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yjemy w dwóch świa-
tach jednocześnie. 
W jednym są jeszcze 
papierowe gazety, 

płaci się pieniędzmi wyjmowanymi z portfela. W drugim w jednej 
chwili wiadomości z całego świata mogą wylądować na ekranie 
naszego laptopa lub smartfona, a brzęczącą monetę zastępuje 
kliknięcie komputerowej myszki. O tym drugim siłą rozpędu nadal 
mówi się, że jest wirtualny. Niesłusznie, bo on od dawna już jest 
rzeczywisty, choć w wielu wymiarach nie rzucający się w oczy. Jak 
i nowa gospodarka, którą w sobie zawiera. Podstawowa rządzą-
ca nią zasada to nadal prawo podaży i popytu, jak w gospodarce 
tradycyjnej. Dalej są już same różnice. Można być posiadaczem 
wielkiego sklepu, nie wynajmując metra powierzchni handlowej. 
Można produkować chodliwe towary, dysponując jedynie kompu-
terem. Wszystko dzieje się globalnej sieci, która zapewnia błyska-
wiczne dotarcie do najdalszych zakamarków świata i mieszkających 
tam klientów. 

No, ale tego nie widać. Dlatego chyba często nie zdajemy sobie 
sprawy, że gdzieś obok (może nawet dosłownie za ścianą) funkcjo-
nuje dobrze prosperująca firma. Taka jak bohaterka okładkowego 
artykułu w tym wydaniu „Prestiżu”. VIWA Entertainment, bo o niej 
mowa, dynamicznie się rozwija. Wchłania zdolnych informatyków 
i marketingowców. Klientów ma na całym globie, bo gra kompute-
rowa jako część współczesnej popkultury nie zna granic ani ograni-
czeń językowych. Musi być wciągająca, nowoczesna, ciekawa. 

Powodzenie w tym świecie może przynieść pomysł na produkt, 
usługę, serwis. Inaczej mówiąc – innowacyjność i kreatywność. I to 
jest ogromnie pocieszające. Także w kontekście dyskusji o tym, co 
jest potrzebne, żeby w Koszalinie było więcej miejsc pracy. Trywiali-
zując, można by stwierdzić, że potrzebne są tylko pomysły. 

Oczywiście, nie wszyscy są programistami i informatykami; ściślej 
– nie wszyscy mogą nimi zostać. Ale przyjmując, że „nowa gospo-
darka” miałaby być naszą, koszalińską specjalnością, uzyskujemy 
jasność, co jest nam przede wszystkim niezbędne, a jest to wiedza. 
Koszalin ma ogromny atut w postaci politechniki. Nic dziwnego, że 
płynie do niej coraz więcej sygnałów, jak jest potrzebna i jak może 
być pomocna w gospodarczym rozwoju miasta. Uczelnia zresztą 
(u nas w tym wydaniu magazynu głosem prof. Tadeusz Bohdala, 
rektora PK) otwiera się na biznes. Jeśli uda się w większym stop-
niu niż dotychczas sprofilować jej ofertę edukacyjną pod potrzeby 
przedsiębiorców, możemy uzyskać nowe szanse rozwojowe. Trzeba 
tylko uwierzyć w ślad za słowami Tomasza Bartosa, właściciela firmy 
Mikrofonika, że także u nas mogą się rodzić pomysły zapewniające 
biznesowe powodzenie w szerokiej skali – w skali kraju i większej. 
Trzeba tylko w to uwierzyć i szukać nowych idei. Sam Tomasz Bartos 
pokazuje zresztą, jak to robić. Jego firma to swoisty bank głosów, 
w którym produkowane są np. reklamy, które słyszymy każdego 
dnia w rozmaitych stacjach radiowych i miejsca, nie zdając sobie 
sprawy, że powstały tutaj, w Koszalinie. 

Andrzej Mielcarek
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urniej zorganizował niezmordowany Waldemar Sołek, trener 
z Koszalińskiego Klubu Piłki Nożnej „Bałtyk”, na co dzień pra-

cujący z najmłodszymi (rocznik 2006 i młodsi). Rozegrany on został 
21 września br. na boisku Orlik na osiedlu Wenedów. Na wysoko-
ści zadania stanęli rodzice maluchów. Nie tylko kibicowali małym 
piłkarzom, ale również przygotowali dla wszystkich ciepły posiłek, 
napoje, ciastka i owoce. Panowała wspaniała atmosfera rodzinnego 
festynu.

Ale i rywalizacja była fantastyczna. Drużyny reprezentowały co 
prawda różny poziom umiejętności, bo oprócz maluchów trenują-
cych w klubach w Koszalinie, Manowie i Jarosławcu, grały „zwyczaj-
ne” dzieci z koszalińskich przedszkoli. Nikomu jednak nie można 
odmówić zaangażowania i ambicji. Nic więc dziwnego, że na finał 
wszystkie zespoły otrzymały ufundowane przez naszą redakcję 
puchary, a każdy z piłkarzy wrócił do domu z pamiątkowym meda-
lem.

t

reprezentacja Polski ostatnimi meczami w eliminacjach Mistrzostw Świata pozbawiła kibiców wszelkich złudzeń. My, jako 
optymiści, wierzymy, że kiedyś polska piłka się podniesie. Może dzięki chłopcom takim, jak uczestniczący we wrześnio-
wym turnieju przedszkolaków, któremu patronowaliśmy. 

Dziecięcy turniej piłkarski o puchar „Prestiżu”

Aby Twój Volkswagen pozostał Volkswagenem.
Volkswagen Serwis.

Autoryzowany dealer VW Krotoski–Cichy
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 43a, tel. 94 342 20 45, www.krotoski-cichy.pl

Na wykłady z ekonomii zapraszamy do Autoryzowanego Serwisu
Volkswagena, gdzie decydując się na Pakiet Ekonomiczny, zaoszczędzisz
nawet do 40%!  Zyskujesz wysokiej jakości części wraz z montażem!

Wykłady przeznaczone są wyłącznie dla właścicieli Volkswagenów
5-letnich i starszych.

www.pakietekonomiczny.pl

PAKIET_E_Prestiz205x280KrotCichy.indd   1 13-10-10   11:38



d 13 kwietnia br. oficjalny rekord świata w maratonie 
wśród kobiet należy do Pauli Radcliffe, która przebiegła go 

w Londynie w 2 godziny 15 minut 25 sekund. Wśród mężczyzn 
rekord ten wynosi 2 godziny 3 minuty 23 sekundy, a został ustano-
wiony 29 września br. w Berlinie przez Kenijczyka Wilsona Kipsan-
ga. W półmaratonie kobiet rekord świata to 1h05’50”, a w męskim 
– 58’23”.

Nocna Ściema daje biegaczom możliwość uzyskania rezultatów 
lepszych niż wyżej wspomniane. Jak to możliwe? Nocna Ściema 
jest biegiem na dystansie maratonu (42.195km) oraz półmarato-
nu (21.097km). Bieg odbywa się w nocy, gdy czas letni ustępuje 
zimowemu. Ten zabieg daje niepowtarzalną okazję do osiągnięcia 
nieprawdopodobnych rezultatów, co byłoby niemożliwe w jakim-
kolwiek innym momencie. Ponieważ w trakcie biegu zmieniamy 
czas na zegarkach – otrzymujemy tym samym całą godzinę boni-
fikaty podczas biegu.

Start do Nocnej Ściemy następuje punktualnie o godzinie 2 
w nocy. Godzinę później cofamy wskazówki zegarków ponownie 
na drugą. W przypadku półmaratonu okazuje się, że możemy być 
na mecie tuż po drugiej, maraton z kolei może zostać ukończony 
jeszcze przed czwartą. Tym samym wynik lepszy od rekordu świata 
jest jak najbardziej realny.

Zbiórka zawodników i kibiców oraz oficjalne otwarcie impre-
zy nastąpi w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 26. 10 br. o godz. 
22.30. Później przewidziany jest okolicznościowy seans filmowy. 
Start do biegów nastąpi na stadionie Bałtyku punktualnie o godz. 
2.00, czyli już 27.10 br. Z kolei oficjalne podsumowanie maratonu 
i półmaratonu zaplanowano na godz. 7.30 w hali sportowej ZOS 
przy ul. Głowackiego. 
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zień otwarty odbył się 29 września br. Rozgłośnia zaprosiła 
wszystkich, którzy mieli ochotę poznać dziennikarzy, przyj-

rzeć się ich pracy, sprawdzić się przed mikrofonem, zwiedzić radio, 
albo usłyszeć i zobaczyć na żywo polityków w audycji „Na Forum”. 
Tego też dnia w Radiu Koszalin organizowany został Festiwal Po-
dróżniczy HEN – Historie-Eksploracje-Nastroje (piszemy o nim sze-
rzej w dziale PODRÓŻE). Swoimi wrażeniami z wypraw podzielili 
się: Wojciech Grela, Zbigniew Sas, Andrzej Ziółkowski, Piotr Sudoł, 
Grzegorz Funke i Artur Krawczyk.

Ukoronowaniem rocznicowych obchodów stanie się zaplano-
wana na 15 listopada br. konferencja naukowa „Media koszalińskie 
w umacnianiu tożsamości lokalnej”. Sesja plenarna zatytułowana 
„Koszalińska tożsamość lokalna” odbędzie się w sali audytoryjnej 
Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6e, o godz. 10.00 
(potrwa do 14.00). Sesja tematyczna poświęcona roli współcze-
snych mediów w koszalińskiej rzeczywistości odbędzie się również 
w siedzibie PK przy ul. Kwiatkowskiego, ale w sali 13b (godz. 15.30 
– 19.00), a sesja „Radio i telewizja w Koszalinie. 60-lecie Radia Ko-
szalin” – w sali koncertowej radia przy ul. Piłsudskiego 41 (początek 
o godz. 15.30).

d

15 listopada tego roku przypada 60. rocznica powstania radia koszalin. rozgłośnia świętowanie jubileuszu rozpisała na 
szereg wydarzeń. Był wśród nich m.in. niedawny dzień otwarty, a ukoronowaniem cyklu stanie się współorganizowana 
przez radio koszalin i Politechnikę koszalińską konferencja naukowa zatytułowana „Media koszalińskie w umacnianiu 
tożsamości lokalnej”. 

Jubileusz Radia Koszalin

o

w tym roku w nocy z 26 na 27 października, czyli tradycyjnie w momencie zmiany czasu z letniego na zimowy, po raz 
trzeci w historii rozegrany zostanie w koszalinie wyjątkowy bieg. Bieg, w którym każdy uczestnik z góry otrzymuje premię 
w postaci jednej godziny.

Trzecia „Nocna Ściema”

Koszalin, ul. Brzozowa 1
tel. 94 34 609 02

94 34 175 67

Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 17F
tel. 94 35 112 08

607 111  772 

Słupsk, ul. Poznańska
tel. 59 84 15 336

w w w . b o k a r o . p l  

SALON PŁYTEK CERAMICZNYCH

Bogaty wybór płytek ceramicznych i armatury łazienkowej,
profesjonalna aranżacja wnętrz
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oordynatorem projektu jest Krzysztof Jedynak, kierownik 
Pracowni Dokumentacji i Informacji Naukowej koszalińskie-

go muzeum, który mówi: – Ze względu na powszechność Internetu 
zastanawiałem się, jak przenieść nasze obiekty do wirtualnej rze-
czywistości. Jedyny problem stanowiły pieniądze. Szukałem więc 
sposobu na pozyskanie dofinansowania. Tak narodził się pomysł, 
by wysłać wniosek w ramach rządowego programu „Kultura+”.

Wniosek został wysoko oceniony, dzięki czemu muzeum otrzy-
mało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(68 250 zł). Przedsięwzięcie wsparł również Urząd Miejski (13 650 
zł). Część pieniędzy wyłożyło samo muzeum (9 970 zł). Uzbierało 
się więc prawie 100 tys. zł, co wystarczyło na zakup sprzętu, pro-
gramów komputerowych do katalogowania i udostępniania zbio-
rów w Internecie, umieszczenie w globalnej sieci pierwszych 500 
zabytków. Jak informuje Krzysztof Jedynak, prace trwają dalej, bo 
zdigitalizowane zostaną wszystkie muzealne obiekty. – Inicjatywa ta 
pozwoli na nieograniczony dostęp do naszych zbiorów. Wystarczy 
zalogować się na stronie i można dokładnie obejrzeć każdy ekspo-
nat, stworzyć własny album i na przykład wysłać go znajomym.

Na połowę października br. muzeum zaplanowało otwarte 
spotkanie prezentujące projekt. Każdy będzie mógł zobaczyć, 
jak wygląda proces digitalizacji – od umieszczenia obiektu na 
specjalnej platformie, po fotografowanie, skanowanie i umiesz-

czenie cyfrowego materiału w Internecie. Efekty tej pracy można 
oglądać na stronach: www.muzeum.koszalin.pl oraz www.zbiory.
muzeum.koszalin.pl.                                                                            as

koszalińskiej szkole do tej pory zajęcia mieli tylko dorośli. 
W nowej sekcji naukę jednego ze stylów kung fu mogą 

rozpocząć dzieci i młodzież od 10. roku życia. Zajęcia odbywają się 
we wtorki i czwartki (godz. 18-19). Pierwszy trening jest bezpłatny 
i ma charakter indywidualny. Wystarczy wziąć ze sobą strój sporto-
wy (białą koszulkę oraz spodnie) i przyjść na trening. Podczas zajęć 
adept dowiaduje się, czym charakteryzuje się ten styl walki, poznaje 
pierwszą z trzech form Wing Tsun oraz jej zastosowania.

Wing Tsun Kung Fu to jedyny styl walki stworzony przez kobietę. 
Opracowała go mniszka Ng Moi około 300 lat temu w klasztorze 
Shaolin do walki z dużo silniejszym przeciwnikiem. W przeciwień-
stwie do innych stylów kung fu Wing Tsun pozbawiony jest technik, 
które imitują ruchy zwierząt. Brak w nim także akrobatycznych ru-
chów takich jak salta, czy obrotowe kopnięcia. Istotną rolę odgry-
wa za to szybkość i precyzja ciosów, koordynacja ruchowa a także 
atakowanie najbardziej czułych punktów przeciwnika. Wszystko co 
zakazane w innych sztukach walki, również MMA, jest podstawą tre-
ningu Wing Tsun. Zdaniem Radosława Śliwki, instruktora koszaliń-
skiej sekcji, zwiększa to szansę na skuteczną obronę, zwłaszcza gdy 
to kobieta musi obronić się przed silnym napastnikiem. Program 
nauczania opiera się na 12 stopniach uczniowskich i 12 mistrzow-
skich. Zdobycie poszczególnych stopni jest uzależnione każdorazo-
wo od wyniku egzaminu.

Pierwszym współczesnym propagatorem Wing Tsun był mistrz Yip 
Man, który w 1950 roku otworzył pierwszą oficjalną szkołę w Hong-
kongu. Jednym z jego uczniów był Bruce Lee, którego popularność 
zwiększyła zainteresowanie chińskimi sztukami walki. Do Polski kung 
fu zaczęło docierać w latach 70. W 1976 roku ostatni uczeń Yip Mana, 
Sijo Leung Ting, po raz pierwszy przyjechał do Europy, aby utworzyć 
stowarzyszenie propagujące styl Wing Tsun. Wówczas w Polsce nie 

udało się go utrzymać. Reaktywacja nastąpiła w latach 90. za sprawą 
Norberta Mádaya, szefa Wschodnio-Europejskiego Stowarzyszenia 
Wing Tsun, który jako jedyny w Europie ma 9. stopień mistrzowski. 
Koszalińska szkoła istnieje od 2004 roku i jest prowadzona przez 
Sifu Radosława Śliwkę, posiadacza 4. stopnia mistrzowskiego (Sifu 
to chińskie określenie mistrza). Zajęcia dla dzieci, młodzieży i doro-
słych odbywają się przy ulicy Szerokiej 37. Miesięczna składka wy-
nosi 100 zł. Aby uzyskać dodatkowe informacje, można także skon-
taktować się z koszalińskim instruktorem pod numerem 604 109 
165. 

k

w

część zbiorów koszalińskiego muzeum można od początku października oglądać, nie ruszając się z domu. dzięki projek-
towi „wirtualne muzeum w koszalinie” zbiory placówki stopniowo stają się dostępne w internecie.

od października nie tylko dorośli mogą ćwiczyć chińskie sztuki walki. koszalińska szkoła wing tsun kung Fu otwiera się na 
młodszych i z myślą o nich stworzyła nową sekcję.

Muzeum w sieci

Kung Fu dla młodszych
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Sifu Radosław Śliwka, posiadacz 4. Stopnia mistrzowskiego stylu Wing Tsun Kunf

Krzysztof Jedynak 
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uzealne Spotkania z Fotografią” to konkurs organizo-
wany od 13 lat przez Muzeum w Koszalinie pod patro-

natem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. W tym roku przystąpiło do niego 
289 osób. Jury spośród 954 zdjęć i 14 fotoreportaży nagrodziło 
142 fotografie, które złożyły się na ekspozycję. Niewielka ich część 
wykonana została techniką klasyczną, większość to fotografie cy-
frowe. Dionizy Rypniewski, pomysłodawca konkursu i członek jury, 
na co dzień kierownik Działu Oświatowego Muzeum w Koszalinie, 
komentuje: – W ciągu tych trzynastu lat w fotografii zmieniło się 
wszystko. Zaczynaliśmy w erze fotochemicznej. Dzisiaj fotografia 
jest cyfrowa. To są dwie odrębne charakterystyki, dlatego trudno 
porównywać pierwsze edycje to obecnej.

Od trzech lat w konkursie nagradzane są również fotocasty, 
czyli multimedialne reportaże. – To niewątpliwie atut naszego 
przedsięwzięcia. W muzealnictwie rzadko spotyka się taką for-
mę przekazu – wyjaśnia Dionizy Rypniewski. W kategorii do lat 
15 pierwszą nagrodę otrzymała 13-letnia Polina Pawłowa z Sankt 
Petersburga za zestaw zdjęć „Biały niedźwiedź”, a w kategorii do 
lat 20 laureatką pierwszego miejsca została 17-letnia Joanna Ko-
łakowska z Rudy Śląskiej za fotografie „Inspiracja kubizmem”.  
Laureaci konkursu otrzymali w nagrodę karty wstępu do wszystkich 
muzeów w Polsce, które będą mogli wykorzystać w ciągu najbliż-
szych dwóch lat.                                                                                         as

bie platformy wniosły do nowo powstałej platformy NC+ 
to, co miały najlepszego. Cyfra+ świetną ofertę programo-

wą. Z kolei „enka” – najwyższej klasy technologię. 
Zbigniew Cieślak, dystrybutor oferty NC+ w Koszalinie, prowa-

dzący firmę PHU Markus-Sat, wyjaśnia: – Najwyższa jakość połą-
czonej oferty wyraża się między innymi w sprzęcie zapewnianym 
abonentom. Chodzi o sprzęt ADB, który podczas targów IBC 
w Amsterdamie otrzymał prestiżową nagrodę CSI za najlepszy de-
koder satelitarny (mediaBox+). To generalnie najlepsze dostępne 
w Europie urządzenia. Ich klasa przekłada się z kolei na jakość od-
bioru obrazu oraz poprawne działanie zestawu satelitarnego. 

Elementem wyróżniającym NC+ na tle oferty platformy Polsatu 
jest dostępność kanałów na wyłączność, które są produktem Ca-
nal+ (Ale Kino+, Planete+, Kuchnia+, Domo+, MiniMini+, TeleTo-
on+, Hyper+). Oferta ta nie jest dostępna również dla operatorów 
sieci kablowych. Dodatkowo NC+ oferuje swoim klientom opcję 
Premium w postaci sześciu kanałów Cyfry+. Pakiet ten gwarantu-
je ponad 500 premier filmowych w ciągu roku i najlepszą ofertę 
sportową (Liga Mistrzów UEFA, Liga Europejska UEFA w piłce noż-
nej, żużel i rozgrywki Speedway GP oraz nowość – ENEA Ekstrali-
ga, koszykówka a w niej rozgrywki NBA i Euroliga a także sporty 
walki, piłka ręczna, magazyny sportowe, komentatorzy i analizy). 

Połączenie platform i przeniesienie się ich abonentów do NC+ 
oznacza także kompleksową obsługę klienta oraz pracę w jednym 
systemie serwisowym. Szacuje się, że do kwietnia przyszłego roku 
liczba użytkowników NC+ przekroczy 2,5 mln osób. – Około ośmiu 
lat temu platforma Canal+ postawiła na tworzenie sieci autoryzo-
wanych punktów obsługi klienta. W tej chwili jest ich w Polsce 
około 60. Teraz docelowo ma być ich 100. Dzięki temu klient nie 
jest „prowadzony na smyczy”, czyli nie jest skazany na załatwianie 
spraw przy pomocy konsultantów telefonicznych. U nas w przy-
padku jakichkolwiek problemów ma możliwość bezpośredniego 
wsparcia dostępnego na miejscu – podkreśla pan Zbigniew Cie-
ślak. Jego firma PHU Markus-Sat jest jedynym punktem autoryzo-
wanym na byłe województwo koszalińskie. 

„m

o

do 17 listopada br. można oglądać prace nagrodzone w te-
gorocznej edycji międzynarodowego konkursu „Muzealne 
Spotkania z Fotografią”. ich autorami są młodzi fotograficy 
z Białorusi, Litwy, Niemiec, Polski, rosji i Słowacji. 

Połączenie się platformy cyfra+ i telewizji Nowej Generacji 
N zaczyna przynosić abonentom konkretne korzyści. 

Pokonkursowa wystawa 
w muzeum

Niezawodny sprzęt 
i wsparcie na miejscu

Joanna Kołakowska, 17 lat, Inspiracja kubizmem, XIII Muzealne Spotkania 
z Fotografią - Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży

Zbigniew Cieślak

Anna Bek, 19 lat, Pastisz - Jacek Malczewski „Umywanie nóg”, XIII Muzealne 
Spotkania z Fotografią - Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży

Edyta Chańko, 18 lat, Pastisz - Jan Vermeer „Ważąca perły”, XIII Muzealne 
Spotkania z Fotografią - Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży
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ViwA eNtertAiNMeNt 
Młoda firma z pomysłami

System tataka przechodzi właśnie testy w kilku firmach i insty-
tucjach w Koszalinie. Uwagi pierwszych użytkowników pozwolą 
ostatecznie go dopracować, zanim trafi do szerokiej dystrybucji. 
Aplikacja, będąca dziełem programistów z koszalińskiej VIWA 
Entertainment, ma szansę stać się rynkowym hitem, bo rozwią-
zuje problemy, z jakimi boryka się większość współczesnych 
firm. Pozwala zapanować nad chaosem wewnętrznej komunika-
cji i lepiej planować pracę, a przez to zwiększać efektywność.

AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: WOJCIECH GRELA 
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nspiracją do stworzenia nowoczesnego na-
rzędzia komunikacyjnego były wewnętrzne 
potrzeby samej spółki VIWA Entertainment. 
Działająca od 2009 roku w Koszalinie firma 
o profilu e-commerce szybko się rozwija. 
Wiąże się to ze stałym, znacznym wzrostem 

zatrudnienia. - Kluczowym momentem był przełom 2011 i 2012 
roku, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że stosowane do tej pory narzę-
dzia do zarządzania spółką i wewnętrzną komunikacją nie spraw-
dzają się w szybko zmieniających się realiach – mówi Tomasz Le-
wandowski, szef zespołu 
programistów, który zajął 
się poszukiwaniem rozwią-
zania problemu.

Poczta elektroniczna od 
lat jest podstawowym na-
rzędziem pracy wielu z nas. 
Z drugiej strony staje się 
sporym obciążeniem, po-
nieważ ciągle rosnąca liczba 
wiadomości krążących mię-
dzy działami i pracownika-
mi jest w pewnym momen-
cie trudna do opanowania. 
Podczas oceny menedże-
rów często przeprowadza-
ny jest test, nazywany po-
tocznie „basket case”. Jego 
uczestnik dostaje długą 
listę spraw i musi wykazać 
się tym, jak sprawnie radzi 
sobie z podejmowaniem 
decyzji. Czy jest w sta-
nie ocenić poprawnie ich 
ważność (priorytet) spraw 
i podjąć właściwe działania. 
Taki „basket case” każdego 
dnia mamy w swojej skrzyn-
ce odbiorczej.

Dzieje się tak w więk-
szości dynamicznie rozwi-
jających się firm. Tomasz 
Lewandowski mówi: - 
Ważne, żeby odpowied-
nio wcześnie zareagować 
i wprowadzić zmiany, które 
w przyszłości z pewnością 
zaprocentują. Przykładów 
na sposoby radzenia sobie z problemami komunikacyjnymi w fir-
mach można przytoczyć wiele. Jednym z nich może być rozwiązanie 
zastosowane w koncernie Ferrari, który w połowie tego roku uznał, 
że nadmiar maili przeszkadza w pracy. Włoski producent samocho-
dów postanowił ograniczyć swoim pracownikom komunikowanie 
się za pomocą poczty elektronicznej. Uznano, że nadmiar e-maili 
spowalnia pracę, zmniejsza wydajność, jest marnotrawieniem cza-
su. Nowe zasady stanowią, że pracownikowi Ferrari wolno wysłać e-
maila maksymalnie do trzech osób jednocześnie. Aby nie omijano 
tego ograniczenia, zablokowano w systemach pocztowych Ferrari 
możliwość wprowadzenia większej liczby odbiorców wiadomości. 
Czy jest to właściwy sposób na zwiększenie wydajności i uspraw-

nienie komunikacji? Uważam, że zdecydowanie lepszym sposobem 
jest wdrożenie w firmie dedykowanego narzędzia do komunikacji.

koMuNikAcjA i PrAcA ProjektowA

Zespół informatyków z VIWA Entertainment stworzył system ta-
taka, skuteczne i rewolucyjne narzędzie do komunikacji wewnętrz-
nej w firmach i zespołach projektowych. Jest to pierwsze w Polsce 
oprogramowanie wykorzystujące elementy mediów społeczno-
ściowych do sprawnego przekazywania informacji w biznesie. Ide-
alne dla każdej firmy, która chce zbudować wizerunek nowoczesnej 
organizacji i szybciej docierać z informacją do pracowników i osób 
zaangażowanych w tworzone projekty.

Główną funkcjonalnością aplikacji jest komunikacja pomiędzy 
pracownikami oraz członkami zespołów projektowych. Pozwala na 
przejrzyste uporządkowanie treści. Opracowane przez programi-
stów algorytmy pilnują, aby w zautomatyzowany sposób właściwe 
informacje docierały do właściwych odbiorców.

System każdorazowo 
dopasowuje się do struk-
tury danego przedsię-
biorstwa czy organizacji. 
W oparciu o strukturę fir-
my, którą użytkownik usta-
wia na etapie konfiguracji 
sieci, tworzone są odpo-
wiednie grupy, do których 
przyporządkowywani są 
poszczególni członkowie. 
Dzięki temu uzyskuje się 
pewność, że żadna infor-
macja nie zostanie prze-
oczona, a z drugiej strony 
nie spotkamy się z natło-
kiem zbędnych danych. 
System zapewnia również 
poufność przekazywa-
nych wiadomości, dzięki 
grupom prywatnym, do 
których dostęp mają wy-
łącznie upoważnieni człon-
kowie.

Poza komunikacją, tata-
ka umożliwia przechowy-
wanie i wymianę plików. 
Dzięki temu można  dzielić 
się plikami z innymi użyt-
kownikami, a także two-
rzyć kopie zapasowe do-
kumentów.

Istotną cechą syste-
mu jest jego dostępność 
z każdego miejsca, gdzie 
użytkownik ma połączenie 
z Internetem. Dostęp do 
aplikacji można uzyskać 

z poziomu przeglądarki internetowej w komputerze osobistym oraz 
w urządzeniach mobilnych. Dostępne są dedykowane aplikacje dla 
urządzeń mobilnych pracujących w systemach iOS oraz Android. 
Użytkownik ma więc możliwość uczestnictwa w dyskusjach i projek-
tach z każdego miejsca na świecie.

Tomasz Lewandowski uzupełnia: - W przyszłości chcemy wdrożyć 
dodatkowe moduły rozszerzające możliwości aplikacji. Dotyczy to 
delegowania zadań stworzonych na podstawie dyskusji, analizy oraz 
konfrontacji pomiędzy użytkownikami. Automatycznie tworzone bę-
dzie zadanie, do którego można przypisać konkretne osoby lub cały 
zespół projektowy. Na podstawie odpowiednich statusów i komen-
tarzy widoczny będzie postęp pracy nad projektem. Podsumowując 

Tomasz Lewandowski

i
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Prezes spółki VIWA Entertainment, Viktor Wanli, pochodzi z Czech. Do Koszalina przeprowadził się za namową żony, pani 
Iwony Wanli, która od początku uczestniczy w rozwoju firmy, wspierając ją w aspektach prawnych i organizacyjnych



tradycyjnych rozwiązań może wydawać się czymś zaskakującym. 
Firma przykłada dużą wagę do poczucia komfortu pracowników. 
Stąd np. w koszalińskiej siedzibie wygodny pokój rekreacyjny, do 
którego w każdej chwili można pójść, wypić kawę, poczytać i sko-
rzystać z konsoli do gier komputerowych. Nikt nikogo nie popędza, 
bo wszyscy mają świadomość, że do pracy kreatywnej potrzeba 
komfortowych warunków i przyjaznej atmosfery.

PrAcowNicy ciąGLe PoSzukiwANi

Firma prowadzi stałą rekrutację pracowników. Ponieważ branża 
e-commerce jest stosunkowo nowa, specjaliści są w niej na wagę 
złota. Przy czym samo wykształcenie często nie wystarcza. Dużo wie-
dzy trzeba zdobywać samodzielnie, na przykład obserwując rozwój 
innowacyjnych przedsięwzięć pojawiających się w Internecie. - Stu-
dia kończy całkiem pokaźna liczba osób, także w Koszalinie, na-
tomiast nie do końca mają one wiedzę, która jest nam potrzebna 
i nie zawsze potrafią sprostać naszym oczekiwaniom – mówi Michał 
Mętlewicz.

Czy to oznacza, że Politechnika Koszalińska przygotowuje absol-
wentów mało praktycznie?  - Nie tyle nasza politechnika, co każda 
uczelnia w Polsce. Branża jest nowa, dlatego uczelnie nie mają po 
prostu dobrze wdrożonych programów nauczania. Wychodzimy 
temu naprzeciw, organizując dla studentów szkolenia w ramach 
programu „Inżynier pilnie poszukiwany”. To się spotkało z bardzo 
dużym oddźwiękiem na uczelni. Mamy w planach realizację kolej-
nego cyklu o nazwie „VIWA Academy ”.

W e-commerce popyt jest nie tylko na programistów. Podobnie 
jest ze sferą marketingu online. Na uczelniach nadal króluje mar-
keting klasyczny. Nie ma ćwiczeń, które dotyczyłyby marketingu 
online. Jak więc VIWA radzi sobie w tej dziedzinie? – Potrzebna 
nam wiedza bierze się z kontaktów ze specjalistami Google. Rów-
nież dużo czytamy, a są to przede wszystkim zagraniczne pozycje. 

Uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach omawiających 
nowe trendy w e-commerce.  Korzystamy również ze szkoleń ze-
wnętrznych – komentuje Michał Mętlewicz.

Za rekrutację w VIWA Entertainment odpowiada Joanna Mazur, 
także absolwentka Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu w Le-
eds: - Proces naboru jest u nas cały czas otwarty. Generalnie sku-
piamy się na pozyskaniu specjalistów w branży IT, głównie progra-
mistów PHP, Mysql, programistów aplikacji mobilnych na platformy 
iOS oraz Android, a także specjalistów ds. obsługi klienta, którzy 
wykazują się perfekcyjną znajomością języków obcych. 

Dział obsługi klienta pracuje obecnie w dziewięciu językach. – Je-
śli chodzi o języki niszowe, współpracujemy z Międzynarodową Or-
ganizacją Studentów AIESEC, przy pomocy której mamy możliwość 
zatrudnienia studentów zagranicznych. Mamy już kilkoro takich pra-
cowników. Pochodzą oni z m.in. Brazylii, Francji. W najbliższym cza-
sie planujemy nawiązać współpracę z kolejnymi osobami z Włoch. 

