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BAR VITTORIO.
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odsumowując miniony rok, można spojrzeć na 
niego z różnych perspektyw. Każda z nich przy-
niesie nieco inną odpowiedź na pytanie, jaki 
był rok 2013. Sumując w szerokim planie (tak 
jak w wypowiedzi ks. bpa Krzysztofa Zadarki czy 
dra Piotra Szarszewskiego w naszej redakcyjnej 
sondzie na stronach 8-11) różnie ocenimy wy-
darzenia na świecie, ale chyba zgodzimy się ze 

stwierdzeniem, że więcej w tym niepokoju niż nadziei. Trudno o tym 
zapominać.
Naszą uwagę bardziej jednak skupia to, co dzieje się w najbliższym 
otoczeniu i z nami samymi. Jaki był to na przykład rok dla „Prestiżu”? 
Zdecydowanie dobry. Magazyn się rozwija, szuka swojej docelowej 
formuły. Pomagają nam w tym Państwo, sygnalizując, co dla Pań-
stwa jest szczególnie interesujące i czego chcieliby Państwo więcej. 
Jednocześnie utwierdzają nas Państwo w przekonaniu, że „Prestiż” 
ma swoje trwałe miejsce w koszalińskiej rzeczywistości. Dziękujemy 
za to, bo to dobry doping.

„Prestiż” w ciągu minionego roku podwoił objętość i zdecydowa-
nie zwiększył zasięg. Liczba punktów dystrybucji wzrosła co praw-
da nieznacznie, ale nowoczesne środki rozpowszechniania treści 
pozwalają docierać do nowych odbiorców. Myślę tu zwłaszcza 
o platformie Issuu.com (www.issuu.com/prestizkoszalinski), która 
umożliwia udostępnianie publikacji w formacie PDF. Jak się okazu-
je, liczba czytelników korzystających z „Prestiżu” w tej postaci stale 
rośnie. Tak jak liczba gości odwiedzających serwis Magazynprestiz.
com.pl (www.magazynprestiz.com.pl), który będziemy w tym roku 
udoskonalać.

Szukając tematów do gazety nadal będziemy się koncentrować 
na sukcesach koszalinian. Wbrew pozorom jest ich dużo. Pojawia-
ją się wartościowe inicjatywy, nowe pomysły. Warto to pokazywać. 
Każdy miesiąc przynosi ciekawe spotkania z ludźmi, którzy realizu-
jąc swoje pasje, wnoszą dużo dobrego do naszego wspólnego ży-
cia. Także w tym wydaniu „Prestiżu” znajdą Państwo takie przykłady 
– z bohaterami okładkowej historii na czele.

Życzymy więc Państwu, tak jak sobie, wielu sukcesów. Niech bi-
lans bieżącego roku okaże się jeszcze lepszy niż minionego. Powo-
dzenia!

Andrzej Mielcarek
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dziedzinie „Kultura” nagrodę otrzymał Ryszard Ulicki za 
całokształt pracy społecznej i kulturalnej oraz różnorod-

ne przejawy aktywności twórczej. Ten emerytowany polityk lewicy 
(skończył niedawno 70 lat) znany jest również jako autor tekstów 
kilkuset piosenek, spośród których największą karierę zrobiły „Ko-
lorowe jarmarki”. 

W dziedzinie „Zdrowie” nagrodzona została Elżbieta Zinka, doktor 
nauk medycznych – „za szczególne osiągnięcia w medycynie oraz 
dużą skuteczność w organizowaniu usług kardiologicznych”. To oso-
ba-instytucja, dzięki której kardiologia w koszalińskim szpitalu stoi na 

wysokim poziomie. Dr Zinka sama systematycznie poszerza swoją 
wiedzę i dba o to, by cały zespół oddziału był na bieżąco z najnow-
szymi osiągnięciami medycyny w zakresie opieki kardiologicznej. 

W dziedzinie „Społeczna odpowiedzialność” nagroda przypadła 
księdzu prałatowi Kazimierzowi Bednarskiemu, proboszczowi para-
fii pw. Ducha Świętego, za działalność na rzecz integracji społecz-
ności lokalnej, za tworzenie równych szans rozwoju oraz wychowy-
wanie młodego pokolenia w duchu wiary w człowieka.

W dziedzinie „Sport” uhonorowano Igora Miličicia z następują-
cym uzasadnieniem: „za wzorową postawę zawodnika i kapitana 
drużyny AZS Koszalin, który poprowadził zespół akademików do 
pierwszego w historii Koszalina zdobycia brązowego medalu Pol-
skiej Ligi Koszykówki w sezonie 2012/2013”. Pan Igor nie spodzie-

wał się wyróżnienia. Kiedy wyszedł na scenę, wyraźnie było widać 
jego wzruszenie. Wygłosił piękną polszczyzną krótkie podziękowa-
nie, które zostało przez publiczność nagrodzone rzęsistymi brawa-
mi. Jak się okazało, chorwacki koszykarz mieszkający obecnie w Ko-
szalinie, posługuje się niezwykle sprawnie językiem polskim i mówi 
w nim poprawniej niż wielu rodowitych Polaków. 

W dziedzinie „Edukacja” nagroda przypadła rektorowi i pracow-
nikom naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kosza-
linie „za wytrwałość w tworzeniu, a następnie umacnianiu pozycji 
placówki w mieście i regionie, poszerzanie oferty uzyskiwania tytułu 

licencjata w nowych specjalnościach poszukiwanych na lokalnym 
rynku pracy”. Statuetkę odebrał dr Jan Kuriata. 

W dziedzinie „Gospodarka” nagrodzona została Milena Troja-
nowska, właścicielka Fabryki Flag „Linea” – za zbudowanie silnej 
marki koszalińskiej rozpoznawalnej na rynkach krajowych i zagra-
nicznych oraz za dynamiczny rozwój firmy. Pani Mileny Trojanow-
skiej nie było na uroczystości. Nagrodę w jej imieniu odebrał Łukasz 
Podsiadło, dyrektor administracyjny w „Linei”.

W dziedzinie „Modernizacja Roku” wyróżniono Szpital Woje-
wódzki z takim oto uzasadnieniem: „za skok cywilizacyjny kosza-
lińskiego szpitala z XIX w XXI wiek, poprawę warunków leczenia 
pacjentów i rozwój standardów obowiązujących we współczesnym 
lecznictwie”.

igilie takie organizuje od lat Stefan Romecki, długoletni 
radny, znany w mieście społecznik. W organizacji ostatniej, 

która odbyła się w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w Klu-
bie Graal, wsparli go przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej 
oraz Bank Żywności kierowany przez pana Mirosława Gzubickiego 
(na zdjęciu – po prawej). Dzięki ludziom dobrej woli możliwe było 
przygotowanie poczęstunku i paczek świątecznych dla prawie 300 
osób. 

Przedsiębiorcy z komisji charytatywnej kierowanej przez panią 
Hannę Mojsiuk przekazali ponad 200 kilogramów świątecznych da-
rów. Były to głównie słodycze, mandarynki i czekoladowe mikołaje. 
Do akcji włączyli się również: Fundacja Hearts World Wide Joanny 
Łysiak, Hurtownia Deco, Grupa Mojsiuk, Dega, miesięcznik „Prestiż”, 
Biuro Konsultingowo-Usługowe Justyna Śmidecka, Mikroserwis, 
Business Software, Multiprofit, Cratus, sieć Intermarché.

noworoczne spotkanie zorganizowane 13 stycznia br. przez prezydenta koszalina było okazją do uhonorowania siedmiorga koszalinian, 
którzy w ocenie władz osobiście lub kierując instytucjami w minionym roku szczególnie zasłużyli się dla miasta. nagrodą była presti-
żowa statuetka „koszalińskiego orła”.

koszaliński bank Żywności oraz komisja charytatywna złożona z przedsiębiorców zrzeszonych w północnej izbie gospodarczej wspar-
ły organizację ubiegłorocznej wigilii dla najuboższych mieszkańców miasta. 

Koszalińskie Orły 2013

Świąteczna pomoc





Mariusz Krajczyński – firma budowlana „INFINIO” sp. z o.o., radny koszaliński:
Rok 2013 był dla nas szczególnie istotny z punktu widzenia trwającego spowolnienia gospodarczego, kiedy 
przedsiębiorstwa poddawane były szczególnej presji na rynku a zarazem z punktu widzenia dalszego roz-
woju firmy. Udało się nam przekonać do siebie nowych inwestorów, a dzięki temu staliśmy się wiarygodnym 
partnerem we wszystkich obszarach naszej działalności. Pozyskaliśmy nieruchomość, na której będzie nowa 
siedziba firmy z całym zapleczem bazowym. Mam nadzieję, że 2014 rok będzie sprzyjał dalszemu rozwojowi 
INFINIO oraz będzie lepszy dla Koszalina i  jego mieszkańców niż miniony.

Marcin Napierała, redaktor naczelny TV MAX i Tygodnika Koszalińskiego „Miasto”
Za największy sukces minionego roku uważam to, że mimo zmniejszonych budżetów koszalińskim insty-
tucjom kultury udało się przetrwać i nie obniżyć poziomu. Na tym polu szczególnie wyróżnił się Bałtycki 
Teatr Dramatyczny, w którym można było zobaczyć dobre spektakle, w dodatku korzystając z rozmaitych 
promocji. Nie próżnowała też Koszalińska Biblioteka Publiczna, która dawno przestała się kojarzyć tylko 
z wypożyczaniem książek. Rok 2014 to rok wyzwań. Zarówno dla Koszalina, jak i dla mnie. W mieście trzeba 
finalizować duże inwestycje (ring drogowy, aquapark), a to wszystko odbędzie się w cieniu wyborów. Mnie 
czeka sporo pracy, bo mocno rozdrobnił się rynek koszalińskiej prasy. Uważam, że przetrwają najmocniejsi 
i najlepsi.

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina:
Rok 2013, mimo pechowego podobno drugiego członu daty, uważam za udany dla Koszalina. Miasto roz-
wijało się równomiernie w wielu kierunkach, dzięki czemu możemy zauważyć sukcesy we wszystkich dzie-
dzinach aktywności koszalinian. W kulturze bez wątpienia wydarzeniem numer jeden było otwarcie nowej 
siedziby Filharmonii Koszalińskiej, ale nie zapominajmy o sukcesie „Młodych i Film”, m-Teatru, czy Festiwalu 
Integracja Ty i Ja. W sporcie trzecie miejsca w rozgrywkach krajowych zajęły drużyny koszykarzy i piłkarek 
ręcznych, piłkarze „Bałtyku” awansowali do III ligi i zajmują pozycję wicelidera, a Małgorzata Hołub została 
młodzieżową mistrzynią Europy. Oddaliśmy do użytku nowy żłobek, zapewniliśmy miejsca przedszkolakom 
i jesteśmy gotowi do przyjęcia sześciolatków do szkół. Został oddany do użytku zbiornik retencyjny, po-
prawiła się jakość koszalińskich dróg. Uruchomiliśmy dwa duże prospołeczne projekty, czyli Kartę Dużej 
Rodziny oraz budżet obywatelski. Jestem przekonany, że w tym roku będą się one cieszyły sporym zainte-
resowaniem. Rok 2014 to nowe, nowoczesne oblicze Rynku Staromiejskiego, zakończenie budowy 12 km 
pierścienia drogowego, dokończenie prac przy Domu Pomocy Społecznej i wiele inwestycji drogowych. 
Przed nami rozpoczęcie obchodów jubileuszu 750-lecia naszego miasta. Już teraz zachęcam do włączenia 
się w przygotowanie wspólnego święta wszystkich koszalinian.

Ks. bp Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej:
Najważniejszy był wybór papieża Franciszka, poprzedzony bezprecedensową abdykacją Benedykta XVI. 
Papież wnosi mnóstwo optymizmu, zmienia Kościół. Rok 2013 był dla mnie również rokiem wielkiego roz-
czarowania. Chodzi o wojnę w Syrii, która toczy się na naszych oczach i która – zepchnięta na margines 
przekazów medialnych – zobojętnia nas na najstraszniejsze zbrodnie. Społeczność międzynarodowa jest 
bezradna. Tak jak wobec mordowania chrześcijan w różnych regionach świata. To kompromitacja potęg. 
Z rokiem 2014 wiążę nadzieję na zakończenie tego koszmaru. Spodziewam się również, że ważnym wy-
darzeniem będzie zwołany na jesień przez Papieża synod poświęcony rodzinie. Można się spodziewać, że 
synod przyniesie treści istotne dla katolickiej koncepcji rodziny i małżeństwa zagrożonych rewolucją kultu-
rową jaką wokół siebie obserwujemy.

Anna Popławska, dziennikarka Radia Koszalin:
Sukces może mało spektakularny, rozłożony w czasie i przez wielu niedostrzegany. Mam na myśli niewielki, 
ale stały wzrost gospodarczy, przekładający się na nasze codzienne życie. Kto nie wierzy, niech zajrzy do 
ubiegłorocznej Diagnozy Społecznej. To wiarygodne lustro, w jakim Polacy przeglądają się raz na dwa lata. 
Wynika z niego, że żyje nam się coraz lepiej i coraz dostatniej. Wzrasta też niewymierne finansowo, ale chy-
ba najważniejsze: poczucie szczęścia Polaków. I oby tak dalej. Sukcesem – także już w wymiarze ponadre-
gionalnym – była trzecia edycja Bałtyk Festiwal Media i Sztuka w Darłowie. Przed nami kolejna. I to dobra 
wróżba na 2014 rok.

co z wydarzeń minionego roku pozostanie w pamięci? co było największym sukcesem
- w planie publicznym, biznesowym, prywatnym? z jakimi nadziejami

wkraczamy w rok 2014? 

pOdsumOWAnIe ROku
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Urszula Kurtiak, współwłaścicielka Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley:
Mimo trudnej sytuacji gospodarczej wzięliśmy udział aż w 10 imprezach wystawienniczych, w czasie których 
z dużym powodzeniem pokazywaliśmy nasze książki artystyczne. Wysoko cenię zwłaszcza dwa Złote Meda-
le zdobyte na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Koniec roku 2013 natchnął mnie wyjątkowym opty-
mizmem, ponieważ dało się zauważyć wyraźne ożywienie gospodarcze, co potwierdza wielu znajomych 
przedsiębiorców. W naszym mieście budzą mój optymizm inwestycje drogowe i cieszy oddanie do użytku 
Filharmonii Koszalińskiej.

Dorota Chałat, radna, prezes Stowarzyszenia „Era Kobiet”
W mojej ocenie największym sukcesem minionego roku był I Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie. 
Wydarzenie skupiło znane postacie ze świata polityki, ale nie tylko. Wzięło w nim udział prawie 200 osób 
z Koszalina i okolic. Kongres wzbudził także zainteresowanie mediów. Zasygnalizowano na nim kwestie rów-
nouprawnienia kobiet, dyskryminacji ze względu na płeć, czy przemocy w przestrzeni publicznej, przemocy 
w rodzinie. Ponadto cieszy mnie udział pełnomocnik do spraw równego traktowania w konferencji na temat 
„Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, która wpisywała się w Kampanię „16 
dni przeciw przemocy”. Ogromną nadzieję wiążę z II Regionalnym Kongresem Kobiet w roku 2014. Chcia-
łabym, aby jeszcze bardziej przybliżył on sprawy równości kobiet i mężczyzn, również w sferze budowania 
strategii czy budżetu miasta.

Adam Ostaszewski, przewodniczący koszalińskiego SLD:
Z pewnością najważniejsze było otwarcie budynku Filharmonii Koszalińskiej. Po kilku latach udało się skoń-
czyć budowę tego obiektu, co jest wielkim sukcesem i jednocześnie doskonałym przykładem mądrego 
i pożytecznego wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na rozwój kultury. Oby nie było jednak 
tak, że okaże się, że mamy piękny obiekt, ale brakuje pieniędzy na jego utrzymanie. Póki co, trzymam kciuki. 
A w tym roku, cóż – nie zaskoczę nikogo: chciałbym wygrać wybory na prezydenta miasta.

Piotr Szarszewski, medioznawca, Politechnika Koszalińska:
W skali globalnej na uwagę zasługują dwa wydarzenia: wybór papieża Franciszka oraz przyznanie Pokojo-
wej Nagrody Nobla Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej. Pierwsze niesie ze sobą szansę pozytywnych 
zmian, drugie wskazuje, że docenia się ciężką, nieomal mrówczą pracę. W odniesieniu do Polski warto pod-
kreślić pozytywny wynik gospodarczy kraju. W przypadku Koszalina instytucjonalną i społeczną aktywność 
mieszkańców o charakterze kulturalnym i obywatelskim.

Monika Kaczmarek-Śliwińska, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej, 
członkini Rady Etyki Public Relations:
Największy sukces roku 2013 widzę w pojawieniu się przestrzeni tworzącej debatę publiczną. Od dawna 
nie widzę miejsca na debatę ani samej debaty w tzw. mediach tradycyjnych (prasa, radio, tv), bo coraz czę-
ściej, ze względu na specyfikę tych mediów, są one ograniczone prawie w zupełności do przekazów jedno-
stronnych. Debata może tworzyć się tam, gdzie jest interakcja, gdzie strony słuchają się, dyskutują, spierają. 
W 2013 r. takim miejscem był Internet, głównie media społecznościowe. Jaka była owa debata? Często 
nieudolna, bo nie mamy nawyków dyskusji merytorycznej, odnoszącej się do faktów, a nie emocji. Ale była 
i mam nadzieję, że w 2014 r. debata będzie lepszej jakości. Mam nadzieję, że będzie też dawać coraz lepsze 
efekty, np. w postaci zaangażowania w różne projekty społeczne.

Ryszard Mroziński, prezes zarządu Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
Rok 2013 był dla Banku rokiem sukcesów. Z ośmiu nagród, jakie otrzymaliśmy, na szczególne wyróżnienie za-
sługują dwie. W konkursie organizowanym od 16 lat przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce jako jedyny 
podmiot w kraju po raz drugi otrzymaliśmy tytuł „Dobroczyńca Roku”. Byliśmy jedynym Bankiem, który zgod-
nie ze swoją prospołeczną misją w istotny sposób przyczynił się do zrównoważonego rozwoju regionu. Dzięki 
temu odebraliśmy honorowe zaproszenie do elitarnego grona światowych liderów zrównoważonego biznesu 
w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact, do którego należy ponad 10 tys. firm, 
miast oraz ośrodków naukowych ze 145 krajów świata. Drugi szczególny powód do satysfakcji to II miejsce 
w krajowym konkursie „Liderzy Filantropii 2013”. Pomimo pięciokrotnej obniżki stóp procentowych przez RPP, 
Bank angażując w 2013 r. znaczne kwoty w dofinansowanie klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji 
pozarządowych i społecznych, osiągnął dobre wyniki finansowe. W rok 2014 weszliśmy z nowymi produktami 
bankowymi. Przystąpiliśmy także do cennej inicjatywy – koszalińskiego projektu „Karta Dużej Rodziny”. Na rok 
2014 patrzę z nadzieją, że lokalne środowiska docenią walory współpracy z naszym (o wyłącznie polskim kapi-
tale) Bankiem, który wspiera wszelkie inicjatywy przyczyniające się do rozwoju naszej „małej ojczyzny”.
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Maria Ulicka, redaktor naczelna „Miesięcznika”, prezes Stowarzyszenia Teatr Propozycji „Dialog”:
Oba sukcesy dotyczą sfery kultury. Pierwsza to przypomnienie koszalińskiego musicalu „Fatamorgana?”. 
Znakomite, pięknie zrealizowane i zagrane widowisko przy wypełnionej po brzegi hali widowiskowo-spor-
towej to ogromny sukces. Drugie wydarzenie to oddanie do użytku nowej siedziby Filharmonii Koszaliń-
skiej. Po latach tułaczki w końcu filharmonicy mogą grać w odpowiednim dla siebie otoczeniu, a Koszalin 
ma nowy, ładny obiekt. Marzy mi się, by więcej projektów, które zostały rozpoczęte, dokończone zostały 
w takim stylu. Takie nadzieje wiążę z zalewem przy ulicy 4 Marca. Trzymam kciuki, by był piękny i użyteczny.

Piotr Pawłowski, dziennikarz:
Biorąc pod uwagę ilość chorób dziesiątkujących ludzkość, dolegliwości nieuleczalnych oraz rosnący wskaź-
nik samobójstw wywołanych urazami psychicznymi i chorobami przewlekłymi, największym sukcesem ubie-
głego roku wydaje mi się to, że przeżyłem i żyję. Obniżenie poprzeczki oczekiwań do tak podstawowego 
pragnienia jak przetrwanie nie wynika z mody na pesymizm i minimalizm, lecz z przekonania, że coraz trud-
niej o realizację wyszukanych marzeń. Poza tym nic się nie zmieniło – wystarczy być, żeby ziściło się wszystko 
inne. Z życzeń na obecny rok wybrałem utrzymane w podobnym tonie: żebyśmy zdrowi byli. Reszta to 
żaden problem.

Dariusz Pawlikowski, dziennikarz Radia Koszalin, prezes Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego, dyrektor programowy Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja:
Koszalin, miasto „pastelozy” oraz borykające się z deficytem klarownej myśli plastycznej i architektonicznej 
ma wielkie szczęście, że chcą tutaj działać panowie z pracowni architektonicznej HS99. Sukcesem roku 2013 
jest to, że zaczął powstawać kolejny ciekawy budynek według ich projektu przy Zwycięstwa 109. Wcześniej-
szy wielomieszkaniowy obiekt zaprojektowany przez HS99 możemy oglądać przy ulicy Szpitalnej. Szkoda, 
że przed laty nie zrozumiano ich pomysłu na Rynek Staromiejski. Wiele krajowych realizacji i zdobyte nagro-
dy oraz wyróżnienia powodują, że możemy czuć się z nich dumni.

Mateusz Prus, szef impresariatu Centrum Kultury 105:
Koszalinianie w 2013 roku nie mieli powodów, aby mówić, że nic się w mieście nie dzieje. Widać, że insty-
tucje kultury pracują coraz prężniej i bardziej profesjonalnie. Osobiście cieszę się z powodzenia Good Vibe 
Festival. Bardzo dobry odbiór przez publiczność zespołów wcześniej jej nieznanych. Mam plany na rozwój 
tego wydarzenia. Cieszą sukcesy koszalińskich artystów na arenie ogólnopolskiej. Cieszą też sukcesy lokal-
nych drużyn sportowych. 2013 rok był przełomowy dla piwowarstwa rzemieślniczego. Nowe piwa, które 
rewolucjonizują podejście do tematu. Piwny świat jest przebogaty a ja staram się go poznawać. Zjawisko, 
jakie bym wyróżnił, to dbałość o kondycję fizyczną. Coraz więcej osób biega, jeździ rowerem lub chodzi na 
fitness i siłownię.

Przemysław Stefanowski, szef redakcji „Głosu Koszalińskiego”:
Dla mnie sukces roku 2013 ma wymiar prywatny. Najbardziej ucieszyło mnie, że mój syn Michał kończący 
Politechnikę Gdańską na tyle dobrze wypadł w konkursie, że został zatrudniony w poważnej firmie związanej 
z przemysłem lotniczym. A chyba wiemy, jak dziś trudno o pracę związaną z wykształceniem i zainteresowa-
niami. I dumny jestem z córki Matyldy, która dostała się do wymarzonego Liceum Plastycznego w Gdyni. 
Martwi mnie zaś to, że tak szybko stałem się ofiarą syndromu opuszczonego gniazda. Ze spraw zawodo-
wych za sukces uważam społeczny odzew na akcję zainicjowaną przez redakcję „Głosu” dotyczącą drogi 
S-6. Cieszy, że nasz wspólny głos dotarł do decydentów w Warszawie. A rok 2014? Oby nie był gorszy od 
poprzedniego. 

Søren Jylling, architekt:
Za sukces uważam akcję społeczną naszego regionu na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 łączącej Szcze-
cin z Gdańskiem. Oficjalnie zapowiedziano, że S6 znalazła się w programie rządowym. Gratuluję. Obserwu-
ję, że wielu zachodnich inwestorów nadal uważa, iż infrastruktura kończy się w Goleniowie. Na przyszłość 
mam nadzieję, że Koszalin dołączy do 13 polskich miast, które podpisały się pod deklaracją uznania pręd-
kości 30 km/h jako obowiązującej w centrum miasta i tym samym poprze Europejską Inicjatywę Obywatel-
ską „30 km/h – ulice przyjazne życiu”.
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Wioletta Stelmach, dyrektor generalna, Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER sp. z o.o.
Na pierwszym miejscu na pewno wygrana optymizmu w ocenie sytuacji w naszej branży i co jest następ-
stwem – ogromny sukces rozpoczętego przez nas osiedla mieszkaniowego Słoneczne Wzgórze. Sprzedane 
wszystkie mieszkania w pierwszym budynku, prawie wszystkie w oddawanym w czerwcu bieżącego roku 
drugim i lista czekających na kolejne budynki. Prywatnie: zachwyt nad pięknem świata z poziomu 5 165 m 
n.p.m. zdobytego szczytu Araratu w Turcji, na pograniczu z Armenią i Iranem. W 2014 rok wchodzę z mocną 
nadzieją, że lepsze czasy dla gospodarki, jak zawsze, poprawią wiele innych aspektów życia i z nadzieją 
zdobycia kolejnego wysokiego szczytu. 

Andrzej Ziemiński, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej:
Najważniejszym wydarzeniem i jednocześnie sukcesem jest oddanie do użytku budynku Filharmonii Ko-
szalińskiej. To jedyna instytucja, która przez lata nie miała własnej siedziby. Wierzę, że teraz będzie mo-
gła dobrze służyć melomanom, których w Koszalinie nie brakuje. Natomiast moim największym sukcesem, 
a więc najważniejszym, jest fakt, że mimo kłopotów finansowych i mniejszego budżetu udało nam się do 
KBP zaprosić tylu znakomitych autorów na spotkania autorskie – m.in. Mariusza Szczygła, Wojciecha Toch-
mana, Marcina Mellera. W tym roku najbardziej czekam na remont, wyposażenie i oddanie do dyspozycji 
czytelników Filii nr 1 przy ul. Wenedów. Miejsce już jest, czekam na najważniejsze decyzje w tej sprawie, 
mam nadzieję, że się uda.

Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej:
Nie upatruję sukcesu miasta w 2013 roku w inwestycjach, jako że te miewały różne losy. Moim zdaniem, 
największą wartością, którą możemy się pochwalić w 2013 roku jest wyraźna zmiana stosunku mieszkańców 
do spraw wspólnych. Nastąpił wzrost aktywności. Obserwowaliśmy to przy okazji dyskusji o przebudowie 
Rynku, opłatach śmieciowych czy wyborze projektów w ramach budżetu obywatelskiego. To dobra progno-
za dla lokalnej samorządności. W tym roku mam nadzieję wygrać wybory samorządowe i zmienić filozofię 
zarządzania miastem, wprowadzić priorytetowy cel – dobre życie koszalinian. Jeśli zostanie zrealizowany, 
ludzie w całym kraju będą marzyć o szansie na zamieszkanie w Koszalinie.

Agnieszka Niechajczyk, właścicielka agencji House Martin Nieruchomości:
Odpowiem może nieco przewrotnie, ale za największy sukces uznaję moją wewnętrzną przemianę, bo ona 
rzutuje zarówno na moje życie prywatne, jak i zawodowe. Dla mnie to sprawa najważniejsza. Udało mi się 
w minionym roku wiele spraw uporządkować, przewartościować, uwolnić z niezdrowych relacji. Odzyska-
łam wiarę w siebie, w swoje możliwości, otworzyłam się na świat. Sprawy materialne mają teraz dla mniejsze 
znaczenie, za to zaczęłam bardziej stawiać na ludzi. Wiem, co jest dla mnie ważne, jakie są moje cele, mam 
lepsze i bardziej otwarte relacje z dziećmi, zmieniłam tryb życia na zdrowszy. Te życiowe porządki sprawiły, 
że statek, który prowadzę, może w tym roku nabrać wiatru w żagle. Wierzę, że mogę spełniać marzenia.

Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie:
Tak się składa, że moje sukcesy zawodowe zawsze są też prywatnymi, bo utożsamiam się ze swoją pracą 
i w tym kontekście cieszę się z wielorakości różnych działań, które udało nam się podjąć w kierunku roz-
budowy Archiwum. Mówię o tym, bo jest to mocno związane z rozwojem Koszalina w ogóle. Miasto jest 
coraz bardziej dynamiczne, znajduje się w niezwykłym okresie w dziejach, choćby w kontekście inwestycji. 
Oddanie budynku Filharmonii Koszalińskiej jest sukcesem pewnej wieloletniej idei, pokazuje wartość sta-
wiania sobie ambitnych i dalekosiężnych celów pod warunkiem, że działamy jako wspólnota. Kapitalnym 
pomysłem, któremu kibicuję, jest budowa zbiornika retencyjnego. Dobrze, że rozpoczęła się przebudowa 
Rynku Staromiejskiego. Historia dzieje się na naszych oczach. Myślę, że to sukces i osób podejmujących 
decyzje, i nasz, mieszkańców. Rozwój miasta, regionu, możliwość kreowania przestrzeni napędza też rozwój 
gospodarczy – za to trzymam kciuki na przyszłość.

Robert Bodendorf, prezes koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej
Sukcesy? Możliwość współpracy z mądrymi ludźmi, z pasją podchodzącymi do pracy. Dalej – każda z akcji 
charytatywnych, w których uczestniczyliśmy. Izbowe spotkania, zarówno konferencje szkoleniowe, jak i duże 
imprezy dla przedsiębiorców (Bal Biznesu, Herbatka Izbowa). Obie imprezy mają już swoją historię, toteż 
najistotniejszym wydarzeniem był pierwszy „Koncert nad wodą”. Miło było patrzeć na niedowierzanie, że 
takie muzyczne spotkania mogą się odbywać w Koszalinie, nad parkowym stawem. Za swój osobisty sukces 
uważam zaś uruchomienie strony internetowej Przedsiebiorca.net.pl. Rok bieżący zapowiada się optymi-
stycznie dla firmy programistycznej, którą zarządzam. Jeśli zaś chodzi o działalność społeczną, to z ogromną 
nadzieją patrzę na coraz szersze wykorzystywanie Internetu w Północnej Izbie Gospodarczej, mając tu na 
uwadze zarówno stronę internetową, jak i możliwość integrowania przedsiębiorców za pomocą nowocze-
snych narzędzi informatycznych. Jednakże najważniejsze wydaje mi się inspirowanie przedsiębiorców do 
działań w Izbie i na rzecz rozwoju regionalnego.
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omentem kulminacyjnym imprezy będzie niedzielne połu-
dnie (16.02) i wspólna kąpiel w Bałtyku grubo ponad tysią-

ca morsów. Zanim jednak przybysze z różnych stron Polski i Europy 
swoimi ciałami ogrzeją morze, odbędą kolorową paradę główną 
ulicą Mielna. Dlatego koszalinianie, którzy chcą obejrzeć paradę 
i kąpiel, powinni przyjechać przed godz. 11, jeśli nie wcześniej, bo 
inaczej ich samochody mogą utknąć w korku na dojeździe od stro-
ny Mścic.

