale rekompensuje nam ono ów trud każdego dnia.

Gospodarzy tego mieszkania urzekła stara kamienica, z całym jej 
urokiem i ze wszystkimi wadami. Zbudowali swoje mieszkanie od 
podstaw, niemałym nakładem. Zmuszeni byli do wymiany instalacji 
– poprzednie pamiętały często czasy wojny -  odnowili tynki, wymie-
nili okna, przeorganizowali wnętrze budując nowe ściany. Finanse, 
jakie zdecydowali się poświęcić na ratowanie  tego miejsca, praw-
dopodobnie pozwoliłyby na zbudowanie niewielkiego domu. Ale 
urok starej kamienicy, świadomość już stuleci jej istnienia, jej historii 
i historii ludzi, którzy tu wcześniej mieszkali powoduje, że chcemy 
być jej częścią. 

Stare mieszkania mają duszę, posiadają niezwykłą energię, którą 
obdarowują swoich mieszkańców. Nasi dzisiejsi gospodarze pod-
jęli wyzwanie, ocalili fragment historii miasta, dali się zaczarować, 
po to by odczarować to miejsce.



DESIGN

Szaro-różowa tapeta i pastelowe dodatki to królestwo najmłodszej mieszkanki domu.

Geometryczne zestawienie form w starym i jednocześnie nowym wnętrzu salonu.
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Przeszklone drzwi balkonowe zdają się przeglądać w 
drzwiach sypialni, znajdując w nich swoje odbicie.

Pierwszoplanową postacią salonu jest zachwycająca 
kanapa,.mieniąca się odcieniami turkusu, fioletów.
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Wiktor Kamieniarz, 
dyrektor II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Wła-
dysława Broniewskiego, 
nauczyciel historii i WOS:

Maturę pamiętam 
bardzo dobrze. Przede 
wszystkim dlatego, że 
cały ten okres wiązał  
się z ogromnym stre-
sem. Zdawałem egzamin 
w 1972 roku, w I Liceum 
O g ó l n o k s z t a ł c ą c y m  

im. Stanisława Dubois;dyrektorem był Lech Żyła. Matematyka 
– oprócz języka polskiego – była wówczas przedmiotem obo-
wiązkowym i bardzo się jej obawiałem, bo jestem typowym hu-
manistą. Udało mi się jednak rozwiązać zadania i byłem z tego 
dumny. Ustnie zdawałem język polski, matematykę i historię. 
Pamiętam pytania z języka polskiego – opowiadania Borow-
skiego i motywy baśniowe w „Balladynie”. Zdałem, mimo że nie 
czytałem opowiadań, ale dużo wiedziałem o dramacie wojny. 
Po maturze dyrektor Żyła stwierdził, co pamiętam do dzisiaj, że 
mam „gadane”. Po rosyjsku za to miałem napisać o wakacjach 
w górach. Przygotowany byłem tymczasem z wakacji nad mo-
rzem (śmiech), więc wystarczyło zamienić jedno na drugie.  
I trója była. Oceny z egzaminu były... w porządku. Uczyłem się, 
jak większość uczniów, na ostatnią chwilę, ale traktowałem ma-
turę bardzo poważnie. rzeczywiście był to dla mnie egzamin 
dojrzałości, nie tylko z nazwy. Trzeba było wykazać się wiedzą 
przekrojową, umieć ją przekazać. Pisemna matura z języka pol-
skiego musiała mieć minimum 12 stron! Trzy błędy ortograficzne 
oznaczały ocenę niedostateczną, przy czym trzy interpunkcyjne 
liczyły się jako jeden ortograficzny. Z interpunkcją byłem na ba-
kier, więc denerwowałem się tym bardzo. Wstyd i głupio byłoby 
nie zdać matury, co wpisywało się ówczesny ogólniejszy kieru-
nek kształcenia – studia traktowane były prestiżowo, a matura 
była ich przedsionkiem. Dziś jest zupełnie inaczej. Matura nie 
polega na przekazaniu wiedzy, ale pokazaniu, jak z niej skorzy-
stać, jak ją zdobyć. Polega na zakreślaniu prawidłowych odpo-
wiedzi. W moim przekonaniu jest dużo łatwiejsza, bo aby zdać, 
przypomnę, należy zaliczyć jedynie 30 procent. W moich czasach 

trzeba było napisać ją na ponad 50 procent. Można poprawiać 
wyniki, więc uczniowie podchodzą do egzaminu swobodniej. Pa-
radoksalnie, choć jest łatwiej, więcej uczniów matury nie zdaje. 
Dlaczego? Oto jest pytanie. Logistykę przeprowadzenia matury 
mamy doskonale w szkole opracowaną i tym się nie denerwuję. 
Martwię się za uczniów. Przecież życzę im jak najlepiej.  Zawsze 
im kibicuję i trzymam za nich kciuki.

Tomasz Stępniak, na-
uczyciel języka polskiego 
I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stanisława Du-
bois

„Moją własną” maturę 
zdawałem w 1998 r. w Li-
ceum Ogólnokształcącym 
im. St. Staszica w Połczynie 
Zdroju. Przez całe cztery 
lata mieszkałem w interna-
cie, ale na miesiąc przed 
maturą wyprowadziłem 

się, żeby móc się skupić tylko na materiale do powtórek. To, jak 
się potem okazało, była dobra decyzja. Odciąłem się od świata 
w moich rodzinnych Ostrowąsach i powtórzyłem, przeczytałem 
wszystko, co zaplanowałem. Dzisiejsi maturzyści nie mają takiego 
komfortu, więc ważna jest systematyczna praca w ciągu roku. Ma-
turę zdawałem z języka polskiego, historii i angielskiego. Można 
powiedzieć, że uczniem byłem raczej „czwórkowym”, ale z dwóch 
pierwszych przedmiotów otrzymywałem oceny bardzo dobre 
bądź celujące, więc z części ustnych byłem zwolniony. Najbardziej 
bałem się ustnego angielskiego. Ostatecznie zdałem na ocenę 
dobrą, choć to pewnie dlatego, że wylosowałem zestaw na temat 
sportu. Pamiętam, że była tam fotografia z Michaelem Jordanem, 
a mój kuzyn był jego wielkim fanem, więc kilka ważnych faktów 
(dzięki znajomości liczebników!) udało mi się podać i pewnie tym 
ująłem komisję. Pamiętam, że na języku polskim wybrałem ostatni, 
„nowy” temat, który w przeciwieństwie do starej matury zawierał 
fragment z „Dzienników” Dąbrowskiej, którego interpretacja miała 
być punktem wyjścia do rozważań na temat stosunku Polaków do 
przeszłości i tradycji. Odwołałem się m.in. do Sienkiewicza, Gom-
browicza i piosenek G. Turnaua. Nie byłem zadowolony z efektu 

PRESTIŻOWA SONDA  
MATUrA PrOFeSOrSKIM 

OKIeM
Trzymają kciuki za tych, których starali się przygotować do egzaminu zwanego 

egzaminem dojrzałości. Za każdym razem przeżywają maturę nie mniej niż uczniowie, 
choć dla niektórych z nich to już matura dziesiąta albo dwudziesta. U nas wspominają 

matury pierwsze, ich własne. A z tego co mówią, wynika, że przy wszystkich 
kontrowersjach  wywoływanych zmieniającymi się formami egzaminu, 

pozostaje on szczególnym przeżyciem dla kolejnych pokoleń.   

AUTOr: ANNA MAKOCHONIK / FOTO: ALLA POZMOGOWA
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pięciogodzinnej pracy, ale i tak okazało się, że dostałem ocenę 
bardzo dobrą.

Podobnie było z historii. Trafiłem na temat z mojej ulubionej 
epoki, średniowiecza (porównanie monarchii patrymonialnej 
ze stanową) i podobny temat pojawił się potem na egzaminach 
wstępnych na historię na Uniwersytecie Warszawskim, więc moż-
na powiedzieć, że miałem trochę szczęścia. Tu także otrzymałem 
ocenę bardzo dobrą.

Ostatecznie jednak z pracy do matury i jej wyników mogłem 
być zadowolony. Nie byłoby tego bez moich ulubionych nauczy-
cieli, którzy zarazili mnie pasją do swoich przedmiotów: polonist-
ce, prof. Mirosławie Chojnowskiej oraz historykowi, prof. Jerzemu 
Ludwickiemu.

Moja matura sprzed 17 lat była już przymiarką do nowej formy 
i nie polegała tylko na pisaniu wypracowania i pracy historycznej. 
Wydaję mi się, że wymagała trochę więcej samodzielności ( i doj-
rzałości!) i przypominała dzisiejszy poziom rozszerzony.

 Oczywiście trzymam kciuki za swoich maturzystów. Denerwu-
ję się razem z nimi i ich rodzicami, dlatego wyraźnie na samym 
początku podkreśliłem, że tamta matura była „moją własną”, cią-
gle jednak, z racji wyboru takiego zawodu,  przeżywam ją za każ-
dym razem na nowo. Ale jestem spokojny, bo ważniejsze jest to, 
co wspólnie zrobiliśmy przed egzaminem. Ta nowa matura, jak 
żaden chyba egzamin wymaga systematycznej pracy, a nie „łata-
nia” braków na ostatnią godzinę. Staram się również tym, którym 
bardzo zależy na wyniku z mojego przedmiotu, dać to, co dali mi 
moi, wymienieni wyżej mistrzowie – swój dodatkowy czas i pa-
sję, bo zostałem nauczycielem właśnie dlatego, że miałem takie 
wzorce postępowania z młodym człowiekiem. Z drugiej strony nie 
chcę, żeby nauka mojego przedmiotu była tylko „kursem przygo-
towawczym do matury”, a uważam, że mój przedmiot może dać 
młodemu człowiekowi coś więcej niż tylko zaliczenie kolejnego 
etapu edukacji czy przepustkę na studia. Przynajmniej ciągle w to 
wierzę.

Marzena Jermak, dyrek-
tor Zespół Szkół Plastycz-
nych, nauczycielka języka 
polskiego:

W tym roku matura jest 
dla mnie szczególna, nie 
tylko dlatego że po raz 21. 
będę wypuszczała w świat 
naszych absolwentów 
– mam nadzieję wszyst-
kich! – ze świadectwami 
maturalnymi w ręku, ale 
dlatego że do matury 

przystępuje moja córka. Kciuki będę musiała trzymać podwójnie 
i mocniej niż zwykle. Maj jest czasem, kiedy wraca się do swoich 
wspomnień maturalnych, robię to z uśmiechem, choć było to tak 
dawno, że niewiele pamiętam. Uczyłam się w I LO w Koszalinie, 
jak moja córka teraz. Temat z języka polskiego dotyczący litera-
tury okresu II wojny światowej pasował mi bardzo, interesował 
mnie ten okres. Zdawałam też matematykę – była obowiązkowa. 
Oczywiście, ściągaliśmy. Na matematyce dotarła do mnie ściąga 
z odpowiedziami i ku mojej satysfakcji okazało się, że poprawnie 
rozwiązałam zadania sama. Dostałam czwórkę, a bałam się ma-
tematyki strasznie. Obserwuję, jak uczy się córka i stwierdzam, że 
ma o wiele więcej zapału i systematyczności, niż ja miałam przed 
swoją maturą. Obiecywałam sobie metodyczne przygotowania, 
ale zawsze było coś ważniejszego do zrobienia (śmiech). Wszy-
scy nas pocieszali, że matury rzadko kto nie zdaje, ale nerwy były 
wielkie i tak. rozumiem więc sceptycyzm uczniów, którym sama 
powtarzam te rady. Stresu egzaminacyjnego nie da się uniknąć, 
ale świadczy on o tym, że matura jest ważna. Może nawet bar-
dziej teraz, bo od wyników zależy dostanie się na studia. Myślę, 

że system egzaminacyjny, który wszyscy by zaaprobowali, jesz-
cze nie powstał, to dopiero przed nami. Mi nie podoba się ani 
stara matura, ani nowa. Trzeba to wszystko uporządkować. Zmia-
ny są dobre, gdy są wprowadzane mądrze, przez praktyka a nie 
teoretyka, poprzedzone pilotażem, badaniami. Czas pokazuje 
co jest dobre, a co złe. Podoba mi się, że prace sprawdzane są 
przez osoby z zewnątrz, a więc obiektywnie. Za dobrą uważam 
też tegoroczną zmianę dotyczącą egzaminu ustnego z języka 
polskiego, dotąd w moim przekonaniu kuriozalnego, choć oba-
wiam się tych zmian, jak wielu nauczycieli. Nie podoba mi się, że 
maturę pisemną z języka polskiego może zdać uczeń nie znający 
utworu, o którym pisze. Matura sprawdza, czy uczeń umie inter-
pretować tekst, czy zna ortografię, umie komponować pracę, ale 
zda nawet, gdy wykaże... niewiedzę, popełni błędy rzeczowe, 
wypadnie bardzo słabo. W naszej szkole mamy niewielkie grupy, 
wszyscy się znamy i zależy nam szczerze na sukcesach młodzieży. 
Śmieję się, że najgorszą rolę podczas matury mam ja, bo muszę 
mocno trzymać kciuki za wszystkich, a uczniowie muszą ją zale-
dwie zdać.

Bożena Sobkowiak, dy-
rektor Zespołu Szkół nr 2 
im. Stanisława Lema, na-
uczyciel biologii:

To był 1987 rok. I LO 
w Koszalinie. Chodziłam 
do klasy biologiczno-
chemicznej, zdawałam 
biologię, potem ją studio-
wałam. Załapałam się na 
moment, gdy matematyka 
nie była już przedmiotem 
obowiązkowym, a wcze-

śniej stanowiła prawdziwą bolączkę dla maturzystów. Temat 
z z pisemnego języka polskiego dotyczył literatury wojennej, ale 
nie potrafię go sprecyzować. Doskonale za to pamiętam tematy 
z biologii: „ekspresja informacji genetycznej” na egzaminie pi-
semnym i ustnym: cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych i cha-
rakterystyka paprotników. Zdawałam też język rosyjski i obo-
wiązkową propedeutykę. Nie wierzę, że można przejść maturę 
bez stresu, ale wspominam swoją dobrze. Było mi też łatwo na 
studiach, bo szkoła znakomicie mnie do nich przygotowywała 
i z biologii, i chemii.

Nie byłam wybitnie systematycznym uczniem. Chociaż zaczęłam 
się uczyć w czasie ferii zimowych, a pierwsze notatki robiłam już 
w grudniu. Przygotowania były spokojne, ale chaotyczne. Średnia 
z matury – 4,0, a oceny piątki, czwórki.  

Obecna matura wymaga od uczniów zupełnie czego innego niż 
kiedyś. Myślę, że osiągnięcie progu 30 procent dla ucznia dziś nie 
powinno być żadnym problemem. Niestety bywa, ale wynika to 
moim zdaniem z faktu, że niekoniecznie wszyscy uczniowie po-
winni znaleźć się w liceum ogólnokształcącym. Znacznie lepszym 
rozwiązaniem jest porządne szkolnictwo zawodowe i mam na-
dzieję, że wróci do łask. Nie każdy musi studiować, za to świetnie 
byłoby mieć specjalistów z określonych dziedzin: dobrych kraw-
ców, fryzjerów, kucharzy.

Jesteśmy w roku zmian dotyczących ustnej matury z języka 
polskiego, mam trochę obaw, a czy się sprawdzą pokaże czas. 
Przed maturą organizujemy spotkania dla uczniów informujące 
dokładnie o procedurach egzaminacyjnych. radzimy im rozwa-
gę w wyborze dalszej drogi kształcenia, choć oni często sami nie 
wiedzą, co chcieliby robić. Zdecydowanie bardziej cenię starą 
maturę, choćby dlatego, że dawała uczniom większy komfort, niż 
obecnie, gdy są oceniani przez obcych ludzi, a w czasie egza-
minów przez nich obserwowani. To tworzy atmosferę nieufności. 
Zaciskam kciuki zwłaszcza na matematyce. Mówiono, wprowa-
dzając ją ponownie, że będzie nieskomplikowana, ale zadania są 



jednak trudne, niestandardowe. Uważam, że matematyka może 
być obowiązkowa, ale nie w tak trudnej formie. Dlaczego mamy 
udowadniać uczniom, to czego nie potrafią? W szkole bardzo 
im kibicujemy, szkolimy się po to, by nie skrzywdzić ich swoimi 
ewentualnymi błędami. Denerwuję się, by wszystko poszło do-
brze logistycznie, ale też by po prostu wszyscy maturę zdali.

Rafał Janus, dyrektor 
I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stanisława 
Dubois, nauczyciel języka 
polskiego:

Był rok 1975. Liceum, 
w którym rozmawiamy. 
Pyszne kanapki. Po latach 
maturę wspomina się 
z uśmiechem i sentymen-
tem, ale wtedy był to dla 
mnie okres straszny. Bar-
dzo stresujący. Nigdy nie 

byłem szczególnie systematyczny, więc nie rozłożyłem nauki na 
kilka miesięcy, ale za to kiedy już zacząłem, to uczyłem się po-
rządnie. Najbardziej bałem się matematyki, była przedmiotem 
obowiązkowym i dla każdego humanisty był to koszmar. Miałem 
ściągę ukrytą w krawacie ze wzorem na przebieg funkcji. Mogę 
się do tego przyznać, bo z niej nie skorzystałem. Udało mi się 
samodzielnie rozwiązać zadania, byłem z siebie bardzo zadowo-
lony i dziś powtarzam uczniom, że skoro ja zdałem matematykę, 
to im też się uda. Zresztą niepopularnie uważam, że matematyka 
powinna być na maturze obowiązkowa. Wszystkiego można się 
nauczyć. Tamtą ściągę przechowuję, na pamiątkę. Tematu matury 
pisemnej z języka polskiego dokładnie nie pamiętam, ale doty-
czył on literatury romantycznej. Doskonale pamiętam natomiast, 
że pomyliłem Konrada z Kordianem, o czym dowiedziałem się od 
swojej nauczycielki. Uszło mi to na sucho, dzięki jej życzliwości. 
Ustnie zdawałem historię i język francuski. Oceny miałem dobre 
– czwórki i piątki. Gdybym był dziś maturzystą, wolałbym zdawać 
obecną maturę. „Stara” matura była bardziej wymagająca, nowa 
ma cudowną zaletę – pozwala poprawiać wyniki. Kiedyś ocena 
była ostateczna, teraz można tę gorszą poprawić, mieć wpływ na 
swoją przyszłość. Wydaje mi się to wartościowe. Zawsze trzymam 
kciuki za swoich uczniów. Wiadomo, że chciałbym, by im dobrze 
poszło.

Wiesława Suszyńska, 
wicedyrektor ds. muzycz-
nych Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych 
im. Grażyny Bacewicz 
w Koszalinie: 

Był rok 1987 r. Jako 
uczniowie liceum muzycz-
nego byliśmy zahartowani 
jeśli chodzi o egzaminy.  
Przyzwyczajeni do odpo-
wiadania przed komisją, 
startowania w konkursach. 

Poza tym maturę poprzedzały egzaminy dyplomowe: recital, eg-
zamin ustny z historii muzyki i pisemny z zakresu kształcenia słu-
chu. Sporą dawkę stresu przeżywaliśmy więc wcześniej, byliśmy 
odporniejsi na stres. Dziś jest podobnie. Dla uczniów szkoły mu-
zycznej egzaminy są na porządku dziennym, maturalny jest kolej-
nym, a sama jego formuła niczym nowym. Tym niemniej pamię-
tam, że nerwy były spore, zwłaszcza, że ktoś, kto nie zdał matury 
pisemnej, nie był dopuszczany do ustnej. Niezdanie egzaminu 
oznaczał koniec świata, stracony rok. Oprócz języka polskiego, 

matematyki obowiązkowy był egzamin ustny z propedeutyki wie-
dzy o społeczeństwie, odpowiednika dzisiejszego WOS-u. Byli-
śmy dobrze przygotowani z polskiego, ale matematyka była wy-
zwaniem. Dla mnie wielkim. Nie dość, że wylosowałam pierwszą 
ławkę, to przed samym egzaminem złamałam obcas. Z tematów 
pamiętam jedynie zagadnienie z ustnego języka polskiego – Mic-
kiewicz czy Słowacki? Wybrałam pierwszego, bo świetnie znałam 
„Pana Tadeusza”.

Dziś, po drugiej stronie, denerwuję się w imieniu uczniów, 
zwłaszcza że do naszej szkoły chodzą 12 lat, a więc jesteśmy z nimi 
zżyci, znamy ich od dziecka. Trzymam kciuki za ich maturę, choć 
przyznam, że bardziej, ze względu na swoją specjalizację, przeży-
wam recitale dyplomowe. Nerwy budzi mocniej tak jak niegdyś 
obowiązkowa matematyka. Miała być prosta i gdy została wpro-
wadzona ponownie była, ale dziś zadania są raczej... podchwytli-
we. Gdybym miała dziś zdawać maturę, nie byłoby mi łatwo – byli-
śmy inaczej kształceni. I odwrotnie –  dzisiejsi uczniowie nie daliby 
sobie rady z dawną maturą.