Jednak głównym źródłem pracowników jest Politechnika Kosza-
lińska. Wiedza i umiejętności to nie wszystko, czego wymaga się od 
jej absolwentów. Ważny jest również profil osobowościowy. Joan-
na Mazur wyjaśnia: - Staramy się kierować naszą ofertę głównie do 
osób kreatywnych. Liczy się chęć do pracy, samorealizacji, rozwoju 
i otwartość.

Wspomniany wcześniej projekt „VIWA Academy” również ma 
aspekt rekrutacyjny. Firma zaoferuje studentom specjalistyczne 
szkolenia. Jednocześnie będzie się przyglądała ich kompetencjom 
i zaangażowaniu, by w konsekwencji wybranym osobom zapropo-
nować pracę. Joanna Mazur mówi: - Szkolenia będą podzielone na 
dwa etapy. Pierwszy, dla osób początkujących, bez doświadczenia 
oraz drugi, dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu progra-
mowania. Cykl szkoleniowy potrwa osiem tygodni. To atrakcyjna 
inicjatywa dla obu stron. Szkoleni uzyskają unikalne kompetencje, 
a my możliwość zaproponowania im dalszego rozwoju zawodowe-
go w nowoczesnej firmie.

powyższą funkcjonalność, możemy określić ją jako zintegrowany 
system zarządzania projektami. Kolejnym modułem poszerzającym 
możliwości tataka, jest połączenie systemu z platformami sprzedaży 
online i obsługi klienta na poziomie kontaktów z klientem zewnętrz-
nym. Będzie to rozszerzenie umożliwiające obsługę zgłoszeń klien-
tów oraz podpowiadające użytkownikowi dostępne rozwiązania. 
Zaletą tego rozszerzenia jest umożliwienie szerokiej grupie dyskusji 
o problematycznych zgłoszeniach, wyszukiwanie i tworzenie wspól-
nego rozwiązania oraz udostępnianie go innym.

Jak zapewnia szef zespołu programistów VIWA Entertainment, 
udostępnianie informacji biznesowych, przechowywanie ważnych 
plików i ogromnych ilości danych w tataka jest bezpieczne. - Wszyst-
kie połączenia z systemem 
są odpowiednio szyfrowane 
za pośrednictwem protoko-
łu https, przy wykorzystaniu 
certyfikatu SSL, który zapew-
nia zaufaną oraz bezpieczną 
komunikację. Z kolei pliki do-
dawane przez użytkowników 
do systemu, przechowywane 
są na najbardziej stabilnej 
chmurowej platformie do-
starczanej w ramach Amazon 
Web Services – wyjaśnia To-
masz Lewandowski.

teSty w 
koSzALińSkich 
iNStytucjAch

Każdy komercyjny pro-
gram, zanim wejdzie do 
sprzedaży, jest testowany 
przez wielu użytkowników 
zewnętrznych. Taka wersja 
aplikacji nosi nazwę wersji 
beta. Jest to kluczowy etap 
przygotowania produktu 
do sprzedaży. Właśnie w ra-
mach wersji beta, system zo-
stał bezpłatnie udostępniony 
kilku instytucjom. - W opar-
ciu o opinie, uwagi i sugestie 
tych instytucji wprowadzamy 
do systemu kolejne udosko-
nalenia. Pragniemy, aby szyb-
kie reagowanie na potrzeby 
użytkowników było cechą wyróżniającą nasz produkt. Wiemy, że 
każda firma jest inna. Dlatego chcemy, aby tataka dawała  możli-
wość elastycznego dostosowania systemu do każdej organizacji. 
Z tego względu tak istotne są dla nas zebrane opinie dotychczaso-
wych użytkowników – wyjaśnia Tomasz Lewandowski.

Testy mają zakończyć się z końcem października br., a od listo-
pada br. ma być dostępna w pełni funkcjonalna wersja aplikacji. 
Model biznesowy zakłada dwie opcje dla odbiorców. Wersja bez-
płatna dostępna będzie z ograniczeniem ilości przechowywanych 
przez użytkowników danych oraz ograniczeniem liczby użytkowni-
ków w systemie. Z kolei wersja płatna pozbawiona będzie wszelkich 
ograniczeń, co pozwoli na przechowywanie dowolnej ilości danych 
oraz tworzenie wielu kont.  W momencie uruchomienia pełnej wer-
sji aplikacji, informacje na ten temat pojawią się na stronie interne-
towej tataka.com.

hANdLowe Początki

Aplikacja tataka to najnowszy, ale nie jedyny innowacyjny pro-
dukt VIWA Entertainment. Spółka działa w Koszalinie od 2009. Mi-

chał Mętlewicz, odpowiedzialny za PR firmy, mówi: - W 2009 roku 
pojawił się sklep Level77 z koszulkami i wtedy tak naprawdę zaczęła 
się cała historia. Firma zatrudniała kolejnych programistów. Robiła 
to na tyle skutecznie, że szybko zespół zaczął się rozrastać. Obecnie 
firma ma oddziały w Czechach, Bułgarii i Polsce. W sumie pracuje 
w niej około 80 osób, w tym w Polsce 60, z czego większość w Ko-
szalinie.

Jednym z kluczowych produktów VIWA Entertainment jest Kin-
guin.net. Platforma służy do sprzedaży gier komputerowych. - Jest 
to aplikacja stworzona przez nas. Zapewniamy platformę, obsługę 
klienta, a użytkownicy tworzą konta i sprzedają między sobą gry 
komputerowe –  objaśnia Bartłomiej Skarbiński, dyrektor ds. marke-

tingu i innowacji. – Obsługa 
klienta odbywa się obecnie 
w dziewięciu językach, po-
nieważ Kinguin.net ma za-
sięg globalny. Poza tym zaj-
mujemy się dostarczaniem 
gotowego oprogramowania 
dla sklepów internetowych 
i narzędzi marketingu inter-
netowego.

 Młody zeSPół  

VIWA Entertainment to 
w każdym znaczeniu młoda 
firma. Są to w 70 procen-
tach absolwenci Politechniki 
Koszalińskiej (gdyby nie filia 
w Poznaniu, wskaźnik ten 
byłby jeszcze wyższy). Absol-
wentem Wydziału Elektroni-
ki i Informatyki Politechniki 
Koszalińskiej jest m.in. lider 
zespołu programistów - To-
masz Lewandowski.  Z komu-
nikacją i nowymi technolo-
giami związany od początku 
pracy zawodowej; już na stu-
diach uczestniczył w projek-
cie Politechniki Koszalińskiej 
stworzenia bezprzewodowej 
sieci internetowej dla Kosza-
lina. Pierwsze doświadcze-
nia menedżerskie zdobywał 
w T-Mobile, by po kilku la-
tach objąć stanowisko szefa 

działu IT oraz project managera w spółce VIWA Entertainment.
W swojej strukturze firma ma dział marketingu i projektów spe-

cjalnych, dział obsługi klienta oraz dział programistyczny. 

PrAcA w koMForcie

Jak wygląda tworzenie pomysłów na nowe produkty? Michał 
Mętlewicz mówi: - Można by to porównać do sytuacji w legendar-
nym Amazonie i roli jego założyciela Jeffa Bezosa, jednego z pre-
kursorów handlu internetowego. U nas również decydującą rolę 
w kreowaniu pomysłów odgrywa prezes, Viktor Wanli. Postawienie 
na gry komputerowe było jego pomysłem i okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Również od niego pochodziła inspiracja do poszuki-
wania sposobu na udoskonalenie komunikacji wewnętrznej, czego 
konsekwencją jest stworzenie systemu tataka.

Poszukiwanie rozwiązań, praca koncepcyjna, odbywają się w du-
żym stopniu zbiorowo. Później, po sformułowaniu problemu do 
opracowania, tworzone są zespoły projektowe, zajmujące się kon-
kretnymi  zadaniami.  

Codzienna praca w VIWA Entertainment komuś przywykłemu do 
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Średnia wieku w firmie nie przekracza 30 lat. Tradycją są imprezy integracyjne. Tu – spotkanie w kręgielni

Bartłomiej Skarbiński



Historia w pracy twórczej Zygmunta Wujka odgrywa kluczową 
rolę. Rzeźbiarz mówi o sobie: „świadek historii”, ale najczęściej wy-
stępuje w roli dokumentalisty. – Ludzie mają niezwykle pojemną pa-
mięć – wyjaśnia. – Gdy pracuję nad rzeźbą, sięgam do zakamarków 
ich pamięci. Z nich powstają najważniejsze dzieła. 

Wspólnota – to drugie pojęcie ważne dla rzeźbiarza. – Podtrzy-
manie tożsamości narodu to zadanie artysty – deklaruje. 

iNSPirAcje NieoczywiSte

Uczestniczył w niezliczonej ilości wystaw, plenerów. Był radnym 
miejskim Koszalina, w 1998 roku obronił doktorat. Wykładał w Insty-
tucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Uznawany za ekscentry-
ka, pozostaje legendą bohemy koszalińskiej. – Pamiętam wszystkich 
wielkich – przyznaje. – Mam wielu uczniów, a wykształcenie materia-
łu ludzkiego jest dużo trudniejsze niż praca z jakimkolwiek materia-
łem kamiennym, nawet z granitem. 

Znajomi artyści mówią o Zygmuncie Wujku: – Zaskakuje wszech-
stronnością, ma ogromną wiedzę, dużo czyta, pyta, rozmawia; 
w przypadku sporu historycznego sięga po każdy aspekt. Jego rzeź-
by niosą konkretny przekaz, a inspiracje nie zawsze są oczywiste. 

Zaglądamy do domu rzeźbiarza na Rokosowie. Pracę nad nowym 
pomnikiem zaczyna od rysunku. – Później są poszukiwania – wyja-
śnia. – W procesie badawczym poznaję każdy szczegół historii, do 
której bryła ma się odnosić. 

Po szkicu i kontekście pora na wybór materiału. – Każdy mówi 
własnym językiem – uważa Zygmunt Wujek. – Rzeźbiarz jest jak... 
medium – urywa i szuka lepszego słowa. – Lub jak pszczoła: zbiera, 
także w inspiracjach poetyckich, muzycznych, to, co niezbędne dla 
ula. Na końcu jest forma, na którą składa się ciężka praca fizyczna 
przy wykuwaniu kształtów. 

jAk PoGAńSki Bożek

Siedem lat temu – na łamach magazynu „Ultrafiolet” – zadałem 
Zygmuntowi Wujkowi pytanie: „Kto panu postawi pomnik?”. „Po-
mnik dla rzeźbiarza? – zaśmiał się. – To się nie zdarza. W sztuce ar-
tysta zyskuje dopiero po śmierci”. Nie dawałem za wygraną: „Ktoś 
musi, wszak pan jest legendą”. Stara dewiza głosi, że najlepsze po-
mniki stawiają wrogowie, więc Zygmunt Wujek z przekorą odparł: 
„Jeżeli już mam stanąć na cokole, niech mi go wykuje mój najbar-
dziej złośliwy adwersarz”. Kandydatury jednak nie podał. 

Za to na pewno chciałby, żeby jego figura stanęła na pomorskim 
kamieniu, charakterystycznym dla krajobrazu Skandynawii. „Przypo-
minałbym pogańskiego bożka – rozmarzył się. – Kamień powinien 
być pierwotny i nawiązywać do historii tej ziemi. Wrosłem w nią”. 

Przymierzyłem więc rzeźbiarza do postumentu – siedmiotonowe-
go piaskowca, który stał na dziedzińcu jego domu. Zygmunt Wujek 
wszedł po drabinie na szczyt kamienia. Wymościł sobie siedzisko 
pomiędzy orłem, a krzyżem. Wreszcie beztrosko położył się na 
brzuchu: „Moja postać musiałaby być mniejsza – rzucił z góry. – O, 
tak, o połowę – przeciął ręką powietrze. – Nie szkodzi, niektórzy i tak 
mówią na mnie Krasnolud”. 

Ostatecznie pomnik nie stanął, a z piaskowca powstał obelisk 
upamiętniający powstańców listopadowych. 

„Megality zygmunta wujka”
Obchodom 75-lecia Zygmunta Wujka towarzyszyła promocja 
pierwszej książki o dorobku rzeźbiarza – „Megality Zygmunta 
Wujka” Anny Gut, doktorantki Wydziału Nauk Historycznych 
UMK w Toruniu (19 września br.). – Nie czuję się postacią, której 
praca wymaga analitycznych opracowań naukowych – żartował 
w kuluarach Zygmunt Wujek. – Ale to miłe, gdy młodzi twórcy 
pamiętają o starszych – przyznał. „Megality...” są wydaną w formie 
książkowej pracą magisterską Anny Gut. Autorka jest absolwent-
ką koszalińskiego plastyka. Ukończyła historię sztuki na Uniwer-
sytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i studia rzeźby na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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Gdyby zebrać wszystkie kamienne i metalowe kształty, które przez 40 lat pracy twórczej 
przeszły przez dłonie Zygmunta Wujka, można by nimi wypełnić kilkanaście wagonów po-
ciągu towarowego. Każda bryła ma coś więcej niż tylko ciężar własny, ale również masę 
emocji, dramatów, wspomnień.

ygmunt Wujek wygląda jak postać z Tolkiena. 
Nieujarzmiona broda, rozwiane siwe włosy, 
korpulentna postać w kamizelce, szerokich 
spodniach i butach na drewnianej podbiciu. 
W silnych, pooranych bliznami rękach rzadko 
trzyma coś innego niż młot i dłuto. – Urodziłem 

się do pracy, jak inni do tego, by czarować urodą – żartuje w swoim 
stylu. – Pociesza mnie, że to praca twórcza, więc ma swoją urodę. 

ŚLAdy z kAMieNiA

Najkrócej o bohaterze: rzeźbiarz (ponad 200 prac na Pomorzu), 
twórca monumentalnych płyt w obiektach sakralnych. Malarz, ry-
sownik, medalier, pedagog, autor nagrobków cmentarnych, miło-
śnik historii, ratownik cennych przedmiotów. 

Od lat związany z Koszalinem. Urodził się – w 1938 roku – w Ra-
wiczu, a Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych ukończył 
w Poznaniu. Gdy zdał na studia, usłyszał od ojca: „Na obiad będzie 
kalasz [kalosz], usłyszał od żony malarz”. Przestrogę wziął sobie do 
serca. 

Studiował rzeźbę u prof. Bazylego Wojtowicza, który jeszcze 
przed wojną – w tym samym 1938 roku, kiedy urodził się pan Zyg-
munt – prowadził poznańską pracownię rzeźby monumentalnej. 

Zygmunt Wujek nie ma regularnej pracowni. Cały jego dom, jak-

by żywcem wyjęty z opowiadań E. A. Poego, jest pracownią, po-
dobnie, jak całe życie rzeźbiarza wypełnia sztuka. – Właśnie kończę 
75 lat – mówi bez patosu. – Tyle było prac, miejsc, ludzi. Nie wiem, 
kiedy to minęło – przyznaje. 

Zostawia po sobie najtrwalsze ślady – z kamienia. Już w 1967 
roku postawił pomnik Syrenki w koszalińskim parku. Jego jest Wła-
dysław Anders, Kazimierz Pułaski, Adam Mickiewicz. Współtworzył 
pomnik Jana Pawła II. Pracował we wszystkich miastach Pomorza 
Środkowego. 

hiStoriA wSPóLNoty

Wcześniej, tuż po studiach, był instruktorem w Młodzieżowym 
Domu Kultury i wychowawcą w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu. 

Do Koszalina przyjechał w 1965 roku. Znalazł pracę nauczyciela 
geometrii w Technikum Budowlanym. Po dwóch latach na kolejne 
osiem został kierownikiem galerii w legendarnym Klubie Między-
narodowej Prasy i Książki. 

Równolegle, do końca lat 80. XX wieku, uczył rzeźbiarstwa w Pań-
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. – Okopałem się 
w Koszalinie na pół wieku – podsumowuje. – Nie mogłem zrobić 
nic lepszego. Nie znam w Polsce środowiska tak wszechstronnego, 
świeżego, młodego, a jednocześnie tak poranionego historią jak 
koszalińskie.

z

zyGMuNt wujek
PYł KAMIENNY MAM WE KRWI
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– Z celebrytami jest pewien kłopot. Jak się od nich odwracają 
aparaty fotograficzne, to na ogół nic po nich nie zostaje. Czy Marek 
Kondrat lub Zbigniew Zamachowski są celebrytami? W moim poję-
ciu nie. Oni są gwiazdami. Chętniej więc sięgam po to słowo. 

- Gdyby było to możliwe, zrezygnowałby pan z popularności?
– Uprawianie tego zawodu niesie ze sobą cenę i konsekwencję. 

Gdybym nie był aktorem popularnym, nie miałbym powodzenia 
w teatrze. Jedno z drugim ma ścisły związek. Poza tym, sprawia mi 
przyjemność, gdy ludzie na mój widok zagadują, uśmiechają się, 
chcą sobie zrobić ze mną zdjęcie. To znaczy, że mój przekaz do nich 
trafia, jest solidny, a widz chce mnie poznać. Gdybym był im obojęt-
ny, nie byłbym popularny. Koło się zamyka. 

- uczy pan aktorstwa. czego szuka pan w młodych ludziach?
– Zabrzmi banalnie: człowieczeństwa. Teatr opiera się na człowie-

ku, na jego słabościach i siłach. Dopóki sami ich w sobie nie odnaj-
dą, nie będą w stanie zbudować drugiego człowieka. 

- Pan wie, kiedy adept staje się aktorem?
– Nie jest to moment, lecz proces. Gdy widzę studentów, którzy 

robią dyplom, a pamiętam ich jak zdawali do szkoły, odczuwam sa-
tysfakcję. Gest, słowo, spojrzenie – wszystkich w nich 
znaczy tyle, ile ma znaczyć. 

- Przybywa rozchwytywanych aktorów 
bez wykształcenia aktorskiego i bezro-
botnych aktorów po szkołach filmo-
wych. Skąd ten paradoks?

– Tak nie powinno być, ale jest 
i pewnie będzie. Ale rozgra-
niczmy: w teatrze dla amato-
rów nie ma miejsca, tam oni 
przepadają. 

- kuba wojewódzki 
z powodzeniem grywa 
w teatrze.

– Kuba Wojewódzki 
przez to, że prowadzi 
swoje rozmowy, ma 
pewną łatwość pracy na 
scenie. Poza tym, on ma 
przyciągać widzów. Jed-
nak statystycznie, amato-
rzy w teatrze przepadają. 

- dlaczego?
– Nie mają siły, warsztatu. Co 

innego z filmem. Kamera lubi 
nowość, egzotykę, a nawet brak 
profesjonalizmu. W kinie na szczyt 
dostają się ci, którzy potrafią połączyć 
naturalność i brak powtarzalności z wyjąt-
kową wyobraźnią, czy po prostu – talentem ak-
torskim. 

- od dekady rzadko grywa pan w filmach.
– Nie otrzymuję tyle propozycji, co kiedyś. Widocznie w kinie nie 

ma teraz zapotrzebowania na postaci, które przez lata grywałem. 
- dużo propozycji pan odrzuca? 
– Trochę. Niektóre propozycje same proszą się o odrzucenie. Nie-

stety, niewiele jest dobrych scenariuszy.
- Lata osiemdziesiąte, łazy. z grupą studentów brał pan udział 

w warsztatach kabaretowych zenona Laskowika... 
– Tak, to było bezcenne doświadczenie. Zawsze chciałem być ak-

torem wszechstronnym, a warsztaty w łazach dawały nam, wtedy 
młodym aktorom, możliwość obycia ze sceną. 

- Podobno wtedy po raz pierwszy zobaczył pan morze.
– Przyjechałem i to morze chciałem zobaczyć od razu, natomiast 

moi przyjaciele aktorzy skutecznie mnie od niego odwodzili mó-
wiąc, że morze zdążę zobaczyć zawsze, jutro, a teraz, 

wiadomo, są inne zajęcia (śmiech). 
- tak po prostu założyliście plecaki 

i przyjechaliście do łazów?
– Nie pamiętam dokładnie, jak to 
było. Pamiętam za to świetną at-

mosferę pracy z przyjaciółmi. 
- jako młody aktor, był 

pan na festiwalu „Młodzi 
i Film” w koszalinie. jak 
pan wspomina burzliwe 
spotkania z widzami?

– Hm. Byłem cielę-
ciem, więc z wielu po-
wodów nie pamiętam 
tego festiwalu. 

- uczestniczył pan 
w festiwalowym życiu 
towarzyskim?

– Być może aż zanadto 
i dlatego tak mało pamię-

tam. 
- teraz właśnie w kosza-

linie dostał pan propozycję 
wyreżyserowania filmu. Podej-

mie pan to wyzwanie?
– Pomimo że trochę zapowiedzia-

na, ta propozycja padła dla mnie dość 
niespodziewanie. Pojawił się scenariusz, 

który wymaga jeszcze pracy, ale dobrze roku-
je. Debiut reżyserski byłby dla mnie wielką przygodą, 

zwłaszcza, że ma to być komedia sensacyjna. 
- dlaczego zrezygnował pan z prowadzenia własnego kina 

w rodzinnych stronach – na Mazurach?
– Zdecydowały względy ekonomiczne. Nie byłem w stanie dłużej 

utrzymywać kina, które nie przynosiło zysków. 
- Przyznaje pan, że wciąż walczy z tremą. jakimi metodami? 
– Ta trema dzisiejsza jest inna, bo to trema zawodowca. Bardziej 

dokucza mi niepokój o to, czy wszystko się powiedzie. Zresztą, jak 
tak teraz o tym myślę, nigdy nie miałem tremy paraliżującej, raczej 
mobilizującą. Jak z nią walczę? Jest tylko jedna metoda, wszystkie-
go trzeba dokładnie nauczyć się na pamięć – i słów i sytuacji. 

- zdarzyło się panu spektakularnie zapomnieć tekstu?
– O, tak. W „Hamlecie” pada słynne zdanie: „Być albo nie być, o to 

jest pytanie”. Po tych słowach zapomniałem, co dalej. Tak, to było 
spektakularne. Na tych słowach mój monolog się skończył. Przeczy-
tałem później w recenzji, że jestem młodym i obiecującym aktorem, 
ale ten egzystencjalny monolog „Być albo nie być...” umyka uwadze 
widza (śmiech).
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Rozmawiamy z Wojciechem Malajkatem, aktorem i reżyserem, który był w tym roku ju-
rorem X edycji Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, który we wrześniu 
odbył się w Koszalinie.

zadko udziale pan wywiadów. dlaczego?
– Chyba jest inaczej, po prostu istnieje rzad-

sze zapotrzebowanie na rozmowy z Wojcie-
chem Malajkatem. Ale uspokajam: powstaje 
wywiad rzeka ze mną, jesteśmy w fazie opraco-
wywania rozmów, które trwały dwa lata. Książka 

zostanie wydana w przyszłym roku. 
- zagląda pan na portale plotkarskie?
– Nie. To, co mam wiedzieć, wiem. Co mam wiedzieć o przyjacio-

łach, wiem od przyjaciół. Reszta średnio mnie interesuje. 
- Nie walczy pan z łowcami plotek?

– Nie walczę, bo nie jestem obiektem. 
- zdarza się panu wrzucać w wyszukiwarkę hasło: „wojciech 

Malajkat”?
– Nie. Wiem o sobie wszystko bez wyszukiwarki (śmiech). A jesz-

cze, nie daj Boże, natrafiłbym na coś, co wprawiłoby mnie w zdu-
mienie...

- Najdziwniejsza plotka, jaką słyszał pan na swój temat?
- Słyszałem kiedyś, że ze Zbigniewem Zamachowskim jesteśmy 

parą. To nas tak rozśmieszyło, że przez pewien czas chodziliśmy 
za rękę. 

- Plotki definiują celebrytów. Pan czuje się celebrytą?

r

Nie odwiedzAM 
PORTALI PLOTKARSKICH
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wojciech Malajkat był w tym roku jurorem X edycji Europejskie-
go Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, który we wrześniu od-
był się w Koszalinie. Opowiedział nam o swoich wrażeniach: – To 
nie jest festiwal jak każdy. Jego wyjątkowość polega na tym, że 
niesie ze sobą niezwykłą dawkę emocji, podskórnego napięcia 
bliskiego rzeczywistości, życia. Często zapominam, że siedzę 
w kinie i oglądam film. W światy na ekranie daję się z całej siły 
wciągać. Te historie są absolutnie unikalne, w tych postaciach 
jest cała prawda o istnieniu. Z nimi trzeba – i łatwo – się identyfi-
kować. Owszem, współczuć, ale nie okazywać litości. Co ciekawe, 
sami niepełnosprawni, goście i uczestnicy festiwalu, ani o tę litość 
nie upominają się, ani sami się nad sobą nie litują. Widocznie, 
gdy człowiek doświadcza czegoś dramatycznego, zagrażające-
go jego zdrowiu, czy życiu, po wyratowaniu się z opresji zaczyna 
znowu myśleć o przyszłości. 

wojciech Malajkat – aktor teatralny i filmowy, reżyser, dyrektor 
naczelny i artystyczny Teatru Syrena w Warszawie, wykładowca 
warszawskiej Akademii Teatralnej. W tym roku skończył 50 lat. Po-
chodzi z Mrągowa. Absolwent łódzkiej Filmówki. Wystąpił w kil-
kudziesięciu filmach, grał w Teatrze Studio i Teatrze Narodowym 
w Warszawie. 



Elbrusem jest kłopot. Międzynarodowa Unia 
Geograficzna uznaje, że leży on już w Azji, to-
też za najwyższą górę Europy należy uważać 
alpejski Mont Blanc (4810 m n.p.m). Himalaiści 
zdobywający koronę świata (najwyższe szczyty 
wszystkich kontynentów) twierdzą zaś, że góra 

należy jeszcze do Europy, będąc jej najwyższym wzniesieniem 
(wierzchołek zachodni – 5642 m n.p.m., wschodni – 5621 m n.p.m.). 
Spór trwa. Co do pozostałych faktów wątpliwości nie ma: to naj-
wyższy szczyt Kaukazu, leżący w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej, 
najdalej na południe wysuniętej republice Federacji Rosyjskiej. 

Dotrzeć tam można pociągiem albo samolotem. Pociągiem jest 
taniej, ale na podróż w każdą stronę trzeba zarezerwować po trzy 
dni (np. z Krakowa przez Kijów i dalej do Mineralnych Wód). Sa-
molotem (przez Moskwę) dociera się na miejsce szybciej, ale bilet 
lotniczy oznacza wydatek co najmniej 2 tys. zł. 

co ty, PoLAku,  wieSz o kAukAzie?

Kiedy pytamy panią Agnieszkę Chmielewską, skąd pomysł, żeby 
w środku wakacji wyprawiać się na zimny i niebezpieczny Elbrus, 

słyszymy: - Miejsc wartych obejrzenia jest na świecie mnóstwo 
i każdy jakoś wybiera. Mnie ciągnie do wschodniej części Europy 
i do Azji. Kaukaz był moim marzeniem, tak jak nowe republiki, które 
usamodzielniły się po rozpadzie Związku Radzieckiego. Na przyszły 
rok planuję Tienszan. 

My, Polacy, niewiele wiemy o Kaukazie. Zamieszkuje go mieszani-
na narodów, posługujących się dziesiątkami języków, na dokładkę 
podzielona przeszłymi i współczesnymi konfliktami. O najgłośniej-
szych wydarzeniach dowiadujemy się z mediów. Ale to za mało, 
żeby zrozumieć ludzi Kaukazu. Jak mówi pani Agnieszka, przeby-
wając tam nawet krótko, można poczuć panujące powszechnie na-
pięcie. Dla przybyszów ludzie są mili, ale widać,  że relacje między 
poszczególnymi nacjami i państewkami są wciąż podminowane. 
Utwierdza w takim przekonaniu każda wyprawa poza miasto: za-
sieki, patrole wojskowe, uzbrojone służby graniczne kontrolujące  
teren. 

Zagranicznych turystów, zwłaszcza z krajów Zachodu, zapuszcza 
się w te strony niewielu. Jeśli już, to tylko po to, żeby zaliczyć Elbrus 
i szybko wracać. - Oni po Kaukazie się nie kręcą, więc objazdy ob-
cokrajowców po Kabardo-Bałkarii, wyjazdy do Nalczyka - stolicy tej 
republiki albo do pobliskiej Osetii Północnej, traktowane są przez 

z
Agnieszka Chmielewska, koszalinianka, na co dzień szefowa serwisu tłumaczeń online, 
na najwyższą górę Kaukazu wybrała się z kilkorgiem przyjaciół latem tego roku. Jak więk-
szość grupy nie miała przygotowania wysokogórskiego. Mimo to weszła na wysokość 
ponad 5 tysięcy metrów nad poziomem morza. I jak mówi, chce tam wracać.
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W starych cystrenach urządzono bazę noclegową
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miejscowych ze dziwieniem, na zasadzie „po co tam jedziecie, prze-
cież tam nic nie ma” – mówi pani Agnieszka Chmielewska.

kAPryŚNA GórA

Turystów obowiązuje wykupienie rosyjskiej wizy, a dodatkowo 
w Terskolu, ostatniej miejscowości przed Elbrusem, zgłoszenie 
zamiaru wejścia na szczyt, co wiąże się z niewielką opłatą, którą 
uiszcza się w miejscowym urzędzie pocztowym. Następnie należy 
zgłosić się do MCZA, czyli służb ratownictwa górskiego. Tam trzeba 
podać datę planowanego wejścia i zejścia,  co pozwala ratownikom 
zareagować w przypadku niepojawienia się grupy z powrotem 
w zapowiedzianym czasie.

Elbrus jest niebezpieczny. - W kwietniu zginął Polak, który wcho-
dził na szczyt z kimś jeszcze. Nie poruszali się trasą ogólnodostęp-
ną, chcieli wejść własnym szlakiem. Spadli w przepaść. Kiedy my 
byliśmy na Elbrusie, inna ekipa z Polski zgubiła się na siodle między 
wschodnim a zachodnim wierzchołkiem – wspomina Agnieszka 
Chmielewska.

Grupa pani Agnieszki nie zlekceważyła zasad bezpieczeństwa. 
Składała się co prawda w większości z osób bez doświadczenia 
wysokogórskiego, ale było w niej dwóch alpinistów – w tym taki, 
który zaliczał Elbrus po raz trzeci. Do tego zadbano o odpowiedni 
ekwipunek i plan aklimatyzacyjny.

Trasa jest bardzo dobrze oznakowana. Zgubić można się jedynie 
przez pogodę, kiedy jest mgła i nie widać trasowania, czyli chorą-
giewek, które są porozstawiane przez Rosjan mniej więcej co 100 
metrów. I w takiej sytuacji znalazła się wspomniana wcześniej pol-
ska ekipa, która pobłądziła we mgle.

NA łASce PoGody 

Moment ataku szczytowego jest uzależniony od pogody. Cza-
sami trzeba, nawet latem, przeczekać parę dni złej aury. To tak jak 

z himalaistami, którzy czekają w namiotach pod Mount Everestem 
nawet po trzy tygodnie, aż pogoda pozwoli wyruszyć na ostatni 
odcinek trasy. Na Kaukazie wygląda to podobnie. Elbrus jest dużo 
wyższy od pozostałych wierzchołków masywu, toteż wokół niego 
koncentrują się rozmaite niekorzystne zjawiska atmosferyczne. 
Wiele osób, które tam zginęły, nie straciło życia z powodu trud-
ności technicznych, ale właśnie z powodu pogody i choroby wy-
sokościowej. 

- Miło i przyjemnie jest jeszcze na wysokości 2350 metrów i tam 
jest parę możliwości noclegu, są hotele i schroniska. Na Elbrus 
prowadzą dwie stacje. Pierwszą z nich jest  Krugozor (na wysoko-
ści 3000 metrów), a druga to Mir (na wysokości 3800 metrów). Za 
Mirem, około 200 metrów w górę, można podejść lub podjechać 
krzesełkową kolejką do punktu, gdzie można znaleźć miejsce na 
nocleg, urządzone ze starych cystern i dlatego nazywane „Beczka-
mi” – objaśnia pani Agnieszka. – Za „Beczkami” jest już tylko walka, 
bo zaczyna się lodowiec i należy już używać sprzętu wspinaczkowe-
go. Z „Beczek” idzie się do tzw. Schroniska Jedenastu, które znajdu-
je się na wysokości 4200 m n.p.m.  i tam jest właściwy base cump, 
czyli miejsce startu do zdobywania szczytu (stacjonują tam również 
służby ratownicze). Potem jest przejście do Skał Pastuchowa (no-
szą nazwę od nazwiska rosyjskiego botanika, który przybywał tam 
bardzo długi czas, ale nigdy nie wszedł na Elbrus). Zaczynają się 
one na wysokości 4300 metrów i kończą na wysokości 4800 me-
trów, potem jest długi trawers, następnie między wschodnią czę-
ścią a zachodnią znajduje się siodło i z siodła jest skręt na zachodni 
wierzchołek.