Niewątpliwą atrakcją tegorocznej imprezy będą zimowe popisy 
kitesurferów (żeglują na deskach z dużym latawcem). Ich zimową 
imprezę Winter Race Mielno 2014 wspiera Firmus Group. Obóz 
kite’owy zostanie rozbity na plaży na wysokości apartamentowca 
Dune. I tam właśnie będzie można zobaczyć, na czym polega ki-
tesurfing, dyscyplina sportowa, która od kolejnych igrzysk olimpij-
skich będzie rozgrywana podczas olimpiad.

Szczegółowych informacji na temat programu zlotu można szu-
kać na www.zlotmorsow.mielno.pl. 

Koszalinie jesteśmy 
w stanie wymienić 

zaledwie kilka największych, 
rozpoznawalnych przedsię-
biorców rozwijających biz-
nes w ramach e-commerce. 
Działa nas dużo więcej, ale 
się nie widzimy! Chcemy 
się zintegrować, skuteczniej 
promować i pracować nad 
rozwojem naszych firm – tłu-
maczy Michał Mętlewicz, lider 
E-Grupy (PR manager Viva Entertainment). – Podnosząc kwalifika-
cje, wymieniając się doświadczeniami, wzmacniamy siłę przebicia 
firm działających na lokalnym rynku. 

Kontakt dla przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z E-
Grupą: koszalin.@izba.info; tel. 943 411 083.

ak doliczył się Maciej Sprutta, szef Towarzystwa Przyjaciół Kosza-
lina, na nekropolii przy ulicy Gnieźnieńskiej spoczywa 51 uczest-

ników powstania wielkopolskiego. W większości trafili oni na Pomo-
rze zaraz po wojnie. Była to tzw. gnieźnieńska fala osiedleńcza. 

Od lat pamięć o nich kultywują TPK, wojsko, Bałtyckie Stowarzy-
szenie Miłośników Historii Perun, oczywiście rodziny oraz kibice 
Lecha Poznań. Ci zawsze 27 grudnia zjawiają się na koszalińskim 
cmentarzu z emblematami klubu, na grobach wszystkich 51 po-
wstańców zapalają znicze. 

Podczas rocznicowej uroczystości przeprowadzony został Apel 
Pamięci, w trakcie którego wymieniono wszystkich pochowanych 
w Koszalinie bohaterów powstania. Przy pomniku wartę honorową 
zaciągnęli żołnierze 8. Pułku Przeciwlotniczego i członkowie grupy 
rekonstrukcyjnej „Pancerni ‘39” zrzeszeni w BSMH Perun.

i, którzy lubią kupować, a nie lubią 
wydawać pieniędzy, pewnie pozna-

li serwis zakupów grupowych Sweetdeal 
Koszalin. Od trzech lat za jego pośrednic-
twem można przebierać w ofertach z Ko-
szalina i całego regionu. – W tym czasie 
przygotowaliśmy dla naszych klientów nie-
mal 3400 ofert – mówi Lotar Rohde, odpo-
wiedzialny za serwis Sweetdeal w regionie 
środkowopomorskim. Doszło do prawie 183 tysięcy transakcji.

– Największym zainteresowaniem cieszyły się oferty dotyczące 
gastronomii, zdrowia oraz urody – mówi Lotar Rohde. – Na pizzę 
lub romantyczną kolację we dwoje zdecydowało się już prawie 62 
tysiące osób. Natomiast ponad 51 tysięcy mieszkańców regionu 
wykupiło zabiegi upiększające i relaksujące zarówno dla pań, jak 
i dla panów. A to wszystko za pół ceny, a nawet taniej, bo zdarza się, 
że obniżki są ponad 50-procentowe.

Z okazji trzecich urodzin przygotowano niespodziankę dla wszyst-
kich użytkowników portalu Sweetdeal. W walentynkowy wieczór, 14 
lutego br., o godz. 19 w koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej 
wystąpi Sylwia Grzeszczak. Jedna z najpopularniejszych polskich 
wokalistek zaśpiewa największe hity ze swoich dwóch solowych 
płyt. Wejściówki z dużym rabatem będzie można kupić – oczywiście 
– w serwisie zakupów grupowych Sweetdeal Koszalin. 

Jedenasty Międzynarodowy Zlot Morsów odbędzie się w Mielnie 
w dniach 14-16 lutego br. Po raz pierwszy będzie można oglądać 
pokazy kitesurfingu w ramach imprezy Winter Race Mielno 2014. 
Głównym partnerem zlotu jest Firmus Group.

Specjalną E-Grupę utworzyli w Koszalinie przedsiębiorcy zrzeszeni 
w Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.  Szukają kontaktu ze  
wszystkimi lokalnymi firmami działającymi w branży e-commerce 
i pokrewnych.

W 95-rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego (27 grudnia 
ub.r.) pod pomnikiem upamiętniającym powstanie, a znajdującym 
się na koszalińskim cmentarzu, odbyły się uroczystości upamięt-
niające powstańców, którzy po drugiej wojnie światowej zamiesz-
kali w naszym mieście. 

Według szacunków obchodzącego właśnie trzecie urodziny ser-
wisu zakupów grupowych Sweetdeal, koszalinianie zaoszczędzili 
dzięki niemu ponad sześć milionów złotych. Najbliższa okazja do 
oszczędności to zakup tańszych biletów na walentynkowy koncert 
w Hali Widowiskowo-Sportowej. 

Trzy dni morsowania

Wyjrzyj z sieci!  
Zaproszenie do E-Grupy

Wielkopolanom, którzy 
budowali Koszalin

Trzy lata tańszych zakupów
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Przemysław Korszeń z firmy CleverAgency



ZAPRASZAMY DO 
PUNKTU SPRZEDAŻY

Centrum NC+ 
w Koszalinie

Pasaż Millenium, ul. Domina 11/4 

(vis a vis Veritasu) / tel 94 341 33 87

Punkt sprzedaży, ul. Bajkowa 31

 tel 606 701 709
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Oferta karnawałowa Zapytaj także
o promocję
z tabletem

SERWIS WIDEO NA ŻĄDANIE

Tablet za zł 1
w pakietach już od 49zł do 6 miesięcy w prezencie
* szczegóły promocji u sprzedawcy

MADAGASKAR 3 Zima w CANAL+
© 2012 Dreamworks Animation L.L.C. All rights reserved.

 ZAPYTAJ O SPECJALNĄ OFERTĘ DLA KLIENTÓW INNYCH OPERATORÓW 



BAR VITTORIO.
WYZNACZAMY NOWE STANDARDY

autor: andrzeJ mielcarek / Foto: woJciecH grela

Jasne, przyjemne wnętrze - to pierwsze wrażenie. bar, ale urządzony jak restauracja. 
w menu dwie zupy, dwa-trzy dania drugie, surówki i kompot. kto wróci tu następnego 
dnia, przekona się, że na tablicy z jadłospisem pojawiły zupełnie inne propozycje niż 
dzień wcześniej. i nic nie powtórzy się w kolejnym dniu. i w kolejnym… dwudaniowy 
obiad za kilkanaście złotych, domowy smak. patent właścicieli się sprawdza, bo choć 

bar Vittorio działa dopiero od dwóch miesięcy, ma już grono wiernych klientów.
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lientów zresztą z każdym dniem 
przybywa, bo wieść o domowych 
obiadach w rozsądnej cenie niczym 
kręgi na wodzie rozchodzi się coraz 
szerzej po Koszalinie. Bar ma świet-

ną lokalizację – ulica 1 Maja 22/4, kompleks Milenium. Łatwy dostęp 
z ulicy, przed lokalem parking.
Pojawia się coś z klimatu serialu „Na Wspólnej”. Goście, którzy za-
glądają tu często, już się rozpoznają – pozdrawiają, nawiązują zna-
jomości. Niektórzy zajmują 
zawsze to samo miejsce. 
Przeglądają prasę, rozma-
wiają z gospodarzami.

JAK W DOMU

Pomysł na to, by każdego 
dnia menu było różne, nie 
jest przypadkowy. To ele-
ment marketingowego my-
ślenia Ewy i Wojciecha Ja-
nickich, właścicieli baru. Pani 
Ewa wyjaśnia: – Dzięki temu 
klienci mają pewność, że 
wszystko co oferujemy jest 
świeże. Żadnego mrożenia 
potraw i odgrzewania. Cza-
sami działa to na naszą nie-
korzyść – śmieje się. – Zdarza 
się, że na godzinę albo dwie 
przed zamknięciem loka-
lu czegoś, co danego dnia 
było w menu, zjeść już nie 
można, bo miało szczególne 
powodzenie i się skończyło. 
Ale mam wrażenie, że klienci 
przyjmują to ze zrozumie-
niem.

Pan Wojciech dodaje: – 
Kiedy zastanawialiśmy się, 
czym nasz bar może się 
wyróżnić, postawiliśmy na 
gwarancję świeżości, domo-
wy smak i mimo wszystko 
różnorodność. Każdy dzień 
przynosi inny zestaw dań. 
I nie ma powtórek w cyklu tygodniowym. Co prawda przyjęliśmy 
zasadę, że zawsze w piątek jest ryba, ale przyrządzana na różne 
sposoby.

– Generalnie gotujemy tak, jak byśmy sami chcieli zjeść. Takie 
domowe jedzenie to alternatywa dla standardowych barowych ze-
stawów albo fast foodów. Gość ma wyjść od nas syty, ale obiad nie 
może mu się „przypominać” przez wiele godzin na przykład zgagą 
albo jakimś innym dyskomfortem – podkreśla Ewa Durał-Janicka. 
Jedyne co smażymy na oleju, to frytki. Pozostałe rzeczy gotują się 
w piecu konwekcyjno-parowym.

Piec konwekcyjno-parowy? – U nas nigdy w barze nie pojawi 
się mikrofalówka! – dodaje z naciskiem pan Wojciech. – Stawiamy 
na jakość, a jakość to także dbałość o to, by jedzenie było zdro-
we i zdrowo przyrządzane. Co to takiego? – ma prawo spytać laik. 

To urządzenie przypominające piekarnik. Pozwala szybko, przy 
oszczędności energii, przygotowywać gorące potrawy, gwaran-
tując powtarzalność smaku dań. Co ważniejsze z punktu widzenia 
konsumenta – dzięki jego stosowaniu ogranicza się ilość używanych 
tłuszczów, czyli tego, czego staramy się wystrzegać w codziennej 
diecie, a co wydaje się przypisane na stałe do stereotypu „szybkie-
go jedzenia”. – Jeśli na przykład robimy sos do karkówki, nie uży-
wamy w ogóle dodatkowego tłuszczu – mówi pani Ewa. – Bazą jest 
to, co naturalnie wytopi się z mięsa. To pozwala osiągnąć głęboki 
smak, a mięso jest kruche i soczyste.

Urządzenie jest niewielkie, ale kosztuje tyle, co średniej klasy 
samochód. Nowoczesna technologia w służbie nowoczesnej ga-
stronomii. – Staraliśmy się urządzać cały lokal tak, żeby było nie 
tylko ładnie, ale i komfortowo pod każdym względem – podkreśla 
Wojciech Janicki. – Także, żeby dobrze się tu pracowało kucharkom 
i obsłudze.

Ważny element techniczny, z całą pewnością wyróżniający lokal, 
to doskonale przemyślana 
klimatyzacja. A właściwie trzy 
systemy od siebie niezależ-
ne: odrębne w sali konsump-
cyjnej, kuchni i części maga-
zynowej. Podniosło to koszty 
adaptacji pomieszczeń. Dało 
za to efekt w postaci elimi-
nacji nieprzyjemnych zapa-
chów, tak charakterystycz-
nych dla miejsc zbiorowego 
żywienia. W Barze Vittorio 
czuje się zapach jedzenia, 
a nie przypalonego tłuszczu.

Kiedy zajrzymy na zaple-
cze, zobaczymy więcej naj-
nowocześniejszego sprzętu 
i idealny porządek. O dziwo, 
niewiele zapasów. – Więk-
szość produktów kupujemy 
na bieżąco – podkreśla pan 
Wojtek. – Rano dostawcy 
przywożą mięso, warzywa, 
owoce na kompot, które żona 
zawsze odbiera i sprawdza 
osobiście. Jeśli w piątek ser-
wujemy pstrąga, to o ósmej 
rano jest on na nasze zamó-
wienie wyłowiony ze stawu 
w Sianowie, a o dziewiątej 
ląduje w naszej kuchni.

WłOSKIE INSPIRACJE

Mieć własny lokal było 
marzeniem pani Ewy Du-
rał-Janickiej (absolwentki 

kierunku Turystyka na Akademii Rolniczej w Szczecinie) od dawna. 
Małżonkowie myśleli o restauracji serwującej dania kuchni wło-
skiej. – Jesteśmy zakochani w tym kraju, jeździmy tam, kiedy tylko 
to możliwe – mówią. – Wiadomo, że to inny klimat, inne zwyczaje. 
Ale bardzo byśmy chcieli, żeby i w Polsce z czasem pojawiła się ta 
radość życia i życzliwość, którą tam widać na każdym kroku. Weźmy 
kwestię konkurencji w branży gastronomicznej. Przy jednej uliczce 
znajduje się wiele lokali, ich ogródki właściwie przechodzą jeden 
w drugi, a właściciele rano, przed otwarciem, wypijają razem kawę, 
żartują.

Restauracja to plan maksimum. Stąpając jednak twardo po ziemi, 
państwo Janiccy doszli do wniosku, że czas na taką inwestycję nie 
jest dobry. Polacy, a więc także koszalinianie, coraz częściej jada-
ją poza domem, ale na stołowanie się restauracyjne stać niewielu. 

k
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Każdego dnia przed południem jadłospis pojawia się na facebookowym profilu Baru 
Vittorio. To kolejny oryginalny pomysł właścicieli lokalu. Skuteczny, jak się okazuje: – Kie-
dy pewnego razu nieco spóźniliśmy się z informacją, od razu mieliśmy sygnały od zanie-
pokojonych klientów – śmieje się Ewa Durał-Janicka. – A to znaczy, że czekają i czytają.
www.facebook.com/barvittoriokoszalin
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Bar Vittorio znajduje się w Koszalinie przy ulicy 1 Maja 22/4. 
Zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 11-18, a w soboty 
od godz. 11 do 16. Zmieniane codziennie menu sprawdzać 
można na stronie www.facebook.com/barvittoriokoszalin

Szukają tańszych możliwości. 
– Mamy wiele przydatnych kon-
taktów, mielibyśmy świetnych 
dostawców potrzebnych orygi-
nalnych produktów, udźwignę-
libyśmy merytorycznie prowa-
dzenie włoskiej restauracji na 
wysokim poziomie, ale to nie 
ten moment – mówi pan Woj-
ciech.

Jednak miłość do Italii widać 
i w Barze Vittorio, którego na-
zwa wzięła się od włoskiej wer-
sji imienia 3,5-rocznego synka 
państwa Janickich – Wiktora. 
Raz, że w menu pojawiają się 
dania włoskie. Dwa, że styliza-
cja wnętrza wprost nawiązuje 
do włoskiej estetyki. Wystrój 
to własny pomysł gospoda-
rzy. Przy realizacji pomogła profesjonalistka – architekt wnętrz, ale 
kluczowe rozwiązania są wynikiem rodzinnych narad. Wnętrze jest 
jasne, przytulne. Meble – wykonane na specjalne zamówienie – są 
proste, ale funkcjonalne i wygodne.

Koncept, by serwować dania barowe w oprawie restauracyjnej 
należy do kluczowych zaplanowanych wyróżników lokalu. Inne już 
wymieniliśmy: domowy smak, przystępna cena, dania zawsze przy-
gotowywane tuż przed podaniem. Właściciele baru podkreślają: 
– Wszystko sobie dokładnie przemyśleliśmy, nic nie wynika z przy-
padku. Wyznaczamy nowe standardy.

MAłyMI KROKAMI

Od rozpoczęcia prac adaptacyjnych w pomieszczeniach, w któ-
rych wcześniej znajdował się oddział banku, do otwarcia baru 

minął równo rok. Okazało się, 
że uzyskanie wszelkich pozwo-
leń i decyzji administracyjnych 
trwało dłużej niż można się 
było spodziewać. Niektóre for-
malności mogą się wydawać 
nawet zadziwiające. Opinię na 
temat zmiany przeznaczenia lo-
kalu musiał na przykład wyrazić 
konserwator zabytków. Mimo 
że pasaż Milenium powstał do-
piero kilkanaście lat temu. – Mi-
lenium z pewnością zabytkiem 
nie jest, ale ponieważ znajduje 
się w śródmieściu, opinia kon-
serwatora była konieczna. To 
oczywiście nieco wydłużyło 
nasze starania – wyjaśnia Woj-
ciech Janicki.

Ale jak podkreślają państwo 
Janiccy, w koszalińskim ratuszu spotykali się z życzliwą postawą 
urzędników. Jednak wymogi stawiane przez polskie prawo powo-
dują, że formalności trwają długo. Podobnie jak konieczne uzgod-
nienia techniczne. – W pomieszczeniach był prąd i nawet zasilanie 
trójfazowe, czyli tzw. siła – wspomina pan Wojciech. – Po zsumowa-
niu zapotrzebowania na energię urządzeń, które stanowią wyposa-
żenie baru, wyszło że trzeba wystąpić do energetyki o zwiększenie 
dostępnej mocy. Znowu formalności i dość spora suma jednorazo-
wej opłaty na rzecz energetyki, której wcześniej nie braliśmy pod 
uwagę. Takich niespodzianek było więcej.

Jednak w końcu udało się. 21 listopada ubiegłego roku lokal 
otworzył swoje podwoje. Było to spełnienie marzeń pani Ewy, 
w którym to marzeniu mąż bardzo ją wspierał. Pani Ewa w Vittorio 
gra na co dzień pierwsze skrzypce. Zapobiegliwie wszystkiego do-
gląda, spędzając w barze całe dni. Jak mówi, nawet jeśli wieczorem 
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Wojciech Janicki usługi pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami prowadzi od początku paździer-
nika 2013 r. Kontakt: Twoje Centrum Nieruchomości
Koszalin, tel. 606 770 551, w.janicki@tcn.net.pl,
w w w . w o j c i e c h _ j a n i c k i . t c n . n e t . p l

czuje się bardzo zmęczona, następnego ranka budzi się z ochotą 
i z przyjemnością idzie do pracy.

NA NOWyCH TORACH

Oboje państwo Janiccy zmienili charakter pracy, w jednym cza-
sie zamykając wcześniejsze etapy kariery zawodowej. Pan Wojciech 
pomaga żonie, jeśli istnieje taka potrzeba. Ale jego główne zajęcie 
od jesieni ubiegłego roku to prowadzenie agencji nieruchomości. 
Przygotowując się do tego, odbył odpowiednie studia podyplo-
mowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a  podjął je 
jeszcze przed decyzją o otwarciu baru Vittorio. Od zawsze chciał 
sprzedawać nieruchomości, tak jak jego przyjaciele i znajomi, któ-
rzy robią to od lat w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim. Z branżą 
budowlaną był obeznany, kierując przez kilka lat kopalnią kruszyw. 
To doświadczenie pomogło mu w podjęciu decyzji o zdobyciu do-
datkowego wykształcenia w dziedzinie obrotu nieruchomościami. 
Ale jak mówi, dużo nauczył się również od znajomych działających 
od dawna na rynku nieruchomości. – Bardzo mi pomogli – podkre-
śla. – Mogłem skorzystać z ich doświadczeń.

Czy warto było otwierać kolejną w mieście agencję pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami, skoro jest ich już w Koszalinie ponad 
30? Wojciech Janicki jest przekonany, że tak. – Ważne to mieć trochę 
gotówki – uśmiecha się. – Bo żeby zacząć zarabiać, trzeba poczekać 
kilka miesięcy. Znaleźć właściwy dla siebie sposób działania i coś, 
co pozwoli się wyróżnić spośród konkurencji. Przyjąłem, że u mnie 
kupujący nigdy nie będzie obciążany jakąkolwiek prowizją. A pro-
wizję od sprzedających będę brał dużo niższą niż w pozostałych 
agencjach. To oczywiście wymaga maksymalnego ograniczenia 
kosztów. A jak to zrobić? Można tak jak ja to zrobiłem. Nie wynajmu-
ję biura gdzieś w centrum i nie mam obsługi klienta wchodzącego 
z ulicy, bo to oznacza konieczność zatrudniania pracowników. Po-
stawiłem na prezentowanie ofert w Internecie. Korzystam z usług 
28 specjalistycznych serwisów. Z klientami na spotkania umawiam 

się telefonicznie. Do tego wystarczy w praktyce jeden pokój, bo 
i tak większość czasu spędzam na rozmowach u klientów albo wraz 
z nimi na oglądaniu proponowanych obiektów. I muszę stwierdzić, 
że taka metoda pracy doskonale się sprawdza.

Wojciech Janicki działa pod szyldem Twoje Centrum Nierucho-
mości. Każdy rynek lokalny jest nieco inny. Na przykład w Poznaniu, 
gdzie studiuje 120 tysięcy osób, bardzo duży ruch panuje w za-
kresie wynajmu mieszkań. W Koszalinie ma to mniejsze znaczenie. 
U nas klienci poszukują zazwyczaj ofert zakupu.

W ramach tzw. deregulacji zawodów, od początku bieżącego 
roku nieruchomościami może handlować każdy, bo prawo nie wy-
maga już zdobywania licencji na podstawie egzaminu. Zdaniem 
pana Wojciecha to niebezpieczna sytuacja: – Do prowadzenia ta-
kiej działalności potrzebna jest ogromna wiedza. Dlatego uważam, 
że licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości są czymś po-
żytecznym i warto się o nie starać. Inaczej dochodzi do sytuacji, że 
na przykład ktoś kupuje mieszkanie i już po transakcji dowiaduje 
się, że kupił je z lokatorami, lub ze sporym zadłużeniem, bo ktoś 
czegoś nie sprawdził w odpowiednim momencie. Takich pułapek 
jest mnóstwo.

CO DALEJ?

Pani Ewa i Wojciech rozkręcają swoje interesy. Są pełni optymi-
zmu. – Mamy różne nowe pomysły, ale na razie ich nie zdradzamy 
– śmieją się. – Możemy jednak uchylić rąbka tajemnicy. W barze na 
pewno pojawią w menu nowe propozycje. Z niecierpliwością cze-
kamy na wiosnę, żeby wykorzystywać sezonowe warzywa i owoce. 
Przygotowujemy się do serwowania śniadań. A w nieco dłuższej 
perspektywie także do organizowania u nas przyjęć okolicznościo-
wych – mówi pani Ewa. – A co u mnie? – dodaje pan Wojtek. – Budo-
wanie relacji z klientami i budowanie marki mojej agencji. Branża 
obrotu nieruchomościami wymaga wiedzy, systematyczności i cier-
pliwości. Sukces przychodzi z czasem. 
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gdy kilka lat temu pojawił się nie wiadomo skąd, wszyscy mówili o nim nie inaczej,
jak smutny chłopak z akordeonem. ale ten stereotyp szybko runął, bo swoją

bezpretensjonalnością i wyjątkowym stylem bycia, szybko podbił serca polaków.
Jest niesamowicie szczery, wrażliwy, bezpośredni, konwenanse ma za nic, mówi

to co myśli, a że szybciej mówi niż myśli, to często daje ludziom powody do dyskusji. 
czesław mozil - jeden z najbardziej autentycznych polskich artystów. 

zesław, jak to jest z tą Polską?
Wiesz co, ja się coraz bardziej w tym kraju zako-

chuję. Zupełnie naiwnie. Ja to wiem. Naiwnie, bo 
mam na życie, mam na chleb. Zdaję sobie sprawę, 
że innym jest trudniej, ale coś czego w tym wszyst-
kim nie akceptuję, to narzekania. Jestem tak wycho-
wany i wyniosłem to z domu, że jak coś się nie udaje 

to pomimo wszystko idziesz dalej! Do przodu! Nie gadaj! Tylko rób 
coś z tym, kurwa! Jak szczekasz to odbieraj, gdy Putin dzwoni! Po-
każ, że jesteś taki wielki. Tyle na ten temat! Dobrze, że mamy w tym 
kraju różne poglądy, ja się z tego cieszę, ale nie lubię pierdolenia. 

Bardzo proste. Możliwe, że moja sytuacja jest trochę łatwiejsza. Ja 
mogę spełniać swoje marzenia. Kiedyś też byłem hejterem i kiedyś 
też byłem zły. Do momentu É aż sam się nie przebiłem. Z mojego 
punktu widzenia łatwiej jest być otwartym i mówić bądźmy „happy 
shiny people of Poland”. Mnie jest łatwiej, ale ja też spotykam mnó-
stwo ludzi, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, a nie narzekają. 
Zresztą, ja sam to znam. Wiem co to znaczy nie zapłacić rachun-
ku, czy nie mieć na jedzenie pod koniec miesiąca. Ja sam jestem 
świetnym przykładem na to! Nawet jak mieszkałem za granicą, to 
po szkole sprzątałem biura ze swoimi rodzicami. Bo nie było łatwo. 
Ale ja ten swój kraj, tą Polskę…

CZESŁAW MOZIL
BIeRZesZ mnIe

- BIERZESZ CAŁY MÓJ ŚWIAT
 autor: ola grĄdzka 

Czesław Mozil na planie teledysku do piosenki „Krucha blondynka”
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Czesław Mozil na planie teledysku do piosenki „Krucha blondynka”

…kochasz?
Tak! Ja w nią wierzę! Wierzę w tą otwartą, tolerancyjną, piękną! 

I według mnie jest ona wciąż nieodkrytym krajem w Europie. Jest 
takim po części Wild West’em. Tutaj trzeba mieć pistolet, tutaj trze-
ba komuś przypierdolić, tutaj trzeba kombinować. I smuci mnie tyl-
ko fakt, że Polska nie jest krajem dla ludzi słabychÉ

A jaka jest twoja mała, najbliższa ci ojczyzna?
Moja mała Polska to warszawska Praga. Mieszkam w bloku 

i z jednego z moich okien widzę szkołę. Nie wiem ile to jest me-
trów, ale są klasy, są dzieciaki, wszystko widać. Coś ci opowiem. 
Ja bardzo lubię ciemność, ale paradoksalnie, przez długi czas nie 
miałem w mieszkaniu żadnych rolet, zasłon, nic. To było przez pe-
wien czas otwarte mieszkanie, na drugim piętrze, wszystko widać. 
I kiedyś zapomniałem, że są te dzieciaki. To było z 4 lata temu. 
Balowałem u siebie, no i wiesz, miałem przyjaciółkę. Rano biegam 
nagi po swoim mieszkaniu i widzę jak grupa maluchów stoi i pod-
gląda mnie! Tego pana, którego skądś tam znali. A jak zauważyli, 
że on też na nich patrzy to się zaczęło. Scena jak z filmu! Ja sam się 
przestraszyłem! Z ich i z mojej strony rozległo się tylko jedno gło-
śne AAAAAAA! I się schowali. Wtedy też uświadomiłem sobie, że 
są rzeczy logiczne, których nie trzeba łamać. Nie trzeba prowoko-
wać. Więc ja w ten sam dzień kupiłem rolety w całym mieszkaniu 
i jest u mnie ciemno. Żeby nikt nie miał podglądu, bo to jest moja 
jedyna prywatność. A już na pewno to, co ja robię w swoim życiu 
prywatnym nie jest tym, o czym dzieci powinny widzieć. Ale to nie 
zmienia faktu, że fajnie jest 
otworzyć okno w kuchni 
i widzieć jak dzieciaki się 
uczą. To budujący widok.

Czyli dzielisz się swoją 
Polską z innymi.

Ja mam takie zdanie, że 
każdy tworzy swój własny 
świat i sam decyduje o tym 
w jakiej postaci on będzie 
istniał.  Mnie na przykład 
nie zapraszają na imprezki, 
na bankiety w Warszawie, 
bo ja odmawiałem przez 
długi czas. Nie mam czasu 
chodzić, po prostu. Cztery 
czy pięć lat temu miałem 
najlepiej sprzedającą się 
płytę w Polsce. Frydery-
ki i Top Trendy i pierwsze 
miejsce i confetti i wszystko było tak ładnie, ale mogłem iść Galerią 
Bałtycką i nikt mnie nie rozpoznawał. Ja się tylko budziłem z ko-
bietami, które moją muzykę kochały. A gdy zacząłem występować 
w telewizji to zacząłem się budzić z kobietami, które mojej muzyki 
wcale nie rozumieją.

I wtedy zaczęło się twoje publiczne „ja”É
Wiesz, w Polsce jesteśmy nauczeni udawania. A ja nie udaję. Jak 

trzeba gadać, to mówię! Jak trzeba robić, to robię! To nie jest tak, 
że skoro jestem uśmiechniętym chłopakiem, to nie mam jaj. Ja je-
stem wychowany na podwórku, wśród chłopaków z Turcji, Maroka 
czy Iranu. Ja wiem, że jak ktoś cię popchnie i chcesz uniknąć bójki, 
to popychasz dwa razy mocniej. To jest logiczne. I wiąże się z tym, 
że nie akceptuję pewnych zachowań ludzi. Znam swoją rolę, ale 
wymagam szacunku. Nienawidzę sytuacji, gdy podchodzi do mnie 
ktoś, kogo nie znam, ale on mnie rozpoznaje i mówi „Czesiek”. Cze-
siek! Kim jest kurwa Czesiek?! Nawet mój kolega nie zwraca się 
do mnie w ten sposób. Nie dam się traktować przedmiotowo, jak 
dziwka, albo coś tam. Wtedy reaguję. A są różne dni. Są dni kiedy 
mam parcie na szkło i chętnie jestem dla ludzi, ale boli mnie to, że 
ludzie tak rzadko biorą pod uwagę kiedy mówię: „Przepraszam, nie 
dzisiaj, ja się źle czuję.” Ja nie okłamuję ludzi. Kiedy coś mnie wy-
sysa energetycznie, tak jak czasem „sweet focie”, to wtedy mówię: 
„Proszę pani, ja się źle dziś psychicznie czuję. Czy pani to rozumie?” 