Małgorzata Gonet, na-
uczycielka chemii, II Li-
ceum Ogólnokształcące 
im. Władysława Broniew-
skiego:

Jestem od zawsze 
związana z II LO. Wiedzia-
łam, że tu będę się uczyć, 
a potem tu uczyć. To moja 
szkoła. Chodziłam do klasy 
biologiczno-chemicznej. 
Zdawałam maturę w 1982 
roku. Pierwszego dnia – 

pięć godzin matury pisemnej z języka polskiego, drugiego tyle 
samo z matematyki. Pięć zadań, trzy do wyboru. Krążą opowieści 
o ściągach w kanapkach, ja nic takiego nie pamiętam. Natomiast 
były tzw. czyste karteczki, żeby można było ściągę napisać i komuś 
podesłać. Niestety, moje karteczki zabrał mi na samym początku 
egzaminu mój nauczyciel, nieżyjący już, Henryk Wilczyński. Wy-
pomniałam mu to po latach, gdy już razem pracowaliśmy. Byłam 
dobra z matematyki i planowałam komuś zrobić ściągę, ale nie 
byłam w tym, jak widać, dobra (śmiech). Na ustnych egzaminach 
wybieraliśmy dwa przedmioty. Ja zdawałam matematykę i oczy-
wiście chemię, bo zamierzałam ją studiować. Matematykę zdałam 
„na luzie”, ale z chemią zdarzyło się coś dziwnego. Był to „mój” 
przedmiot, a siadłam przed komisją i... kompletna pustka. Odpo-
wiadałam, ale wydawało mi się, że niewystarczająco, nic nie pa-
miętam. Wyszłam z egzaminu i byłam przekonana, że nie zdałam. 
Okazało się, że dostałam czwórkę. Szczerze mówiąc, nie pamię-
tam matury jako szczególnie poważnego okresu czy egzaminu, 
raczej pamiętam stres. Moja mama dla odmiany nie denerwowała 
się w ogóle, a przynajmniej tak po latach twierdziła. Bardziej prze-
żywała moje sesje na studiach.

Gdybym miała wybrać, na pewno wolałabym zdawać maturę 
starą, bo przebiegała w cieplejszej atmosferze. Prace sprawdzali 
nauczyciele ze szkoły, którzy swoich uczniów znali, wiedzieli, na co 
ich stać, mieli do nich serce. Teraz uczeń jest „peselem”, nie abi-
turientem. egzaminy pisemne sprawdzają egzaminatorzy, obce 
osoby. Być może jest to obiektywne, ale z drugiej strony takie 
zmechanizowanie sprawia, że czasem najlepszy uczeń, może nie 
wstrzelić się w model odpowiedzi i sprawdzający ocenia jedynie 
ten błąd, a nie rzeczywiste umiejętności czy wiedzę. Wydaje mi się 
to niesprawiedliwe. Miałam przypadek olimpijczyka – a olimpia-
dy mają dziś poziom akademicki – który maturę zdał na 75 pro-
cent, więc testy nie zdają chyba, nomen omen, egzaminu. Swoich 
uczniów przed maturą proszę i uczulam na to, by czytali ze zrozu-
mieniem pytania. Żeby myśleli. Oczywiście, że się z nimi denerwu-
ję. Mamy super młodzież.

SPOŁECZEŃSTWO38 





SPOŁECZEŃSTWO40 

yfryzacja objęła cały świat. Kiedy dzwoni-
my, wysyłamy e-mailem zdjęcie, oglądamy 
film w kinie, to tak naprawdę pomiędzy 
ludźmi, czyli między nadawcą a odbiorcą, 
są tylko cyferki. Są zera i jedynki. Każdy 
film, każde zdjęcie, każdy tekst można za-

pisać jako kod komputerowy (tzw. algebra Boola). Po prostu prze-
twarzamy każdy sygnał na zapis zero-jedynkowy. On jest jak język 
esperanto w technice i telekomunikacji, bo ma zastosowanie do 

wszelkich przekazów. Ciąg zer i jedynek – brzmi to dla inżynierów 
banalnie i przy wszelkich różnicach jest to jedna prosta platforma. 
Daje ona olbrzymie możliwości konwergencji, czyli łączenia różnych 
typów przekazu np. dźwięku z obrazem, animacją, filmem. 

KONIEC ANALOGOWEJ WYSPY

To zjawisko objęło również radio. Do niedawna byliśmy ostatnią 
analogową wyspą w tym cyfrowym świecie. Obecnie radio w całej 

c
Cyfryzacja – pojęcie, które co rusz atakuje nas w codziennym życiu. Cyfrowa jakość 

dźwięku, cyfrowa telewizja, cyfrowe radio. Ale co to właściwie znaczy? O wyjaśnienie 
poprosiliśmy pana Władysława Bratuesa, dyrektora technicznego radia Koszalin, 
które pod jego kierownictwem wdraża właśnie cyfrową technologię nadawania.

RADIO KOSZALIN 
JUŻ W CyFrOWeJ JAKOŚCI

AUTOr: ADAM rÓŻAńSKI / FOTO: ALLA POZMOGOWA
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europie pracuje w dwóch domenach – analogowej i cyfrowej. Ale 
zaznaczam, chodzi o emisję, nie o produkcję materiału. Całą treść 
od dawna wytwarzamy już cyfrowo (analogowy był do niedawna 
etap emisji, tak jak analogowi jesteśmy my – ludzie). Cały proces 
przetwarzania, korekcji, obróbki dźwięku, przesyłania między sta-
nowiskami dziennikarskimi, aż do końcowej obróbki sygnału wy-
syłanego do ośrodków nadawczych, również sama trasa dosyłowa 
do nadajników, to już świat cyfrowy. Jest tak od lat 90. ubiegłego 
wieku. 

Teraz przychodzi kolej na ostatni etap czyli nadajnik (to po na-
szej stronie) i odbiornik (po stronie słuchacza). Dotąd był to ciąg 
analogowy. Obrazowo mówiąc, każdy nadawca miał swój nadaj-
nik a odbiorca kręcąc gałką radia, wybierał z zakresu UKF to, co 
mu odpowiadało. Cyfryzacja – w sensie technicznym – zatacza 
koło. Ale trzeba oczywiście wciąż pamiętać o tym, że niecały pro-
ces wytwarzania treści jest do wykonania w technologii cyfrowej. 
My, ludzie, jesteśmy i zawsze pozostaniemy „analogowi”. Jako 
nadawcy i jako odbiorcy: mówimy, słuchamy, doświadczamy in-
nymi zmysłami. 

CO DAJE CYFRYZACJA?

Po pierwsze możliwość przesyłania większej ilości i rodzajów 
informacji (nie tylko dźwięku). Oczywiście, nie mamy ambicji 
zrobienia z odbiornika radiowego telewizora, choć od strony 
technicznej jest to możliwe. Jako radio chcemy pozostać me-
dium towarzyszącym, ale jednocześnie chcemy dostarczyć no-
wych funkcjonalności. Oprócz czystego dźwięku, który będzie 
do obierania w czystej postaci, nawet jeśli będziemy pędzić sa-
mochodem 200 km/h, będzie możliwy odbiór informacji teksto-
wych w systemu DAB+. Dźwięk będzie miał jakość jak z płyty CD. 
Dużo czystszy, o większej dynamice, dostosowany do odbioru 
w ruchu. 

radio cyfrowe można przez analogię odnieść do telewizji cyfro-
wej. Tam pojawiło się od razu dużo więcej programów do wyboru. 
A oprócz tego pojawiły się takie rzeczy jak przewodnik programo-
wy, czy możliwość nagrania programu, którego nie możemy wysłu-
chać w czasie rzeczywistym. Nagrywamy go sobie i odtwarzamy 
później. Proste. 

W technologii DAB+ możemy na wyświetlacze odbiorników wy-
syłać rozmaite, dodatkowe treści. Praktyczną korzyścią może być na 
przykład to, że komunikaty o sytuacji drogowej będą ulokalniane, 
bo kogoś w Gliwicach nie interesują przeszkody drogowe pod Ko-
łobrzegiem i na odwrót. W trybie tekstowym możemy to przesyłać 
synchronicznie z dźwiękiem. Inna ważna możliwość jaka się poja-
wia, to wyświetlanie slajdów – zdjęć nie w jakości HD, ale wysokiej. 
To wszystko poszerza zakres usług dla odbiorcy. Kiedy mówię o po-
kazie slajdów, mam na myśli też takie rzeczy jak wyświetlenie mapy 
pogody, czy komunikaty reklamowe. Mogą to być to skany okładek 
płyt, z których akurat pochodzi grana muzyka. Ograniczeniem jest 
tu wyłącznie wyobraźnia twórców – dziennikarzy, którzy otrzymują 
dzięki cyfryzacji doskonalsze narzędzia docierania z treścią do od-
biorcy. 

NAGRAJ I WRÓć

Zatrzymajmy się na chwilę przy przewodniku programowym. 
Pozwala on podejrzeć co na danym kanale zostało zaplanowane 
w najbliższym czasie. Tak więc, możemy się zorientować, czy będą 
treści, które nas interesują i czy warto pozostać przy tym nadaw-
cy. Odbiorniki cyfrowe pozwalają zatrzymać emisję i wznowić ją po 
przerwie. Jest to wygodne, kiedy ktoś na przykład do nas zadzwoni, 
a my chcemy i porozmawiać i wysłuchać co nadawane jest w radiu. 
Zatrzymując odbiór, uzyskujemy możliwość spokojnej rozmowy, 
a nagraną treść odsłuchujemy później. 

Kolejna ciekawa i istotna funkcja to przekazywanie wszelkich 
komunikatów ostrzegawczych, takich jak dla kierowców. W przy-
szłości, kiedy powstanie ścisła sieć nadajników, będzie to wy-

godne narzędzie do komunikowania, ostrzeżeń w sytuacjach 
zagrożenia. 

OBSZARY NADAWANIA STACJI REGIONALNYCH

Dzięki cyfryzacji możliwe jest uzyskanie sytuacji, że radio Ko-
szalin byłoby do słuchania w Kielcach. Ale tu wkracza Krajowa 
rada radiofonii i Telewizji. Ona dba o to, by była zachowana 
istotna wartość jaką jest radio regionalne. Czuwa, by stacje „w 
pogoni za słuchaczem” nie rozmyły się w kolejne małe stacje 
ogólnopolskie. Dlatego poszczególne rozgłośnie otrzymują 
swój obszar nadawania, tak jak to było dotąd. W tej sposób po-
wstają obszary działania. Ale warto pamiętać, że bez żadnych 
przeszkód można słuchać nas w dowolnym miejscu świata dzięki 
Internetowi. 

Obecnie, jeżeli chodzi o emisję cyfrową radia Koszalin, mamy 
uruchomione dwa nadajniki, które pokrywają obszar naszej części 
wybrzeża. Docelowo nasz obszar rezerwacji jest w przybliżeniu toż-
samy z obszarem dawnego województwa koszalińskiego sprzed 
1975 roku. Przy technologii cyfrowej łatwiej jest uzyskać ostre wy-
znaczenie granic zasięgu. Dla radia publicznego, regionalnego ma 
to duże znaczenie.

NOWE NADAJNIKI, NOWE ODBIORNIKI

Nowa technologia wymaga nowych odbiorników, bo w tych 
sprzed na przykład 30 lat radia cyfrowego nie posłuchamy. Ale od 
dawna już w zaleceniach dla producentów odbiorników radiowych 
mowa była o nowym standardzie. Każdy z dostępnych obecnie na 
rynku odbiorników jest odbiornikiem hybrydowym – pozwala od-
bierać zarówno sygnał cyfrowy, jak i analogowy. 

Korzyścią techniczną płynącą z cyfryzacji dla nadawców jest to, 
że na jednej stacji nadawczej, czyli tak zwanym multipleksie, może-
my umieścić do 18 kanałów radiowych. Skoro więc w Polsce mamy 
przygotowane i uzgodnione międzynarodowo trzy multipleksy, to 
znaczy, że możemy wyobrazić sobie jednoczesne działanie ponad 
50 stacji ogólnokrajowych. 

To ma ogromne znaczenie dla zróżnicowania oferty w eterze. 
Stacje niszowe albo takie, których zasięg był mniejszy niż obszar 
kraju, mogą teraz dotrzeć do dowolnego zakątka Polski. Oczywiście 
po zakończeniu całego procesu cyfryzacji. Trzeba mieć tutaj świa-
domość, że w tej chwili działa tylko sześć ogólnopolskich kanałów. 
Nadawcy komercyjni krzywo patrzą na ten proces, bo oznacza on 
prawdziwe otwarcie rynku. Dotąd rynek był ściśle koncesjonowany 
i wszystko zależało od dostępnych częstotliwości, a tych była ogra-
niczona liczba. Skorzystają na tym słuchacze, bo zyskają szerszy wy-
bór. 

Inny aspekt tego procesu to obniżenie kosztów dla nadawców. 
Koszt emisji spada czterokrotnie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli dzisiaj 
każdy nadawca otrzymuje swój własny nadajnik, to w technologii 
cyfrowej już nie musi tego robić i może dzielić wydatki z innymi 
nadawcami. 

Jeszcze jedna ważna rzecz to ekologia – rozumiana na przynaj-
mniej na dwa sposoby. Z jednej strony spadnie zużycie energii, 
a wiemy przecież, że z jej wytwarzaniem wiąże się wydalanie dwu-
tlenku węgla do atmosfery. Ale istotniejsze chyba jest to, że w świe-
cie w którym obracamy się ciągle (nie mając na co dzień tej świado-
mości) w gmatwaninie pól elektromagnetycznych pochodzących 
od różnorakich urządzeń, uzyskujemy spadek natężenia pola elek-
tromagnetycznego. Owa gmatwanina pól elekromagnetycznych to 
nie jest naturalne środowisko człowieka; nie pozostaje bez wpływu 
na nasze samopoczucie i zdrowie. 

Cyfryzacji nie da się wdrożyć z dnia na dzień. W Polsce potrwa to 
jeszcze około 10 lat. Musimy w tym czasie prowadzić emisję w obu 
technologiach – analogowej i cyfrowej. Do roku 2020 w 99 procen-
tach obszar Polski będzie objęty zasięgiem cyfrowym, to oznacza 
również, że i my – radio Koszalin – ukończymy cyfryzację przed upły-
wem tych 10 lat. 
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ól to przede wszystkim sygnał ostrzegawczy. 
Dzięki niemu wiemy, że w organizmie coś 
działa nie do końca dobrze. W przypadku 
bólu ostrego, narastającego w krótkim czasie 
najważniejsze jest oczywiście jak najszybsze 
ustalenie przyczyny bólu i odpowiednie le-

czenie. Najczęściej jednak mamy do czynienia z bólem przewle-
kłym, który nie zagraża naszemu życiu jednak znacznie pogarsza 

jego jakość. Zwłaszcza kiedy nie daje się go opanować konwencjo-
nalnymi metodami mimo wszelkich starań lekarzy.

– Przykładem takiej sytuacji są bardzo powszechne bóle krzy-
ża – wyjaśnia dr Michał But, anestezjolog zajmujący się leczeniem 
bólu. – Przeciążenie, niesprzyjający kręgosłupowi, siedzący tryb 
życia uszkadzają ten odcinek, a to powoduje ból. Ból dodatkowo 
usztywnia mięśnie pleców, co z kolei źle wpływa na stan kręgo-
słupa. Tworzy się spirala, którą bardzo trudno przerwać wyłącznie 

b
Według szacunków mniejszy lub większy ból towarzyszy aż 70 proc. nas wszystkich. Jeśli 
to sporadyczny ból głowy – wystarczą leki bez recepty. Sytuacja komplikuje się jednak, 
kiedy ból jest silny albo stale obecny i utrudnia sprawne, codzienne funkcjonowanie. 

Co robić, jeśli zwykła tabletka przeciwbólowa to za mało albo kiedy ból stale powraca? 
Na szczęście medycyna potrafi już skutecznie rozprawić się z tymi problemami. również 

w Koszalinie, bo właśnie tu funkcjonuje Poradnia Leczenia Bólu, korzystająca 
z najnowocześniejszych na świecie osiągnięć.

NOWOCZESNA MEDYCYNA 
W WALCe Z BÓLeM

AUTOr: AGATA OSSOWSKA / FOTO: ArCHIWUM
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zmianą trybu życia i rehabilitacją. Często trzeba sięgnąć po bardziej 
radykalne rozwiązania.

To właśnie bóle kręgosłupa są najczęstszą przyczyną wizyt u leka-
rzy zajmujących się leczeniem przewlekłego bólu. Chory kręgosłup 
powoduje też uporczywe bóle głowy. Wszystko razem znacznie 
obniża komfort życia. Podstawą terapii jest zmiana nawyków. Aby 
na dobre sobie pomóc trzeba wstać z fotela albo zza biurka i za-
cząć się ruszać. Osobom z nadwagą lub otyłością lekarze zalecą też 
na pewno dietę odchudzającą, bo nadmiarowe kilogramy również 
niepotrzebnie obciążają kręgosłup. Po latach siedzącego trybu ży-

cia niewątpliwie potrzebna będzie fizjoterapia. Jeśli jednak ból się 
utrzymuje, a ortopeda i fizjoterapeuta nie są w stanie pomóc – war-
to zgłosić się do specjalisty zajmującego się leczeniem bólu.

KIEDY DO LEKARZA?

– Zwykle trafiają do mnie pacjenci, którymi opiekowali się wcze-
śniej ortopedzi, neurochirurdzy lub neurolodzy – mówi dr Michał But. 
– W takich przypadkach wiemy już najczęściej co jest przyczyną bólu 
i próbowano różnych metod leczenia. Warto jednak wyjaśnić, że jeśli 
mimo wszystko ból nie ustępuje, utrudnia życie, nie daje spać, unie-
możliwia uprawianie sportu, spacery czy wniesienie zakupów po 
schodach, to jest to poważny sygnał ostrzegawczy. I nie chodzi o to, 
żeby bohatersko się z tym bólem zmagać, bo w wielu przypadkach 
można go szybko wyeliminować lub znacznie zmniejszyć.

Nowoczesne metody leczenia bólu pozwalają też uniknąć długo-
trwałego stosowania leków, które, choć sprzedawane bez recepty, 
nie są pozbawione skutków ubocznych i nie można łykać ich na wła-
sną rękę przez dłuższy czas.

– To szczególnie niebezpieczne w przypadku starszych osób, które 
z powodu wielu schorzeń występujących jednocześnie, zażywają bar-
dzo dużo leków – tłumaczy dr But. – Nie wiadomo wtedy w jakie inte-
rakcje wchodzą pozornie niewinne leki przeciwbólowe. Koktajl w or-
ganizmie człowieka jest taki, że nie da się przewidzieć tych reakcji.

również u osób chorych na nowotwory można uniknąć stosowa-
nia dużych dawek leków, które oprócz działania przeciwbólowego 
po prostu usypiają. Stosując nowoczesne metody, chory ma szansę 
spędzać czas w pełni przytomności.

JEŚLI NIE TABLETKA, TO CO?

W reklamach cudowna tabletka „precyzyjnie trafia w źródło bólu”. 
W rzeczywistości to nieprawda. Precyzję zapewniają za to metody 
stosowane już także w Koszalinie przez dr. Buta. Opierają się one 

na oddziaływaniu na poszczególne nerwy falami radiowymi, wyso-
ką lub niską temperaturą czy odpowiednimi związkami chemiczny-
mi. To metody małoinwazyjne, wymagające jedynie wprowadzenia 
specjalnej igły w ciało. Zabiegi nie są bolesne, bo wykonuje się je 
w znieczuleniu miejscowym. Dzięki temu udaje się usunąć, lub zmi-
nimalizować ból w konkretnych lokalizacjach.

– Mamy naprawdę szerokie spektrum metod do wyboru – mówi 
dr Michał But. – Termolezja pulsacyjna to zabieg polegający na mo-
dulowaniu przewodzenia bólu poprzez wykorzystanie fal radiowych 
wysokich częstotliwości. To sposoby wpływania na przewodzenie 
impulsów w nerwach, które zmniejszają ból, ale nie blokują innych 
funkcji – można np. swobodnie poruszać ręką czy nogą.

Jeśli nerwy tylko odbierają bodźce czuciowe można zastoso-
wać zabiegi neurodestrukcyjne (polegające na zniszczeniu struk-
tury nerwu) – termolezję klasyczną lub neurolizę. To bardzo dobra 
metoda w leczeniu przewlekłego bólu kręgosłupa spowodowa-
nego przeciążeniem stawów międzykręgowych – najczęstszej 
przyczyny bólu krzyża i częstej przyczyny bólu głowy. również 
w przypadku bólu w chorobach onkologicznych, który jest spo-
wodowany podrażnieniem splotów trzewnych, można skutecznie 
zmniejszać dolegliwości stosując na przykład neurolizę etanolem. 
Takie metody leczenia bólu wymagają doświadczenia i ogromnej 
precyzji. Lekarz pod kontrolą USG lub aparatu rentgenowskiego 
wprowadza igłę w bardzo bliskie sąsiedztwo nerwu. Aby się tego 
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nauczyć potrzebne są specjalistyczne szkolenia i sprawność ma-
nualna.

KOMU MOŻNA POMÓC?

