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Kumulacja 
elektryzujących ofert  

Poznaj największy wybór modeli Plug-In Hybrid 

i elektrycznego Mercedesa EQC. Teraz niższe ceny  

i 0% wpłaty wstępnej z kwotą rat niższą o wartość VAT,  

a Klasa A Plug-In Hybrid już od 1 246 zł netto/mies*.

Klasa A 250 e – średnie zużycie paliwa: 1,0-1,3 l/100 km, średnia emisja CO : 22-30 g/km2

Klasa C 300 e Kombi – średnie zużycie paliwa: 1,6-2 l/100 km, średnia emisja CO : 36-47 g/km2

GLC 300 e 4MATIC – średnie zużycie paliwa: 1,9-2,7 l/100 km, średnia emisja CO : 44-62 g/km2

GLE 350 e 4MATIC – średnie zużycie paliwa: 0,9-1,2 l/100 km, średnia emisja CO : 21-28 g/km  2

   Rata miesięczna netto dla modelu A 250 e w promocji Lease&Drive 1% „bez VAT” wynosi jeden procent ceny netto katalogowej pojazdu. W ramach  
promocji wartość miesięcznej raty netto została obniżona o równowartość podatku VAT. Rata prezentowana dla pojazdu bazowego z wyposażeniem 
standardowym – prezentowana dla warunków: okres leasingu 24 miesiące, średnioroczny przebieg 15 000 km, wpłata wstępna 0% wartości  
samochodu, gwarantowana wartość końcowa, w ofercie zawarte jest ubezpieczenie Pakiet Gwarancyjny na okres 24 miesięcy. Produkt Mercedes-Benz 
Leasing Polska Sp. z o.o. skierowany jest do przedsiębiorców. Wyliczenie rat miesięcznych ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty  
w rozumieniu artykułu 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. Promocja dotyczy pojazdów z rocznika 2020, w przypadku których realizacja zamówienia oraz  
odbiór pojazdu nastąpią do dnia 31.12.2020 r.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Pomorska 88, Szczecin Dabie, tel.: + 48 91 48 08 712; ul. Koszalińska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 372
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Jakiś czas temu, doszło na Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni, do pew-
nych nieporozumień i niesnasek między organizatorami oraz uczest-
nikami. Były podobno na tyle poważne, że groziły nawet zerwaniem 
imprezy. Wtedy to pojawiły się w Szczecinie głosy m.in. jakiegoś miej-
skiego radnego lub radnej, aby przejąć festiwal i przenieść do Szczecina.  
Nic z tego nie wyszło. Ale dlaczego w stolicy Pomorza Zachodniego nie 
zorganizować własnej, dużej imprezy filmowej? 
W czasach pandemii? Ktoś może zacząć malkontencko kręcić nosem.  
No właśnie teraz! Warto wykorzystać tę dramatyczną sytuację do stwo-
rzenia czegoś nowego w Szczecinie. Czegoś, co może Szczecin wypro-
mować w kraju, Europie i na świecie. Cóż to takiego może być, westchnie 
ktoś znowu. Lody o smaku paprykarza, zapach czekolady z Gryfa w pusz-
kach, a może paszteciki w formie pasty w tubce dla kosmonautów szy-
kujących się do ponownego podboju Księżyca? Otóż nie. Wiele polskich 
miast już organizuje różnego rodzaju festiwale i przeglądy filmowe np. 
kina kryminalnego, czy też sensacyjnego. To może przyszedł już czas na 
Szczecin i naszą, lokalna imprezę związaną z X Muzą? Powiedzmy sobie 
krótko i jasno – stwórzmy Festiwal Filmowy – Kino w Czasach Zarazy! 
Niejeden pewnie się skrzywi, znacząco popuka w czoło, albo uśmiechnie 
ironicznie lekceważąco machając ręką. Inny zagrzmi oburzony, zacznie 
miotać przekleństwa i inne słowa po-
wszechnie uznane za obelżywe, zacznie 
wymachiwać pięścią albo nawet będzie 
skory słowa swe przekuć w czyn, czyli 
obić twarz autora tego pomysłu. Wy-
ciszmy jednak emocje i spójrzmy trzeź-
wo na tę sprawę. Zaraza, pandemia: dla 
wielu z nas, to na pewno jedno z naj-
ważniejszych przeżyć w życiu, dzieciom  
i wnukom wielu będzie o tym opowiadać. 
Wielu popełni sztuki teatralne i powie-
ści, poeci o tym czasie piszą i będą pisać 
poematy, malarze wylewają i wyleją hek-
tolitry farb chcąc uwiecznić te chwile, 
rzeźbiarze już pewnie obracają dłuta w 
dłoniach rozglądając się za tworzywem, 
kompozytorzy masakrują swe instrumenty próbując wydobyć z nich 
dźwięki, które wiernie oddadzą nastroje tego czasu, piosenkarze ćwiczą 
już pewnie pandemia – songi, a DJ-e przygotowują listy wirusowych prze-
bojów. Filmowcy rzucą się więc na pewno do kamer, aby uwiecznić te wy-
darzenia. My musimy działać szybko i sprawnie, nie powinniśmy przega-
pić takiej okazji. Być zarazem jak „przyczajony tygrys, ukryty smok” oraz 
jak Tommy Lee Jones w „Ściganym”. Już teraz powinniśmy gorączkowo 
czynić przygotowania do takiego festiwalu. Rozmawiać z reżyserami, 
agentami aktorów, scenarzystami, dystrybutorami filmów. Konkurencja 
przecież nie śpi, ktoś nam może ten pomysł „podprowadzić”. Patrząc cy-
nicznie sytuacja ekonomiczna spowodowana koronawirusem tylko nam 
sprzyja. Bo przecież niewiele się teraz „kręci” filmów, wielkie premiery 
zostają odwoływane lub przesuwane w bliżej nieokreśloną przyszłość. 
Branża filmowa nie cierpi więc z przepracowania. A jak mawiał bolsze-
wicki klasyk: „kto nie pracuje ten nie je”. Jak ktoś się nie zabezpieczył, żył 
ponad stan, opływał w zbytki i luksusy, studolarówkami przypalał cyga-
ra, to teraz może mu grozić zaciskanie pasa. Nawet gwiazdom filmowym 
wielkiego formatu. I wtedy zjawiamy się my ze Szczecina! I proponujemy 
im udział w naszym festiwalu, oczywiście po stawkach aktualnie obo-

wiązujących, czyli jak mawia pewien polityk „za miskę ryżu”. Gwiazda 
jedna lub druga prychnie szyderczo i wzgardliwie. Ale inni mogą szybko 
rzucić okiem na stan swojego konta bankowego, notowania giełdowe 
spółek w które zainwestowali, czy ceny swoich nieruchomości i kto wie, 
może się zgodzą? I zechcą się pojawić na naszym festiwalu? A może na-
wet wręczą główną nagrodę: jakiegoś Złotego Wirusa, Koronę Zarazy, 
czy innego Gryfa Pandemii? A skąd na to wszystko weźmiemy pieniądze 
– zapyta jakiś czepialski. No cóż, miasto już i tak odwołało kilka imprez 
jakie miały się odbyć w Szczecinie np. Sylwestra. Kilka może ulec pew-
nym modyfikacjom oszczędnościowym. Oczywiście, uzyskane dzięki 
temu środki trzeba w pierwszym rzędzie wydawać na zapewnienie eg-
zystencji lokalnym twórcom. Ale jak coś zostanie, to dlaczego tego nie 
zagospodarować filmowo? Może też dołączą sponsorzy np. handlarze 
bronią kupujący respiratory. My gromadzimy środki, załatwiamy filmy 
oraz gwiazdy i czekamy, aż pandemia się skończy. Wtedy mamy w garści 
argumenty w postaci umów i kontraktów, jesteśmy przygotowani i zor-
ganizowani. A inni być może jeszcze będą w blokach startowych. Co mo-
głoby się znaleźć w repertuarze takiego festiwalu? To proste, wystarczy 
kliknąć w Internet, a zestawienia obrazów o epidemiologicznej tematy-
ce same się pojawiają. Tylko brać, wybierać i zamawiać. Jednak oprócz 
klasyki gatunku głównymi punktami festiwalu powinny być nowe dzieła 