Wychodząc z poziomu 4300 m n.p.m., wierzchołek trzeba zdo-
być w ciągu jednego dnia. – Na tej wysokości nie ma już jak zano-
cować – relacjonuje pani Agnieszka Chmielewska. - Kilka lat temu 
Rosjanie wybudowali w siodle pomiędzy wierzchołkami schronisko, 
ale przetrwało ono tylko kilka miesięcy. Po prostu budynek zmiotło, 
tak silne tam są wiatry. Została wiata, przy czym ona chroni jedynie 
od wiatru, ale nie od zimna. Należy o tym pamiętać, ponieważ jeśli 

Środek lata na wysopkości ponad 4000 m n.p.m.
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nawet panuje tam temperatura na poziomie -5, - 10 o C, to odczu-
wana jest ona jako dużo niższa. 

choroBA wySokoŚciowA

Jeśli mowa o bezpieczeństwie, trzeba docenić konieczność akli-
matyzacji, bo mamy do czynienia z górami wysokimi. W zależności 
od tego jak organizm się dopasowuje, aklimatyzacja powinna trwać 
tydzień albo i dłużej. Polega ona na tym, że wchodzi się etapami 
coraz wyżej i schodzi. Jeśli ktoś czuje się dobrze, nie musi na nocleg 
schodzić do niższego punktu, ale przenocować tam gdzie się zna-
lazł. Bywają jednak osoby, które ze względu na właściwości organi-
zmu nigdy nie wejdą powyżej 2500 m n.p.m.

Aklimatyzacja jest koniecznością, ze względu na zagrożenie 
chorobą wysokościową. Jej przyczyną jest brak tlenu, powodujący 
omdlenia, w skrajnych przypadkach obrzęk płuc i obrzęk serca, pro-
wadzące do szybkiego zgonu. Jeśli objawy są w porę dostrzeżone, 
należy szybko zareagować i sprowadzić daną   osobę do miejsca 
niżej położonego (czasami wystarczy różnica kilku-kilkunastu me-
trów). Wówczas organizm dochodzi do siebie. - Zdarzały się nam 
bóle głowy i to takie, których organizm nie zna w naszych normal-
nym, nadmorskim klimacie. Bóle głowy są potworne i tak naprawdę 
niczym się nie da tego zaleczyć. 

Jednak ostatecznie grupa uznała, że jest na siłach atakować szczyt. 
Jakie to odczucie, gdy człowiek znajdzie się na wysokości 5600 me-
trów? - My nie byliśmy tak wysoko, przyrządy wskazywały 5100 m 
n.p.m.. Ale odczucia już na wysokości 4200 metrów są niesamowite. 
Patrzy się w dół i widoki są powalające. Skały, lodowiec i nic wię-
cej. Bezmiar przestrzeni. I ten kontrast pomiędzy sierpniem na dole, 
gdzie było 20 stopni ciepła, a sierpniem na górze, gdzie mamy mróz, 
śnieg, zawieruchę. Ale im wyżej, tym trudniej o rejestrowanie wrażeń, 
bo człowiek walczy i na tym się skupia. Zapomina się o wrażeniach, 
o robieniu zdjęć, a myśli się tylko o tym, by postawić kolejny krok. 

Ogromnego wysiłku wymaga również zejście na dół. Ale nagro-
dą jest poczucie, że doświadczyło się czegoś wyjątkowego. - Czyta-
jąc o himalaistach, alpinistach i wysokogórskich wyprawach,  zasta-
nawiałam się,  co tych ludzi tam ciągnie. Często przeżywają bardzo 
trudne chwile i nawet tragedie, a mimo to wracają w góry. Nadal 
nie wiem, co nimi kieruje i jaka jest ich motywacja, ale coś w tym 
musi być, bo atmosfera i odcięcie się od rzeczywistości powoduje, 
że chce się tam wracać - podsumowuje pani Agnieszka. - To jest 
absolutny reset. Nie działa tam nic, Internet, telefon. I to jest dobre, 
ponieważ my w dzisiejszych czasach i przy dzisiejszym tempie życia 
musimy mieć całą technologię przy sobie, ponieważ stale nam się 
gdzieś spieszy. A tam, gdy natura nam to zabiera,  mamy czas na 
to, by zastanowić się jak, z kim, co, kiedy? Zadać sobie takie pod-
stawowe pytania. Nie twierdzę, że na wszystkie sobie wtedy odpo-
wiadamy, ale zmienia się perspektywa i samo to w sobie jest już 
wartościowe. 

ŚLAdy drAMAtu 

W oczekiwaniu na dobrą pogodę grupa pani Agnieszki ruszyła 
do Osetii Północnej: - Poznaliśmy w schronisku ludzi z republiki, 
ćwiczyliśmy język rosyjski. Ostatecznie wybraliśmy  się z nimi do 
Biesłanu, Osetii Północnej i Władykauzkazu. W Biesłanie naszym 
celem była szkoła, w której dziewięć lat temu rozegrały się pamięt-
ne tragiczne wydarzenia. 

Przypomnijmy: 1 września 2014 roku grupa 33 napastników pod 
dowództwem Szamila Basajewa zajęła szkołę w Biesłanie, biorąc za 
zakładników uczniów i ich bliskich uczestniczących w uroczystości 
rozpoczęcia roku szkolnego. Trzy dni trwały próby uwolnienia za-
kładników na drodze negocjacji. Dla zastraszenia terroryści zabijali 
część przetrzymywanych osób, a pierwszymi ich ofiarami było 20 
dorosłych mężczyzn. Rosyjskie służby specjalne ostatecznie przypu-
ściły szturm, którego efektem była rzeź. Spośród prawdopodobnie 
półtora tysiąca zakładników prawie 400 zginęło (w tym 171 dzieci), 
700 odniosło rany, a 200 uznano za zaginionych (prawdopodobnie 

spłonęli żywcem podczas pożaru wywołanego ostrzałem z dział ro-
syjskich czołgów, a ich ciał nigdy nie zidentyfikowano). 

- Dzięki naszym znajomym, mieliśmy - pomimo zagrożenia bu-
dowlanego - możliwość wejścia do wnętrza szkoły. Zobaczyliśmy 
sale, klasy, korytarze, gdzie ginęli ludzie. Surrealistyczne wrażenie, 
bo nie ma tam nic prócz dziur po kulach w ścianach, i zdjęć – mówi 
Agnieszka Chmielewska. - Ocalała sala gimnastyczna, w której 
przetrzymywani byli zakładnicy, dzieci i dorośli. Na środku stoi 
krzyż, pod którym płoną znicze i stawiane są wieńce. Rosjanie przy-
noszą wodę i stawiają ją w butelkach w każdym wolnym miejscu 
na pamiątkę tego, że przez trzy dni przetrzymywanym ludziom nie 
dano nawet pić.  

Chociaż minęło dziewięć lat, pamięć dramatycznych wydarzeń 
jest wciąż żywa. W Biesłanie nadal czuje się napięcie. Podświado-
mie ludzie obawiają się, że to co przeżyli, może się kiedyś powtó-
rzyć. Są nieufni. - Czuje się, że to miejsce to punkt zapalny, zwłaszcza 
że nie do końca stwierdzono, kim byli napastnicy – wspomina pani 
Agnieszka. – Oficjalnie atak przypisano wyłącznie Czeczenom, ale 
w grupie byli także Rosjanie, Arabowie i przedstawiciele innych 
narodowości. Miejscowi twierdzą, że niektórzy napastnicy uciekli, 
udając w czasie szturmu osoby ratujące zakładników. 
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Wnętrze rosyjskiego pociągu, który kończy bieg w Mineralnych Wodach na Kaukazie

Agnieszka Chmielewska na wysokości nieco ponad 3000 m n.p.m.

Masyw Elbrusa leży na północ od głównego pasma Kaukazu. 
Jest wygasłym wulkanem, którego ostatni okres aktywności miał 
miejsce ok. połowy I w n.e. Zbudowany jest z zastygłych law an-
dezytowych, prawie w całości pokrytych obecnie lodowcami 
oraz wiecznym śniegiem (powyżej 3700-4000 m n.p.m.). Jest 
o około półtora kilometra wyższy od najwyższych otaczających 
go szczytów. Masyw Elbrusa wyróżnia się charakterystyczną syl-
wetką o dwóch kopulastych wierzchołkach, odległych od siebie 
o ok. 3 km: zachodnim (wyższym) – 5642 m n.p.m. i  wschodnim 
– 5621 m n.p.m. Wierzchołki rozdzielone są szerokim płaskim sio-
dłem na wysokości ok. 5300 m n.p.m. Pierwszego września 2010 
r. na przełęczy otwarto schronisko RedFox. Dwa miesiące póź-
niej (28 października 2010 r.) kopuła schroniska została zerwana 
przez wiatr.
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Przed wejściem do sali gimnastycznej w biesłańskiej szkole

Wnętrze sali gimnastycznej
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być spotkania  w drodze, a także jak żywa jest do dziś pamięć Ar-
kadego Fiedlera we wsi Ambinanitelo, gdzie pisarz spędził przed 
II wojną światową kilkanaście miesięcy. To dzięki Sasowi i Ziembie  
powstanie w tej wsi pomnik pisarza. Za wyprawę „Dziki Madaga-
skar- tajemnice rzeki i ludzi” Arek Ziemba i Zbyszek Sas dostali na-
grodę Traveler-National Geographic 2012. 

Równie spektakularna, choć pechowo zakończona okazała się 
eksploracja lasów deszczowych Papui Zachodniej i próba zdobycia 
najwyższego szczytu tej wyspy przez Andrzeja Ziółkowskiego. Pre-
zentacja „Lekcja pokory, czyli z wizytą u ludożerców” to godzinny 
opis znoju i radości jaki daje samotne penetrowanie dzikich ostę-
pów dżungli, spotkania z ludami pierwotnymi, ale też jaką cenę pła-
ci się za chwilę nieuwagi w „zielonym piekle”. Ziółkowski postanowił 
w ubiegłym roku samotnie zdobyć Tricorę i spłynąć kajakiem jedną 
z rzek u jej stóp. Po wielu kłopotach z przeprawami przez ziemie 
skłóconych plemion, samotnym przedzieraniu się przez dżunglę, 
uległ wypadkowi i o mały włos nie przypłacił tej przygody życiem. 
Jego sugestywna opowieść  kazała na moment zastanowić się, kim 
powinniśmy być, my ludzie zachodniej cywilizacji wobec ludzi wciąż 
żyjących w epoce kamienia łupanego.

 Kolejna prezentacja „Aqua Story - u źródeł nadwody” to fotogra-
ficzno-filmowy pokaz Piotra Sudoła o pierwszej polskiej wyprawie, 
która wspięła się na najwyższy wodospad na świecie Salto Angel. 
Trzyosobowa ekipa: Agnieszka Grudowska, Karolina Sypniewska 
i Piotr Sudoł najpierw pokonali ciężkim trekkingiem wysokość 
2500m, a potem przez 2 dni rappellingu (zjazdu na linach) spusz-
czali się  wzdłuż wodospadu , by następnie pontonami wrócić do 
cywilizacji. Piotr Sudoł pokazał przy okazji unikatową przyrodę na 
tepui – swoistej górze stołowej, jednym z 150 olbrzymich ostańcach 
po płaskowyżu ,„wyrastajacych” z wenezuelskiej selvy, gdzie na pła-
skim szczycie zachowały się relikty  fauny i flory sprzed tysięcy lat. 
Wyprawa do Wenezueli odbyła się m.in. pod patronatem National 
Geographic i Radia Koszalin. 

A na zakończenie festiwalu koszaliński duet przedsiębiorców 
Grzegorz Funke i Artur Krawczyk zachwycił widzów nietuzinkowym 
materiałem fotograficznym z podróży do Etiopii. Przejechali wraz 
z żonami ponad 6 tys. km po tym kraju i była to w wielu miejscach 
również „podróż w czasie”. Etiopia to niezwykły afrykański tygiel: 
różne grupy etniczne i plemiona, różne religie od chrześcijaństwa 
przez islam po animizm, różne strefy geograficzne i krajobrazy, 
a także wiele różnorodnych  zabytków  od Adis Abeby do Lalibeli, 
Axum czy Gonder. A wszystko to w  zmieniającej się scenerii afry-
kańskiej przyrody: raz ascetycznej i pustynnej, innym razem bogatej 
w górskie pejzaże. Prezentacja „Etiopia, czyli podróż w czasie” cie-
szyła oko i ucho prawie setki słuchaczy, a podróżnicy długo musieli 
odpowiadać na pytania widzów .

wszystkich, którzy nie zdążyli na pokazy Festiwalu Podróżnicze-
go heN, jagoda koprowska zaprasza w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca o godz. 19.00  do radia koszalin. Na najbliższe spotka-
nie 7 listopada br. zaprosiła kamilę kielar - podróżniczkę, freelan-
cera i pilotkę wypraw, która przed miesiącem wróciła z samotnej 
podróży po kamczatce.

1999 roku wymyśliła go Jagoda Ko-
prowska, dziennikarka Radia Koszalin, 
która przed laty stworzyła i nadal pro-
wadzi na antenie program podróżni-
czy o tej samej nazwie. Od trzech lat 
miłośnicy opowieści z podróży spo-

tykają się w studiu koncertowym im. Czesława Niemena w Radiu 
Koszalin, a że wciąż ich przybywa,  Jagoda Koprowska postanowiła 
uczcić 60-lecie Radia Koszalin serwując im maraton podróżniczy 
o nazwie „HEN Historie-Eksploracje-Nastroje”.

29 września br. w czasie Dnia Otwartego Radia Koszalin podróż-
nicy i globtroterzy z naszego regionu prezentowali fotograficzny 
plon ze swych ostatnich wypraw, opowiadali historie, jakie im się 
przydarzyły w drodze, dzielili się wrażeniami.

Wszystko zaczęło się przed południem od prezentacji „Z Ushuaia 
do Limy” Wojtka Greli, koszalińskiego fotografika, rowerzysty i dzia-
łacza ekologicznego. Była to opowieść o jego półrocznej podróży 
rowerem przez Amerykę Południową, z Ziemi Ognistej do stolicy 
Peru.  Pokaz niezwykłych zdjęć kontynentu, odkrywanego z siodeł-

ka roweru, miejsc pięknych i niezwykłych choć czasami trudnych do 
pokonania na dwóch kołach zgromadził  nie tylko przyjaciół Wojtka, 
ale również wielu słuchaczy Radia Koszalin, którzy śledzili jego rela-
cje dźwiękowe na antenie Radiowego Klubu Obieżyświata. Wojtek 
Grela ceni sobie w podróży bezpośrednie kontakty z tubylcami, 
dlatego prezentacja okraszana była opowieściami i refleksjami do-
tyczącymi życia prowincji argentyńskiej, chilijskiej, boliwijskiej i pe-
ruwiańskiej, gdzie globtroter zatrzymywał się na nocleg, posiłek czy 
po to, by wziąć udział w weselu. 

 A potem już co półtorej godziny kolejni goście i kolejne, często 
nietknięte ludzką stopą zakątki globu. Tak jak np. prezentacja Zbysz-
ka Sasa , który wraz z Arkiem Ziembą stanowi duet najbardziej zna-
nych w Polsce eksploratorów Madagaskaru. Od lat zafascynowany 
niezwykłością przyrody tej wyspy i pierwotną kulturą Malgaszy  po-
kazał fotograficzną dokumentację  eksploracji nieprzebytej do tej 
pory przez białego człowieka rzeki Madagaskaru - Antanambalana. 
Jego pokaz „Dziki Madagaskar – tajemnice rzeki i ludzi” pozwolił 
zrozumieć, ile wysiłku i pasji trzeba włożyć w przebycie dziewiczej 
dżungli na Madagaskarze, jak fascynujące i niebezpieczne mogą 

w
Prezentacje z podróży, wypraw czy zwykłej włóczęgi w ciekawe miejsca na Ziemi od lat 
przyciągają koszalinian do Radiowego Klubu Obieżyświata. Klub to nietypowy, bo ani nie 
ma stałej listy członków, ani grupy osób organizujących spotkania, do niedawna nie miał 
nawet stałego miejsca pokazów.
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owy Golf Variant jest wzorem kombi. To bardziej wszech-
stronna i użyteczna propozycja od hatchbacka. W po-

równaniu z poprzednią generacją, nowa wersja kombi po-
pularnego kompaktu jest lżejsza nawet o 105 kg. Pod maską 
nowego Golfa Varianta znajdą się znane z hatchbacka jednostki 
silnikowe: benzynowe (o mocach: 85 KM, 105 KM, 122 KM i 140 
KM) oraz wysokoprężne (o mocach: 90 KM, 105 KM i 150 KM). 
W zależności od wersji silnika stosowana jest 5 – lub 6 – biegowa 
manualna skrzynia biegów. Pojemność bagażnika wzrosła w po-
równaniu z poprzednikiem z 505 litrów do 605 litrów. W przypadku 
złożenia tylnej kanapy, nowy Golf Variant może pomieścić aż 1620 
litrów (poprzednik: 1495 litrów).

itroën C4 Aircross stworzony został z myślą o komfortowych 
i bezpiecznych podróżach. Posiada wygodne wnętrze, intu-

icyjną obsługę wszystkich funkcji samochodu od klimatyzacji auto-
matycznej, po system audio i zestaw głośno mówiący. Do tego fotele 
dostosowujące się do ciała i siedem poduszek powietrznych. Auto 
ma 4340 mm długości, 1800 mm szerokości i 1630 mm wysokości. 
Kabina pomieści pięć osób na pokładzie, a kufer jest w stanie po-
chłonąć 442 litry bagażu. W ofercie pojawią się tylko dwa silniki i na-
pęd na przód 4x2. Jednostka benzynowa to wolnossący 1.6 o mocy 
115 KM, z 5-przełożeniową manualną skrzynią biegów. Silnikiem 
wysokoprężnym będzie turbodoładowany 1.6 HDI generujący 115 
KM, współpracujący z 6-biegową przekładnią manualną.

o salonów Toyoty wraca kombi Aurisa Touring Sports. Auto 
jest przestronne, z olbrzymim bagażnikiem oraz nowoczesną 

technologią. Prawdziwa rewolucja zaszła pod maską. Auris Touring 
Sports jest jedynym na świecie kombi, które daje do wyboru aż trzy 
rodzaje napędów – benzynowy, diesla oraz system hybrydowy. Jed-
nostki benzynowe to ekonomiczny silnik 1.33 Dual VVT-i o mocy 
99 KM oraz bardziej dynamiczny 1.6 Valvematic o mocy 132 KM. 
Samochód z systemem hybrydowym bezgłośnie rusza, wykorzystu-
je do tego silnik elektryczny. Po chwili dołącza do niego jednostka 
benzynowa, dając dodatkową moc i przyspieszenie. Przy pełnym 
wciśnięciu pedału gazu, obydwa silniki pracują pełną mocą. Póź-
niej, przy dodaniu gazu lub hamowaniu system odzyskuje energię, 
aby później wykorzystać ją w pracy silnika elektrycznego.

owy Peugeot 2008 to miejski crossover, wygodny, eleganc-
ki i nowoczesny. Kompaktowy wymiar auta i zawieszenie 

o zwiększonym prześwicie potęgują przyjemność poruszania się 
nim po mieście. Zegary powyżej kierownicy pozwalają zachować 
dostęp do wszystkich niezbędnych informacji bez odrywania wzro-
ku od drogi, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo. Głównym 
punktem programu jest deska rozdzielcza z dużym i nowocześnie 
wyglądającym ekranem systemu multimedialnego oraz panelem 
wskaźników. Metalowe wstawki,  ciekawe wzory tapicerki czy dio-
dowe podświetlenie dodają elegancji.

N
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Lekko i pojemnie

Bezpiecznie w podróży

Rewolucja pod maską

Elegancko po mieście
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system audio, bardzo duży (8,4-calowy) dotykowy ekran kompute-
ra, podświetlone klamki i schowki, czy uchwyty na kubki z przodu 
i z tyłu z możliwością podgrzewania (do 70 st. C) i schładzania napoi 
(do 5 st. C). 

PłyNąc Po drodze

Testowany egzemplarz to trzylitrowy diesel o mocy 239 KM. Sil-
nik, na rozpędzenie do „setki” prawie 2-tonowej limuzyny, potrze-
buje 7,8 s. W sam raz by z jednej strony poczuć dynamikę i radość 
z efektu wciskania w fotel, z drugiej zaś by cieszyć się dynamicz-
ną, ale też dostojną jazdą. Automatyczna skrzynia biegów, będąca 
pozostałością po współpracy Chryslera z Mercedesem, zapewnia 

komfort i bardzo płynnie zmienia biegi. Ale to, co najlepsze ma na-
dejść wkrótce – Lancia zamierza wyposażyć swoją flagową limuzynę 
w bardzo szybką, ośmiobiegową przekładnię. 

Prowadzenie Lancii to czysta przyjemność, komfort i relaks. Tym 
samochodem się po prostu płynie. Wszelkie nierówności tłumione 
są niezwykle skutecznie, a atmosferę komfortu wspomaga znako-
mite wyciszenie kabiny. W zakręty samochód wchodzi płynnie i wy-

chodzi z nich stabilnie, nawet przy większych prędkościach. Także 
w ruchu miejskim Thema sprawuje się bez zarzutu, jak na tak duży 
samochód. Parkowanie nie stanowi problemu – czujniki i kamera 
cofania są cennym ułatwieniem. W porównaniu z Chryslerem Lan-
cia jest samochodem ekonomicznym. W czasie testu średnie spala-
nie wyniosło 10 litrów, co jest wynikiem bardzo dobrym. 

Bez koMProMiSów

Na pokładzie Themy znalazł się również szereg systemów pod-
noszących komfort i bezpieczeństwo jazdy, np.: adaptacyjny tem-
pomat automatycznie regulujący odległość od poprzedzającego 
pojazdu, system FCW ostrzegający o zagrożeniu najechania na 
poprzedzający pojazd, system detekcji martwych pól wykrywający 
pojazdy poruszające się na sąsiednich pasach ruchu, system wykry-
wania ruchu przecinającego drogę cofania zapobiegający kolizjom 
przy niskich prędkościach, system osuszania hamulców powodują-
cy przejście hamulców w stan gotowości w momencie zdjęcia nogi 
z pedału gazu lub system aktywnej ochrony pieszego podnoszący 
w momencie zderzenia maskę od tyłu w celu maksymalnego ogra-
niczenia obrażeń uderzonej osoby.

Lancia Thema dostępna jest na polskim rynku od października 
2011 roku. W ofercie włoskiego producenta znajdziemy silnik ben-
zynowy o pojemności 3,6 litra oraz trzylitrową jednostkę wysoko-
prężną. Do wyboru są dwie kompletacje wyposażenia: Platinium 
lub Executive – obie zawierające praktycznie pełny zestaw elemen-
tów z zakresu bezpieczeństwa oraz komfortu. Podstawowa wersja 
amerykańsko – włoskiej Themy to wydatek niespełna 200 tys. zł, 
za topową odmianę Executive producent żąda 226 tys. zł. Na tle 
konkurencji taka oferta może być ciekawą alternatywą dla klientów 
szukających prestiżowego pojazdu. 

dy koncern Fiata przejmował pogrążonego 
w kryzysie Chryslera wiadomo było, że nie-
długo na naszych drogach kultowe „ame-
rykańce” jeździć będą pod markami Fiata 
i Lancii.

chArAkter i eStetykA

Zastanawiano się, czy Włosi nie zabiją duszy, jaką mają amery-
kańskie samochody. Nie ukrywam, że także i ja miałem takie wąt-
pliwości. Na szczęście nic takiego nie nastąpiło. Co prawda wygląd 
zewnętrzny Lancii Thema został nieco złagodzony w porównaniu 

z Chryslerem 300 C, auto nie wygląda już tak monumentalnie, ale 
z drugiej strony zyskało bardzo nowoczesne oblicze. I co najważ-
niejsze, nadal mocno wyróżnia się na tle konkurencji, zwłaszcza 
niemieckiej. 

W środku natomiast dużo zmian. Zmian radykalnych. W Chrysle-
rze było dość ascetycznie, żeby nie powiedzieć surowo, bez fajer-
werków. W Lancii widać włoską dbałość o szczegóły i ponadprze-
ciętny zmysł estetyczny. Wnętrze jest luksusowe, przyjemne dla oka, 
kolory idealnie się uzupełniają, wysokiej jakości skóra i znakomite 
drewno powodują, że w środku czujemy się komfortowo i luksuso-
wo – skórzana kierownica, podgrzewane, wentylowane i regulowa-
ne w kilku płaszczyznach fotele, klimatyzacja strefowa, znakomity 

g

Lancia thema 3.0 crdi executive: 
Wymiary (długość/szerokość/wysokość): 
5066/1902/1488 mm 
Silnik: 3.0, wysokoprężny z turbodoładowaniem 
Moc maksymalna: 239 kM przy 4000 obr./min 
Maksymalny moment obrotowy: 550 Nm przy 
1600-2800 obr./min 
Napęd: automatyczna, 5-biegowa skrzynia, 
napęd na tył 
Masa: 1963 kg 
Osiągi (0-100 km/h): 7,8 s. 
Prędkość maksymalna: 230 km/h 
Zużycie paliwa (miasto/trasa/średnie): 10/7,5/7,1 
l/100 km 
Pojemność bagażnika: 462 l 
Pojemność zbiornika paliwa: 72 l

MOTORYZACJA 33 CZYM JEŻDŻę?

AUTOR: JAKUB JAKUBOWSKI / FOT. KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Przyznam szczerze, że wsiadając do Lancii Thema miałem spore obawy. Jestem wielbi-
cielem amerykańskiej motoryzacji, od kilku lat jeżdżę niezawodnym Chryslerem 300 C, 
a teraz miałem testować auto, które jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji mojego 
ukochanego „muscle-car’a”. Moje obawy minęły jednak tak szybko, jak szybko pokony-
wałem kolejne kilometry.

AMerykAńSkA duSzA 
WE WłOSKIEJ SKÓRZE

MOTORYZACJA32 
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Na fali pięknej jesiennej pogody postanowiłem zaprosić kilkoro znajomych na wspólne 
żeglowanie. Rozesłałem krótkie zaproszenie na niedzielę. Spotkaliśmy się w sopockiej ma-
rinie o 10:00. Zaczęliśmy od miłej kawy. Niektórzy z moich gości nie poznali się wcześniej. 
Szybko zintegrowałem towarzystwo tłumacząc przy okazji na czym będzie polegała głów-
na atrakcja tego dnia. A pomysł był prosty - pisze dla Prestiżu Mateusz Kusznierewicz

wyłączny przedstawiciel marek jeanneau,
Lagoon oraz Prestige w Polsce

www.dobrejachty.pl

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

www.premiumyachting.pl

Partnerami cyklu są: 
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ając do dyspozycji dwa komfortowe, bez-
pieczne i identyczne jachty postanowiłem 
zorganizować dla znajomych żeglarskie 
wyścigi. Było nas 20 osób. Pogoda tego 
dnia była wspaniała. Błękitne niebo, 23 
stopnie i 3 Beauforta z kierunku od mo-

rza. Po krótkiej odprawie podzieliłem towarzystwo na dwie załogi 
i wypłynęliśmy z mariny na Zatokę. 

Krótki trening trwał tylko pół godziny. Następnie obie załogi 

spotkały się na linii startu. Emocji było co niemiara. Krótka trasa. 
Mnóstwo akcji. Pierwsze dwa wyścigi żeglowałem na Atlancie, ko-
lejne dwa na Atenie. Każdy w załodze miał swoje zadanie. Nawet 
na chwilę nie dotykałem steru.  Jedynie podpowiadałem co robić, 
na co zwrócić uwagę przy starcie, na zwrotach i mijaniu z drugim 
jachtem. Zabawa pierwsza klasa. 

Całość zajęła nam cztery godziny. Około godziny czternastej byli-
śmy na brzegu. Uśmiechnięci, szczęśliwi, zmęczeni i pełni pozytyw-
nych emocji. Krótko podsumowałem regaty, zwycięzcy otworzyli 

szampana. W tym samym momencie zrozumiałem, że ten sponta-
niczny pomysł był jednym z lepszych, na jakie wpadłem w tym roku. 
W drodze z mariny do restauracji, gdzie czekali na nas najbliżsi 
i dzieci, usłyszałem zapytania, żeby zorganizować takie niedzielne 
żeglowanie co miesiąc. Długo nie trzeba było mnie namawiać. Za-
cząłem myśleć o podobnej formule na przyszły rok...

Świetnie się składa, ponieważ francuska stocznia Jeanneau, któ-
rej jachty sprzedajemy wypuściła na rynek nowy model przezna-
czony do startu w regatach. Jeanneau Sun Fast 3600, który możecie 
zobaczyć na zdjęciach jest jachtem morskim, turystyczno -  regato-

wym. Zamierzamy stworzyć flotę kilku takich jachtów, które będą 
stacjonowały nad Zatoką Gdańską. Identyczne jednostki pozwolą 
na wyrównaną rywalizację. Dwie osoby zamówiły już takie jachty. 
Trzeci będzie nasz firmowy. 

To dobry początek ciekawego projektu, który moim zdaniem 
bardzo szybko się rozwinie w dobrym kierunku. Trzy, pięć, a może 
w przyszłości większa liczba identycznych jachtów w jednym miej-
scu będzie idealnym sposobem na dobrą zabawę i organizację 
treningów dla wszystkich zainteresowanych żeglarską przygodą 
w dobrym towarzystwie i na wysokim poziomie. 

m
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dorosłych! Są świetni. Z każdych regat przywożą nagrody, mimo że 
nie mają wymarzonych warunków do nauki – przekonuje Agnieszka 
Kozieł. 

 Z myślą o starszej młodzieży i dzieciach, które już niedługo nie 
będą mogły żeglować na „Optykach”, klub UKŻ i Jacht Club Kosza-
lin podpisały deklarację o współpracy. Bez wsparcia finansowego 
sponsorów będzie jednak trudna do realizacji. Dotacje z Urzędu 
Miejskiego (3 tys. zł na rok 2012 i 7 tys. zł na rok bieżący) nie pokryją 
potrzeb klubu.

Agnieszka Kozieł wskazuje na olbrzymi wysiłek opiekunów mło-
dych żeglarzy z UKŻ włożony w przygotowanie bazy szkoleniowej 
na przystani w łabuszu. Za nic nie chce dopuścić, by wieloletnie wy-
rzeczenia, poświęcenia i – zwyczajnie – ciężka fizyczna praca, poszły 
na marne. – W łabuszu sami wybudowaliśmy hangar, mamy tam 
kilkanaście łódek. Finansujemy jako rodzice naprawy, dokładamy 
do lekcji nauki pływania coraz większe kwoty. Żal patrzeć, jak wykru-
szają się nam powoli dzieci. Jedne dlatego, że rodziców przestaje 
być stać na remonty łódek i ponoszenie kosztów zatrudnienia tre-
nera. Inni dlatego, że wyrośnięci nastolatkowie po prostu przestają 
mieścić się w małych, przeznaczonych maksymalnie dla 15-latków 
Optymistach. Klub nie ma im dziś, niestety, do zaproponowania 
większych łódek. Ktoś powie: jest w Unieściu Klub Tramp! Tak, tyle 
że nie jest on klubem dla nastolatków… Powstaje dziura w edukacji 
i rozwijaniu pasji naszych lokalnych młodych żeglarzy. Naprawdę 
szkoda. 