Metody, o których mowa sprawdzają się tam, gdzie nie do końca 
radzi sobie farmakologia. Działając na poszczególne nerwy można 
np. skutecznie walczyć z bólem wywołanym przez półpasiec, bóla-
mi fantomowymi, dolegliwościami kręgosłupa, rwą kulszową, bó-
lami stawów – szczególnie kolanowych, barkowych i biodrowych, 
bólem głowy, przetrwałym bólem pooperacyjnym, a nawet silnymi 
bólami nowotworowymi. 

– Metody zabiegowe stosuje się także jako pomoc w ustaleniu 
przyczyn bólu – wyjaśnia dr But. – Kiedy trudno rozstrzygnąć co jest 
jego powodem, lub jeśli planujemy bardziej zaawansowane me-
tody leczenia bólu powinno się wykonać blokadę diagnostyczną. 
Jeśli np. podejrzewamy, ze przyczyną bólu głowy jest zwyrodnienie 
w obrębie kręgosłupa szyjnego i ucisk na nerw w tym rejonie – mo-
żemy go zablokować stosując leki miejscowo znieczulające i spraw-
dzić co się stanie. Jeśli ból głowy znika, to wiemy już, że jego przy-
czyną z pewnością był ucisk na nerw w odcinku szyjnym. To ważne 
ustalenia dające podstawy do planowania dalszego postępowania. 

LECZENIE BÓLU W KOSZALINIE NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

– Interesowałem się leczeniem bólu od dawna – opowiada 
o swojej zawodowej drodze dr But. – Zawsze uważałem, że to bar-
dzo wdzięczny obszar medycyny. Anestezjolog zwykle ma bardzo 
ograniczony kontakt z pacjentem, a ja wolałem poszukać takiej 
dziedziny, w której ten kontakt będzie na nieco innej płaszczyźnie. 
No i znalazłem – zajmuję się leczeniem bólu i w ogromnej więk-
szości przypadków jestem w stanie naprawdę wyraźnie pomóc 
moim pacjentom, czasem już podczas pierwszej wizyty. Zdarzają się 
oczywiście przypadki trudne i bardzo trudne. Na szczęście prężnie 
działające Towarzystwo Neuromodulacji i Sekcja Interwencyjna Pol-
skiego Towarzystwa Badania Bólu, których jestem członkiem, daje 

możliwość wymiany doświadczeń i konsultacji z najlepszymi spe-
cjalistami w dziedzinie leczenia bólu w Polsce i na świecie. Dzięki 
temu moi pacjenci mogą liczyć na leczenie według najnowszych 
standardów. 

Dr. Michała Buta można dziś spotkać w Poradni Leczenia Bólu, 
prywatnym koszalińskim gabinecie i na Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego. Najnowocześniej-
sze metody, których nauczył się jeżdżąc po świecie w poszukiwaniu 
fachowej wiedzy, z powodzeniem udało się wprowadzić w polskie 
i koszalińskie realia.

– Myślę, że mając odpowiedni zapał do pracy, można naprawdę 
dużo zdziałać – mówi dr But. – Wśród moich kolegów zainteresowa-
nie tymi metodami jest spore i spotykam się raczej z życzliwym przy-
glądaniem się nowościom. Postanowiłem wprowadzić swoją wie-
dze na grunt publicznej służby zdrowia w Koszalinie i to się udało. 

Dzięki temu sposoby leczenia bólu, które wprowadzono i udo-
wodniono ich skuteczność w ostatnich latach (termolezja pulsacyj-
na to metoda pierwszy raz opisana na świecie w 1998 roku a rozwi-
jana dopiero w obecnym stuleciu) są dziś dostępne dla koszalinian 
w ramach leczenia finansowanego przez NFZ. Barierą są niestety 
kolejki. Pozytywna jest za to informacja, że koszalińscy lekarze nie 
spoczywają na laurach, stale się szkolą i planują rozszerzać swoją 
działalność o coraz bardziej skomplikowane zabiegi.

Dr Michał But – absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, 
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii – dyplom eSA 
(european Society of Anaesthesiology) uzyskał w Getyndze. Na 
co dzień pracuje jako anestezjolog na oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Ko-
pernika w Koszalinie, Poradni Medycyny Paliatywnej na ulicy Orlej 
oraz Poradni Leczenia Bólu w Poliklinice na ulicy Szpitalnej. Staż 
w dziedzinie leczenia bólu odbywał w szpitalu St. Georges w Lon-
dynie. Członek IASP (Międzynarodowego Towarzystwa Badania 
Bólu), eSrA ( europejskiego Towarzystwa Anestezji regionalnej 
I Badania Bólu), PTN (Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji), 
Sekcji Interwencyjnej PTBB.

dr Michał But, ul. Leśna 6 Koszalin, tel. 888 855 583
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iska inflacja powoduje, że kredyty hipo-
teczne są obecnie oprocentowane na po-
ziomie nawet poniżej 4 proc. w stosunku 
rocznym. Tymczasem uzyskanie 6-8 proc. 
zwrotu z zainwestowanego w apartament 
kapitału nie jest niczym nadzwyczajnym. 

Jak przekonuje Marcin Kokot, prowadzący zajmującą się wynaj-
mem apartamentów koszalińską firmę City Apartments, możliwe 
jest osiągnięcie nawet zwrotu 10-
procentowego, o ile apartament jest 
aktywnie promowany i oddawany 
w użyczenie gościom przez większą 
część roku. 

Marcin Kokot mówi: – Coraz czę-
ściej apartamentami w Mielnie in-
teresują się koszalinianie. Zakup 
apartamentu w pobliżu miejsca za-
mieszkania ma wiele zalet, jak choć-
by możliwość regularnego wykorzy-
stywania wakacyjnego mieszkania na 
własne potrzeby. Na decyzję o inwe-
stowaniu „po sąsiedzku” ma również 
wpływ dobra orientacja nabywców 
na lokalnym rynku i zaufanie do de-
welopera. Mielno zmienia się na 
naszych oczach. Z małej, ciągle nie-
docenianej miejscowości wyrasta na 
kurort o charakterze ponadregional-
nym. Coraz częściej wybierane jest 
jako miejsce odpoczynku i urlopów 
również przez obcokrajowców. Ten 
trend zauważają nie tylko inwesto-
rzy z innych miast Polski, ale również 
mieszkańcy Koszalina. 

Wielu właścicieli z Koszalina zaj-
muje się wynajmem swoich lokali 
samodzielnie. Należy do nich pan 
Jacek (prosił o zachowanie nazwiska 
do wiadomości redakcji). Kupił cztery 
lata temu apartament w pierwszym budynku w kompleksie rezy-
dencja Park w Mielnie, budowanym przez Firmus Group. – To była 
decyzja typowo inwestycyjna. Przychody z bieżącego wynajmu to 
jedno. Warto pamiętać, że mimo zawirowań na rynku ceny nieru-
chomości w długim okresie na pewno wzrosną. To normalne zjawi-
sko, bo przy otwartym rynku następuje stopniowe wyrównywanie 
cen, a u nas są one nadal niższe niż na zachodzie europy – objaśnia. 

– Potraktowałem inwestycję w apartament jako alternatywę dla ty-
powej lokaty bankowej. I przekonałem się, że było warto.

Pan Jacek jest zadowolony ze swojej decyzji. Kupił właśnie drugi 
apartament. Nota bene w czwartym, ostatnim apartamentowcu re-
zydencji Park, którego budowa zakończyła się kilka tygodni temu. 
Czy odda lokale w zarząd wyspecjalizowanej firmie? – Na razie nie, 
bo przy jednym, dwóch apartamentach samodzielne wynajmowa-
nie nie jest kłopotem. Pewnie gdybym miał ich kilka, podpisałbym 

umowę z jakąś firmą.
Jak znajduje klientów? – Korzy-

stam z kilku internetowych serwisów 
rezerwacyjnych i to wystarcza – mówi 
pan Jacek. – Z czasem tworzy się gru-
pa stałych klientów, którzy powtarza-
ją rezerwacje. To bardzo wygodne. 

Nie każdy chce sam zajmować 
się wynajmem. Wtedy przydatne 
są takie firmy jak City Apartments. 
Biorą one na siebie wszystkie obo-
wiązki w zamian za część przychodu 
z wynajmu. Ich zaletą jest duże do-
świadczenia na rynku i sprawność 
w promowaniu oferty. Marcin Kokot 
tłumaczy: – Nasz interes jest tożsa-
my z interesem właściciela, chodzi 
o jak najwięcej dni, podczas któ-
rych lokal „pracuje”. Dzięki dobrej 
współpracy, częstym spotkaniom 
oraz regularnie przeprowadzanym 
analizom, wspólnie osiągamy do-
bre wyniki. Na brak pracy nie na-
rzekamy, bo korzystanie z aparta-
mentów zamiast klasycznych hoteli 
– również poza sezonem wakacyj-
nym – jest coraz popularniejsze. No 
i przybywa osób, które inwestując 
w apartamenty, zamawiają u nas ich 
pełną obsługę.

Obecnie Firmus Group, najbar-
dziej znany deweloper na Środkowym Pomorzu, oferuje 32 apar-
tamenty w rezydencji Park rodzinna. Budowa właśnie ruszyła 
(zakończy się w maju przyszłego roku). Sąsiadować ona będzie 
z ukończoną już rezydencją Park. 

Szczegółowych informacji na temat zasad wynajmu apartamen-
tów i zarabiania na nich mogą Państwo szukać w firmie City Apart-
ments, Koszalin, ulica Bogusława II 47, tel. 94 342 30 88. 

n
Wyrastające w krajobrazie Mielna kolejne apartamentowce prowokują pytania: 
dla kogo powstają, kto właściwie kupuje w nich apartamenty? Jak się okazuje, 

nabywcami nie są wyłącznie spragnieni morza goście z głębi kraju. Spora grupa 
to mieszkańcy Koszalina i okolic. Oni taki zakup traktują jak inwestycję. Tym bardziej 
opłacalną, im w większym stopniu sfinansowana jest ona z kredytu hipotecznego.

APARTAMENT 
PrZeBIJA LOKATę

AUTOr: ADAM rÓŻAńSKI / FOTO: WOJCIeCH GreLA



REJSY Z DARŁOWA 
NA BOrNHOLM Z ODPrAWĄ 
W TerMINALU PASAŻerSKIM
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arta półtora miliona złotych bu-
dowa terminalu przy Nabrzeżu 
Warsztatowym (ul. Kotwiczna 14) 
została zrealizowana w ramach 
unijnego projektu Interface Plus/
reference. Dzięki temu możliwe 

było unijne dofinansowanie inwestycji w wysokości 85 proc. kosz-
tów. W dwukondygnacyjnym budynku terminalu o powierzchni 
użytkowej 392 metry kw. i kubaturze 620 metrów sześciennych, 
znajdują się w nim m.in. poczekalnia, biura, recepcja, toalety i infor-
macja turystyczna.

Projekt Interface Plus/reference to współpraca polsko-niemiec-
ko-duńska z programu Południowy Bałtyk, którego głównym celem 
jest rozwijanie transgranicznego ruchu turystycznego pasażerów 
niezmotoryzowanych, jako wygodnej, taniej i przyjaznej środowisku 
alternatywy dla klasycznego podróżowania samochodem.

W dzień po otwarciu terminalu (28 kwietnia br.) ruszył spod niego 
do portu Nexo na Bornholmie promocyjny rejs katamaranu „Jantar” 
Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej. Na miejscu około 200-osobowa 
grupa turystów, dziennikarzy i ludzi biznesu pracujących głównie 
w turystyce udała się autokarami w objazd wyspy, aby poznać walo-
ry krajoznawcze i kulturowe wyspy nazywanej Majorką Północy. 

w
Od 27 kwietnia br. w Darłówku Zachodnim działa nowoczesny terminal pasażerski, 
który będzie obsługiwał głównie ruch promowy Darłowo – Bornholm. W budynku 

znajdą siedzibę również biura informacji turystycznej i Żeglugi Kołobrzeskiej. 

AUTOr: ADAM rÓŻAńSKI / FOTO: TOMASZ KeLer
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Od lipca katamaran Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej rozpocz-
nie regularne rejsy letnie z portu w Darłowie do Nexo. Najbliższe 
zaplanowano na 8, 15 i 22 lipca. Jednodniowa wycieczka turystycz-
na tam i z powrotem kosztować będzie 190 zł (osoba dorosła) i 140 
zł (dziecko). Przewiezienie roweru kosztuje 50 zł. 

Szczegółowy, godzinowy rozkład rejsów z pełnym cennikiem 
został opublikowany na stronie Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej: 
www.kzp.kolobrzeg.pl.

Bornholm to mała duńska wyspa na Bałtyku. Ma 588 km kw. po-
wierzchni, 150 km linii brzegowej i 40 km odległości pomiędzy 
skrajnymi przylądkami. Jest wymarzonym miejscem dla rowe-
rzystów, wygodne i bezpieczne ścieżki rowerowe gęstą siecią 
oplatają całą wyspę. Dużą atrakcję stanowią zabytki. Do najcen-
niejszych należą jedyne w Skandynawii białe romańskie kościoły 
z XII wieku w kształcie rotundy, największa warownia północnej 
europy – ruiny zamku Hammershus i morska forteca na skalistej 
wysepce Christianso, położona w odległości około 18 km od 
Bornholmu.

Statek „Jantar” wypływa z Darłowa w środy o godz. 7.00, 
a na Bornholm przypływa ok. 11.30. 
Wypłynięcie powrotne z Nexo o godz. 17.00; 
wejście do portu w Darłówku o ok. godz. 22.00. 
Ceny biletów w obie strony (powrót tego samego dnia):
• dorośli - 190 zł;
• dzieci od 4 do 12 lat - 170 zł; 
• dzieci poniżej 4 lat – bezpłatnie;
• bilet rodzinny (2 dorosłych + dzieci od 4 do 12 lat) - 170 zł/os;
• opłata za rower - 50 zł. 
Bilety można kupować w Informacji Turystyvcznej mieszczącej 
się w Terminalu Pasażerskim, Darłowko, ul. Kotwiczna 14, tel. 
732 669 919 lub zamówić przez Internet na stronie Kołobrze-
skiej Żeglugi Pasażerskiej (www.kzp.kolobrzeg.pl). Tam też moż-
na znaleźć pełny cennik i szczegółowe informacje.
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ypożyczalnia filmów: ogromna 
konkurencja

Ilość konkurencyjnych form 
oglądania filmów w ostatnich 
latach znacząco wzrosła. VOD, 
Internet, platformy cyfrowe - to 

możliwości, które na pierwszy rzut oka wydają się łatwym i dostęp-
nym sposobem na obejrzenie filmów, co w oczach niektórych pod-

waża sens istnienia takich miejsc jak wypożyczalnia filmów. Czy jest 
to jednak ten sam produkt ? Czy takim się tylko wydaje ?

Warto na początku zastanowić się nad samym sposobem doboru 
filmu, które chcemy obejrzeć. Klienci DVD express także posiadają 
Internet, VOD i platformy cyfrowe, a jednak stale i z zadowoleniem 
korzystają z tego, co daje im wypożyczalnia filmów. Dlaczego ?

W ogólnodostępnych programach w TV, filmy zazwyczaj przery-
wane są licznymi reklamami,  nie mówiąc o możliwości wyboru tego 

w

Zapewne nie każdy o tym wie, że po ponad 10 latach obecności w Galerii eMKA 
przyszedł czas na zupełnie „nowe życie” dla DVD express. Nasz nowy lokal przy ulicy 

Sikorskiego 2A (w tzw. Podkowie) otwarty codziennie w godz. 12-21 przypomina 
poprzedni punkt jedynie z nazwy. Teraz jest miejscem, w którym oprócz znakomitych 

filmów, wykonywane są bardzo pożądane usługi, które cieszą się olbrzymim 
zainteresowaniem wśród klientów. Dlaczego ? Bo pozwalają zachować cenne 
pamiątkowe nagrania ze starych nośników, a także mogą wskrzesić gry, dane, 

muzykę z porysowanych i zacinających się płyt CD/DVD. Ale po kolei …

DVD EXPRESS TERAZ  
W POPULArNeJ „PODKOWIe”

AUTOr: PIOTr SKUPIńSKI / FOTO: ALLA POZMOGOWA/ArCH. DVD eXPreSS



co chcemy w danym momencie oglądać. Powielane zaś przez wie-
le lat powtórki jedynie utwierdzają w przekonaniu, że nic nowego 
i ciekawego raczej tam nie zobaczymy.

Platformy cyfrowe to jednak zobowiązanie umową. Oglądamy 
czy nie, płacić trzeba. Na produkcje tam wyświetlane też nie mamy 
żadnego wpływu, co często daje poczucie, że niby filmów jest peł-
no, ale nie akurat takich, na jakie mamy w danej chwili ochotę.

VOD wcale nie jest tańsze, a wybór nieporównywalnie mniejszy. 
Na chwilę obecną to nie są tysiące filmów, nie mówiąc o tym, że 
musimy oglądać tam, gdzie to VOD jest, bez możliwości „zabrania” 
filmu ze sobą do rodziny, znajomych itp.

Streamingowane fimy on-line w Internecie dają poczucie dostę-
pu do tego, co chcemy oglądać i to „gratis”. Ta forma oglądania nie 
daje jednak możliwości uzyskania najlepszej jakości obrazu i dźwię-
ku. Film np. „Grawitacja” oglądany on-line na laptopie jest tylko imi-
tacją prawidłowego odbioru tego, co twórcy oferują. Jakość obrazu 
i dźwięku w filmie jest rzeczą bardzo ważną. Sporo tracą Ci, którzy 
tego nie czują. Nie mówiąc, że określenie „gratis” jest nie do końca 
słuszne, a warunek dobrego „łącza” i podstaw obsługi komputera 
też pozbawia spora liczbę ludzi przyjemności oglądania. Wystar-
czy podłączyć film on-line pod duży telewizor, a wszystko co wyżej 
wspomniane widoczne jest jak na dłoni…

ryzykowne ściąganie filmów to też nie hobby i marzenie dla każ-
dego. Zresztą nie dla każdego film jest zwykłym plikiem.

WYPOŻYCZALNIA FILMÓW - ZALETY   

Film z wypożyczalni to szereg zalet. Można wybrać film, na jaki 
mamy ochotę, w najlepszej jakości obrazu (DVD, Blu-ray, 3D) 
i dźwięku (5.1, DTS, DTS HD Master Audio). Zawsze jest możliwość 
skorzystania z fachowej porady, rozmowy o danym tytule. Uzysku-
jemy niezależność od łącza internetowego i tego co proponuje TV. 
Mamy wybór ścieżki dźwiękowej, co daje np. możliwość podszko-
lenia języka obcego. Otrzymujemy również mnóstwo materiałów 
dodatkowych; mamy możliwość obejrzenia, jak powstawał film, 
wysłuchania wywiadów i komentarzy twórców, itd. 

Te zalety są bardzo ważne dla tych, dla których film to inwestycja 
w pewność satysfakcji ze spędzonego przed ekranem czasu. Dla 
tych, którzy cenią swój czas i nie lubią niemiłych niespodzianek.

Nasza ogromna baza filmów zadowoli entuzjastów mocnych 

wrażeń, koneserów klasyki, zwolenników kina polskiego i artystycz-
nego oraz wszystkich lubiących dobrą filmową rozrywkę.

Wypożyczalnia filmów to miejsce, w którym tak naprawdę to Ty 
decydujesz jak spędzisz wieczór i na pewno znajdziesz coś dla sie-
bie, rodziny lub znajomych.

ARCHIWIZACJA NAGRAŃ

Archiwizacja nagrań w DVD express to po prostu przegranie ma-
teriału ze starych nośników audio-video jak np. kaseta VHS na płytę 
DVD. Dlaczego to takie ważne?

Jeszcze do niedawna pamiątkowe nagrania, które teraz mają ol-
brzymią wartość (tj. studniówka, ślub itp.) nagrywane były na nośni-
kach wówczas dostępnych. Abyśmy mogli je odtworzyć, niezbędny 
jest sprzęt, który już wyszedł z użycia. Trwałość tych nośników też 
pozostawia wiele do życzenia i o zniszczenie pamiątek nietrudno.

Na skutek działań pól magnetycznych, wilgoci, temperatury i in-
nych czynników, którym nie da się zapobiec, obraz zapisany na ka-
setach video ulega systematycznemu pogorszeniu. Jest to proces 
stosunkowo szybki – już za kilka lat lub nawet miesięcy może okazać 
się, że całkowicie i bezpowrotnie utraciliśmy bezcenne nagrania. 
W takich sytuacjach najlepiej jest zapobiec najgorszemu i tu poja-
wiamy się właśnie z  usługą archiwizacji nagrań.

Utrwalenie starych nagrań na płytę DVD spowoduje, że wydłuży-
my ich żywotność, a ponadto będzie można w prosty sposób dzie-
lić się swoimi pamiątkami z rodziną lub znajomymi.

Dzięki tej usłudze można odkryć po kilkunastu latach nową 
wartość dawno zapomnianych nagrań. Oferta dotyczy przegrania 
materiałów nie chronionych prawami autorskimi tzn. przegrywamy 
wszelkie nagrania prywatne lub takie, do których osoba zlecająca 
usługę posiada prawa autorskie. 