profesjonalistów z całego świata doty-
czące zaraz przeróżnych oraz konkurs 
filmów amatorskich zrealizowanych 
telefonami komórkowymi w czasie pan-
demii i o pandemii. Każdy dzień teraz 
jest przecież niespodzianką, prawie taką 
samą, jak smak czekoladek z pudełka 
Forresta Gumpa. W czasie wiosennej 
odsłony ataku koronawirusa ludzie  
w czasie lockdownu siedzieli zamknięci 
w domach. Niektórzy wykorzystali ten 
czas na spłodzenie iluś tam (setek, ty-
sięcy) filmów robionych „komórkami” – 
zazwyczaj zabawnych, ukazujących jak 
sobie radzili z pandemią. Ale dlaczego 
nie nakręcić np. jakiejś fabuły? Ludzie 

zamknięci w czterech ścianach, skazani na siebie i co z tego wynika.  
Do dyspozycji multum możliwości – może powstać z tego niezła kome-
dia, dramat, ckliwe romansidło, burzliwy erotyk (o pornolach nie wspo-
minając), horror (może coś w stylu „Lśnienia” Kubricka albo „Wstrętu” 
Polańskiego), kryminał, musical, a może nawet pandemiczna wersja np. 
jakiejś opery (najlepiej takiej na czasie, prawdziwie polskiej i patriotycz-
nej) ot, choćby „Straszny dwór”. Ale to chyba raczej propozycja dla np. 
pracowników pewnych instytucji. 
Nie wiadomo jak długo zaraza potrwa. Miejmy nadzieję, że krótko.   
I co wtedy – znowu ktoś zapyta. Zostaniemy z tym festiwalem jak 
Himilsbach z angielskim? Otóż nie. Wtedy możemy go trochę zmody-
fikować. Bo przecież zarazy nie musimy traktować w dosłownym tego 
słowa znaczeniu, w sensie epidemiologicznym. Ma ona przecież niejedno 
imię i niejedno oblicze. Może się za nią kryć np. głupota, chamstwo, zdzi-
czenie obyczajów, chciwość, oszustwo itp. przypadłości, na które homo 
sapiens jest bardzo podatny i łatwo się nimi zaraża. A filmów o takich 
zarazach nie brakuje i nie zabraknie.

Krzywym okiem

Dziennikarz z bardzo bogatym stażem i podobno niezłym dorobkiem. Pracował w kilku lokalnych 
mediach. Do niedawna dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. M.in. autor poczytnej (przez niektórych 
uwielbianej, przez innych znienawidzonej) kolumny pt. „Kurier Towarzyski” (w piątkowym „Magazynie”). 
Współautor dwóch książek i autor jednej – satyrycznie prezentującej świat lokalnej polityki. Status 
w życiu i na Facebooku: „w związku” z piękną kobietą. Wielbiciel hucznych imprez, dobrej kuchni 
i polskiej kinematografii.

Dariusz Staniewski

rysował: Arkadiusz Krupa



Pijarowiec z zawodu, 
polonistka z wykształcenia, 
szczecinianka z wyboru. 
Autorka fejsbukowego 
bloga „Jest Sprawa”. Mama 
Filipa i Antosi. Ogrodniczka, 
bibliofilka, kinomanka. Swoją 
pierwszą książkę pisze wła-
śnie teraz. 

Anna Ołów - Wachowicz

Pawlacze mojej matki to w ogóle temat na osobny wpis, to są ta-
kie kapsuły czasu, że wystarczyłoby jedną wystrzelić w kosmos, 
a już jakaś cywilizacja będzie miała w pigułce pełne życie Polski 
w peerelu i kilka dobrych lat po. Jakby się jakaś instytucja do tego 
zabierała, to informuję, że nie trzeba tam zaraz kompletować eks-
ponatów i wypożyczać z gablotek w Muzeum Ziemi Lubuskiej czy 
innej. Matka wrzuci w reklamówkę i wyposaży sondę jak trzeba.
Cudów, jakie tam zalegają wśród roztoczy i kurzu nie będę opi-
sywać szerzej. Dla dzisiejszej historii ważne jest to, że między 
grzechoczącym ze środka urządzeniem retro zwanym prodiżem, 
a motkami grubej elastycznej przędzy do robienia najbardziej ła-
twopalnych na świecie kapci, leżą tam sobie stosy wydawnictwa 
„Harlequin” i to w wersji czerwonej – dysząca erotyka, znaczy się. 
Małe książeczki z serii romansideł dla gospodyń domowych i ko-
biet pracujących ciężko również poza domem. Miękka okładka, 
kiepski papier – typowy produkt komercji Zachodu, wypełniający 
aż po daszek z blachy falistej wszystkie kioski RUCH-u.  
Harlekiny. Pradziadkowie pięćdziesięciu twarzy Greya. Nauczy-
łam się z nich wszystkich znanych mi stereotypów o związkach 
damsko- męskich. Ukradkiem.
– Mama, co to jest? – pytam moją matkę szydełkującą właśnie ja-
kiegoś sandała dla najmłodszej z wnuczek (z przędzy eko).
– Harlekiny, nie pamiętasz? Oooj, kiedyś się zbierało, czytało.  
Z koleżankami się wymieniałyśmy.
– Matko moja, ale tego jest cały pawlacz. 
– Bo się pewnie ze dwadzieścia lat zbierały. Patrz, jak zleciało...
Biorąc pierwszą z brzegu, czytam na okładce: „Powieść o dyna-
micznej i pełnej zaskakujących wydarzeń akcji. Głównych boha-
terów łączy gorące uczucie, ale sytuacja, miejsce, a czasem ich 
rodzina nie pozwalają na pełny rozkwit związku. Wbrew pozo-
rom przeciwności losu zbliżają bohaterów do siebie i powodują 
wzmocnienie uczucia, które ku zaskoczeniu wszystkich ma szan-
sę przetrwać. Książki z tej serii gwarantują niezapomniane prze-
życia i doznania, opisując miłość gwałtowną i pełną namiętności”.
Na okładce ona, posągowa, w zwiewnej romantycznej sukni, ale 
raczej goła pod nią, dyszy wygięta w pozie mdlejącej Rity Hay-
worth – na skraju złamania kręgosłupa. Chyba straciła przytom-
ność w pół pionie. Nad nią, jak jastrząb, on. Koszula od Armaniego 
mu się rozerwała do pasa, chyba się wściekł. Będzie chwytał. Wy-
gląda ewidentnie jakby miał zacząć obijać damie twarz i już pa-
trzy, gdzie więc zacznie. Dowiaduję się, że to Edwin George Adam 
Junior Trzeci, dziedzic potentat oraz Ewelyn Simons – skromna 
nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego.
O ja pamiętam taką historię. Straszny był z Edwina złamas, właści-