A pani tego nie może zrozumieć! Ona ma to w dupie! Ona chce 
mnie tylko otagować na swoim facebooku!

Jesteś wrażliwy. Gdzie się zatem kryje ten skurwysyn, o którym 
sam mówiłeś?

Ja mam w sobie coś ze skurwysyna. Jasne, że tak, ale jest to spo-
wodowane tym, że prawie cały czas spędzam z ludźmi, których nie 
znam i nigdy wcześniej ich nie spotkałem. Wtedy muszę obudować 
się jakąś formą, być otwartym, ale też mocno sygnalizować gdzie 
jest moja granica. Ta, której inni przekraczać nie powinni. Ja żyję 
swoim prywatnym życiem, trzymam się ludzi, których znam od 
małego i to jest cudowne. Pamiętam sytuację, kiedy w poniedzia-
łek rano, kilka tygodni temu, wstałem, przeglądam internet i nagle 
czytam, że ktoś zaatakował mojego kolegę Kubę Wojewódzkiego. 
To mnie totalnie rozwaliło. Ja się spiłem! Po prostu się spiłem. Ale 
przyznaję się, że ja również potrafię krzywdzić. Potrafię krzywdzić 
ludzi, którzy na to zasłużyli. I tak samo jak potrafię spotykać dobrych 
ludzi i szybko nawiązywać z nimi pozytywne relacje, tak samo łatwo 
jest mi się żegnać z ludźmi. Ja potrafię się żegnać, bo życie idzie 
dalej. Ja nie rozpaczam, mimo że boli. I to jest coś, co zrodziło się 
we mnie przez ostatnie 5-6 lat. Może przez to jest mi teraz trudniej 
zbliżyć sie do drugiej osobyÉ

Mówisz o kobiecie?
Tak. Wiesz, ja myślałem, że mam w głowie taki wzór, ideał kobie-

ty, ale okazało się, że się myliłem. Ja nie będę stawiał swojej pra-
cy w opozycji do swojej miłości. Ja nigdy nawet nie myślałem, nie 

brałem pod uwagę tego, 
że kobieta, którą kocham 
będzie kwestionować mój 
czas, czy to, co robię. Ni-
gdy nie sądziłem, że może 
zaistnieć taki dramat trójką-
towy: kobieta, moja praca 
i ja. Mnie to przestraszyło. 
Jako chłopaka, jako kawa-
lera. Jak to? Ja mam zdra-
dzać swoją pracę? Tą, którą 
sam stworzyłem, ten mój 
mały świat? A stworzyłem 
po to, aby dawać w pewien 
sposób szczęście drugiej 
osobie i wyrażać siebie. 
Ja nie będę wybierał. Bie-
rzesz mnie – bierzesz cały 
mój świat.

 Ale wciąż lubisz kobiety.
Ja tego nie ukrywam. Jestem singlem i kocham kobiety, bo one 

są tak różne, wspaniałe i uzależniają. Uzależniają jak hazard. Jak al-
kohol. Jak dragi. Trzeba tylko wiedzieć, jak ten narkotyk zażywać. 
Wtedy jest cudownie.

Wspomniałeś o hazardzie…
Tak. O tym się w Polsce nie mówi, ale to jest najgorsze uzależ-

nienie. Mogę w tej chwili z tobą rozmawiać i sprawdzać mecze, po-
wiedzmy w Chinach. Obstawiać wyniki. Ja miałem z tym problem, 
jak najbardziej. 

Uwolniłeś się od tego? 
Z dnia na dzień przestawałem grać, bo miałem za dużo do strace-

nia. Nie mogę płynąć. Praca, różne projekty, chęć zrealizowania ma-
rzeń to mnie trzyma na ziemi. Ale jak każdy mam słabości. W wolne 
dni, gdy nie wiem co ze sobą zrobić, odlatuję.

 Kiedy jeszcze lewitujesz?
Wiesz, mnie podnieca scena, czyli kobiety. Podniecają mnie 

aktorki. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. To generalnie strasznie 
skomplikowany temat, ale aktorki mnie podniecają. One mają zryte 
głowy. Podniecają mnie też skrajności. Dresiary, bo to jest świat, któ-
rego ja nigdy nie znałem. Dresiara mnie mega kręci, bo ona jest tak 
nieoczywista, do granic. Ogólnie kręcą mnie ludzie z bardzo innych 
środowisk niż moje własne. To jest jak randka w ciemno. Podnieca 
mnie kasjerka w Biedronce. Ona ma raczej inny świat niż ja.
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idzę tu miasto wielkie, którego sława 
sięgnie gwiazd" – legenda mówi, że 
tak właśnie jedna z wróżek o grodzie 
nad Wełtawą mówiła na długo przed 
jego założeniem. Dziś liczba sław, któ-
re można spotkać na jej ulicach jest 
oszałamiająca.

HOLLyWOOD W PRADZE

Pod tym względem, ale nie tylko, Praga zawstydza Londyn, 
Paryż, czy Mediolan. Tutejsze zabytkowe uliczki i place każdego 
dnia oblega ponad milion zwiedzających. Jeśli dodamy do tego, 
że właśnie milion osób mieszka w stolicy Czech, uświadomimy 
sobie, jaka jest skala popularności Pragi. Bez wątpienia to jedno 
z najmodniejszych miast na świecie, które w niczym nie ustępuje 
Rzymowi, czy Barcelonie. Co więcej, w tajemniczej Pradze zako-
chało się Hollywood. Zarabiające grube miliony na jednym filmie 
gwiazdy są zdania, że w dobrym tonie jest wpaść do Pragi. Choć-
by na weekend.

Każdy kto tu przyjeżdża, z miejsca zakochuje się w klimacie mia-
sta i architekturze. Trudno nie ulec swoistej mieszance średnio-
wiecza, baroku, renesansu i współczesności. Filmowcy pokochali 
Pragę po 1984 roku, kiedy Milos Forman kręcił tutaj hitowego 
"Amadeusza" nagrodzonego kilkudziesięcioma nagrodami, z któ-
rych 8 to Oscary. W latach 90. praską Starówką zainteresowali się 
kolejni amerykańscy producenci. W 1992 roku kręcono tu "Kroniki 

młodego Indiany Jonesa", a trzy lata później "Underground" Ku-
sturicy.

MISJA CRUISA

W 1996 na wąskich uliczkach stolicy Czech pojawił się Tom Cru-
ise, kręcący pierwszą część thrillera szpiegowskiego "Mission Im-
possible". Kolejne części kasowego hitu również nie ominęły Pragi. 
W 2010 roku kręcono tu zdjęcia do "Mission Impossible IV". Histo-
ryczne miasto znów stało się tłem dla strzelanin i pościgów. To de-
cyzja Toma Cruisa, który ponownie występował w roli głównej i tym 
razem stał się producentem filmu. Nie jest tajemnicą, że od lat jest 
zachwycony czeską stolicą i wpada tu od czasu do czasu. Podobnie 
jak wielu innych filmowców, dla których Praga udawała nawet Nowy 
Jork i Paryż.

W drugiej części filmu "Blade. Wieczny łowca" Wesley Snipes 
i Kris Kristofferson spacerowali po jednym z najpiękniejszych mo-
stów na świecie – Moście Karola, mijając wieżę Ratusza Staromiej-
skiego i zerkając na czerwone dachy kamieniczek, wieżyczki bram, 
kościołów i wzgórze z Zamkiem Praskim. Realizacja filmu o budże-
cie przekraczającym 60 mln dolarów była jedną z większych pro-
dukcji, jakie kiedykolwiek powstały w stolicy Czech.

BOND I ANGELINA

W 2006 roku w Pradze powstała też część scen do jednej 
z części Bonda – "Casino Royale". Daniel Craig w roli agenta 007 

"W
Most Karola na Wełtawie

Jak dojrzała dama, roztacza wokół siebie nutę tajemniczości. niby wszyscy ją znają, 
a jednak okazuje się, że mało o niej wiedzą. dała się poznać od strony gotyckich wież, 

secesyjnych kamienic i czerwonych dachówek. ale czy właśnie dla nich ukradkiem 
przyjeżdżają do pragi brad pitt, angelina Jolie, mick Jagger, czy kylie minogue?

PRAgA O TWARZY GWIAZdY
autor: marta legieć
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zaprezentował widzom Klasztor Strahov na Hradczanach, Muzeum 
Narodowe przy placu Wacława i praskie lotnisko. Trudno wymienić 
wszystkie filmowe hity, jakie powstały na ulicach Pragi. Tak samo, jak 
trudno wymienić wszystkie gwiazdy, które zauroczyło to miasto.

Zaułki czeskiej stolicy pokochali Brad Pitt i Angelina Jolie, którzy 
po raz pierwszy pojawili się tu w 2007 roku, gdy kręcili zdjęcia do 
filmu „Wanted. Ścigani”. Od tego czasu raz po raz plotkarskie media 
podają, że para widziana była na praskim lotnisku. Chętnie przyjeż-
dżają tu z całą rodziną, zaglądając często do restauracji Svata Klara 
w pobliżu Zoo, z dala od centrum.

Również Matt Damon pojawił się po raz pierwszy w Pradze z po-
wodu kręconego tu filmu. Prace nad „Tożsamością Bourne’a” trwa-
ły kilka miesięcy, w ciągu których aktor poznał miasto jak własną 
kieszeń. Później wrócił tu jeszcze kręcić "Nieustraszonych braci 
Grimm". Dziś ma tu ulubione miejsca i restauracje. Często gości 
w Kampa Park, podobnie jak Robert Redford i Hillary Clinton. Każdy 
zresztą może sprawdzić jak smakuje tu carpaccio z wołowiny, risot-
to z leśnymi grzybami, czy żabnica. W zdominowanej przez Zamek 
Praski dzielnicy Mala Strana, z widokiem na Wełtawę i słynny most 
Karola, łatwo poczuć się jak gwiazda. W księdze gości tej, jednej 
z najbardziej ekskluzywnych knajp w mieście,wpisali się już Sylve-
ster Stallone, Arnold Schwarzenegger i Kylie Minogue. Niektórzy 
zrobili sobie pamiątkowe fotki z właścicielami lokalu.

URODZINy MICKA JAGGERA

Bywa tu też Mick Jagger, który tak pokochał atmosferę miasta, 
że dziesięć lat temu właśnie w Pradze postanowił spędzić swoje 60. 
urodziny. Było do tego stopnia tajemniczo, że nawet zaproszony na 
uroczystość Vaclav Havel nie wiedział, dokąd ma się udać na spo-
tkanie. "To jest prywatna impreza pod pełną kontrolą Micka Jagge-
ra. O tym, gdzie się odbędzie, zostaniemy poinformowani w ostat-
niej chwili" tłumaczył mediom doradca Havla. Być może spotkali się 
w Four Seasons Hotel, gdzie mieszkał jubilat?

Równie wiele sław zatrzymuje się niezwykłym muzycznym hote-
lu Aria. W tutejszych pokojach rezydowali Bill Clinton, Madeleine 
Albright i Seal z Heidi Klum, kiedy jeszcze tworzyli wzorowe mał-
żeństwo. W Arii kilkukrotnie przebywał też  m.in. Gérard Depardieu. 
Francuski wielbiciel dobrych smaków za każdym razem uwielbiał 
przyrządzać posiłki w asyście kucharzy z tutejszej restauracji Coda. 
Jego ulubiony przysmak? Domowy kołacz morelowy z kruszonką 
według przepisu babci szefa kuchni Davida Šaška.

NA RANDCE Z BRUCEM

O mieście ekscentryków oraz wizjonerów, spacerując po Złotej 
Uliczce i Hradczanach, próbowali się czegoś dowiedzieć Nicolas 
Cage, Jackie Chan, Sean Connery, Daniel Craig, Johnny Depp, 
Faye Dunaway, Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Peter O'Toole, 
Hilary Swank, Elijah Wood i wiele innych gwiazd. Wszyscy mieszkali 
i pracowali w Pradze.

Na czym jednak polega ten czar i piękno Pragi? Być może na to 

pytanie odpowiedzą zakochani? Praga to raj dla romantyków, bez 
względu na porę roku, choć coraz więcej osób na przeżycie tu mi-
łych chwil z ukochaną osobą wybiera Walentynki. Każdy może prze-
żyć niezapomniany dzień, tydzień lub miesiąc w jednym z najpięk-
niejszych miast świata. Nie ma tu bardziej romantycznego miejsca 
niż wzgórze Petrin. Jego zbocza są wręcz wymarzone na romantycz-
ny spacer okraszony wspaniałym widokiem na panoramę miasta.

PRAGA ROMANTyCZNA

Pod figurą poety okresu romantyzmu, Karela Hynka Machy, od 
wielu lat spotykają się zakochani. Jak głosi legenda, miłość przy-
pieczętowana pocałunkiem w tym właśnie miejscu przetrwa wieki. 
Czy postąpił tak Bruce Willis, który oszalał na punkcie o 24 lata od 
siebie młodszej modelki czeskiego pochodzenia, Petry Nemcovej? 
Trudno powiedzieć. Z całą pewnością spacerowali po Kampie, zwa-
nej Praską Wenecją. Bo tu, podobnie jak we włoskim mieście, grupa 
kamienic pomiędzy Mostem Karola a ujściem Certovki do Wełtawy, 
usytuowana jest bezpośrednio nad wodą.

Wracając do romansów – Nemcova zaprzeczała, jakoby łączyło ją 
z Willisem coś więcej. Bruce za to był bardziej rozmowny. Rozpowia-
dał bez wstydu, że ich spotkania miały jak najbardziej formę randek. 
Dużo więcej niż tajemnicze randki z Pragą wiąże Jennifer Lawrence, 
laureatkę Oscara z roku 2012 dla najlepszej aktorki pierwszoplano-
wej. Zakochała się w tym mieście podczas kręcenia filmu Serena. 
Od tego czasu marzy, aby właśnie w tym mieście wziąć ślub.

Kto nie chce iść w ślady Bruca i Petry, a bliższy jest mu romantyzm 
Jennifer, powinien odwiedzić ogrody zamkowe, albo wybrać się 
w romantyczny rejs po rzece Wełtawie.

PRAGA TAJEMNICZA

Równie jak romantyczna, Praga potrafi być tajemnicza. Niesamo-
wita atmosfera tego miasta od zawsze fascynowała zwiedzających, 

wśród których nie brakowało największych postaci nauki, sztuki 
i polityki odwiedzających na krótko lub na dłużej to skrzyżowanie 
w sercu Europy. Fascynowały ich nie tylko kręte uliczki żydowskiego 
miasta, znane z powieści Franza Kafki, przesiąknięte opowieściami 
o Golemie. Ten olbrzym z gliny podobno czai się gdzieś w zakamar-
kach synagogi Staronovej, najstarszej budowli w żydowskim Jose-
fovie i najstarszej zachowanej synagogi w Europie.

Wieloma legendami otoczony jest Wyszehrad. Dziwne rzeczy 
działy się również w tak zwanym Domu Fausta w Pradze (Karlovo 
náměstí 40). Z tym budynkiem wiąże się opowieść o Fauście, słyn-
nym mistrzu czarnej magii, który zaprzedał swą duszę diabłu. Po-
dobno do piekła został zabrany właśnie z tego domu. Otworu w su-
ficie, który pozostał po tym wydarzeniu, długo nie dało się w żaden 
sposób zamurować. Dziś mieści się tu apteka.

W Pradze istnieje coś ukrytego pod powierzchnią, coś niedostęp-
nego dla banalności dnia powszedniego. To stolica o wielu twa-
rzach z budynkami prezentującymi przeróżne style architektonicz-
ne – romantyczna i tętniąca życiem, stara i nowa. Czas ją poznać!

Zamek PraskiBiblioteka w Klasztorze Strahov
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niestraszne mu pionowe podjazdy, karkołomne zjazdy, czy błoto po dach. Jest po
prostu nie do zatrzymania. to brytyjska legenda, jedna z pierwszych i najsłynniejszych 

terenówek świata. tak jak Jeep w usa, tak landrover defender jest na wyspach
symbolem auta 4x4.
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o jeden z najbardziej znanych samochodów tere-
nowych na świecie. Sprzedano do tej pory ponad 
dwa miliony egzemplarzy. Przez wiele dekad zmie-
niał się jedynie detalami. Efekt jest taki, że obec-
nie produkowana generacja niewiele różni się od 
swojego pierwowzoru.

AUTO DLA LARy CROFT

W tym roku minęło równe 30 lat od czasu, gdy z fabryki w So-
lihull wyjechał pierwszy Defender. Od początku produkcji w roku 
1948 aż do roku 1951 w samochodzie montowano benzynowe 
silniki o pojemności 1, 6 litra. W standardowym wyposażeniu nie 
byłoÉ drzwi i dachu, trzeba było zamówić je za odpowiednią do-
płatą! W zależności od życzenia klienta, dach mógł być płócienny 
lub aluminiowy.To nie koniec ciekawostek. Przez pierwszych sześć 
lat rovery można było nabyćÉ jedynie w kolorze zielonym. Spartań-
ski charakter na tyle jednak przypadł do gustu brytyjskim rolnikom, 
że po zaledwie kilku miesiącach, co tydzień auto znajdowało 1000 
kupców! Gigantyczne zainteresowanie kultowym dziś modelem 
było równie gigantycznym szokiem dla flegmatycznych Wyspiarzy. 
Fabryki Rovera nie nadążały z przyjmowaniem zamówień.Co jesz-
cze z ciekawostek? Był „aktorski” epizod w karierze brytyjskiej tere-
nówki, bowiem auto towarzyszyło na ekranie filmowej Larze Croft 
granej przez Angelinę Jolie. Z tej okazji wyprodukowano nawet 
limitowaną edycję modelu nazwaną właśnie „Tomb Raider”.

EKSTREMALNIE NIEZAWODNy

Kształt Defendera definiuje jego zastosowanie. Krótka maska, 
podwyższony tył i wysokie zawieszenie w połączeniu z płaskimi 
bokami zapewniają wysoką widoczność i możliwość prowadzenia 
w najbardziej radykalnych sytuacjach. Jego wytrzymałość i nieza-
wodność w ekstremalnych warunkach zyskała mu miano pojazdu do 
zadań specjalnych, o czym świadczy jego szerokie zastosowanie np. 
w wojsku, leśnictwie, kopalniach. Niewątpliwą zaletą Defendera są 
naturalne właściwości terenowe, które posiada już w wersji fabrycz-
nej np. możliwość bezpiecznego wjazdu do wody o głębokości 50 
cm oraz bezproblemowy podjazd na wzniesienia o nachyleniu 45 
stopni.Dodatkowo nitowane aluminiowe nadwozie o budowie pa-
nelowej zapewnia karoserii naprawdę długie życie. Osadzona na 
solidnej ramie konstrukcja występuje w trzech wersjach o różnym 
rozstawie osi – 90, 110 i 130 jako 2., 3. i 4. drzwiowy pickup oraz 3 
i 5. drzwiowy SUV. Defender to znakomity wybór dla wszystkich po-
szukiwaczy przygód i podróżników. Daje ogromne możliwości ho-
lowania, przewozu ładunków, wszechstronnej konfiguracji siedzeń 
nawet dla siedmiu dorosłych osób.

Land Rover Defender jest jednym z ostatnich prawdziwych sa-
mochodów terenowych. Jednym z wielu dowodów na niezwy-
kłość tego auta jest fakt, że do dziś na całym świecie nadal jeździ 
ponad 75 procent wszystkich wyprodukowanych przez ponad pół 
wieku Defenderów. Niestety, z końcem 2015 roku przestanie być 
produkowany. Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa biernego 
i czynnego w modelu jest raczej ubogie i niedługo nie będzie speł-
niało wymagań stawianych przez Unię Europejską, takie jak progra-
mowalne strefy zgniotu lub poduszki powietrzne. Producent nie 
zdecydował się na unowocześnienie terenówki woląc wycofać ją 
z produkcji. Ale natura nie lubi próżni. W 2019 roku na rynku ma się 
pojawić następca Defendera. 

T
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A le nie oszukujmy się, Teslą w wydaniu sporto-
wym nie da się spokojnie jeździć. To auto wy-
jątkowe w każdym calu. Intryguje już od pierw-
szego kontaktu, gdy cichutko podjeżdża na 
parking nie wydając z siebie żadnego głosu. 
Bezszelestnie. Dopiero, gdy wsiadam, odpa-

lam, wciskam gaz do dechy i ruszam jak torpeda, słyszę jednocze-
śnie charakterystyczny świst elektrycznego silnika. 

Przyśpieszenie wgniata mnie w fotel, z wrażenia euforycznie krzy-
czę, a uśmiech mam szerszy niż Julia Roberts. Już wiem dlaczego 
Tesla nazywana jest elektryczną rakietą lub elektryczną maszynką 
do pokonywania zakrętów. I mimo, że w swoim życiu prowadziłem 
mnóstwo znakomitych samochodów z Maserati, Porsche, czy Fer-
rari na czele, to jednak czuję coś, co trudno opisać słowami. Czuję, 
że mam władzę, panowanie nad czymś wyjątkowym. Bo Tesla taka 
właśnie jest. Na świecie jeździ tylko 1200 takich samochodów. 

Jazda tym samochodem to prawdziwa przyjemność. Oczywiście, 
sceptycy znajdą zaraz całą listę rzeczy, która może im przeszkadzać, 
ale nikt przecież nie ukrywa, że w dzisiejszych czasach zakup takie-
go samochodu to kaprys z jednej strony, a z drugiej też identyfikacja 
z pewną filozofią, bądź też z profilem działalności firmy, jak choćby 
w przypadku firmy TFF S.A., która jest właścicielem prezentowanej 
Tesli. Firma specjalizuje się we wdrażaniu ekologicznych technolo-
gii, nowoczesnych rozwiązań opartych na energii odnawialnej, nic 
zatem dziwnego, że Tesla jest dla firmy znakomitym narzędziem 
marketingowym. 

Podejrzewam, że każdy, kto choć raz przejedzie się tym samo-
chodem, zmieni zdanie na temat aut elektrycznych. Czy tego chce-
my, czy nie to jest przyszłość motoryzacji. I jeśli ktoś tylko w skali 
globalnej rozwiąże problem „tankowania” takich samochodów, 
możemy spodziewać się motoryzacyjnej rewolucji. Ja nie mam nic 
przeciwko!

to auto, choć zasilane tylko prądem pozwala przyspieszyć do „setki” w niewiele ponad 3 
sekundy, bez problemów osiągnie prędkość 200 km/h, a na jednym ładowaniu 

akumulatora pokona się drogę z koszalina do szczecina i z powrotem. 
pod warunkiem, że będzie to spokojna jazda. 

ELEKTRYCZNA RAKIETA
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ELEGANCJA TARANKO

ARANKO to istniejąca od 1987 roku polska marka 
odzieżowa. Szyje ubrania dla kobiet poszukujących 
eleganckich i oryginalnych kolekcji. W każdym se-
zonie w krótkich seriach oferuje duży wybór sukie-
nek, spódnic, bluzek, sweterków, spodni, płaszczy 
i kompletów (w rozmiarach 34-42). Kolekcje uzu-
pełniają szale, paski, torebki oraz biżuteria.

W kolekcji, z której pochodzą prezentowane przez nas rzeczy, po-
jawiają się najmodniejsze kolory sezonu: czerwone wino, chabrowy 
niebieski i ponadczasowa czerń. Stroje prezentuje Magdalena Mro-
żewska, ubiegłoroczna Miss Polski Nastolatek Pomorza Środkowego, 

uczestniczka finałów ogólnopolskich tego konkursu piękności.
Magda jest uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego im. Włady-

sława Broniewskiego w Koszalinie. Jej pasje to języki obce i czytanie 
książek. Marzy, by studiować medycynę. I nawet wie, gdzie chciała-
by to robić. Jej wybór padł na Poznań. Już 8 lutego br. Magda odda 
koronę kolejnej najpiękniejszej nastolatce na Pomorzu. Wtedy, tra-
dycyjnie w koszalińskiej galerii Emka, odbędą się tegoroczne elimi-
nacje konkursu. Początek o godz. 16.

„Prestiż. Magazyn Koszaliński” jest patronem medialnym wybo-
rów. Zwyciężczyni ufunduje nagrodę w postaci profesjonalnej sesji 
zdjęciowej. 

T
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Modelka : Magdalena Mrożewska
Zdjęcia : Dawid Promiński, www.dawidprominski.pl

Stylizacja : Katarzyna Borowska i Agnieszka Staszewska
Makijaż : Katarzyna Borowska
Fryzury : Katarzyna Borowska

Za udostępnienie strojów serdecznie dziękujemy
państwu Iwonie i Jackowi Śliżewskim, właścicielom 

salonu TARANKO w Centrum Handlowym Atrium
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ziewczyny studiują na piątym roku w Instytu-
cie Wzornictwa na Politechnice Koszalińskiej. 
Zaprzyjaźniły się podczas pleneru na pierw-
szym roku. Żadna nie pochodzi z Koszalina, 
ale wszystkie prawdopodobnie tu zostaną. 
Albo z sympatii do miasta, albo z powo-
dów osobistych. Deklarują, że moda jest ich 
największą pasją i nie mają wątpliwości, że 

zwiążą z nią zawodową przyszłość. Nie projektują dla siebie na-
wzajem, nie planują też założenia wspólnej firmy. Boją się pokłó-
cić, co zdarza się, gdy w relacjach między ludźmi rolę zaczynają 
grać pieniądze. Ale różnią się opiniami często, choć nie wpływa 
to na przyjaźń. – Nasze projekty są tak mocne w wyrazie, tak spe-
cyficzne, że po prostu do siebie nie pasują – mówi Marta Bo-
rowska. – Wspieramy się za to w działaniach i kibicujemy sobie.  
Wspólnie dziewczyny prowadzą uczelniane koło naukowe The 
North Fashion, na które uczęszcza dziewięć osób. – Pierwsze szkice 
już powstają, myślimy o pokazie mody, szukamy funduszy na jego 
realizację – mówi Sara.

MODA PONAD WSZySTKO

Joanna Haracewiat: Pochodzi z Trzcianki. Od pierwszego roku 
zajmuje się projektowaniem biżuterii. Dyplom licencjacki obroniła 
u dr Anny Orskiej (uznana projektantka biżuterii m.in. dla firm W. 
Kruk, Deni Cler, Svarowski Elements). Studiuje też drugi kierunek – 
mechatronikę, jest na trzecim roku. Po studiach chciałaby założyć fir-
mę. Na razie jej rzeczy można znaleźć w kilku popularnych sklepach 

internetowych z rękodziełem. Wykonuje też projekty na zamówie-
nie. Za pierwszy sukces uznaje kolekcję dyplomową – chciałaby ją 
poszerzyć i sprzedawać. Sukcesem była też indywidualna wystawa 
w Galerii Na Poddaszu w Pile, we wrześniu ubiegłego roku. W paź-
dzierniku wzięła udział w warsztatów Fashion Jewellery w ramach 
Art& Fashion Festival organizowanych przez Grażynę Kulczyk w Sta-
rym Browarze w Poznaniu. Joanna do szóstki uczestników zajęć zo-
stała wybrana spośród 300 osób. Jej projekty można było oglądać 
we wnętrzach Starego Browaru.

Sara Betkier: Pochodzi z Lipna k. Włocławka i Torunia. Modą zaj-
muje się od ośmiu lat. Studiuje projektowanie ubioru. Prowadzi wła-
sną stronę internetową Betkier.pl, gdzie można obejrzeć jej prace. 
Projektuje na zamówienie. W 2012 roku, na swoje 21. urodziny, po-
kazała kolekcję mody w stylu burleski w Klubie Studenckim „Kreślar-
nia”. Brała udział w Międzynarodowym Konkursie dla Projektantów 
i Entuzjastów Mody Off Fashion w Kielcach (kolekcja wystawowa 
pojedzie na kolejną edycję konkursu). Dyplom pt. „Klasyka ina-
czej w kolekcji ubiorów damskich” przygotowała pod okiem Aliny 
Adamczak, którą uważa za swoją mentorkę w kwestii projektowania 
odzieży. Sara przeszła kurs stylistyki osobistej, który – jak zaznacza 
– dostarczył jej wiedzy, jak kobieta powinna się ubierać, by podkre-
ślać atuty sylwetki, kształty. Tym inspiruje się przy projektowaniu.

Marta Borowska: Pochodzi z Chłopów. Studiuje komunikację 
wizualną. Podobnie jak Sara, wzięła udział w Off Fashion 2013, 
gdzie dostała wyróżnienie. Wyróżnienie otrzymała też w ogólno-
polskim konkursie na młodego projektanta bielizny. Doświadcze-
nie w tym względzie zdobyła, pracując przez trzy lata jako projek-
tant firmy Livia Corsetti, koszalińskiego producenta bielizny. Pod 

d
są trzy - Joanna, sara, marta. różnią się typem urody, temperamentem, także

artystycznym, co innego projektują. łączy je pasja do mody, uczelnia i kierunek studiów. 
wszystkie mają za sobą pierwsze sukcesy: wystawy indywidualne i zbiorowe, udział

w prestiżowych konkursach i ambitne plany na przyszłość. oczywiście związane
z projektowaniem. przed nimi pierwsza wspólna wystawa pn. „istota rzeczy”.

otworzą ją 14 lutego w muzeum w koszalinie.

TRZy żyWIOŁy, TWÓRCZY ChAOS
autor: anna makocHonik
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okiem konstruktorki, Teresy Błaszczyk, zgłębiała niezwykle teraz 
przydatne tajniki i techniki projektowania.

RAZEM, ALE OSOBNO

Wystawa w Muzeum w Koszalinie nosi nazwę „Istota rzeczy”. 
Aranżacja przygotowywana pod okiem dr Bogusława Niewiadom-
skiego – jak mówią dziewczyny – będzie spójna, ale prace prezen-
towane odrębnie, w trzech sekcjach. Wernisaż nastąpi 14 lutego, 
zakończenie wystawy 28 lutego br.