Archiwizacja nagrań dostępna jest z następujących nośników : 
kaseta magnetofonowa; kaseta VHS; VHS-C, SVHS-C, Hi8, Video8, 
Digital8; kaseta miniDV; karta SD. Przegrywamy również  zdjęcia 
z aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych. Możliwy jest 
też montaż nagrań po wcześniejszym uzgodnieniu.

REGENERACJA PŁYT

Jeżeli posiadasz płytę CD/DVD, która nie działa jak powinna, za-
cina się, nie instaluje się w 100 proc., a chcesz by znów działała jak 
dawniej, nie spisuj jej na straty – jesteśmy w stanie Ci pomóc ! Kurz, 
pył oraz brak troski o stan nośników powoduje ich porysowanie. 
Typowe zabrudzenia, odciski palców i rysy uniemożliwiają dostęp 
do danych. 

regeneracja płyty powoduje, że gry, muzyka, filmy lub dane za-
pisane na tym nośniku będą wyglądały jak nowe. Nabiorą blasku 
a dostęp do nich będzie znów możliwy.  Dzięki tej usłudze zaosz-
czędzisz masę pieniędzy i zmartwień.

Należy pamiętać jednak o tym, że im poważniejsze są uszkodze-
nia, tym mniejsza szansa na powodzenie regeneracji. Płyt popęka-
nych, zadrapanych od strony nadruku i takich, w których głębokość 
rysy sięga warstwy zapisywalnej, nie da się już zregenerować.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Nowy lokal, to nowe „życie” i usługi DVD express. Dzięki nam 
m.in. zaplanujesz filmowy wieczór, przegrasz i utrwalisz pamiątko-
we nagrania ze starych nośników, a także „przywrócisz do życia” po-
rysowane i zacinające się płyty CD/DVD. Warto odwiedzić również 
stronę internetową dvdexpress.pl i polubić nas na Facebooku, by 
być na bieżąco ze wszystkim co oferujemy.

Zalety utrwalenia na płycie DVD nagrań wideo:
- płyta DVD z czasem nie traci jakości nagrania
- płyta DVD zajmuje mniej miejsca niż kaseta VHS
- na płycie DVD łatwiej jest dotrzeć do wybranego fragmentu
- płytę DVD można odtwarzać na komputerze
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Piotr Skupiński: „Na stronie www.dvdexpress.pl znajdują się wszystkie 
filmy, które oferujemy, ze zwiastunem i opisem każdego z nich”.



CHAryTATyWNy POKAZ  MODy  
W SALONIE 

SAMOCHODOWYM
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remont pierwszego w Koszalinie mieszkania chronionego dla samotnych matek, które 
znalazły się wraz z dziećmi w dramatycznym położeniu życiowym, dobiega końca. 

Prowadzi go Fundacja Zdążyć z Miłością. Dzięki życzliwości właścicieli koszalińskich 
firm wykonano już „grube” prace za około 160 tysięcy złotych! Teraz potrzeba pieniędzy 

na wyposażenie mieszkania. I właśnie zbiórka na ten cel była pretekstem 
do niezwykłego pokazu mody, jaki odbył się w końcówce kwietnia. 

AUTOr: KAJA KLUTH / FOTO: ALLA POZMOGOWA

 ieszkanie chronione, w którym znaj-
dą przystań panie opuszczające Dom 
Samotnej Matki, Centrum Kryzysowe 
Nadzieja, czy inną placówkę opiekuń-
czą, powstaje w kamienicy przy ulicy 
Jana z Kolna. Ponadstumetrowy lokal, 

przekazany przez władze miejskie Koszalina, wymagał remontu. 
Jego całkowity koszt to ok. 160 tys. zł, a na wyposażenie potrzeba 
kolejnych 50 tys. zł. 

- Wśród koszalińskich przedsiębiorców mamy wielu przyjaciół, 
a jednym z nich bez wątpienia jest Przedsiębiorstwo Budowlane 
KUNCer  – mówi Justyna Śmidecka, wiceprezes Fundacji. - Firma 
podjęła się wykonania remontu mieszkania, angażując nie tylko 
swoich pracowników, ale także podwykonawców, z którymi stale 
współdziała. 

remont i urządzenie mieszkania chronionego dla samotnych 
matek wsparli także: Fundacja espersen Polska (zakup materia-
łów ognioodpornych), mieleński deweloper Firmus Group (kosz-

m
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Katarzyna Olejarczyk

Marta Siarkowska

Ewa Dudczak

Justyna Smidecka

Wioletta Skowronek-Duda

Sara Abbas

Oliwia Skórka

Alicja Nidzgorska

Aleksandra Dudojć
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Michał Mętlewicz

Jakub Talewski

Andrzej Mielcarek

Mirosław Strucki

Szymon Pietraszko

Mariusz Trębacz

Andrzej Mielcarek

Piotr Zemła

Marcin Betliński
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ty remontu klatki schodowej), Salon Meblowy FOrMI z Koszalina 
(w promocyjnej cenie kuchnia na wymiar),  sieć sklepów NeTTO 
(pościel i drobne sprzęty AGD), firma KAZAr  (częściowe sfinan-
sowanie wyposażenia kuchni), PUF Jarosława Loosa (wykonane za 
darmo okna), AKANT (rolety) i GAMPOL Anna Janczewska (karnisze 
i firany). 

- Chcemy, aby kobiety skrzywdzone przez los, znalazły ciepłe 
i bezpieczne schronienie – wyjaśnia Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, 
prezes Fundacji. - Zależy nam na tym, żeby mieszkanie, które na pe-
wien czas stanie się ich domem, było ładne, kolorowe i przyjazne.  
Nadal liczymy na przychylność darczyńców. 

Pomóc postanowiła grupa charytatywna działająca przy Północ-
nej Izbie Gospodarczej. Kieruje nią Hanna Mojsiuk. To z jej inicjaty-
wy odbył się charytatywny pokaz mody. Za miejsce posłużył salon 
marki Peugeot w Starych Bielicach (firma Mojsiuk Motor). Mode-
lami byli przedsiębiorcy – członkowie koszalińskiego oddziału PIG. 
W organizację pokazu włączyły się dwie firmy związane z modą – 
Lider i Impression Anna Dudojć.

Hanna Mojsiuk mówi: - Do mnie, jako liderki grupy, należy inicjo-
wanie różnych  pomocowych przedsięwzięć. Spotyka się to z dużym 
odzewem ze strony nie tylko  przedsiębiorców  należących do Pół-
nocnej Izby Gospodarczej,  ale i tych spoza Izby. Ciekawą inicjatywą 

jest  cykl spotkań pod hasłem „Odpowiedzialny Przedsiębiorca“, 
podczas których promujemy firmy, jednocześnie zbierając fundu-
sze na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, które opie-
kuje się 220 dziećmi  korzystającymi ze świetlic środowiskowych . 
Myślę, że  w naturze ludzkiej jest solidarność z innym człowiekiem, 
który znajduje się  w trudnej sytuacji życiowej. Stąd decyzja, by po-
móc tym razem Fundacji Zdążyć z Miłością, która kończy remont 
mieszkania chronionego.  

Firma Handlowa LIDer to spółka cywilna, założona przez siostry 
– panie Monikę Łopińską-Mlonek i Aleksandrę Łopińską-Wer-
rę. Prowadzą one jeden z największych sklepów odzieżowych 
w Koszalinie – DOM MODy POLSKIeJ przy ulicy Grunwaldzkiej 
4, który oferuje  odzież damską i męską znanych producentów 
krajowych. I właśnie w kreacjach z DOMU MODy POLSKIeJ wy-
stępowali wszyscy uczestnicy pokazu.
Firma Impression należy do pani Anny Dudojć, która jest zwią-
zana z modą od prawie 12 lat. To jej hobby i źródło ogromnej 
satysfakcji. Dwa lata temu otworzyła własną działalność gospo-
darczą związaną z projektowaniem kapeluszy. Podczas poka-
zu pani Anna prezentowała dwie ich kolekcje – Kraina Czarów 
i Kraina Lodu. 
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Wojciech Kasprzyk

Urszula Jeger Klaudia Kwiatkowska

Anna Waliłko
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Ewa Zemła

Małgorzata Kaweńska-Ślęzak

Halina Kozak

Elzbieta Konarska

Małgorzata Kozak

Joanna Piotrkowska-Ciechomska

Aleksandra Kobyłecka

Katarzyna Kasprzak

Anna Łagodzicz-Pilarska
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hociaż Polacy piją średnio rocznie 100 li-
trów piwa, czyli o 60 litrów mniej niż Cze-
si, nasz rynek uchodzi za nasycony. Ostat-
nie dostępne statystyki mówią nawet 
o dwuprocentowym spadku sprzedaży. 
Tymczasem piwa niszowe, rzemieślnicze 

i regionalne, czyli takie jak połczyńskie, odnotowują z roku na rok 
wzrost dwucyfrowy. Skąd ten trend?

– Jako konsumenci zaczęliśmy odróżniać rodzaje, szczepy, smak 
i wiele innych cech wina. Wiemy, co oznaczają słowa „zdrowa żyw-
ność’. Umiemy docenić smak tradycyjnie wytwarzanych wędlin, czy 
pieczywa na zakwasie. Po wielu latach dojrzeliśmy również do tego, 

że piwa nie traktujemy wyłącznie jak zimnego, chmielowego napo-
ju. Dziś już zazwyczaj wiemy co to górna, dolna, czy też spontanicz-
na fermentacja. Wiemy także, iż nie każde piwo musi smakować tak 
samo. reasumując, konsumenci odkrywają złocisty napój na nowo 
i to w najlepszym, czyli tradycyjnym wydaniu.

– W Polsce działa 97 browarów, które produkują 1000 gatun-
ków piwa. Przebić się w takim tłoku jest nie lada osiągnięciem. 
Browar Fuhrmann bierze rynek przebojem. Czemu zawdzięczają 
Państwo ten sukces? 

– Fakty rzeczywiście są takie, iż na półkach albo w folderach spe-
cjalistycznych hurtowni, oferta jest ogromna. Aż niepokojąco wiel-
ka. Mówimy tu nie tylko o faktycznych browarach, ale także o tych 

c
Polacy coraz bardziej dbają o to, co jedzą i co piją. Poszukują produktów najwyższej 

jakości, wytwarzanych tradycyjnymi metodami. Dotyczy to również piwa. rozmawiamy 
o tym zjawisku z Jaromirem Kaczanowskim, prezesem zarządu Browaru Fuhrmann 

z Połczyna-Zdroju, którego wyroby zaczynają odgrywać rolę koszalińskiego 
piwa regionalnego.  

W ZGODZIe Z NATUrĄ 
I TRADYCJą

AUTOr: ADAM rÓŻAńSKI



SPOŁECZEŃSTWO 57 

T
R

A
D

Y
C

JA
 O

D R
OKU 1825               PIWO Z UZD

R
O

W
IS

K
A

A
L

K 6% OBJ.  PIWO JASN E PEŁN
E

T
R

A
D

Y
C

JA
 O

D R
OKU 1825               PIWO Z UZD

R
O

W
IS

K
A

A
L

K
 5 ,0%  OBJ.  PIWO JASN E PEŁN

E

T
R

A
D

Y
C

JA
 O

D R
OKU 1825               PIWO Z UZD

R
O

W
IS

K
A

A
L

K
 5 ,7%  OBJ.  PIWO JASN E PEŁN

E

T
R

A
D

Y
C

JA
 O

D R
OKU 1825               PIWO Z UZD

R
O

W
IS

K
A

A

LK 4 ,5  % OBJ.  PIWO CIE M
NE

T
R

A
D

Y
C

JA
 O

D R
OKU 1825               PIWO Z UZD

R
O

W
IS

K
A

A
L

K
 4 ,7%  OBJ.  PIWO JASN E PEŁN

E

T
R

A
D

Y
C

JA
 O

D R
OKU 1825               PIWO Z UZD

R
O

W
IS

K
A

A
L

K

 7 ,0  %  OBJ.  PIWO JASN E PEŁN
E

kontraktowych, czyli takich które zlecają produkcję dla swej marki, 
bo same nie dysponują liniami technologicznymi. W tym tłumie 
radzimy sobie znakomicie przede wszystkim z tej przyczyny, że 
jako jedyni możemy o sobie powiedzieć, że proponujemy „piwo 
z Uzdrowiska”. To przesłanie ma moc. 

– Połczyn-Zdrój ma piękne tradycje piwowarskie. Państwo do 
nich nawiązują, posługując się własnymi recepturami. To pewnie 
pilnie chronione tajemnice? Kto ich strzeże? 

– Dostęp do miejsca przechowywania tych receptur ma tylko 
jedna osoba. Sama zaś 200- letnia tradycja warzenia piwa w Po-
łczynie Zdroju pozwoliła na wypracowanie, na własnych doświad-
czeniach, najlepszych z możliwych składów każdego z naszych 
„arcydzieł”.

– Nie ma dobrego piwa bez dobrej wody. Pod tym względem 
Połczyn ma przewagę nad większością polskich browarów. Na 
czym polega wyjątkowość wody, z której Państwu korzystają?

– Mówiąc brutalnie, nie używamy „kranówki”, ale wody ze złóż ar-
tezyjskich, czerpanej ze 100 metrów. To woda zdrojowa, która two-
rzy unikalność piw z Połczyna Zdroju. To jest woda, która ma głębię 
smaku, jest niezwykle czysta i klarowna. To nasz skarb. 

– Piwosze podkreślają, że w smaku piwa z Połczyna odbija się 
nieskażona natura, w otoczeniu której leży uzdrowisko. Doceniają 
jakość chmielu i słodu, jakiego Państwo używają. Umiejętność do-
boru odpowiedniego surowca to duża sztuka. To pewnie również 
składnik piwowarskiej tradycji?

– Polski organizm potrzebuje polskich produktów. Najlepiej jeśli 
są one wytwarzane z rodzimych składników. Nasze wyroby oparte 
są na polskim słodzie i chmielu oraz – co zawsze podkreślamy – na 
wodzie zdrojowej właśnie. Całości dopełnia mikroklimat Szwajcarii 
Połczyńskiej oraz serce piwowarów, które wkładają w każdą warkę 
piwa, osobiście decydując o jej smakowym bukiecie.

– Wspomnijmy o jeszcze jednym wyjątkowym produkcie – o dra-
himskim miodzie. Pszczelarze pewnie błogosławią takiego klienta 
jak regionalny browar? 

– Ostatnio musieliśmy chwilowo wstrzymać produkcję piwa mio-
dowego. Powodem był brak miodu… Pasieki nie nadążają z pro-
dukcją. Ale mamy już wiosnę i kolejny pszczelarski sezon, więc 
wkrótce pojawi się świeży miód. 

– Browary regionalne i rzemieślnicze umacniają się na rynku, ale 
wciąż trzech największych graczy ma 85 proc. sprzedaży. Państwo 
wyrąbują sobie coraz więcej miejsca na rynku, produkując pod 
własną marką i na zlecenie. Sztandarowa oferta to sześć gatun-
ków, sprzedawanych w pięknej oprawie wysmakowanych etykiet. 
Ale podobno szykują się Państwo do wejścia w segment piw pre-
mium. Można już coś zdradzić na temat tych przygotowań? 

– Mamy przygotowane nowości smakowe, które ujrzą światło 
dzienne jeszcze w sezonie, natomiast do jesieni gotowa będzie 

pierwsza gwiazda w segmencie premium, później co miesiąc bę-
dzie miała kolejna premiera. Zapewniam: będzie smacznie i cieka-
wie.

– W naturalny sposób przejmują Państwo nieobsadzoną do nie-
dawna rolę koszalińskiego piwa regionalnego. Coraz więcej osób 
traktuje Was jako „nasze” piwo. To chyba powód do dużej satys-
fakcji?

– Cieszy nas to, że praca i zapał który wkładają nasi pracownicy, 
jest doceniany przez konsumentów. Dziękuję wszystkim za serce 
oddane firmie, a konsumentów zapewniam że to co robimy jest 
w zgodzie z naturą i tradycją i jest dla nas zaszczytem tworzyć to 
dla Nich.

Jaromir Kaczanowski
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Amerykanie, którzy w czasach kryzysu ekonomicznego (w odruchu „patriotyzmu 
gospodarczego”) powrócili do kupowania samochodów rodzimej produkcji, dla 

jednego z japońskich producentów zachowują nieustające uznanie. Chodzi o Hondę. 
W najnowszych badaniach przywiązania do marek w USA wypadła ona najlepiej, 

na równi z marką rodzimą. Pewnie gdyby podobny sondaż przeprowadzić w Polsce, 
wynik nie byłby inny. Każdy, kto choć przez pewien czas miał okazję jeździć hondą, 

przyzna, że ten samochód – w pozytywnym znaczeniu - uzależnia. Jeśli jeszcze do zalet 
samego auta doda się perfekcyjny serwis, jak w przypadku koszalińskiego 

dealera tej marki, czego chcieć więcej?

AUTOr: ADAM rÓŻAńSKI / FOTO: ALLA POZMOGOWA

HONDA  
UZALeŻNIA

rzyznają to zadowoleni klienci firmy Auto Moj-
siuk KM z podkoszalińskich Starych Bielic. Jest 
wśród nich lekarz ryszard ryś. Używa hond od 
18 lat, obecnie piątej z kolei. Wspomina: – Jeź-
dziłem różnymi hondami: civic, CrV, accord. 
Do żadnej nie miałem zastrzeżeń. Dla mnie 
kluczowe jest to, by samochód nie był kłopo-

tliwy i by był wygodny. Próbowałem przez jakiś czas samochodów 
innych marek i zawsze wracałem do Hondy. Trudno w tych autach 
znaleźć jakieś mankamenty. Je się po prostu lubi. A jak się coś lubi, 
to się o to dba i szanuje.

Jak podkreśla dr ryś, w jego opinii wielką zaletą hond jest trwa-
łość. – Jedną z nich zrobiłem 250 tysięcy kilometrów i pięć lat temu 
sprzedałem znajomym. Używają jej nadal i są zadowoleni. A to 
wskazuje, ze spełniła ich oczekiwania co do komfortu jazdy, jak 
i niezawodności technicznej – mówi. 

Lekarz zwraca jeszcze uwagę na doskonały serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny u koszalińskiego dealera marki: – Nigdy nie korzy-
stałem z serwisu nieautoryzowanego, bo jak porównywałem ceny, 
nie wychodziłoby taniej. A tak miałem zawsze pewność, że nikt nie 
włoży jakichś podrobionych części i samochód będzie odpowied-
nio diagnozowany. Czułem się po prostu bezpiecznie. Dla mnie to 
ważne. 

Dużo dobrego na temat marki usłyszeliśmy również od panów 
Tadeusza, Piotra i Pawła Dżuganów. To ciekawa sytuacja. Pierwszy 
hondę kupił pan Tadeusz, ojciec: – To był czerwiec 2006 roku, ale 
auto pochodziło z końcówki wyprzedaży rocznika 2005. Doskona-
le wyposażone, z dodatkowymi opcjami. Mój accord sprawował 
się doskonale. Niestety, w niezawinionym przeze mnie wypadku 
drogowym został „skasowany”. Mnie nic się na szczęście nie sta-
ło. Samochód był potrzebny, więc decyzja szybka: kolejny accord. 
Używam go od czterech lat i nie mam najmniejszych uwag. A jakie 
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będzie moje kolejne auto? Nie mam wątpliwości, że honda – śmieje 
się Tadeusz Dżugan, na co dzień pracujący w koszalińskim Urzędzie 
Dozoru Technicznego. 

Jego starszy syn, Piotr, z zawodu – jak tata – inżynier mechanik, na 
pierwsze własne auto wybrał hondę civic. rocznik 1999. Nic więc 
dziwnego, że auto przeszło dokładne „odświeżenie”. – Moja honda 
była rozebrana do najmniejszej części i złożona od nowa. Trochę 
przy tym dostała sportowego sznytu. Opłaciło się, bo sprawia się 
znakomicie – mówi pan Piotr. 

eksperymenty z tuningiem to nie przypadek. Piotr Dżugan jest 
bowiem fanem marki – członkiem Civic Club, w którym użytkownicy 
hond civic dzielą się opiniami, radami, pomysłami na „podkręce-
nie” możliwości samochodów leciwych czasami, ale wciąż dających 
swoim użytkownikom frajdę z jazdy. 

 Z kolei Paweł Dżugan, młodszy z braci, z zawodu fizjoterapeu-
ta i masażysta, śmieje się: – Ja w tej sytuacji nie miałem właściwie 
wyboru. Kiedy postanowiłem kupić pierwszy własny wóz, rozgląda-
łem się za hondą. Nabyłem używanego civica VII generacji, w wersji 
sport. 

Dla pana Pawła, wtedy jeszcze studenta, bardzo istotne były kosz-
ty eksploatacji auta. Stąd decyzja, by przejść na paliwo gazowe. – To 
nieprawda, że w tych samochodach przeróbka na gaz odbiera im 
dynamikę i pogarsza inne parametry. Jeździ się tak samo dobrze, za 
to taniej – tłumaczy Paweł Dżugan.

Tadeusz Dżugan – tak jak doktor ryszard ryś – zwraca uwagę na 
jakość obsługi w serwisie firmowym Hondy w Starych Bielicach. – To 
bardzo profesjonalne usługi. A przy tym, jeśli trzeba chwilę pocze-
kać, salon oferuje sympatyczny kącik, gdzie można napić się kawy 
i przejrzeć czasopisma.