Prezes UKŻ podkreśla, że szukając sponsorów, klub nie oczekuje 
od nich wielkich kwot. Tłumaczy, że używana większa łódka regato-
wa za pięć tysięcy złotych mogłaby odebrać jedną z trosk młodym 
żeglarzom. Inny sponsor mógłby wesprzeć UKŻ w dofinansowując 
koszt zatrudnienia trenera. Jeszcze inny pomógłby pokrywając 
koszty drobnych napraw łódek…

Młodzież UKŻ ma sporo sukcesów na koncie. Jest rozpoznawal-
na, widoczna w regatach. A to dla sponsorów okazja do pozytywnej 

i skutecznej reklamy na koszulkach, łódkach, żaglach. – Nasi za-
wodnicy zajęli na przykład III miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie 
Młodzieży w grupie „C” na jeziorze Siecino w Złocieńcu – wymienia 
Agnieszka Kozieł. – Ostatnie wrześniowe regaty w Ustce zakończy-
ły się dla nas zajęciem II i III miejsca! Nazwy konkursów, w których 
dzieci odbierały puchary, można mnożyć. 

 Klub ma formułę otwartą. Dopływ gotówki jest w stanie sprawić, 
by dołączyli do niego nowi młodzi żeglarze, na przykład z firmy, 
która zechce wspierać finansowo UKŻ. – Z wielką nadzieją wypa-
trujemy firm, które zechcą zostać naszymi partnerami. Jesteśmy je-
dynym, w dodatku utytułowanym, prężnie działającym w regionie 
uczniowskim klubem żeglarskim – podkreśla pani prezes. Prywatnie 
jest mamą utytułowanych żeglarzy z UKŻ. Jak przyznaje, piękno że-
glowania odkryły przed nią właśnie dzieci.

ŻEgLARSTWO36 

czniowski Klub Żeglarski działa od września 
1999 roku. Wtedy to przy koszalińskiej szkole 
sportowej (SP nr 1) powstała pierwsza kla-
sa gimnazjum o profilu żeglarskim. Przyjęła 
dziewięciu uczniów. Z czasem dołączali kolej-
ni. Zajęcia sportowe na wodzie odbywali na 

przystani Klubu Morskiego „Tramp” w Mielnie. Od początku do dziś 
prowadzi je trener Marek Dudyk. 

Młodzi żeglarze latami uczyli się na Optymistach, okazyjnie na 
łodziach klasy Omega oraz pożyczanych łódkach klasy Cadet. – 
Po skromnych początkach, gdy brakowało w klubie osprzętu, ka-
mizelek, łodzi motorowej do zabezpieczenia zajęć treningowych, 
wszystko zaczęło już ładnie funkcjonować. Uczniowie zaczęli osią-
gać sukcesy w regatach – wspomina Agnieszka Kozieł, prezes 
Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego. – Pomagało nam to, że klub 
działał w ramach szkoły, że dobrze i mądrze wykorzystywaliśmy 
składki uczniowskie oraz nawiązane kontakty z Klubem Morskim 
Tramp. Latem 2001 roku posiadaliśmy już 18 w pełni wyposażo-
nych żaglówek klasy Optymist.

W 2003 roku Uczniowski Klub Żeglarski Koszalin został wyróż-
niony i zaproszony do Programu Pomocy Najmłodszym Żeglarzom 
NIVEA „Błękitne Żagle”. Zyskał prestiż, sprzęt żeglarski i dotację 
od sponsora. Program dał możliwość zakupu kamizelek, żagli oraz 
fundusze na organizację regat. Niestety, wsparcie skończyło się 
w 2012 roku. Sponsor podziękował UKŻ za wzorową współpracę, 
informując o zmianie profilu swojego programu. Od tego czasu 
klub ledwo wiąże koniec z końcem. Koszty utrzymania wzięli na 
siebie rodzice. Nie wszyscy im podołali. Skutek? Młodzież zaczyna 
odchodzić z klubu…

 Na dokładkę Uczniowski Klub Żeglarski przestał być klubem 
szkolnym. Był zbyt kosztowny w utrzymaniu dla szkoły sportowej. 
Zostali uczniowie – zainspirowani przygodą z żaglami, rozkochani 
w starych i poczciwych Optymistach, których wielu wyrośniętych 
nastolatków z czasem przestało lub właśnie przestaje się mieścić. 
– Potrzebujemy jednego silnego sponsora lub kilku mniejszych. Po-
mogliby nam, rodzicom, realizować marzenia młodych żeglarzy. Te 
dzieci nie tylko kochają pływać pod żaglami, ale robią to znakomi-
cie. Niesamowite jest to, że wiele dzieci zaraziło swoją pasją nas – 

u
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W morskim rzekomo Koszalinie zagrożone jest istnienie jedynego klubu uczącego dzieci 
żeglowania. Od kiedy przestał być klubem szkolnym, ze składek utrzymują go rodzice. 
Nie wszystkich na to stać. Bez pomocy sponsorów, na marne pójdzie wieloletni wysiłek 
dzieci i ich trenera.

KTO IM DA żAGLe?

Na zdjęciu Marta Kozieł lat 11 - UKŻ Koszalin

Zosia Orczyńska UKŻ Koszalin

Wszyscy laureaci II Bursztynowych Regat Ustka 07 września 2013

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

ul. Wyszyńskiego 5/2, tel. 94 346 53 31
ul. Dworcowa 4, tel. 94 342 26 52
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rabaty do 33%

Grecja, Hiszpania, Bułgaria,
Albania, Włochy, Francja.

Wypoczynek, wycieczki objazdowe,
wypoczynek + zwiedzanie

Komfortowe autokary
z wyjazdem z Koszalina
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p owoli pokazy mody w wykonaniu modelek-
amatorek, klientek sklepu Aryton, stają się 
lokalną tradycją. Tym razem dziewięć pań 
zaprezentowało jesienno-zimową kolekcję 
tej marki. Tak jak w maju, pokaz odbył się 
w Teatrze Variete Muza.

Zaprezentowano stroje na różne okazje – 
zarówno sukienki wizytowe, jak i stonowane kreacje odpowiednie 
raczej na oficjalne okazje czy do noszenia w pracy. Nie zabrakło cie-

płych okryć – płaszczy i kurtek. Co ważne: wszystkie pokazane ubio-
ry to składniki bieżącej oferty Arytonu, a więc dostępne w każdym 
sklepie spod jego znaku.

Tak jak poprzednio, publiczność spontanicznie reagowała na kolej-
ne wyjścia modelek na wybieg. Na finał długie oklaski otrzymały za-
równo one, jak i pomysłodawcy oraz organizatorzy pokazu. A byli to: 
Adam Szałek i Marcin Zarębski, współwłaściciele Instytutu Dobrych 
Praktyk Biznesowych oraz panie Dorota Serafin i Hanna Świderska-
Tomalik, współwłaścicielki koszalińskiego salonu marki Aryton. 

INSTYTUT DOBRYCh PRAKTYK BIZNESOWYCh PRZEDSTAWIA

Aryton 
po koszAlIńsku

PATRONAT MEDIALNY

SPONSORZY

ORGANIZATORZY

Hanna Mrozińska, uczennica gimnazjum. 
Jej zainteresowania to śpiew, którego uczy się 

profesjonalnie, taniec i modelling.

Agata Kraszewska, prawnik. Kobieta w świecie biznesu, 
która w modzie stawia na biznesową klasykę.

Paula Matysek, studentka. 
Interesuje się tańcem i sportem.
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Patrycja Bokiej, prezenterka i dziennikarka TV MAX, 
autorka programu Być kobietą”. Instruktorka fitness, 

była zawodniczka kadry olimpijskiej judo.

Krzysztofa Konieczna, prawnik. Mama na pełny etat, 
dlatego w modzie stawia na praktyczność 
i wygodę. Jest miłośniczką dobrego filmu.

Mariola Broncel-Herman, z zawodu inżynier. 
W wolnych chwilach miłośniczka świata fantasy.

Karolina Dąbrowska, studentka pedagogiki 
na Politechnice Koszalińskiej. Jej hobby 

to motoryzacja, fotografia i historia.

Monika Jońska, uczennica liceum. 
Jej pasją jest jazda konna i taniec.

Paulina Pracz, aplikantka w kancelarii notarialnej. 
Lubi taniec, sport i podróże.



Adam Szałek i Marcin Zarębski, współwłaściciele Instytutu Dobrych Praktyk Biznesowych

Dorota Serafin i Hanna Świderska-Tomalik, współwłaścicielki koszalińskiego 
salonu marki Aryton. Prywatnie panie są siostrami. 
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DREWNIKOWSKI Sp. z o.o.Koszalin, ul. Piastowska 1, tel. (94) 343 09 93



modA nA bursztyn

Image Silver, Nick Nack

Silvam, Anna Dudzińska Jantar Studio, Katarzyna Królak

Silvam, Anna Dudzińska Eva Stone, Beata Mielewczyk

Marcin Zaremski, Kasia KovalDr Amber, Joanna Weyna

Dr Amber, Joanna Weyna

Amber Baco, Anna Hipsz

Sildan, Ireneusz GórskiImage Silver, Nick Nack

MODA MODA 45 44 

z nakomici projektanci mody i najlepsi bursztyn-
nicy połączyli siły i stworzyli niezwykle spójne, 
wzajemnie się uzupełniające kolekcje, które 
zostały zaprezentowane podczas 15 Międzyna-
rodowych Targów Bursztynu Ambermart. Zo-
baczcie najpiękniejsze naszym zdaniem kreacje 

i najpiękniejszą biżuterię. Kolekcje w przeważającej większość sto-
nowane, eleganckie, a biżuteria, czasami dominująca, ale zawsze 
z klasą.                                                                                                        mr
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m otywem przewodnim kolekcji są wa-
riacje na temat pepitki. Ponadto w ko-
lekcji jesień – zima znalazły się ponad-
czasowe motywy zwierzęce w ciepłych 
odcieniach brązu i szarości, a także 
bardziej dyskretne wzory geometrycz-

ne. W najbardziej eleganckich stylizacjach przewijają się ozdobne 
żakardowe tkaniny.
W kolekcji znalazły się zarówno stylowe propozycje do biura, jak 
i wygodne ubrania na weekend. Kluczowym elementem są su-
kienki, dopasowane do różnych typów figury – klasyczne i proste, 
taliowane i rozkloszowane. Alternatywą mogą być zgrabnie skro-
jone garniturowe spodnie i zmysłowe spódnice o fasonie ołówka, 
urozmaicone geometrycznymi cięciami czy kontrastującymi la-

mówkami. Nie zabrakło również modnego fasonu rozkloszowanej 
midi.

Luksusowy charakter kolekcji podkreślało eleganckie obuwie 
dostarczone przez firmę Apia oraz ekskluzywna biżuteria marki 
Maramba. Zawarte w niej kamienie, kryształy i perły powodowały, 
że od całości nie można było oderwać oczu. W ślad za największy-
mi projektantami Maramba proponuje duże pierścionki, etnicz-
ne akcenty (Dolce & Gabbana), czy ponadczasowe perły niczym 
w kolekcji Chanel. Powraca również złoto w postaci bransolet 
o masywnym splocie, kolczyków oraz naszyjników, stanowiących 
doskonałą oprawę dla dużych pereł czy kamieni. Dla zwolenniczek 
bardziej minimalistycznego stylu MARAMBA proponuje subtelne, 
błyszczące złotem pierścionki, naszyjniki oraz bransolety z ponad-
czasowymi i wciąż modnymi perłami.

JEsIEń Wg tArAnko
Miękkie i ciepłe tkaniny, modne wzory i wyraziste kolory, dzięki którym jesień nie będzie 
nudna - taka jest najnowsza, jesienno - zimowa kolekcja Taranko. Uroczysty, premierowy 
pokaz odbył się w salonie Toyota Chwaszczyno i połączony był z prezentacją najnow-
szych samochodów tej japońskiej marki.



terynaryjną. W czerwcu przyszłego roku, po specjalnym szkoleniu, 
zakończonym egzaminem, które przejdzie wspólnie z właścicielką, 
będzie psem dyplomowanym. Wtedy możliwe będzie rozszerzenie 
działalności np. o pracę z osobami niepełnosprawnymi. Na razie 
gabinet zajmuje się działalnością edukacyjną, odwiedza z Indią 
przedszkola i szkoły.

– Zajęcia są bardzo różne – wyjaśnia Katarzyna Jęczkowska. – 
Dzieci zapoznają się z psem, uczą, że to czująca istota, reagująca 
na gesty, okazująca uczucia. To wspomaga ich rozwój emocjonal-
ny, budowanie relacji. Poza tym z pomocą psa wykonują ćwiczenia 
rozwijające zmysły, koncentrację, uczą się rozpoznawania kolorów 
czy kształtów. Nauka ma formę zabawy, zatem jest przyjemna, ma 
naturalny, ciekawy przebieg. Dziecko zawsze lepiej pracuje, gdy 
nikt go nie pogania i ocenia, co często ma miejsce przy kontakcie 
z innym człowiekiem. Rozluźnia się, a jednocześnie przyswaja nowe 
umiejętności. Ponadto pies dla dziecka może być po prostu przyja-
cielem, można mu coś szepnąć na ucho, opowiedzieć o problemie 
– taki kontakt ma działanie relaksujące.

Niezależnie od wyobrażeń, które bywają oderwane od rzeczywi-
stości, w dogoterapii pies pełni przede wszystkim funkcję motywa-
tora. Jego umiejętności są uniwersalne. Z ich dobroczynnego efektu 
może skorzystać każdy, niezależnie od wieku. – W Polsce dogotera-
pia nie jest rozpowszechniona, zupełnie inaczej niż na Zachodzie 
– tłumaczy Katarzyna Jęczkowska. – Tam dogoterapeuci regularnie 
odwiedzają hospicja, ośrodki opieki czy domy spokojnej starości. 
Pacjenci i podopieczni placówek muszą się na taką wizytę przygo-
tować, umyć, ubrać, a potem psem się zająć, wyjść z nim na spacer, 
pobawić. Wydaje się to banalne, ale w przypadku osób chorych, 
niedołężnych, w depresji czy samotnych to czasem jedyny sposób 
nakłonienia ich do jakiejkolwiek aktywności, doskonale wpływa 
na samopoczucie, relaksuje. Człowiek staje się odpowiedzialny. 
Dokładnie jak w „Małym Księciu”: „...jeśli mnie oswoisz, będziemy 
potrzebni jeden drugiemu”. Bo i pies, i człowiek to istoty społeczne 
potrzebujące siebie nawzajem i dające sobie wiele radości i satys-
fakcji z relacji. Szkoda, że u nas się tego nie praktykuje.

Działalność Katarzyny Jęczkowskiej rozwija się także w tym kie-
runku. W dalszym planie jest też dogoterapia z osobami niepeł-

nosprawnymi. – To już osobna, trudna dziedzina – zaznacza Kata-
rzyna Jęczkowska. – Przede wszystkim pies ciężko pracuje, po kilka 
godzin dziennie. Zajęcia muszą być prowadzone za zgodą lekarzy 
i fizjoterapeutów. Polegają na wspomaganiu rehabilitacji osób 
z różnymi dysfunkcjami fizycznymi, np. porażeniem mózgowym 
oraz intelektualnymi – np. autyzmem. Obejmują nie tylko spacery, 
czy naukę podstawowych czynności, ale także rozmaite ćwiczenia 
motoryczne.  

Drugim nurtem firmy będzie behawiorystyka. Tę fascynującą, mało 
znaną, w Polsce, dziedzinę Katarzyna Jęczkowska zgłębia na specjali-
stycznym szkoleniu dyplomowym w COAPE Polska, akredytowanym 
odziałem Centre of Applied Pet Ethology, największej na Wyspach 
Brytyjskich organizacji kształcącej behawiorystów zwierzęcych.

– Behawiorysta to ktoś między treserem a weterynarzem – tłu-
maczy. – Chciałabym szkolić i socjalizować psy, tłumaczyć ich za-
chowania, uczyć właścicieli rozumienia psa i pracy z nim. Myślę 
o stworzeniu psiego przedszkola w niedalekiej przyszłości, a także 
o przygotowywaniu do adopcji psów ze schroniska.

Katarzyna Jęczkowska przyznaje, że im więcej o psach wie, i im 
bardziej zagłębia się w studiowanie meandrów ich natury, tym bar-
dziej ją to wciąga. Psia natura jest fascynująca.

– Po wykładach mam zawsze „wielką głowę” od wiedzy – śmieje 
się. – Pies nie jest tak prostą, nieskomplikowana istotą, jak się wy-
daje. Behawiorystyka pozwala zrozumieć zachowania i zależności, 
o których nie mamy pojęcia, błędy, które często popełniamy jak 
to, że usiłujemy uczłowieczać psy, przypisując im swoje emocje 
i cechy, próbujemy wpajać obce im zasady. Pies nigdy nie będzie 
członkiem człowieczego stada, bo to odrębny gatunek. Psy to nasi 
mądrzy, wspaniali partnerzy. Trzeba tylko nauczyć się z nimi poro-
zumiewać.

aczęło się banalnie: półtora roku temu straciłam 
pracę – opowiada Katarzyna Jęczkowska, wła-
ścicielka firmy. – Postanowiłam zrobić coś swo-
jego. Po odrzuceniu wielu banalnych pomysłów 
jak np. otwieranie sklepu, wróciłam do swoich 
niezrealizowanych planów bycia weterynarzem. 
I tak do głowy przyszła mi dogoterapia. Jestem 

z wykształcenia pedagogiem, zawsze lubiłam psy. Dogoterapia 
twórczo rozwija moje zainteresowania.

Ten nietypowy pomysł trafił na podatny grunt. W Koszalinie Ka-
tarzyna Jęczkowska jest obecnie jedynym certyfikowanym dogo-
terapeutą. – Jak tylko wymyśliłam firmę, ruszyło koło zamachowe 
i z wielu stron otrzymałam pomoc – mówi. – Dostałam pieniądze 
na kurs dogoterapii z Powiatowego Urzędu Pracy, potem okazało 
się, że mogę też wystąpić o dofinansowanie z Unii Europejskiej na 
dalsze szkolenia i rozwój firmy. Procedury trwały długo, ale wszystko 

się ziściło i od września prowadzę Gabinet Dogoterapii i Behawioru 
„Dr Hau”.

Jedyny w Koszalinie pies terapeutyczny nazywa się India, ma trzy 
miesiące i jest to flat coated retriever. – Pierwotnie miał to być gol-
den retriever – mówi Katarzyna Jęczkowska. – Przypadkiem znala-
złam hodowlę flatów, zobaczyłam Indię i wiedziałam, że albo ona, 
albo żaden. To bardzo rzadka rasa, kompletnie pozbawiona agresji 
i chyba najbardziej uśmiechnięty pies świata jaki istnieje.

Dobór psa nie jest przypadkowy. Niektóry rasy – np. stróżujące 
– do dogoterapii się nie nadają ze względu na odmienny od wy-
maganego wzorzec zachowań. Najczęściej wybierane psy terapeu-
tyczne to Labrador Retriever, Golden Retriever, Nowofundland, 
Cavalier King Charles Spaniel i Berneński Pies Pasterski. Mają 
zrównoważoną naturę i łagodne usposobienie, są pojętne, towa-
rzyskie. Ważne jest też pochodzenie psa. India jest ze sprawdzonej 
hodowli, zdrowa, zaszczepiona, pozostaje pod ścisłą kontrolą we-

z
O tym jak wspaniałym towarzyszem, przyjacielem i domowym terapeutą może być pies, 
wiedzą wszyscy ich właściciele i miłośnicy. Psy potrafią nas rozśmieszyć, wzruszyć i pocie-
szyć. Te wspaniałe zwierzęta prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów mogą też 
pomagać w nauce dzieci, uczestniczyć w aktywizacji osób starszych, a nawet rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych. Na tym polega dogoterapia. Pierwszy w mieście Gabinet Do-
goterapii i Behawioru, pod sympatyczną nazwą „Dr Hau”, właśnie powstał w Koszalinie.
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DOBROCZYNNA Moc PSA

Z usług Gabinetu Dogoterapii i Behawioru „Dr Hau” mogą sko-
rzystać m.in. przedszkola, szkoły, kluby malucha, ośrodki dla se-
niorów i osoby prywatne. Zajęcia zawsze dostosowywane są do 
potrzeb.
Kontakt: Katarzyna Jęczkowska,  tel. 501 086 300



łach. Mam świadomość, że po wyjściu z podstawówki często klasery 
idą w zapomnienie, ale jeśli pasja jest dobrze zaszczepiona, powró-
ci w dorosłości – mówi z przekonaniem kolekcjoner z Koszalina An-
drzej Skorek, członek zarządu PZF.

Mimo tych starań, hobbystów jest zdecydowanie mniej niż kil-
kadziesiąt lat temu. Przyczyn odwrotu jest kilka. Według Andrzeja 
Fischera kolekcjonera i wydawcy Katalogu Fischera wiele można 
zarzucić Poczcie Polskiej. – Poczta otworzyła okienka filatelistyczne, 
ale posadziła w nich przypadkowe osoby, które w ogóle nie znają 
tematu i są niekompetentne – mówi. – Dodatkowo roszady na sta-
nowiskach dyrektorów wpływały niekorzystanie na działania mają-
ce wspierać filatelistykę – dodaje.

od BokSu do PAPieżA

Czego zatem kolekcjonerzy dzisiaj poszukują? – Największym 
zainteresowaniem cieszą się znaczki z fauną i florą, sportem, lotnic-
twem, rybami, żeglarstwem, architekturą oraz tematyką sakralną. 
W ostatnich latach bardzo popularna była emisja poświęcona pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II. Filateliści zwracają też dużą uwagę na 
sposób jego wykonania. Ważne też jest stosowanie różnych technik 
drukarskich lub łączenia różnych form wydawniczych – mówi Mar-
cin Szczepanik. 

Jednak ile ludzi tyle tematów. Niekiedy są to znaczki pasujące do 
hasła: pies, boks, szachy, bociany, pociągi, parki narodowe, a czasa-
mi kolekcje mają nieprawdopodobne tematy np. zwierzęta opisane 
w Panu Tadeuszu, włosy, wąsy, czy historia poczty we Wrocławiu. 
Ostatnio filateliści oczekują od Poczty Polskiej walorów upamiętnia-
jących zdarzenia tj. sukcesy polskich sportowców: Justyny Kowal-
czyk, Kamila Stocha i Moniki Hojnisz. 

Nie tAkie MAłe PieNiądze

Okazuje się także, że kolekcjonowanie znaczków może być nie 
tylko hobby… to także sposób na inwestowanie pieniędzy. Może 
stanowić alternatywę dla dzieł sztuki, kamieni i metali szlachetnych, 
chociaż pewnie nie tak dochodową. 

– Wśród emitentów znaczków dostrzeżono, już wiele lat temu, 
że niektóre znaczki mogą mieć większą wartość i osiągać wyższe 
ceny. Zawsze pożądane jest to, czego jest mało, dlatego wystarczy-
ło, że poczta w celach spekulacyjnych wprowadziła na rynek małą 
partię znaczków, a ich cena w krótkim czasie osiągała dużą wartość 
– tłumaczy Mirosław Miętus, wiceprezes internetowego koła filate-
listów. 

Inne znaczki, które w obiegu są w milionach sztuk i ukazują się 
przez kilka lat, nie będą tak wartościowe. 

Choć znawcy tematu potrafią oceniać wartość unikalnych walo-
rów, to rzadko trafiają one na aukcje sztuki. Trzeba mieć o nich wię-
cej wiadomości, niż o obrazach w które się inwestuje. Dużo osób 
w naszym kraju kolekcjonuje tylko znaczki polskie, gdyż wiedza na 
ich temat jest łatwiej dostępna.

Polskie walory filatelistyczne, są jednymi z ciekawszych w świe-
cie, ponieważ poczta na ziemiach polskich miała niezwykłą historię. 
-Liczne zmiany granic państwowych, wojny, powstania, wreszcie 
szybki rozwój mają swoje odzwierciedlenie w dokumentacji pocz-

towej. Jest co zbierać- pisze Michał Jankowski w artykule” Lokata 
na kryzys”.

NAGrodA zA cierPLiwoŚć
 
A czy warto? Ci, którzy mają pewien kapitał i nie wiedzą co z nim 

zrobić, mogą zastanowić się nad walorami filatelistycznymi. „A pol-
skie na rynku stoją dość mocno, a w ostatnich latach okazały się 
jedną z lepszych lokat. Bardzo pomaga im to, że w momencie po-
jawienia się pierwszych znaczków Królestwo Polskie było ściśle po-
wiązane z Rosją. To rosyjskie znaczki były pierwszymi na ziemiach 
polskich, a ich ceny rosną najszybciej na świecie. List opłacony 
pierwszym znaczkiem rosyjskim i paskiem trzech znaczków dru-
giego wydania został w czerwcu 2006 roku sprzedany na aukcji 
w Nowym Jorku za 516 tys.$. Okazało się to dla nabywcy świetną 
inwestycją. Już dwa lata później, w październiku 2008 roku, sprze-
dał swój nabytek w Szwajcarii za 1,31 mln €.

Skompletowanie zbioru nie jest łatwe. – Wśród starszych znacz-
ków jest wiele „białych kruków”, których trzeba cierpliwie poszuki-
wać w sklepach, czy na aukcjach – mówi Jedziniak.

łatwiejsze to się staje, gdy ma się zasoby finansowe. Andrzej Sko-
rek, członek zarządu PZF uważa, że: – Jako filateliści mamy ogrom-
ną wiedzę, jesteśmy jednak biedniejsi niż nasi zagraniczni koledzy. 
Aby konkurować na międzynarodowych wystawach trzeba włożyć 
w tą pasję sporo pieniędzy, czasami rzędu setek tysięcy złotych.

Choć dobre zbiory można budować już od kilkudziesięciu tysię-
cy złotych. Nie będzie taka kolekcja wygrywała wystawy, ale jest to 
furtka do dalszej inwestycji. 

Porównując inwestowanie w sztukę do inwestowania w filatelisty-
kę, ta pierwsza działalność, jest zdecydowanie mocniej promowa-
na. Widoczne to jest chociażby w sektorze bankowym, który mocno 
wspiera kolekcjonerów obrazów. Powstają dedykowane jednostki 
do pomocy przy tego rodzaju inwestycji. Natomiast filatelistyka do 
tej pory nie doczekała się podobnego rodzaju komórek dorad-
czych. 

Pojawia się zatem pytanie – Czy warto inwestować? Wszystko 
zależy od tego ile kapitału mamy, czy jesteśmy gotowi poczekać 
lata na wzrost wartości zbioru. Podpowiedzią może być też fakt, że 
niektóre państwa powoli zaprzestają wydawać znaczki. Usługi ku-
rierskie już teraz działają na zasadzie elektronicznych podpisów, 
a zamiast pocztówek czy listów wysyłamy maile i składamy życzenia 
na portalach społecznościowych. Wkrótce może to spowodować 
wzrost zainteresowania filatelistyką, która stanie się zajęciem elitar-
nym, dla ludzi o dużych zasobach finansowych.

ODKURZONA 
iNweStycjA

yśląc o filateliście wyobrażamy sobie 
najczęściej starszego pana pochylonego 
z lupą w ręku nad ogromnym klaserem. 
Trudno przywołać obraz biznesmena, 
który płaci za swój najnowszy dobytek 
kartą kredytową. A jednak czasy się zmie-
niają i współcześni kolekcjonerzy to także 
eleganccy przedsiębiorcy, ludzie nauki 

i bogaci inwestorzy. Zmienia się także kanał dotarcia do hobbystów. 
Internet stanowi ogromną przestrzeń, w której świetnie odnaleźli 
się filateliści, mają oni bowiem naturę poszukiwaczy.

– Można przebierać zarówno w towarach na witrynach e-sklepów, 
domów aukcyjnych jak i serwisach takich jak Allegro czy eBay. Cza-
sami można dotrzeć do walorów, które ciężko byłoby znaleźć gdzie 
indziej – mówi Marek Jedziniak z portalu Katalog Znaków Poczto-
wych. – Co chwilę powstają też mniejsze witryny, głównie prowa-
dzone przez właścicieli tradycyjnych sklepów. Potwierdzeniem tego 
rozwoju jest też np. fakt, że Poczta Polska uruchomiła jakiś czas temu 
e-sklep ze znaczkami i zapowiada jego dalszy rozwój.

PoLowANie NA SkArBy 

Mimo tego, że jesteśmy nowoczesnym społeczeństwem, kolek-
cjonerzy cenią sobie tradycyjne, bezpośrednie spotkania. – Wielo-
ma walorami po prostu nie da się handlować za pośrednictwem In-
ternetu – mówi Karol Jankowski ze sklepu dakafil.pl. – Zdjęcia nawet 

najlepszej jakości nie zawsze dają możliwość oceny – dodaje.
Trzeba pamiętać, że filatelistyka nie polega tylko na zbieraniu 

znaczków pocztowych, to także poszukiwania listów, kart i do-
kumentów z oryginalnego obiegu pocztowego. Kolekcjonerzy 
w swoich zasobach mają datowniki, stemple, telegramy, aerogra-
my i wszystkie inne pozostałe rzeczy, które wydaje poczta. To także 
nieustanne polowanie na stare listy i koperty. A najważniejsze są 
ich szczegóły. Błędnie wydrukowany znaczek lub list ze stemplami 
z Warszawy, Lwowa, Berlina, który w efekcie dotarł na wieś Brazylii 
w ciągu 4 dni – to skarby, które może łatwo przeoczyć niewytrawny 
zbieracz. Dlatego w filatelistyce istotna jest ciągła edukacja i chęć 
do samokształcenia, szczególnie w dziedzinie historii, geografii, czy 
języków. 

Historia filatelistki sięga XIX wieku. Wtedy pojawiły się pierwsze 
znaczki. Było to coś nowego. Zaczęliśmy otrzymywać koresponden-
cję ozdabianą obrazkami w miniaturkach, szczególnie pasjonujące 
były znaczki z innych regionów świata, które pozwalały nam posze-
rzyć wiedzę o innych państwach. Z czasem, gdy popularne stały się 
media, straciło to na znaczeniu i dziś mamy coraz mniej impulsów 
do zbierania znaczków. 

Poczta Polska jednak się nie poddaje. – Nieustannie pobudzamy 
rynek filatelistyczny w Polsce i dążymy do zainteresowania kolek-
cjonowaniem znaczków kolejne, młode pokolenia – mówi Marcin 
Szczepanik, dyrektor biura filatelistyki i handlu w Poczcie Polskiej.

Podobną misję ma Polski Związek Filatelistów. – Organizujemy 
wiele spotkań, wycieczek, tworzymy koła filatelistyczne przy szko-

m
AUTOR: DARIA PROCHENKA

Miłośnicy sztuki inwestują w obrazy dziesiątki tysięcy złotych. Znaczki pocztowe, to też 
obrazy, ale wielokrotnie mniejsze. I wcale nie mniej warte. Jeżeli ktoś myśli, że filatelistyka 
to dzisiaj zapomniane hobby – to jest w błędzie.
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Piotr jedliński,
prezydent Koszalina

PrezydeNt: 
(- imię Prezydent dostał po sesji dla magazynu „Prestiż”)
- ok. 5-6 lat
- krótkowłosy, łaciaty, biało-czarny. 
- jest to mieszaniec psa myśliwskiego, może pointera 
- w schronisku od 11.05.2013 r. 
- łagodny, wesoły i chętny do współpracy z człowiekiem 
- toleruje inne psy, lubi się z nimi bawić  

Paulina rudnicka
specjalista ds. adopcji

Arkadiusz Pluciński
kierownik schroniska

SPOŁECZEŃSTWO 53 

schronisku jest 320 miejsc dla psów 
i 80 dla kotów. Obecnie przebywa 
w nim łącznie prawie 300 zwierząt 
(ok. 230 psów i ok. 50 kotów). Liczba 
ta każdego dnia się zmienia, bo tra-
fiają do ośrodka nowe zwierzaki, a na 
szczęście inne znajdują opiekunów. 

Liczba psich adopcji dochodzi do 70 miesięcznie. To doskonały wy-
nik, wskaźnik rzadko osiągany przez podobne ośrodki. Arkadiusz 
Pluciński, kierownik schroniska, mówi: – łamiemy stereotypy, że 
w schronisku zwierzęta są po to, by tu umrzeć. To ma być i jest przy-
stań między jednym a drugim domem. 