wie zrobił wszystko, żeby Ewelina skrzyknęła koleżanki i stłukła 
drania na kwaśne jabłko. Niestety, Ewelyn bez sensu przecierpia-
ła wszystko i zbiesiła się dopiero, kiedy z kolei Edwin otrzeźwiał 
i postanowił rehabilitować się w oczach tyranej dotychczas jak 
bura suka ukochanej i uratował jej życie, czy tam wykupił sieroci-
niec ratując go od wyburzenia (zapewne wykupując go od same-
go siebie, bo posiadał w zasadzie pół miasteczka w którym dzieje 
się akcja). Ewelyn zacina się z niewytłumaczalnym, nagłym i nie-
spodziewanym jak na taką ofermę uporem i w kółko: nie nie nie, 
poszedł mi won, potentat. W wyniku pasma tragicznego niepo-
rozumienia kochankowie raz uprawiają nieziemskie seksy, a raz 
nienawidzą się jak kibice z antagonistycznych klubów. I tak przez 
całą opowiastkę, aż do nielogicznego, acz przewidywalnego hap-
py endu.
Sięgam po kolejną książczynę. „Powieść o dynamicznej i pełnej 
zaskakujących wydarzeń akcji. Głównych bohaterów łączy go-
rące uczucie, ale sytuacja (…)”. „Jakby brzmi znajomo. Ale tu na 
okładce tej ona jest wściekle ruda i fryzurę ma w takich lokach, że 
znamy już pierwowzór Meridy Disneya. Na pewno mama któregoś 
z rysowników też miała na pawlaczu tę książeczkę.  No ale na tym 
podobieństwa z kreskówkami się kończą, bo ta Merida ma taki 
cyc, że z trudem widzi zza niego lejce konia karego na którym sie-
dzi, oczywiście bosa i pewnie bez majtek, bo rozcięcie szaty nie 
wskazuje na ich obecność. Ona siedzi na tym koniu, koń również 
w szale, pogina przez kopel. Ona jakby dochodząc w ekstazach –  
a za nią on. Oczywiście jak jastrząb. Na tym koniu. Również roz-
wścieczony. Również rozchełstany, choć koszula nie Armani, bo 
taki bardziej żabot jest. Hm. Zaraz. Tę historię też jakby znam, 
tylko okoliczności są retro. 
Pięć kolejnych okładek w tej samej stylistyce, tylko konfiguracje 
i kolor włosów postaci tej pantomimy bywają różne. Wszyscy  
z jednej wytwórni namiętności.
– Mamo, zrobiłaś mi, normalnie, wieczór. Same gorące i krwiste 
romanse! Non stop dyszą i spółkują, kobieto, ja nie wiedziałam, 
że miałaś takie upodobania! Przecież czytałaś to, jak już byłam 
w liceum. A ja myślałam, że wszystkie te twoje fikuśne stylonowe 
haleczki to pod sukienki nosiłaś, żeby się nie elektryzowało. Ha. 
Ha. Hahahaha. I ha.
Matka moja, mądrość i stoicki spokój w jednym, poczekała aż się 
wyśmieję i posadziła mnie jednym akapitem.
– A Ty ile teraz masz lat, co? Jak sobie myślisz, a co twoje dzieci 
mogą pomyśleć o tym wibratorze z szuflady w Twojej sypialni? Za-
mknij tę otwartą buzię. Jak ostatnio brałam stamtąd termometr 
to widziałam.

Romanse z pawlaczy

Felieton9 
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To przekleństwo powstało w państwie, w którym wynaleziono druk, 
proch, akupunkturę oraz prawdopodobnie powstał wirus, który zmienił 
życie miliardów ludzi na kuli ziemskiej. Jak ciekawe są te nasze czasy, 
chyba nie muszę specjalnie objaśniać, wystarczy wyjść na ulicę naszego 
miasta, na której trudno nie natknąć się na tłumy protestujących przed-
siębiorców, artystów, gastronomików i mówiąc oględnie – mocno zde-
nerwowanych kobiet. Tu pragnę podkreślić, że bycie kobietą nie ozna-
cza automatycznie wykluczenia z grona na przykład przedsiębiorców.  
Tak tylko dla porządku dodaję. 
W tych umówmy się, mało optymistycznych czasach, w Prestiżu szcze-
gólnie unikamy tematów ciężkich i przygnębiających. Biorąc nasz maga-
zyn do rąk pragniemy, żebyście się najnormalniej w świecie zrelaksowali. 
Sięgnijcie zatem do naszych felietonów, poczytajcie o nowinkach zdro-
wotno-urodowych, pooglądajcie fantastyczne zdjęcia, których w nume-
rze jest ogromny wybór - jak zawsze zresztą. 
Na szczególną uwagę zasługuje tekst Darka Staniewskiego o Monice 
Szwai. To już pięć lat jak od nas odeszła ta znana i popularna pisarka, 
która kochała Szczecin i wspaniale o nim pisała. Czy Monika jest jeszcze 
obecna w świadomości Szczecinian? Czy pamiętamy o jej twórczości, 
czy nadal żywa jest pamięć o niej? 
Zachęcam także do lektury modowego tekstu Anety Dolegi. Po latach 
zachwytu nad sieciówkami i berlińskimi outletami szczecinianie posta-
wili na jakość. W naszym mieście znajdują się świetni, lokalni projektan-
ci, dzięki którym możemy się naprawdę dobrze ubrać. Warto dodać, że 
inwestując w ich projekty, wspieramy rodzime marki, zyskujemy świetny 
gatunkowo produkt, który zostanie z nami na lata. Jak sama osobiście 
„choruję” na chanelowski żakiet od MiaGiacca i jestem zakochana w bu-
tach od Kafki Concept.
Dla wielbicieli cyklu historycznego Karolina Wysocka przygotowała tym 
razem opowieść o Gryfie – symbolu naszego miasta. Osobiście z zain-
teresowaniem go czytam i ze zdumieniem odkrywam jak mało wiem  
o naszym mieście.
Miłej lektury i dużo zdrowia!

Izabela Marecka 

Obyś żył w ciekawych czasach

Od naczelnej12 



ul. Jagiellońska 87  |  70-435 Szczecin    |  tel. 535 350 055    |  www.klinikadrstachura.pl  

Dermatologia | Dermatochirurgia | Medycyna estetyczna | Laseroterapia 
Chirurgia ogólna | Chirurgia naczyniowa | Ginekologia estetyczna

TWÓJ SPOSÓB  
NA PIĘKNY  
WYGLĄD!



5PLUS
SALONY  OŚWIETLENIA I MEBLI 

www.5plus.com.pl

ul. Jagiellońska 5   |  70-435 Szczecin  |  info@5plus.com.pl

tel: 516 133 009  |  tel: 513 103 062



reklama

To największe studio fotografii 
e-commerce w Polsce, które znaj-
duje się w Goleniowskim Parku 
Przemysłowym pod Szczecinem. 
BESTSELLER Studios  powstało 
z inicjatywy międzynarodowej 
firmy odzieżowej BESTSELLER, 
założonej w Danii. Posiada 22 
studia fotograficzne mieszczące 
się na powierzchni 2000 m2, naj-
nowocześniejszy sprzęt, opro-
gramowanie oraz 30-osobowy 
doświadczony zespół.  Wszech-
stronne portfolio BS Studios 
obejmuje prawie wszystkie ob-
szary fotografii komercyjnej: od 
zdjęć robionych na modelach, 
wszelkiego rodzaju fotografii 
produktowej (tzw. packshoty), 
zdjęć 360̇ , edytoriali, kampanii, 
po zaawansowaną postproduk-
cję oraz szczegółową kontrolę 
jakości. 
www.bestsellerstudios.com

LUX  
MEDICA

BESTSELLER 
STUDIOS  

FLOATING  
CHILLOUT 

Bea Beleza to firma rodzinna, któ-
ra rozpoczęła swoją działalność 
w październiku 2007 roku. Jest 
wyłącznym dystrybutorem wio-
dących, światowych marek takich 
jak Medavita, HH Simonsen, Marc 
Inbane, Elchim Milano, Hot Tot, 
Excellent Edges, Trendy Hair czy 
Dajuja.  Od 2018 roku firma dzia-
ła w  Poznaniu. Salon sprzedaży 
mieści się tam w C.H. Posnania. 
W Szczecinie sklep firmy znajduje 
się w C.H. Kaskada, na poziome 
– 1. Oferuje najlepsze na rynku 
profesjonalne kosmetyki do wło-
sów oraz najwyższej klasy sprzęt 
do ich stylizacji. Znajdują się tam 
produkty takich marek jak: Meda-
vita, HH Simonsen, Marc Inbane, 
Kerastase, Loreal, Wella, Matrix 
oraz Biolage. 
Bea Beleza, Szczecin GH Kaskada

BEA  
BELEZA

Centrum Medyczne LuxMedica jest 
nowoczesnym centrum wyposa-
żonym w najnowocześniejszy i naj-
wyższej jakości sprzęt medyczny. 
Zapewnia najwyższe standardy bez-
pieczeństwa. Pracują w nim wysoko 
wykwalifikowani lekarze specjaliści  
z zakresu: ortopedii, ortopedii dziecię-
cej, rehabilitacji, urologii, ginekologii, 
kardiologii, neurologii, neurochirurgii, 
gastrologii, laryngologii, chorób zakaź-
nych. Można w nim wykonać badania 
USG tarczycy, jamy brzusznej, ślinia-
nek, węzłów chłonnych oraz piersi. Jest 
jedną z niewielu placówek w Polsce,  
w której uzyskać można profesjonalną 
pomoc lekarską w leczeniu boreliozy 
metodą ILADS. 