– W salonie firmy Auto Mojsiuk KM cały czas jest dostępna ak-
tualna oferta, jaką producent przewidział na polski rynek – mówi 
Jacek rachwalski, szef sprzedaży. – Obecnie oferujemy klientom 
model Cr-V czwartej generacji po świeżym facelifingu oraz najbar-
dziej utożsamiany z naszą marką model Civic w trzech wariantach 
nadwoziowych również po zmianie wyglądu, która producent prze-
prowadził w lutym br. 

europejska wersja Hondy Cr-V na rok 2015 otrzymała nowe ele-
menty stylistyczne oraz została wyposażona w zmodernizowane 
silniki i nowe rozwiązania techniczne. eleganckie nadwozie tego 
modelu, uzupełnione o typowe dla Hondy elementy stylistyczne, 
odznacza się bardziej sportowym charakterem. Największe zmiany 
zaszły w przedniej części nadwozia. Przeprojektowano tu reflekto-
ry, które łączą się z nową osłoną chłodnicy, a nowy kształt zderzaka 
i osłony podzderzakowej optycznie poszerza nadwozie modelu 
i obniża jego środek ciężkości, podkreślając dużą stabilność auta. 
Z kolei w tylnym pasie nadwozia znalazły się nowe lampy zespolone 
LeD, dodające mu trójwymiarowego wyglądu.

Projektanci dążyli do stworzenia bardziej oryginalnego i zarazem 

Ryszard Ryś Paweł Dżugan Piotr Dżugan Tadeusz  Dżugan 



funkcjonalnego wnętrza przedziału pasażerskiego w popularnym 
SUV-ie Hondy. W tym celu przeprojektowali oni chromowaną li-
stwę, która zdobi całą szerokość wnętrza, a na najważniejszych jego 
powierzchniach zastosowali wysokogatunkowe materiały wykoń-
czeniowe. Komfort pasażerów dodatkowo poprawia przesuwany 
o 60 mm w przód i w tył podłokietnik.

Honda Cr-V z napędem na cztery koła została teraz wyposażona 
w silnik wysokoprężny o podwyższonej mocy, a także nową, auto-
matyczną skrzynię biegów o dziewięciu przełożeniach. Nowocze-
sna, czterocylindrowa jednostka 1,6 litra i-DTeC z serii earth Dreams 
Technology rozwija o wiele wyższą moc od swojego poprzednika, 
generując 160 KM mocy maksymalnej i 350 Nm maksymalnego 
momentu obrotowego.

Silnik może współpracować z manualną skrzynią biegów o sze-
ściu przełożeniach lub z nową, dziewięciobiegową przekładnią au-
tomatyczną, która pomoże wydobyć potencjał tkwiący w oszczęd-
nej jednostce napędowej. W wersji z manualną skrzynią biegów 
auto emituje poniżej 130 gramów dwutlenku węgla na kilometr, 
podczas gdy wersja z przekładnią automatyczną – poniżej 135 gra-
mów, czyli o 20 procent mniej w porównaniu z poprzednikiem wy-
posażonym w skrzynię o pięciu przełożeniach. 

Honda Cr-V z napędem na dwa koła, dostępna z przekładnią ma-
nualną, będzie nadal oferowana z silnikiem 1,6 litra i-DTeC o mocy 
120 KM, emitującym zaledwie 115 gramów CO2 na kilometr, a tak-
że z silnikiem benzynowym 2,0 litra i-VTeC o mocy 155 KM, który 
spełnia teraz normę euro 6.

– Osobom szukającym okazji cenowych jesteśmy jeszcze w stanie 
zaoferować modele, nie tylko Cr-V, z rocznika 2014 – dodaje Jacek 
rachwalski. – Dodatkowo możemy odkupić od zainteresowanych 
zakupem Hondy klientów ich obecny samochód, oczywiście po do-
konaniu oględzin i bezpłatnej wycenie.

Honda obecna jest na rynku od 1948 roku. Zanim zaczęła pro-
dukować samochody, wytwarzała silniki i motocykle. Podobna 
była historia jej koszalińskiego dealera – firmy Auto Mojsiuk KM, 
która działalność zaczynała jako warsztat blacharsko-lakierniczy, 
a od 1995 r. autoryzowanym dealerem tej japońskiej marki.
Założycielem koncernu był Sōichirō Honda (ur. 1906 r.) W dzie-
ciństwie pomagał ojcu w naprawie rowerów. Następnie pra-
cował jako mechanik samochodowy i uruchomił własną firmę 
zajmującą się naprawą aut. Opatentował szprychy metalowe, 
a także zajmował się produkcją pierścieni tłokowych do małych 
silników. Myślał także nad skonstruowaniem własnego auta.
O właściwych początkach marki możemy mówić od 1948 roku, 
gdyż wtedy rozpoczęła się produkcja motocykli. Przedsiębior-
stwo musiało zmagać się ze skutkami II wojny światowej. Zmiana 
nastąpiła na początku lat 50. XX wieku, kiedy to Japonia prze-
żywała boom gospodarczy. Nowe fabryki mogły więcej produ-
kować, a Honda zaangażowała się również w motosport. Marka 
trafiła na inne rynki, a w 1958 roku oddział firmy został otwarty 
w USA. rok później właśnie na rynku amerykańskim zadebiu-
tował motocykl C100 CuperCub, który na całym świecie został 
sprzedany w 50 mln egzemplarzy. Honda stała się światowym 
liderem pod względem produkcji motocykli. Założyciel marki 
od najmłodszych lat marzył jednak o skonstruowaniu własne-
go modelu samochodu. Jego marzenie spełniło się, a pierwszy 
prototyp auta osobowego powstał w 1960 roku. Pierwszym se-
ryjnie produkowanym autem była jednak półciężarówka T360, 
która zadebiutowała w 1963 roku. Późniejsze lata i dekady to 
ciągły rozwój i sukcesy – debiut jednego z najbardziej rozpo-
znawalnych modeli marki – hondy civic. W 1976 roku powstało 
milion egzemplarzy pojazdu. W 1976 roku pojawia się następny 
legendarny model – accord.
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Grupa Mojsiuk - Firma Roku 2012
Nagroda gospodarcza przyznana przez  
Środkowopomorską radę Naczelnej 
Organizacji Technicznej w związku z 45. 
edycją Koszalińskich Dni Techniki
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Od lat dodatkową nagrodą dla dziewczyny, która w regionalnym konkursie Miss Polski 
Nastolatek zostaje uznana za najpiękniejszą, jest profesjonalna sesja fotograficzna w 

naszym miesięczniku. W ostatniej edycji konkursu tytuły Miss Nastolatek Pomorza Środ-
kowego 2015 i Miss Galerii eMKA 2015 zdobyła 16-letnia koszalinianka Klaudia Guze 
i to ona stanęła przed obiektywem Wojciecha Gruszczyńskiego. Mają Państwo okazję 

ocenić efekt ich wspólnej pracy. Jak zawsze scenerią sesji była Galeria eMKA.  

DEBIUT KLAUDII
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Zdjęcia: Wojciech Gruszczyński
Asystent fotografa: Marek Brzeziński
Stylizacja: Olga Kurenna
Makijaż: Karolina Maciejewska
Fryzury: Walentyna Kiriłłowa

Sukienki: sklep CDN FASHION (Galeria EMKA)
Buty: sklep Reserved (Galeria EMKA)
Naszyjnik i kolczyki:  CDN FASHION
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Kobiety kochają luksusowe buty. Zwłaszcza, kiedy ich cena nie przyprawia o ból głowy, 
a obcasy o ból stóp. Styl, wygoda i dobra cena w jednym? Właśnie takie buty można od 

niedawna kupić w Koszalinie. W kwietniu otwarty został butik marki Loft37. Sklep 
oferuje też unikalną możliwość własnoręcznego zaprojektowania wymarzonej pary butów.

Moda w najlepszym wydaniu zawitała do Koszalina. Marka 
Loft37 istnieje już od kilku lat, ale koszaliński butik zaledwie od 
kwietnia. Popularność Loft37 zawdzięcza wyjątkowemu designo-
wi, bogatej kolorystyce, wysokiej jakości materiałów, z których 
wykonane są buty. W butiku dostępne są też bardzo zróżnico-
wane fasony, które zaspokoją potrzeby zarówno sportowych 
elegantek jak i pań, które nie wyobrażają sobie życia bez wyso-
kich szpilek. Jak to się stało, że ta unikalna marka pojawiła się 
w Koszalinie?

– Masówka rodem z centrów handlowych jest przerażająca! 
– mówi pani Beata Łapikocka, która zdecydowała się otworzyć 
butik Loft37 w Koszalinie. – Na szczęście przybywa coraz bardziej 
świadomych klientek, które doskonale wiedzą, czego szukają. 
Teraz nie muszą już po tę jakość jeździć do innych miast. Koszalin 

dojrzewa do odważnej, oryginalnej mody.
Założycielki marki (prawniczka Joanna Trepka i malarka Pau-

lina Ada Kalińska) szczególnie dbają o estetykę i jakość wyko-
nania butów. W poszukiwaniu najlepszych skór jeżdżą po całym 
świecie, a ich buty produkowane są wyłącznie w Polsce. ręcznie. 
Marka Loft37 narodziła się z ich pasji – miłości do butów i cią-
głych poszukiwań tych wymarzonych modeli, których niestety 
nie udawało się kupić w zwykłych sklepach

Kiedy kobiety tworzą buty dla innych kobiet ważnym aspektem 
jest też wygoda. O tym, jak ważny jest komfort noszenia butów 
wie każda, której zdarzyło się zmagać ze źle wyprofilowanymi, 
kaleczącymi stopy butami.

– Oczywiście znam te problemy – śmieje się Beata Łapikoc-
ka. – Można trafić na buty, które powodują, że jest się szczęśliwą 

DIABEŁ TKWI 
W BUTACH!

AUTOr: AGATA OSSOWSKA 
/ FOTO: ALLA POZMOGOWA/ArCHIWUM LOFT 37



kobietą dwa razy – kiedy się je kupuje i kiedy się je zdejmuje po 
pierwszym wyjściu. W przypadku naszych butów nie ma takiej 
możliwości. Przede wszystkim są w całości wykonane ze skóry. Są 
też dobrze wyprofilowane, a w przypadku najwyższych obcasów 
stosowana jest ukryta platforma. Niektóre z klientek twierdzą, że 
w szpilkach Loft37 bardzo dobrze się biega.

To jednak dopiero początek podróży do oryginalnego, obuw-
niczego świata. Prawdziwym hitem jest możliwość osobiste-
go zaprojektowania butów, którą oferuje Loft37. Modeli jest 
kilkadziesiąt, a wszystkie ich elementy mogą zostać wykonane 
z wybranych materiałów. Warto wybrać się do butiku, obejrzeć 
dostępne skóry, dotknąć ich i, korzystając z wiedzy pani Beaty, 
zaprojektować swoje wymarzone buty. W ofercie jest też intere-
sująca kolekcja ślubna, w ramach której również istnieje możli-
wość przygotowania spersonalizowanego projektu.

Wizyta w butiku może też stać się okazją do bardziej ogólnych 
rozważań. Skąd bierze się kobieca miłość do butów?

– Buty są elementem garderoby, który potrafi całkowicie od-
mienić strój – mówi pani Beata. – Zwykłe dżinsy albo prosta czar-
na sukienka stają się wyjątkową kreacją, kiedy dodamy do nich 
wyjątkowe buty. Dla wielu kobiet jest to sposób na wyrażenie 
siebie. W butach tkwi diabeł – luksusowe buty to mały kobiecy 
snobizm. Są jak dobry samochód albo zegarek.

Na szczęście Loft37 oferuje ceny inne niż producenci samo-
chodów i zegarków. Są porównywalne z cenami w sieciowych 
sklepach.

Twórczyniom marki nie zależy jednak na masowej promocji. 
Loft37 dobrze wypełnia rynkową niszę, a z promocją można spo-
tkać się obecnie głównie korzystając z Facebooka. Warto „polu-
bić” Loft37, bo co tydzień organizowane są atrakcyjne promocje. 
Niektóre modele butów można dzięki temu kupić nawet z 20 
proc. obniżką. Buty Loft37 są też stałymi gośćmi na polskich blo-
gach modowych, których autorki od kilku lat rosną w siłę i stają 
się prekursorkami nowych trendów.

Koszaliński butik znajduje się na parterze nowego budynku 
przy ul. Zwycięstwa 109. Lokalizacja również nie jest przypadko-
wa.

– Nie myśleliśmy o umieszczeniu sklepu w centrum handlowym 
– wyjaśnia Beata Łapikocka. – Za to Zwycięstwa 109 to wymarzo-
na lokalizacja. Lokale użytkowe są tu zaprojektowane w sposób, 
który idealnie pasuje do marki. Wysokie pomieszczenia, beton 
i spora przestrzeń tworzą bardzo przyjemny klimat, a na doda-
tek tuż obok znajduje się świetna kawiarnia i park. Można więc 
wpaść do nas prosto ze spaceru. Po to, co kochamy najbardziej 
– ciastka, kawę i buty.

MODA 69 
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Sławno nie jest stolicą mody. Ba, prawdopodobnie nigdy wcześniej nie odbył się w nim 
żaden profesjonalny pokaz. Jednak za sprawą pani Katarzyny Stefanów w końcówce 

marca miasteczko zamieniło się na jeden dzień niemal w Mediolan. 

Dlaczego Sławno? – Bo tutaj się urodziłam i mieszkałam 12 
lat. Tutaj zaczynałam kreatywnie się realizować. Po latach miesz-
kania, studiów i pracy w Niemczech chciałam pokazać przyjacio-
łom, znajomym i krewnym świat, w którym się obracam. Świat, 
w który trudno wejść i najwyżej ogląda się go na ekranie telewi-
zora. Tu mogli go zobaczyć na żywo i z bliska – wyjaśnia Katarzy-
na Stefanów.

Moda jest jej życiową pasją od dzieciństwa. Studiowała pro-
jektowanie i stylizację. Od 2008 r. przez pięć lat pracowała jako 
stylistka, uczestnicząc w przygotowaniach do pokazów mody 
w wiodących firmach berlińskich. Obecnie pracuje na własny 

rachunek. – Wdrażanie własnych koncepcji aranżacji i stylizacji 
pokazów mody stanowi dla mnie wyzwanie. Kompleksowo or-
ganizuję i planuję pokazy mody na terenie Niemiec i Polski. Po-
cząwszy od wyboru lokalizacji (miejsca pokazu), poprzez dobór 
zespołu: makijażystek, modelek, stylistów, poszukanie sponso-
rów, zaprojektowanie choreografii, scenografii i stylizacji.

W czasie marcowego pokazu kreacje przygotowane przez 
kilka projektantek z całego świata prezentowały zawodowe mo-
delki z Niemiec, a także amatorki – dziewczyny ze Sławna – wyło-
nione w drodze castingu. Poradziły sobie doskonale. I na pewno 
przeżyły wyjątkową przygodę. 

AUTOr: KAJA KNUTH / FOTO: MySTyLeeVeNTS.De

CIąGNIE WILKA 
DO SŁAWNA



MODA 71 



MODA72 



MODA 73 



agadnieniami niedoboru snu i nieprawidłowego 
rytmu dobowego zajmują się od lat naukowcy na 
całym świecie. Niektórzy z nich, jak autorzy publiku-
jący w amerykańskim periodyku „Sleep” namawiają 

wręcz do późniejszych godzin rozpoczynania pracy. Wyspany pra-
cownik jest bardziej efektywny i zdrowszy, co pozytywnie odbija się 
na wynikach finansowych zatrudniającej go firmy.

NIE PAMIęTAM

Zbyt mała ilość snu powoduje gorszą zdolność do zapamiętywa-
nia. Amerykańscy naukowcy przebadali 70 osób w wieku od 53 do 
91 lat. Wykazali oni, że zaburzenia snu i niedostateczny odpoczynek 
u starszych dorosłych wiąże się z nieprawidłowościami w pracy pa-
mięci długotrwałej oraz większą ilością ß-amyloidu. Białko to od-
powiedzialne jest za rozwój neurodegeneracyjnej choroby Alzhe-
imera.

Długotrwałe niedobory snu mogą skutkować też obniżonymi 
zdolnościami językowymi i utrudnieniami w klarownym wyrażaniu 
myśli. Osoby, które cierpią z powodu bezsenności lub z powodu za-
burzeń rytmu dobowego zazwyczaj mówią w sposób monotonny, 
powolny i niewyraźny, powtarzając często pojedyncze wyrazy oraz 
gubiąc sens wypowiedzi. Poza tym jednoznacznie wykazano, że 
niedosypianie wiąże się z wzmacnianiem negatywnych emocji pod 
wpływem drobnych przeciwności. Gdy jesteśmy zmęczeni brakiem 
snu, szybciej popadamy w irytację i rozdrażnienie. Trudniej jest też 
nam przyswoić nowe informacje, takie jak chociażby imiona nowo 
poznanych osób. Niewyspany mózg ma skłonność do częstszego 
rozpraszania się, co może utrudniać pracę i wykonywanie codzien-
nych obowiązków.

Od ponad 100 lat wiemy również, że zbyt mała ilość snu, poniżej 

optymalnych siedmiu-ośmiu godzin na dobę, może powodować 
występowanie bólów głowy.

MAŁO ŚPISZ, WIęC TYJESZ

Zbyt krótki nocny odpoczynek powoduje zaburzenia w gospo-
darce hormonalnej organizmu. Może to skutkować wzmożoną 
ochotą na wysokotłuszczowe potrawy oraz na większe porcje dań. 
Dlatego też niewysypianie się może powodować nadwagę i oty-
łość. Ich powikłaniem może być rozwinięcie się cukrzycy typu II.

Dodatkowo udowodniono, iż przesypianie mniej niż czterech 
godzin w czasie doby związane jest z większym prawdopodobień-
stwem zachorowania na schorzenia układu krwionośnego. Wiąże 
się to z przyspieszoną akcją serca zmęczonych osób oraz większym 
stężeniem białka C-reaktywnego.

SEN RODZI ODPORNOŚć

Szwedzcy uczeni wykazali, że mniejsza 
ilość snu zaburza naturalne mechanizmy 
obronne naszego organizmu. W badaniu 
naukowców z Solny i Uppsali brało udział 
jedenastu mężczyzn i trzynaście kobiet, któ-
rym podana została szczepionka przeciwko 
wirusowi świńskiej grypy (H1N1). Monitoro-
wano poziom przeciwciał, jakie dana osoba 
miała po cyklu, który obejmował szesnaście 
godzin czuwania i osiem godzin snu oraz po 
dobie bez odpoczynku. Okazało się, że or-
ganizm gorzej radził sobie z ewentualnymi 
najeźdźcami, gdy układ odpornościowy nie 
miał szans na regenerację w czasie snu.

Wyniki badań wskazują także, że osoby 
śpiące mniej niż osiem godzin na dobę 
przeziębiają się trzykrotnie częściej niż 
„śpiochy”.

SEN ODEGNA ZŁE MYŚLI

Gdy w naszym życiu pojawiają się zmar-
twienia, niezałatwione sprawy czy problemy 

w kontaktach międzyludzkich, często towarzyszy im niespokojny sen 
i myśli, które nie pozwalają na spokojne zaśnięcie. O ile kłopoty te 
bywają przejściowe i znikają po rozwiązaniu problemów, to u wielu 
osób, cierpiących z powodu różnych zaburzeń zdrowia psychiczne-
go, stanowią one poważny problem. Nawracające negatywne myśli 
towarzyszą bowiem wielu zaburzeniom lękowym, stanom depresyj-
nym, zespołowi stresu pourazowego, nerwicy natręctw czy fobiom 
społecznym. Udręczone pesymistycznymi myślami osoby śpią bar-
dziej niespokojnie, często mają problemy z zaśnięciem, a jeżeli już 
zasną, to przebudzą się w nocy. rozregulowany cykl dobowy jest 
niebezpieczny nie tylko dla konstrukcji zdrowia psychicznego, lecz 
również może powodować wzrost prawdopodobieństwa zachoro-
wania na różne rodzaje nowotworów, w tym na nowotwory piersi 
u kobiet oraz raka prostaty u mężczyzn.

ZDROWIE I URODA

Z

SEN NAPRAWDĘ DAJE ZDROWIE
Liczne badania naukowe dowodzą, że jako ludzie współcześni śpimy coraz mniej. 

Jeszcze 70 lat temu przesypialiśmy średnio osiem godzin na dobę, a obecnie zadawalamy 
się zaledwie sześcioma godzinami snu. Fatalnie wpływa to na nasze zdrowie.

AUTOr: ANNA rÓŻAńSKA
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ak przyznaje pani Katarzyna, przystępowała do organi-
zacji dyżuru z pewnymi obawami. Temat odpowiedniej 
dbałości o stopy dopiero przebija się do powszechnej 
świadomości. efekt jednak przerósł jej oczekiwania. 