Tak duża liczba przygarnianych co miesiąc zwierząt (głównie 
psów) to efekt pracy edukacyjnej Towarzystwa Opieki nad Zwierzę-
tami, pomocy mediów i samorządu, a przede wszystkim wrażliwo-
ści koszalinian. 

„Prestiż” przyłącza się do akcji „Przygarnij, nie kupuj”. Dzięki życz-
liwości sześciorga znanych mieszkańców Koszalina, którzy przyjęli 
zaproszenie do sesji zdjęciowej, możemy dzisiaj pokazać Państwu 

niektóre psy, które czekają na pana. Ale pamiętajmy: ich jest dużo 
więcej. Można je obejrzeć, odwiedzając schronisko osobiście albo 
poprzez stronę internetową Leśnego Zakątka. W wyborze odpo-
wiedniego dla nas pupila zawsze chętnie pomoże pani Paulina 
Rudnicka, specjalistka ds. adopcji. Odpowiedniego, czyli pasują-
cego do nas temperamentem, do naszych warunków domowych, 
stylu życia (chodzi np. o upodobania co do codziennego ruchu). 

Ogromnie dziękujemy państwu: Małgorzacie Hołub, Piotrowi 
Jedlińskiemu, Piotrowi Ostrowskiemu, Piotrowi Pawłowskiemu, Bo-
gumile Tiece oraz Małgorzacie Wiercioch za udział w sesji fotogra-
ficznej. Pracownikom schroniska – za pomoc i cierpliwość. Samorzą-
dowi Koszalina – za wsparcie naszej akcji.

w
Mija rok od momentu, gdy koszalińskie schronisko dla zwierząt przeprowadziło się do 
wybudowanej przez samorząd siedziby przy ulicy Mieszka I. Zwierzęta mają świetne wa-
runki pobytu i staranną opiekę pracowników oraz wolontariuszy. Ale po każdej wizycie 
tam trudno uciec od refleksji, że lepiej by było, gdyby schronisko nie było potrzebne, 
a wszystkie zwierzaki znalazły domy. Dlatego apelujemy: zastanówmy się przed zakupem 
psa, czy nie znajdziemy odpowiedniego właśnie w Leśnym Zakątku. Na pewno odpłaci 
miłością i przywiązaniem.

AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK / FOTO: WOJCIECH GRELA

PrzyGArNij, NIE KUPUJ
Samorząd koszalina wspiera akcję „Przygarnij, nie kupuj” 

„Leśny Zakątek”, ul. Mieszka I 55, 75-669 Koszalin
Godziny otwarcia: 
pn. - pt.  11.00 - 16.00, sob. - nd.  11.00 - 14.00
tel. 94 340 34 00, kom. 731 953 102 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” jest 
współfinansowane przez Gminę Miasto Koszalin i TOZ Koszalin. 



Małgorzata hołub
lekkoatletka, 

reprezentantka 
Polski w biegach

Od 21 października br. webskisklep.com.pl rusza z akcją pomocy zwierzętom.
 Z każdej zrealizowanej transakcji sklep przekaże 50 groszy na „Leśny

zakątek”, koszalińskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.
Akcja potrwa do 22 listopada br.

Piotr ostrowski
prezes zarządu/redaktor 
naczelny Radia Koszalin

Fred: 
- 4 lata 
- kastrowany
- w schronisku od 12.08.2013 r.
- krótkowłosy, czarny, podpalane łapki, średniego wzrostu, bez ogonka
- powodem oddania psa do schroniska była nieuleczalna choroba właścicielki
- Fred zna podstawowe komendy, ładnie chodzi na smyczy
- jest bardzo towarzyski, toleruje inne psy i lubi dzieci 

BekSA: 
- 6-7 lat,
-sierść półdługa, umaszczona łaciato, duża
- w schronisku od 10.01.2011 r.
- właścicielka psa zmarła
- jest łakomczuchem
- uwielbia pieszczoty, toleruje inne psy 

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE ZARZĄD OKRĘGU W SZCZECINIE ODDZIAŁ W KOSZALINIE
UL.GEN. ANDERSA 24, 75-012 KOSZALIN, TEL. 94 342 42 72

DYŻURY INSPEKTORÓW  WT I CZW OD 10.00 DO 14.00

Walczymy o prawa zwierząt
Interweniujemy, gdy zwierzęciu dzieje się krzywda

Niesiemy pomoc dzikim zwierzętom
Zarządzamy Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie

Jesteśmy inicjatorem akcji rozstawiania budek dla kotów
Odbieramy zwierzęta żyjące w złych warunkach

www.tozkoszalin.pl

Adoptuj mnie, czekam na Ciebie w koszalińskim Schronisku "Leśny Zakątek".
www.tozkoszalin.pl

"LEŚNY ZAKĄTEK"
UL. MIESZKA I 55, 75-669 KOSZALIN

WWW.SCHRONISKO.TOZKOSZALIN.PL
GODZINY OTWARCIA: PN. - PT. 11.00 - 16.00

SOB. - ND. 11.00 - 14.00, TEL. 94 340 34 00, KOM. 731 953 102
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

LEŚNY ZAKĄTEK JEST WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ
GMINĘ MIASTO KOSZALIN I TOZ KOSZALIN



Bogumiła tiece
radna, działaczka 

Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami

Piotr Pawłowski
dziennikarz, publicysta 

Telewizji Kablowej 
Koszalin

MASzA: 
- 3 lata 
- krótkowłosa, szaro-brązowa 
- jest głucha, mimo to świetnie reaguje na gesty i komendy 
- powinna trafić do rodziny, w której zawsze jest ktoś w domu
- łagodna, przyjacielska, toleruje inne psy oraz lubi dzieci. 

roBiN hood: 
- około 7-8 lat
- w schronisku od 3.04.2010 r. 
- duży, brązowo-czarny, pręgowany, krótkowłosy 
- bardzo łagodny pies, wesoły i energiczny 
- pieszczoch, potrzebuje kontaktu z człowiekiem, chętny do wspólnej pracy 



Małgorzata wiercioch
aktorka Bałtyckiego 

Teatru Dramatycznego

MAXeL
- ok. 4-6 lat
- mały, jamnikowaty mieszaniec o szorstkowłosej sierści i czarno-brązowym umaszczeniu 
- w schronisku od 16.05.2013 r.
- został odebrany właścicielowi przez inspektorów toz 
- przyjacielski, łagodny, na widok ludzi cieszy się przeogromnie, bezustannie merda ogonem 
- toleruje inne psy, lubi dzieci, chętnie z nimi się bawi 

„prestiż. magazyn koszaliński” i Instytut  kosmetologii i medycyny 
Estetycznej dErmAlogICA zapraszają  do udziału w projekcie

Wielka
mEtAmorFozA

Nasi eksperci 
Edyta Szuplak-Słupczewska, magister kosmetologii, wiceprezes 
Polskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej

oraz 
dr Marek Iwaszko, lekarz medycyny estetycznej

zaproponują jednej z pań kompletną MetAMorFozĘ.

Cykl rozłożonych w czasie zabiegów zakończy się profesjonalną sesją zdjęciową, której efekt zostanie opublikowany 
w naszym magazynie. Poprzedzą ją konsultacje z zakresu wizażu, brafittingu, stylizacji fryzur  

współpracują z nami: 
Brafitting – BiuTyStyl, Salon z idealnie dopasowaną bielizną, Koszalin, ul. Zwycięstwa 133 

Fryzury – Salon Fryzjerski „Dorota”, Koszalin, ul. B. Krzywoustego 4a/2

Jeśli chcesz odmłodzić swój wygląd dzięki dobranym przez specjalistów zabiegom 
regenerującym i kosmetycznym – prześlij zgłoszenie jako prywatną wiadomość 

na profilu  https://www.facebook.com/prestiz.magazyn.koszalinski  
Prosimy o podanie danych kontaktowych i dołączenie zdjęcia twarzy. 

uwAGA!
Każda ze zgłoszonych osób otrzyma voucher na bezpłatne badanie skóry, dzięki któremu będzie można poznać kondycję 

cery, a specjalista DERMALOGICA dobierze odpowiednią pielęgnację.

Czekamy na Panie, które chciałyby doświadczyć możliwości współczesnej medycyny estetycznej.
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ostęp wiedzy i technologii w medycynie estetycz-
nej galopuje. coraz więcej zaawansowanych za-
biegów wykonuje się nieoperacyjnie. Pojawia się 
jednak wątpliwość, czy efekty bezinwazyjnych za-

biegów są tak samo widoczne i trwałe jak w przypadku zabiegów 
z użyciem skalpela?

– Jest różnica w długości trwania efektu. A wiedzy rzeczywiście 
szybko przybywa, nie tylko w obszarze kosmetologii, medycyny 
estetycznej czy dotyczącej poszczególnych zabiegów. Wiemy co-
raz więcej o anatomii oraz fizjologii, także w kontekście tego, jak 
zachowuje się geometria i symetria twarzy w ciągu ludzkiego ży-
cia. W tym obszarze notujemy ogromny postęp, dzięki któremu 
jesteśmy w stanie lepiej dopasowywać nasze działania do potrzeb 
osób w określonym wieku. Ingerencja chirurgiczna jest trwalsza, 
ale wiąże się z ryzykiem niepożądanych efektów w przyszłości. 
W momencie kiedy działamy bezinwazyjnie, dostosowujemy się do 

dynamiki zmian zachodzących w organizmie człowieka. Nie grozi 
nam, że zabieg albo zastosowany preparat, który wystarcza na wiele 
lat, za rok czy za dwa lata będzie działał w zupełnie inną stronę niż 
pierwotnie oczekiwana. Medycyna estetyczna idzie w kierunku, by 
skutki stosowania określonych metod albo środków były pod pełną 
kontrolą i aby można było dostosowywać zabiegi do ciągłych zmian 
żywego organizmu. To daje poczucie bezpieczeństwa i gwarancję 
naturalnego wyglądu. Naszym celem jest więc zatrzymywanie pro-
cesów związanych z wiekiem z wykorzystaniem całej dostępnej 
wiedzy o ich naturze i dynamice. Przy dzisiejszych możliwościach 
osiągnięcie efektu odmłodzenia o pięć czy dziesięć lat w sposób 
nie szkodzący pacjentowi nie jest trudne.

– z jednej strony medycyna estetyczna jest coraz bardziej popu-
larna, ale z drugiej nadal na jej temat funkcjonuje w powszechnej 
świadomości wiele stereotypów i mitów. 

– Zarówno panie, jak i panowie, często boją się, że jak już zaczną, 

p

mEdyCynA EstEtyCznA
Warto szukać rzetelnej wiedzy

Przy dzisiejszych możliwościach medycyny estetycznej osiągnięcie efektu odmłodzenia 
o pięć czy dziesięć lat nie jest trudne – przekonuje lekarz Marek Iwaszko, współpracują-
cy z koszalińskim gabinetem DERMALOGICA. To właśnie dr Iwaszko wraz z Edytą Szu-
plak-Słupczewską, właścicielką Instytutu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej DERMA-
LOGICA, wybiorą spośród naszych czytelniczek tę jedną, która przejdzie metamorfozę. 
Dobiorą dla niej odpowiednie zabiegi i je przeprowadzą: pan Marek Iwaszko - te, które 
mieszczą się w zakresie medycyny estetycznej, a pani Edyta Szuplak-Słupczewska zabiegi 
z zakresu kosmetologii. O zasadach akcji METAMORFOZA i korzyściach dla wszystkich 
pań, które się zgłoszą, piszemy na poprzedniej stronie magazynu.

AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK

to będę musieli częściej i więcej korzystać z medycyny estetycznej. 
Boją się, że jeśli tego nie zrobią, znajdą się po jakimś czasie w gor-
szym miejscu niż gdyby nic robili z sobą i „starzeli się z godnością”. 
To mit, z którym na co dzień walczymy. Jeśli na przykład przejściowo 
zrelaksujemy sobie mięśnie toksyną botulinową (a wszystkie działa-
nia są obliczone na jakiś czas), to nie znaczy że potem będziemy 
musieli korzystać z tego częściej i używać więcej preparatu. Często 
jest wręcz odwrotnie – można robić znacznie dłuższe przerwy niż 
zaleca producent oraz nie trzeba korzystać z takiej samej dawki jak 
w pierwszych aplikacjach. Nawet jeśli efekt jest taki, że nie musi-
my w późniejszym czasie ponownie korzystać z zabiegu, jesteśmy 
w lepszym stanie niż przed zabiegiem. Na pewno będziemy wyglą-
dać lepiej niż osoba, która nie była poddana zabiegowi. 

– Medycyna estetyczna służy nie tylko upiększaniu w sensie do-
dania czegoś czy poprawienia, ale także usuwaniu skutków tra-
gicznych wydarzeń jak wypadki czy poparzenia. 

– Jeśli chodzi o skutki urazów, to w prostszych przypadkach je-
steśmy w stanie pomóc, jednak zasadniczo jest to obszar działania 
chirurgii plastycznej. To już jest medycyna rekonstrukcyjna, przy-
wracająca funkcjonalność narządom, w której skład wchodzą trud-
ne zabiegi. U nas częstym zabiegiem, który niekoniecznie nastawio-
ny jest na powstrzymywanie objawów starzenia się, jest nawilżanie 
i korekta czerwieni wargowych. Możemy mieć zbyt wąskie usta, 
które po powiększeniu będą bardziej pasowały do reszty twarzy. 
Jest to działanie, które związane jest z poprawą urody, a nie walką 
z upływającym czasem i starzeniem się. 

– jakiego typu zabiegi są najczęściej wybierane przez pacjent-
ki? co chcą sobie poprawiać?

– Bardzo często pada pytanie na zasadzie: „jaki zabieg mogła-
bym/mógłbym sobie wykonać?”. Zabiegi, którymi dysponujemy, 
tak naprawdę dopełniają się i nie jest tak, że możemy sobie z tej 
całej gamy wybrać jeden, który zaspokoi nasze wszystkie potrzeby. 
Konieczne jest bardzo indywidualne podejście. Czasem ktoś zgła-
sza się z czymś, co postrzega jako problem, ale obiektywnie tego 
problemu nie ma i nie ma potrzeby ingerencji. W trakcie konsultacji 
chodzi nam o to, abyśmy znaleźli wspólne zdanie na temat tego 
co widzimy i co można albo warto zrobić. A to, co możemy zrobić, 
najczęściej nie zamyka się w jednym zabiegu, ponieważ jeden za-
bieg dotyczy określonego problemu lub też dany problem wyma-
ga wieloskładnikowego podejścia. Weźmy na przykład zmarszcz-
ki mimiczne. W tym przypadku relaksacja mięśni, które wywołują 
zmarszczki, przyniesie nam oczekiwane efekty. Jeśli mówimy nato-
miast o kompleksowej terapii, musimy uwzględnić mezoterapię, 
czyli odżywienie skóry właściwej, peelingi, uzupełnienie objętości 
tkanek, stymulację kolagenu, wygładzenie bruzd kwasem hialuro-
nowym. Pełny efekt otrzymujemy, gdy wykorzystujemy wszystkie te 
możliwości albo kilka z nich. 

– zdarza się panu odradzać wykonanie zabiegu mimo determi-
nacji pacjenta? 

– Bywa, że zniechęcam kogoś do wykonania zabiegu, bo wiem 
że zabieg nie da satysfakcji ani mi, ani pacjentowi, lub też w ogó-
le nie jest potrzebny. Tak już jesteśmy skonstruowani, że czasami 
widzimy u siebie jakiś defekt, który jest niezauważalny dla otocze-
nia i nie wymaga korekty. Ale my go demonizujemy i chcemy „coś 
z nim zrobić”, gdy nie ma naprawdę takiej potrzeby. W takich sy-
tuacjach długo z pacjentami rozmawiam i jest to coś, co bardziej 
przypomina działanie psychoterapeutyczne niż typową konsultację 

medyczną. Skupiam uwagę pacjenta na obszarach, które faktycznie 
wymagają jakiejś interwencji, bo efekt wówczas będzie znacznie 
lepiej widoczny. Wtedy uzyskujemy pełną satysfakcję z wyglądu 
i jakości życia. 

– olbrzymi postęp wiedzy, rozmaite nowe preparaty, obco 
brzmiące nazwy metod, których stale przybywa. jak pacjent ma 
się nie pogubić? czym powinien kierować się, myśląc o jakiś ko-
rektach?

– Pacjent absolutnie ma prawo się pogubić. Stąd kładziemy bar-
dzo duży nacisk na konsultacje, rozmowę, wyjaśnienia. Oferujemy 
sprawdzone zabiegi i preparaty, co do których jesteśmy pewni, że 
dadzą oczekiwany efekt. Nie jest tak, że mamy „kartę dań” i co kto 
powie, to serwujemy. Dzielimy się swoim doświadczeniem, pod-
powiadamy w jak najlepszej wierze. Bardzo często jest tak, że coś 
jest bardzo nagłaśniane i za chwilę znika z rynku, ponieważ okazuje 
się, że albo nie daje pożądanych efektów albo są dodatkowe ob-
ciążenia. Pacjent nie jest w stanie tego ogarnąć, nawet sięgając po 
wszelkiego rodzaju informacje w Internecie czy innych nośnikach. 
Aktualnie temat medycyny estetycznej jest bardzo modny, szcze-
gólnie analizowany przez kobiety, które są coraz bardziej przebojo-
we. Niestety kłopot jest taki, że często te ogólnodostępne informa-
cje są niepełne, nieprawidłowe, nierzetelne, silnie nastawione na 
przekaz marketingowy. Można więc pogubić się w ocenie tego, czy 
dana opinia jest prawdziwa czy nie. Dlatego na samym początku 
powinna być konsultacja i rozmowa z osobą, która ma odpowied-
nią wiedzę i może odpowiedzieć na wszelkie pytania. To jest właści-
wy początek działania. 

– z tym że tu też jest pewien problem. w przypadku medycyny 
estetycznej, podobnie zresztą jak psychoterapii, brakuje precyzyj-
nego prawnego opisania minimalnych wymaganych kompetencji 
osób świadczących takie usługi. 

– Rzeczywiście medycyna estetyczna nie stała się jeszcze specjal-
nością jak inne dziedziny medycyny. Prawo wymaga jednak, żeby 
posiadać kompetencje, ale de facto można je zdobywać na szkole-
niach. Wówczas dotyczą one wykonywania danego zabiegu i zale-
dwie ułamka całej medycyny estetycznej. Jeśli osoba przeszkolona 
na takim kursie zajmuje się tym tylko wycinkiem, to prawnie wszyst-
ko jest w porządku. Gorzej, gdy oferuje działania w skali szerszej niż 
posiadane uprawnienia, a tak się niestety zdarza. W Polsce istnieją 
dwie szkoły, które kształcą w zakresie medycyny estetycznej. Po ich 
ukończeniu otrzymuje się tytuł certyfikowanego lekarza medycyny 
estetycznej. Certyfikat jest pewną gwarancją dla osoby, która nas 
nie zna, że ma do czynienia z profesjonalistą i że trafia w odpowied-
nie ręce. 

– czyli najbezpieczniej szukać gabinetów, w których pracują 
certyfikowani lekarze?

– Większość zabiegów w medycynie estetycznej narusza ciągłość 
tkanek, dlatego że pracujemy igłą, wprowadzamy do skóry prepa-
raty. I to są procedury zarezerwowane dla lekarzy, którzy są w stanie 
podjąć leczenie, gdy pojawią się jakieś powikłania. Osoba, która 
nie jest lekarzem, często nie jest w stanie rozpoznać powikłania, 
a tym bardziej nie może natychmiast wdroży

 leczenia. Medycyna estetyczna zmierza ku bezpieczeństwu. Pa-
cjent powinien mieć pewność, że zabiegi upiększające poprawią 
komfort jego życia, a nie przysporzą zmartwień. Dlatego rzeczywi-
ście warto pytać w gabinecie o kompetencje i zaufać osobom po-
siadającym specjalistyczne certyfikaty. 
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ciągu dnia wydzielamy około litra potu, 
choć niczym niezwykłym będzie również 
wypocenie trzech litrów tej wydzieliny 
na siłowni. Ludzki pot składa się w 98% 

z wody, pozostałe 2% stanowią różne substancje chemiczne: związ-
ki siarki, kwasy tłuszczowe, mocznik, amoniak, kwas moczowy, a tak-
że feromony. Przed kontaktem z powietrzem i bakteriami pot nie 
ma zapachu. 

Pot wytwarzany jest w dwóch rodzajach gruczołów: ekrynowych 
i apokrynowych. Gruczoły pierwszego typu są rozlokowane na ca-
łej powierzchni ciała, a ujście znajdują w naskórku. Z kolei gruczoły 
apokrynowe znajdują się w owłosionych partiach organizmu, zaś 
ich wydzieliny wydostają się na zewnątrz poprzez kanały włosowe 
lub naskórek. Najwięcej gruczołów potowych mamy na stopach 
i dłoniach. Ogólna licz-
ba gruczołów potowych 
w ciele może wynosić na-
wet 3 mln.

Istnieje kilka rodzajów 
nadmiernej potliwości: 
uogólniona, asymetrycz-
na, ogniskowa czy smako-
wa. Z powodu wydziela-
nia zbyt dużej ilości potu 
cierpi 1-2% populacji. 
Bardzo często przyczyną 
jest mutacja genetycz-
na, lecz także hormony 
oraz zaburzenia w sferze 
emocji mogą powodo-
wać pojawianie się plam 
na ubraniach czy poce-
nie się dłoni. Najczęściej 
pierwsze objawy nad-
potliwości pojawiają się 
w dzieciństwie, zaś mogą 
się zmniejsza po 25. roku 
życia, choć nie jest to nor-
mą. Dieta, alkohol, papierosy czy narkotyki mogą nasilać objawy 
chorobliwego pocenia się. 

Definicja nadpotliwości nie jest precyzyjna – mówi tylko, że jest 
to stan kliniczny, w którym produkcja potu jest nieadekwatna do 
potrzeb termoregulacyjnych organizmu. Określenie, czy cierpimy 
z powodu nadpotliwości, jest mocno subiektywne.

NierówNA wALkA

Z potliwością, także tą chorobliwą, można walczyć na wiele spo-
sobów. Najpopularniejszym z nich jest higiena oraz stosowanie 
dezodorantów i antyperspirantów. Dezodoranty nie powstrzymu-
ją wydzielania potu, lecz nie dopuszczają do rozkładania go przez 
bakterie. Najczęściej w ich skład wchodzą substancje przeciwbak-
teryjne oraz środki zapachowe, dzięki czemu można je stosować na 
skórę oraz na ubrania. Ich działanie jest krótkotrwałe.

Antyperspiranty oraz blokery są cięższą artylerią w bitwie o suchą 
skórę. Zawierają w sobie związki glinu, które zapobiegają wytwa-
rzaniu potu w gruczołach poprzez zaczopowanie ich. Blokada ta 
znika naturalne podczas złuszczania się naskórka. Antyperspiranty 
stosuje się codziennie. W początkowych dniach stosowania blokera 
należy nakładać go na świeżo umytą, nieuszkodzoną skórę wieczo-
rami, gdy gruczoły potowe pracują mniej intensywnie. Po tym cza-
sie zastosowanie środka raz w tygodniu wystarcza do utrzymania 
blokady wydzielania potu. 

W przypadku nadmiernej potliwości dłoni czy stóp warto sięgnąć 
po talki, zasypki czy kremy dostępne w aptekach. Dostępne są tak-
że wkładki do stosowania pod pachy lub do obuwia, absorbujące 
pot. 

Istnieje także szereg zabiegów, które powstrzymują gruczoły 
potowe przed nadmier-
ną pracą. Należy do nich 
jontoforeza, polegająca 
na zanurzeniu części cia-
ła w roztworze substancji 
leczniczych i przepuszcze-
niu prądu o małym natę-
żeniu. Efekty pojawiają się 
już przy 5-10 zabiegach. 
Możliwe jest także wstrzy-
kiwanie toksyny botuli-
nowej w ściśle określone 
obszary o nadmiernym 
wydzielaniu potu. Efekty 
takiej terapii utrzymują 
się od pół roku do nawet 
12 miesięcy. Można tak-
że poddać się zabiegowi 
usunięcia gruczołu po-
towego (liposukcja dołu 
pachowego lub kuretaż 
retrodermalny pach). Naj-
cięższą potliwość leczy się 
poprzez zablokowanie 

lub przecięcie nerwu współczulnego, odpowiedzialnego za prze-
syłanie informacji do gruczołów potowych. Ten ostatni zabieg wy-
konywany jest w znieczuleniu ogólnym, zaś pacjent musi pozostać 
w szpitalu przez 2 – 3 dni. 

zAPAch koBiecoŚci

Szwajcarscy naukowcy z firmy Firmenich kilka lat temu zajęli się 
rozpoznaniem głównych nut zapachowych kobiecego i męskiego 
potu. Odkryli, że u płci brzydkiej dominuje zapach sera – powodo-
wany przez stosunkowo wysokie stężenie kwasów tłuszczowych 
w tej wydzielinie. Kobiecy pot pachnie cebulą lub grejpfrutem, co 
jest spowodowane dużą zawartością związków siarki, rozkładanych 
przez bakterie do czosnkowo-cebulowo śmierdzących tioli. 

Badacze ustalili także, że zapach potu płci pięknej dla innych 
osób jest bardziej odrażający od męskiego. 

W

mokry problEm nA skórzE
Ważny egzamin, pierwsza randka, cieplejszy dzień - wszystko to może być koszmarem dla 
osoby cierpiącej z powodu nadmiernej potliwości. Jak rozpoznać, czy pocimy się więcej 
niż inni? Jak sobie radzić z nadmiernym poceniem się w codziennych sytuacjach?
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ajlepsze informacje dla osób mało aktywnych fi-
zycznie mają norwescy naukowcy. Badania Norwe-
skiego Uniwersytetu Nauki i Technologii wykazały, 
że dla polepszenia samopoczucia i zmniejszenia 

ciśnienia krwi wystarczy ćwiczyć średnio12 minut tygodniowo. Stę-
żenie tlenu we krwi znacznie podnosi się już przy trzech czteromi-
nutowych sesjach w tygodniu. Naukowcy z Norwegii podkreślają, 
że te 12 minut tygodniowo jest absolutnym minimum.

Trochę inne dane płyną z Uniwersytetu w Kopenhadze. Badacze 
z Danii badali dorosłych otyłych mężczyzn, pragnących zrzucić nad-
wagę. Podzielili ich na dwie grupy. Pierwsza miała ćwiczyć każdego 
dnia przez 30 minut, druga zaś przez godzinę. Okazało się, że krót-
sze ćwiczenia przyniosły porównywalne, a nawet trochę lepsze efek-
ty niż godzinne uprawianie sportu. Na podparcie swojego wniosku 
dr Mads Rosenkilde 
przytacza liczby: ba-
dani, którzy ćwiczyli 
pół godziny dzien-
nie zrzucili średnio 
około 3,6 kg w cią-
gu trzech miesięcy. 
Mężczyźni, którzy 
każdego dnia po-
święcali 60 minut 
na ćwiczenia, zrzucili 
w tym czasie śred-
nio prawie kilogram 
mniej.

Naukowcy z Kana-
dy odgórnie przyjęli 
tygodniową ilość ru-
chu dla osób uczest-
niczących w ich ba-
daniu. Wynosiła ona 
150 minut w ciągu 
tygodnia. W trak-
cie eksperymentu 
chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy częstotliwość uprawiania 
sportu ma wpływ na nasze zdrowie?

codzieNNie czy rAz w tyGodNiu?

Dr Ian Janssen i Janine Clarke z Queen’s University z Kanady po-
dzielili badanych Kanadyjczyków na dwie grupy. Jedna z nich miała 
rozłożyć 150 minut ćwiczeń tygodniowo na 5-7 części, co daje oko-
ło 20 – 30 minut dziennie. Druga grupa wykonywała ćwiczenia 1-3 
razy w tygodniu w znacznie dłuższych sesjach. Badanych było 2324, 
w wieku 18-64 lata. Nosili oni przez czas badania akcelerometry – 
małe urządzenia elektryczne, wielkości pudełka od zapałek, które 
rejestrowały minuta po minucie ruch danej osoby. Akcelerometry 

używane w badaniu niewiele różniły się od tych z smartfonów czy 
tabletów, które mają na celu określenie, czy urządzenie znajduje się 
w pionie czy w poziomie. Na podstawie odczytów z akcelerome-
trów naukowcy sprawdzali, czy osoby badane były aktywne fizycz-
nie codziennie czy rzadziej.

Okazuje się, że nie ma znaczenia, czy będziemy wykonywali 
dziennie 30 minut ćwiczeń czy 150 minut raz w tygodniu. Często-
tliwość podejmowania aktywności fizycznej nie ma wpływu na wy-
stępowanie syndromu metabolicznego, a także czynników ryzyka 
cukrzycy, chorób serca czy udaru.

kANAPowiec od urodzeNiA

Badaczy z Uniwersytetu w Missouri (USA) zainteresowało, czy 
niechęć do upra-
wiania sportu jest 
uwarunkowana ge-
netycznie, czy ma 
może inne podłoże. 
Prof. Frank Booth 
postanowił prze-
prowadzić badania 
na szczurach, mają-
ce odpowiedzieć na 
pytanie, czy spor-
towcem trzeba się 
urodzić. Wybiórczo 
krzyżował ze sobą 
gryzonie, które wy-
kazywały znaczną 
aktywność na koło-
wrotku i te, które nie 
były nim zaintereso-
wane. Rozmnażanie 
ze sobą przez 10 
pokoleń tylko szczu-
rzych sportowców 

doprowadziło do powstania linii „gimnastycznej”, zaś krzyżowanie 
ze sobą tylko mało ruchliwych zwierząt – do powstania linii osob-
ników leniwych. Linia gimnastyczna biegała dziesięciokrotnie czę-
ściej niż leniwe od pokoleń szczury.

Skłoniło to naukowców do sformułowania wniosku, że występują 
pewne genetyczne predyspozycje do braku motywacji do uprawia-
nia sportu. Amerykańscy naukowcy postanowili przejrzeć 17 tysięcy 
genów z pewnej części mózgu. Okazało się, że odkryli 36 potencjal-
nych winowajców lenistwa. Badanie to może pomóc odpowiedzieć 
na pytanie, jakie są dodatkowe przyczyny otyłości u ludzi.

Wyniki badań udowadniają, że nie jest aż tak ważne, czy ruszamy 
się przez 12 minut tygodniowo czy godzinę dziennie. Najważniej-
sze jest pokonanie niechęci do ruchu.

n

IlE potrzEbA nAm ruChu?

Ruch to zdrowie, wiadomo. Wiele osób zastanawia się jednak, ile czasu dziennie lub 
tygodniowo ćwiczyć, aby poczuć się lepiej i zrzucić nadmiarowe kilogramy. Z pomocą 
przychodzą naukowcy z Kanady, Norwegii i Danii. Badacze ze Stanów Zjednoczonych 
tłumaczą z kolei, dlaczego część z nas ma raczej naturę kanapowca niż aktywnego spor-
tsmena. 
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(dla 4 osób)

czas przygotowania: 1 godzina
Poziom trudności: łatwe

SkłAdNiki:
600g ziemniaków
Sól
400g białej kapusty
2 jajka
2 łyżki kwaśnej śmietany
2 łyżki mąki ziemniaczanej
2 łyżki oleju roślinnego
Świeżo zmielony pieprz
Odrobina gałki muszkatołowej
100g startego ser, np. goudy 
lub emmentala

zAPiekANkA zieMNiAczANA 
z kAPuStą i SoSeM tzAtziki

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

NA tzAtziki:
1 świeży ogórek
Sól
300g jogurtu greckiego
2 ząbki czosnku
1 cytryna
Liście sałaty do dekoracji

KULINARIA KULINARIA 67 66 

Szef kuchni
P    O    L    E    C    A

Szef kuchni
P    O    L    E    C    A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(dla 4 osób)

czas przygotowania: 45 minut
Poziom trudności: łatwe

SkłAdNiki:
4 duże ziemniaki
250g filetu z łososia
2 dymki
Sól, świeżo zmielony pieprz
1 cytryna
1 ząbek czosnku
Pół szklanki oliwy z oliwek
Garść pomidorków koktajlowych
200ml creme fraiche
Garść posiekanego szczypiorku

PieczoNe zieMNiAki, 
NAdziewANe 
łoSoSieM i dyMką

Sposób przygotowania:
Rozgrzać piekarnik do 200oC, oczyścić ziemniaki, nie obierając ich. Zagotować wodę 
z solą i wrzucić do niej ziemniaki na 20 minut. Następnie odcedzić i naciąć po środku. 
Pokroić filety łososia na mniejsze kawałki. Posiekać zieloną część dymki drobno i wymie-
szać z wyciśniętym czosnkiem, sokiem z cytryny i odrobiną oliwy. Napełnić ziemniaki 
kawałkami łososia i dymką. Umieścić pomidorki koktajlowe w żaroodpornym naczy-
niu, dodać nadziewane ziemniaki, oprószyć solą, pieprzem i skropić pozostałą oliwą. 
Wstawić do piekarnika na ok. 10 minut. W międzyczasie wymieszać creme fraiche z pie-
przem i szczypiorkiem. Upieczone ziemniaki podawać z pomidorkami i odrobiną dipu 
z creme fraiche. 