Sara: – Pomysł powstał, gdy pojechałyśmy na wystawę Asi do Piły. 
Długo się przyjaźnimy, więc pomyślałyśmy, że mogłybyśmy zrobić 
coś wspólnie. Zaczęłyśmy się starać o salę u dyrektora koszalińskie-
go Muzeum, Jerzego Kalickiego, który okazał przychylność wobec 
naszej inicjatywy. Pozytywnie zareagował także dyrektor Instytutu 
Wzornictwa, prof. Jacek Ojrzanowski i tak jesienią zaczęłyśmy przy-
gotowania.

Marta: Myślę, że jesteśmy na tyle dojrzałe, że czas najwyższy ro-
bić coś, co nie pozwoli nam stanąć w miejscu po studiach. Bardzo 
chcemy się rozwijać, to dla nas najważniejsze.

Prace powstają pod okiem wykładowców, dra Bogusława Niewia-

domskiego, dr Aliny Adamczak, mgr Piotra Stramskiego, mgr Anny 
Szklińskiej. W projektowaniu pomagają studentkom także Emilian 
Reiske, Katarzyna Eisen, Leszek Jagodziński, Mieczysław Krawczyk. 
Dziewczyny przyznają, że od uczelni otrzymują ogromne wsparcie, 
także finansowe. W tym od prorektora ds. studenckich, prof. dr hab. 
Kazimierz Szymańskiego i Parlamentu Studentów. Chwalą również 
warunki, jakie stwarza im Politechnika Koszalińska, zwłaszcza, jeśli 
chodzi o dostęp do materiałów i możliwości rozwoju pasji.

Sara: Duża część prac może powstać ze względu na dobre wy-
posażenie warsztatów. Mamy do dyspozycji pracownię ubioru, 
małych form, drewna, spawalniczą, dostęp do narzędzi, gilotyn, 
palników, lutownic. Studiując tu, poznajemy rożne materiały, wiemy 
jak ich używać. Dzięki temu cały czas poszerzamy wiedzę. Materiały 
dofinansowuje uczelnia, bo są kosztowne. Nie mogą być trzeciego 
sortu. Wykorzystujemy np. najlepszą wełnę, prawdziwą skórę. Przed 
nami jeszcze mnóstwo pracy, część eksponatów w moim przypad-
ku dopiero powstaje. Wiążemy przyszłość z projektowaniem, więc 
musimy się starać, by pierwsze modele były znakomicie wykonane, 
odszyte. Ja korzystam z pomocy krawcowej. Na szczęście mamy 
wsparcie znajomych, przyjaciół, partnerów no i wykładowców.

Marta: Nie idziemy na łatwiznę. Chcemy, by wszystko było jak 

najlepsze, dajemy z siebie wszystko. Zakładamy, że modele wy-
konaniem i pod względem projektowym nie będą odbiegały od 
poziomu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, najbardziej prestiżowej, 
jeśli chodzi o modę, uczelni.

KORA, ZWIERZęTA I UKłADy SCALONE

Joanna: Na wystawie będzie można zobaczyć dwie moje kolek-
cje. Dyplomowa składa się z dwunastu elementów. Inspiracją były 
gry dziecięce, poszczególne modele można rozkładać i składać. 
W większości to naszyjniki, wisiory na łańcuszkach, bransolety i pier-
ścionki wykonane z tworzyw sztucznych, metali, utrzymane w stono-
wanej kolorystyce, niektóre z elementami kolorowymi. Najnowsza 
kolekcja, „Dendro”, obejmuje mniej tradycyjne formy przestrzenne, 
bliskie rzeźbie, bo wśród eksponatów znajdzie się m.in. połączenie 
pierścionka z bransoletą i kolii z naramiennikiem. Inspiracją była 
kora, użyta w kolekcji naturalnej formie lub wykonana z tworzyw 
sztucznych: pleksi i spienionego pcv, metalu czy kleju na gorąco, 
który posłużył mi do zrobienia realnego odlewu kory. Modele w ca-
łości robię samodzielnie, najchętniej w kompletach, bo lubię róż-
norodność form.

Sara: – Zaczęło się od tego, że chciałam zrobić ozdoby na głowę, 
na jeden z przedmiotów. Dostałam od znajomego myśliwego prze-
piękne, wielkie poroże łosia. Postanowiłam zaprojektować podob-
ne formy. Do tego adekwatne ubrania, stąd nawiązania do wyglądu 
żubrów, łosi, zwierząt leśnych. Modele mają elementy inspirowane 
kształtem zwierząt np. rozbudowane barki, wypukłe plecy, pikowa-
nia, ale są przy tym kobiece, podkreślają kształty.

Marta: Moją inspiracją była współczesna magia i nowe techno-
logie. Obserwowałam, co robi mój chłopak, który studiuje kieru-
nek inżynieryjny i moją uwagę zwróciły płytki z układami scalonymi. 
W kolekcji odwzorowałam je w postaci mosiężnych pasków, które 
łączą moduły tkanin wełnianych i kaszmirowych. Są trochę jak bi-
żuteria. Kolekcja „Digitalism” jest moją pierwszą. Jest futurystyczna 
i wygląda dość ciężko, ale jest kobieca i dość wygodna.

Dziewczyny mówią o sobie: „trzy żywioły, generalnie chaos”. 
W poszukiwaniu inspiracji i materiałów biegają po lesie, odwiedza-
ją wysypiska śmieci, firmy blacharskie lub produkujące banery. Ich 
ulubionym sklepem jestÉ Castorama. Goszczą tam często i wycho-
dzą z naręczem kolanek, prętów, narzędzi i wszelkich przydatnych 
elementów. – Projektujemy w sposób szalony – śmieje się Joanna. 
– Nigdy się nie nudzimy. Kochamy to.
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wśród wielu okolicznościowych spotkań poprzedzających boże narodzenie spotkanie, 
jakie odbyło się 16 grudnia ub.r. w centrum kultury 105 mogłoby się wydawać typowe. 
było jednak wyjątkowe. po raz pierwszy nie wyłącznie w swoim gronie i w miejscu

jak najbardziej publicznym zgromadzili się koszalinianie propagujący
ideę psychiatrii środowiskowej.

sychiatria środowiskowa” – brzmi enigmatycz-
nie. W praktyce chodzi o lekarzy, psychologów, 
psychoterapeutów, rodziców i innych bliskich 
osób dotkniętych chorobami psychicznymi 
oraz – oczywiście – samych chorujących, których 
łączy przekonanie, że powrót do zdrowia jest 
łatwiejszy dzięki wspólnemu przełamywaniu 

barier i udzielaniu sobie nawzajem wsparcia.
W ostatnich 20 latach dużo zmieniło się w Polsce, jeśli chodzi 

o stosunek do niepełnosprawnych. Jednak niepełnosprawność 
wynikająca z chorób psychicznych pozostaje nadal tabu. Mało się 
o tym mówi, pisze, objaśnia. Rodziny, w których ktoś zachoruje, 
są właściwie skazane same na siebie. Doświadczają szeregu pro-
blemów zmieniających życie wszystkich domowników. Choroby 
psychiczne silnie stygmatyzują ludzi, toteż częstą reakcją środo-
wiska – na przykład sąsiadów, znajomych, współpracowników – 
jest odcięcie się, niejako odrzucenie zarówno samego chorego, 
jak i jego bliskich. Kryje się za tym lęk, bo tak naprawdę niewiele 

wiemy o naturze zaburzeń psychicznych, zwyczajnie nie umiemy 
odnosić się do osoby, która ich doświadcza i zachowuje się inaczej 
niż kiedyś.

Izolacja może wynikać również z samej natury choroby. Tak czę-
sto dzieje się w przypadku schizofrenii. Zapadają na nią zazwyczaj 
ludzie u progu dorosłości. Jak pokazuje statystyka – częściej męż-
czyźni niż kobiety, choć generalnie problem dotyczy od 0,5 do 
1 proc. populacji, a więc wcale nie małej grupy ludzi. Normalnie 
funkcjonujący zdolny student może nagle poczuć się w komplet-
nej pustce i doświadczyć urojeń, które uniemożliwiają mu opusz-
czenie domu. Nie jest w stanie wykonać najprostszych czynności 
wokół siebie. Jest skazany wyłącznie na inne osoby. Trwa to mie-
siącami, latami. Violetta Południak, psycholog i psychoterapeuta, 
mówi: – Spotkałam w moje praktyce sytuację, że młody mężczyzna 
nie wyszedł z mieszkania przez ponad 10 lat. Ponieważ co jakiś 
czas musiał stawić się w ZUS-ie na komisji lekarskiej decydującej 
o przyznaniu renty, opiekująca się nim mama zamawiała taksów-
kę. Kurs do ZUS-u i z powrotem. Potem znowu tylko cztery ściany. 
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Latami. Na szczęście udało się wspólnymi siłami wyprowadzić go 
z tego stanu.

Między innymi z potrzeby przełamywania izolacji chorych i ich 
bliskich powstało w Koszalinie Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Przystań”. A także Fundacja 
„Nowe Życie”, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Przyszłość” i Środowiskowy Dom Samopomocy „Odrodzenie”. Dr 
Izabela Ciuńczyk, psychiatra, ordynator w koszalińskim szpitalu psy-
chiatrycznym, objaśnia: – W domach samopomocy odbywają się 
rozmaite zajęcia terapeutyczne przywracające osobom chorującym 
wiarę, że mogą odzyskać samodzielność. Komuś, kto obserwował-
bym to z boku, mogłoby się wydać dziwne, że terapii może służyć 
na przykład nauka przygotowywania posiłków. Ale dla wielu uczest-
ników zajęć powrót do zwyczajnych czynności bywa ogromnym 
wysiłkiem. Jednak najważniejszą korzyścią jest to, że wychodzą ze 
swoich domów, znów znajdują się wśród ludzi, doświadczają emo-
cji. Przekonują się, że nie tylko oni mają określone problemy i że 
można sobie z nimi radzić.

Terapeutyczne są wszelkie postaci aktywności. Ktoś pisuje, ktoś 
fotografuje. Kogoś innego wciągnęła plastyka. Organizowane są 
wspólne wyjazdy. Jeden z ostatnich miał związek z redagowaną 
przez „domowników” „Gazetą Słoneczną”. Parę dni w Warszawie 
i z prawdziwego zdarzenia warsztaty dziennikarskie w redakcjach 
czołowych polskich gazet („Wyborczej”, tygodnika „Polityka”). – 
W redakcjach bardzo poważnie potraktowano naszą obecność, 
zorganizowano po kilka godzin zajęć dziennie. To miało kapitalne 
znaczenie, bo dało odczuć osobom wychodzącym z choroby, że są 

w pełni wartościowymi ludźmi, godnymi cudzego zainteresowania 
i uznania – mówi dr Izabela Ciuńczyk.

Formą terapii był również pokazany podczas wigilijnego spo-
tkania w CK 105 spektakl. Niedługi, półgodzinny. Wyreżyserowany 
przez Wojciecha Węglowskiego, który prowadzi zajęcia teatralne 
m.in. w Pałacu Młodzieży. Widownia sali kinowej CK 105 zapełnio-
na po ostatnie miejsce; było jakieś 300 osób. Na scenie uczestnicy 
zajęć w środowiskowych domach samopomocy i wolontariusze ze 
Stowarzyszenia Młodzi Młodym. Na koniec długie brawa, nie zdaw-
kowe, bo wypada. Prawdziwe. Potem gratulacje, słowa podziwu.

– Nasza wigilia była szczególnym wydarzeniem. To kolejny waż-
ny etap w rozwoju środowiska. Po raz pierwszy odbyła się ona nie 
w zamkniętym gronie, ale otwarcie, bez obawy – podkreśla Izabela 
Ciuńczyk. – Byli bliscy chorych, terapeuci, ale także sąsiedzi i zna-
jomi, których zaprosili nasi podopieczni. To przełamanie kolejnej 
bariery.

Środowisko rzeczywiście krzepnie i wychodzi na zewnątrz. Do-
wodem na to była choćby I Koszalińska Konferencja Psychiatryczna. 
Zorganizowana w listopadzie 2013 r. we współpracy z Politechniką 
Koszalińską poświęcona była głównie zagadnieniom przełamywa-
nia społecznej izolacji ludzi dotkniętych zaburzeniami psychiczny-
mi. Wcześniej zaś, kiedy zagrożone było istnienie koszalińskiego 
szpitala psychiatrycznego, środowisko zabrało jednoznacznie głos 
w jego obronie, stając się poniekąd partnerem dla władz samorzą-
dowych w poszukiwaniu najlepszego z punktu widzenia interesu 
społecznego modelu organizacji opieki psychiatrycznej w Koszali-
nie i regionie.
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„dobrze, że temat zaburzeń psychicznych pojawia się częściej w przestrzeni publicznej, 
że się o nich mówi. dla osób chorujących to jest nieprawdopodobnie ważne.” rozmawiamy 

z izabelą ciuńczyk, psychiatrą, psychoterapeutą, dyrektor nzoz medison, ordynator
oddziału psychiatrycznego stacjonarnego, prezes Fundacji na rzecz osób

z zaburzeniami psychicznymi „nowe Życie”

rzy wejściu do pani gabinetu wisi plakat z na-
pisem „co czwarta osoba ma lub będzie miała 
zaburzenia psychiczne”. Jedna czwarta społe-
czeństwa to bardzo dużo.

– Dużo, ale mówimy tu – podkreślam – 
o wszystkim, co można zaliczyć do zaburzeń 
psychicznych, a nie tylko o przypadkach cięż-

kich. Istnieje coś takiego jak dobrostan, który wedle definicji Świa-
towej Organizacji Zdrowia oznacza dobrostan psychiczny, fizyczny 
i społeczny. Tak możemy w skrócie określić osobę bez zaburzeń.

– Ktoś taki istnieje?
– Niewiele jest takich osób, rzeczywiście. Pamiętajmy jednak, że 

większość z nas bywa często wytrącona z dobrostanu, ale najczę-
ściej przez różne mechanizmy obronne lub wpływ otoczenia, potra-
fi do niego powrócić. Doświadcza więc tego wytrącenia chwilowo. 
Jest natomiast grupa osób w sytuacji przejściowej, u której wy-
pchnięcie z dobrostanu trwa dłużej – w USA zalicza się tu np. osoby 
korzystające z psychoterapii, treningów, czy wsparcia psychologicz-
nego – ale nie przekracza granicy choroby o określonym przebiegu 
czy nazwie, na przykład depresji, nerwicy czy schizofrenii. Ostatnia 
jest grupa chorująca.

– Jaka część z osób, jak pani mówi – wytrąconych z dobrostanu 
– stanowi rzeczywiste zagrożenie dla otoczenia?

– To ja panią zapytam o taką rzecz: mężczyzna z nerwicą natręctw 
chodzi do pracy, gdzie funkcjonuje normalnie, potem przychodzi 
do domu i kilka godzin spędza na rytuałach higienicznych. Niby nic 
strasznego, robi to w domu. Bać się tego? Nie bardzo. Ale gdybym 
zapytała żonę tego pacjenta, czy jego zachowanie jej przeszkadza, 
powoduje dyskomfort, strach? Odpowiedź jest inna. Mówię to, by 
uzmysłowić, że zaburzenia psychiczne to nie tylko przypadki ciężkie 
oraz to, że osoba z takimi zaburzeniami zawsze stanowi zagrożenie 
dla siebie i otoczenia.

– Pytam, bo ludzie „zdrowi” po prostu boją się osób z zaburze-
niami psychicznymi. Kiedy powiedziałam taksówkarzowi, że jadę 
pod szpital psychiatryczny, na ułamek sekundy, ale spojrzał ba-
dawczo w lusterko. Skąd bierze się ten atawizm?

– Z punktu widzenia socjologii czy psychologii społecznej, każ-
dy kto się wyróżnia z tzw. przeciętnej, jest inny, a inność budzi 
niepokój. To w nas tkwi bardzo głęboko. Gdyby pani przyjaciółka 
oznajmiła pani, że ma nowotwór – zmartwiłaby się pani, ale gdyby 
powiedziała: mam kryzys psychotyczny – w pierwszej chwili pewnie 
by się pani przestraszyła. To jest ta różnica.
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– A może chodzi o utratę kontroli? Nad sytuacją i sobą.
– Zdecydowanie tak. To nie dotyczy zresztą tylko kontaktu z oso-

bami zaburzonymi psychicznie. Boimy się osoby bez nogi czy z po-
rażeniem mózgowym, gdy nie panuje ona nad swoimi odruchami 
fizycznymi. Nie wiemy, jak się wobec niej zachować, co powiedzieć, 
czego nie robić. Dotyczy to również kontaktu np. z osobami o od-
miennej od naszej orientacji seksualnej. Budzą niepokój, wytrącają 
z poczucia bezpieczeństwa, co powoduje, że je instynktownie od-
rzucamy.

– Relacja społeczna osób zdrowych z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi oparta jest na strachu. My się boimy utraty kontroli, 
one odrzucenia. Czy to zamknięte koło da się gdzieś przeciąć?

– Myślę, że coś się powoli dzieje. W 2009 roku sejm uchwalił 
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ma on rangę 
ustawy, nie podlega dyskusji i jest zakotwiczony w Konstytucji RP 
mówiącej o równości traktowania wszystkich obywateli. W 2010 
roku zostały podpisane stosowne rozporządzenia. W dużym skró-
cie założeniem programu jest hasło „nie ma zdrowia bez zdrowia 
psychicznego”. W 1989 roku na polskich ulicach nie było podjaz-
dów, w budynkach wind, ani 
obowiązku przystosowywania 
nowo powstałych obiektów uży-
teczności publicznej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, nie 
mówiąc o obecności tych osób 
w przestrzeni publicznej. Dziś, 
po 25 latach, jest inaczej, są to 
rzeczy i osoby akceptowane. Być 
może potrzeba 25 lat, by miało to 
miejsce także w przypadku osób 
z zaburzeniami psychicznymi. By 
pani sąsiadka mogła bez strachu 
powiedzieć, że ma depresję, albo 
przeszła kryzys psychotyczny. By 
mogła wrócić do pracy i poka-
zując zwolnienie lekarskie doty-
czące pobytu w szpitalu psychia-
trycznym miała podobny komfort 
zrozumienia, jak osoba, która 
przeszła operację kardiologiczną.

– Czego potrzeba, byśmy to 
zrozumieli?

– Na pewno edukacji i informa-
cji. Istnieje kilka fundacji w Polsce, 
które takie działania podejmują. 
W Niemczech istnieje organiza-
cja EXIN, prowadzona przez tzw. 
ekspertów w psychozie. Oni po 
specjalistycznych kursach mogą 
pracować w grupie młodzieży 
i rozmawiać z nimi o swoich doświadczeniach, o drodze do cho-
roby i drodze wychodzenia z niej. Chciałabym, by takie warsztaty 
funkcjonowały w Koszalinie. Musiałabym jednak znaleźć osoby, któ-
re przyznałyby, że przeszły zaburzenie i miały odwagę o tym mówić 
otwarcie wobec młodzieży na co dzień stosującej beztrosko słowa 
„debil”, „kretyn”, „schizol”. Myślę, że to jest trudne, ale możliwe.

– A propos, wiadomo, że stygmatyzacja społeczna zaczyna się 
na poziomie języka. Czy wypada dziś używać zwrotu „chory psy-
chicznie”?

– Absolutnie nie. Poprawnie politycznie mówimy „osoba chorują-
ca”. Oznacza to, że chora jest teraz, ale nie znaczy, że chora w ogóle, 
na całe życie. Zaburzenie przychodzi, ale może odejść. Określenie, 
które mi się bardzo podoba to „osoba, która doświadcza kryzysu 
psychicznego”. W niemieckiej literaturze jest oryginalne i ciekawe 
określenie, którego wcześniej użyłam: „ekspert w psychozie”.

– Nastawienie do osób z zaburzeniami zmienia się wolno, barie-
ry są wciąż – w moim odczuciu – gigantyczne.

– Mam nadzieję, że do pokonania. Wszystko się na to składa, 

choćby to, że o naszych inicjatywach chce pisać „Prestiż”. Impre-
za, o której Państwo piszecie (wigilia środowiskowa w CK 105; 16 
grudnia 2013 – przyp. red.), była pierwszym „wyjściem terapeutycz-
nym” naszych podopiecznych. Poprosiliśmy, by zaprosili na spek-
takl wszystkie życzliwe im osoby. Poszli więc z zaproszeniami np. 
do sąsiadów. Większość zamknęła im drzwi przed nosem, ale część 
powiedziała: „super, będę”. Kiedyś organizowaliśmy konferencję na 
Politechnice Koszalińskiej, po której spotykałam się ze studentami. 
Wywiązała się wówczas niesamowita dyskusja na temat uzależnień, 
o której nie mogę zapomnieć. Młodzież pozbyła się zahamowań, 
mówiła niesamowicie otwarcie o swoich doświadczeniach. Mu-
szę przyznać, że z niecierpliwością czekam na film „Pod Mocnym 
Aniołem”, który podejmuje temat stricte psychiatryczny. Dobrze, że 
temat zaburzeń psychicznych pojawia się częściej w przestrzeni pu-
blicznej, że się o nich mówi. Dla osób chorujących to jest niepraw-
dopodobnie ważne.

– Z punktu widzenia systemu państwowego nie jest to temat aż 
tak istotny.

– Niestety, osoby niepełnosprawne są na samym końcu drabiny 
społecznej, a osoby z zaburzenia-
mi na końcu tego końca. Musimy 
przekonywać po pierwsze, że 
choroby psychiczne to nie jest 
jakiś inny rodzaj niepełnospraw-
ności, oraz do tego, że kryzys 
psychiczny jest sytuacją chwilo-
wą, że to element życia i nie mo-
żemy wyrzucać osób chorujących 
na margines. Być może osoba z  
tego typu doświadczeniem jest 
wręcz bogatsza, ciekawsza. Nie 
ma podstaw, by się jej bać. Ru-
szyliśmy ze spółdzielnią socjalną 
oferującą usługę prania. Chciała-
bym, żeby np. instytucje publicz-
ne ogłaszając przetarg na obsłu-
gę w tym zakresie, powierzyły ją 
właśnie spółdzielni i chwaliły się 
tym, że zadanie wykonują osoby 
w kryzysie psychicznym. Będzie 
to oznaczać, że widzą w nich part-
nerów.

– Problem tkwi chyba też 
w niezrozumieniu takich osób. 
Nie chcemy ich poznawać. Chce-
my się od nich po prostu odciąć. 
Może jedyną drogą, aby zrozu-
mieć, jak bolesne jest ich wy-
kluczanie ze społeczeństwa, jest 
osobiste doświadczenie?

– Pewnie łatwiej ich wówczas zrozumieć, ale sami chorujący mają 
te bariery. Nie chcą się przyznać, że dotyczą ich problemy natury 
psychicznej, które często uważają za uwłaczające. Miałam ostatnio 
pacjenta, wszechstronnie wykształconego, z objawami depresji, 
który przyjście do mnie uznał za swoją klęskę. Klęskę natury filo-
zoficzno-moralnej. Przecież – mówił – miałem głęboko przemyślany 
i zbudowany cały system oceny świata, siebie i innych. Jakiś czas 
temu było świetnie, potem po traumatycznych przejściach ten do-
mek z kart runął. Pacjent mówił, że próbował go sam odbudować, 
co się nie udało, bo – jak mu tłumaczyłam – używał do tego starych 
metod. Gdy zaproponowałam, że mu w tej pracy pomogę, po-
wiedział, że się boi tego, co odbuduje. Wiem jedno, w otoczeniu 
przyjaznym, dającym wsparcie, prozdrowotnym, nie tylko łatwiej 
jest wyjść z kryzysu, ale można też z niego wynieść wiele cennych 
obserwacji.

– Po co powstała Fundacja „Nowe życie”?
– Fundacja powstała przy szpitalu. Jako organizacja pozarządowa 

realizuje jedno z zadań samorządowych – prowadzenie środowisko-
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wych domów samopomocy. Zdecydowaliśmy się ją powołać, bo 
zauważyliśmy ogromną lukę. Pacjent po wyjściu ze szpitala zderza 
się z pustką. Pozostają mu wizyty u lekarza i realizowanie recept na 
leki. Nie ma możliwości nabywania umiejętności społecznych po-
zwalających lepiej żyć, a więc na powrót do społeczeństwa. Często 
z tej pustki, z nawrotem zaburzeń, wraca do szpitala, a nie chodzi 
o to, by spędził w nim życie. Nie możemy realizować niedopuszczal-
nej zasady, że „wariatów trzeba izolować”.

– W jaki sposób domy samopomocy wypełniają tę lukę?
– Jeden z nich, „Przyszłość”, pomaga nabywać takie umiejętności, 

by pacjent mógł wejść lub wrócić do społeczeństwa. Uczymy albo 
przypominamy np., jak napisać CV, albo poradzić sobie ze stresem 
pierwszego dnia w pracy. Stwarzamy bezpieczne warunki do eks-
perymentu. To etap pośredni, prowadzący do samodzielności. Nie 
chodzi wyłącznie o pracę z pacjentem, ale jego relacje z rodziną 
i bliskimi. Zwłaszcza rodzice często traktują osoby w kryzysie jak 
małe dzieci, dosłownie wiążąc im buty, gotując, piorąc. Wyręczanie 
pacjentów z takich czynności, a zatem pozbawianie kompetencji 
życiowych, poszerza ich pustkę. Uczymy opiekunów, żeby nie po-
głębiać choroby, ale pozostawiać 
większe pole do działania. Drugi 
dom – „Odrodzenie” – przezna-
czony jest dla osób, które z po-
wodu rozmaitych ograniczeń, np. 
wiekowych, większych umiejętno-
ści społecznych nie zdobędą.

– Poza domami, jakie inicjaty-
wy fundacja będzie podejmo-
wać?

– Fundacja ma starać się o to, 
by powstał nowy budynek nasze-
go szpitala. Nasze miasto nie jest 
w tym względzie odosobnione, 
ale wystarczy porównać, jak wy-
glądają w szpitalu oddziały kar-
diologiczne czy ginekologiczne, 
a jak psychiatryczne. Większość 
szpitali psychiatrycznych, zwłasz-
cza dużych, to stare, zaniedbane 
budynki. Psychiatria jest na sza-
rym końcu w NFZ. To paradoks, 
bo wpływ otoczenia i miejsca, 
w którym przebywa osoba wy-
chodząca z kryzysu jest ogromny. 
Powinno być przynajmniej przy-
jazne. Nawiązaliśmy współpracę 
z pracownią HS99 na projekt 
szpitala. Nowoczesny i estetyczny 
budynek osobom w kryzysie psy-
chicznym się po prostu należy.

– To nie jedyne podmioty, z którymi współpracujecie?
– Rodzice naszych beneficjentów uruchomili Stowarzyszenie 

Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Przystań”. Kon-
centrują się na samopomocy, ale także remontują i szykują tzw. 
mieszkania chronione, czyli takie, którymi osoby z zaburzeniami 
mogą pod opieką profesjonalistów gospodarować, by potem żyć 
samodzielnie. Współpracujemy też ze Stowarzyszeniem Profilaktyki 
i Terapii „Młodzi Młodym”. Ma to ogromny walor edukacyjny – oswa-
jamy młodzież z problemem. Uczy się ona tolerancji dla odmienno-
ści. Nasi podopieczni dowiadują się, że są ciekawi i potrzebni, że 
dużo potrafią, że mogą czegoś nauczyć ludzi młodych.

– Ilu jest beneficjantów waszych projektów?
– Ponad 50 osób w domach samopomocy. W mieszkaniach 

chronionych – 8 osób, w spółdzielni pracuje – 7 osób po kryzysach 
i w czasie kryzysu, przy czym oni są założycielami, my to jedynie 
inspirujemy. Zajmują się praniem i prowadzą sklepik na terenie 
szpitala. Pomysłów mamy mnóstwo, brakuje nam ludzi chętnych do 
angażowania się i pieniędzy.

– Prowadzicie też aktywności związane ze sztuką, która w przy-
padku osób niepełnosprawnych ma niecenione znaczenie tera-
peutyczne, pozwala na uczestnictwo we wspólnocie, pomaga 
w pokonywaniu barier.

– Oczywiście. W czasie wigilijnego spotkania pokazaliśmy spek-
takl, od ponad roku wydajemy miesięcznik zatytułowany „Gazeta 
Słoneczna”. Uaktywniło się przy niej wielu podopiecznych. Środo-
wiskowe domy prowadzą też warsztaty rękodzielnictwa, które przy 
okazji uczą, w jaki sposób można zarabiać pieniądze. Przygotowa-
nie np. kartek okazjonalnych wymaga planu, decyzji, porozumienia. 
Chodzi o umiejętności zniszczone przez chorobę. Tabletki tego 
nie naprawią. U części osób brak umiejętności komunikacyjnych 
w ogóle jest źródłem kryzysu.

– Czy pacjenci chętnie korzystają z takich form aktywności?
– Bywa różnie. Niektórzy sami do nas przychodzą, chcą się uczyć, 

działać i są niezwykle zadowoleni z efektów. Niektórych nie da się 
namówić. Z doświadczenia wiem, że jednak najtrudniej zmienić jest 
otoczenie.

– Jak osoby w kryzysie mają wrócić do społeczeństwa, skoro 
ważna jest w tym kontekście pra-
ca, a pracodawcy nawet nie chcą 
z nimi rozmawiać.

– Jestem za uczciwością wo-
bec pracodawców. Powiedzmy, 
że ktoś ma chorobę nowotwo-
rową, i wie, że co jakiś czas bę-
dzie musiał udać się na leczenie. 
Mówi o tym pracodawcy, żeby 
być w porządku. Pracodawca to 
akceptuje. Chciałabym, by taki 
rodzaj uczciwości był możliwy 
w kontekście osób chorujących. 
Niestety, jest inaczej.

– Mój znajomy, kiedy przyznał 
się do schizofrenii potencjalne-
mu pracodawcy, wobec które-
go chciał być uczciwy, usłyszał 
wprost: nie zatrudnię pana, bo 
nas pan kiedyś pozabija.

– Realizujemy coś takiego 
jak Sieć Oparcia Społecznego 
(SOS). To rodzaj terapii, do której 
osoba będąca w kryzysie zapra-
sza wszystkich, którzy mogą mu 
pomóc w zdrowieniu. Ostatnio 
pewien pacjent zaprosił do SOS 
szefa. On się tu nie tylko pojawił, 
ale przyznał, że jego pracownik 
pasuje do środowiska pracy dla-
tego właśnie, że jest inny, że jego 

myślenie „schizofreniczne” jest niezwykle przydatne. Nie bał się 
tego. Coś takiego usłyszałam po raz pierwszy w ciągu dwudzie-
stu lat praktyki zawodowej. Pracodawcy nie dostrzegają, że osoby 
z zaburzeniami miewają dużo do zaoferowania. Mimo zderzenia 
z ich kwalifikacjami, często bardzo wysokimi, odruchowo mówią 
nie.