Mierzyn, ul. Welecka 1A.

To studio Terapii Ograniczonej 
Stymulacji Środowiskowej R.E.S.T 
polegającej na redukcji około 90 
proc. bodźców zewnętrznych.  
To głęboka cisza, spokój, błogie 
ciepło oraz stan zbliżony do lewi-
tacji (dzięki unoszeniu się na wo-
dzie w wysoko stężonym roztwo-
rze soli Epsom). W ofercie m.in. 
masaże np. bańką chińską, an-
tycellulitowy, tkanek głębokich)  
i fizjoterapia oraz ganbanyoku:  
japońska sauna skalna. Ciepło 
emitowane jest z podgrzanych, 
płyt z krzemionki wulkanicznej 
(wydobywanej tylko w jednym 
miejscu na świecie – na wyspie 
Hokkaido). 

ul. Iwaszkiewicza 20, lok. U4,   
70-786 Szczecin (Prawobrzeże)
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Ginekologiczne
Jamy brzusznej

Tarczycy
Piersi

MonaLisa Touch
Rehabilitacja po porodzie

Menopauza
Leczenie nietrzymiania moczu

Estetyczna korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja

Choroby kobiece
Diagnostyka piersi

Niepłodność

Planowanie ciąży
Ciąża fizjologiczna

Ciąża bliźniacza
Opieka poporodowa

Ultrasonografia położnicza 3D i 4D
KTG płodu

promocja 50%
na zabiegi

Mona Lisa Touch
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Nieinwazyjna laserowa  
medycyna estetyczna

Odmładzanie twarzy, szyi,  
dekoltu i dłoni – LASER CO2

30%  
rabatu na zabiegi
Mona Lisa Touch

i ginekologię  
estetyczną

MIEJSKIE BŁYSKOTKI

Miejski styl i wzornictwo modernizmu umiejscowione w indu-
strialnym, lekko apokaliptycznym pejzażu rodem z filmów Mad 
Max i Blade Runner. Magdalena Czarnecka powraca z autorską 
minimalistyczną biżuterią.

– Jestem pasjonatką biżuterii od wielu lat – mówi projektant-
ka: – Tworzyłam autorski projekt twojeph, w którym stawiałam 
pierwsze kroki w świecie dizajnu. Kolejnym etapem był koncept 
THE PH, który przez dwa lata współtworzyłam z Kają Rempel.  
Ta ostatnia marka zakończyła swoją działalność na początku 2019 
roku. Zweryfikowałam jak daleko mi do klasycznej businesswo-
man, a jak blisko do rzemieślnika. Obecnie tworzę projekty au-
torskie pod własnym nazwiskiem, zajmuję się renowacją, redizja-
nem i przetwarzaniem biżuterii. Do swoich prac wykorzystuję 
elementy starej/używanej biżuterii, odnawiam ją, przerabiam  
i nadaję jej nowe życie zgodnie z zasadą "zero waste". Większość 
modeli, które aktualnie oferuję to unikaty lub limitowane serie. 
W wolnych chwilach zgłębiam tajniki sztuki złotniczej w szcze-
cińskiej pracowni i poszerzam horyzonty.                     ad

projekty: Magdalena Czarnecka / foto: Piotr Siebert
modelka: Maura Magowska
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MOC KOBIECEJ PRZYJAŹNI

„Thelma i Louise” Ridleya Scotta to świetny film o kobiecej przyjaźni. 
Przez dwie  godziny oglądamy losy dwóch dziewczyn, których połączy-
ło pragnienie życia na własnych warunkach. Ta klasyka feministyczne-
go kina była jedną z inspiracji do powstania sesji fotograficznej „Przyja-
ciółki” autorstwa Ewy Bernaś.
Przed obiektywem stanęły Paulina Kołaczek, projektantka i właściciel-

ka marki Girls Watch Porn i współpracująca z nami, wizażystka Agniesz-
ka Ogrodniczak. Obie panie tworzą zgrany duet w życiu zawodowym, 
a prywatnie są serdecznymi przyjaciółkami. Sesja jest też częścią pro-
jektu „Wonder Women” w którym Ewa Bernaś pokazuje nietuzinkowe 
kobiety.                 ad

foto: Ewa Bernaś / wizaż: Agnieszka Ogrodniczak





MAGIA Z PORCELANY

Porcelanowa biżuteria z odrobiną magii i kosmicznego pyłu. Takie 
niezwykłe akcesoria znajdziemy w Poli Studio, marce, za którą stoi 
szczecińska projektantka Paulina Ogrodowska.  

– Porcelana jest wdzięcznym i bardzo delikatnym materiałem – 
mówi: – Na początku nie wiedziałam, że będzie na takie ozdoby aż 
tak duże zapotrzebowanie. Okazało się, że kobiety pragną nosić por-
celanową biżuterię.
W tworzeniu tych magicznych błyskotek Paulinę inspiruje niemal 
wszystko. To może być sztuka, zwyczajna codzienność czy elemen-
ty kosmiczne. Wydobywa z porcelany to, co przyjdzie jej do głowy. 
– W związku z tym, że jest to dość delikatny materiał trudno tutaj 
o powtarzalność – wyjaśnia: – Nie da się wykonać ręcznie np. iden-
tycznej pary kolczyków. Mogą być co prawda zbliżone kształtem lub 
kolorem ale zawsze będzie to unikalne i jedyne w swoim rodzaju. 
Biżuterię z Poli Studio poza Polską, upodobały sobie głównie klientki 
z USA, a ostatnio także z Niemiec. W połowie listopada ruszy także 
strona internetowa marki.
ad / projekty: Paulina Ogrodowska / foto: Paulina Kołaczek /  
wizaż: Agnieszka Ogrodniczak
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MAŁGORZATA  
ROZENEK-MAJDAN  

AMBASADORKĄ  
SZCZECIŃSKIEJ MARKI

FLOATING 
SAUNA GANBANYOKU

MASAŻ

Floating Chillout 
ul. Iwaszkiewicza 20  |  70-786 Szczecin / Prawobrzeże

tel: 512 858 384  |  www.floatingchillout.pl  |  @floatingchillout

 

reklam
a

Małgorzata Rozenek-Majdan, znana prezenterka telewi-
zyjna, osobowość medialna oraz mama trzech synów, zo-
stała ambasadorką nowej linii naturalnych kosmetyków 
Clochee – Baby & Kids, przeznaczonych do pielęgnacji 
delikatnej skóry dziecka.
W skład nowej linii, której oficjalna premiera odbyła się 
5 listopada wchodzą, m.in.: aksamitna emulsja do kąpieli, 
delikatne masełko do twarzy i ciała, otulająca oliwka pie-
lęgnacyjna. Wszystkie kosmetyki z tej linii można używać 
od pierwszych dni życia dziecka. Są doskonałe dla bardzo 
wrażliwej skóry. Przebadane pod nadzorem dermatologa  
i pediatry są nie tylko delikatne i przyjemne, ale także bez-
pieczne.
Nowym produktom szczecińskiej marki towarzyszyła se-
sja zdjęciowa, w której oprócz Małgorzaty Rozenek-Maj-
dan wzięli udziału również mali modele. Jej efekty pozna-
my już w grudniowym wydaniu Prestiżu. Część pieniędzy 
ze sprzedaży Baby & Kids trafi do Dzikiej Zagrody w Ja-
błonowie, w której mieszkają rysie, również ambasadorzy 
marki Clochee.

ad/ foto: materiały prasowe
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Zielony Szczecin
Nie od dziś wiadomo, że Szczecin zielenią stoi. 
Tej jesieni zostaną posadzone kolejne tysiące 
roślin! W przestrzeni miasta pojawią się nowe 
kwiaty, krzewy oraz drzewa. Wśród nich swo-
je miejsce znajdą: brzozy, buki, graby, jarząby, 
jesiony, kasztanowce, a także róże, trzmieliny 
japońskie i tawuły. Wszystko wraz z roczną 
pielęgnacją. Nowe rośliny będzie można po-
dziwiać m.in. na Podzamczu, trawniku przy 
Nowym Rynku, przy ulicach Kuśnierskiej, 
Grodzkiej, Europejskiej, Kasjopei, Hożej, Ście-
giennego, Mickiewicza, Floriana Szarego, Ro-
mera, Rydla, a także rondzie Giedroycia czy 
skwerze Guido Recka. Planowane są już kolej-
ne nasadzenia. 