Sposób przygotowania:
Rozgrzać piekarnik do 200o C i nasmarować blachę tłuszczem. Umyć ziemniaki i wrzucić 
do osolonego wrzątku na 10 minut. Następnie odcedzić, obrać i zetrzeć na tarce o gru-
bych oczkach. Wyciąć głąb z kapusty i posiekać jej liście drobno. Ubić jajka ze śmietaną 
a następnie wymieszać z mąką i olejem. Doprawić całość solą, pieprzem i gałką musz-
katołową. Wymieszać ziemniaki z kapustą i powstałym kremem. Rozprowadzić masę na 
blasze i wstawić do piekarnika na 40 minut. W międzyczasie przygotować tzatziki. Obrać 
ogórka, przekroić wzdłuż na pół, usunąć nasiona a miąższ posiekać drobno. Wymieszać 
pokrojonego ogórka z łyżeczką soli i odstawić na 10 minut. Następnie odcisnąć z soku 
i wymieszać z jogurtem. Obrać czosnek i posiekać drobno. Dodać czosnek do jogurtu 
i ogórka. Doprawić sokiem z cytryny i solą według uznania. Gotową zapiekankę pokroić 
na mniejsze porcje i podawać z sosem tzatziki.



m arcin Meller oberwał całym wor-
kiem urażenia, po tym jak stwierdził, 
że książki mają taką przewagę nad 
czytnikami, że można na nich stanąć, 
by wkręcić żarówkę. Nie obrazili się 
wbrew pozorom bibliofile. Znany 
dziennikarz, korespondent wojenny 
i pisarz znalazł się w ostatnim leju pie-
kła nie za afront wobec książek, ale 

za brak zrozumienia postępu cywilizacyjnego. Za spostponowanie 
czytnika! I dowiedział się, że jest kretynem, a nawet celebrytą. Wy-
znawca czytnika nie wybacza, nawet felietonistycznej konwencji.

Redaktor Meller twierdzi dokładnie to co ja. Polska jest krajem 
na wskroś obrażalskim. Państwem pokojówek można powiedzieć. 
Wszelkie opinie, że cechuje nas najbardziej, jako naród, gościnność, 
otwartość czy hart ducha to mity. Nie licząc kilku wydarzeń histo-
rycznych, wszystkie nasze zrywy narodowe wzięły się z wkurzenia, 
z obrazy, z jakiejś komuś rzuconej rękawicy albo piachu sypniętego 
w twarz. Jak słusznie zauważył uczeń mojej cioci w wypracowaniu 
z języka polskiego „Szlachta polska nic nie robiła, tylko wsiadała na 
koń!”. Gościnność? Tak, dosłownie legendarna. Otwartość? Wolne 
żarty. Polacy nikogo nie lubią, zwłaszcza siebie. Kochają się obrażać, 
jeszcze bardziej obrażać innych.

Politycy na przykład sprawiają wręcz wrażenie, jakby wyczekiwali 
z utęsknieniem na jakąś obrazę, że w końcu będą mogli spotkać się 
z kimś w sądzie, wyjąć z zanadrza przechowywane tam na wszelki 
wypadek „to niedopuszczalne”, „hańba”, „skandal”. łatwo urazić pra-
wicowca i ultrakatolika, bo w zasadzie cały świat go obraża swoim 
brudnym, frywolnym, odmiennym od „norm” jestestwem. Wcale nie 
trudniej obrazić lewicowca czy feministkę, za jakikolwiek zamach na 
„wolność”. Przedstawiciele obu tych opcji są też wdzięcznymi obiek-
tami do obrażania. Nie tylko wzajemnego.

Przykład z koszalińskiego podwórka: dyskusja wokół plakatu spek-
taklu BTD, która rozgorzała na jednym z portali społecznościowych. 
Tym, co nie śledzili: na plakacie widnieje gitara, zakończona damską 
pupą, która przemienia się w odlatujące stado motyli. Można przy-
puszczać, że autorowi przyświecał liryzm, jednak jak zasugerowało 
kilka osób, mógł mu przyświecać seksizm. Do głowy by mi to nie 
przyszło. Przyszło mi do głowy natomiast, że plakat jest ciut preten-
sjonalny, i że oprócz braku związku z seksizmem, nie widzę też związ-
ku z fabułą. Może mi się stępiła czujność, może zabrakło refleksji, nie 
wiem. Jestem gdzieś pośrodku. Swoją drogą motto o pokojówkach 

w tym kontekście jest armagedonem szowinizmu: klasowego, płcio-
wego, społecznego. Trudno, ryzykuję.

Dyskusja w końcu zabrnęła w tony absurdalne, kierując się na 
parady równości przemieszane z „deptakiem w Koszalinie”. Choć 
początkowo wyglądała jedynie na złośliwą wymianę zdań, szybko 
zmieniła się w bagno, z którego wylazły dyżurne internetowe trolle, 
przeniosła się w inne rejony i fora, wchłaniając kolejne wątki, dys-
kusje, komentarze i pouczenia. Ostatecznie autorce poglądu o sek-
sizmie plakatu dostało się ostro za to, że jest bibliotekarką, wege-
tarianką, aktywistką, że nie lubi cyrku, Putina i przemocy, za to lubi 
zwierzęta i akcje społeczne. No, to są powody do pogardy, prawda? 
I przykład jak wziąć czyjś odmienny pomysł na życie, nakręcić się nim 
do nieprzytomności i komponować potem erystyczne wywody, któ-
re bynajmniej nie zwalniają z troglodyctwa umysłowego i zwykłego, 
ubranego w efektowne frazy, chamstwa. Gdyby nie było to żałosne, 
byłoby po prostu śmieszne. 

Refleksje o obrażalstwie pobudził ostatni koszaliński wieczór stan-
d-upowy. Ta forma robi w Polsce nieprawdopodobną furorę, choć 
zachodzę w głowę, jak to możliwe w kraju tak głębokiej wrażliwości 
i podatności na krytykę. Stand-uperzy nie mają litości wobec nicze-
go i nikogo, włącznie z sobą, żadnych granic, sfer nietykalnych od 
seksu przez starość, po zboczenia i papieża. Jeden z nich powiedział 
mi wprost: „Mam prostą metodę. Najpierw obrażam siebie. I jak już 
siebie maksymalnie upokorzę, mogę obrazić każdego”. I Polacy to 
polubili! Polubili nieokiełznany żywioł humoru seksistowskiego, 
szowinistycznego, rasistowskiego, antyklerykalnego, kloacznego, 
z rzeką przekleństw i morzem prowokacji. Polubili bycie ofiarami 
tych brutalnych żartów. Jakby wejście w konwencję, całkowicie nie-
cenzuralną przestrzeń, wyłączało im nagle cały wewnętrzny arsenał 
niezadowolenia, spuszczało powietrze frustracji, jakby się nagle roz-
pinali z przyciasnego swetra, wyjmowali kamyk z buta. Oczywiście, 
nie każdy lubi stand-up, na razie wygrywa z nim kabaret, ale na ostat-
nim występie w Koszalinie widziałam młodszych, starszych, garnitu-
rowców i dresiarzy, kobiety i facetów. Śmiała się do rozpuku nawet 
znana mi dewotka i to z tematów, które na co dzień powodują u niej 
ataki mdłości i święte oburzenie. Wyborny widok. Bezcenny. 

Może się tym stand-upem leczymy z kompleksów i nadęcia? 
A może to formuła dla ludzi zmęczonych polskim obrażalstwem 
narodowym, ciągnących miejsca, gdzie obrazić kogoś/się nie moż-
na z zasady, a próby kończą się wykpieniem? Kiedy w dzieciństwie 
oznajmiałam mojej mamie: „Obraziłam się!”, odpowiadała mi: „To 
się odobraź”. Polecam, nie tylko na stand-upie.

„obrażają się tylko pokojówki” – tę mądrość usłyszałam po raz pierwszy od pewnego dość zepsute-
go, bardzo sympatycznego artysty bez szczególnych osiągnięć, gdy usiłowałam się zmitygować po 
wyznaniu, że jego nazwisko nie kojarzy mi się z żadnym dziełem sztuki. okrutna gafa. wzięłam do 
serca te słowa jako swego rodzaju „samonaprawiacz” własnej, czasami urażonej dumy, ale też ripo-
stę na tzw. focha. A focha można zarobić za wszystko, wszędzie i o każdej porze. 

polskie obrażalstwo 
narodowe

Rocznik 1980. Koszalinianka od urodzenia. Absolwentka filologii 
polskiej ze specjalnością filmoznawstwo i kultura audiowizualna Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 roku związa-
na z mediami. Współautorka monografii festiwalu Młodzi i Film. 

ANNA 
MAkochoNik
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Tegoroczny, 38. Gdynia Festiwal Filmowy przeszedł do historii, dosłownie i w przenośni. 
Zmienił nazwę (po raz trzeci), odbywał się w zmodernizowanym, imponującym budynku 
Teatru Muzycznego, ale przede wszystkim prezentował najwyższy chyba dotąd poziom 
konkursu filmowego, co pozwala wierzyć, że w polskim kinie naprawdę panuje odwilż. 

uż ubiegłoroczna edycja dawała tę nadzieję, ten rok 
był prawdziwym urodzajem: tematów, gatunków, 
mocnych, ciekawych historii, odważnych wypowiedzi, 
wspaniałych kreacji aktorskich i wybitnych form es-
tetycznych. Wciąż można się krzywić na sam pomysł 
selekcji, choć obowiązuje ona na wszystkich liczących 
się festiwalach. Jej niewątpliwą zaletą jest możliwość 

swobodnego obejrzenia wszystkich konkursowych pozycji, wadą – 
skazanie na decyzje komisji, z którymi czasem trudno się pogodzić. 
W tym roku do konkursu nie trafiły całkiem interesujące obrazy: 
„Baczyński” (nagroda dziennikarzy Młodzi i Film 2013), „Zaślepio-
na” (Jantar 2013), „Tajemnice Westerplatte” czy głośna „Ixjana” 
braci Skolimowskich – znalazły się jedynie w sekcji Panorama, bez 

szans na nagrody. Tym niemniej był to konkurs znakomity i emo-
cjonujący; do końca trudno było przewidzieć werdykt jury (Urszula 
Antoniak, Agata Buzek, Agnieszka Holland, Kirsten Niehuus, Chri-
stopher Hampton, Arthur Reinhart). Kilka z konkursowych filmów 
mogliśmy już oglądać w kinach. „Drogówka” Wojtka Smarzowskie-
go, „Bejbi Blues” Katarzyny Rosłaniec, „Układ zamknięty” Andrze-
ja Bugajskiego mogą poszczycić się sukcesami frekwencyjnymi, 
a „Miłość” Sławomira Fabickiego, „Imagine” Andrzeja Jakimow-
skiego, „Dziewczyna z szafy” Bodo Koxa zebrały znakomite recen-
zje. Tak się składa, że najciekawsze i nagrodzone najważniejszymi 
nagrodami filmy dopiero będą miały swoje premiery i te filmy po-
lecamy. 

Jesień z polskim kinem zapowiada się obiecująco.

j

„PRESTIŻOWE” 
REKOMENDACJE

jeSień z PoLSkiM kiNeM
AUTOR: ANNA MAKOCHONIK
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w iMiĘ..., reż. MAłGorzAtA SzuMowSkA

Kolejny po „33 scenach z życia” i „Sponsoringu” film reżyserki, 
która lubi sięgać po mocne, żeby nie powiedzieć populistyczne, te-
maty i wsadzać kij w mrowisko. I kolejny jej obraz, w którym zamysł 
brzmi zdecydowanie odważniej, niż odzwierciedla to sam obraz. 
Historia księdza-geja (Andrzej Chyra), prowadzącego na głębokiej 
prowincji ośrodek wychowawczy dla tzw. trudnych chłopców, który 
z wzajemnością zakochuje się w młodym chłopaku (Mateusz Ko-
ściukiewicz) gwarantuje, wydawałoby się ostry wydźwięk. Ci którzy 
liczą na kontrowersyjne sceny, będą musieli zadowolić się jedną, 
w dodatku bardziej liryczną niż erotyczną, a w kontekście całości 
niezbyt istotną, jakby na siłę doklejoną. Nie o seks w tym filmie 
jednak chodzi, a nawet nie do końca o homoseksualizm. Nie jest 
to też kino społeczne, zaangażowane, czy dokonujące diagnozy 
niewesołej rzeczywistości Kościoła „od zakrystii”. To raczej studium 
samotności, zagubienia, rozdarcia, kryzysu tożsamości. Obraz nie-
równy, aspirujący do filozoficznego, kameralnego, uniwersalnego 
traktatu, a w gruncie rzeczy dość tchórzliwy i zachowawczy, nie mó-
wiący niczego nowego, ani istotnego. A przecież wydawałoby się 
tak bardzo na czasie.
Film jest już na ekranach.
Nagrody: Srebrne Lwy, indywidualna dla Małgorzaty Szumow-
skiej za reżyserię, dla Andrzeja chyry za główną rolę męską

chce SiĘ żyć, reż. MAciej PiePrzycA

Wszystko w tym filmie jest pozytywnie niewiarygodne. Przede 
wszystkim kreacje obu aktorów wcielających się na ekranie w po-
stać Mateusza chorującego na porażenie mózgowe. Ale brak na-
grody, zwłaszcza dla Dawida Ogrodnika, jest skandaliczny i świad-
czy o przedziwnej, niepojętej przekorze jurorów GFF (nagrodę za 
najlepszą rolę męską otrzymał Andrzej Chyra). Zagraniczni widzo-
wie, w tym Jiri Menzel, przewodniczący jury festiwalu filmowego 
w Montrealu, gdzie „Chce się żyć” zgarnęło wszystkie najważniejsze 
nagrody, nie wierzył, że ma do czynienia ze zdrowymi, sprawnymi 
aktorami, dopóki ich nie zobaczył. Role te naszemu jury wydały się 
tymczasem... techniczne. Śmiem twierdzić, że nie każdy potrafi jed-
nocześnie tak perfekcyjnie odtworzyć poetykę niesprawnego ciała 
i tak przejmująco oddać sytuację człowieka w tym ciele uwięzione-
go. Niewiarygodna jest sama historia Mateusza, który przez 26 lat 
nie mógł komunikować się ze światem, choć tak inteligentnie go 
widzi i komentuje (jego głos słyszymy zza kadru). Niewiarygodna 
jest prawda, z jaką film oddaje rzeczywistość nie tylko niepełno-
sprawnego bohatera, ale i jego rodziny, opieki zdrowotnej, realiów 
rehabilitacji. Kanwą scenariusza jest reportaż Ewy Pięty, prawdziwa 
historia, która wielu producentom wydała się za mało atrakcyjna, 
by ją filmować. Na szczęście film powstał: przepiękny, momentami 
zabawny, bardzo poruszający. Długo zostaje w pamięci.  
Premiera: 11 października
Nagrody: Srebrne Lwy, Nagroda publiczności

idA, reż. PAweł PAwLikowSki

Faworyt i zwycięzca 37. GFF. Złote Lwy całkowicie uzasadnione. 
Podobnie jak „Papusza” czarno-biały i podobnie fenomenalnie sfo-
tografowany (przez koszalinianina, łukasza Żala, z którym rozmowę 
publikujemy obok). Właściwie obraz to jeden z bohaterów filmu, do-
skonale oddający niejednoznaczny klimat mrocznej historii. Niespo-
tykana korespondencja estetyki z fabułą. Anna to sierota, zakonnica, 
która w przededniu złożenia ślubów poznaje ciotkę Wandę (Agata 
Kulesza). Dowiaduje się o swoim żydowskim pochodzeniu, ale także 
prawdy o zbrodniczej przeszłości swojej jedynej krewnej. W pewnym 
sensie to kino drogi – wszystko na ekranie i między kadrami stanowi 
podróż, tę dosłowną, ale też tę bardziej niebezpieczną – wewnętrz-
ną. Ponadto wypowiedź wpisująca się w nurt filmów rozliczeniowych 
i dotykająca czasów nietkniętych krytycznie w polskiej kinematografii 
(akcja ma miejsce w 1956 roku), subtelna, wyważona, inteligentna. 
Takiego kina już dziś nie ma.
Premiera: 25 października
Nagrody: złote Lwy dla najlepszego filmu, dla Agaty kuleszy za 
główną rolę kobiecą, dla łukasza żala i ryszarda Lenczewskiego 
za zdjęcia, dla katarzyny Sobańskiej i Marcela Sławińskiego za 
scenografię

PAPuSzA, reż. joANNA koS-krAuze, krzySztoF krAuze

Nad tym dziełem para reżyserska pracowała wiele lat. To efekt 
fascynacji nie tylko samą postacią słynnej romskiej poetki, ale 
w ogóle tajemniczą kulturą Cyganów. Opłaciło się poczekać. Efek-
tem jest kolejne, doskonałe dzieło filmowego małżeństwa, obraz 
wymykający się wszelkim klasyfikacjom, wykraczający poziomem, 
kompozycją, wrażliwością poza wszystkie zaprezentowane podczas 
festiwalu filmy. Niestety, niemal zupełnie pominięty w werdykcie. 
Przemyślany, precyzyjny, dopracowany. Opatrzony muzyką Jana 
Kantego-Pawluśkiewicza, grany w języku romskim (!), przepięknie 
sfilmowany przez Krzysztofa Ptaka i Waldemara Staronia, fenome-
nalnie zagrany przez Jowitę Budnik (Papusza) i Zbigniewa Wale-
rysia (Dionizy Wajs) smutny, tęskny, poetycki portret kolejnego po 

Nikiforze artysty wyklętego. Koncentruje się wokół relacji Papuszy 
z Jerzym Ficowskim, jej odkrywcy, dobroczyńcy i niezamierzonego 
„kata”, który objawiając światu talent Papuszy, skazał ją na banicję 
w jej własnym otoczeniu. To nie zwykła biografia, ale poskładane 
z różnych okresów wątki z życia poetki wyprzedzającej epokę, roz-
dartej między potrzebą duszy a romskimi, niezrozumiałymi dla nas, 
gadziów, zasadami. Także obraz kultury, która bezpowrotnie prze-
minęła i zniknęła z polskiego krajobrazu dekady temu, wraz z ostat-
nim taborem.
Premiera: 15 listopada
Nagrody: dla jana kantego Pawluśkiewicza za muzykę, dla zbi-
gniewa walerysia za drugoplanową rolę męską, dla Anny Nobel-
Nobielskiej za charakteryzację

PłyNące wieżowce, reż. toMASz wASiLewSki

Drugi z konkursowych obrazów poświęconych homoseksuali-
zmowi, i drugi po interesującym debiucie („W sypialni”) film Toma-
sza Wasilewskiego. Trzeba przyznać, że to jeden z najciekawszych 
młodych reżyserów, co interesujące – samouk. Wątkiem głów-
nym filmu jest – znowu – życie wbrew własnej naturze i uwikłanie 
w sztuczne ramy tzw. normalności, prowadzące do dramatu wszyst-
kich postaci. Obserwujemy go nie tylko z perspektywy głównego 
bohatera, Kuby, studenta AWF (Mateusz Banasiuk), którego z życio-
wego letargu i życia w kłamstwie wyrywa romans z Michałem (Bar-
tosz Gelner), ale i jego dziewczyny, Sylwii, fantastycznie zagranej 
przez Martę Nieradkiewicz, postawionej w sytuacji bez wyjścia. To 
pod wieloma względami prawdziwy coming out w polskim kinie, 
także bezkompromisowego aktorstwa. Zrealizowany w nowocze-
snej stylistyce, wprost, bez pruderii, a jednocześnie ze smakiem 
i wyczuciem. Do poziomu arcydzieła mu daleko, bywa, fabuła brnie 
w mielizny i apogeum emocjonalne osiąga dopiero na końcu, ale 
to na pewno ważny, mocny, potrzebny film.
Premiera: 22 listopada
Nagroda jury dla młodego talentu reżyserskiego tomasza wasi-
lewskiego, dla Marty Nieradkiewicz za drugoplanową rolę kobiecą
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muzycznej, tworząc kanon, wciąż inspirujący współczesnych arty-
stów. „Noc poety” to ukłon w stronę legendy, ale zupełnie pozba-
wiony nadęcia.

Wybór tekstów – piosenek i wierszy – nie zaskakuje, ale nie był 
pewnie łatwy, bo Kofta to poeta płodny i aktywny nie tylko w polu 
piosenki, ale też satyry i kabaretu, co zresztą aktorzy BTD przywołu-
ją, wspominając jego działalność w Polskim Radiu i Kabarecie Pod 
Egidą, który współtworzył. Wśród kilkunastu piosenek znalazły się 
takie przeboje jak  „Autobusy zapłakane deszczem” (świetne wy-
konanie Katarzyny Ulickiej-Pydy), „Jej portret”, „Kwiat jednej nocy”, 
„Pamiętajcie o ogrodach”, „Samba przed rozstaniem”, „Wakacje 
z blondynką”, „Epitafium dla frajera”, „Serca gwiazd” czy „Z tobą 
chcę oglądać świat”.

Widać, że swoim założeniem inscenizacyjnym – stworzeniem do 
każdego utworu minispektaklu – grupa po prostu świetnie się ba-
wiła, że to efekt pracy wspólnej, wypadkowa różnych osobowości 
i pomysłów połączonych w spójny team. Poeta (Jacek Zdrojewski) 
słowami swoich wierszy ożywia postacie-cienie, a te opowiadają 
historie miłosne, obyczajowe, nostalgiczne i komiczne. Oczywiście 
w nocnym entourage’u, przy blasku księżyca, jak przystało na po-
ezję.

Na największe brawa zasługuje tu wspomniane już poczucie hu-
moru wpisane w twórczość Kofty, ale też w wizerunki sceniczne ak-
torów, dzięki czemu spektakl pełen jest prześmiesznych fragmen-
tów, niewymuszonego dowcipu, niuansów, ciekawych interpretacji 
i polotu.

Zupełnie odwrotnie niż w spektaklu otwarcia. Zbigniew Lesień 
nie po raz pierwszy reżyseruje tekst Leonarda Gershe’a. W 2009 
roku „Motyle są wolne” inscenizował w warszawskim Teatrze Ka-
mienica, mając do dyspozycji Lesława Żurka, Martę Żmuda-Trze-
biatowską i Ewę Ziętek, epizodycznie – Michała Lesienia (syn). Na 
scenie BTD w rolę Dona wcielił się Wojciech Kowalski, w Jill – Marta 
Chyczewska, matkę zagrała Małgorzata Wiercioch, a Ralpha – Ar-
tur Paczesny. Fabułę można streścić właściwie w dwóch zdaniach: 
niewidomy muzyk poznaje początkującą, ekscentryczną aktorkę, 
której nie akceptuje jego nadopiekuńcza matka. Aktorka poznaje 
reżysera, który  proponuje jej rozbieraną rolę i ulega jego wątpli-

wemu urokowi, ale w końcu wszyscy zrozumieją, że „trzeba patrzeć 
sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Warto wspomnieć, że wzorcem realizacyjnym jest tu amerykański 
film Miltona Katselasa z 1972 roku, trudno jednak dostrzec w kosza-
lińskim wydaniu choćby promil uroku klasyka komedii romantycz-
nej. Sam tekst nie daje szczególnego pola do manewru i wymaga 
ogromnego inscenizacyjnego nasycenia komicznego, by w ogóle 
sensownie rozbrzmieć. Było to możliwe, gdy rolę aktorki-trzpiotki 
grała – w filmie Katselasa – obdarzona naturalnym wdziękiem i vis 
comicą Goldie Hawn. W wersji BTD, nie licząc kilku naprawdę bły-
skotliwych tekstów i aktorskich rozbłysków brakuje tempa, i lekką 
jak piórko historyjkę ogląda się po prostu z trudem. Jest trochę 
jak przy jedzeniu toffi: niby cukierek, ale niemiłosiernie się ciągnie. 
Akcja nabiera kolorów dopiero po przerwie, głównie za sprawą 
Małgorzaty Wiercioch i Artura Paczesnego. Wypełniająca pierwszą 
połowę rozmowa Dona i Jill grana jest na jednym tonie, a aktorzy 
nie wiedzieć czemu rozmawiają ze sobą, jakby się nieustannie o coś 
pytali, głosem modulowanym na modłę dialogu farsowego.

ładna scenografia i średnie aktorstwo to za mało na perłę sceny, 
choć uczciwie trzeba przyznać, że przynajmniej kilkunastu widzów 
podczas premiery nagrodziło spektakl brawami na stojąco, a w ku-
luarach usłyszałam „fajny”, „uroczy” i „życiowy, naprawdę życiowy”.

O ile do „Nocy poety” pasuje określenie szlachetna rozrywka, 
o tyle „Motyle są wolne” to niestety „orła cień” rozrywki. Bo moż-
na inteligentnie, albo wprost. Można szukać, a można odtwarzać. 
Wiersze Jonasza Kofty nigdy się nie zestarzeją, komedia Leonarda 
Gershe’a nie dość, że banalna, zestarzała się okrutnie. Można – i war-
to – stawiać na sens słowa, zwłaszcza w teatrze, zamiast wskrzeszać 
teksty nie tylko mało aktualne, ale zwyczajnie słabe, trudne do cie-
kawego wyreżyserowania nawet dla doświadczonych fachowców.

Przed nami reszta repertuaru na sezon 2013/2014: nowa propo-
zycja Michała Siegoczyńskiego, autora rewelacyjnego monodramu 
„...syn” w wykonaniu Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej, „Zemsta” 
na 60-lecie BTD (to jubileuszowy ukłon w stronę mistrza Fredry, bo 
pierwszą premierą teatru były „Śluby panieńskie”), w międzyczasie 
– „Podróże Guliwera”, czyli coś dla najmłodszych widzów. Na koniec 
– piąta edycja Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr”.

Według filozofii repertuarowej Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w sezonie na afiszu po-
winno się znaleźć coś dla każdego: klasyka, współczesność, bajka i rozrywka. Ostatni de-
zyderat w dopiero co rozpoczętym sezonie został zagospodarowany od razu przez dwie 
premiery „Motyle są wolne” i „Noc poety”, które zaistniały na scenie w odstępie tygodnia 
(odpowiednio: 21 i 28 września br.). Kontrast między spektaklami jest ogromny, zwłaszcza 
z powodu zilustrowanej przez nie różnicy w pojmowaniu tego, czym jest, a czym może być 
rozrywka w teatrze.

ie przebieram specjalnie nogami, ale kiedy 
już idę do teatru na tzw. spektakl rozrywkowy, 
oczekuję żwawej fabuły, żartu i wartko upły-
wającego czasu, który nie pozwoli mi wiercić 
się w fotelu, czyli że będzie – uciekając się do 
banału – lekko i przyjemnie. Tak było tylko 

w przypadku „Nocy poety”, spektaklu słowno-muzycznego w wy-
konaniu i reżyserii Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej, Katarzyny 

Ulickiej-Pydy, Jacka Zdrojewskiego, Piotra Krótkiego i Wojciecha 
Rogowskiego, czyli Zespołu Bez Jacka + Alias. Trwające nieco po-
nad godzinę przedstawienie zrealizowane w ramach Sceny Inicja-
tyw Aktorskich to jakby podróż sentymentalna. Jednym przypomni, 
a innym przybliży czasy, gdy muzyka nie była rzemiosłem, ale sztu-
ką, gdzie na równi z dźwiękiem stało słowo, i kiedy frazy muzyczne 
wypełniała treść, a nie trociny. Mądre, zabawne, wzruszające teksty 
Jonasza Kofty przez kilka powojennych dekad śpiewały tuzy sceny 

n
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krotnie się nie udało, więc poszedłem do szkoły we Wrocławiu 
(AFA). W czasie nauki postanowiłem raz jeszcze spróbować, ale 
poczułem, że fotografia przestaje mi wystarczać, że nie ma takiej 
emocjonalnej siły jak ruchome obrazy i postanowiłem zdawać na 
wydział operatorski. Tym razem się powiodło.

- Szkoła dała panu tylko techniczne umiejętności, czy ukształto-
wała pana artystycznie?

- Szkoła przede wszystkim rozwija myślenie. Bycie z ludźmi, na pla-
nach, spotkania z obcokrajowcami, ludźmi różnych kultur, rysowa-
nie storyboardów po nocach, rozmowy, wspólna praca, pomaganie 
sobie – to kształtuje najbardziej. To był niesamowity czas, magiczny, 
dał mi artystycznego kopa, energię. Od początku wiedziałem, że to 
jest to, że to praca dla mnie. Jest jak narkotyk, niesamowicie wcią-
ga. Brak snu, dużo kawy (śmiech). Warto wspomnieć, że pracowali-
śmy wtedy na starym sprzęcie, kamerach, oświetleniu, więc trzeba 
było strasznie kombinować, organizować sobie transport, sprzęt, 
ekipę. Jedną z etiud szkolnych (“Pinkus maximus”) w taki sposób 
realizowaliśmy koło Policka

- Mam wrażenie, że wiele rzeczy na pana drodze pojawiło się 
nagle i niespodziewanie. tak było również w przypadku „idy”. 
Przypadek sprawił, że musiał pan nagle zastąpić operatora, ry-
szarda Lenczewskiego.

- Nie trafiłem na plan „Idy” przypadkiem, byłem tam zatrudnio-
ny jako operator kamery. W pierwszych dniach planu zdjęciowego 
okazało się jednak, że Ryszard Lenczewski z powodów zdrowot-
nych nie może kontynuować pracy. 
To naturalne, że będąc najbliżej, 
ściśle z nim współpracując, mogłem 
w krótkim czasie go zastąpić.

- czyli rzut na głęboką wodę.
- Czasu na zastanowienie nie mia-

łem w ogóle. To się stało z dnia na 
dzień. Dostałem telefon z informacją, 
że mam zastąpić Ryszarda i już. Mu-
siałem błyskawicznie odnaleźć się 
w tej sytuacji. Założyłem, że muszę 
to zrobić po prostu najlepiej jak po-
trafię. Że muszę być teraz wypoczę-
ty, maksymalnie się skoncentrować, 
otworzyć głowę i skorzystać z wiedzy 
i dotychczasowego doświadczenia. 
Dać się temu wszystkiemu ponieść.

- kontynuował pan wizję ryszarda 
Lenczewskiego, czy wymyślił pan własną koncepcję?

- Pewne rzeczy, jak to, że film jest czarno-biały czy realizowany sta-
tycznie były już wymyślone przez operatora i reżysera. Wszystko, co 
pojawiło się potem, włącznie ze specyficznym sposobem kadrowa-
nia i opowiadaniem „plakatowym” ze skrawków rzeczywistości było 
wypadkową mojej i Pawła Pawlikowskiego pracy. To się nieustannie 
rozwijało, zmieniało, jedne rzeczy wynikały z drugich. Film powsta-
wał na żywo, na planie. Paweł tak pracuje.

- efekt jest imponujący. to właściwie hołd dla fotografii i kina. 
jakie były panów artystyczne inspiracje?

- Kino polskie lat 50. na pewno. Myślę, że inspiracją dla Pawła 
mógł być film Jean-Luca Goddarda „Żyć własnym życiem”. Punktem 
wyjścia był czarno-biały film, który jest bardzo odważnie opowiada-
ny. Ale całość to raczej wynik tego, co przez lata zbierało się nam 
w głowach.