– Jest pani optymistką w kwestii zmiany postrzegania osób 
w kryzysie psychicznym przez resztę społeczeństwa?

– Osoby uczestniczące w SOS stykając się z osobami w kryzysie, 
uczą się nie tylko, jak im pomóc w wyjściu z niego, czy jak ulżyć 
w cierpieniu, ale tworzą przestrzeń rozmowy poprzez własne do-
świadczenia uczestnictwa w grupie. Przypomina to metodę „otwar-
tego dialogu”, coraz bardziej popularną w terapii psychoz. Mam 
marzenie, że tą metodą będą się posługiwali nie tylko specjaliści, 
ale też pracownicy MOPS, Urzędu Pracy, Urzędu Miejskiego, na-
uczyciele, przedsiębiorcy. Mam świadomość, że to utopia, ale wie-
rzę, że będziemy otwarci, że to umiemy, i że znajdzie się w społe-
czeństwie miejsce dla każdej odmienności.





kolega Jurek do nauki przykładał się średnio, świadectwa licealne rodzicom przynosił 
kiepskie, gębę miał całą w pryszczach i kawał drogi do szkoły. dobry bóg obdarzył

go jednak innymi talentami. otóż okazało się kiedyś na wychowaniu fizycznym,
że niespecjalnie rosły Jurek (co nie znaczy, że kurdupel) miał taki wyskok z miejsca

obunóż w górę, że pan wuefista kazał mu trzy razy skakać i z niedowierzaniem
patrzył na miarkę. 

ten sposób Jurek trafił do reprezen-
tacji siatkarskiej i trzeba przyznać, że 
okoliczność ta wpłynęła zbawiennie 
na jego naukowe osiągnięcia, a przy-
najmniej na ich oceny w dzienniku 
i na świadectwie. Drużyna siatkarska 
naszego liceum stanowiła wtedy zbie-

raninę cymbałów, ale jednocześnie też dumę szkoły. Nauczyciele 
niekiedy przez palce patrzyli na niedociągnięcia objawiające się 
w braku zadania domowego czy innych, trywialnych deficytach.

O ile względny spokój – w związku z tym – mieliśmy z matematy-
ką, fizyką i chemią, to, niestety, z ubolewaniem trzeba po latach wy-
ciągnąć tę czarną kartę z talii: pani profesor od biologii prezento-
wała wobec naszej drużyny postawę ponurą, złośliwą i na dodatek 
jadowitą. – Co, mecz mieliście wczoraj?! Bardzo dobrze! No to mi 
na pewno podacie wszystkie fazy mejozy, sportowcy zakichaniÉ

Oczywiście, po pięciu minutach wszyscy siedzieli z niedostatecz-
nym w dzienniku i drapali się po głowach, obrzucając w duchu na-
uczycielkę życzeniami, o ile nie śmierci, to już na pewno przewlekłej 
choroby, najlepiej skórnej. W tym momencie, aby pozostać uczci-
wym, trzeba nadmienić, że mieliśmy z biologicą kolejny, znacznie 

poważniejszy niż dwója w dzienniku, kłopot. Dla części z nas stano-
wiła ona cel ukradkowych westchnień o charakterze prywatno-wil-
gotnym, aby w ten sposób ująć pewien rodzaj uczuć, które trawią 
17-latków za przyczyną wirów hormonalnych oraz braku alternaty-
wy.

Mówiąc krótko: profesorka nasza była młoda i oprócz zwyczaju 
wstawiania nam niedostatecznych do dziennika miała też zwyczaj 
rozstawiania na ławkach mikroskopów z żabą przekrojoną czy tam 
muchą-plujką martwą. I zaraz potem pochylała się nad nimi i regu-
lowała sprzęt gałkami. I wszystko byłoby cacy, gdyby nie jej głęboki 
dekolt, który pamiętam do dziś, a jestem pewien, że nie tylko ja!

Dziś myślę, że ona specjalnie nam, młodym sportowcom, wsta-
wiała dwóje, podnosiła ciśnienie, a chwilkę później pastwiła się 
chlaszcząc nas widokiem kołyszącego się biustu, biustu o sięgnię-
cie ręki, o pół metraÉ Jak można takie rzeczy robić na jednej lekcji 
w majestacie świadomości, że jest to w sumie ciało pedagogiczne? 
Wzrok nam mętniał, coś bełkotaliśmy i żeby nawet któryś chciał coś 
zapamiętać z tej żaby czy muchy – nie było sposobu! Czysta zgroza, 
cud, że żaden z nas nie wyrósł na zboczeńca, chociaż to akurat nie 
jest takie pewne.

Targani przez nienawiść i fascynację nie mogliśmy skupić się na 
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nauce przeklętej mejozy, żaby i muchy, na dodatek zapowiedziała 
nam (biologica, a nie mucha), że nas wszystkich posadzi na kiblo-
wanie na następny rok. Podejrzewam, że z tego rozwiązania cieszył 
się trener siatkówki, bo miał gotową, sprawną ekipę, która mu się 
nie rozleci po maturze; niewykluczone zresztą, że działali świado-
mie i w porozumieniu. A ona też by nas miała rok dłużej, dalej sta-
wiałaby nam niedostateczne, ale byłyby to już niedostateczne sta-
wiane dorosłym ludziom, jako, że wszyscy osiągnęlibyśmy – kiblując 
w trzeciej klasie LO – tzw. pełnoletniość. Po co było jej to potrzebne, 
boję się domyślać. Trzeba było działać, trzeba było sobie postawić 
pytanie: – Co zrobić z tą toksyczną miłością?!

Rodzicom nakablować było nie honor, zresztą zaraz by nas od-
cięli od treningów, nakazując uczyć się żaby, muchy i mejozy. Na-
skarżyć trenerowi? Bez sensu, bo – jako się wspomniało – było mu 
to na rękę. Dyrektor szkoły był żałosnym typkiem, więc też samobój. 
Jak w antycznej tragedii: trzeba coś zrobić, ale wszystkie możliwe 
działania są złe i niosą za sobą śmierć i pożogę. Jedyną pociechą 
było to, że koleżanki z niższych klas, wierne piszczące na meczach 
kibicki, (echÉ, dziewczyny, gdzie jesteście??? Załączam serduszka 
walentynkowe dla Was!) nasze repetowanie roku powitałyby z en-
tuzjazmem.

– Ja to załatwię – rzekł na naradzie, wieczorem, przy winie marki 
wino, kolega Jurek, ale spojrzeliśmy na jego zatroskaną, pryszczatą 
twarz i ośmieliliśmy się zwątpić. On jednak wierzył w siebie i w swój 
plan i po raz pierwszy w życiu okazało się wtedy z całą jasnością, że 
wiara może przenosić góry, a co dopiero zlikwidować za jednym za-
machem problem z biologią (całkowicie) i z hormonami (częściowo).

Następnego ranka w szkole zabrakło dwóch bohaterów tego 
wspomnienia: nie stawił się kolega Jurek oraz na biologię przyszła 
jakaś pani na zastępstwo, niczego wszakże nie wyjaśniając. Tele-
fonów komórkowych ani SMS-ów nie było, więc pozostawaliśmy 
w niewiedzy pełnej podziwu, groźnej i niepokojącej. Na dodatek 
ktoś widział milicjantów wchodzących do gabinetu tego cymbała, 
dyrektora naszego ogólniaka.

A cóż to się wydarzyło minionej nocy?! Ano, wydarzyło się! Szcze-
góły zdradził nam sam bohater, czyli pryszczaty Jurek, kiedy już 
zwolnili go z komisariatu milicji. Pozostańmy przy faktach: godzina 
22.00, ciemna już noc, zima, ulicą miasta posuwa się postać z drabi-
ną na ramieniu. Zmierza wprost ku „bliźniakowi” zamieszkiwanemu 
przez samotną panią profesor ogólniaka.

Postać z drabiną wkracza na teren prywatny, obchodzi budynek, 
opiera drabinę o ścianę, wspina się ku światełku w oknie. Okno jest 
oknem łazienkowym, wewnątrz pani profesor zażywa kąpieli. Postać 
zagląda, zagląda, pani profesor wychodzi spod prysznica, drabina 
się chwieje i chrobocze, pani widzi za oknem pryszczatą twarz, krzy-
czy, ślizga się na mokrej posadzce, spanikowana postać leci na łeb 
na szyję w zaspy śniegu. Utykając postać ucieka, ciągnąc drabinę, 
po trzech minutach w komisariacie dzwoni telefon, po pięciu minu-
tach dziarski patrol zatrzymuje osobnika z drabiną. Po chwili pod 
domem ciała nauczycielskiego pojawia się karetka pogotowia na 
sygnale, znika po kwadransie w mrokach i tumanach śniegu.

– I co im, na tej milicji, powiedziałeś?!
– Nic, normalnie, prawdę.
– Czyli co, że poszedłeś ją udusić?
– No nie, musiałem ściemniać, coś ty.
– No to co powiedziałeś?
– Powiedziałem, że ją kocham, że mnie do szaleństwa doprowadza, 
że ma dekolt, mikroskopy i żaby i że to były akurat Walentynki, no to 
chciałem życzenia złożyć.
– I uwierzyli?!
– Pewnie, przecież Waldek z Trzeciej Be jest synem komendanta mi-
licji i mówił staremu, że chyba nie zda z biologii!
– Ty, ale ty ją naprawdę kochasz?!
– Nie twoja sprawa!

Jurek zdał maturę i wybrał studiaÉ zgadniecie jakie?! Biologię! 
Pani profesor w związku ze skomplikowanym złamaniem ręki po-
jawiła się w LO zbyt późno, by zahamować nasz pęd ku edukacji 
w szkołach wyższych.
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od dwóch lat, od kiedy rozpoczęło działalność hospicjum w darłowie, powiat
sławieński przestał być białą plamą na mapie opieki paliatywnej. zanim jednak

placówka przyjęła pierwszych pacjentów, były lata przygotowań, a potem budowy 
wspieranej różnymi sposobami przez środowisko lokalne. bardzo owocna finansowo 

okazała się inicjatywa corocznych balów charytatywnych. w sobotę, 8 lutego br.,
odbędzie się już ósmy. zysk z siedmiu poprzednich, w postaci około

pół miliona złotych, był nieocenioną pomocą dla hospicjum.

oanna Klimowicz, która obok innej darłowianki – Danuty 
Woźniak oraz ks. Rafała Stasiejki, ówczesnego wikariusza 
w parafii św. Gertrudy w Darłowie, była pomysłodawczynią 
balów i pozostaje od samego początku ich główną organi-
zatorką, tak wspomina narodziny inicjatywy: – Idea budowy 
pojawiła się w 2004 roku. Pochodzący z Darłowa ksiądz Piotr 
Krakowiak, krajowy duszpasterz ds. hospicjów, prowadził 

wówczas kampanię „Hospicjum to też życie”. To on zwrócił uwagę, 
że taka placówka potrzebna jest również w powiecie sławieńskim. 
Kiedy po dwóch latach plany zaczęły się konkretyzować, zastana-
wiałyśmy się z Danusią, jak możemy pomóc. Postanowiłyśmy zorga-
nizować bal, którego celem byłaby zbiórka funduszy. A kiedy oka-
zało się, że pierwszy bal się udał, nie pozostało nic innego, jak tylko 
brać się za przygotowanie następnego. Tak więc pierwsze bale 
miały za intencję wsparcie budowy hospicjum, a obecnie – jego 
funkcjonowania i bieżące potrzeby.

Hospicjum działa jako zakład opieki zdrowotnej. Ma więc pod-
pisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Okazuje się 
jednak, że tych pieniędzy jest zbyt mało, by zapewnić niezakłócone 
działanie placówki. Kierujący nią ks. Krzysztof Sendecki wyjaśnia: – 
Fundusz opiera się na rozmaitych wskaźnikach, przewidywaniach. 
Zakłada również średni czas pobytu chorego w hospicjum. I za taki 

czas płaci. To może się wydawać brutalne, ale tak jest. My zaś wie-
my, że dzięki właściwej opiece, komfortowi jaki zapewniamy nieule-
czalnie chorym, żyją oni dłużej niżby to wynikało z bezdusznych sta-
tystyk. Kontrakt wystarcza przeciętnie za pokrycie połowy kosztów. 
Resztę musimy zdobyć sami.

W darłowskim hospicjum są 22 miejsca dla osób u schyłku ży-
cia, którym medycyna nie jest w stanie już pomóc. Korzystają z nich 
głównie osoby dotknięte chorobami nowotworowymi, ale nie wy-
łącznie. – W świadomości potocznej funkcjonuje mit, że hospicjum 
to „umieralnia”. Trzeba go zwalczać! – przekonuje ks. Sendecki. – 
W rzeczywistości to miejsce spełniania marzeń. Ktoś może zapyta: 
„zrobicie wycieczkę dookoła świata dla tego człowieka?”. Oczywi-
ście, że nie. Nasi podopieczni nawet nie takie mają marzenia. Po-
trzebują czego innego. Czasami mają życzenie zobaczyć morze, 
zjeść bigos albo naleśniki, ale przede wszystkim chcą, żeby nie bo-
lało i żeby móc swobodnie oddychać. To są dwa podstawowe pro-
blemy – ból i duszności. W domu ci ludzie „chodziliby po ścianach”. 
W hospicjum wykwalifikowani opiekunowie potrafią tak uśmierzyć 
ból, że człowiek praktycznie go nie czuje i gaśnie w godności – ob-
jaśnia ksiądz dyrektor.

W hospicjum pracuje 29 osób. Lekarzem prowadzącym jest sio-
stra zakonna Urszula (w życiu świeckim dr Monika Zaremba), która 
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na bieżąco współpracuje z dok-
torem Grzegorzem Szymańskim. 
Dyżury pełni pięciu lekarzy ho-
spicyjnych. Jest również psycho-
log, terapeutka, fizjoterapeutka, 
opieka pielęgniarska i obsługa. 
Do tego dochodzą wolontariu-
sze. Ksiądz Krzysztof Sendecki 
mówi: – Wolontariat ma różne postaci. Są ludzie, w tym lekarze, 
którzy przychodzą i pracują w naszym ośrodku, regularnie poświę-
cając swój czas i energię. Jest wolontariat młodzieżowy. Są również 
wolontariusze akcyjni, czyli tacy jak pani Joanna Klimowicz i pani 
Danuta Woźniak. Angażują się w pomoc poprzez działania na ze-
wnątrz ośrodka, w środowisku lokalnym.

Pomysłów na aktywność wspierającą hospicjum przybywa. Da-
nuta Woźniak wspomina letni festyn „Morze Miłości” na darłowskim 
rynku: – W pierwszą niedzielę sierpnia od godziny 15 do 23 na rynku 
trwała zabawa. Były popisy młodych talentów z Darłowa i Koszalina, 
zabawy dla dzieci, licytacja rozmaitych przedmiotów i loteria fan-
towa. Mocno zaangażowało się darłowskie koło Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego prezesem jest pani Da-
nuta Puczyńska. Panie piekły ciasta, zrobiły stoiska z tymi wypiekami. 
Było stowarzyszenie „Zagroda”, które przygotowało chleb ze smal-
cem i ogórki. Zaangażowało się również darłowskie Koło Łowieckie 
„Odyniec”. To był festyn dla każdego, zakończony zabawą taneczną 
na rynku. W efekcie uzbieraliśmy 17,5 tysiąca złotych dla hospicjum.

Joanna Klimowicz dodaje: – Główną gwiazdą festynu, która za-
grała wieczorem, był Andrzej Koziński z zespołem. Okazało się, że 
zespół disco-polo doskonale się sprawdził. Darłowianie i wczasowi-
cze świetnie się bawili do nocy.

Darłowskie bale mają swoją sprawdzoną formułę. Żelazne punk-
ty programu to występ gwiazdy wieczoru (niezależnie od zespołu 
grającego do tańca), licytacja wartościowych przedmiotów przeka-
zanych przez osoby publiczne i loteria fantowa. Czysty zysk z sied-
miu edycji balu zamknął się w około 500 tys. złotych.

Tradycją stało się, że występ gwiazdy sponsoruje firma Toruńskie 
Zakłady Materiałów Opatrunkowych pod marką Seni. Dlaczego 
firma z dalekiego Torunia pomaga hospicjum w Darłowie? Rąbka 
tajemnicy uchyla Joanna Klimowicz: – To zasługa proboszcza parafii 
św. Gertrudy księdza Eugeniusza Gnibby. To on nawiązał z firmą kon-
takt i go pielęgnuje. Dzięki temu co roku mamy atrakcyjny koncert.

Dotychczas na darłowskich balach występowali Zbigniew Wo-
decki, Izabela Trojanowska, Tercet Egzotyczny, zespół VOX, Andrzej 
Cierniewski, Krystyna Giżowska, Adriana Biedrzyńska.

Joanna Klimowicz wspomina: – Kiedy zaczynaliśmy, biskupem die-
cezji koszalińsko-kołobrzeskiej był biskup Kazimierz Nycz, którego 
mieliśmy zaszczyt gościć na naszym pierwszym balu. Stało się trady-
cją, że co roku bale odbywają się pod patronatem biskupa diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej, obecnie Edwarda Dajczaka oraz dyrektora 
Caritas Polska – księdza Mariana Subocza. Patronują im również bur-
mistrz Darłowa i starosta sławieński, a medialnie – Radio Koszalin.

Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, nie zapomina 
o Darłowie. Co roku przekazuje jakiś dar na licytację. Przedmioty przez 
niego podarowane zazwyczaj osiągają w licytacjach najwyższe kwoty. 

– Tak jak mamy stałych darczyń-
ców, tak i są stali licytanci. Czasa-
mi przedmioty wylicytowane za 
duże pieniądze przekazują nam 
oni z powrotem, żeby mogły być 
wystawione na licytację w kolej-
nym roku.

Organizatorzy darłowskich 
balów podkreślają ofiarność gości. – Wszyscy mają świadomość, 
jak ważny jest cel, któremu służy zbiórka – mówi Danuta Woźniak. 
– Zawsze możemy liczyć na przykład na właścicieli firmy M&W, czyli 
darłowskiej stoczni, Marka Wojniusza i Piotra Mazurka, czy na pana 
Włodzimierza Olszewskiego. Ale zaangażowanych przedsiębior-
ców jest oczywiście dużo, dużo więcej, aż trudno byłoby wszystkich 
tutaj wymienić. Każdemu z nich jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Uczestnikami darłowskich balów są również osoby publiczne, nie 
tylko z Darłowa czy Sławna. Niezawodny jest senator Piotr Zientarski, 
który uczestniczył dotąd we wszystkich edycjach poza jedną, kiedy 
uniemożliwiły mu to obowiązki parlamentarne. Zawsze jest również 
Stanisław Gawłowski, poseł i wiceminister środowiska. Przyjeżdżają 
z małżonkami Piotr Jedliński, prezydent Koszalina i Andrzej Jaku-
bowski, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. – Są 
nam wierni także prawnicy, lekarze, dziennikarze, przedsiębiorcy – 
mówi Joanna Klimowicz. – Cieszy nas to, bo pokazuje, że nasza ini-
cjatywa ma sens, jest akceptowana, co przekłada się na konkretne 
kwoty, jakie możemy przekazać hospicjum.

Organizatorzy darłowskich balów mogą być dumni z efektów 
zbiórki. Udaje im się bowiem zgromadzić więcej pieniędzy niż uzy-
skuje się często podczas podobnych wydarzeń organizowanych 
w dużych ośrodkach. Dla przykładu: uzyskane w jednej z edycji 
imprezy 105 tys. zł było kwotą zbliżoną to tej, którą udało się zgro-
madzić wówczas podczas prestiżowego Balu Dziennikarzy w War-
szawie, gdzie wzięło udział dużo więcej uczestników (w Darłowie 
ze względu na pojemność sali liczba uczestników jest siłą rzeczy 
ograniczona do stałej liczby).

Efekty są tak dobre dzięki zaangażowaniu organizatorów, ale 
także dzięki ofiarności rzeszy osób przekazujących dary na licyta-
cję i na potrzeby loterii fantowej. – Zazwyczaj licytujemy około 30 
przedmiotów, czasem trochę więcej – informuje Joanna Klimowicz.

Chociaż głównymi źródłami przychodu są wykupowane przez 
gości zaproszenia (w tym roku po 500 zł od pary) oraz licytacja, 
liczą się również pieniądze z loterii fantowej. – Sprzedajemy cegieł-
ki, które później pozwalają wygrać w loterii fantowej różne nagro-
dy – objaśnia Joanna Klimowicz. – Za fanty służą dary darłowskich 
przedsiębiorców. Jest ich mnóstwo: usługi lokalnych firm i przed-
siębiorstw, ośrodków wypoczynkowych, SPA, salonów fryzjerskich, 
kosmetycznych, restauracyjnych. Różności. A każda rzecz to dar 
serca.

Tegoroczny bal odbędzie się w sobotę, 8 lutego. Podobnie jak 
poprzednie w Hotelu Lidia SPA & Wellnes (ul. Dorszowa 3, Dar-
łówko Zachodnie). Hospicjum można również wspierać, przeka-
zując swój 1% z podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym: 
nr KRS 0000274950 z dopiskiem Dom Hospicyjno-Opiekuńczy 
w Darłowie.
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Dom Hospicyjno-Opiekuńczy im. bpa Czesława Domina działa 
od dwóch lat w budynku, który na terenie przekazanym przez 
samorząd miejski Darłowa postawiła Caritas Diecezji Koszaliń-
sko-Kołobrzeskiej. Pracami przy organizacji hospicjum kierowa-
li kolejno księża: Rafał Stasiejko, Norbert Kwieciński, Piotr Flis 
i Krzysztof Sendecki – obecny dyrektor ośrodka. Trafiają do niego 
kierowani przez lekarzy chorzy z całego regionu. 

Ksiadz biskup Edward Dajczak, ksiądz Krzysztof Sendecki, burmistrz Arkadiusz Klimowicz Tradycyjnie bal poprowadzi Robert Bochenko (z mkrofonem), dziennikarz radiowy z Poznania



pokaz mody z amazonkami w roli głównej był najefektowniejszym ale nie 
najważniejszym elementem projektu „niezwykłe metamorfozy”. w czasie dwóch 

miesięcy poprzedzających finałowy wieczór w koszalińskim teatrze Variete 
muza 21 pań uczestniczyło w rozmaitych warsztatach, seminariach, treningach. 

wszystko po to, by pokazać, że choroba nowotworowa nie musi oznaczać 
rezygnacji z kobiecości i komfortu życia.

kreślenie „amazonki” weszło do powszechnego 
użycia na nazwanie kobiet, które walczą z rakiem 
piersi lub go przezwyciężyły. Rocznie w Polsce 
zapada na tę chorobę ponad 14 tysięcy pań. Po-
stęp wiedzy medycznej pozwala zdecydowanej 
większości z nich zwalczyć nowotwór. Niemniej 
ponoszą one duże koszty zdrowotne - zarówno 

fizyczne, jak i psychiczne. 
Często konieczna jest terapia radykalna, czyli mastektomia - czę-

ściowe lub całkowite usunięcie piersi. Ingerencja chirurgiczna skut-
kuje tym, że trzeba niejako na nowo oswajać się ze swoim ciałem. 
Później przychodzi konieczność rehabilitacji, ewentualnie również 
doboru elementów protetycznych.   

Jak wynika z relacji amazonek, choroba rujnuje dotychczasowe ży-
cie, bo oznacza ból, lęk, zmniejszenie poczucia własnej wartości. Aby 
udzielać sobie nawzajem wsparcia, amazonki zrzeszają się w klubach 
i wspólnie szukają sposobów na powrót do względnie normalnego 
życia. W województwie zachodniopomorskim działa 14 takich klu-
bów. 

Panie z czterech z nich (koszalińskiego, darłowskiego, szczecinec-
kiego i trzebiatowskiego) przyjęły zaproszenie Agaty Dobrowolskiej,  
choreografa i reżysera pokazów mody z agencji promocyjno-rekla-

mowej Image i przystąpiły do projektu „Niezwykłe Metamorfozy Ko-
biety Amazonki”. Dzięki pomocy szeregu osób i firm w ciągu dwóch 
miesięcy uczestniczki skorzystały z zajęć edukacyjnych i warsztatów 
nastawionych na redukowanie kosztów zdrowotnych choroby (fizycz-
nych i emocjonalnych). Od początku cel był jasno określony: cało-
ściowa przemiana i pokazanie jej podczas publicznej imprezy.

Na czym polegała ta przemiana? To w dużym stopniu przyjęcie 
sugestii dotyczących sposobu ubierania się, systematycznych zabie-
gów kosmetycznych, zastosowanie określonej diety. Wymagało to 
przełamania przyzwyczajeń i niewiary w możliwość zmiany. Pewności 
siebie dodawały paniom zajęcia z zakresu choreografii, gdzie uczyły 
się m.in. eleganckiego poruszania się na szpilkach.   

Efekt wspólnej pracy amazonek oraz specjalistów od kosmetolo-
gii, choreografii, stylizacji i mody można było podziwiać podczas po-
kazu w połowie grudnia ub.r. Panie, każda po kolei w trzech różnych 
kreacjach, wcieliły się w rolę modelek. Prezentowały stroje dobrane 
w sklepach Fensi i Dom Mody Polskiej. Na widowni krewni, znajomi. 
Oni chyba denerwowali się bardziej niż bohaterki wieczoru. Tak to 
przynajmniej wyglądało z perspektywy postronnego obserwatora. 
Każdej prezentacji towarzyszyły gromkie oklaski. Agata Dobrowol-
ska, organizatorka projektu i finałowego pokazu, podsumowuje: - 
Chyba nigdy nie widziałam, żeby publiczność klaskała bez przerwy!
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Organizatorzy przedsięwzięcia za naszym pośrednictwem pro-
szą, by serdeczne podziękowania za pomoc przyjęły następujące 
osoby i firmy:
• pani Elżbieta Jasińska, właścicielka sklepu Fensi (ul. Połczyńska 1) 
za udostępnienie na potrzeby pokazu kolekcji sukienek,
• panie Monika Łopińska-Mlonek i Aleksandra Łopińska Werra, 
współwłaścicielki sklepu Dom Mody Polskiej (ul. Grunwaldzka 4) 
za udostępnienie kreacji wieczorowych oraz najnowszej kolekcji 
płaszczy i okryć wierzchnich,
• pani Edyta Szuplak-Słupczewska, właścielka Instytutu Kosmetolo-
gii i Medycyny Estetycznej – DERMALOGICA (CH Jowisz, ul. Zwy-
cięstwa 40) za bezpłatnie wykonane zabiegi kosmetyczne, z któ-
rych skorzystały uczestniczące w projekcie amazonki,
• panie Anna i Katarzyna Blejch, My Atelier Visage (ul. Dzieci Wrze-
sińskich 19A\6) za dobór i wykonanie profesjonalnych makijaży, 
stylizację kosmetyczną i modową, 
• pani Adriana Czarniewska, Zakład Sprzętu Ortopedycznego 
K-ORT (ul. Piłsudskiego 74\4) za organizację seminarium poświę-
conego prawidłowemu dobieraniu elementów protetycznych i in-
nych podnoszących komfort codziennego życia amazonek,
• pani Marzena Woch, salon Medyczny Spondylus (ul. Jana Pawła 

21) szczególnie za warsztaty poświęcone prawidłowej pielęgnacji 
stóp (w tym badanie i dobór odpowiednich wkładek ortopedycz-
nych dla uczestniczek „Metamorfoz”), 
• pani Agnieszka Wojtowicz, PROFESSIONAL Hurtownia Kosme-
tyczna (ul. Lniana 5) za stylizację paznokci oraz przeprowadzenie 
zabiegów kosmetycznych,
• pani Aleksandra Górecka, właścicielka Atelier Fortunata i Euro-
pejskiej Akademii Szkoleniowej, Centrum Fryzjerstwa i Kosmetyki 
Nowoczesnej (ul. Komisji Edukacji Narodowej 5) za stylizacje fry-
zjerskie,
• pani Halina Żmuda – za szkolenie z zakresu prawidłowego żywie-
nia osób z problemami nowotworowymi oraz profilaktyki nowo-
tworowej,
• pani Magdalena Staśkiewicz, Cukiernio – Kawiarnia Świat Lodów, 
Galeria EMKA
• pan Mariusz Góralski, Coffee House, ul. Dzieci Wrzesińskich 9
• pani Jolanta Micyk, Centrum Ogrodnicze ELDORADO
• państwo Helena i Mieczysław Rudniccy, Kawiarnia Park Caffe, ul. 
Asnyka 11
• Unitral Hotel Wellnes Medical SPA (Mielno, ul. Piastów 6) za gości-
nę i możliwość skorzystania z zabiegów w strefie SPA. 

Amazonki w Hotelu SPA Unitral w Mielnie

Agnieszka Polska

W Atelier Fortunata panie poddały się metamorfozie fryzur

Barbara Duda



Irena Skraburska

Bogumiła Magdalena Knitter

Krystyna Borsig

Danuta Kozanecka
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Krystyna Sokołowska

Danuta Roman

Barbara Szymańska
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Krystyna Stobiecka

Marlena Komar

Stanisława Szymczak

Maria Najdowska

Nijola Kurek

Teresa Piskórz

Marianna Zagrobelna

Regina Mikołajczyk

Urszula Chałaczkiewicz
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Żaneta Janina Tarnowska

Wanda Szuster

SPOŁECZEŃSTWO 55 

Elżbieta Betlińska



na archiwalnych półkach, zapakowane w kartony i skoroszyty, drzemią prawdziwe 
skarby. za tonami papieru, rządkami liter i liczb, tabelkami, indeksami, wykazami, mapami, 
wykresami, zdjęciami i rysunkami - ukrywa się historia koszalina, którego nie znamy. 

z tych wszystkich źródeł da się czytać nie tylko daty i koleje dziejów, ale obyczajowość, 
zwyczaje, tradycję, kulturę. wszystko, co składa się na miasta i naszą, mieszkańców, 

tożsamość. Źródła nieczytane są martwe, czytane zabierają w podróż do przeszłości. 
co może sprawić, byśmy przychylniej spoglądali na archiwum państwowe w koszalinie 

(ap) i chcieli w tą podróż się wybrać? para dobra na wszystko: edukacja i kultura.

rchiwum Państwowe w Koszalinie, o czym pi-
saliśmy w poprzednim wydaniu „Prestiżu”, 
chce dotrzymać kroku zmieniającej się rze-
czywistości i tendencjom we współczesnej 
archiwistyce. By nie pozostać instytucją prze-
starzałą, od dłuższego czasu przyjaźni się z no-
woczesnością. Z jednej strony tą, która pozwa-

la konserwować źródła fizycznie, a więc je digitalizować. Archiwum, 
przypomnijmy, korzysta z ministerialnego programu „Kultura+” 
dla podmiotów działających na rzecz poszerzania dostępności 
zasobów dziedzictwa narodowego. Z drugiej strony stawia na no-
woczesne formy kontaktu z odbiorcami, także poza murami swojej 
siedziby. Stąd obecność AP na Facebooku, kanale youtube.pl i stro-
na internetowa www.koszalin.ap.gov.pl, na której można korzystać 

z zasobów on-line. – Musimy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym – stwierdza dyrektor Joanna Chojecka.