Fotowoltaika na szpitalu
Szpital przy Unii Lubelskiej zaoszczędzi na 
rachunkach za prąd. Niedawno na jego bu-
dynkach pojawiły się panele fotowoltaiczne, 
a placówka uruchomiła swoją elektrownię.  
To potężna ekologiczna inwestycja! Instalacja 
nie tylko wytworzy energię na potrzeby szpita-
la, ale też pozwoli na ochronę środowiska i wy-
generuje oszczędności na rachunkach placów-
ki. Elektrownia ma produkować od 20 do 65% 
prądu zużywanego przez szpital. Wszystko bę-
dzie zależeć od warunków atmosferycznych. 

Inwestycja została zrealizowana w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. W podobne 
systemy w przyszłości mają zostać wyposażo-
ne kolejne lokalne szpitale.

Na pomoc motylom
Zmiany klimatu oraz duża ingerencja człowie-
ka w przyrodę to śmiertelne zagrożenie dla 
motyli. Według niemieckiego biologa i zoologa 
Josefa H. Reichholfa w ciągu ostatnich 50 lat 
wyginęło 80% tych skrzydlatych istot! W dzi-
siejszym świecie te kruche, piękne i bezbronne 
owady muszą mierzyć się z wieloma zagroże-
niami. Naukowcy z Uniwersytetu w Cambrid-
ge podpowiadają jak im pomóc – powinniśmy 

nasz krajobraz czynić bardziej zróżnicowa-
nym. Co możemy zrobić? Badacze i miłośni-
cy przyrody z różnych stron świata polecają: 
zamiast trawników postawić na pola pełne 
barwnych roślin, a w ogrodach oraz na balko-
nach sadzić ulubione przez motyle kwiaty, np. 
budleje, jeżówki, rudbekie, lawendy, wrzosy, 
astry, szałwie, cynie oraz dalie.

Więcej roślinnych produktów
Polacy jedzą mniej mięsa i chętniej sięgają 
po wegańskie produkty. Powodują nimi cele 
zdrowotne, etyczne oraz ekologiczne. Według 
raportu Głównego Urzędu Statystycznego,  
w 2019 zmniejszyliśmy ilość spożywanego 
mięsa aż o 20%. Inne źródło podaje, że już 43% 
Polaków nie je lub ogranicza spożycie mięsa. 
W reakcji na zachowanie konsumentów, pro-
ducenci żywności wprowadzili ostatnio wiele 
roślinnych produktów do największych super-
marketów. Wybór jest coraz większy, a staty-
styczny Polak zjadł o 15,9 kg mniej mięsa niż 
w poprzednim roku! Chętniej za to sięgamy po 
roślinne kiełbaski, pasty do pieczywa, burge-
ry, klopsy, kotlety czy pierogi. 

Stop marnowaniu pieczywa
Naukowcy pomogą zmniejszyć straty pie-
czywa. Piekarnie z całej Polski mogą podjąć 
współpracę z badaczami z PAN i współtworzyć 
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aplikację, która ograniczy marnotrawienie 
żywności. Program pozwoli tak zaplanować 
produkcję, żeby całe pieczywo udało się sprze-
dać. Obecnie szacuje się, że w polskich piekar-
niach powstaje średnio od kilku do kilkunastu 
ton odpadów piekarniczych w tygodniu. To nie 
tylko ogromne marnotrawstwo żywności, ale 
też niepotrzebne zużycie energii. Projekt PrO-
4Bake rozpoczął się w 2020 roku i będzie trwał 
dwa lata. Uczestniczą w nim Polska, Dania, 
Szwecja, Hiszpania, Niemcy oraz Włochy. Ini-
cjatywa została nominowana do nagrody EIT 
Innovators Award 2020.

Oszczędna gospodarka żywności
Według analiz badaczek z Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu: w czasie lockdownu 
spowodowanego przez koronawirusa Polacy 
marnowali mniej żywności. Rzadziej wyrzu-
caliśmy zwłaszcza owoce, warzywa i produk-
ty mleczne. Badanie zaskoczyło naukowców, 
którzy spodziewali się, że marnotrawstwo  
w czasie tygodni zamknięcia w domach będzie 
większe. Okazało się, że w trudnym czasie le-
piej umieliśmy zagospodarować żywność. Po-
dobne wnioski płynęły z badań w Chinach, Tu-
nezji oraz Katarze. Pandemia zmieniła nawyki 
gospodarowania żywnością w wielu krajach  
i pozytywnie wpłynęła na wypracowanie no-
wych nawyków dotyczących oszczędzania, prze-
chowywania i spożywania resztek. 

Ekologiczne Towarzystwo 
Powołano Polskie Towarzystwo Ekologiczne. 
Ma ono na celu rozwijanie i propagowanie 
ekologii jako dziedziny nauki oraz wspieranie 
jej stosowania w praktyce. Działalność Towa-
rzystwa będzie kontynuacją i rozwinięciem 
działań wcześniejszego towarzystwa o tej 

nazwie, które działało w latach 90. XX wieku  
i na początku wieku XXI. Celem inicjatywy jest 
integracja środowiska naukowców, wspieranie 
stosowania tej dziedziny oraz pełnienie funk-

cji doradczych i konsultacyjnych. Szczególnie 
ważnym kontekstem dla Towarzystwa są wy-
zwania związane ze zmianami klimatycznymi 
oraz degradacją środowiska naturalnego. Włą-
czyć się w inicjatywę mogą osoby prowadzące 
działalność naukową lub edukacyjną w dziedzi-
nie ekologii. 

Polacy a środowisko
Według badań SW Research w ramach pro-
jektu Ekobarometr co piąty Polak jest eko-
-entuzjastą. Najbardziej ochroną środowiska 
przejmują się ludzie powyżej 45 roku życia, 
mieszkający w miejscowościach do 100 tys. 
mieszkańców. W ich gronie najwięcej jest ko-
biet. Stanowią dwie trzecie tej grupy. Szacuje 
się, że około 8 mln osób w naszym kraju odzna-
cza się proekologicznym podejściem. Mają oni 
głęboko zakorzenioną potrzebę dbania o śro-
dowisko. Entuzjaści ekologii na zakupy biorą 
własną torbę, segregują śmierci, oszczędzają 
wodę i gaszą światło po wyjściu z pomieszcze-
nia. Troskę o środowisko łączą ze świadomo-
ścią różnych praktyk zielonego marketingu. 

Krzywy Las ma sponsora
Krzywy Las zyskał bogatego sponsora. W cią-
gu dwóch lat ma zostać zrewitalizowany. Fun-
dacja PGE podpisała umowę z Gminą Gryfino 
i przekazała środki na stworzenie projektu 

edukacyjnego i turystycznego na terenie Krzy-
wego Lasu. Ten wyjątkowy zielony zakątek to 
pomnik przyrody, a dokładniej skupisko blisko 
stuletnich sosen wykrzywionych w charakte-
rystyczny, nietypowy sposób. Jakiś czas temu 
znalazł się na liście magicznych miejsc według 
„Daily Mail”, pisał też o nim „The New York Ti-
mes”. Serwis internetowy Taxi2airport stwo-
rzył zaś listę najczęściej tagowanych lasów na 
Instagramie i nasza zachodniopomorska oso-
bliwość przyrodnicza znalazła się w gronie naj-
popularniejszych. Niestety niektóre z drzew, 
ze względu na swój wiek, zaczynają zamierać. 
Wsparcie PGE pozwoli ochronić niezwykły las 
koło Gryfina.