Z oferty skorzystało ponad 50 osób. 
Koszalinianie chętnie korzystali z badania stanu stóp, tak jak 

z konsultacji z lekarzem ortopedą. Była również możliwość zbadania 
poziomu cukru we krwi, co pozwala wykluczyć zagrożenie cukrzycą. 
A warto pamiętać, że jednym z powikłań tej choroby jest tzw. stopa 
cukrzycowa, czyli skłonność do powstawania trudnych do leczenia 
ran. Z osobami, u których poziom cukru przekraczał dopuszczalne 
normy rozmawiała dr Danuta Cybulska, diabetolog.

– Warto było zaproponować tę akcję. Spotkała się ona z bardzo 
dobrym przyjęciem. Będą z pewnością kolejne – mówi Katarzyna 
Kasprzak. – Najważniejsze, że pacjenci uzyskują wiedzę, że wiele 
dolegliwości związanych ze stopami można złagodzić bez wizyt 
u ortopedy, na które przecież bardzo długo się czeka i że – co naj-
ważniejsze – od prawidłowej pielęgnacji stóp zależy w ogromnym 
stopniu komfort codziennego życia. 

Pani Katarzyna Kasprzak na co dzień prowadzi gabinet podolo-
giczny przy ulicy Kościuszki 7; kontakt telefoniczny 512 855 900. 

J

UDANY DYŻUR PODOLOGICZNY
Katarzyna Kasprzak, koszalińska podolożka, dość często gości na łamach „Prestiżu”. Tym 

razem za sprawą pierwszego otwartego dyżuru podologicznego, jaki zorganizowała 
17 kwietnia br. w City Box na rynku Staromiejskim. 

AUTOr: ANNA rÓŻAńSKA / FOTO: KArOL MATUSZeWSKI

Katarzyna Kasprzak w trakcie konsultacji w City Box

Badanie prowadzi biomechanik Michał Baryń, specjalista w zakresie wad postawy

Lekarz Maksym Własny
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AUTOr: ANNA MAKOCHONIK

SZPARAGAMI 
SeZON SIę ZACZyNA

aj to piękny miesiąc. Także w sekcji 
kulinarnej. Sezon na bogactwo natury 
otwierają szparagi, arystokraci w świe-
cie warzyw. W Polsce występuje jeden 
ich gatunek – szparag lekarski. Spo-
śród wszystkich 216 gatunków upra-
wianych na świecie, głównie w roli ro-

ślin ozdobnych, jest jadalny. Jego smak i właściwości doceniali już 
starożytni smakosze; uważali go przy tym za afrodyzjak, o czym miał 
świadczyć falliczny kształt. Co do miłosnych właściwości pewności 
nie ma, gwarancja dotyczy za to zdrowotnych wartości szparagów. 
100 gramów to tylko 18 kilokalorii. To nie pomyłka. Pęczkami mogą 
zajadać je osoby stosujące dietę, zwłaszcza, że smaczne są nawet 
te z wody, bez dodatków. Są bogate w witaminy i sole mineralne. 
Zawierają kwas foliowy w ilości dostarczającej 50 proc. dziennego 
zapotrzebowania, a więc poleca się je kobietom w ciąży. Ponadto 
zawierają sporo witaminy C, e, karotenu, potasu, błonnika, magne-

zu oraz przeciwutleniaczy, które zapobiegają nowotworom i starze-
niu skóry. Uwaga! Działają moczopędnie i rozluźniająco, a czasem 
wzdymają. Powinny na nie uważać osoby cierpiące na dnę mocza-
nową, bo choć zdania co do tego czy ją nasilają ze względu na za-
wartość puryn, czy odwrotnie – rozpuszczają złogi moczanowe są 
podzielone. Póki co, lekarze odradzają ich jedzenie w przypadku 
podagry, a przynajmniej jedzenie z rozwagą.

TRZY KOLORY

Szparag to szparag. Ten jadalny nie ma odmian ani rodzaju. Jego 
trzy kolory – biały, zielony lub fioletowy wskazują wyłącznie na spo-
sób uprawy, a konkretnie moment wykopania warzywa z ziemi. Bia-
łe, najszlachetniejsze, nigdy nie widzą światła słonecznego, więc nie 
wytwarzają barwników. Są najłagodniejsze w smaku, ale też najtrud-
niejsze w obróbce. Przed gotowaniem należy je dokładnie obrać. 
Bywają twarde i łykowate – najdłużej się je gotuje, a w gotowaniu 

m
Szparag to kapryśny książę. Pojawia się raz w roku, na miesiąc i znika. Niechętnie 

poddaje się mrożeniu i wekowaniu. Niełatwo się go hoduje, a zebrać wypada skoro 
świt. Miłośnicy czekają na niego cały rok, by przetworzyć na każdy możliwy sposób 

i najeść się na zapas. Potrafi się przecież cudownie odwdzięczyć za swoją 
niedostępność: niepowtarzalnym smakiem, szerokim działaniem 

prozdrowotnym i całą paletą zastosowań kulinarnych.
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tracą część swoich właściwości. Dlatego gdy gotujemy zupę z bia-
łych szparagów, warto do wywaru wrzucić... obierki (potem należy 
je wyjąć!).

Fioletowa końcówka czy część szparaga oznacza, że nasz ksią-
żę wychylił już głowę ponad ziemię i na jego koronę padło światło 
słoneczne. Proces jest błyskawiczny, wystarczy chwila. Dlatego fio-
letowe szparagi zbiera się o świcie, by nie zdążyły zzielenieć. Mają 
więcej cennych cukrów i błonnika od kolegów, więc są cenne, lecz 
ze względu na uprawę – rzadkie. W przeciwieństwie do zielonych. 
Te zbiera się, gdy wyrosną kilkanaście centymetrów nad ziemię 
i pod wpływem słońca zmienią kolor. Dodaje im to też walorów od-
żywczych – mają najwięcej składników mineralnych. Mimo że naj-
cieńsze, mają najbardziej wyrazisty smak, są miękkie, nie wymagają 
obierania, gotują się szybko, a dadzą się nawet jeść na surowo.

LICZY SIę DŁUGOŚć

Przechowywanie szparagów nie ma sensu, bo najlepiej smakują 
świeże. Jeśli to jednak robimy, należy zawinąć dolną część w wilgot-
ną bawełnianą ściereczkę i włożyć je do lodówki. Zielone szparagi 
potrzebują tylko umycia i odcięcia końcówek, choć nie zawsze. Białe 
i fioletowe natomiast trzeba oporządzić dokładniej. Już przy zaku-
pie warto zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim, 
czy jest jędrny, a jego korona zamknięta. Po ściśnięciu na końcówce 
warzywa powinny się pojawić kropelki soku. Grubość szparaga nie-
koniecznie stanowi o jego wnętrzu, ale najlepiej kupić te średniej 
grubości. Średnica powyżej 3 cm nie wróży niczego dobrego.

Końcówka szparaga jest zazwyczaj zdrewniała, ale warto oce-
nić na jakiej długości, bo bardzo sucha to znak, że szparagi nie 
są pierwszej świeżości i będzie trzeba warzywo skrócić o połowę. 
Można końcówkę obciąć, ale najlepiej szparaga złamać, naciskając 
go delikatnie z obu stron – sam ułamie się w odpowiednim miejscu 
(około 3 cm). Obieramy szparaga bardzo precyzyjnie i dokładnie, 
obieraczką do warzyw, lub małym nożem, od góry do dołu. Gwa-
rantujemy sobie w ten sposób komfort jedzenia szparagów bez ko-
nieczności ręcznego pozbywania się pozostałych na nim nitek.

Gotujemy szparagi w lekko osolonej i osłodzonej wodzie. Ide-
alnie na stojąco – maniacy  mogą wyposażyć kuchnię w specjalny, 
podłużny garnek z sitkiem, reszta może je wsadzić do wysokiego 
rondla. Związane i ustawione tak, by główki wystawały ponad wodę. 
Sprawdzi się też garnek płaski, byle szeroki. Zielone szparagi gotują 
się bardzo krótko, około 5-10 minut (dobrze przyrządza się je na 
parze). Białe gotujemy około 15-20 minut. Powinny być al dente, 
chyba że planujemy zmiksować je na krem.

ZE SZPARAGIEM MOŻNA WSZYSTKO

Dosłownie. Trzeba tylko zdecydować czy wolimy ostry, wyrazisty 
smak zielonego szparaga czy delikatny, słodki białego. Oba można 
wykorzystać w tych samych celach, jednak te pierwsze nadadzą się 
do dań wymagających zachowania zwartej struktury, a drugie tam, 
gdzie mile widziana jest jego miękka forma.

Zatem – białe szparagi najlepsze są na zupy typu krem. Gotuje-
my je do miękkości, miksujemy, doprawiamy śmietanką lub mle-
kiem, solą, pieprzem, gałką muszkatołową, posypujemy pietruszką, 
płatkami migdałów lub uprażonym słonecznikiem i danie gotowe. 
Wspaniale smakują w towarzystwie ryby, drobiu, jaj sadzonych, na 
miękko i w koszulce. Wytrawnie komponują się w truflami, choć to 
już wybitnie arystokratyczne danie, głównie ze względu na koszt.

Zielone szparagi też nadadzą się na zupę, jednak nie miksuje-
my ich, ale gotujemy w wywarze, pokrojone w kawałki. Zgrillowane 
mogą być składnikiem grzanki albo sałatki. Podgotowanych może-
my użyć do zapiekanek, tarty, pizzy, pasty, risotta. Jako przekąskę 
zawinięte w plaster szynki, np. parmeńskiej lub włożone w tortillę. 
Pasuje do nich wszystko, co ostre: parmezan, musztarda, chili, czo-
snek, a także gęste, zawiesiste sosy – beszamelowy, holenderski.

Jednak można i warto jeść je w najprostszej wersji – z wody, pola-
ne rozpuszczonym masłem albo prażoną na maśle bułką tartą.

BIAŁE RISOTTO Z MIęTą

Produkty: 
Pęczek białych szparagów; 250 g ryżu arborio; 1/4 kostki masła / 

50 g klarowanego; 100 g parmezanu lub grana padano; szalotka; 
mięta; sól, pieprz, gałka muszkatołowa.

Sposób przyrządzenia: 
Szparagi oporządzamy i gotujemy al dente wraz z odciętymi 

końcówkami i obierkami. Wywar zostawiamy, wyrzucamy resztki, 
szparagi kroimy na 3-centymetrowe kawałki. Odkładamy. Na pa-
telni rozpuszczamy połowę masła, wrzucamy pokrojoną drobno 
szalotkę. Do zeszklonej cebuli dodajemy suchy ryż i podsmażamy 
go przez 5 minut. Dodajemy trochę wywaru i mieszamy aż ryż go 
wchłonie, czynność powtarzamy aż ryż zmięknie całkowicie. Doda-
jemy wówczas pokrojone szparagi, przyprawiamy. Dodajemy pozo-
stałą część masła,  3/4 startego parmezanu oraz posiekaną miętę. 
Mieszamy. Posypujemy resztą parmezanu.

SAŁATKA Z GRILLOWANYMI SZPARAGAMI

Produkty:
Zielone szparagi; mieszanka sałat (rukola, roszponka, cykoria, 

radichio); duża papryka; awokado; 100 g koziego sera w kawałku; 
dwie łyżki prażonego słonecznika; łyżeczka ostrej musztardy (np. 
dijon) i miodu; sok z połowy cytryny; sól, pieprz, płatki chili.

Sposób przyrządzenia:
Paprykę kroimy w grube paski. Szparagom odcinamy końcówki 

i kroimy na 3-centymetrowe kawałki. Grillujemy. W kubeczku mie-
szamy sok z cytryny, musztardę, miód i przyprawy. Podprażamy 
słonecznik na suchej patelni. Sałaty rozkładamy na płaskim talerzu. 
Ozdabiamy grillowanymi warzywami, pokrojonym w plastry awo-
kado, startym w cienkie plastry serem. Posypujemy słonecznikiem 
i polewamy sosem. Podajemy z grzankami.

QUICHE ZE SZPARAGAMI I SUSZONYMI POMIDORAMI

Ciasto:
250 g mąki; 125 g masła; jajko; sól.
Nadzienie:
Zielone szparagi; mały słoik suszonych pomidorów w oliwie; 3 

żółtka; 2 kubeczki śmietany 36 proc.; 100 g cheddara; mała garść 
startego parmezanu; sól, pieprz, tymianek.

Sposób przyrządzenia:
Do mąki dodajemy posiekane masło, jajko i sól. Szybko zagnia-

tamy, formujemy kulę, zawijamy w folię spożywczą i wkładamy 
do lodówki na godzinę. Szparagi blanszujemy. Suszone pomido-
ry kroimy w paski. Wyjmujemy ciasto z lodówki, rozwałkowujemy 
i przenosimy do natłuszczonej masłem formy na tartę. Wylepiamy 
ją, ciasto nakłuwamy widelcem. Wysypujemy suchą fasolą (lub ce-
ramicznymi kulkami). Pieczemy około 15 minut w 180 st. C. Żółtka 
roztrzepujemy ze śmietaną i startym cheddarem, solą, pieprzem, 
tymiankiem. Na podpieczonym cieście układamy szparagi i pomi-
dory. Wylewamy na nie masę serowo-jajeczną. Posypujemy parme-
zanem. Pieczemy w 160 st. C (bez termoobiegu) około 30 minut, aż 
wierzch się zarumieni.
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SzpaRagi z SoSeM holenDeRSkiM

szparagi:
pęczek szparagów
sok z 1/2 cytryny
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka cukru

sos:
3 żółtka
2 łyżki soku z cytryny
1 płaska łyżeczka musztardy
100 g roztopionego masła, schłodzonego
sól
pieprz (daliśmy cytrynowy)

Ze szparagów odetnijcie zdrewniałe 
końcówki, ok. 1,5 cm. Zagotujcie wodę 
z sokiem z cytryny, łyżeczką soli i cukru. 
Szparagi wrzućcie do wrzątku i gotujcie 
ok. 5-8 min. Uważajcie żeby ich nie roz-
gotować! Czas na sos. W garnku zago-
tujcie trochę wody. W metalowej misce 
wymieszajcie żółtka z sokiem z cytryny 
i musztardą. Jak woda zacznie wrzeć, 
postawcie na garnku miskę tak, żeby nie 
dotykała wody. Powoli dodajcie rozto-
pione masło. Sos mieszajcie intensywnie 
dopóki nie zacznie gęstnieć. Zdejmijcie 
z garnka. Dodajcie pieprz i sól. Szparagi 
polejcie sosem. Smacznego!
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kReM ze SzpaRagów 
na ziMno lub na ciepło

Składniki:
pęczek zielonych szparagów, ok. 500 g, pokrojonych
2 ząbki czosnku, posiekane
1 cebula, posiekana
3 szklanki wody
1/2 łyżeczki soli
1/2 łyżeczki białego pieprzu
1/2 szklanki jogurtu + 2 łyżki do serwowania zupy
1 łyżeczka skórki startej z cytryny
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżka oliwy

Szparagi umyjcie, odetnijcie 
zdrewniałe końcówki, po-
krójcie w 2-3 cm kawałki. Mo-
żecie zostawić 2-3 szparagi do 
ozdobienia zupy (użyjcie do tego 
mandoliny do obierania warzyw). 
Na patelni rozgrzejcie oliwę, wrzućcie 
cebulę, czosnek, szparagi, wymieszajcie 
i smażcie ok. 5 minut. Dodajcie wodę, sól i pieprz, 
gotujcie przez ok. 10-15, aż szparagi zmiękną. Odstawcie 
zupę do ostygnięcia. Zmiksujcie wszystko. Przecedźcie przez 
sito. Dodajcie jogurt, skórkę i sok z cytryny. Jeśli trzeba dodaj-
cie jeszcze soli i pieprzu. Podawajcie na ciepło, bądź wstawcie 
do lodówki do ochłodzenia. Przed podaniem dodajcie łyżkę 
jogurtu i paski świeżych szparagów. Smacznego!

eintopf to potrawa jednogarnkowa. W tym garze siedzi gotujące małżeń-
stwo – Justyna i Daniel Hof, mocno przyprawione pasją do kuchni i gotowania. 
Na co dzień prowadzą kulinarnego bloga na łamach którego dzielą się prze-
pisami swoich dziadków, rodziców, znajomych, ulubionych kucharzy i wreszcie 
autorskimi pomysłami wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co mie-
siąc, udowadniając, że wszędzie dobrze, ale w domu smakuje najlepiej.
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TOMASZ STAŃKO 
GrAM, ABy Żyć

- zego poszukuje pan w muzyce, którą 
pan tworzy i w tej, której pan słucha?

- Nowych  wartości, nowych doznań,  
nowych brzmień. Takich, których jeszcze 
nie ma. I staram się sam takie wytworzyć. 
Słuchając dźwięków, staram się te rzeczy 
przez innych stworzone wchłonąć, by 

mieć bogatsze dźwiękowo wnętrze, by być przygotowanym na od-
biór rzeczy innych, które mogą mnie zaskoczyć, ale jestem na nie 
otwarty . 

- Zdarza się panu zainspirować muzyką odległą od  tej, którą 
pan tworzy, w której się porusza?

- Taka muzyka niekoniecznie mnie inspiruje, bo ja przede wszyst-
kim inspiruję się sam sobą, swoim „ja”. Natomiast  poszerzam 
wrażliwość przez słuchanie bardzo różnorodnych rzeczy i czasem 
słucham nawet czegoś wręcz na siłę. Jeśli wiem, że coś jest dobre - 
bo to jest bardzo istotne, żeby to było wysokiej klasy - to wówczas 

słucham, nawet jeśli jest to bardzo odległe od mojej estetyki. 
- Żyje pan by grać, czy gra pan, aby żyć?
- Oczywiście gram, aby żyć. Życie jest najważniejsze. Żyję, grając. 

Używam grania do życia. Jest to moja forma przeżywania życia.
- A gdyby nagle odcięto pana od muzyki?
- Nic by się takiego nie stało, bo najważniejsze jest życie. To jest 

jedyny bezcelowy sens naszego istnienia.
- Miles Davis powiedział, że jeśli na koncertach nie pojawiają się 

piękne dziewczyny, to lepiej przestać grać, bo to znak, że muzyka 
już nie uwodzi. U pana się pojawiają?

- Coś w tym jest. Piękno dąży do piękna. Na moje koncerty wciąż 
przychodzą atrakcyjne dziewczyny. Muzyka posiada magnetyzm, 
który pociąga i przyciąga – także kobiety, a piękne kobiety dodają 
prestiżu koncertom. 

- Co pan czuje, kiedy gra? Szwedzki muzyk jazzowy Mats Gu-
stafsson powiedział, że jeśli cokolwiek czuje się podczas grania to 
znaczy, że coś jest nie tak.

c
Najważniejsze jest życie. To jest jedyny  bezcelowy sens naszego istnienia - mówi Tomasz 

Stańko.  Wybitny trębacz odwiedzi Koszalin i 2 czerwca da koncert w Filharmonii 
Koszalińskiej. Nam przy filiżance kawy mówi o muzycznych poszukiwaniach, słabości 

do mody i o tym, czy na jego koncertach wciąż pojawiają się piękne kobiety.
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- Ja też nic nie czuję. Gram. Staram się wejść w dźwięk, bo to 
jest łączność. Czasem otwieram oczy i patrzę na publiczność, ale 
generalnie się wyłączam. To dość trudny proces – wyłącza się mózg, 
uruchamia się intuicję. Człowieka ogarnia jak gdyby obojętność, 
rodzaj znieczulenia. Nie ma przeżywania. Przeżywanie jest podczas 
słuchania. 

- Jest pan zwolennikiem definiowania muzyki? Czy nazywa-
nie czegoś jazzem skandynawskim, polskim, czy amerykańskim 
w ogóle ma sens?

- Zdecydowanie nie. Byłem nieco zakłopotany, kiedy godzinę 
temu usłyszałem od pewnej pani redaktor, że jestem reprezen-
tantem muzyki europejskiej (śmiech). Nie jestem reprezentantem 
muzyki europejskiej, jestem dość znanym muzykiem w Stanach 
Zjednoczonych pochodzącym z europy. Nie oceniam muzyki pod 
kątem gatunków. Liczy się tylko poziom. Ja dzielę muzykę tylko na 
dobrą i złą.   

- Śledzi pan modowe trendy? W jednym z wywiadów powie-
dział pan, że dbanie o swój image to rodzaj szacunku do publicz-
ności… 

- Tak, ale generalnie chodzi o zrobienie przede wszystkim sobie 
przyjemności (śmiech). To bardzo przyjemne uczucie móc sobie 
pójść kupić nową rzecz Armaniego czy Paula Smitha.  Trafiła pani 
w mój czuły punkt. Niestety mam skłonność do mody. Mam ptasią 
naturę i lubię się stroić. Ale nie podążam za trendami. Jestem wier-
ny własnemu gustowi. Mój ubiór to kolaż. Lubię łączyć różne fasony 
i tworzyć własne, autorskie kompozycje.   

- Unika pan imprez, rzadko bywa pan na salonach…
- Celebryckie rzeczy mnie nie kręcą. Wolę pójść do muzeum. 

Ja lubię sam ze sobą siedzieć i myśleć. Lubię te swoją samotność, 
choć samotny wcale się nie czuję. Dzisiaj jesteśmy połączeni wszyst-
kimi możliwymi środkami przekazu, żyjemy niby osobno, ale właści-
wie wszyscy razem. Jest telewizja, telefon, komputery, SMS-y, maile. 
W dzisiejszych czasach samotność jest kompletnie inna niż samot-
ność pustelnika. To jest kwestia wyboru. Ja lubię takie życie.  