Archiwum do promocji działalności używa narzędzi właściwych 
sferze kultury. Prowadzi zatem ożywioną działalność wydawniczą 
i wystawienniczą. Dysponuje nawet własnym pomieszczeniem, Ar-
chigalerią, umiejscowioną na tyłach siedziby, gdzie pojawiają się 
ekspozycje i odbywają spotkania. Włącza się w miejskie inicjatywy 
i wydarzenia. Współpracuje z Muzeum w Koszalinie, Koszalińską 
Biblioteką Publiczną i bibliotekami regionalnymi, uczelniami i pla-
cówkami z całej Polski. Na antenie Telewizji Kablowej Max można 
oglądać dwa programy realizowane z AP: „Karty historii” i „Z Archi-
wum K.” Jest otwarte na różne środowiska, czego wyrazem choć-
by udostępnienie wnętrz Archigalerii na listopadowe spotkanie 
poświęcone historii ludności żydowskiej organizowane przez Klub 
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Krytyki Politycznej. – Historia jest neutralna – podkreśla Joanna Cho-
jecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie.

UCZyć Z PASJą

Misja popularyzowania historii jako dziedziny fascynującej i eks-
cytującej – trzeba przyznać – nie jest prosta, zwłaszcza w przypadku 
odbiorców najbardziej na nią odpornych – młodzieży.

Dyrektor AP twierdzi, że ubytki wiedzy i niechęć do historii to 
często „zasługa” szkół, które program raczej odtwarzają, niechętnie 
za to poszerzają. – Mam wrażenie, że to kwestia chęci pedagogów 
– mówi. – Nie potrafią przekazywać wiedzy w sposób ciekawy, fa-
scynujący, choć muszę powiedzieć, że przyjmujemy też znakomite 
wycieczki m.in. ze szkół regionalnych, które są przykładem zupełnie 
innego podejścia.

– Obycia, uczestnictwa 
w kulturze i życiu publicz-
nym trzeba uczyć się od 
najmłodszych lat – pod-
kreśla Joanna Chojecka. 
– Budujemy w ten sposób 
świadomość społeczną. 
Przez historię pokazuje-
my wartości ponadczaso-
we, uniwersalne, ważne 
niegdyś i dziś, dbamy 
o zachowanie tradycji, 
budujemy więzi między-
pokoleniowe. Dlatego 
ogromną wagę musimy 
przykładać do oświaty 
kulturalnej, to nasz obo-
wiązek.

Uczniom Archiwum, 
oprócz tzw. lekcji archi-
walnych, proponuje m.in. 
ścieżkę edukacyjną „Köslin 
– Koszalin. Miasto pomor-
skie” otwartą w 2008 roku 
w ramach wspólnego 
projektu z Archiwum Kra-
jowym w Greifswaldzie 
(Landesarchiv Greifswald). 
Umieszczona na terenie 
Archiwum, obejmuje kil-
kanaście tablic ilustrują-
cych wiele aspektów życia 
koszalinian na przestrze-
ni wieków – od rozwoju 
przestrzennego po usługi, 
handel i kulturę.

Edukacyjny profil AP 
nie obejmuje oczywiście 
wyłącznie młodzieży. Sporą część jego aktywności stanowią inicja-
tywy o charakterze naukowym: wykłady, konferencje, seminaria. 
Archiwum realizuje je ze środowiskami uczelniami, muzealnymi, nie 
tylko koszalińskimi. Jedne z ostatnich to konferencje „Solidarność 
i jej rozproszone archiwa”, „Archiwalny PR – mit czy rzeczywistość”, 
„Na tułaczym szlaku – Powstańcy listopadowi na Pomorzu”.

ZAZNACZANIE OBECNOŚCI

Wystarczy prześledzić ubiegły rok, by zobaczyć, że aktywnością 
AP nie ustępuje wielu placówkom kultury. – Owszem, powinniśmy 
zachować charakter urzędowy, to jest oczekiwanie społeczne wo-
bec nas – tłumaczy Joanna Chojecka. – Ale nasz zasób prosi się, 
by pokazywać go w przystępnej formie szerszemu gronu. Działamy 
więc na pograniczu świata administracyjno-urzędniczego i kultury. 

Naszym celem jest zachowanie i odpowiednie przechowywanie 
źródeł, ale niechże ludzie po nie sięgają! Dlatego włączamy się we 
wszelkie możliwe inicjatywy i sięgamy po różne formy przekazu, je-
śli tylko mogą zachęcić mieszkańców w każdym wieku do głębsze-
go przyjrzenia się dziejom miasta.

Aktywność AP w tym kierunku wykazuje od wielu lat, jednak 
w 2013 roku była ona wyjątkowo widoczna. Twarze archiwistów 
dało się zobaczyć nie tylko w ramach inicjatyw stricte historycznych, 
ale także w mniej oczekiwanych: cyklicznym maratonie „Kros po 
Chełmskiej”, w czasie akcji Photoday, na prezentacji „Almanachu. 
Kultura Koszalińska 2013”, gdzie wykorzystując formułę Pecha Ku-
chy relacjonowało swój udział w Nocy Muzeów, w programie Euro-
pejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja (warsztaty dla pa-
raolimpijczyków). Prawdziwym świętem była jednak Noc Muzeów. 

Po ubiegłorocznej edy-
cji pojawiły się nawet 
opinie, że choć główne 
wydarzenia organizo-
wane są na dziedzińcu 
Muzeum w Koszalinie, to 
Archiwum niejako „ukra-
dło” imprezę, a w każ-
dym razie znacząco ją 
uatrakcyjniło. Archiwiści 
zaprosili koszalinian na 
festyn średniowieczny, 
była to też okazja, by 
zobaczyć ich w strojach 
z epok, w których para-
dowali potem ulicami 
miasta. – Muszę przyznać, 
że czerpiemy z tego dużo 
radości – śmieje się Joan-
na Chojecka.

Rywalizacji między pla-
cówkami – na co dzień za-
przyjaźnionymi – nie ma. 
Archiwum w Noc Muze-
ów włączyło się dwa lata 
temu, wykorzystując po-
tencjał wydarzenia, które 
okazało się zresztą hitem 
ogólnopolskim i dosko-
nałą okazją do przycią-
gnięcia ludzi w mury 
instytucji z definicji nud-
nych, a w rzeczywistości 
nowocześniejszych, niż 
można by przypuszczać. 
Propozycja – w kontek-
ście misji edukacyjnej 
idealna.

– Miłośników i pasjo-
natów historii nie trzeba namawiać na odwiedziny u nas – zaznacza 
Joanna Chojecka. – Gościmy ich co dzień. Chodzi o przyciągnięcie 
pozostałych. O zachętę do spojrzenia na historię w szerszej per-
spektywie, jak na dziedzictwo, którego jesteśmy spadkobiercami, 
i które nas ukształtowało. O dotarcie do własnych korzeni. Myślę, 
że rolą współczesnych archiwistów jest – obok gromadzenia i kata-
logowania zasobów – także, a może przede wszystkim bycie prze-
wodnikami po historii.

OBRAZy HISTORII

Najwygodniejszymi, a zarazem najbardziej nośnymi „narzędziami 
popularyzatorskimi” są z pewnością materiały ikonograficzne i mul-
timedialne. Przystępniejsze w formie, przykuwające uwagę i – być 
może również – łatwiejsze w prezentacji. Zasoby archiwalne to nie 
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R E K L A M A

Lodowisko "Alaska"
Koszalin, ul. Fałata 34 (obok hali Gwardii), Tel.: 664 484 952, 600 267 903, lodowiskoalaska@poczta.fm

Zbliżają się 10. urodziny lodowiska Alaska mieszczącego się w Koszalinie przy ul. Fałata 34 (obok hali Gwardii). 
Lodowisko cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób starszych. W ramach promowania 
zdrowego trybu życia uczniowie koszalińskich gimnazjów od kilku lat mogą korzystać z bezpłatnego wejścia na 
taflę w ramach czwartej godziny lekcyjnej wychowania fizycznego. W czasie ferii zimowych, jak co roku, na 
miłośników łyżwiarstwa czeka wiele atrakcji . Rodzinom lodowisko oferuje niezwykle atrakcyjny bilet rodzinny.

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 21:00, Sobota: 10:00 - 21:00, Niedziela: 10:00 - 20:00

tylko źródła pisane, ale też fotografie, rysunki, mapy, plany. Ogrom-
ny potencjał wystawienniczy. Dowodem na atrakcyjność ikonografii 
jest ogromne zainteresowanie organizowanymi w ostatnich latach 
ekspozycjami Archiwum o wysokiej jakości merytorycznej i poznaw-
czej. Tak było w przypadku przygotowanej z Miejską Biblioteką Pu-
bliczną w Słupsku wystawy „Fotografia chłopów pomorskich” (w ra-
mach Europejskich Dni Dziedzictwa 2013), będącej zwieńczeniem 
dwuletniego procesu gromadzenia fotografii pochodzących m.in. 
z prywatnych kolekcji rodzin pomorskich oraz muzeów w Słupsku 
i Greifswaldzie, ukazującą kulturę pomorskiej wsi na przestrzeni lat 
1898-2012.

Znakomite okazały się wystawy o oryginalnej tematyce „Tram-
wajem na plażę” (2013) – dzieje koszalińskiej komunikacji miejskiej 
i plażowej, „Widoki miast pomorskich” (2011), czy „Archiwum w sa-
tyrze” (2013) – dowcipna ekspozycje w krzywym zwierciadle poka-
zująca archiwistykę z czasów PRL, otwartą w czasie czerwcowych 
Międzynarodowych Dni Archiwów.

Największym chyba sukcesem okazała się jednak ekspozycja „Pla-
ny miast z zasobów Archiwum Państwowego w Koszalinie” z prze-
łomu 2012/2013 roku, której towarzyszyło wydanie ekskluzywnego 
albumu pod tym samym tytułem. W publikacji znalazło się 50 z 200 
map, planów miast i wsi oraz planów kastralnych znajdujących się 
w zasobach archiwalnych (w tym dwa z Oddziału w Szczecinku), 
przedstawiających 28 miejscowości z obszaru dawnego woje-
wództwa koszalińskiego. Najstarszy plan – Białego Boru – pochodzi 
z 1810 roku. Eksponaty do wystawy dobrano tak, by pokazywały nie 
tylko rozwój administracyjny czy wewnętrzny danych miejscowości, 
ale prezentowały różnorodność wykonania źródeł, od tych rysowa-
nych odręcznie po drukowane, a zatem przekrój zgromadzonych 
w magazynach AP materiałów kartograficznych. Jest ich 32 tysiące. 
Wystawa pokazana została w Koszalinie i większości miejscowości 
ujętych w albumie, i wszędzie wzbudziła aplauz. Jak i sama publika-
cja. Nakład okazał się za niski wobec zainteresowania pasjonatów 

historii. Dobra wiadomość jest taka, że Archiwum w związku z jubi-
leuszem rozważa jej dodruk.

„Plany miast” to nie jedyne prestiżowe wydawnictwo. Znaczącym 
przedsięwzięciem w tym względzie było wydanie w 2006 roku „Kro-
niki Wendlanda”, najstarszego zachowanego dzieła o historii Kosza-
lina w oryginale, czyli języku niemieckim, z tłumaczonymi na polski 
fragmentami. Nieocenione źródło wiedzy, spisane po kronikarsku, 
z detalami obejmującym nawet zjawiska pogodowe. Pięćdzie-
sięciolecie istnienia świętowało Archiwum w 2011 roku opasłym 
tomem materiałów zebranych pod tytułem „Archiwa i społeczeń-
stwo. Pół wieku działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie 
(1953) 1961 – 2011”. Wbrew nazwie, znalazły się tu nie tylko artykuły 
dorobku koszalińskich archiwistów, ale dotyczące wybranych, nie-
zwykle ciekawych wątków historyczno-socjologicznych jak choćby 
niezwykle aktualny związany z budową elektrowni jądrowej w Gą-
skach. W 2006 i 2007 roku we współpracy z Koszalińską Biblioteką 
Publiczną i Stowarzyszeniem Przyjaciół Koszalina wydawane zostały 
też „Źródła do historii Koszalina”.

W planach – kolejne publikacje: wspólnie z Muzeum wydanie 
ilustrowanych materiałów pokonferencyjnych z sesji „Na tułaczym 
szlakuÉ”, wydanie inwentarza Akt Miasta Koszalina z lat 1555 – 1945, 
a także publikacji źródłowych związanych z obchodami jubileuszu 
miasta i publikację poświęconą kartografii koszalińskiej nawiązują-
cą do wspomnianych „Planów miast”.

SPOŁECZEŃSTWO 59 

Archiwum Państwowe będzie miało znaczący wkład w planowa-
ne obecnie trzyletnie obchody 750. urodzin Koszalina (nadania 
praw miejskich), w tym m.in. organizację konferencji naukowej, 
udział w przygotowaniu jubileuszowych wydawnictw, zorganizo-
wanie wystaw. Rozłożony w czasie jubileusz to doskonała okazja 
do zaprezentowania ogromnego potencjału poznawczego Ar-
chiwum, podjęcia fascynujących wątków historii Koszalina i udo-
wodnienia, że jej odkrywanie może być przygodą.
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metamorfoza pani Heleny rozpoczęła się półtora miesiąca temu, a za nią już trzy zabiegi 
kosmetyczne. efekt końcowy poznamy za dwa miesiące, ale pozytywne zmiany

widoczne są już teraz. nasza bohaterka młodnieje z tygodnia na tydzień!

METAMORfOZA:
pIęKNA SKÓRA NA TRZY SpOSOBY

autor: anna makocHonik / Foto: woJciecH grela

rzypomnijmy. Metamorfoza obejmie zabiegi 
kosmetologiczne oraz medycyny estetycznej 
w Instytucie Kosmetologii i Medycyny Este-
tycznej Dermalogica, a także zmianę fryzury 
w Salonie Fryzjerskim „Dorota” oraz konsulta-
cję z brafittingu, czyli profesjonalnego doboru 
biustonosza, który przeprowadzą panie z sa-

lonu BiuTyStyl. Cykl zakończy profesjonalna sesja zdjęciowa dla 
„Prestiżu”.

Bohaterką akcji jest Helena Nowak. Koszalinianka, emerytka, 
mama dwóch córek i babcia dwojga wnucząt. Do akcji zgłosiła ją 
jedna z córek, za co, jak przyznaje, pani Helena, jest jej coraz bar-
dziej wdzięczna. Nic dziwnego. Już po pierwszym zabiegu – la-
serowego odmładzania – skóra twarzy stała się gładsza, bardziej 
elastyczna, ma ładniejszy, równomierny kolor. Zniknęła większość 
przebarwień i zaczerwienień.

Przy zabiegu pracuje się na kilku poziomach skóry. Za pomocą 
światła lasera pobudzane są fibroblasty, czyli komórki produkujące 

kolagen i elastynę. Następnie zamykane są naczynka i usuwane 
przebarwienia. Zabieg trwał około pół godziny. Pani Helena przy-
znaje, że momentami był nieco nieprzyjemny, zwłaszcza przy za-
mykaniu naczynek. – Odmładzanie laserowe to dość ekspansywny 
zabieg, stąd przez dwa dni po zabiegu skóra może być zaczerwie-
niona i wrażliwsza na zmiany temperatury, jednak spektakularne 
efekty i skuteczność tego zabiegu wynagradzają chwilowe niedo-
godności – tłumaczy Edyta Szuplak-Słupczewska, z Instytutu Ko-
smetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica.

PO LASERZE CZAS NA IGły

Bez obaw. Brzmi groźnie, ale w rzeczywistości zabieg jest bezbo-
lesny. Polega co prawda na ostrzykiwaniu twarzy, jednak przepro-
wadzany jest w znieczuleniu miejscowym – miejsca wkłuć smarowa-
ne są maścią. Przed jego wykonaniem należy się jedynie upewnić, 
że klientka nie reaguje na znieczulenie alergicznie.

Zabieg przeprowadził dr Marek Iwaszko, lekarz medycyny 

p
Dr Marek Iwaszko wybrał dla pani Heleny ultranowoczesny preparat Sculptra, który jako zawiesina mikrocząsteczek kwasu 
L-polimlekowego (substancji występującej w organizmie człowieka) pobudza wzrost naturalnych włókien kolagenowych.



estetycznej. Do ostrzyknięć w pierwszej kolejności wybrał ultrano-
woczesny preparat Sculptra (w późniejszym etapie użyty zostanie 
także preparat Radiesse), który robi zawrotną karierę w gabinetach 
medycyny estetycznej. Sculptra to zawiesina mikrocząsteczek kwa-
su L-polimlekowego, substancji występującej w organizmie czło-
wieka, zatem całkowicie bezpiecznej. – Tworzy ona swego rodzaju 
„rusztowanie” poprzez pobudzenie wzrostu naturalnych włókien 
kolagenowych. Efekt jest zatem widoczny, ale bardzo naturalny – 
podkreśla doktor. W pełni objawi się po około czterech tygodniach, 
kiedy stymulowana w głębokich warstwach skóra zacznie się wy-
pełniać.

I właśnie o zwiększenie objętości tkanki podskórnej, a tym sa-
mym wypełnienie jej znacznych ubytków głównie chodzi w przy-
padku naszej bohaterki. O ile bowiem, jak zdiagnozowali specja-
liści Instytutu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica 
przy wstępnej analizie skóry, pani Helena nie musi borykać się ze 
zmarszczkami – jest ich niewiele i nie są zbyt głębokie – to skóra jest 
mało elastyczna, cienka, ziemista i sprawia wrażenie mocno opad-
niętej. Ubytki są na tyle duże, że zabiegi Sculptra i Radiesse będzie 
trzeba powtórzyć. Ile razy – to się okaże.

– Preparaty, jak wspomniałem, działają stymulująco na tkanki 
własne, zatem nie możemy przewidzieć z góry, jak szybko i silnie 
zareagują – wyjaśnia dr Marek Iwaszko. – Ilość zastosowanego pre-
paratu również ustalam na bieżąco, by osiągnąć zamierzony efekt 
wypełnienia, ale uniknąć przesady. Chodzi o to, by skóra wyglądała 
młodo, aksamitnie, była napięta, ale cały czas naturalna.

Pani Helena twierdzi, że po zabiegu nie działo się nic niepoko-
jącego. – Czułam natomiast, że skóra jest napięta i co mnie bardzo 
cieszy, mam wrażenie lekko podniesionych powiek, których opada-
nie było dla mnie dużym problemem – przyznaje.

Czy to tylko wrażenie? – Niekoniecznie – podkreśla Edyta Szuplak-
Słupczewska, magister kosmetologii. – Zabieg rzeczywiście zwiększa 

napięcie skórę, w tym czoła, zatem powieki w naturalny sposób 
mogą się lekko podnieść. To efekt pozytywny, ale dodatkowy.

DOBROCZyNNE KWASy

Kolejnym zabiegiem kosmetologicznym o niezwykle szerokim 
spectrum działania był peeling medyczny. Od zwykłego peelingu 
kosmetycznego różni go przede wszystkim to, że działa także na 
głębokie, a nie tylko powierzchniowe warstwy skóry. Zatem nie usu-
wa jedynie martwego naskórka, ale odbudowuje i głęboko oczysz-
cza skórę od środka. Przeprowadzany jest w celu redukcji zmarsz-
czek powierzchniowych i średnio głębokich, w leczeniu trądziku, 
blizn potrądzikowych i zanikowych. Ma działanie odmładzające, 
rozjaśniające, ułatwia usuwanie znamion, zmniejsza efekty innych 
zaburzeń pigmentacyjnych.

Peelingi kwasami – tak jak u naszej bohaterki – towarzyszą tak-
że wyżej opisanym zabiegom wypełniającym. Podobnie stymulują 
bowiem fibroblasty do produkcji nowych włókien kolagenowych 
poprawiając strukturę skóry. Przywracają jej sprężystość, zwiększają 
jej gęstość, poprawiają kondycję, odmładzają, rozjaśniają, działają 
przeciwbakteryjnie oraz przeciwłojotokowo. Słowem: zapewniają 
zdrowy, młody, piękny wygląd.

W przypadku pani Heleny zastosowany został kwas nomelan 
cafeico. Substancje aktywne wykorzystywane w zabiegu to: reti-
nol (pobudza produkcję kolagenu), kwas kawowy, kwas ferulowy, 
(pochodne fenolu, antyoksydanty o działaniu odmładzającym 
i rozjaśniającym), kwas rozmarynowy, kwasy AHA (nawilżają, regu-
lują wydzielanie sebum), kwas salicylowy (likwiduje zaskórniki oraz 
zmniejsza świecenie skóry), kwas fitowy i kojowy (rozjaśniają prze-
barwienia i ujednolicają koloryt skóry).

Zabieg wygląda bardzo prosto i trwa około 30 minut. Po do-
kładnym oczyszczeniu twarzy szerokim pędzelkiem aplikowane 
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Pani Edyta Szuplak-Słupczewska w trakcie wykonywania zabiegu peelingu medycznego. Szerokim pędzelkiem w ciągu około pół godziny nanosi się na skórę warstwy substancji czynnych.
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są preparaty o coraz wyższych stężeniach, co pozwala zwiększać 
intensywność oddziaływania kwasu na skórę. Po aplikacji kwasów 
nakładany jest retinol, który należy zmyć w domu po ośmiu godzi-
nach i nałożyć krem intensywnie nawilżający. Sama procedura jest 
bezbolesna, jedynie pod koniec zabiegu można odczuwać piecze-
nie skóry. I rzeczywiście, już w trakcie aplikacji na twarzy pani Heleny 
pojawia się zaczerwienienie. – To normalna, naturalna reakcja – wy-
jaśnia Edyta Szuplak-Słupczewska. – W kolejnych godzinach może 
pojawić się niewielki rumień i uczucie mocnego napięcia skóry. 
Po kilku dniach może się ona naturalnie złuszczać. Nie wolno jej 
wówczas samodzielnie usuwać, nie należy stosować kosmetyków 
ścierających i peelingów. Można natomiast użyć dobrego kremu 
nawilżającego i wykonywać makijaż. Przez kolejne trzy tygodnie na-
leży unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne oraz stosować 
kosmetyki z wysokimi filtrami.

Peelingi lekarskie przeprowadzane są w seriach, których liczbę 
warunkuje charakter problemu i potrzeby skóry. Zwykle są wykony-
wane co 21-28 dni.

Przeciwskazaniami do jego wykonania są zakażenia wirusowe 
(np. opryszczka) i bakteryjne, stosowanie retinoidów, fototerapia, 
choroby nowotworowe, ciąża i okres laktacji.

– Jestem zadowolona – podsumowuje pierwszy etap metamor-
fozy nasza bohaterka. – Żadnych nerwów, stresu. O wszystkim je-
stem uprzedzana. I pani Edyta, i pan doktor tłumaczą, co robią, 
czego można się spodziewać, także jeśli chodzi o reakcje skóry po 
zabiegu.

CO DALEJ?

W kolejnych etapach metamorfozy pani Helena przejdzie zabieg 
frakcyjnego nakłuwania skóry DERMAPEN®, który ma na celu wi-
doczne spłycenie zmarszczek, pogrubienie skóry oraz zmniejszenie 
widoczności porów (DERMAPEN® to nowa jakość w zabiegach me-
zoterapii, zabieg zdobył prestiżową nagrodę Best Medical Device 
na Aesthetic Show w Las Vegas w kwietniu 2012 roku). Później: za-
bieg oxybrazji, który ma na celu oczyszczenie skóry z zaskórników 
i zrogowaciałych komórek (urządzenie oxybrazji posiada pozytyw-
ną opinię popartą badaniami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). 
Kolejknym zaplanowanym krokiem będzie zabieg wszczepiania 
pod skórę rozpuszczalnych nici liftingujących, które mają na celu 
poprawę owalu twarzy, redukcję zmarszczek oraz zwiększenie jędr-
ności skóry. Zostanie wykonana również niechirurgiczna plastyka 
nosa za pomocą preparatu Radiesse oraz poprawa kształtu ust 
kwasem hialuronowym.
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choć stomatologia należy do najszybciej rozwijających się gałęzi medycyny, wciąż krąży 
wiele pseudonaukowych teorii na temat leczenia zębów.

SIEdEM 
STOMATOLOGICZNYCh MITÓW

hyba nikt nie ma wątpliwości, że dzisiejsze metody 
leczenia zębów przeniosły nas, pacjentów, do zupeł-
nie innego świata. Zęby, które jeszcze 20 lat temu 
były wyrywane, dziś można skutecznie i bezboleśnie 
leczyć. A jednak na temat leczenia stomatologiczne-
go krąży wiele mitów, które – niestety – wpływają na 
nawyki wielu pacjentów, którzy unikają wizyt w gabi-

netach stomatologicznych. 

1. Stan zębów zależy od ilości spożywanego cukru. MIT!

Chyba każdy z nas w dzieciństwie słyszał, że jak będzie jeść dużo 
słodyczy, to będzie mieć zepsute zęby. Tymczasem to nieprawda. 
W rzeczywistości stan zdrowia naszych zębów nie zależy od ilości 
spożywanego cukru, lecz od tego, jak długo cukier ma kontakt z na-
szymi zębami. Jeśli więc po zjedzeniu czegoś słodkiego umyjemy 
zęby, cukier im nie zaszkodzi. Uwaga, warto pamiętać, że zjedzenie 
trzech batoników, a następnie dokładne umycie zębów jest dla na-
szej jamy ustnej dużo mniej szkodliwe niż spożycie jednego batoni-
ka, a następnie zaniechanie szczotkowania. Bo to, że szczotkowanie 
zębów po każdym posiłku jest podstawą higieny jamy ustnej, to 

niepodważalny fakt. Niestety, choć tak niewiele trzeba, by zacho-
wać zdrowe zęby, nadal wiele osób ogranicza się do pobieżnego, 
szybkiego szczotkowania zębów maksymalnie dwa razy dziennie.

2. Dla zębów lepiej jest zjeść chipsy niż batonik. MIT!

Wydaje się, że po zjedzeniu chipsów nie trzeba myć zębów, bo 
przecież ta przekąska nie zawiera cukru. Tymczasem chipsy zawie-
rają bardzo dużo skrobi, która w kontakcie ze śliną rozkłada się na 
cukry proste, czyli coś, co mając długotrwały kontakt z naszymi zę-
bami, je osłabia. 

3. Nieważne jak, ważne, by szczotkować zęby. MIT!

Kolejny mit. Technika i długość mycia zębów są niezmiernie ważne. 
Umycie zębów „byle jak” przez jedną minutę tak naprawdę nic nam 
nie da, co najwyżej delikatnie odświeży nam oddech. Jeśli myjemy 
zęby zbyt krótko, nie usuwamy resztek pożywienia (a już na pewno 
nie tych zalegających w zakamarkach). Zęby powinno się myć, a nie 
szorować. Ustawiamy szczoteczkę tak, by pod kątem 45 stopni przy-
legała ona do dziąsła i okrężnymi ruchami wymiatającymi dosłownie 

C
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wymiatamy resztki pożywienia i bakterie. Technika mycia zębów 
polegająca na poziomym przesuwaniu szczoteczką po łukach zę-
bowych jest niedopuszczalna! Nie dość, że nie pozwala ona oczy-
ścić zębów, to jeszcze podrażnia dziąsła. O instruktaż mycia zębów 
warto poprosić stomatologa przy okazji wizyty.

4. Nie powinno się szczotkować krwawiących dziąseł. MIT!

– Gdy zauważymy, że nasze dziąsła krwawią, pod żadnym pozo-
rem nie powinniśmy zaniecha

 mycia zębów, a nawet przeciwnie – powinniśmy myć je jeszcze 
częściej – radzą lekarze stomatolodzy. Dodają, że tylko w ten spo-
sób zlikwidujemy osad i nie dopuścimy do odkładania się nowego, 
a nasze dziąsła zaczną zdrowieć i dochodzić do siebie. 

Kłopotów z dziąsłami nie wolno jednak lekceważyć. I jak zawsze 
najrozsądniejszym wyjściem będzie wizyta u dentysty. Ten może 
przeprowadzić skalling – czyli oczyści zęby z osadu i kamienia 

nazębnego, który bardzo często jest przyczyną podrażnienia dzią-
seł. Krwawienie to także znak, że trzeba wymienić szczoteczkę do 
zębów – koniecznie na miękką. Twarde włosie wcale nie pomaga 
umyć dokładnie zębów. Ważna jest technika mycia, dlatego miękka 
szczoteczka wcale nie oznacza mniejszej skuteczności.

5. Do dentysty idziemy wtedy, gdy czujemy ból. MIT!

Ten nawyk Polaków najtrudniej przełamać. Nadal wiele osób 
zjawia się w gabinecie dopiero wtedy, gdy ból zęba nie pozwala 
im normalnie funkcjonować. Tymczasem stomatologa należy od-
wiedzać co 6 miesięcy, także wtedy, gdy nie czujemy żadnego dys-
komfortu i wydaje nam się, że wszystko jest w porządku. – Wiele 
chorób zębów przebiega bezboleśnie, a pacjentowi bardzo trudno 
je samemu zdiagnozować – tłumaczy dr Adrianna Badora. – Wpraw-
ne oko stomatologa podczas wizyty kontrolnej pozwoli wykryć 
wszystkie problemy we wczesnym ich stadium. Szybko zdiagnozo-
wana dolegliwość umożliwia prostsze, tańsze i bardziej skuteczne 
leczenie. W wielu przypadkach szybkie wykrycie problemu to także 
jedyna możliwość uratowania zęba przed wyrwaniem. Dzięki regu-
larnym przeglądom zębów nie narazimy się na konieczność wyda-
nia dużej sumy jednorazowo, gdy trzeba będzie już leczyć duży, 

zaniedbany ubytek. Nie wspominając o stresie, który towarzyszy 
pacjentom, których dopadł już ból zęba. Leczenie małych ubytków, 
szybko wykrytych sprawia, że pacjenci zupełnie bezstresowo traktu-
ją wizytę u stomatologa.