Natura na receptę
W Finlandii lekarze przepisują chorym spacer 
po lesie zamiast tabletek. W Korei Południo-
wej powstają lecznicze zielone zakątki, które 
pozwalają odreagować stres. Regularne prze-
bywanie wśród natury to najlepsze antidotum 
na wiele schorzeń cywilizacyjnych, w tym de-
presję oraz otyłość. Co więcej, zielone sąsiedz-
two ma związek z niższą śmiertelnością oraz 
mniejszą ilością hormonów stresu krążących 
we krwi. Kontakt z naturą regeneruje nasz 
mózg i zwiększa jego wydajność. Coraz więcej 
badań potwierdza pozytywny wpływ natury 
na człowieka. Kontakt z przyrodą pozwala od-
począć, odstresować się, odprężyć. Już 50-mi-
nutowy spacer w otoczeniu drzew poprawia 
naszą zdolność skupienia uwagi! 
Opracowała: Karolina Wysocka / foto: pixabay
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Łowczyni 
dobrego 
designu

„Dobrze zaprojektowane przedmioty należą się każdemu. Gospodyni domowej i milio-
nerowi”. Wybitny francuski projektant Philippe Starck, uważany za Leonarda Da Vinci 
współczesnego designu twierdzi, że każdy zasługuje na dobry design i otaczanie się pięk-
nymi przedmiotami, niezależnie od statusu ekonomicznego. Jego podejście przekłada 
się na konkretne działanie – obok siebie można postawić rzeczy luksusowe i te, które 
kosztowały przysłowiowe grosze. Ważny jest klimat, niepowtarzalność, historia i to nie-
uchwytne „coś”. 



Wyszukiwanie elementów, które później stają się czę-
ścią naszego domu wymaga specjalnych umiejętności. 
Mistrzynią w „polowaniu” na takie przedmioty jest Anna 
Szulc, ambasadorka holenderskich marek Riviera Maison 
i Eichholtz, która dekoracją wnętrz zajmuje się od lat, pro-
wadząc jednocześnie znany szczeciński salon wnętrzarski 
Mooi i dzieląc go z życiem w Danii. Potrafi dla klienta ścią-
gnąć konkretną rzecz niemal z drugiego końca świata. 
Berlin, czary, Szczecin
Z wykształcenia germanistka, studiowała również  
w Akademii Wychowania Fizycznego, szczególnie hołu-
biąc koszykówkę, która do tej pory przewija się w jej ży-
ciu. Designem „zaraziła” się podczas studiów w Berlinie. 
To miasto wpłynęło na jej estetyczny gust. – Odkryłam 
tam cudowne miejsce – Gunther Lambert, pierwszy con-
cept store z niszową marką designerską, w którym za 
oszczędzone pieniądze kupowałam drobiazgi do domu 
– wspomina Anna Szulc. – Pomyślałam wtedy, a miało to 
miejsce ponad 20 lat temu, że byłoby wspaniale stworzyć 
takie miejsce w Szczecinie. Stało się to moim marzeniem, 
które się spełniło. 
Historia zaczęła się od galerii Trystero przy ulicy Wojcie-
cha 1, gdzie pani Anna wynajmowała niedużą powierzch-
nię, sprowadzając rzeczy ze Skandynawii. – Później na 
mojej drodze stanęła pani Krystyna Cumanis, która dała 
mi impuls do dalszego działania i zachęciła do poszukania 
większego lokalu oraz wyjścia z tym do miasta – mówi. 
– Zaczarowałyśmy się nawzajem do tego stopnia, że Kry-
styna wyprowadziła się ze swojego miejsca, ja ze swojego 
i zaczęłyśmy działać razem w lokalu przy ulicy Bogusława 
obok salonu Max Mara. Z czasem zaczęłam potrzebo-
wać większej przestrzeni i przeprowadziłam się na drugą 
stronę ulicy, a Krysia, która miała wówczas swoją pra-
cownię przy ulicy Wernyhory, przeniosła ją do centrum.  
I znów wylądowałyśmy obok siebie. Ja mam Mooi. Jest też 
Eichholtz, nad którym znajduje się pracownia Krystyny. 
Jest to wygodne, gdyż dużo pracujemy razem. Urządzanie 
domu i projektowanie tkanin jest bardzo podobne. Jedno 
przenika drugie. 
Wspomniane tkaniny to ukochany jedwab i len. Najczę-
ściej pani Krystyna korzysta z lnów hiszpańskich, angiel-
skich, szwajcarskich i włoskich, takich marek jak: Mark 
Alexander, Zinc, Black Edition, Les Creations de la Maison, 
James Hare, Designers Guild i Christian Fischbacher.
Pani Krystyna Cumanis to także niezwykła i ważna po-
stać na mapie szczecińskiego designu. Jest jedną z osób, 
które na początku lat 90. wprowadziły do Szczecina wielki 
świat wzornictwa i mody. Jako pierwsza otworzyła w na-
szym mieście sklep z porcelaną Rosenthala, co na ówcze-
sne czasy było dla niektórych ekstrawagancją. Jej celem 
było wprowadzenie do naszego życia odrobiny luksusu, 
pokazanie, że cena takich rzeczy wynika z ich jakości i nie-
powtarzalności. Zachwycona estetyką Rosenthala stwo-
rzyła kolekcję obrusów i nakryć stołu, co również wtedy 
było absolutną nowością. Jej projekty stworzone na bazie 
doskonałych tkanin i materiałów, podbiły nie tylko polski 
rynek. Krystyna Cumanis jako osoba bardzo kreatywna 

zawsze współpracowała z artystami i projektantami.  
Dla pani Anny była swego rodzaju mentorem, co zaowoco-
wało współpracą i przyjaźnią.
Wszystko piękne
Mooi, miejsce które stworzyła pani Anna Szulc idealnie 
odzwierciedla znaczenie tego słowa. – Po holendersku 
znaczy „piękne”– tłumaczy: – Moja pierwsza wizyta w Ho-
landii to był Rotterdam. Pojechałam tam z moim partne-
rem, który miał w tym mieście sprawy zawodowe. Kiedy 
on był zajęty pracą, ja miałam czas by poznać miasto. Od 
właścicieli jednego z butików z butami dostałam niezbęd-
ne adresy: najlepszej kawiarni, najlepszej kwiaciarni, tych 
wszystkich miejsc, do których warto się udać. Zwiedzając 
je, w co drugim sklepie słyszałam słowo „mooi”. Zaintry-
gowana, zapytałam się w końcu co ono oznacza i usłysza-
łam „piękne”. Pomyślałam wtedy, że to idealna nazwa dla 
mojego nowego przedsięwzięcia.
Nazwa na tyle się przyjęła, że do dziś niektóre osoby 
myślą, iż Mooi to marka rzeczy, które są sprzedawane  
w salonie pani Anny. Nie do końca się mylą, gdyż elementy 
wystroju wnętrz, które znajdziemy w sklepie są faktycz-
nie piękne. – Nie zdawałam sobie z tego sprawy – śmieje 
się właścicielka salonu. – To jednak o czymś świadczy,  
o czymś dobrym. Dla mnie to duży komplement. Wyni-
ka to może z tego, że działam dość niekonwencjonalnie. 
Wkładam w swoją pracę serce, to moja pasja.
Polowanie w dobrym stylu
Faktycznie tak jest. Pani Anna potrafi przejechać tysią-
ce kilometrów by zdobyć upatrzoną dla swojego klienta 
rzecz, jest kimś w rodzaju „łowcy designu”. Są to zazwy-
czaj przedmioty stare, unikatowe, kolekcjonerskie. – To 
wynik moich podróży – tłumaczy: – Zaczęło się od wyjaz-
dów do Holandii i Skandynawii. Z czasem stało się to moją 
pasją na tyle rozwiniętą i mocną, że poznałam osobiście 
wszystkich moich dostawców, odwiedziłam każdego  
z nich, byłam w domu każdego z nich. Dokładnie wiem co 
mają w swoich zbiorach, wiem jaki towar mają spod lady. 
Holendrzy poprzez swoją historię mają bardzo specyficz-
ny styl. Sami są świetnymi kupcami. Oni naprawdę zna-
ją się na wnętrzach. Podobnie jest z Belgami. Uwielbiam 
flamandzki styl do tego stopnia, że chcę wprowadzić na 
rynek moją ukochaną markę jaką jest Flamant. Nie wie-
dząc jak się do tego zabrać, gdyż jest to bardzo niszowy 
produkt dla bardzo wymagającego klienta, pojechałam do 
Belgii i trafiłam do niezwykłego miejsca. Flamant znajduje 
się w wyremontowanych, starych stajniach, gdzie wszyst-
ko jest urządzone w stylu tej marki. Poznałam dyrektora 
zarządzającego i zamówiłam ich kolekcję do szczecińskie-
go salonu. Będzie to jedyna taka w Polsce.
W wyborze marek pani Anna kieruje się intuicją.  – Przed-
miot musi mnie urzec – wyznaje. – Nie kupuję rzeczy, któ-
re wiem, że się łatwo sprzedadzą i są bardzo popularne. 
Nie chcę ich. Szukam przedmiotów z historią, topowych, 
pasujących do mojej filozofii. Dobre jest to, że nikt mi 
niczego nie narzuca, że jestem niezależna. Tak było np.  
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Jedwab marki Christian 
Fischbacher