- recenzenci dopatrują się inspiracji kinem wojciecha hasa, 
fotografiami Bressona. kadry są niezwykle przemyślane, wysu-
blimowane i stylowe, trudno uwierzyć, że to się urodziło z głowy, 
w czasie realizacji filmu.

- Ale tak było. Coś wymyśliliśmy, sprawdzaliśmy, czy dokładnie re-
alizuje nasze założenia. Wpadliśmy np. na pomysł, żeby w kadrach 
pokazywać górę, a nie dół  i tak powołaliśmy inny świat, obrazy 
nieoczywiste. Doszliśmy też do wniosku, że kamera do końca filmu 
będzie nieruchoma i okazało się to atutem, zwłaszcza przy długich 
ujęciach. Budowaliśmy to wszystko bardzo starannie i długo, do-

pracowując każdy detal, żeby uzyskać jak najbardziej emocjonalny 
kąt widzenia kamery i nasycenie obrazu, który pozwoli nam pre-
cyzyjnie opowiedzieć to, co chcemy. Od historii do kadru – tak ta 
praca wyglądała.   

- rzadko się zdarza, żeby twórca był zadowolony z efektu swo-
jej pracy. Pan, mam wrażenie, jest?

- Tak. Starałem się pracować, dając z siebie wszystko. Na tyle ile 
mam siły, talentu. Obraz finalny jest taki jak chciałem, jak go sobie 
wymyśliłem. Jestem z tego zadowolony, dumny, nic bym nie zmie-
nił. Po latach być może spojrzę na to inaczej.

- Ale kiedy odbierał pan nagrodę, był pan autentycznie zasko-
czony.

- Miałem wielką nadzieję na nagrodę, bo słyszałem mnóstwo 
pozytywnych opinii, gratulacji, ciepłych słów. Ale z drugiej strony 
nie nastawiałem się na nią i w efekcie, rzeczywiście – byłem bardzo 
zaskoczony.

- jak się pan poczuł, kiedy zwinął pan sprzed nosa nagrodę mi-
strzom, będąc w fabule pełnometrażowej debiutantem?

- Nie ukrywam, że poczułem się wspaniale (śmiech). Mam na-
dzieję, że nagroda pozwoli mi dalej robić filmy, bo to naprawdę 
kocham, i to jest dla mnie najważniejsze. Może producenci i reży-
serzy będą mieć do mnie więcej zaufania. Dostałem potwierdzenie, 
że to co robię ma wartość, jest cenione. A poza tym w końcu moje 
otoczenie i rodzina, zmuszona do znoszenia, a czasem nawet finan-
sowania mojej „fanaberii”, jaką jest film, uwierzyła, że ma to sens.

- do kogo pan zadzwonił po 
ogłoszeniu wyników?

- Do żony i do Ryszarda Lenczew-
skiego.

- czy pan potrafi jeszcze oglądać 
filmy czy zawód utrudnia panu sku-
pienie na treści?

- Chyba to jeszcze potrafię, choć 
zależy kiedy. Kiedy pracuję i szukam 
inspiracji, jest ciężko, muszę wtedy 
obejrzeć film dwa razy, pierwszy pod 
kątem obrazu. Bywa, że się odcinam 
i skupiam na fabule. Takie filmy naj-
bardziej lubię i cenię – kiedy obraz 
się nie narzuca, jest neutralny, tzn. 
dobrze opowiada historię. Oczywi-
ście, czasami zachwyca mnie szcze-
gólne piękno zdjęć.

- u jakich twórców najbardziej?
- To się zmienia. Cenię Rodrigo Prieto („Frida”, „21 gramów”, „Ba-

bel”, „Tajemnica Brokeback Mountain”, „Operacja Argo” – dop.am). 
Bardzo ważnym filmem  jest „Drzewo życia” ze zdjęciami Emma-
nela Lubezkiego- wspaniałe naturalne światło. Oglądam mnóstwo 
filmów. Kiedy byłem młodszy, fascynowały mnie te kręcone z ręki, 
a teraz podoba mi się inne kino. Czasem potrafi mnie zafascynować 
coś bardzo drobnego. Ważne, żeby to były rzeczy szczere, odważne 
i mądre. Tego szukam.

- Nad czym pan teraz pracuje?
- Nad debiutem Wojtka Kasperskiego „Na granicy”, z którym zro-

biliśmy już razem film dokumentalny na Syberii; jest w fazie mon-
tażu. To będzie thriller, męskie kino, akcja dzieje się w zimie, w gó-
rach. Właśnie wymyślamy, jak to sfotografować.

- czyli pojawi się pan niebawem w koszalinie na festiwalu de-
biutów „Młodzi i Film”?

- Na pewno, choć nie wiem czy uda się skończyć film na tę edycję. 
Staram się być na każdym festiwalu. Wracam do Koszalina i Mano-
wa często i z radością, mam ogromny sentyment do tego miejsca, 
to mój dom, ojcowizna. Chciałbym tu kiedyś wrócić i zamieszkać.

- A jakby miał pan sfilmować koszalin, to jaki to byłby portret?
- Wow, co za pytanie. Nigdy o tym nie myślałem. Chyba byłby to 

portret wszystkiego, co jest wokół Koszalina (śmiech). To najpięk-
niejsza przyroda, zwłaszcza ta w okolicach Policka, Wyszeborza. 
Samo miasto nie jest proste do sfilmowania...

łukasz Żal pochodzi z Manowa pod Koszalinem. Ma 32 lata. Jest absolwentem I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois. Studiował na Wydziale Operatorskim PWS-
FTviT w łodzi (dyplom w 2007). Dotąd realizował filmy dokumentalne i krótkometrażowe 
fabuły. Za zdjęcia do filmu „Paparazzi” otrzymał Złotą Żabę na Międzynarodowym Festiwa-
lu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Plus Camerimage” w Konkursie Krótkometrażowych 
Filmów Dokumentalnych.  „Ida” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego to jego operatorski de-
biut w pełnometrażowym filmie fabularnym. Nagrodzony za najlepsze zdjęcia podczas 
38. Gdynia Festiwalu Filmowego.

ierwsza była fotografia czy film?
- Najpierw fotografia, potem warsztaty filmowe. 

Tam odkryłem film – etiudy studentów łódzkiej 
filmówki, klasyków. Korzystałem ze wspaniałej 
wypożyczalni w Koszalińskiej Bibliotece Publicz-
nej, codziennie brałem po kilka filmów i ogląda-

łem je po nocach. Tytuły podsuwał mi pan, który tam pracował, on 
też w pewnym sensie mnie wyedukował filmowo. Poznałem kino 

Bergmana, Felliniego, Scorsese. Zresztą, jeśli chodzi o fotografię 
było podobnie. Bardzo trudno było w Koszalinie, zwłaszcza kiedyś, 
rozwijać takie zainteresowania. Nie miałem dostępu do wiedzy ani 
profesjonalistów, więc uczyli mnie np. panowie z fotolabów. Radzi-
li, na co zwracać uwagę, wskazywali na błędy, właściwie wykładali 
podstawy fotografii.

- Ale wybrał pan w końcu film na łódzkiej filmówce.
- Też nie do końca. Najpierw zdawałem tam na fotografię. Dwu-
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Od początku wiedziałem, 
że to jest to, że to praca 
dla mnie. Jest jak narkotyk, 
niesamowicie wciąga



Ideą festiwalu jest spotkanie młodych 
i tych nieco starszych jazzmanów. Do-
skonali wykładowcy w czasie warsztatów 
przekażą swoją wiedzę młodym adep-
tom jazzu. W tym roku nie będzie podzia-
łu na klasy instrumentów. Organizatorzy 
postanowili skupić się na praktyce gry 
zespołowej w tzw. combach. Instruktora-
mi grup Combo Jazz będą: Jan Ptaszyn 
Wróblewski i Maciej Sikała. Zorganizowane zostaną również dwie 
klasy wokalne. Poprowadzą je Danuta Błażejczyk i Janusz Szrom. 

Hanza Jazz Festiwal to nie tylko zajęcia dla młodych muzyków, 
ale też święto fanów jazzu. Jak co roku organizatorzy proponują 
koncerty w sali widowiskowej CK 105, jamy w klubie Rezerwat oraz 
występy uczestników warsztatów w koszalińskich pubach. Przygo-
towano również niespodziankę promującą festiwal (w niedzielę, 20 
października br., o godz. 13 w Galerii Emka – wystąpi Big Band Ze-
społu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie). 
Szczegółowy program: 
dzień 1 (23.10 br.)
19:00 – Sala widowiskowa CK105 – uroczyste otwarcie Festiwalu; 
koncert „Generation Next” oraz „Moi pierwsi Mistrzowie: Komeda 
Kurylewicz, Trzaskowski” 
22:30 – jam session- klub festiwalowy „Rezerwat”
dzień 2 (24.10 br.)
19:30 – Sala widowiskowa CK105 – koncert „New Bone” 
21:00 – koncert uczestników Festiwalu oraz jam session – klub 
festiwalowy „Plastelina”
dzień 3 (25.10 br.)
19:00 – Sala widowiskowa CK105 – Koncert „Apostolis Anthimos” 
21:00 – koncert uczestników Festiwalu oraz jam session – klub 
festiwalowy „Kawałek Podłogi”
dzień 4 (26.10 br.)
15:00 – „Jazzowy podwieczorek”, koncert Comba jazzowego 
w Galerii Emka 
20:00 – Sala widowiskowa CK105 – uroczyste zakończenie 
warsztatów i koncert galowy. Recital Janusza Szroma połączony 
z koncertem uczestników występujących wraz z wykładowcami 
22:30 – jam session w klub festiwalowym „Rezerwat”
Sala widowiskowa CK 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa, i inne; 
23-26 października br. 
Wstęp – 10 zł na każdy koncert (dostępne w kasie kina Kryterium)

Dziewiąta edycja Hanza Jazz Festiwal
Angielski humor, wspaniałe stroje 

zaprojektowane przez Macieja Zie-
nia i doskonała obsada aktorska – tak 
w skrócie można podsumować spektakl 
„Biznes” wyreżyserowany przez Jerzego 
Bończaka. Sztuka jest adaptacją utworu 
Johna Chapmana i Jeremy’ego Lloyda.   
Luksusowy apartament w Londynie. Biz-
nesmeni z Yorkshire zamierzają sprzedać 
upadającą firmę transportową dwóm przedsiębiorcom z Niemiec 
i Szwecji. Na życzenie kontrahentów do eleganckiego hotelu zo-
stają zaproszone dwie panie z agencji towarzyskiej. I wszystko 
byłoby dobrze, gdyby nie żony biznesmenów, które pojawiają się 
w najmniej oczekiwanym momencie . Dochodzi do serii nieprze-
widzianych i zabawnych zdarzeń. Występują: Marcin Troński, Karol 
Strasburger, Magdalena Wójcik, Kornel Pieńko, Julia Kołakowska-
Bytner, Agnieszka Płoszajska, Anna Korcz, Jerzy Bończak

Bałtycki teatr dramatyczny,  28 października br.
Bilety w sprzedaży od 1 października w redakcji 
„Głosu koszalińskiego” przy ul. Mickiewicza 24.

Gwiazdy zagrają „Biznes”

Ideą programu CK KABARETY jest 
stworzenie cyklicznej imprezy kabare-
towej i wyszukanie kabaretowych talen-
tów. Kabarety lokalne mogą się zgłaszać 
pod nr telefonu: 604 607 800 (Kuba Ko-
walski).

Jak to wygląda: konferansjer rozpo-
czyna imprezę, wprowadza w charakter 
imprezy, rozdaje widzom ankiety kaba-
retowe i karty POETRY SLAM, potem wyjaśnia zasady TURNIEJU 
POETRY SLAM, wprowadza temat zadania na obecny wieczór, ob-
jaśnia zasady punktowania kabaretu lokalnego.

Gwiazdą wieczoru listopadowego będzie Piotr Plewa Show. 
Jego przedstawienie „Quasi kabaretowe one man show” to pro-
gram znakomicie sprawdzający się na spotkaniach i imprezach. 
Jako aktor na stałe występuje w krakowskim „Teatrze Stu” oraz w te-
atrze „Kamienica” w Warszawie. Członek krakowskiego kabaretu 
„Grupa Rafała Kmity”.

14 listopada br., godz. 19, sala widowiskowa ck105 

CK Kabarety (Piotr Plewa Show)

Pierwszy dzień Festiwalu (9 listopada 
br.) to przesłuchania zespołów i koncert 
zespołu Raggafaya. Tego dnia zaprasza-
my do sali baletowej w Centrum Kultury 
105. Sala zostanie specjalnie przygoto-
wana na to wydarzenie. Wstęp na pierw-
szy dzień jest bezpłatny.

Drugi dzień Festiwalu (10 listopada 
br.) to koncerty laureatów oraz występ 
grupy TSA. Na ten dzień zapraszamy do Klubu Studenckiego Kre-
ślarnia. Wstęp dla uczniów i studentów wynosi 5 zł, a dla pozosta-
łych 10 zł.

9-10 listopada, sala baletowa ck105 i klub kreślarnia 

Festiwal Rockowy Generacja

Do słuchania Do ogląDania
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z aczęło się od tego, podobno, że tysiąc lat 
temu jakiś pasterz zauważył skradającego się 
ku owcom, wilka. Wilk był daleko od paste-
rza, więc ten podniósł z ziemi kamień, pod-
rzucił, machnął lagą, kamień śmignął w kie-
runku drapieżnika i go na miejscu obalił. Tak 
właśnie miał zrodzić się irlandzki fenomen 
czyli sport o nazwie hurling. Polega na tym, 
że dwie drużyny biegają po boisku z lagami 

i starają się piłeczkę wielkości jabłka wbić do bramki, albo ponad 
bramkę, bo bramka ma na dodatek wystające w górę tyczki. Mawia 
się, że jest to najszybsza gra świata, ale nie to jest zadziwiające. 

Zadziwiającym, szczególnie dla przyjezdnych, jest to, że hurlin-
giem pasjonują się setki tysięcy, a może i miliony Irlandczyków, że 
funkcjonuje profesjonalna liga, że dzieci w szkołach mają swoje 
kluby, słowem – jest to wielki przemysł. Nie inaczej jest z kolejnym 
irlandzkim sportem: jest to gra w piłkę nożną, tyle, że piłkę można 
kopać i łapać na całym boisku, a bramki – jak te poprzednie, też 
mają tyczki. 

– No i co z tego wynika? – zapyta czytelnik i muszę go pochwalić 
za dociekliwość. Otóż wynika z tego, że cały kraj pasjonuje się spor-
tami, w których reprezentacja tego kraju jest bezdyskusyjnie naj-
lepsza na świecie całym. A jak się doda do zestawu rugby, w którym 
to sporcie Irlandia z całą pewnością popychadłem nie jest, to już 
rysuje się obraz społeczeństwa bez sportowych kompleksów.

Społeczeństwo polskie na tym tle jest jak zbiorowisko dzieci, któ-
re do wesołego miasteczka wpuszczono jedynie na kwadrans i to 
na głodniaka, więc nie wiedzą niebożęta w co ręce najpierw włożyć. 
Jak jest Małysz, to cała Polska jest ekspertem od skoków i lotów, 
jak był Kubica, to Formuła 1, jak siatkarze coś pogrywali, to byliśmy 
najlepszą publicznością na świecie. Flaki się od tego wywracają, bo 
lekko tylko podnieść ten dywan i zaraz widać, ile pod nim niskiej 
samooceny, kompleksów, przemożnej chęci równania do innych.

Z tych, między innymi, powodów, nie dołączam do krytyki na-
szych piłkarzy, którzy polegli w eliminacjach do Mistrzostw Świata. 
Z dwojga złego wolę sytuację, gdy jedenastka graczy potrafi od-

śpiewać hymn własnego państwa i przegrywa mecz, niż sytuację, 
gdy w narodowe barwy obleka się jedenaście wynalazków „o pol-
skich korzeniach” i mecz wygrywa. Uzasadnienie: w pierwszym 
przypadku jest pewnik: „cóż, nie potrafimy za dobrze grać w piłkę”, 
w drugim: „cóż, nie dość, że nie potrafimy grać w piłkę, to jeszcze 
wmawiamy sobie, dzięki przebierańcom, że potrafimy”.

Irlandczykom można zarzucić różne rzeczy, ale z pewnością wolni 
są od spędzającej sen z powiek polskiej zmory, czyli niskiej samo-
oceny. Jakim mnie panie Boże stworzyłeś, takim mnie i masz – z tym 
hasłem na sztandarach kroczy wyspiarski naród: bawią się, piją, 
pracują i wcale nie chcą udawać, że są owcami czy wilkiem. Oni 
wiedzą, że są pasterzem, Irlandczykiem gdzieś na zadupiu Europy, 
nie zabiegają o poklask, a szczerze mówiąc – ostatnio – to woleliby 
Europie w ogóle zniknąć z oczu. Powód? 

No, bo jak się skarmiło od Unii Europejskiej 90 mld euro na walkę 
z kryzysem, to trzeba podziękować i siedzieć cicho, łeb chowając 
w rabarbarze. Zachowując proporcje i wyrażenia: 38-milionowa 
Polska powinna „po sprawiedliwości” skarmić 900 mld euro. Że ja-
koś nie skarmiła? A to pewnie nasi urzędnicy angielskiego nie znają, 
innego wytłumaczenia tego fenomenu nie widzę. 

Żeby jednak nie kończyć prowadzącymi na grząskie tereny roz-
ważaniami, wróćmy na chwilę do hurlingu. Jakieś sto lat temu po 
ulicach Dublina można było śmiało paradować z bronią palną (na-
wet z karabinami), ale publiczne pokazanie się z kijem do hurlingu 
karane było przez Brytyjczyków aresztem i grzywną. Bo była to de-
monstracja irlandzkiego nacjonalizmu, bo było to działanie rewolu-
cyjne, podważające monarchię i cały system!

Tu sport jest czymś więcej niż tylko rozrywką mas; odniesienia 
historyczne są żywe, splatają się z dziejami, obrosły legendami, 
krajowe finały gromadzą na trybunach Croke Park po 70 tysięcy ki-
biców. Wszystko wiedzie ku konkluzji, że badania związane z krwią 
królewską płynącą w żyłach Irlandczyków nie były znowu takie bez 
sensu, aż strach się zastanawiać, czyim potomkiem okazałby się dziś 
przeciętny Polak. Wraz ze swoją samooceną, poszanowaniem wła-
snej historii i tradycji i bezkrytycznym niekiedy naśladownictwem 
tej całej Zachodniej Europy. 

królewska 
krew

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

JACEK 
rujNA
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całkiem niedawno browary Guinnessa przeprowadziły w Stanach akcję: sprawdź czy jesteś potomkiem 
irlandzkich królów. rzecz odbyła się w dniu św. Patryka. do zaimprowizowanych badań przystąpiły set-
ki tysięcy amerykańskich irlandczyków. Skanowano im naprędce twarze i porównywano z komputerową 
symulacją twarzy któregoś z władców tary. okazało się, że... co trzeci badany wywodzi się wprost z rodu 
królewskiego. w nagrodę otrzymywał stosowny certyfikat do zawieszenia w salonie i mógł napić się Guin-
nessa, ile wlezie. że festyn i reklama Guinnessa?! Pewnie! Ale tak właśnie buduje się tożsamość narodową, 
przywiązanie do własnej historii oraz (rzecz niebagatelna przecież) do konkretnego piwa.

Śledź nasz profil na 
FAceBooku. 

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

Prestiżowe imPrezy Czyli SuBieKtywny PrzegląD wyDarzeń
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK



óżnie można oceniać pojawiające się w dyskusji ar-
gumenty i wnioski. Jedno jest pewne: samo podjęcie 
tematu jest z korzyścią dla studentów, uczelni i przed-
siębiorców (pracodawców). Bez wątpienia problem 

istnieje – tu nie ma sporu. Można go jednak opisywać na różne spo-
soby. Po moim artykule na łamach poprzedniego wydania „Presti-
żu” zatytułowanym  „Migracji zarobkowej trzeba powiedzieć NIE!” 
ktoś ze znajomych powiedział mi: 
„fajnie zdiagnozowałeś problem, ale 
to zdecydowanie za mało”. 

Muszę się z tym zgodzić. Dziś każ-
dy stawia diagnozy. Powstaje wiele 
tekstów, opracowań, wywiadów. 
Jednak to wciąż tylko diagnozy. Nie-
stety, nic albo niewiele z tego wyni-
ka, bo brakuje  propozycji konkret-
nych rozwiązań. Samo stwierdzenie, 
że uczelnie źle kształcą, powoli się 
zużywa.

Próbując podjąć dyskusję o tym, 
co zrobić, żeby absolwenci łatwiej 
mogli znaleźć pracę, a pracodawcy 
mogli znaleźć dobrych pracowników, 
trzeba powiedzieć sobie wprost i zu-
pełnie jasno: to nie wyłącznie wina 
uczelni, że kształcą tak, jak kształcą. 
Część winy ponoszą również przed-
siębiorcy i pracodawcy. Jeśli zaś 
przyjmiemy taki punkt widzenia, to 
głównym zagadnieniem staje się 
jakość współpracy między biznesem 
a szkołami wyższymi, przepływ infor-
macji między nimi. 

Na naszym koszalińskim podwór-
ku z toczącej się obecnie dzięki Pół-
nocnej Izbie Gospodarczej dyskusji 
można wyciągnąć kilka konkretnych 
wniosków i sformułować kilka po-
mysłów na to, jak usprawnić współ-
pracę biznesu z Politechniką Koszalińską. Większość przedsiębior-
ców, słysząc o współpracy z uczelnią,  ma jak najgorsze skojarzenia. 
Skostniała struktura, niezrozumiała hierarchia, formalizm, „spycho-
logia”. To tylko niektóre atrybuty uczelni widzianej oczami przedsię-
biorców. Jak to zmienić? Co zrobić , aby triada Pracodawcy-Miasto-
Uczelnia zaczęła prawidłowo funkcjonować?

1. Jednym z pierwszych postulatów, którego realizacja może uła-
twić współdziałanie Politechniki Koszalińskiej z biznesem, jest powo-
łanie na uczelni pełnomocnika ds. współpracy z przedsiębiorcami.  
To  sprawa fundamentalna. W związku z bardzo sformalizowanym 

i zhierarchizowanym systemem panującym na PK przedsiębiorcy 
często nie wiedzą, z kim właściwie powinni rozmawiać, do kogoś 
iść. Do dziekana, prodziekana? Ostatecznie i tak wszystko kończy 
się na pani w dziekanacie. Wyznaczenie po stronie uczelni osoby, 
która już na wstępnym etapie kontaktu będzie odpowiadała za 
współpracę z przedsiębiorcami, to sprawa elementarna i niezbęd-
na. Jeśli na przykład firma Rhema Group chce zrobić szkolenia dla 

studentów, niech wie, że pierwsze 
kroki powinna skierować do pełno-
mocnika. A on niech załatwia resztę,  
to jest całą komunikację w uczelni.

2. Trzeba pamiętać, że uczelnia 
to skarbnica. Należy tylko wiedzieć, 
jak korzystać z jej zasobów. Potrzeb-
na jest  swoista „Instrukcja Obsługi 
Politechniki Koszalińskiej”, czyli prze-
prowadzenie serii szkoleń z zakre-
su procedur. Rzecz, która bardzo 
doskwiera przedsiębiorcom to fakt, 
iż system wewnętrzny Politechniki 
jest dla  nich mało przejrzysty. Pro-
cedury wydają się skomplikowane i 
niejasne. Ilość wymaganych doku-
mentów prawnych duża. Aby móc 
dobrze współpracować z PK, nale-
ży poznać ją od środka (procedury, 
jednostki, ograniczenia formalne). 
Zmiana w tym zakresie wymaga ak-
tywności obu stron. 

3. Konieczne jest usprawnienie 
sposobu organizacji praktyk stu-
denckich i wprowadzenie możliwo-
ści płatnych praktyk dla najlepszych 
studentów. Praktyki to chyba naj-
większy niewypał w polskim szkol-
nictwie wyższym. Jedna wielka fik-
cja, głęboko patologiczny system, 
w którym zamiast uczyć się zawodu 
praktycznie, studenci dają do wypeł-

nienia dzienniczek praktyk, biorą pieczątkę i wszyscy udają, że jest 
po sprawie. 

4. Opracowanie systemu typowania najlepszych studentów, śle-
dzenia postępów ich edukacji i promowania wobec przedsiębiorców. 
Coś, co z powodzeniem funkcjonuje w USA, a także w sporcie (m.in. 
w piłce nożnej na całym świecie). Szukanie dobrych i zdolnych stu-
dentów już od pierwszych lat. Tworzenie bazy talentów, kierowanie 
ich do przedsiębiorców na prestiżowe płatne praktyki. Jeśli rze-
czywiście będą miały wartość, ich oszlifowaniem firmy zajmą się z 
ochotą – we własnym dobrze pojętym interesie.

Czy studenci to kompletni idioci, a szkoły wyższe to bezwartościowe fabryki bezrobot-
nych? Takie wrażenie można by odnieść, wsłuchując się w dominujący ton medialnej dys-
kusji na temat poziomu edukacji i niedopasowania kierunków kształcenia do potrzeb 
gospodarki. Dyskusję rozpętała wypowiedź prezesa PZU Andrzeja Klesyka, który posta-
wił efektowną ale mocno upraszczającą tezę, że polska edukacja nie ma sensu, bo absol-
wentów uczelni podejmujących pierwszą pracę trzeba uczyć wszystkiego od nowa.

AUTOR: MICHAł MęTLEWICZ, PR MANAGER W FIRMIE VIWA ENTERTAINMENTr
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Studenci to nie idioci, a uczelnie 
nie są wszystkiemu winne!
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kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...  
Lekarzem. W klasie maturalnej pokonały mnie fizyka i chemia.
w szkole… 
Lubiłam moje wszystkie szkoły, nauczycieli i klasy. Z sentymentem 
wracam do tych miejsc  i ludzi.
Moja pierwsza praca... 
Błękitny ocean - ogromne wyzwanie i odpowiedzialność, szkoła 
życia, wiele doświadczeń i rozmach ogromnej korporacji.
Pierwsze zarobione pieniądze... 
W czasach studenckich, wydawane na drobne przyjemności, 
wyjazdy, prezenty. Niewielkie kwoty, ale dumna byłam, że są moje.
żeby odnieść sukces w zawodzie... 
Sukces nie wybucha od przypadkowej iskry. Musisz się sam zapa-
lić.
dobry szef... 
Taki, który pomaga i wspiera, jest wymagający, ale sprawiedliwy, 
umie przyznać się do błędów.
u moich pracowników cenię... 
Wiedzę, myślenie, zaangażowanie, pomysły i dobry nastrój. Ważną 
umiejętnością jest dla mnie kojarzenie faktów i wyciąganie wnio-
sków.
kogo bym nie zatrudniła... 
Pesymisty.

Prywatnie jestem... 
Szczęśliwa.
dzień zaczynam... 
Od szklanki wody z sokiem z cytryny i kilku chwil refleksji 
o czekającym mnie dniu.
rodzina znaczy... 
Pewność, miłość, szczęście, radość, uśmiech.
zawsze znajdę czas... 
Dla moich dzieci i bliskich.
Moim marzeniem jest... 
Mam ich tak wiele!
kiedy nie pracuję... 
Biegam, czytam i marzę
Moje hobby to... 
Ostatnio odkrywam góry, fascynuje mnie przestrzeń i krajobrazy;  
ludzie, których tam spotykam, prostota i realizm życia 
na wysokościach.
Sport jest dla mnie... 
 Sport to styl życia, spędzania czasu wolnego, pasja, 
która uzależnia.
dewiza , którą chcę przekazać innym... 
Pamiętaj, że wszystko, czego warto chcieć, jest warte, 
by o to walczyć!

Agnieszka chmielewska
Koszalinianka, absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, studiów podyplomowych Excutive Master of Business Administration (EMBA) 
w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu we współpra-
cy z The Nottingham Trend University w Wielkiej Brytanii oraz The Strategic Leadership 
Academy w ICAN Institute w Warszawie we współpracy z Harvard Business Publishing. 
W latach 1994 – 2011 pracowała na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach pro-
dukcyjnych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce i za granicą.
Obecnie prezes zarządu Brillant Partner sp. z o.o., która jest właścicielem serwisu Doga-
damycie.pl. Specjalność firmy to tłumaczenia rozmów telefonicznych, na miejscu zdarze-
nia, na czacie – z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej. 

Kwestionariusz biznesowy

Fo
t.

 W
oj

ci
ec

h 
Gr

el
a 

  



Prof. tadeusz Bohdal, rektor Politechniki koszalińskiej, o korzy-
ściach ze współpracy z komisją Przemysłów kreatywnych dzia-
łającą przy koszalińskim oddziale PiG:
Znaczną rolę Północnej Izby Gospodarczej upatruję w kojarzeniu 
zespołów współpracujących: badawczych i kadr inżynierskich 
firm. Liczę na przekazywanie Uczelni oczekiwań przedsiębiorców 
w stosunku do kadry naukowej. Ważna jest integracja stron wo-
kół pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz, wspólnego 
występowania o granty o charakterze wdrożeniowym. Mówię 
o środkach krajowych i unijnych dzielonych przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, Urzędy Marszałkowskie 
czy bezpośrednio w Brukseli. Zachęcam przedsiębiorców Pomo-
rza Środkowego do współpracy. Poznajmy się, a wiele proble-
mów okaże się prostymi do rozwiązania.
Jaka jest w tym procesie rola rektora uczelni? Powinien stwarzać 
warunki do nawiązania współpracy, pilnując wydania odpo-
wiednich zarządzeń, regulaminów, uchwał senatu itp. Powinien 
prowadzić rozmowy z szefami firm, przedsiębiorcami, samorzą-
dowcami czy politykami, określając ramy i zasady współdziałania. 
W naszej uczelni wiele już zrobiliśmy w tym zakresie. Jednak naj-
ważniejszą rolę upatruję w bezpośrednich kontaktach naszych 
naukowców z przedstawicielami firm. 
Aby uczelnia mogła uzyskiwać oczekiwane efekty kształcenia, 
powinna dobrze poznać potrzeby rynku pracy i dostosowywać 
program kształcenia do tych potrzeb. Ścisła współpraca pomię-
dzy kadrą akademicką a przedsiębiorcami da szansę absolwen-
tom zdobyć ciekawą, dobrze płatną pracę, przedsiębiorcom zaś 
fachowców w określonych dziedzinach. Pozwoli jeszcze lepiej 
wykorzystać atuty naszego laboratorium wyposażonego w no-
woczesną aparaturę oraz potencjał tkwiący w kadrze o bardzo 
wysokich kwalifikacjach.

- to wystarczy, by obudzić  i rozwinąć  partnerstwo nauki i biz-
nesu?  

tB: - W stronę biznesów kreatywnych obraca się powoli moloch 
UE. Reszta też musi się odwrócić. Inaczej zostanie na kursie kolizyj-
nym. Jeśli zrzeszymy się  w klastrze, wykorzystamy  wsparcie Północ-
nej Izby Gospodarczej i połączymy siły z Politechniką Koszalińską 
oraz  Miastem Koszalin -  mamy wszystkie potrzebne elementy ukła-
danki. Zatem - do wioseł! Stwórzmy koszalińską platformę, która 
w rozwoju gospodarczym wszystkim bardzo pomoże.

Ach: - Ostatnie nasze spotkanie firm z branż kreatywnych przy-
pomniało o mało pozytywnych doświadczeniach firm w obszarze 
współpracy z administracją. Także o oderwaniu  nauki od biznesu, 
choć wartości płynące z partnerstwa są dobrze znane obu środowi-
skom! Komisja pomaga tworzyć to partnerstwo. Inicjatywa wycho-
dzi od przedsiębiorstw, jako od podmiotów, które kreują potrzeby 
i szukają rozwiązań. Warto łączyć się z nami w działaniu.

- Spróbujmy ocenić  obecną sytuację  branży kreatywnej w re-
gionie…  

tB: - Nie jest źle. W  kryzysie upadło w kraju wiele sporych kre-
atywnych biznesów. Tradycyjnie, większość przez zatory płatnicze, 
na które jesteśmy szczególnie narażeni. Na tym tle Koszalin wygląda 
nadspodziewanie dobrze. Podejrzewam, że odpowiada za to nasz 
północny hart ducha. U nas nigdy się nie przelewało. Zawsze więc 
umieliśmy racjonalizować wydatki. Współpraca z firmami z kraju 
uświadamia mi jednak pewne braki w regionie.  Szczególnie w dzie-
dzinie obsługi klienta i promocji wizerunku. Musimy je nadrobić.