6. Wybielanie zębów osłabia szkliwo. MIT!

Obawa przed osłabieniem zęba i szkliwa sprawia, że wiele osób 
rezygnuje z możliwości wybielenia zębów. – Tak naprawdę nie ma 
się czego bać – uspokaja stomatolog i dodaje, że liczne badania kli-
niczne wykazały, że wybielanie nie jest szkodliwe dla struktury zęba, 
a nowoczesne metody i preparaty wybielające nie osłabiają zębów 
i nie mają najmniejszego wpływu na powstanie próchnicy. Co praw-
da po zabiegu może się zdarzyć, że pacjent będzie odczuwał cza-
sową nadwrażliwość zębów na ciepło i zimno, lecz jeśli nie ustąpi 
ona w ciągu kilku godzin, z pomocą przyjdą pasty i żele przeciwko 
nadwrażliwości. Dzisiejsza stomatologia naprawdę potrafi połączyć 

zdrowie i białe zęby. Profesjonalny zabieg można przeprowadzić 
nawet u osób z wrażliwymi zębami. 

7. Zębów mlecznych nie trzeba leczyć. MIT!

„Przecież i tak wypadną” – mawiają niektórzy rodzice, nie mając 
świadomości, jak wielki popełniają błąd. Co gorsza, za ich niewie-
dzę płacą dzieci. Bo zęby mleczne, ich stan wpływają na zęby sta-
łe. Zaniedbane mleczaki to niestety recepta na problemy z zęba-
mi w przyszłości. – Zęby mleczne są bardzo delikatne i psują się 
dużo szybciej niż zęby stałe, a gdy w buzi dziecka zagnieździ się 
już próchnica, to z czasem z zębów mlecznych przeniesie się także 
na stałe. Przedwczesne wypadnięcie mleczaków może z kolei skut-
kować zaburzeniami w prawidłowym wyrzynaniu się zębów stałych 
i być przyczyną powstawania wad zgryzu – alarmuje dr Adrianna 
Badora i dodaje, że nieleczone zęby mleczne, podobnie jak nie-
leczone zęby stałe, mogą również infekować inne narządy nasze-
go ciała. O zęby mleczne trzeba dbać z jeszcze jednego powodu. 
Dziecko od najmłodszych lat musi się uczyć tego, jak ważna jest 
higiena jamy ustnej. Im wcześniej zdobędzie nawyk mycia zębów, 
tym większa szansa na to, że kolejne pokolenie Polaków w wieku 
dojrzałym nie będzie już straszyć bezzębnym uśmiechem. 
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rezygnują z pracy, wizyt u kosmetyczek, basenu, znajomych. tak często wygląda życie 
chorych na autoimmunologiczną chorobę zapalną - łuszczycę.

ChORuJE CIAŁO I duSZA

horoby autoimmunologiczne to choroby przewlekłe, 
w których organizm człowieka (jego układ odporno-
ściowy) atakuje własne komórki i tkanki, powodując 
nieodwracalne zmiany. Jedną z takich chorób jest 
łuszczyca. Choroba swą nazwą nawiązuje do obja-
wu – widocznych zmian skórnych oraz łuszczenia się 
skóry na głowie, twarzy czy dłoniach, które utrudnia-

ją chorym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. W Polsce 
bowiem nadal pokutuje mit, że łuszczyca jest zaraźliwa, więc chorzy 
są osamotnieni i często dyskryminowani. Szacuje się, że w naszym 
kraju z tą chorobą walczy 3 proc. społeczeństwa. Choroba najczę-
ściej ujawnia się w młodym wieku i zmienia życie osób będących 
w szczycie aktywności życiowej i zawodowej.

STyGMATyZACJA

Choć łuszczycą nie można się zarazić (przypomnijmy: żadna z cho-
rób autoimmunologicznych nie jest zaraźliwa!), zdrowe osoby boją 
się kontaktów z chorymi. To zaś przyczynia się do stygmatyzacji pa-
cjentów. Wyobraźmy sobie 30-latka, wykształconego, który mieszka 
w dużym mieście, ale zrezygnował z pracy, którą lubił, nie korzysta 

z usług fryzjera, nie chodzi też na basen, choć lubił pływać, nie spo-
tyka się z przyjaciółmi. Trudne do wyobrażenia? A jednak, tak często 
wygląda życie chorych na łuszczycę.

TO CIąGLE ZAGADKA

Życie tym trudniejsze, że choroby immunologiczne należą do 
zagadek, których medycyna nie potrafi jeszcze rozwiązać. Naukow-
cy nadal spierają się co do przyczyn ich wystąpienia. Zgodni są 
tylko w jednej sprawie – stosunek społeczeństwa do chorych jest 
ogromnie ważną sprawą. Zrozumienie w społeczeństwie niuansów 

tych problemów zdrowotnych ma duży wpływ na samopoczucie 
chorych i ich aktywność. Zwłaszcza że osoby młode powinny być 
aktywne: uprawiać sport, utrzymywać relacje międzyludzkie, praco-
wać zawodowo. Tymczasem chorzy na łuszczycę, choć z medyczne-
go punktu widzenia są zdolni do tych wszystkich aktywności, często 
zupełnie wycofują się, ukrywają. A wszystko za sprawą zmian skór-
nych, których występowanie – choć to po prostu objaw choroby – 
nie znajduje zrozumienia w społeczeństwie.

STRACH PRZED ZARAżENIEM

Skóra, która przybiera postać srebrnobiałej łuski lub czerwonych, 
łuszczących się plam, trudnych do ukrycia (na głowie, kolanach, łok-
ciach), najczęściej wywołuje u osób zdrowych strach. Co gorsza, na-
silenie objawów choroby może się wiązać z silną bolesnością zmian 
chorobowych, a u części chorych z rozwojem innych, tzw. współist-
niejących chorób (np. łuszczycowe zapalenie stawów, cukrzyca czy 
nieswoiste zapalenie jelit). To jeszcze bardziej uniemożliwia chorym 
normalne życie. Nikogo nie powinno więc dziwić to, że łuszczyca 
często prowadzi chorych do depresji, która z kolei zaostrza prze-
bieg choroby. Błędne koło.

PRZEDE WSZySTKIM WSPARCIE

Aby poprawić jakość swojego ży-
cia, chorzy na łuszczycę potrzebują 
więc wsparcia w zwiększeniu szans na 
utrzymanie swojej dotychczasowej ak-
tywności, również w pracy zawodowej. 
Jeden z trwających właśnie projektów 
„Zwyczajnie Aktywni” próbuje im w tym 
pomóc. W jego ramach zorganizowano 
konkurs o grant dla organizacji zrzesza-
jących pacjentów z autoimmunologicz-
nymi chorobami zapalnymi z obszarów: 
gastroenterologicznego (choroba Le-
śniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapa-
lenie jelita grubego), reumatologicznego 
(reumatologiczne zapalenie stawów, ze-
sztywniające zapalenie stawów kręgosłu-
pa) oraz dermatologicznego (łuszczyca, 
łuszczycowe zapalenie stawów). Zadanie 
konkursowe polega na przygotowaniu 
projektu działań dla chorych, który umoż-
liwi ich aktywizację zawodową, wpływając 
na poprawę jakości ich życia. Projekt ma 

więc pomóc utrzymać dotychczasową zwyczajną aktywność cho-
rych osób w ich pracy.

Warto wspomnieć jeszcze o jednym projekcie, który ma na celu 
pomóc chorym z łuszczycą. W ramach „Derma Friendly – w trosce 
o skórę” zorganizowano szeroką akcję edukacyjną na temat cho-
rób skóry. W największych miastach w Polsce przeprowadzono cykl 
szkoleń dermatologicznych dla pracowników salonów fryzjerskich 
i kosmetycznych. Była to okazja nie tylko poznać najczęściej wystę-
pujące schorzenia skórne, ale także dowiedzieć się, jak rozmawiać 
z chorym klientem. Projekt ma pomóc stworzyć mapę miejsc przyja-
znych osobom z chorobami skórnym, np. z łuszczycą. 

C
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d razu wyczułem pismo nosem: oho – Tele-
wizja ma misję, obowiązuje mądrość etapu, 
a etap jest dziś taki, że sroce spod ogona nie 
wypadliśmy. I że trzeba pokazać rzutkich me-
nedżerów z Polski, przebojowych przemysłow-
ców, rekinów finansjery, którzy na Wyspach 
się wybili i dochrapali stanowisk, mają pełne 

konta w banku i o niczym innym nie marzą jak o tym, by wracać 
nad Wisłę.
Niestety, musiałem rozczarować kolegę reżysera, bo powiedzia-
łem, że nie słyszałem o żadnym Polaku, który odniósłby tu sukces. 
Wspomniałem wprawdzie o polskich prawnikach czy bankowcach 
średniego szczebla, architektach i lekarzach, ale to wszystko nie 
wyczerpywało – w jego oczach – znamion sukcesu. Wyjaśnił mi 
ogródkami, że potrzebny jest jakiś Paderewski albo inna Curie 
SkłodowskaÉ. A ja sobie w duchu dopowiedziałem: Ébo samo-
ocena obywateli w Polsce leci na pysk wraz z niektórymi słupkami 
poparcia. Bezrobocie nie rośnie tylko dzięki temu, że tysiącami 
młodzi Polacy emigrują. I że teraz coś z tym trzeba zrobić, tak ki-
jem we łbach zakręcić, żeby było fajnie.

Poradziłem mu zatem, żeby w Polsce szukał tych, co wrócili 
z emigracji, założyli firmę, twórczo ją rozwijają i nie mordują się 
z kontrolą urzędu skarbowego. Tylko westchnął. No to zapytałem, 
jakie to wybory się szykują, że Telewizja się bierze za sukces Pola-
ka-szaraka? A on na to, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego. 
A jakie wybory? A do Europarlamentu.

– A to weź lepiej dotychczasowych europosłów, w końcu też 
prawie emigranci, ich zapytaj czego się jeden z drugim nauczył 
w Brukseli przez te lata za słoną kasę podatnika. Ich zapytaj, jakie 
to światłe zmiany teraz zamierzają wprowadzać w Polsce. Ich zapy-
taj, z czego mają zamiar żyć, jak się skończą diety poselskie? Jakie 
to zarąbiste biznesy otworzą w Polsce? Znowu tylko westchnął.

Zanosi się więc, że filmu o sukcesach nie będzie, choć wcale 
bym się nie założył wiedząc, że jak Telewizja chce coś zrobić, to 
zrobi.

Wiedzą Państwo, czym się różnią polskie media od zagubionej na 
Saharze karawany? Karawana szuka oazy, a polskie media szukają 
jakiegokolwiek polskiego sukcesu, żeby się przed płatnikiem abo-
namentu pochwalić. Już nawet nie przed światem, nie przed żadną 
Europą. Przed własnymi odbiorcami! Że europejscy jesteśmy, że 

Lewandowskiego chcą do Bayernu, że polski nastolatek wygrał ja-
kieś stypendium pianistyczne i nawet dr House coś tam mamrotał 
o polskiej wódce. Że w kosmos poleciała rakieta, gdzie umiesz-
czono polskiej konstrukcji wyłącznik i że lekarze w szpitalu wyko-
nali pierwszy w Europie zabieg tego typu.

Pozbawiona elementarnej choćby doktryny, a tym samym zna-
czenia międzynarodowego, Polska liczy się na świecie tak samo 
(w polityce i gospodarce) jak i narodowa reprezentacja piłkarska. 
I czas, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy nie dali się nabierać na ple-
wy, żebyśmy wreszcie przestali gonić za sukcesem (nie wiadomo 
zresztą w czyich oczach). Nie znam narodu tak bardzo zakomplek-
sionego – wyśmiewani w duchu nawet przez naszych polityków 
Bułgarzy, Rumuni czy Cyganie wyższą mają samoocenę niż my.

Ostatnio w Dublinie jakiś Irlandczyk zamordował Włocha (może 
odwrotnie) i go częściowo zjadł. Po czym oddał się w ręce miejsco-
wej policji. Gdyby to Polak okazał się ludożercą – media w Polsce 
grzałyby się przez miesiąc, przetoczyłaby się narodowa debata 
i jestem pewien, że głos zabrałby zarówno minister spraw zagra-
nicznych, jak i sam premier. Tu rzecz została – a jakże – odnoto-
wana, przetoczyła się przez codzienną prasę bulwarową i umarła. 
Rząd Italii nie wydał stosownego oświadczenia, premier Irlandii 
też nie obraził się na Włochów, nie spadło przy tym ani spożycie 
pizzy w Dublinie ani też piwa Guinness w Rzymie.

W wolnym świecie mniejsze ma bowiem znaczenie, jakim pasz-
portem się posługujesz, a większe – co zrobiłeś. Ludziom bowiem 
nie wolno sądzić ludzi, znamy to z Ewangelii. Trzeba natomiast 
i należy – sądzić ludzkie uczynki. Dopóki tego w Polsce nie zro-
zumiemy, to ciemna mogiła, muł, piach, żwir, mgła, mordęga, 
syzyfowa praca. Dopóki będziemy szukać sobie protez w postaci 
Justyny Kowalczyk, Kamila Stocha czy Roberta Kubicy, dopóty nie 
ruszymy na krok do przodu. I zaprawdę trwogą będzie Was napeł-
niał każdy w skrzynce list polecony z pieczątką, że tak z rozpędu 
polecę frazą ewangeliczną.

Mądry jestem, bo na emigracji?! Owszem! Właśnie tak! Mądry, 
bo na emigracji. Tyle tylko, że mądrość moja była nieuświadomio-
na, była wynikiem przypadku, była jedynie impulsem płynącym 
z mózgu. Ale człowiek miewa też serce, a impulsy z tego organu 
nakazują mi powrót do Polski. Walka trwa, jej wynik jest na razie 
nieznany. Jest wszakże jeden sukces: nie mam tu polskich kanałów 
w telewizorze. I to już się raczej nie zmieni. Zaraz lżej, uwierzcie.

polak na Saharze
zdenerwowałem się od rana przy świętej niedzieli, bo odezwał się znajomek, który robi w polsce filmy dokumentalne. pogadaliśmy o starych czasach, 

wreszcie on mówi tak: robię film o emigrantach w wielkiej brytanii i irlandii. nagraj mi jakichś polaków, co to sukces odnieśli. trzeba pokazać,
że my nie tylko zasiłki na dzieci w polsce zakotwiczone ciągniemy, ale też sukcesy odnosimyÉ
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dziecko w teatrze to osobny kosmos. wrażliwy na inne impulsy i wrażenia. mali widzowie 
inaczej się nudzą, z czego innego śmieją, czym innym ekscytują niż dorośli. dlatego, by nie

powstał tekst zupełnie nieprzydatny, w kolejnych akapitach pominę dorosłe oceny
spektaklu bałtyckiego teatru dramatycznego.

dZIECI NIE dA SIę OSZuKAć
autor: anna makocHonik / Foto: izabela rogowska

ie napiszę, czy spektakl był „fajny” czy nie, 
„dobry”, czy „słaby”, bo żeby kompetentnie 
zrecenzować „Podróże Guliwera”, musiała-
bym być dzieckiem. Podpowiem tylko, że 
ze względu na przyjętą konwencję wizualną 
to spektakl dla dzieci nieco starszych, rozu-
miejących umowność sceny, zdolnych do 

myślenia abstrakcyjnego.
Jonathan Swift swoją znakomitą powieść pisał, jak przystało na 
wytrawnego autora literatury fantastycznej, dwupłaszczyznowo: 
pod kostiumem bajki schował błyskotliwą i czytelną w swoich 
i późniejszych czasach satyrę na podziały społeczne, dwór, stosun-
ki międzynarodowe, na literaturę awanturniczą i eposy podróżni-
cze, a w bardziej filozoficznym wymiarze – rozprawę o samotno-
ści, poszukiwaniu tożsamości, odrzuceniu i akceptacji. Ostatnie 
aspekty – oczywiście w wersji odciążonej ze skomplikowanych 
konotacji – odczytać mogą z pierwszych rozdziałów także młod-
si czytelnicy. „Podróże Guliwera” to klasyk literatury, wbrew po-
zorom wcale jednak nie dziecięcej, choć to skrócona do dwóch 
pierwszych części wersja powieści jest znacznie popularniejsza 
i częściej – przynajmniej w Polsce – wydawana, a dla dzieci zwy-
czajnie przystępniejsza. Najmłodszych może porwać pełna przy-
gód historia o szalonym kapitanie statku, który najpierw ląduje na 
wyspie liliputów, a potem olbrzymów i w obu tych miejscach jest 
tak nieprzystawalny, że boki zrywać. We właściwej, pełnej wersji, 
Guliwer – podróżnik i lekarz – oprócz Liliputów i Gigantów odwie-
dza też latającą wyspę matematyków i muzyków oraz utopijną kra-
inę, którą rządzą oświecone konie. Cóż, dla dzieci to rzeczywiście 
o dwie abstrakcje za daleko.

Małgorzata Chir, autorka adaptacji i reżyser, Zdzisław Derebecki, 
opowieść o Guliwerze złożyli z fragmentów dwóch pierwszych roz-
działów książki. W pierwszej części Guliwer ląduje na wyspie Lilipu-
tów i niezamierzenie staje się świadkiem konfliktu między dwoma 
lilipucimi rodami, a nawet go rozwiąże, w sposób podany w spekta-
klu dośćÉ oryginalnie. Druga część to wizyta u olbrzymów, zafascy-
nowanych gościem, ale też traktujących go jako narzędzie rozrywki. 
W tej interpretacji Guliwer wyruszając ku przygodzie, dowiaduje 
się, że niezależnie od okoliczności warto być sobą.

„Podróże Guliwera” nęcą ogromnym potencjałem narracyjnym, 
będąc jednocześnie nielichym wyzwaniem inscenizacyjnym. Lite-
ralne przeniesienie powieści na scenę wydaje się niemożliwe. Wy-
maga skrótu, sprytu i pomysłu. Wyobraźni scenograficznej, okieł-
znania dynamiki zmian narracyjnych. Na razie ludzkość nie potrafi 
nikogo na zawołanie realnie zmniejszyć ani powiększyć. Potrafi to 
natomiast technika filmowa, po którą sięgnęli autorzy. Kiedy zatem 
Guliwer trafia na lilipucią wyspę, wyświetla go wielki ekran, gdy tra-
fia do Gigantów – na ekranie pojawiają się oni, bohater pozostaje 
na scenie. Proste i zmyślne. Minimalizm scenograficznych i adapta-
cyjnych wyborów uzupełnia wesoła muzyka Macieja Osady-Sob-
czyńskiego, żywiołowość zespołu aktorskiego (Katarzyna Ulicka-Py-
da, Małgorzata Wiercioch, Katarzyna Lenarcik-Stenzel – gościnnie, 
Artur Czerwiński, Piotr Krótki, Jacek Zdrojewski, Leszek Żentara, 
Wojciech Kowalski – gościnnie). Błyskotką spektaklu są prześmiesz-
ne, urocze stroje, jakie dla Liliputów uszyła Beata Jasionek i przygo-
towane przez nią rekwizyty.

Czy to wszystko działa, zachwyca i wciąga? Trzeba zapytać dzieci, 
ich nie da się oszukać.

Premiera spektaklu miała miejsce 12 grudnia 2013 roku. 
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może najlepiej o „love Forever”, kolejnej premierze bałtyckiego teatru dramatycznego, 
byłoby pisać zaraz po obejrzeniu jej, jeszcze zanim umysł zejdzie z karuzeli, pod
wrażeniem wszystkich bodźców i na fali dobrego nastroju, w który z pewnością

wprawia. o ile bowiem jest to historia o pigułce miłości, to sam spektakl jest
współczesnym teatrem w pigułce.

ŚWIAT
W KLIMACIE TELEWIZYJNEGO KLIpu

autor: anna makocHonik / Foto: izabela rogowska

o tej pigułce ma się z pewnością nadmiar ener-
gii, ale im dalej w rozważania o spektaklu, tym 
więcej wątpliwości. Ogląda się go świetnie, ale 
z dystansu widać, że fabuła złożona z rozlicz-
nych wątków, elementów bywa tak chaotyczna, 
że trudno momentami dostrzec obecność reży-
sera. Trochę w niej dłużyzn, trochę efekciarstwa. 

Akcja kilka razy traci tempo, całość obcięta z niepotrzebnych scen 
mogłaby być nieco krótsza. Sam tekst, niewątpliwie napisany bły-
skotliwie, sprawnie i dowcipnie, w warstwie intelektualnej jest tro-
chę o niczym. Inscenizacyjnie zaś „Love Forever” to perełka.
Opis fabuły może zniechęcać: naukowiec Greg (Wojciech Rogow-
ski) za pomocą potężnego grantu i w towarzystwie ekscentrycznej 

asystentki (Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska) pisze wzór na mi-
łość, pracuje nad pastylką (w tej roli gościnnie debiutantka, Kamila 
Rogowska), która pozwoli odzyskać utracone uczucia. Obiektem 
badań jest wolontariusz życia Borys i robot Naomi (Artur Paczesny, 
Beata Niedziela), wyuzdana Maria Magdalena i głupawy weteran 
wojenny Iwan (Dominika Mrozowska i Marcin Borchardt). Poniekąd 
sam Greg również podlega doświadczeniom, bo asystentka Kelly 
niepokojąco przypomina mu zmarłą żonę. Reżyser przedstawia 
„Love Forever” jako „dramatyczną komedię science fiction”. By do-
cenić tę nieco pretensjonalną frazę, trzeba zobaczyć spektakl; do-
piero wpisane w niego poczucie humoru udowadnia, że jest traf-
na. Żywiołem „Love Forever” jest właśnie humor i – a jakże – kody 
popkulturowe. Estetyka kompulsywnie montowanego teledysku, 
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kina spod znaku Tarantino, a zwłaszcza – poetyka współczesnych 
mediów. Hałas, dźwięki, histeria, ruch, taniec, tempo, muzyka. Jak 
zauważył jeden z widzów premiery: „Czułem się, jakbym oglądał 
wiadomości w TVN-ie: tło, obrazki, gadający prezenter i trzy paski 
z wiadomościami”. Coś w tym jest. Nawet sceny zmieniają się jak 
bezsensownie przełączane kanały w telewizji. Odniesień filmowych 
i serialowych jest sporo (brawo za scenę porodu w klimacie popu-
larnego serialu o lekarzach!), do tego hity pop i liryczne piosenki 
w tzw. odpowiednich momentach. Jest – jak w porządnej komedii 
romantycznej – para, której miłość wydaje się niemożliwa (człowiek 
i robot), i para której miłość wydaje się beznadziejna. Jest – przery-
sowany do granic – happy end, w którym zejdą się te pary pozornie 
nie do sklejenia.

Ale o co tu chodzi? O miłość, o której opowiedziano już chyba 
wszystko? O tęsknotę za prawdziwym uczuciem, o sentymenty? 
O przewrotną konstatację, że to robot potrafi kochać bezwarunko-
wo, i ze wszystkich bohaterów ma najczystsze intencje? Że nawet 
przygłupiego Iwana stać na wyższe uczucia, a każdą ladacznicę da 
się zawrócić z drogi donikąd? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. 
Może powierzchowność tekstu ma odzwierciedlać płytkość emo-
cjonalną? Albo płytkość samego przekazu? A może ma to być po 
prostu formalny eksperyment dowodzący, że nawet dramaturgicz-
na wydmuszka bywa atrakcyjna? Trudno śmiało odpowiedzieć na te 
pytania, gdy nic w spektaklu nie jest na serio.

Mimo wszystkich niedociągnięć, spektakl Michała Siegoczyń-
skiego jest po prostu dobry. Na pewno oryginalny. Niemożliwie 
śmieszny, dynamiczny, wciągający. Znakomity pod względem cho-
reograficznym (Kacper Wojcieszek) i scenograficznym (Matylda 
Kotlińska). Bezbłędnie obsadzony – role jakby pisane pod konkret-
nych aktorów, bazując na fizyczności, wysysają z nich cały poten-
cjał, charyzmę, osobowość, często nie do wypatrzenia w innym 
repertuarze. Gołym okiem widać, że współczesny teatr jest im po 
drodze, że rozumieją jego formę i potrafią mówić w jego języku. 
Rewelacyjni są właściwie wszyscy, choć w tym gronie wyróżnić trze-
ba Beatę Niedzielę, która swoją kreacją potwierdza, że jest aktorką 

kompletną. Nieprawdopodobnie plastyczną, świadomą i „mięsistą” 
w wyrazie. Być może najlepszą z całego zespołu, bo to jej kolejna 
świetna rola.

Jest jeszcze jeden, siódmy, bohater, osoba chyba na scenie naj-
ważniejsza, choć transparentna – operator kamery, który nieprze-
rwanie rejestruje sceniczne wydarzenia i przenosi je po trosze do 
kina, albo raczej teatru telewizji. Oczywiście, to już było. Można dys-
kutować, czy multimedia wzbogacają, czy mordują teatr, czy drama-
turdzy sięgają po nie jak po użyteczne narzędzie, czy używają jako 
środka zastępczego wobec braku inscenizacyjnych pomysłów. Tu 
kamera – mówiąc kolokwialnie – klei tekst, uwidacznia to, co nawet 
dla bystrego widza bywa niewidoczne: detaliczną ekspresję twarzy, 
drobne gesty, niuanse. Pozwala na poszerzenie scenografii o kulisy, 
nieograniczony ruch aktorów. Nawet gdy ich nie widać – są na ekra-
nach. Operator kamery bez przerwy ich dokumentuje, jest drugim 
reżyserem, nie spektaklu, ale filmu. Od niego zależy niemal wszyst-
ko, co widzimy, dlatego ogromne brawa należą się debiutującemu 
na scenie Marcinowi Torbińskiemu, na co dzień fotografikowi, za 
niebywałe skupienie, kontrolę i za to, że w całej tej precyzyjnie utka-
nej pajęczynie nie popełnił żadnego błędu, dając ogromny komfort 
aktorom i widzom. 

W „Love Forever” teatr „dzieje się” tu i teraz, także na ekranie. To 
transmisja, obraz na żywo, ale i tak opowieść zyskuje nowy kontekst. 
Tak przecież działa telewizja: wszystko, co sfilmowane, wydaje się 
atrakcyjniejsze. Mamy to wdrukowane w wiadomość do tego stop-
nia, że mało który z widzów śledzi akcję sceniczną, skupiając wzrok 
na telebimach. I może o to, pod warstwą trywialnej fabuły, pyta Mi-
chał Siegoczyński. Chyba tak. Mam nadzieję. Może pyta – znów nie 
pierwszy – czy współczesny teatr to już głównie fajerwerki formalne, 
zabawa konwencją? Czy by maksymalnie przybliżyć emocje, na-
prawdę trzeba aktorom przystawić kamerę do twarzy?

Uznany i doświadczony reżyser, który jedno ze swoich wczesnych 
przedstawień realizował na koszalińskiej scenie w 2006 r. (mono-
dram „...syn”), formą bawić umie się naprawdę nieźle. Tego, że 
spektakl będzie hitem koszalińskiej sceny, jestem pewna. 
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GWIEZdNy EdYTORIAL
mysłowa Marilyn, słodka Audrey, zadziorna Liz 
i gorąca Sophia. Wielkie gwiazdy kina, kobiety 
– symbole nie do podrobienia, niezastąpione. 
Są wieczną inspiracją dla wielu artystów. Pierw-
szy je spopularyzował jeden z ojców pop – artu 
Andy Warhol. Dla nas w graficzny obraz ubrała 
je Iwona Drążkiewicz.

– Każda z nich jest ikoną, każda jest ponadczasowa – o swo-
im wyborze mówi autorka. – Szczególnie Marilyn Monroe, którą 

uwielbiam i za każdym razem odkrywam na nowo. To wdzięczny 
temat dla artysty. Portrety aktorek są wykonane techniką mieszaną, 
mają w sobie coś pop - artowego klimatu.

– Za podstawowy materiał służy mi fotografia, dopiero później 
zaczynam bawić się kolorami – wyjaśnia graficzka. – Gotowe prace 
drukuję na diboncie, szlachetnym materiale, który daje szczególnie 
wyrafinowany efekt obrazu. 

Seks bomba, dziewczyna z sąsiedztwa, femme fatale i dama z tem-
peramentem. Przed wami bohaterki styczniowego edytorialu.      ad
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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

i, co zakładali blogi kilka lat temu, trafili na żyłę zło-
ta. Dziś mają forsę, piszą książki, prowadzą wykłady, 
i radzą, jak się z blogerskiej dżungli wyróżnić, czytaj: 
stworzyć sobie miejsce pracy. Blogerów piszących 
dla idei jest promil. Tych piszących z sensem, jeszcze 
mniej. Jakoś trudno mi przyjąć tezę, że chętnie blo-
gujemy, bo lubimy się zwierzać, dzielić się przemy-

śleniami i pasją, wyrażać siebie. Chyba raczej przeglądać w lusterku. 
Blogosfera zapełnia się ludźmi zwabionymi historiami „ze szczytu” 
blogowego raju, tych co utrzymują się z pieniędzy sponsorów, re-
klam i współpracy z firmami, które używają blogów jak banerów na 
reklamy. Nie ma mowy o kompleksach, nikt niczego nie ukrywa – 
każdy doświadczony bloger nam powie, że pierwszą zakładką, jaką 
przygotowujemy na stronie jest: współpraca, czyli wskazówka, że 
jesteś gotowy na blogu zrobić biznes. Kolejna porada nijak ma się 
do ich działalności. Ludzie ci nie są – jak radzą – ani oryginalni, ani 
ciekawi. Z moich obserwacji wynika, że aby zrobić karierę w blogos-
ferze, spokojnie możesz być cymbałem. Byle sprytnym.