z marką Eichholtz, która jest luksusowa i którą wprowadziłam na nasz 
rynek. Pamiętam, jak nabyłam czarny kredens z francuskimi okuciami 
za 10 tysięcy złotych, zastanawiając się czy w ogóle ktoś to kupi. To 
było 15 lat temu, kiedy takie rzeczy były ryzykowne. Zaczynałam ze 
skromnym budżetem, ale odważnie.
Anna Szulc związała się nie tyko z Eichholtz. Także z marką Riviera 
Maison: – Eichholtz jest mocno luksusowy. Robimy dużo biur, trochę 
publicznych miejsc, jak piękne oceanarium w Międzyzdrojach, trochę 
luksusowych domów, aranżujemy tarasy i ogrody zimowe. Tam ten styl 
pasuje. Natomiast Riviera jest bardziej „cosy”, jest bardziej przytulna, 
domowa. Pasuje również do nadmorskich apartamentów, które tak-
że urządzamy. Poświęciłam się tej marce tego stopnia, że zostaliśmy 
pierwszym dilerem premium w Polsce. 
W temacie urządzania wnętrz we wspólnym portfolio Anny Szulc i Kry-
styny Cumanis znajduje się także home staging i przygotowywanie po-
kazowych apartamentów dla deweloperów.
Jesteś tym, jak mieszkasz
To w jakim otoczeniu mieszkamy jest bardzo ważne. Wystrój, meble, 
wszelkie elementy, nawet najdrobniejsze bibeloty – wszystko powinny, 
być odzwierciedleniem nas samych. – To musi być nasze – podkreśla 

pani Anna. – Nie urządzajmy domu tak samo jak ktoś inny, nie podążaj-
my ślepo za modą. Nie róbmy z domów showroomów i muzeów. To mija 
się z celem. Jestem wielką przeciwniczką kompletów. Cały czas edukuję 
moich klientów, by się nie bali stawiać w swoich domach rzeczy tylko 
z pozoru niepasujących do siebie. Dobrze jest mieszać style, bawić się 
tym. Myślę, że to kwestia naszej mentalności, a nie finansów. 
W związku z tym Anna Szulc robi to na co chyba nikt inny w tej branży 
nie ma odwagi: wypożycza klientom na pewien okres rzeczy ze swoje-
go salonu. – Urządzamy w ten sposób domy na cały weekend– zdradza 
szczegóły. – Nie biorę za to ani złotówki. Ci ludzie maja się z tym oswo-
ić, mają być przekonani, że tak chcą mieszkać. I to się udaje. Relacja 
z klientem jest bardzo bliska, w końcu wchodzimy do czyjegoś domu, 
do czyjegoś życia. Otwieramy drzwi, otwieramy szafy, przestawiamy 
wszystkie meble, rozmawiamy z klientem, zadajemy mu różne pytania. 
Dopasowujemy meble do salonu, do ogrodu, do mentalności mieszkań-
ców tego domu. To nie może być przypadkowe. Wydaje mi się, że jestem 
w tym autentyczna. Oczywiście nie działamy charytatywnie, ale ta pa-
sja, ta chęć zmiany czyjegoś życia jest silniejsza niż ta cała komercja. 
Ludzie to czują – mówi.
Urządzając domy pani Anna trafia na różne potrzeby swoich klientów. 
Jest otwarta na najbardziej śmiałe propozycje. – Jedna z moich klientek 

Temat z okładki28 



zaskoczyła mnie odwagą i szaleństwem, ale w dobrym stylu – zdradza. 
– Do betonowych ścian dodaliśmy złote Chandeliery i pałacowe elemen-
ty. Do tego uszyte przez Krystynę jedwabne tkaniny. Efekt był obłęd-
ny. Lubię urządzać powoli. Nie można urządzić domu szybko. To jest 
proces, do tego trzeba dojrzeć. Jestem też otwarta na sugestie swoich 
klientów. Lubię słuchać ludzi.
Wspomniane wypożyczanie rzeczy klientom wiąże się z ryzykiem, to 
w końcu bardzo wartościowe przedmioty. – Klienci nigdy nie zawiedli 
mojego zaufania – podkreśla pani Anna. – Do tego stopnia, że za meble  
i akcesoria brane do przymiarki nie biorę zaliczek. Jeśli okaże się lu-
dziom zaufanie, to oni się odwdzięczą. To działa. Jestem przesiąknięta 
Danią. Chciałabym żebyśmy tego duńskiego zaufania, tej delikatności 
spróbowali. Inspiruje mnie również ich styl życia i moda, szczególnie je-
stem zafascynowana Marlene Birger.
Wśród wielu pięknych rzeczy, które pani Anna sprowadza są te, bez 
których sama nie mogłaby żyć.  – Uwielbiam świece zapachowe, ale te 
dobrej jakości jak Baobab, którego produkty są w stu procentach natu-
ralne, to zapachy, od których nie boli głowa – wymienia: – Uwielbiam 
wazy, figury koni i obrazy. Szczególnie lubię szczecińskich malarzy.  
W moim domu wiszą obrazy Woltmana, Tarabickiego, Zielińskiego. Nie 
bójmy się sztuki. Może być naiwna, ale jest nasza.

Queen Of Tart
Pani Anna oprócz miłości do pięknych wnętrz, podobną estymą darzy… 
jedzenie. – Marzę o otwarciu małych delikatesów, gdyż moich klientów 
również zaopatruje w jedzenie. Mam w Holandii panią na wyspie, któ-
ra otrzymała medal za wyrób serów. Przywożę duńskie śledzie, duński 
chleb. Mam już dosyć tego wożenia i na prośbę moich klientów planuję 
w planie uruchomienie takiego niewielkiego sklepiku z żywnością. Dru-
gi projekt, to otwarcie Riviera Maison Cafe, w której serwowałabym tar-
ty mojego autorstwa. To moja druga pasja, do tego stopnia, że mówią 
na mnie w Danii Queen Of Tart. Korzystam z francuskich książek kuli-
narnych. Spód mojej tarty jest mieszanką dziesięciu różnych przepisów. 
Przyznaję, że jestem w tym dobra. Jeśli znajdę na to czas, na pewno to 
zrealizuję – mówi.

autor: Aneta Dolega / foto: Aleksandra Medvey-Gruszka /  
wizaż: Agnieszka Ogrodniczak / 

Podziękowania za wypieki dla firmy Sernik Idealny  
(@sernik_idealny)
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Kobieta Światło
Wyjątkowa kobieta i wyjątkowa szczecinianka. Znana i bardzo popularna pisarka, dziennikarka telewizyjna, twórczyni świetnych reportaży,  
nauczycielka, Honorowy Ambasador Szczecina, poetka. W listopadzie tego roku mija piąta rocznica śmierci Moniki Szwai.