- Lubi pan herbatę, lubi pan kino, lubi pan buty. Co jeszcze lubi 
Tomasz Stańko?

- Lubię też kobiety. Lubię patrzeć na kobiety.
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To zapewne będzie jedno z najważniejszych wydarzeń kultural-
nych w Koszalinie w tym roku. Warto już teraz zadbać o bilety.
TOMASZ STAńKO QUArTeT, 2 czerwca 2015, godz. 19:00 
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki 
Tomasz Stańko – trąbka 
Marcin Wasilewski – fortepian 
Sławomir Kurkiewicz – kontrabas 
Michał Miśkiewicz – perkusja

Bilety w cenach: 79 zł (Strefa B), 99 zł (Strefa A) dostępne na 
portalach: www.ticketpro.pl, www.eventim.pl, www.bilety24.pl, 
www.biletomat.pl, www.ebilet.pl oraz w sklepach eMPIK, Saturn 
oraz Media Markt.
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eDyP CIę KOCHA… 
I NIE ZABIJE

ber pokazuje świat, który stał się tani, tandetny i krzy-
kliwy. Upadł system wartości oparty na zasadach 
i kodeksach. Pozostał Dekalog, ale ludzie zmienia-
ją znaczenie większości przykazań, inne naginając 
w zależności od potrzeb. Właśnie potrzeby, mnożo-
ne przez wszystkie stopnie przyjemności, napędzają 
mechanizm teatrzyku kukiełkowego, w którym – nie-

świadomie lub świadomie – odgrywamy swoje role rodzinne i spo-
łeczne.

ZWYKŁA RODZINA NIEZWYKŁA

Dokładnie takie są wszystkie postaci ze sztuki Irlandczyków Si-
mona Doyle’a i Gavina Quinna – pierwotnie komediowej, a na 
scenie BTD pokazanej w formie dramatycznej. „edyp cię kocha” 
w wydaniu Cezarego Ibera (laureata nagrody publiczności za naj-
lepszy spektakl „m-Teatru” w 2014 roku) odsłania wiele przestrzeni 
interpretacyjnych. Dezorientacja niektórych widzów po premierze 
jest tym bardziej uzasadniona, że tak pokazany „edyp” ociera się 
o abstrakcję i abstrakcyjnego wymaga myślenia. Nic tu nie jest 
powiedziane wprost, co więcej – tropy znane wiodą na manowce, 
a nieprzewidywalność staje się regułą narracyjną. 

Pięć postaci przypominających bohaterów psychologicznego 
ustawienia rodzinnego: tytułowy edyp (Artur Paczesny), Antygona 
(Katarzyna Pośpiech), Jokasta (Beata Niedziela), Kreon (Jacek Zdro-
jewski) oraz Terezjas (Piotr Krótki). rodzina. Zwykła, chociaż pokie-
reszowana emocjonalnie. Chwilę później, gdy wnikamy w zawiło-

ści wzajemnych relacji, już wiemy, że chora, zmyślona, stłuczona, 
może nawet już rozbita. Każdy z każdym walczy, krzywdzi, niszczy. 
A w tym wszystkim osobny dramat samego edypa, gdy dowiaduje 
się o swoim losie. Chce, żeby było inaczej, przytłacza go nieuchron-
ność przeznaczenia. Problem w tym, że to nie klątwa zabija rodzi-
nę edypa, lecz sami jej członkowie. Zakłamanie, intrygi, nienawiść, 
egoizm – to codzienność wielu rodzin, więc w tym wymiarze ta opo-
wieść jest uniwersalna. 

EDYP INNY OD WSZYSTKICH

Choć słowa wypowiadane przez bohaterów temu przeczą, wie-
rzę, że dla tego jedynego edypa jest ratunek. Nie zabił i nie skrzyw-
dził. Ten edyp kocha, a wszystko, czego dowiedział się o sobie jest 
elementem manipulacji pozostałych członków rodziny. Chcą jego 
zguby, obarczają winą za swoje grzechy. Wierzę, że można być edy-
pem bez skazy losu, można przeciwstawić się przeznaczeniu. Takie-
go edypa zobaczyłem na deskach BTD.

Jednak może być i tak, że mamy do czynienia z grą podwójną. 
Postaci z „edypa” momentami przypominają zupełnie obcych so-
bie ludzi. Jakby przyjęli zaproszenie psychoterapeuty (najwyraźniej 
widać to w sekwencji mediacji Terezjasa) do odegrania roli w sesji 
rozliczającej jedną lub kilka postaci. „Ty będziesz siostrą tego pana, 
a ty wujem tej pani, wiem, że nikt tu nikogo nie zna i nikt nicze-
go o innych nie wie, tym lepiej dla efektów terapii, proszę, a teraz 
pani dowiaduje się, że pani syn zabił swojego ojca” – tak mogłoby 
brzmieć niewypowiedziane wprowadzenie do tego spotkania. 

i
Najpierw jest konsternacja. Czemu to wszystko służy? Orientacja powraca po trudnej, 
również dla widzów, scenie poniżenia Antygony przez Kreona. Najnowsza premiera 

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego zatytułowana „edyp cię kocha” w reżyserii 
Cezarego Ibera mówi dużo więcej o stanie współczesnej rodziny 

niż telewizyjne programy interwencyjne. 
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Jednak finał – rewelacyjnie zagrany przez Beatę Niedzielę – wska-
zuje na jeszcze inne tło wydarzeń w rodzinie edypa. Kluczem do 
dramatu nie jest edyp, lecz Jokasta, czyli – posługując się znacze-
niami antycznymi – siostra Kreona, żona króla Lajosa (ojca edypa), 
a po jego śmierci żona edypa. Jokasta nosi największe brzemię zła, 
które wydarzyło się w tej rodzinie i w tym domu. 

Matka – w szerszym pojęciu – może przynieść opamiętanie, ka-
tharsis, pojednanie. Żółć, za żółcią krew, za krwią łzy, ze łzami przy-
chodzi oczyszczenie. W matce jedyna nadzieja dla wszystkich. 

KILKA MASEK EDYPA

W edypie Artura Paczesnego zabrakło mi złości, wściekłości na 
nieuchronność schematu. Wydaje się z nim pogodzony, nawet, gdy 
odkrywa prawdę, bliżej mu do rozpaczy niż buntu. Czy postawa 
stłumienia emocji jest reakcją bardziej prawdopodobną? Niewyklu-
czone, zwłaszcza, że ta postać antyczna wydaje się na wskroś prze-
siąknięta lękiem; jego osobowość emocjonalna jest tak niepewna, 
że odruchowo szukamy w zachowaniu edypa oznak histerii.

edyp ze spektaklu Cezarego Ibera ma obciachowy wąsik, nosi 
wieśniacki podkoszulek i białe skarpetki, ale kiedy – rękoma i ra-
mionami Artura Paczesnego – podciąga się na drążku, widzimy, że 
w tym oldskulowym opakowaniu drzemie współczesny mężczyzna. 
Aktor tę kontrę wygrywa, chociaż już w scenach z chórzystkami zno-
wu ulega przemianie – tym razem w postać rodem z telewizyjnych 
softpornograficznych filmików. Tych kilka masek pomaga w zrozu-
mieniu cech postaci, ale nie czyni edypa osią dramatu. 

Funkcję tę, do końca nie wiem, czy już w tekście Irlandczyków, 
czy w interpretacji Cezarego Ibera, czy wreszcie za sprawą wyrazi-
stego aktorstwa Katarzyny Pośpiech, przejmuje na siebie Antygona. 
Jest w każdej odsłonie dramatu. Od początku bezbłędnie skupia na 
sobie uwagę, momentami hipnotyzuje, a co najważniejsze – przy-
pomina prawidłowości tragedii antycznej – żadna z racji, prawd nie 
wygrywa, nie okazuje się bliższa człowiekowi. Jak to w życiu, każdy 
przegrywa, istotna jest tylko skala porażki. 

W „edyp cię kocha” na osobną uwagę zasługuje nie tyle postać 
Kreona, co samo aktorstwo Jacka Zdrojewskiego. Na scenie BTD 
pojawił się aktor kompletny, o ogromnym potencjale (przywodzi na 
myśl Adama Woronowicza). Szkoda, że dotychczas – dobrze czując 
i dramat i komedię – nie doczekał się roli, w której mógłby pokazać 
pełnię swoich możliwości, w tym przemianę fizyczną. Z przyjemno-
ścią jednak ogląda się wszystkie jego postaci, a zwłaszcza to, z jaką 
łatwością z drugiego planu przenika na pierwszy. 

WARUNEK DOBREGO ODBIORU

Cezary Iber nie tylko wybrał ciekawą obsadę swojego „edypa” 
(to pierwsze wystawienie tego tekstu w Polsce, co warte podkre-
ślenia), ale także zaprosił do współpracy artystów, którzy oprawili 
spektakl w niezwykłe atrybuty. Od pierwszych dźwięków niepokoi 
i wprowadza w trans muzyka Macieja Zakrzewskiego. Scenografia 
Agnieszki Stanasiuk (wielki biały namiot jak kopuła antycznego am-
fiteatru) wypełnia wysoką przestrzeń sceny i pomaga w operującej 
nastrojami grze świateł i cieni. Jednym z nielicznych wątków humo-
rystycznych w „edypie” (nie wiem, czy zamierzonym) są animacje 
wideo Michała Jankowskiego. 

Wrażenie robi ulokowanie najważniejszych wydarzeń „edypa” 
(dramatycznego w wymowie finału) w komorze zbudowanej z roz-
piętej na metalowej konstrukcji folii przemysłowej. W tak wyizolo-
wanym, zamkniętym, a równocześnie przezroczystym i widocznym 
miejscu wszystkie słowa, gesty, dotyk nabierają cech intymnych, 
a każde nadużycie natychmiast staje się krzywdą. Dobry pomysł, 
świetne wykonanie. 

Mający doświadczenie zarówno aktorskie, jak i reżyserskie Ceza-
ry Iber stworzył spektakl spójny, przemyślany, wyrafinowany, a co 
najważniejsze – niejednoznaczny. Zabiegi interpretacyjne nie są 
zatem nieodzownym warunkiem jego dobrego odbioru. Wystarczy 
odwaga, żeby spojrzeć prawdzie w oczy. 
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KOMISARZ POPIELSKI 
WyBIerA SIę DO DArŁOWA

o umarli panu mówią?
– Umarli wskazują swoich morderców, 

kiedy ich ciało trafia na stół sekcyjny dr. 
Jerzego Kaweckiego, legendarnego 
wrocławskiego medyka sądowego. I to 
właśnie jemu mówią. Bo to on znajduje 
w ciałach umarłych ślady, które prowadzą 

do mordercy albo są ważnymi dowodami w procesach przeciwko 
mordercom. On jest tłumaczem języka umarłych.

– A pan jest tłumaczem doktora Kaweckiego?
– On opowiadał mi te historie, a ja je spisywałem, konsultując 

się z nim nieustannie i podążając za jego sugestiami. Chciałem 
pokazać jego pracę, niezwykle wartościową, żmudną, wymagają-
cą benedyktyńskiej cierpliwości. Proszę sobie wyobrazić szukanie 
płaszcza pocisku w ciele, które jest wypełnione cuchnącym, gęstym 
płynem, nazywanym przez medyków sądowych barszczem. Szuka-
nie w tym barszczu cedzakiem śladów zbrodni przypomina poszu-
kiwanie złota.

– Swoją najnowszą książką „Umarli mają głos” wkracza pan 

na tereny, których się pan dotychczas brzydził, czyli w literaturę 
faktu. Lekceważył pan opowieści z życia, mówiąc, że są mało inte-
resujące i przewidywalne. Coś się zmieniło?

– Przyznaję, tak było. Wniosek ten był uproszczony i nieupraw-
niony. Ale doszedłem do niego, słuchając historii, które mi ludzie 
opowiadali. „Jak bym panu opowiedziała, co mnie w życiu spotka-
ło, to dopiero by pan miał materiał na książkę” – powiedziała kiedyś 
do mnie starsza dama. Zaryzykowałem. Wysłuchałem. Było to na-
prawdę nieciekawe. Zmieniłem zdanie, gdy spotkałem doktora Je-
rzego Kaweckiego. Opowiedział mi kilka takich historii, od których 
zjeżyłyby mi się włosy, gdybym je miał.

– Poznaliście się panowie w prosektorium.
– Poznałem go dzięki mojemu szwagrowi, który był wtedy pro-

kuratorem. Przeczytał moją pierwszą książkę „Koniec świata w Bre-
slau” i zauważył pewne nieścisłości. „Przydałaby ci się konsultacja 
z medykiem sądowym” – powiedział i wskazał na Kaweckiego. Gdy 
do niego zadzwoniłem, dr Kawecki zaprosił mnie do prosektorium 
na sekcję zwłok. Pamiętam dobrze ten mroźny poranek 4 stycznia 
2004 r., kiedy poszedłem do wrocławskiego zakładu medycyny są-

c

W kolejnej powieści Marka Krajewskiego, chyba najbardziej znanego obecnie polskiego 
autora kryminałów, główny bohater cyklu o komisarzu Popielskim zawita do 

powojennego Darłowa. Będzie to niestety ostatnia historia z jego udziałem. Premiera 
powieści latem. Tymczasem na rynku ukazała się książka „Umarli mają głos”, w której 
pisarz odkrywa kulisy pisarskiego warsztatu, w tym konsultacji z lekarzem sądowym. 
Powstała rzecz arcyciekawa i momentami aż przerażająca. Widziałem, jak wygląda 
ludzkie ciało, opony mózgowe, jaki kolor ma ludzki tłuszcz i jak wyglądają splątane 

jelita – mówi autor kryminałów Marek Krajewski z Cezarym Łazarewiczem. 
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dowej. „Panie Marku, będzie pan pisał protokół” – powiedział dok-
tor i zaprowadził mnie do stołu sekcyjnego. Zobaczyłem wtedy, jak 
wygląda ludzkie ciało, opony mózgowe, jaki kolor ma ludzki tłuszcz 
i jak wyglądają splątane jelita.

– Zrobiło wrażenie?
– Pyta pan, czy to było bolesne i dokuczliwe uczucie? Nie. 

Bo moim celem było poznanie. Patrzyłem na martwe ciało wzro-
kiem badacza. Żadnych innych uczuć poza chęcią poznawczą. Dok-
tor Kawecki pokazywał mi kolejne organy i wszystko tłumaczył. „Pa-
nie Marku – mówił – niech pan spojrzy, to są wybroczyny na płucach, 
które pokazują, że ten człowiek zmarł na zapalenie płuc”. Obok, 
na sąsiednim stole leżał zakatowany przez bandytów bezdomny. 
Kawecki pokazał mi czerwony odcisk na jego szyi i powiedział: „To 
jest ślad buta adidas”. To był dla mnie szok, że on to potrafił rozpo-
znać, bo dla mnie to była tylko czerwona plamka. Przychodziłem 
do niego co roku, gdy pracowałem nad kolejną powieścią. Siadali-
śmy w jego gabinecie, paliliśmy papierosy (już nie palimy), piliśmy 
sypaną kawę, a ja wyciągałem listę pytań, na które Jerzy (przeszli-
śmy już na ty) ze spokojem i cierpliwością odpowiadał, prostując 
moje rojenia.

– To wszystko było panu potrzebne, by tworzyć fikcyjne opowie-
ści o Eberhardzie Mocku i Edwardzie Popielskim?

– Tak rozumiem fikcję i tak ją uprawiam. Żeby uwiarygodnić świat, 
w którym żyje mój bohater, muszę być wiarygodny dla czytelnika. 
Jeżeli mój bohater widzi trupa, to odbiera z otoczenia bodźce, któ-
re muszę opisać. Byłbym nie fair wobec czytelników, gdybym sobie 
takie rzeczy wymyślał. Dam przykład. Chciałem opisać, jaką woń 
wydziela trup. Pytałem o to wiele osób, znajomego policjanta i mo-
jego szwagra prokuratora. Wszyscy mówili, że jest to mdły zapach. 
I niczego więcej nie mogłem się od nich dowiedzieć. Mdły zapach 
– to nic nie znaczy. Żeby go opisać, trzeba go z czymś porównać.

– Więc do wizyty w prosektorium trupy w pana książkach pach-
niały mdło. A potem co się zmieniło?

– Potem byłem już wiarygodny. Zapach trupa to połączenie woni 
rozgotowanej, przypalonej marchewki z zapachem gazów, jakie wy-
dziela człowiek. Taka woń bucha, gdy rozcina się brzuch niebosz-
czykowi na stole sekcyjnym. Potrafię to opisać, bo potrafię to po-
równać. Poczułem to. Jestem wiarygodny.

– Kiedy zaczął pan myśleć o sobie: jestem pisarzem?
– Zacząłem żyć wyłącznie z pisania w 2007 r., kiedy odszedłem 

z uczelni. Wcześniej prowadziłem podwójne życie: autora krymina-
łów i pracownika naukowego w Instytucie Filologii Klasycznej. Moje 
wrocławskie środowisko bardzo dobrze przyjmowało moją twór-
czość, ale tu i ówdzie podnosiły się głosy filologów klasycznych, 
że jest to haniebne, by ktoś, kto powinien nieść święty ogień staro-
żytności, zniżał się do poziomu powieści kryminalnej. Odszedłem 
nie z powodu ostracyzmu, bo takiego nie było, ale dlatego, że nie 
mogłem efektywnie prowadzić podwójnego żywota. Nie mogłem 
już dłużej przygotowywać wykładów tak dobrze, jakbym chciał, 
a nauczanie było dla mnie zawsze niezwykle ważne. Pamiętam, 
że pojechałem wtedy do Szwajcarii i na spotkaniach przedstawia-
łem się już jako „freier Schriftsteller”, czyli wolny pisarz. Podoba mi 
się to określenie.

– Co to dla pana znaczyło?
– Byłem i jestem człowiekiem żyjącym z pisania powieści. Niektó-

rzy moi koledzy piszą jeszcze felietony dla gazet albo opowiadania 
kryminalne na zamówienie kolorowych magazynów. Ja nie mam 
na to czasu. Napisanie jednej książki rocznie, gdy ma się za sobą już 
15, to jest problem. Kiedyś wymyślałem fabułę w weekend i miałem 
gotowych 30 scen. Teraz idzie mi coraz trudniej. Głównie dlatego, 
że już mnóstwo ludzi „zamordowałem” i pojawia się niebezpieczeń-
stwo deficytu pomysłów. A stąd już tylko krok do autoplagiatu albo 
do stąpania po śladach innych pisarzy. Teraz wymyślenie historii 
zajmuje mi dwa-trzy miesiące. To najbardziej żmudna i najbardziej 
znienawidzona przeze mnie część pracy.

– Jak wygląda to wymyślanie? Siedzi pan za biurkiem?
– Staram się nie wychodzić z mojego gabinetu. Chodzę po nim, 

kładę się na podłodze, podchodzę do komputera, notuję na fisz-

kach jakieś pomysły. Często używam specjalnego programu kom-
puterowego – Sticky Notes. Sceny akcji zaznaczam na czerwono, 
fragmenty psychologiczne – na zielono. Trwa to tygodniami. Jestem 
wtedy bardzo nerwowy. Kontakt ze mną jest trudny. Pracuję od 8. 
do 14. Kiedy już wymyślę fabułę powieści i mam ponad 30 scen, 
konsultuję to wszystko z moim kolegą logikiem. Opowiadam mu 
wymyśloną historię, a on wyszukuje sprzeczności. Potem najprzy-
jemniejsza część mojej pracy – pisanie. Zajmuje mi to od półtora 
do dwóch miesięcy. I taką pracę muszę wykonać raz w roku.

– Kiedyś pokazywał mi pan zdjęcia w swoim telefonie, na któ-
rych były ciągi ulic Darłowa, dom po domu, budynek po budynku. 
Tłumaczył pan, że to konieczne, by powstała powieść. Czy to nie 
przesada?

– Jestem człowiekiem pedantycznym. Jeśli kładę pióro cztery 
centymetry od brzegu biurka, to tak ma leżeć. Jeśli opisuję świat, 
to dokładnie. Czy jest to szczegół makabryczny czy kulinarny, za-
wsze jestem bardzo dokładny. Przyznaję, że czasem ma to charak-
ter karykaturalny, bo jeśli mój bohater sięga po pióro, to zawsze 
wymieniam jego markę. Byłem za to wyszydzany przez krytyków, 
ale inaczej już nie będzie. Taki jestem.

– Opowiadał pan też, że konsultował z ekspertem z muzeum 
strój bohatera z początku wieku. Innym razem mówił pan o kon-
sultacjach w sprawie broni. Dużo ma pan tych konsultantów?