 Ach: - Jest tu dużo dynamicznych, ciekawych firm, wiele pa-
sji i energii. Myślę, że nasz klimat gospodarczy jest dobry. Mamy 
w mieście kilka firm branży kreatywnej, którymi można się chwalić 
w skali makro. Warto wspólnie wpływać na rozwój regionu i jego 
postrzeganie z zewnątrz. Zachęcam mocno, by wesprzeć naszą Ko-
misję swoją obecnością i pomysłami!
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Koszaliński Oddział Północnej Izby Gospodarczej

Kreatywni otwierają skrzydła

aństwa firmy  należą do branży kreatywnej. w jakim 
stopniu wykorzystują swój potencjał? 

Tomasz Bartos: - Nic nas nie blokuje poza brakiem 
czasu. Wdrażamy nowe projekty i rozwiązania,  utrzymu-

jąc jakość usług, z której już jesteśmy znani. Fajnie jest wchodzić 
na nowe rynki, zdobywać kolejne przyczółki, nie obniżając standar-
dów. Do każdego kroku starannie się przygotowujemy.

 Agnieszka chmielewska:  Nasz serwis, po ostatnich zmianach 
funkcjonalności i użyteczności, osiąga dynamikę wzrostu na pozio-
mie kilkudziesięciu procent. Jako właściciel staram się myśleć o tym, 
„co rozwija mój biznes?”, a dzień zamykać refleksją: „co mogę osią-
gnąć jutro, mając doświadczenia minionego dnia?”. Bardziej kre-
atywne jest myślenie o błękitnych oceanach, niż o blokadach.

- Na ile komisja Przemysłów kreatywnych może pomóc firmom 
w rozwoju?  

tB: - Komisja daje nadzieję na zmiany na lokalnym rynku. Na 
większe partnerstwo, otwarcie między przedsiębiorcami z regionu. 
Pozwala spojrzeć na branżowe podwórko oczyma innych przedsię-
biorców, urzędników i naukowców. Cenna nauka, doświadczenia 

z wielu dziedzin, ciekawi ludzie.... Tak się rodzą wspólne projekty!
Ach: - Tak, zdobywanie doświadczeń i umiejętność sprzedawa-

nia to duża wartość dla branży kreatywnej. Komisja zwiększa naszą 
siłę, skuteczność wpływu, a co za tym idzie -  szansę na wprowadze-
nie pożądanych, pozytywnych zmian.

- które z działań komisji  powinny szczególnie zainteresować 
lokalną branżę kreatywną?

tB: - Nasz sektor jest wyjątkowo silny. Tyle, że w wielu przypad-
kach brakuje mu wyzwań i szans, co często wynika z irracjonalnej 
niewiary w możliwości lokalnych przedsiębiorstw. My, „kreatywni”, 
wiemy: to błąd w myśleniu.  Potwierdzają  to nasze dobre doświad-
czenia  z  regionu i kraju.   Zmieńmy to!  Nad tym na przykład pra-
cuje nasza  Komisja. 

Ach: - Pracuje też nad długoterminowym kalendarzem zadań. 
Tak więc przedsiębiorcy z branż kreatywnych z Koszalina i okolic 
mają możliwość powiedzieć nam o swoich pomysłach, potrzebach 
i wpłynąć na skuteczność swoich projektów. Dotąd określiliśmy trzy 
podstawowe kierunki działania: współpraca ze środowiskiem aka-
demickim, lokalnymi władzami oraz innymi przedsiębiorcami.

Przemysł kreatywny, niezwykle ciekawy ze względu na tworzące go branże, daje wielką 
szansę rozwoju gospodarczego regionu. Świadomi potencjału swoich firm przedsiębior-
cy konsekwentnie rosną w siłę. W koszalińskim oddziale Północnej Izby Gospodarczej  
utworzyli Komisję Przemysłów Kreatywnych. Pracują nad rozwiązaniami mającymi zbliżyć 
tę branżę do nauki, samorządu i reszty biznesu.   

AUTOR: MARTA PISERA
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krzysztof Gołaszewski, przewodniczący komisji Przemysłów 
kreatywnych przy koszalińskim oddziale Północnej izby Go-
spodarczej mówi o  obszarach działania komisji:
W najbliższym czasie chcemy zainteresować naszym Klastrem 
przedstawicieli samorządu lokalnego. Przemysły kreatywne będą 
priorytetem UE na lata 2014-2020. Ta branża powinna zatem zo-
stać ujęta w strategii rozwoju regionu, gwarantując wzrost lokal-
nego partnerstwa świata nauki i biznesu.
Siła przemysłu kreatywnego tkwi w umiejętnym wykorzystaniu 
ludzkiej myśli, idei, innowacyjnych produktów i usług. W Kosza-
linie w naturalny sposób zaistniały warunki do rozwoju przemy-
słów kreatywnych – m.in. dzięki młodym ludziom, podejmującym 
studia na Wydziale Wzornictwa, Marketingu oraz Informatyki 
Politechniki Koszalińskiej. W tej chwili koszaliński oddział PIG 
zrzesza około 20 firm z sektora (tworzą go reklama, film, wideo, 
architektura, muzyka, rynek wydawniczy, sztuki oraz antyków, 
oprogramowanie, wzornictwo, radio, telewizja, projektowanie 
mody, fotografia, rzemiosło). Wierzę, że kolejni przedsiębiorcy 
wkrótce dołączą, dostrzegając potencjał klastra przemysłów kre-
atywnych PIG.
W Izbie bardzo zależy nam na ochronie lokalnego rynku. Dlatego 
konsekwentnie propagujemy ideę gospodarczego patriotyzmu 
lokalnego, etyki w  biznesie, integracji środowiska przemysłów 
kreatywnych, promocji firm tworzących klaster. Inicjujemy wymia-
nę doświadczeń między firmami, pozyskiwanie kapitału na roz-
wój i inwestycje, także w formie środków unijnych i szkoleń.

Agnieszka chmielewska, prezes zarządu Brillant Partner Sp. 
z o.o., właściciela serwisu Dogadamycie.pl. Specjalność firmy 
to tłumaczenia rozmów telefonicznych, na miejscu zdarzenia, na 
czacie, tłumaczenia online.

tomasz Bartos, właściciel firmy Mikrofonika. 
Specjalność: kreacja, produkcja, organizacja - z naciskiem na 
sektor audio, multimediów i Internetu.



– Tak to widzę. Proszę zobaczyć: cokolwiek chce się zrobić, czy 
gdziekolwiek zaistnieć, wszędzie są jakieś bariery. Jednym z pomy-
słów naszej bieżącej działalności jest rozmowa z przedsiębiorcami 
na temat tego, jakie widzą problemy na koszalińskim rynku. Chce-
my zebrać od nich informacje przy współudziale naukowców i pro-
fesjonalistów. Kiedy dowiemy się, co przedsiębiorcy uważają za naj-
większe bariery w prowadzeniu interesów w skali lokalnej i ogólnej, 
to w następnym kroku będziemy chcieli porozmawiać o tym w szer-
szym gronie, spotykając się z władzami miasta i regionu. Chcemy 
wspólnie z nimi szukać rozwiązań. Warto pamiętać przy tym, że czę-
sto dostrzegamy ograniczenia tam, gdzie ich tak naprawdę nie ma. 
Przełamując poczucie niemożności, dajemy sobie szansę na rozwój. 
I właśnie do takiego podejścia powinna zachęcać izba, uaktywnia-
jąc środowisko przedsiębiorców. 

– w jakiej formie zbierane będą informacje? czy będzie to an-
kieta, badania?

– Jeszcze tego nie wiem. Jesteśmy na wczesnym etapie opraco-
wania pomysłu. Ale jest to jedno z naszych kluczowych zamierzeń. 
Wiemy jednak, że będziemy się posiłkować pomocą specjalistów 
z Politechniki Koszalińskiej. 

– Myślę, że to dobry czas, bo za rok odbędą się wybory samorzą-
dowe, więc opinie wypowiadane w okresie najbliższych miesięcy 
mogą mieć przełożenie na treść programów wyborczych i ich póź-
niejszą realizację.

– W ogóle nie chciałabym łączyć tego z wyborami. Celem izby 
jest uaktywnienie przedsiębior-
ców, wyrażanie ich oczekiwań i po-
mysłów. To nie ma nic wspólnego 
z polityką. Zależy nam na tym, żeby 
głos środowiska biznesowego nie 
był odbierany w jakimkolwiek 
kontekście politycznym, a tym bar-
dziej personalnym. 

– tak, ale jednak te opinie 
i postulaty będą adresowane 
w dużym stopniu do urzędników, 
a tych z kolei ustanawia władza 
polityczna. 

– Chcę to podkreślić: nasza 
aktywność nie ma iść w stronę 
ataku na urzędników. Nam zależy 
na wzbudzeniu w ludziach chę-
ci działania i szukaniu rozwiązań 
korzystnych i dla biznesu, i śro-
dowiska lokalnego. Wyraźnie 
widać, że potrzeba nam – w skali 
regionu – pomysłów zdolnych zaangażować wielu ludzi. Inicjatyw 
na podobieństwo niedawnych The Tall Ships Races w Szczecinie. 
To była impreza świetnie przygotowana i perfekcyjnie wykorzystana 
promocyjnie. Udała się, bo zgodnie przygotowywało ją mnóstwo 
podmiotów połączonych wspólnym interesem. 

– czyli wspólny cel i wspólne działanie są najważniejsze? 
– Często wyjeżdżam do Chorwacji i zauważyłam, że tam ludzie 

mocno angażują się w życie swojej społeczności. Jeśli organizowa-
ne są tam jakieś imprezy kulturalne czy nawet odbywają się święta 
kościelne, to wszyscy w nich uczestniczą. Nie jest tak, że trzeba ich 
specjalnie zapraszać, przekonywać. U nas brakuje tego. Dlatego 
wszelkie inicjatywy aktywizujące są bardzo ważne i cenne. 

Jest sporo obszarów, gdzie współpraca może stosunkowo szyb-
ko przynieść pozytywne skutki. Choćby zadanie sobie pytania, na 
czym konkretnie ma polegać turystyczny charakter naszego miasta. 
Tutaj od razu pojawia się skojarzenie z morzem, bo mamy do niego 
tak blisko, a jednak słabo tę bliskość wykorzystujemy. Jeśli morze, 
to żeglarstwo. Warto myśleć, jak wspomagać rozwój tej dziedzi-
ny turystyki. Co jeszcze może być lokalną specjalnością? Czasami 
warto spojrzeć na doświadczenia innych. Na przykład Szklarska 
Poręba rozwija usługi opiekuńcze adresowane do osób starszych 
wiekiem. Obecnie w dużym stopniu korzystają z nich Niemcy, ale 

przecież oczywiste jest, że także w naszym kraju w sposób naturalny 
będzie przybywało w miarę zasobnych ludzi potrzebujących opieki 
na starość i chcących dożyć swoich lat w godnych warunkach. Jeśli 
w Szklarskiej Porębie mogą powstawać komercyjne domy opieki, 
dlaczego nie miałyby powstawać także u nas? Takich obszarów roz-
wojowych można znaleźć dużo więcej. 

– z jakimi jeszcze inicjatywami wychodzi koszalińska izba Prze-
mysłowo-handlowa?

– Chcemy również rozmawiać o tym, jak wykorzystaliśmy środki 
unijne i co będzie dalej. Wielu przedsiębiorców zachłysnęło się pro-
gramami unijnymi i przeżyło rozczarowane, bo skorzystanie z nich 
spętało im w jakimś sensie ręce. Niektóre firmy nawet poupadały, 
bo procedury i na przykład wymagania co do warunków przetargo-
wych, odebrały im elastyczność: to co zostało zapisane w kontrak-
tach trzeba było zrealizować w ściśle określony sposób, a tymczasem 
sytuacja mocno się zmieniła. Warto rozmawiać o tym, czego nas to 
nauczyło i jak postępować dalej, żeby uniknąć rozmaitych zagrożeń. 

– dotąd pieniądze unijne były przeznaczone głównie na bez-
pośrednie inwestycje. w kolejnym rozdaniu ma być wspierana 
innowacyjność. czy nasz region jest w stanie zaproponować w za-
kresie innowacyjności coś, co ma szansę się przebić? 

– Myślę, że jest. Tylko że tutaj bardzo mocno musi zaistnieć Po-
litechnika Koszalińska. W tej chwili nowe projekty są połączeniem 
wiedzy z przedsiębiorczością. Dlatego bardzo liczymy na współpra-
cę z naukowcami. Są już pozytywne doświadczenia w tym zakresie. 

Powstał na przykład klaster szyb 
zespolonych, gdzie i przedsię-
biorcy, i uczeni wspólnie pracu-
ją nad pewnymi rozwiązaniami. 
Rzecz tylko w tym, że trzeba wy-
chodzić z inicjatywą, szukać nisz 
rynkowych, własnych specjalno-
ści. I najlepiej robić to wspólnie, 
angażując jak najwięcej osób. 

– krótko mówiąc, warto rozma-
wiać i współpracować.

– Izba ma być forum dla wymia-
ny opinii i pomysłów, ale także 
konkretnej współpracy. Musimy 
wspólnie określać, co byłoby ko-
rzyścią dla nas i środowiska. To 
myślenie musi iść w kierunku na-
zywania konkretnych interesów, 
bo tylko dostrzeżenie potencjal-
nych korzyści wyzwala energię 
i kreatywność. 

– Można jednak odnieść wrażenie, że niekorzystny wizerunek 
przedsiębiorcy jako „prywaciarza”, kogoś, kto dba wyłącznie 
o własny interes, przeniósł się z poprzedniej epoki na nasze czasy.

– Powinniśmy przestać udawać, że przedsiębiorca to instytucja 
charytatywna. Przedsiębiorca jest osobą, która dysponuje kapita-
łem, chce go zainwestować i mieć z tego zysk. Mógłby kapitał poło-
żyć w banku i żyć z odsetek. A jednak ludzie inwestują, podejmując 
ryzyko działalności gospodarczej. Ich sukces, jest jednocześnie suk-
cesem pracowników, bo ci mają zatrudnienie i sukcesem państwa, 
bo generowane są przychody podatkowe, a więc środki na potrze-
by budżetowe. Myślę, że mentalność się zmienia. Pracownicy już 
uświadamiają sobie, że ich obowiązkiem nie jest „przyjść do pracy”, 
ale pracować. Za tą pracę otrzymują wynagrodzenie, a pracodawca 
ma prawo wymagać. 

– wracamy do konkluzji, że wszystko zaczyna się w naszych gło-
wach?

– Zdecydowanie. Nie ma chyba przedsiębiorcy, który przyszedł-
by, rzucił hasło i wyszedł, pozostawiając pracowników samych so-
bie. To są ludzie, którzy ciężko pracują. Wobec tego nie można mieć 
do nich pretensji, że dbają o własny interes. Warto to podkreślać 
i budować pozytywny wizerunek środowiska biznesowego. Sposób 
myślenia to kluczowy czynnik dla skuteczności. 

a już pani plan pracy w nowej roli?
– Wiem, co chcę osiągnąć. Wyznaję przy tym za-

sadę, że samemu człowiek niewiele zrobi. To musi 
być grupa ludzi, których łączy wspólny cel. Działal-

ność w Izbie nie może polegać na tym, że się spotykamy, poopo-
wiadamy sobie o sytuacji w mieście, firmach, polityce i będziemy 
oczekiwać, że wszystko stanie się samo. Samo nie stanie się nic. 
Chciałabym znaleźć do współpracy takich ludzi, którzy po pierw-
sze będą rozmawiać o problemach, a po drugie – jeśli znajdzie się 
rozwiązanie i będzie można w jakiś sposób zadziałać – po prostu 
będą aktywni. Niestety, mam wrażenie, że ostatnio bardzo mocno 
przygasła w ludziach chęć działania.

– to widać wyraźnie, aktywność społeczna spada. w mojej 

ocenie spadła również aktywność pozabiznesowa koszalińskich 
przedsiębiorców. dlaczego?

– Znaczenie na pewno mają trudności na rynku, zmuszające do 
koncentrowania się na biznesie, nie pozostawiające wiele czasu 
ani energii na innego typu aktywność. Ale nie bez znaczenia jest 
również fakt, że przedsiębiorcy tracą wiarę, że mogą mieć wpływ 
na sytuację ogólną. Odnoszą wrażenie, że znowu decydujący głos 
uzyskali urzędnicy. A przecież to nie urzędnicy tylko przedsiębiorcy 
doprowadzają do tego, że powstaje wartość dodana, że powstają 
miejsca pracy. 

– czyli w pani diagnozie przedsiębiorcy skupiają się tylko na 
swojej działalności biznesowej, bo odbierają rzeczywistość jako 
niewygodną dla siebie i  zdominowaną przez urzędników?

Od niedawna Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową kieruje Aleksandra Ciesielska, 
na co dzień wicedyrektor ds. ekonomicznych Zakładu Gazowniczego w Koszalinie. Jest 
w 23-letniej historii Izby trzecią (po Barbarze Kordas i Alinie Anton) panią prezydent. 
O powodach swojego wyboru mówi: „W działalności publicznej można się lansować, 
albo pracować. A tu poszukiwano osoby do pracy, która konsekwentnie będzie dążyła do 
wyznaczonego celu. Najwyraźniej dostrzeżono we mnie tę cechę.”

AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK
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Bariery są także w nas
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Aleksandra Ciesielska

warto pamiętać, że często 
dostrzegamy ograniczenia 
tam, gdzie ich tak naprawdę 
nie ma. Przełamując poczucie 
niemożności, dajemy sobie 
szansę na rozwój.
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Sukces 
wielkiego formatu

Roman Biłas, startując we wrześniu z autoreklamą swojej firmy na własnych  billboardach, 
wzbudzał w odbiorcach różne emocje. - Tak, mam tego świadomość! – śmieje się. Efekt? 
Wraz z gratulacjami za oryginalność i skuteczność przekazu, a także np. za nawiązanie do 
stylistyki plakatów wyborczych, przyjmuje w firmie rekordową liczbę zleceń na reklamę 
wielkoformatową!

a 150 wszystkich naszych nośników, już tylko kil-
ka posiada wolną powierzchnię do sprzedaży! – 
nie kryje zadowolenia Roman Biłas. Podkreśla, że 
jest autorem pierwszej w Koszalinie, i pierwszej 

w Polsce, wizerunkowej kampanii, w której właściciel dużej firmy 
billboardowej odważył się przetestować na własnym przykładzie 
skuteczność  takiej formy reklamy. Odniósł sukces. Roman Biłas, do 
niedawna rozpoznawalny był głównie jako Prezes Koszalińskiego 
Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, zastępca dyrektora Zamku 
Ksiażąt Pomorskich w Szczecinie oraz  działacz społeczny i politycz-
ny. Kampanią billboardową skutecznie zwrócił uwagę na siebie jako 
przedsiębiorcę.

 Lider ryNku

1 sierpnia 2013 roku, jako właściciel  Ad.Media Consulting od-
kupiłem od innej firmy kilkadziesiąt nośników wielkoformatowej re-
klamy. To uczyniło moją firmę liderem rynku regionalnego – mówi 
Roman Biłas. Dodaje, że jego firma dominuje dziś powierzchnią 
reklam outdoorowych na terenie Pomorza Środkowego. Posiada 

także nośniki w województwie pomorskim oraz  lubuskim. Na tere-
nie dawnego woj. koszalińskiego do Ad.Media Consulting należy 
aż 70 proc. rynku reklamy wielkopowierzchniowej, co daje wielkie 
możliwości skutecznego i profesjonalnego planowania kampanii 
reklamowych.

3 SekuNdy, 15.000 odBiorców

Olbrzymia gwarantowana codzienna liczba kontaktów z reklamą 
i tym samym liczba odbiorców reklamy wielkoformatowej, ponad-
to prestiż, z jakim jest kojarzona, a także ciekawa, skalkulowana 
na skuteczność forma przekazu… To główne składniki sukcesu 
wkalkulowane w cenę outdoorowej promocji. – Jej koszt zwykle 
przyjemnie zaskakuje reklamodawców. Już 29 zł za dzień reklamy 
usytuowanej w najbardziej ruchliwych miejscach w mieście  gwa-
rantuje  dotarcie w ciągu jednej doby aż do  10-15 tysięcy osób! - 
tłumaczy Roman Biłas. – Jeśli mamy szansę popracować z klientem 
nad formą graficzną plakatu, aby w ciągu 3 sekund zdołał przeka-
zywać czytelny,  związany z celem reklamy,  komunikat – reklama 
osiąga sukces.

n

Zaznacza, że wykupowane, zwykle na miesiąc, powierzchnie re-
klamowe mają istotną przewagę nad reklamą  np. w dziennikach, 
które oferują promocję za porównywalne pieniądze i z podobną 
liczbą czytelników dziennie – ale  żyją tylko jeden dzień… Schowane 
w wewnątrz gazety, na jej obrzeżach, częstokroć pełne nieczytelnej 
grafiki i stłoczonej treści, z pewnością nie docierają do wszystkich.

 Koszt reklamy wielkoformatowej w Ad.Media Consulting obej-
muje miesięczną dzierżawę miejsca, wydruk plakatu i jego nakleje-
nie tudzież wywieszenie (citylight albo siatki wielkoformatowe).

 PowierzchNiA rekLAMowA

Ad. Media Consulting dysponuje oświetlonymi i nieoświetlonymi 
billboardami standardowymi  i premium (504x238 cm), oświetlony-
mi  premium (600x300 cm), podświetlonymi  megasize (1200x400 
cm) oraz  Citylight (120x180 cm). Do dyspozycji klientów odda-
je mobile reklamowe (dwustronne mobilne tablice reklamowe 
504x238 cm) oraz siatki wielkoformatowe (od 40 m2 do 120m2).

Firma Romana Biłasa zajmuje się na co dzień  przygotowaniem 
strategii i koncepcji marketingowych, dzierżawą powierzchni re-
klamowych, wydrukiem i wyklejaniem tablic, opracowaniem i wy-
drukiem projektów graficznych. Organizuje kampanie promocyj-
no-reklamowe, usługi eventowe, specjalizuje się w public relations, 
organizuje targi, koncerty, spotkania, imprezy zamknięte itp.

PrzySzłoŚć

Zmieniające się w Polsce przepisy nie tylko idą w kierunku regu-
lacji zasad stawiania reklam wielkoformatowych w miejscach pu-
blicznych. Konsekwentnie wykluczają  też z kręgu reklamodawców 
kolejne branże. Paradoksalnie, co podkreśla Roman Biłas, zmiany 

sprzyjają firmom takim jak Ad.Media Consulting. – Profesjonalne 
nośniki reklamowe wymagają zgody na ich postawienie w formie 
zgłoszenia albo decyzji administracyjnej. Wiążą się również z od-
powiednimi opłatami za użytkowanie gruntu czy wynajem ścian. 
Niczym nie przypominają nieestetycznych, stawianych i wiesza-
nych  bez ładu banerów, dykt, plandek.

O ile tzw. radosna twórczość reklamowa wprowadza chaos na 
ulicach miast, o tyle nośniki takie jak billboardy czy tablice typu city-
light porządkują miejską przestrzeń reklamową, dbają o jej walory 
estetyczne. Zakazy reklamowania branż takich jak alkohole wysoko-
procentowe, apteki czy kancelarie adwokackie motywują zaś profe-
sjonalne firmy reklamowe do szukania ciekawych i dopuszczalnych 
prawem form informowania mieszkańców o takich profesjach bez 
naruszenia ustaw zakazujących ich reklamowania.

Rynek reklamowy na zachodzie Europy wydaje się być uporząd-
kowany, ale jest nierówno traktowany w porównaniu z innymi for-
mami reklamy. Zakaz postawienia reklam w niektórych miastach Eu-
ropy powoduje, że rozwija się rynek kolportażu ulotek w centrach 
miast, zaśmiecając przestrzeń publiczną. W niektórych krajach (np. 
Finlandia) wprowadzono zasady estetyzacji przestrzeni miast zaka-
zując z kolei stawiania nośników większych niż np. 5 m2 i tam moż-
na zaobserwować dużą liczbę nośników typu citylight w centrach 
miast, zaś na obrzeżach nośniki typu billboard 12 m2 czy nawet 
większe nośniki.

Z kolei na Wschodzie, czy to w Rosji czy na Ukrainie rynek out-
dooorowy jest wyjątkowo nieuporządkowany i chaotyczny. Ponad-
to firmy outdoorowe stawiają nośniki najdelikatniej mówiąc mało 
estetyczne, niechlujne, a ich działalność głównie skupia się na mak-
symalizacji zysków, nie bacząc na estetykę i jakość przekazu, a już 
w zupełności nie zależy im na dostarczeniu odbiorcom profesjonal-
nej reklamy.

Firma Ad.Media consulting należy do Północnej izby Gospodarczej oraz grupy Made in koszalin.

Ad.Media consulting,

centrum handlowe jowiSz

ul. Zwycięstwa 40/91, 75-950 Koszalin

Tel. 94 70-71-555

Tel. 511-533-505

e-mail: biuro@admedia-consulting.pl

www.admedia-consulting.pl

wybrane nośniki reklamy wielkopowierzchniowej Ad.Media consulting:
∙ Billboardy standardowe i premium (Wymiar: 504x238 cm); oświetlone i bez oświetleni, 
    zlokalizowane w centrach miast lub przy drogach ogląda średnio 10-15 tys. osób dziennie.
∙ Billboardy premium (Wymiar: 600x300 cm); posadowione w centrach i  przy najatrakcyj-
niejszych  
    arteriach komunikacyjnych mają po 12-18 tys. odbiorców dziennie.
∙ Megasize premium (Wymiar: 12 m x 4 m); są oświetlone; stoją m.in. na głównych rondach 
    w Koszalinie; skupiają dziennie uwagę aż do 35.000 osób!
∙ citylight (Wymiar: 180 cm x 120 cm), tablice oświetlone stoją zazwyczaj w centrum miasta, 
    przy głównych alejach, skrzyżowaniach, instytucjach, lokalach (10-15 tys. odbiorców 
    przekazu dziennie).
∙ Mobil reklamowy (Wymiar: 504x238 cm) daje możliwość swobodnego przemieszczania się 
    z reklamą oraz przestawiania jej w pożądane miejsca (np. centra handlowe lub markety).
∙ Siatka wielkoformatowa (od 40 m2 do 120 m2).

Promocja Promocja
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Anna Korczyk ,Beata i Jarosław Barów

Ryszard Lubański, Przemysław Krzyżanowski Izabela Rogowska, Piotr Szarszewski , Anna Popławska

Aleksandra Barcikowska
Alicja Derebecka Józefa 
i Leszek Mazurkiewicz

Anna i Piotr Jedlińscy

Zdzisław Kościński, Jerzy Kalicki, Ziemiński

Od prawej Paweł Strojek , Bogdan Bogiel , Zbigniew Lesień , Monika Modła Przemysław Krzyżanowski , Leopold Ostrowski

Anna Jedlińska , Jarosław Loos

Nowy sezon BTD
konfrontacji dwóch premier otwierających obecny sezon 
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym obronną ręką wychodzi 

spektakl, można by powiedzieć, w pełni rodzimy. „Noc poety” przy-
gotowała i gra go piątka aktorów koszalińskiego teatru. Publicz-
ność zareagowała na tę propozycję repertuarową entuzjastycznie. 
Przedstawienie „Motyle są wolne”, wyreżyserowane gościnnie przez 
Zbigniewa Lesienia, przyjęła z powściągliwością (podczas przerwy 
w tym spektaklu wykonaliśmy zamieszczone tu fotografie).

z
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Filmowe gwiazdy w Gdyni
o było wielkie święto polskiego kina. Gdynia - Festiwal Fil-
mowy to nie tylko mnóstwo gwiazd znanych z ekranów, ale 

przede wszystkim mnóstwo bardzo dobrych filmów, które oglądali-
śmy w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz w Multikinie. Wniosek jest 
jeden. Warto chodzić na polskie filmy do kina!                                 mr

t

Od lewej: Jerzy Antczak, reżyser, 
Bogdan Zdrojewski, minister 
kultury, Roman Polański, reżyser

Grażyna Torbicka, Michał Chaciński, 
dyrektor artystyczny festiwalu

Andrzej Chyra

Bartłomiej Topa

Eryk Lubos

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, z małżonką Barbarą

Grażyna Szapołowska i Eric Stępniewski Agnieszka Holland

Małgorzata Pieczyńska, 
Gabriel WróblewskiDorota Kolak, Arkadiusz Jakubik

Marian Dziędziel

Agata Buzek Od lewej: Kazimierz Kaczor, Janusz Gajos, Ryszard Bugajski



 

KRONIKI 89 88 KRONIKA pResTIżu

Modowy wieczór w Muzie

Firma Pawo, Marcin Chmieliński – manager regionu 
północnej Polski z załogą koszalińskiego sklepu Ryszard Mroziński (Prezes BBS Darłowo) z żoną AgnieszkąOd lewej: Sylwia Cierocka (Aryton Polska) i goście

Od lewej: Adam Szałek, Dorota Serafin, Hanna Świderska 
– Tomalik, Sylwia Cierocka, Marcin Zarębski

Goście pokazu
Od lewej: Janina Kozakiewicz, Joanna Zakrzewska,
 Magdalena Szadek, Kinga Wołotkowicz, Karolina Szałek

Od lewej: Janina Kozakiewicz, Joanna Zakrzewska, 
Aneta Kozłowicz, Jolanta Rowińska, Ola i Kornelia Adam Szałek i Marcin Zarębski (IDPB)

Przyszła modelka – Kornelia
Przemysław Żarna (Dyrektor 
w grupie Krotoski – Cichy)

Katarzyna i Jakub Gliszczyńscy 
– Protektorzy.pl Michał BastekJoanna Olszewska (Douglas)

Od lewej: Ewa Kierzek, 
Grażyna Barancewicz

Teresa Maciejewska z córką, synem oraz przyjaciółmi Dorota Ignaczak i Aleksandra Borowiak
Od lewej: Marcin Betliński, Małgorzata Kugler, Anna 
Najgebaur, Maja Sobieraj (Medical SPA Unitral) Damian Zydel i Adam Szałek

Od prawej: Elżbieta Gruszczyńska, Jarosław Gruszczyński, Alicja 
Godyla, Jadwiga Kabacińska – Słowik, Anita Gońda, Anna Gońda Dorota Serafin i Hanna Świderska – Tomalik (Aryton Koszalin)

Od lewej: Paweł Wykrzykowski (FTA), Mirosław Narojek 
i Bartłomiej Białaszczyk (Zarząd – Młyny Stoisław), Michał Reda Od lewej: Edyta Łepecka, Anna Tałaj, Elżbieta Parcheta, Monika Parcheta

W tle Przemysław Żarna (Dyrektor w grupie Krotoski – Cichy) z żoną Patrycja Bokiej (TV MAX), Marcin Zarębski i Adam Szałek (IDPB)
Od lewej: Andrzej Mielcarek, Agnieszka Staszewska (Prestiż), 
Kinga Bidziuk (Północna Izba Gospodarcza), Mariola Bladyn Tort niespodzianka na zakończenie dla wszystkich gości

eatr Variete Muza ponownie gościł pokaz najnowszej kolek-
cji firmy odzieżowej Aryton przygotowany przez koszaliń-

ski sklep tej marki i Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych. I znów 
w role modelek wcieliły się koszalinianki. Powoli modowe wieczory 
w Muzie stają się lokalną tradycją. Publiczność, w większości żeńska, 
komentowała, że teraz czas na pokaz z udziałem męskich modeli. 
Ale czy znajdą się w Koszalinie panowie tak odważni, by podjąć wy-
zwanie i stanąć na wybiegu w świetle reflektorów? 

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

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

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

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

HOTELE    

Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku, 
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia , ul. Dorszowa 3, Darłowo
Medical SPA Sanatorium Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Przemysłowa 5, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
    
SKLEPY    
  
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
Art-pol, ul. Wańkowicza 17
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121 
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25,Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex - Salon Meblowy, 
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46
    
BIURA NIERUCHOMOŚCI  
   
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer 
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, 
ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 142

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

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