Pierwszy raz na blog bardzo sławnego polskiego blogera we-
szłam kilka lat temu, po jakimś wywiadzie, nie zdając sobie sprawy, 
że istnieje w sieci ktoś, kto na temat kobiet, mężczyzn, miłości i życia 
po prostu mówi jak jest, bez cenzury. Zapoznałam się wtedy, kom-
pletnie niepotrzebnie, z kilogramami złotych porad i aforyzmów 
typu „grube kobiety są brzydkie”, „po 30-ce obwisają piersi”, „każ-
dy, kto pali, śmierdzi”, sugerujących, że prowadzi go gimnazjalista. 
Sporą część teksów stanowiło wyjaśnianie, kogo bloger ma i gdzie, 
i że jak ci się nie podoba, to spadaj. Odwiedziłam tego bloga 
niedawno. Jest gorzej, za to śmieszniej. Bloger musiał rozszerzyć 
przestrzeń na kilka stron (przy drugiej nie dałam rady), bo ma prze-
myślenia na każdy temat – od stanu współczesnej sztuki, przez gry 
komputerowe, po perypetie Bożenki z „Klanu”. Bloger objaśnia nam 
świat, bo przed ekranem ma zawsze – zacytuję – niedorozwoja, tym 
bardziej jeśli jest on dziennikarzem. Mediów, z których korzysta, po 
prostu nie poważa. Pomińmy koślawy język, nie każdy jest Jerzym 
Pilchem, pomińmy poziom przemyśleń – nie każdy jest filozofem, 
pomińmy dowcip – rzecz gustu. Najdziwniejsze, że blog ma wciąż 
egzotyczną statystykę wejść czytelników, którzy wmówili sobie, że 
warto tym zblazowanym bredniom poświęcać czas i składać się tym 
samym się blogera wakacje, ciuchy i życie w luksusie. Trudno mieć 
o to do niego pretensje. Blog ten jest po prostu reprezentatywnym 
przykładem, jak można jednocześnie pisać o wszystkim i o niczym, 
i że najpopularniejsze i najbardziej opłacalne blogi są absolutnie 
pozbawione treści, co wypaczyło ich pierwotną naturę. Jeszcze 
lepiej widać powyższą konstatację w kontekście blogów modo-
wych i lifestylowych. Bezdennych kopalni infantylizmu, porażającej 

próżności, snobizmu i pretensjonalnych uniesień. Jedna z blogerek 
w niezliczonej ilości wpisów relacjonuje swój ślub i wesele. Poświę-
ciła caluśki post cukierkom dla gości, które musiała sprowadzić 
z zagranicy, by pasowały do obrusu, pisała o lukrze na babeczkach, 
radziła się, czy we włosy wpiąć wsuwkę czy spinkę. Umieściła też 
kilka sążnistych epopei o samej sobie, jak śpiewał Szymon Wydra, 
„swego życia największej ozdobie”. Kto to czyta? Kilkaset tysięcy 
osób! Codziennie!

Polskie blogerki przyjmują pozy rodem ze szpitalnego oddziału 
ortopedycznego i stroją miny jak z filmów grozy. Nie noszą butów, 
torebek i płaszczy, noszą heels, clutch i coat. Nie ubierają się, ale 
noszą sety i outfity. Polskie nazewnictwo odzieży i obuwia nie wcho-
dzi w grę, podobnie jak gramatyka. Stylizacji podlega tylko bloger-
ka, nie język polski.

Oczywiście, zdarzają się blogi kapitalne, inteligentne, dowcipne, 
wciągające, pożyteczne, prowadzone przez osobowości, fachow-
ców, intelektualistów, fajnych ludzi. Podobnie jednak jak w show-
biznesie blogosferę wypełnili głównie celebryci. Pozostając przy 
zasadach fizyki, niezwykle tutaj adekwatnych, blogosfera – jak 
wszechświat – ciągle się rozszerza, jednocześnie stygnąc. Choć 
ma obecnie swój punkt kulminacyjny, prawdopodobnie z czasem 
okrzepnie. Im więcej treści, tym trudniej będzie brnąć w tę magmę. 
Internet to szybkość, nikomu tu nie chce się kopać rowów. Wyło-
wienie czegoś choć odrobinę ciekawego z potoku bzdur, już dziś 
karkołomne, za chwilę graniczyć będzie z cudem. Niecierpliwi – po 
obu stronach – odpłyną, bo nikt nie chce pisać dla nikogo. Choć 
może być zupełnie inaczej: Internet jest nieobliczalny. Facebook 
miał umrzeć już trzy lata temu, tymczasem stał się osobnym sie-
ciowym organizmem i jakoś końca nie widać. Może i blogowanie 
wejdzie na kolejną orbitę rozwoju i sprofiluje się jak współczesna 
telewizja, będzie podstawowym źródłem wiedzy o świecie?

Ja najbardziej lubię odwiedzać blogi obciachowe. Pasjami szpe-
ram po szafiarskich, gdzie można spotkać prawdziwe stwory z ko-
smosu. Uwielbiam te z radosną twórczością literacko-artystyczną. 
Z chorą fascynacją zatrzymuję się przy blogach o zwykłym życiu 
pełnych porywających przygód w rodzaju: „Na śniadanie miałam 
owsiankę, a potem pojechałam do miasta. Padał deszcz, pochla-
pałam sobie spodnie i kupiłam ziemniaki. Po kolacji poszłam spać”. 
Kocham mikroblogi prowadzone przez nastolatki. Na upolowa-
nym ostatnio okazie, jeden z wpisów brzmi: „Rzygam szkołą, nie 
rozumiem fizyki. Same problemy. Czy ja się do czegoś w ogóle 
nadaję? Grubo się zastanawiam.” Rzeczywiście, mikro i na temat. 
Wszystkim, którzy jednak lubią dobre blogi, jeśli nie znają, a po-
winni, polecam według mnie ten najlepszy na świecie: www.brain-
pickings.org. Enjoy!

Blog mój codzienny
według badań trzy miliony polaków czyta blogi. w tym 300 tysięcy dzieci. co dziesiąty z nas bloguje, czytając lub pisząc. blogosfera rozwija się

w kosmicznym tempie i rozszerza niczym wszechświat. oprócz starego poczciwego bloga tekstowego, można prowadzić
wideo-, audio-, foto- i mikroblog, a także vlog, moblog, roblog, spamblog, linklog i wcale nie są to imiona hobbitów.

C
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Koszalin, który podmiotowość wojewódzką utracił w wyniku reformy samorządowej,
boryka się z wieloma problemami. Widzimy je na co dzień. Jednym z głównych jest

nieatrakcyjność dla całego pokolenia młodych ludzi. Prognozy demograficzne dla naszego 
stutysięcznika nie są dobre. Według przewidywań Głównego Urzędu Statystycznego 

liczba ludności do roku 2013 może się zmniejszyć nawet o 20 tysięcy osób!

W Koszalinie przedsiębiorcy 
staWiają na e-commerce

AUtor: MichAł MętleWicz

edną z podstawowych 
przyczyn migracji jest nie-
atrakcyjny rynek pracy 
w mieście. Koszalin zawsze 
będzie na straconej pozycji, 
konkurując z takimi ośrod-
kami jak Poznań, Warszawa 

czy Wrocław. Nigdy zresztą nie był 
rozpieszczany przez inwestorów, 
a w szczególności przez duże, zna-
ne marki, które jak magnes przycią-
gają wykwalifikowanych pracow-
ników i stanowią o atrakcyjności 
regionu.
W Koszalinie nie ma Philipsa czy Al-
legro, są za to mali i średni lokalni 
przedsiębiorcy, którzy dostrzegają 
problem wyludniania się miasta, 
a w związku z tym rosnące trudno-
ści z pozyskaniem specjalistów do 
pracy. A bez wykwalifikowanej ka-
dry nie jesteśmy się w stanie rozwijać. Powstaje błędne koło: mło-
dzi wyjeżdżają na studia i nie wracają do Koszalina, bo nie widzą 
perspektyw zatrudnienia odpowiedniego do zdobytych kwalifika-
cji, a firmy lokalne nie rozwijają się tak szybko jak by mogły, bo nie 
znajdują potrzebnych im specjalistów.

Koszalińscy przedsiębiorcy zrzeszeniu w Północnej Izby Gospo-
darczej opracowali strategię, która ma zatrzymać destrukcyjną i an-
tyrozwojową migrację młodzieży do większych ośrodków. Jednym 
z podstawowych działań jest powołanie e-grupy przy PIG, czyli zrze-
szenie firm działających w branży e-commerce. Zdaniem pomysło-
dawców może ona stać się kołem zamachowym rozwoju Koszalina, 
zwiększyć jego atrakcyjność i przeciwdziałać utracie przez miasto 
potencjału w postaci wykształconych młodych fachowców.

Dlaczego właśnie e-commerce? Okazuje się, że Koszalin jest 
interesującym miejscem na mapie Polski jeśli chodzi właśnie 
o tę branżę. Takie marki jak VIWA Entertainment (właściciel m.in. 
sklepu Level77.pl, a także systemu tataka.com), ale również jeden 
z liderów rynku sprzedaży bielizny – sklep Intymna.pl, lider rynku 
sprzętu łazienkowego – NiebieskaLazienka.pl, czy lider segmen-
tu części zamiennych do sprzętu RTV i AGD – North.pl są właśnie 
z Koszalina. Przykład tych firm pokazuje, że w przeciwieństwie do 
tradycyjnej działalności, e-commerce jest nie tyle przyszłością, ile 
teraźniejszością. Każda z wymienionych firm z roku na rok zwiększa 
zatrudnienie. Cały czas szukają pracowników z odpowiednimi kwa-
lifikacjami. Zdecydowana większość ich kadry, to ludzie młodzi (jak 
podaje Joanna Mazur w VIWA Entertainment, 90 proc. zatrudnio-
nych to absolwenci Politechniki Koszalińskiej).

Koszaliński e-commerce pod-
bija rynek Polski (North.pl), 
a niektóre z firm prowadzą wręcz 
działalność na rynkach światowych, 
realizując międzynarodowe pro-
jekty. Przedsiębiorcy z e-grupy za 
pierwszy cel postawili sobie zin-
tegrowanie branży w Koszalinie. 
Integracja wszystkich podmiotów 
umożliwi podnoszenie kompeten-
cji, wymianę doświadczeń, szko-
lenia, polepszy pozycję przy ne-
gocjowaniu cen np. w przypadku 
logistyki, transportu, reklamy czy 
innych usług. Zintegrowana grupa 
e-commerce będzie mogła również 
skutecznie zachęcać przedsiębior-
ców do poszerzania ich tradycyjnej 
działalności o rynek internetowy. 
Mało tego, będzie mogła również 
realizować projekty z młodzieżą, 

pokazując jej e-commerce jako sektor, w którym dużo łatwiej zna-
leźć pracę niż w tradycyjnym – pod warunkiem właściwego przygo-
towania i wykształcenia.

To również możliwość współpracy z uczelniami, których progra-
my kształcenia można dostosować do potrzeb. Takie kierunki jak 
Informatyka czy Marketing – niezwykle istotne z punktu widzenia 
branży internetowej – w programach kształcenia daleko odbiegają 
od tego, czego oczekują przedsiębiorcy. Sposób nauczania jest nie-
adekwatny do zmian zachodzących w rzeczywistości gospodarczej.

E-grupa może oddziaływać na uczelnię i konkretne kierunki, re-
alizować wspólne projekty edukacyjne i dydaktyczne. Przedstawi-
ciele e-grupy mogą przecież pracować w komisjach dydaktycznych 
poszczególnych wydziałów, które debatują nad programami kształ-
cenia. Mało tego, firmy z branży e-commerce za pomocą e-grupy 
mogą wskazywać zapotrzebowanie na konkretnego specjalistę, na 
następnie szkolić go przy pomocy swoich pracowników. Taki pro-
jekt uruchomiła właśnie VIWA Entertainment (pn. VIWA Academy).

Ważnym elementem pracy e-grupy będzie również promocja 
branży e-commerce w Koszalinie, czyli pokazanie młodym ludziom, 
jaki potencjał drzemie w mieście, gdzie mogą pracować i jakie pro-
jekty realizować, ile zarabiać.

Zjawisko migracji młodzieży do dużych ośrodków nie jest wyłącz-
nie kłopotem Koszalina. Ale marna to pociecha, że dzielimy biedę 
z innymi miastami małej i średniej wielkości. Jako społeczność lo-
kalna powinniśmy być zainteresowani tym, żeby nasze miasto miało 
jak najwięcej do zaoferowania młodzieży. Czy pomysły e-grupy tu 
czemuś zaradzą? Czas pokaże. Wierzymy, że się uda. 
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borys boratyński. Jest współwłaścicielem koszalińskiej agencji inVest nieruchomości, 
prezesem stowarzyszenia Środkowopomorskiego pośredników w obrocie nieruchomo-
ściami, wicekomandorem Jacht klubu koszalin, trenerem żeglarstwa, instruktorem narciar-
stwa alpejskiego, jachtowym sternikiem morskim, ratownikiem wodnym. Już ta lista wska-
zuje na podstawowe cechy pana borysa: niespożytą energię i aktywność. kiedy z kolei na 
stronie internetowej jego firmy czytamy „nasze działania cechuje szczególna staranność, 
odpowiedzialność, lojalność i dyskrecja”, to tak jakbyśmy cytowali jego partnerów biz-
nesowych i klientów. dodają oni jeszcze: rzetelny, rzeczowy, zawsze opanowany. mimo 
wielu obowiązków zawodowych borys boratyński znajduje czas na realizację pasji, a te 
związane są ze sportami wodnymi i narciarstwem. ostatnio wraz z gronem koszaliń-
skich żeglarzy zaangażował się w przygotowania do budowy nad jeziorem Jamno mariny 
z prawdziwego zdarzenia.

KWESTIONARIuSZ BIZNESOWY

Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać…
Trenerem żeglarstwa.  
 
W szkole…
To był piękny i beztroski czas zabawy, nauki i przyjaźni.

Moja pierwsza praca…
Zbieranie czarnych porzeczek, mycie samochodów – to, kiedy 
byłem uczniem. Jako absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego podjąłem pracę w szkole – byłem nauczycielem
WF i trenerem żeglarstwa. 
 
Pierwsze zarobione pieniądze…
Nie było tego zbyt wiele, nauczyciele nie są należycie opłacani. 
 
żeby odnieść sukces w zawodzie…
Należy nieustannie się rozwijać, określić cele i  realizować
je każdego dnia, krok po kroku 
 
Dobry szef…
Potrafi stworzyć zespół. Działa według zasady, że firma to ludzie.  
 
U pracowników cenię…
Szczególnie lojalność i otwartość umysłu. 

Kogo bym nie zatrudnił…
Smutasów i krętaczy. 
 
Prywatnie jestem…
Freestyle’ owcem  

Dzień zaczynam…
Od uśmiechu do siebie! 
 
Rodzina…
Bardzo ważna, stanowi fundament. 
 
Zawsze znajdę czas…
Na hobby 
 
Moim marzeniem jest…
Żyć lekko bez lekkomyślności, wesoło bez swawoli, odważnie
bez brawury. Wierzyć, ufać i kochać. 

 
Kiedy nie pracuję…
Staram się aktywnie wypoczywać 
 
Moje hobby to…
Windsurfing, żeglarstwo, narciarstwo, tenis. 
 
Sport jest dla mnie…
Ważnym i nieodłącznym elementem życia. 
 
Dewiza, którą chcę przekazać innym…
Nie pozwól, by smutek z przeszłości lub obawa o przyszłość
zabrały Ci radość dnia dzisiejszego.
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porady dla przedsiębiorców na temat zarządzania i obowiązującego prawa, informacje 
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prognoz i trendów gospodarczych, ale 
również plany wydarzeń izbowych oraz relacje i wnioski po spotkaniach przedsiębiorców. 
to, w dużym skrócie, zawartość portalu www.przedsiebiorca.net.pl. Jego zakres tematyczny 
i funkcjonalność z każdym dniem 2014 roku rosną. istotną funkcją portalu jest informowanie 

o firmach, które funkcjonują w regionie. zasilany branżowymi ciekawostkami, 
ma szansę zainteresować wielu przedstawicieli biznesu regionalnego.

PóŁNOCNA IZbA GOSPOdARCZA W KOSZALINIE

WWW.pRZedsIeBIORCA.neT.pl
CZYLI NOWA INICJATYWA IZBY

autor: marta pisera

nspiratorem powstania portalu jest Robert Bodendorf, 
prezes Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, a na co 
dzień przedsiębiorca w branży informatycznej (Mikroserwis, 
Business Software). Przygotowany i uzupełniany na bieżą-
co przez pracowników koszalińskiego biura Północnej Izby 
Gospodarczej portal od kilku tygodni systematycznie jest 
rozbudowywany i udoskonalany. Stanowi ciekawe uzupeł-

nienie informacji zamieszczanych na oficjalnej stronie Północnej 
Izby Gospodarczej (www.izba.info), portalu Tataka.com, służącego 
do komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami zrzeszonymi w PIG, 
a także fanpage’u na portalu Facebook.

INTEGRACJA, INSPIRACJA, INTERNET

Oto słowa-klucze, które składają się na strategię „3I”, wyznacza-
jącą kierunek rozwoju Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie 
na bieżący rok. Integracja towarzyszy Izbie od samego początku 
jej istnienia. Rada oddziału oraz pracownicy koszalińskiego biura 
chcą w tym roku w szczególny sposób inspirować przedsiębiorców 
do aktywnej działalności w Izbie – m.in. do organizowania spotkań 
biznesowych, szkoleń i innych inicjatyw przyczyniających się do in-
tegrowania, promowania, czy też rozwoju zrzeszonych w Północnej 
Izbie Gospodarczej firm. Natomiast portal www.przedsiebiorca.net.
pl wpisuje się idealnie w działania tejże Izby związane z wykorzysta-
niem Internetu – również do integrowania, promowania i rozwoju 
przedsiębiorstw.

DLA KOGO PORTAL?

– Przede wszystkim dla przedsiębiorców zrzeszonych w Północ-
nej Izbie Gospodarczej. Nie ukrywam jednak naszej nadziei na to, 
że przedsiębiorcy jeszcze niezrzeszeni w naszej organizacji zdecy-
dują się wesprzeć inicjatywę tworzenia takiego portalu, rozumiejąc, 
że korzystanie z niego jest bezpłatne, jednakże jego rozwój możliwy 
jest dzięki składkom członkowskim. Tak więc aprobatą dla naszych 
działań jest oczywiście członkostwo w Północnej Izbie Gospodar-
czej, tj. deklaracja przystąpienia do Izby i opłacanie składek człon-
kowskich. Jesteśmy również otwarci na rozmowy o sponsoringu lub 
partnerstwie, czyli o możliwościach indywidualnego i prestiżowego 
promowania marek wspierających nasze działania. Do korzystania 
z naszej strony zachęcamy również dziennikarzy i inne organizacje 

I



okołobiznesowe, zachęcając jednocześnie wszystkich do wymiany 
informacji gospodarczych.

CO ZNAJDZIEMy POD ADRESEM
WWW.PRZEDSIEBIORCA.NET.PL?

– Naszym celem jest głównie informowanie o przywilejach i pra-
wach przedsiębiorców, a także o tym, co dzieje się w naszej Izbie, 
w lokalnej gospodarce, w znanych nam i nieznanych bliżej firmach, 
których szyldy mijamy na drogach i ulicach podróżując po regio-
nie. Pragniemy, aby portal www.przedsiebiorca.net.pl stał się naj-
istotniejszym źródłem informacji dla przedsiębiorców zrzeszonych 
w Północnej Izbie Gospodarczej – informuje Robert Bodendorf.

Oto, co kryją poszczególne zakładki portalu:
• Zapraszamy – informacje o planowanych działaniach Północnej 
Izby Gospodarczej,
• Relacje – relacje ze spotkań, wnioski, ustalenia,
• Wiesz, że? – informacje o ciekawych wydarzeniach, inicjatywach, 
czy też promocjach przedsiębiorstw zrzeszonych w Północnej Izbie 
Gospodarczej,
• Gospodarka – istotne dla przedsiębiorców informacje o sytuacji 
gospodarczej kraju,
• Region – informacje pozyskane z prasy regionalnej, które mogą 
interesować przedsiębiorców,
• Porady – artykuły i filmy zawierające informacje pomocne w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem,
• Prawo – planowane lub obowiązujące zmiany w przepisach prawa 
w zakresie działalności gospodarczej,
• Raporty – trendy, prognozy, czy też inne dane statystyczne przydat-
ne przedsiębiorcom,
• Różne – zaproszenia od organizacji współpracujących z Północną 
Izbą Gospodarczą, zaproszenia na wydarzenia kulturalne, a także 
ciekawostki, które mogą zainteresować przedsiębiorców.

AUTORZy

Informacje umieszczane są na portalu kilka razy dziennie przez 
pracowników koszalińskiego biura Północnej Izby Gospodarczej. 
Coraz częściej zdarza się, iż przedsiębiorcy izbowi podsyłają do 
biura swoje propozycje wpisów na stronę, choć ciągle jeszcze więk-
szość informacji pochodzi od prezesa Roberta Bodendorfa. Szef 
koszalińskiego oddziału PIG każdego dnia przegląda Internet wy-
szukując, a następnie udostępniając na stronach izbowych informa-
cje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

– Statystyki pokazują, że liczba wejść na stronę przedsiębiorca.
net.pl rośnie z dnia na dzień. To bardzo nas cieszy! Z chwilą, gdy 
osiągnie poziom, który będzie nas zadowalał, zaczniemy korzystać 
z kolejnych funkcji portalu, np. z nowoczesnej wyszukiwarki firm 
spełniających zadane kryteria – zapowiada Robert Bodendorf.

Już dziś przedsiębiorcy dostrzegają potencjał promocyjny por-
talu. Zamieszczane na nim materiały reklamowe, oferty, wizytówki, 
łatwo jest firmom linkować i rozpowszechnić w kolejnych nośnikach 
informacji, w tym w portalach społecznościowych, zwiększając lub 
umiejętnie ukierunkowując, liczbę potencjalnych odbiorców kon-
kretnej promocji. Oto dlaczego coraz chętniej informacje o ofertach 
firm przysyłają do zamieszczenia na stronie sami przedsiębiorcy.

NA PRZEKóR STEREOTyPOM

Portal celowo nie wpisuje się w standardy i stylistykę bizneso-
wych stron www, blogów czy newsletterów, stron e-gazet typowych 
dla mediów. Jedni postrzegają to jako niedoskonałość (cyt. „jeśli to 
ma być strona www, to brakuje w niej mapki dojazdowej do Izby”), 
inni jako walor. Niezależnie od opinii, liczba tych, którzy stają się 
stałymi bywalcami www.przedsiebiorca.net.pl rośnie! A to znaczy, 
że portal wzbudza ciekawość, staje się coraz bardziej przydatny in-
ternautom-przedsiębiorcom. 
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Północną Izbę Gospodarczą – największą regionalną izbę gospo-
darczą w kraju – tworzy łącznie około 1.500 firm, z czego ponad 
200 z nich rozwija się we współpracy z koszalińskim biurem Izby. 
Zrzeszeni przedsiębiorcy otrzymują do swojej dyspozycji łamy 
profesjonalnego biznesowego miesięcznika „Zachodniopomor-
ski Przedsiębiorca”, portal www.przedsiebiorca.net.pl, portal ta-
taka.com, stronę www.izba.info oraz wiele innych narzędzi umoż-
liwiających integrację, promocję i rozwój przedsiębiorstw w niej 
zrzeszonych.

Wszystkie firmy, zainteresowane współpracą z Północną Izbą Go-
spodarczą w Koszalinie lub poszukujące kontaktu z konkretnymi 
firmami zrzeszonymi w opisanej wyżej Izbie, mogą kontaktować 
się pod adresem: koszalin@izba.info lub tel. 943 411 083.



musiało minąć 14 lat od wprowadzenia otwartych Funduszy emerytalnych, żeby rządzący 
przyznali w końcu, że reforma emerytalna z 1999 roku nie była sukcesem. obiecywana 

przez otwarte Fundusze emerytalne i głównie w telewizyjnych reklamach - godna
emerytura, za którą można byłoby wypoczywać w tropikach, okazała się zwykłą

„ściemą”. na szczęście wkrótce odkładanie pieniędzy w oFe nie będzie już obowiązkowe. 
szukając gwarancji na bezpieczną, dostatnią jesień życia, warto skorzystać z emerytur 

prywatnych takich jak rozwiązania oferowane przez bałtycki bank spółdzielczy. 

lll fILAR - JEdYNA GWARANCJA 
GOdNEJ EMERYTuRY

artykuł promocyJny

ndywidualne Konto Eme-
rytalne (IKE) to najnowsza, 
powszechnie dostępna for-
ma oszczędzania w ramach 
III filaru zreformowanego 
systemu emerytalnego, 
wprowadzona ustawą z 20 

kwietnia 2004 r. o indywidualnych 
kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 
116, poz. 1205 z 24 maja 2004 r.). 
W ramach IKE gromadzone pie-
niądze można lokować w fundusze 
inwestycyjne, korzystać z rachunku 
maklerskiego, polisy ubezpiecze-
niowej czy konta oszczędnościo-
wego. Klientów, którzy stronią od 
ryzyka i boją się ewentualnych 
strat, zachęcamy do skorzystania 
z IKE w naszym Banku. Indywidu-
alne Konto Emerytalne przybiera 
u nas kształt rachunku oszczędno-
ściowego, którego największymi 
zaletami są:

– gwarantowanie zgromadzo-
nych środków przez Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny na normalnych zasadach, czyli w sytuacji za-
grożenia wypłacalności banku, klienci otrzymają wszystkie zgroma-
dzone pieniądze do równowartości 100 tysięcy euro,

– prowadzenie rachunku IKE bez opłat i prowizji,
– dziedziczenie zgromadzonego kapitału,
– możliwość dowolnej wielkości i częstotliwości wpłat; zgodnie 

z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 li-
stopada 2013 r. dopuszczalna kwota wpłat na indywidualne konto 
emerytalne w 2014 roku wynosi 11.238 zł (Monitor Polski z dnia 
11.12.2013 r. poz. 996),

– zwolnienie odsetek od zgromadzonych na IKE środków z po-
datku dochodowego, pod warunkiem dokonania wypłaty po osią-
gnięciu wieku emerytalnego. Wpłaty można zawiesić w każdej 
chwili – np. z powodu trudnej sytuacji życiowej lub nieprzewidzia-
nych wydatków. Oszczędności można również wykorzystać w do-
wolnym momencie – potrącany wówczas podatek dotyczy jedynie 
osiągniętych zysków i jest taki sam jak przy każdej innej formie 
oszczędzania, np. lokacie bankowej. Środki zgromadzone na IKE 
są atrakcyjnie oprocentowane (aktualnie 4%), przy czym odsetki są 

dopisywane do kapitału i nie pod-
legają wypłacie.

– atrakcyjność: w przeciwień-
stwie do innych produktów eme-
rytalnych preferujących młodych 
uczestników, IKE atrakcyjne są tak-
że dla osób starszych.

Indywidualne Konto Emerytalne, 
to rzeczywiste, odłożone pieniądze, 
powiększone o odsetki, które będą 
Państwa zabezpieczeniem na eme-
ryturze.

Niezwykłym, najnowszym pomy-
słem Zarządu BBS-Banku, będącym 
zarazem alternatywą dla rachunku 
IKE, będzie, dostępna od wiosny 
2014 roku, możliwość inwestycji 
w złoto. Z punktu widzenia klienta 
będzie to:

• niezależna inwestycja. Cena 
złota nie jest skorelowana z sze-
rokim rynkiem akcji, obligacji, pa-
pierów dłużnych czy cenami nieru-
chomości.

• brak dodatkowych kosztów. In-
westycja w złoto nie jest objęta podatkiem VAT, a zatem jest wolna 
od wszelkich dodatkowych obciążeń finansowych.

• bezpieczeństwo kapitału. Ulokowanie majątku w złotym kruszcu 
zapewnia ochronę jego wartości przed działaniem inflacji.

• długoterminowa lokata. Zainwestowanie w złoto w długim okre-
sie daje możliwość idealnego zdywersyfikowania portfela inwesty-
cyjnego.

• pewna alternatywa. Złoto stanowi świetną alternatywę dla trady-
cyjnych instrumentów finansowych, których dochodowość zależna 
jest od wielu czynników, przede wszystkim od sytuacji gospodar-
czej.

Wzbogacenie oferty o tak inny produkt przyniesie klientom kon-
kretne korzyści, a przede wszystkim bezpośredni dostęp do szta-
bek o najwyższej próbie 999,9 w gramaturach od jednego grama 
do kilograma, kupowanych bezpośrednio z Mennicy Państwowej 
i deponowanych w skarbcu BBS-Banku.

Serdecznie zapraszamy. U nas każdy znajdzie coś dla siebie, 
chcąc zabezpieczyć sobie naprawdę godziwą emeryturę i godną 
starość.

I
Ryszard Mroziński, prezes Zarządu Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
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o raz pierwszy tradycyjne spotkanie noworoczne odbyło się 
nie w sali obrad Rady Miejskiej, ale w nowo otwartej siedzi-

bie Filharmonii Koszalińskiej. O nagrodach Koszalińskie Orły, wrę-
czonych przy okazji podsumowania roku 2013, piszemy w Wyda-
rzeniach. Tu odnotujmy, że goście wyjątkowo dopisali – było około 
300 osób. Koszalińska elita – jak podkreślił ordynariusz diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej biskup Edward Dajczak, który zwracając 
się do zebranych, zaapelował o wrażliwość i solidarność społecz-
ną. – Pamiętajmy o słabszych, o tych, którzy nie są w stanie spro-
stać wymaganiom stawianym przez nasz pędzący świat – mówił. 
– Ogromnie dużo tu zależy od państwa.                                         am

p

Spotkanie noworoczne 
u prezydenta Koszalina
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ałanka – czyli ukraiński bal noworoczny, odbył się właści-
wie jeszcze przed nowym rokiem… Roman Biłas, prze-

wodniczący koszalińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce 
wyjaśnia: - Według kalendarza juliańskiego Nowy Rok przypadał 
na 14 stycznia, jednak ze względu na obowiązki zawodowe oraz 
dopasowanie zespołu i sali wybraliśmy weekend poprzedzający, 
czyli sobotę 11 stycznia jako termin najodpowiedniejszy.
Tradycyjnie bal miał charakter charytatywny. Celem była pienię-
dzy na cele edukacyjne Związku.

m
Koszalińska małanka 2014
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Szukajcie naS w preStiżowych miejScach!

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 

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

SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS 

Aquarius Beauty,
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
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
Biuro Podróży ITAKA,