– Należy się konsultować z jak największą liczbą osób. Skończyły 
się czasy, gdy Georges Simenon siadał za biurkiem w swoim gabi-
necie i wymyślał sobie kolejne kryminały. Jeśli pisarz się na czymś 
nie zna i będzie o tym pisał, nie uwzględniając nowych odkryć i zda-
rzeń, to szybko zostanie mu przypięta łatka człowieka anachronicz-
nego. Wystarczy przeczytać mistrzów kryminału i powieści sensa-
cyjnej, choćby Fredericka Forsytha. Tam dopiero liczy się szczegół! 
Opisuje on zasadę działania zamka w karabinie albo poszczególne 
lotniska w Arabii Saudyjskiej, na których mógł wylądować domnie-
many terrorysta. W ostatniej swojej powieści o edwardzie Popiel-
skim, która ukaże się we wrześniu, a rozgrywa się w Darłowie, korzy-
stałem z wiedzy wielu konsultantów. Byli to lokalni znawcy historii 
miasteczka, ale też specjalista od zakażeń pokarmowych. Od pani 
zajmującej się deratyzacją czerpałem wiedzę na temat obyczajów 
i zachowań szczurów. Gryzonie te odgrywają ważną rolę w darłow-
skiej powieści.

– Wielu burmistrzów i prezydentów miast stara się nakłonić pisa-
rzy, by opisali ich miasto. Proponują nawet stypendia. Pana opowie-
ści rozgrywały się dotychczas we Wrocławiu i Lwowie. Teraz Edward 
Popielski przenosi się do Darłowa. To chyba nie przypadek?

– Też dostawałem propozycje, żeby osadzić moje powieści w ja-
kimś konkretnym miejscu. Zwykle odpowiadałem, że proponowa-
ne miasto nie mieści się na mojej uczuciowej liście rankingowej. 
We Wrocławiu żył Mock, bo to było moje miasto rodzinne, w którym 
się wychowałem i w którym mieszkam. Gdy znudził mnie germań-
ski świat, przeniosłem się do Lwowa, bo chciałem napisać o Polsce 
przedwojennej (z dawnego województwa lwowskiego pochodzi 
cała moja rodzina ze strony mamy).

– A Darłowo połączyło tęsknotę za germańskim światem i Pol-
ską, tak?

– Z Darłowa pochodzi moja żona. Miałem stąd dobre wspomnie-
nia. W powieści „Widma w mieście Breslau” opisałem eskapadę 
miłosną Mocka do przedwojennego Darłowa, które nazywało się 
wtedy ruegenwalde. Mój bohater przeżywał tu swoje miłosne 
uniesienia. Dostrzegły to władze miasta i w 2007 r. zaproszono 
mnie tutaj na pierwsze spotkanie autorskie. I tak się zaczęła moja 
wakacyjna przygoda z Darłowem, która przerodziła się w silną więź. 
Polubiłem to miasto, poznawałem jego historię i wydawało mi się 
niezwykle kuszące, by akcję pełnej przemocy powieści „Arena 
szczurów” umieścić w darłowskiej scenerii. By literacko wykorzystać 
tutejsze brukowane ulice, tajemniczy zamek i urokliwe kamieniczki. 
Jest rok 1948, seryjny morderca grasuje w okolicy, a edward Popiel-
ski, ukrywający się pod fikcyjnym nazwiskiem, chcąc nie chcąc, musi 
to śledztwo poprowadzić. Tyle na razie. Mogę jeszcze powiedzieć, 
że darłowska powieść będzie ostatnią z udziałem Popielskiego.
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szyscy w Polsce wiemy, że Maria Skło-
dowska-Curie była znakomitym na-
ukowcem, że zdobyła dwukrotnie na-
grodę Nobla. Tego uczą nas w szkołach, 
takiej wiedzy się od nas wymaga. Nikt 
jednak na lekcjach nie wspomina, że 

była kobietą, która po tragicznej śmierci męża Piotrachciała kochać 
i być kochaną... Takie odhumanizowanie – moim zdaniem – nie jest 
dobre.

O romansie dwojga naukowców Marii i Paula Langevina w na-
szym kraju nadal mówi się szeptem, w kulisach, jest totemat tabu. 
Uważam, że dzisiaj to niepotrzebne zakłamywanie biografii. rozu-
miem, że ten wątek pominęła córka Marii - ewa Curie - w swojej 
książce o matce, ale czemu współcześni biografowie robią to samo? 
Nie wiem i nie rozumiem, tym bardziej, że przecież wnuczka Mada-
me Curie, jak nazywano naszą Marię na Zachodzie, i wnuk Paula są 
dziś małżeństwem! Po co więc ta tajemnica.

Jednak znalazł się ktoś w naszym kraju, kto odsłonił tę tajemni-
cę. Czytając książkę Macieja Karpińskiego odkrywamy nie tyle Ma-
rię-naukowca, ale także poznajemy Marię-kobietę z determinację 
walczącą o swoje. Może dzisiaj szokować, że dla szczęścia chciała 
poświęcić nawet swój dorobek naukowy. Zamykając książkę stwier-
dzam, że niełatwo miała Madame Curie. Skandal jaki wybuchł w 
mediach francuskich w 1911 roku (żona Paula opublikowała miło-
sne listy Marii i męża) spowodował istną burzę. Chciano wyrzucić 
wybitną uczoną z Francji! Groziło jej więzienie za rozbicie małżeń-
stwa, a komitet Noblowski w oficjalnym piśmie chłodno oświadczył, 
że gdyby skandal wybuchł wcześniej – na pewno – nie otrzymałaby 
drugiego Nobla! Oj, ciężko żyło się indywidualistkom na początku 
XX wieku!Książkę czyta się dobrze, choć nie znakomicie. Mam wra-
żenie, żeredaktor prowadzący się nie przyłożył… Na pewno wycię-
cie dłużyzn, zawiłych tłumaczeń albo likwidacja akapitu z epilogu, 
stwierdzającego, że to tylko fikcja literacka, spowodowałoby, że 

pozycja w moich oczach nic by nie straciła. Na przykładzie książki 
„Maria i Paul” widać, że redaktor to bardzo ważna funkcja. Może 
książkę uratować, albo zabić. Tutaj próba zabicia na szczęście się 
nie powiodła. 

Warto sięgnąć po książkę, nawet po to, by poznać mniej nauko-
wą twarz naszej znakomitej rodaczki.
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Maciej Karpiński

Maria i Paul. 
Miłość geniuszy

Wydawnictwo:  
Marginesy, 2015

w
Rafał Podraza

Dziennikarz. Jego pierwsza książka Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007) wywołała renesans twórczości Magdaleny Samozwaniec. Na kanwie 
tego sukcesu opracował i wydał niepublikowane książki pisarki: Z pamiętnika niemłodej już mężatki (W.A.B., 2009), Moich listów nie pal! (W.A.B., 

2014). Opracował także dzienniki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939-45 (AGOrA, 2012). Jest autorem pierwszej 
w Polsce biografii królowej twista – Helena Majdaniec. Jutro będzie dobry dzień (ZLP, 2013) 
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JAceK
RuJnA

większości więzień europej-
skich skazany może palić pa-
pierosy. Ale za to nie może pić 
alkoholu. W większości euro-
pejskich pubów na odwrót: 
chlanie dozwolone, ale jaranie 
zakazane. Oto europa XXI wie-

ku zrealizowała jakiś obłędny postulat: wolnym wolno umierać tylko 
na wątrobę, a więźniom - tylko na płuca. Jeśli więc resocjalizacja 
skazanych ma polegać na stosowaniu wobec nich odwrotnych od 
wolnościowych reguł współżycia społecznego, to współczuję więź-
niowi. Zresztą „wolnym ludziom” też współczuję. Głównie tego, że 
nie mogą korzystać z przywilejów, którymi obdarza się ludzi z wy-
rokiem.

Wygląda wszystko niestety w ten sposób, że większość więźniów 
wyjdzie na swoiście pojmowaną wolność, ale większość ludzi wol-
nych w europie nawet się nie domyśla, że ma dożywocie; że do 
śmierci pozostaną w systemie, który wymyśla dniem i nocą normy, 
nakazy i ułatwienia. Który często myli wręcz więźniów z ludźmi wol-
nymi, jeśli idzie o ich prawa i obowiązki. Groza. 

Aby zrozumieć charakter tych współczesnych pomyłek przydatne 
będzie cofnięcie się w czasie o 430 lat. Oto do lochu w tzw. Wieży 
Wronieckiej w Poznaniu wtrącono niejakiego Komornickiego. W kro-
nikach miejskich niestety nie odnotowano przestępstwa, za które 
pan Komornicki trafił w 1580 roku do więzienia, ale zyskał on sławę 
w związku z umiłowaniem dobrej – w jego pojęciu – zabawy. Udało 
mu się przekupić więziennego „klawisza” miską grochu (co podczas 
śledztwa odnotowano nader skrupulatnie, choć pewnie ze wstydem) 
i dzięki temu zorganizował w swoim lochu koedukacyjną imprezę.

„Na prośbę pana Komornickiego – jak zeznawała później niejaka 
Zofia Wawrzynkowa – szłam z reginą, sługą swoją, na Wroniecką 
wieżę, gdzie rzeczony pan Komornicki siedział, bo ją dał był prosić 
przez sługę swego do siebie na obiad. Tamże przyszedłszy spuścił 
ją stróż wespół z reginą i drugą Hanną na dół do pana Komornic-
kiego, u którego były tamże na dole...”

Status więźnia był więc zawsze, a przynajmniej od stuleci, zależ-
ny od pieniądza, którym dysponował skazany. Dzisiaj – by wrócić 
do współczesności – jest w zasadzie tak samo. różnica taka, że 
więzień swoich własnych pieniędzy nie ma, ale może dysponować 
pieniędzmi tych, których okradał względnie mordował. Zaraz doj-
dziemy do tego mechanizmu, ale wcześniej muszę zaznaczyć, że 
nie chciałbym, aby słowa które tu padają zostały odczytane jako 

pochwała życia więźnia. Inna rzecz, że panujące „za murami” zasady 
są czytelniejsze, jaśniejsze, a poprzez to – uczciwsze. Bo tak zwany 
wolny człowiek coraz częściej przegrywa z więźniem.

Po powrocie z mojej wieloletniej tułaczki emigracyjnej dowie-
działem się z niejakim osłupieniem, że istnieje w Polsce lista zabie-
gów i operacji, których nie przeprowadza się wobec emerytów. Że 
kasy jest w tzw. systemie zdrowia tak mało, że wykluczono starszych 
ludzi z pełnego serwisu służby zdrowia, na którą zresztą pracowali 
uczciwie przez dziesięciolecia. Którzy nigdy nikomu nic nie ukradli, 
więzienie znają z filmów jedynie i którzy wierzą w sprawiedliwość 
oraz to, że ich życie nie było jednym wielkim błędem albo ekspery-
mentem systemu.

Oczywiście ja takiej listy nie widziałem, więc jej istnienie w tym 
tekście zawdzięczamy tylko stugębnej plotce. Na dodatek – niestety 
- żaden lekarz też wprost nie powie: „droga pacjentko, pani jest za 
stara i nie opłaca się pani ratować, trudno, trzeba ustąpić miejsca 
młodszym”. Sytuacja byłaby wtedy jasna, a pacjentka z żalu i po-
czucia śmiertelnej niesprawiedliwości padłaby pewnie trupem na 
miejscu. Wszak o taki rezultat chodzi, kiedy nakazuje się emerytom 
wielomiesięczne oczekiwanie na zabieg czy operację. 

Inaczej jest w więzieniu. Gdyby odmówiono analogicznej ope-
racji więźniowi, to słusznie podniósłby alarm i zaskarżył Polskę do 
Strasburga. - Jak to – argumentowałby. - Do więzienia mnie wsa-
dzacie i zamiast resocjalizować, to pozwalacie umierać?! - pytałby 
rozżalony. Dziwnie pewien jestem, że jego sprawa zakończyłaby się 
z jednej strony natychmiastowym przeprowadzeniem stosownej 
operacji, a z drugiej – słonym odszkodowaniem wypłaconym z kasy 
podatników, gdyby okazać się miało, że opóźnienie przysporzyło 
skazanemu strat moralnych względnie cielesnych. emeryci polscy 
postawieni w takiej samej sytuacji mogą pisać listy jedynie na Ber-
dyczów. I modlić się o zdrowie dla siebie oraz tych, którzy myślą, że 
zawsze będą młodzi i nigdy nie trafią do szpitalnej kolejki.

Na koniec jeszcze jeden ponury uśmiech polskiej historii: w 1782 
roku rada Nieustająca przyjęła, że wszyscy „długotrwali” więźniowie 
z terenu rzeczypospolitej mogą być deportowani do dwóch cięż-
kich więzień: do Kamieńca Podolskiego lub do klasztoru-twierdzy 
na Jasnej Górze w Częstochowie. Obecnie jedno i drugie miasto 
jest celem emeryckich pielgrzymek. Do Lwowa, Buczacza i Kamień-
ca Podolskiego suną autobusami sędziwi Kresowiacy. Do Często-
chowy zaś wszyscy, którym nakazuje to wiara i obyczaje przodków. 
Czy zdają sobie sprawę, że „przy okazji” odwiedzają najcięższe pol-
skie więzienia lat minionych? 

w
Kto tu siedzi za kratami?!



Kwestionariusz personalny

Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać… 
… kosmonautką.

W szkole… 
… byłam prawie idealnym kujonem. Czasami pokazywałam duszę 
anarchistki. 

Moja pierwsza praca… 
… czyli obsługa informacji turystycznej i przewodniczka po Pomo-
rzu Zachodnim; pokazała mi, że muszę szukać pracy, w której po-
winno się dużo gadać. 

Pierwsze zarobione pieniądze… 
… wydałam na wymarzoną bluzę (była straszna!) i książki.

Żeby odnieść sukces w zawodzie…
… wypowiem się, gdy odniosę sukces, chociaż wiele zależy od zde-
finiowania pojęcia sukcesu. Na dziś praca jest moją pasją, staram 
się rozwijać, lubię to, co robię i sprawia mi to satysfakcję, czyli może 
jednak sukces? 

Dobry szef… 
… powinien być liderem.

U pracowników cenię… 
… zaangażowanie i pasję.

Kogo bym nie zatrudniła...
… osoby negującej rozwój.

 Prywatnie jestem... 
… mamą, o której synek siedmiolatek mówi „mamuś” lub „mamuś-
świrek”.

Dzień zaczynam... 
… niestety od przerażającej refleksji „To już 6:10?!?!?!? Ale 
jak?!?!?!?!” 

Rodzina... 
… to prywatność, na ile to dziś możliwe. 

Zawsze znajdę czas... 
… na wysłuchanie kogoś, kto ma problem, a uważa, że mogę po-
móc.

Moim marzeniem jest... 

… wyjazd na jakiś czas do Peru, zatopienie się w Andach i kulturze 
inkaskiej. 

Kiedy nie pracuję… 
… bawię się/uczę z synkiem, trenuję styl walki Krav Maga, czytam 
coś innego niż literaturę fachową, chodzę/biegam, grzebię w ogro-
dzie, wpatruję się w morze.

Moje hobby to… 
… Witkacy i jego twórczość, historia Inków, górskie wędrówki, ogro-
dy japońskie.

Sport jest dla mnie... 
… zdrową dawką energii, wolnością, nauką pokory i cierpliwości. 
Więcej o dzikiej radości ze zmęczenia fizycznej na blogu w notkach 
o Krav Maga :)

Dewiza, którą chcę przekazać innym… 
… Będzie bez cytatów. Mam wiele ulubionych i sprawdzonych 
maksym, ale na teraz dwie – pierwsza, że warto nauczyć się pozy-
tywnego reagowania na zmiany i traktować je jako nowe otwarcie 
i szansę oraz druga – warto pamiętać, że to, co wartościowe, prze-
ważnie związane jest z wysiłkiem. Ale warto walczyć o to, co dla nas 
istotne :)

Monika Kaczmarek-Śliwińska
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Au-
torka trzech monografii oraz ponad 90 artykułów naukowych i publicystycznych. Koordynatorka oraz członkini 
zespołów badawczych. Jest trenerem i doradcą w obszarze komunikowania się i Pr (strategie wizerunkowe, 
media tradycyjne i nowe media, zarządzanie kryzysowe) oraz ekspertką KrriTV w zakresie edukacji medial-
nej. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa edukacji Medialnej oraz 
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public relations. W latach 2011-2013 wiceprezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Public relations oraz członkini dwóch kadencji rady etyki Public relations (2010-2014). Laureatka 
nagrody branży public relations Protony 2013 oraz nagrody Polskiego Stowarzyszenia Public relations Lwica 
Pr 2013. Nominowana (04/2015) do nagrody profesjonalistów Pr Prowly „Mistrzowie drugiego planu”. Od 
lutego 2015 r. prokurent, a od kwietnia prezes Parku Technologicznego S.A. w Koszalinie.
Więcej: www.monikakaczmarek-sliwinska.pl i paczakutek.blox.pl.
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KRONIKA PRESTIŻU

Westernowy klimat w Muzie
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olejny Bal Biznesu, zorganizowany przez koszaliński oddział 
Północnej Izby Gospodarczej, za temat miał Dziki Zachód. 

Królowały więc przebrania kowbojskie i indiańskie. Atrakcją był wy-
stęp zespołu country. Na scenie zaprezentowały się również tancer-
ki Teatru Variete Muza, które zebrały gorące oklaski za ognistego 
kankana. 
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Kospel uczcił swoje 25-lecie

J ubileuszowa gala Kospelu w kołobrzeskim hotelu Marine 
składała się z dwóch części. Podczas pierwszej, oficjalnej, 

była prezentacja dziejów firmy i gratulacje. No i towarzysząca im 
góra prezentów dla prezesa Krzysztofa Łukasika oraz jego brata 
Dariusza Łukasika (szefa rady nadzorczej) – tak duża jak podczas 
dobrego wesela. Później goście, którzy zjechali się z całej Polski i 
zagranicy, zasiedli do eleganckiej kolacji. Menu ustalono po myśli 
przybyszów z głębi lądu, bo królowały w nim dania rybne. Kulmi-
nacyjnym momentem wieczoru był fantastyczny pokaz sztucznych 
ogni, który mimo lekkiej mgły rozświetlał przez kilkanaście minut 
kołobrzeskie niebo.   
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Oklaski za odwagę

i nicjatywę Hanny Mojsiuk, liderki grupy charytatywnej działają-
cej przy koszalińskim oddziale Północnej Izby Gospodarczej, 

podchwyciło prawie 30 przedsiębiorców. Na jeden wieczór za-
mienili się oni w modeli prezentujących modę. Zrobili to, by przy 
okazji zbierać pieniądze potrzebne Fundacji Zdążyć z Miłością do 
wyposażenia pierwszego w Koszalinie mieszkania chronionego 
dla samotnych matek, którego remont Fundacja właśnie kończy.  
Wybieg stanął w  salonie samochodowym marki Peugeot (Mojsiuk 
Motor) w Starych Bielicach. Współorganizatorami pokazu były ko-
szalińskie firmy LIDer (sklep Dom Mody Polskiej) oraz Impression 
(Anna Dudojć).
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„Rose” w Domu Lekarza

g

KRONIKA PRESTIŻU

abinet Kosmetyki i Wellness „rose” w nowej odsłonie uro-
czyście zaprezentował się gościom 8 kwietnia. Salon miesz-

czący się w Domu Lekarza przy ul. Piłsudskiego 45, prowadzony 
przez panią Aleksandrę Dudojć, przeszedł nie tylko metamorfozę 
zewnętrzną, ale również poszerzył ofertę. Teraz można w pięknych 
wnętrzach i pod okiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
skorzystać z wielu nowoczesnych zabiegów kosmetycznych, ko-
smetologicznych, medycznych, estetycznych oraz relaksacyjnych. 
Słowem – odnowić się i ulepszyć od stóp do głów. Uroczystemu 
otwarciu gabinetu towarzyszyła część artystyczna, a wśród gości 
oprócz pań, znalazło się także wielu panów. Czyżby przyszłych 
klientów?
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LOFT37 - kobiety 
kochają buty

O d końca kwietnia br. w nowym budynku przy ulicy Zwycię-
stwa 109 działa butik marki Loft37. Sklep, oprócz obuwia 

gotowego, oferuje unikalną możliwość własnoręcznego zapro-
jektowania wymarzonej pary butów. Uroczystość otwarcia sklepu 
była skromna ale szykowna – tak jak styl Loft37. Gospodynią tego 
miejsca jest pani Beata Łapikocka, która tak mówi o pomyśle na 
otwarcie butiku: - Przybywa świadomych klientek, które doskonale 
wiedzą, czego szukają. Teraz nie muszą już po tę jakość jeździć do 
innych miast. Koszalin dojrzewa do odważnej, oryginalnej mody. 
Życzymy sukcesów!
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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
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A., ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik,
ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja, ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, 
ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE 

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
City Box Rynek Staromiejski 14 
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Toscana Pizzeria Ristorante ul.Ks. Bp. Cz. 
Domina 3/65/4 (Pasaż Millenium) 
Zamkowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23 , 
Darłowo 

BARY, PUBY, KAWIARNIE

Bar Vittorio,
ul. 1 Maja 22/4 (kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 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 Kosmetyki i Wellnes Rose
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody 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

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
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł 
Iwanek ul. Jaworowa17 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
Boutique Chiara
Hotel Marine
ul. Sułkowskiego 9 Kołobrzeg
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

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

KANCELARIE

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

SALONY SAMOCHODOWE

Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
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
Laba Holiday ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)