Wielu już napisało o niej wiele. Ale czy Monika Szwaja jest jeszcze obec-
na w świadomości szczecinian? Czy pamiętamy o niej, o jej twórczości, 
czy sięgamy do jej książek? Czy może stała się już tylko jedną z legend 
stolicy Pomorza Zachodniego? Chyba jednak nie. Ciągle jest żywa pa-
mięć o niej. Przykłady? Oto kilka z nich.
Przyjaciel
Połowa października 2020 roku. Sala konferencyjna szczecińskiej Sta-
rej Rzeźni na Łasztowni. Na scenie Marek Szurawski – dziennikarz, 
pisarz, tłumacz, żeglarz i marynista, legenda polskiego ruchu szanto-
wego, współzałożyciel i członek znanego szantowego zespołu Stare 
Dzwony od którego zaczęła się nad Wisłą moda na ten gatunek muzyki.  
Na widowni tylko kilka osób: konieczność, bo pandemia koronawirusa 
atakuje coraz mocniej. Inaczej pewnie sala pękałaby w szwach. Szuraw-
ski śpiewa szanty wtórując sobie na małym akordeonie. W przerwach 
ze swadą opowiada o morskich obyczajach, żeglarzach i żaglowcach. 
Kilkakrotnie wspomina Monikę Szwaję. W trakcie koncertu wykonuje 
kilka szant, których oryginalny tekst na polski przetłumaczyła szczeciń-

ska pisarka. Ale to nie jedyny powód do wspomnień o niej.
Często w trakcie koncertów wspominasz Monikę? Odwołujesz się 
do wspólnych przeżyć, działań? – pytam po koncercie.
Bardzo często. Przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze: z czystej 
sympatii, sentymentu, bo byliśmy bardzo  zaprzyjaźnieni. Łączyła nas, 
nieczęsto spotykana, wspólnota myśli i chyba  nastawienie do ludzi, 
do  świata i  wspólne wspomnienia. Bo okazuje się, że np. czytaliśmy 
te same książki, łączyła nas pasja do żeglowania, Moniki bardziej na 
wielkich żaglowcach, ja wtedy myślałem o typowym jachtingu. Drugi 
powód, bardzo ważny: Monika była miłośniczką szant, znakomitą tłu-
maczką oryginalnych tekstów i również twórczynią własnych na ten 
temat. Bardziej bezczelnie, choć zawsze miałem na to zgodę, wprowa-
dzam do swojego repertuaru tłumaczenia i teksty Moniki.
Długo się znaliście?
Dosyć długo. Przy czym na początku ta znajomość, jakby z powodów 
oczywistych, była raczej powierzchowna. Myśmy się mijali. Ja wiedzia-
łem, że ona wtedy pracuje w telewizji, to był okres jej bardzo twórczych 

Monika Szwaja – 
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działań na niwie telewizyjnej. Ale ona też wiedziała, że ja z kolei żyję 
morzem, właśnie od strony tradycji, historii, że współorganizuję i pro-
wadzę warsztaty marynistyczne. I po prostu tam gdzieś się spotkaliśmy 
na imprezach szantowych, zwłaszcza tutaj w regionie zachodniopo-
morskim, chociażby na świnoujskim „Wiatraku”. Łapała mnie za rękaw  
i mówiła: „weź, coś opowiedz, sfilmujemy”. Pamiętam, że albo to było 
na promie, albo się kładłem na plaży (śmiech). Później ta zażyłość sta-
wała się coraz większa. Monika, kiedy zaczęła pisać, jeździła po Polsce 
ze spotkaniami autorskimi. Często bywała też i w Lublinie, wpadała 
wtedy do mnie. Później ja przyjeżdżałem do Szczecina, były więc np. 
wspólne święta. Żałowałem niezmiernie, chociaż taki był plan, ona za-
wsze mnie namawiała, bo ja tego nigdy nie doświadczałem, żeby popły-
nąć wspólnie gdzieś na tym Darze Młodzieży, na dużym żaglowcu, albo 
gdzieś w te góry pojechać, bo ona też kochała góry. Raz do sanatorium 
się razem wybraliśmy, na dwa tygodnie, pogoda, relaks. Ale do tej wy-
prawy żaglowcem nie doszło, nie zdążyła Monika. Odbieram to wszyst-
ko cały czas, jako bardzo bolesną stratę. Myślę, że te nasze przyjazne 
relacje mogłyby się jeszcze dalej rozwinąć, ubogacić życie.
Mówiła Ci, że chce pisać książki? 
Nie, właśnie nie. Monika nie zawsze mi mówiła wszystko o sobie,  
co bardzo ceniłem. Ale np. dzwoniła  z pytaniem, prośbą o podpowiedź, 
kiedy fragment powieści dotyczył jakiegoś żeglarskiego wątku.  Nazwij-
my to więc, że występowałem w roli konsultanta. O sukcesach jej ksią-
żek dowiedziałem się  znacznie później i tak naprawdę to  opowiadali  
o tym nasi wspólni znajomi. To było imponujące. Ja przez długi czas nie 
czytałem tych książek. Nie to, że odstraszały. Ale myślałem sobie, ta 
literatura kobieca... Dla mężczyzny to Winnetou, Old Shatterhand, Co-
oper takie rzeczy, to ok (śmiech). Ale później z przyjemnością, zwłasz-
cza, kiedy,  już po śmierci Moniki, wydawnictwo Sol i sam Wawrzek (syn 
pisarki – przyp. red.) zaplanowali wydanie  takiej pośmiertnej książki 
„Dupersznyty”. No i ja  przyjąłem tę propozycję. Gdybym wiedział, że 
tak to będzie wyglądało, to bym się nie zdecydował. Bo to była katorżni-

cza praca, żeby przejrzeć ponad 800 stron tekstów Moniki. Poza tym 
wiele innych zostawiła w komputerze, niewydawanych, niepublikowa-
nych nigdzie. I chodziło o to, żeby uporządkować ten materiał i  zrobić 
z tego jakąś książkę do czytania. Nie żałuję, broń Boże tego wysiłku, bo  
to tak, jakbym  jeszcze raz obcował z  Moniką, z jej myśleniem, z jej spo-
sobem widzenia świata, więc to była szczególna frajda. Jednocześnie 
jeszcze bardziej doceniłem talent Moniki, ale też np. samo operowa-
nie językiem. Była znakomitą polonistką, ale przede wszystkim mądrą 
babą, mądrą kobietą, mądrym człowiekiem. 
Kongregacja Miłośników Krzewienia Kultury Picia Rumu. To Ty wcią-
gnąłeś Monikę do tego stowarzyszenia. Znalazłem fragment jedne-
go z wywiadów, w którym mówi ona, że jest bardzo dumna z  legity-
macji członkowskiej, która miała bardzo niski numer. 
To takie wariactwo, które zrodziło się ni stąd, ni zowąd, ale takie wa-
riactwo przyjemne, żeby nie zwariować w tym zwariowanym świecie,  
w którym żyjemy, tak bym to ujął.  To niczemu nie szkodzi a  przeciwnie,   
jest takim fajnym polem do  towarzyskich działań. W tej chwili Kongre-
gacja ma statut oficjalnego stowarzyszenia. Ale jednym z jej celów jest 
cieszenie się współbyciem z ludźmi o podobnym myśleniu, o podobnym  
nastawieniu do życia przy umiarkowanej ilości czegoś smakowitego, 
żeby wspólnie coś zaplanować i powspominać. Taka sympatyczna spra-
wa. Przez te 20 lat przewinęło się przez nią prawie tysiąc osób. Ludzie 
się bawią, cieszą, być może spełnia to jakieś potrzeby i niech tak  zo-
stanie.  
Uczeń
W czasie studiów Monika Szwaja zaczęła pracę w szczecińskim 
Ośrodku Telewizyjnym. Zaczęła od laboratorium, potem została 
asystentkę reżysera montażu, dysponentem, inspektorem progra-
mu, aż została reporterką „Kroniki”: regionalnego programu infor-
macyjnego. Z TVP została zwolniona w stanie wojennym. Przez na-
stępnych 8 lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego m.in. 
w szkole podstawowej nr 12 im. K.I. Gałczyńskiego w Szczecinie. 
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Jednym z jej uczniów był wtedy Maciej Silski – przyszła gwiazda 
rocka, zwycięzca jednej z edycji „Idola”, znany polski piosenkarz  
i muzyk. Był pierwowzorem jednej z postaci w książce „Jestem nu-
dziarą”. Jak ją wspomina?
Jeżeli w wieku 12 lat poznajesz nową nauczycielkę w swojej szkole,  
to zwracasz się do Niej „Proszę Pani”. Jeżeli po zakończeniu edukacji 
w szkole podstawowej „Pani” proponuje Ci przejście na tak zwane 
„TY”, to mimo wiadomych intencji, zaufania, chwil razem spędzonych,  
w ogóle wszystkiego co was łączy, całej palety barw i uczuć, które taki 
człowiek jest zdolny zafundować, nie jesteś w stanie mówić „Moniko”. 
Ja tak miałem. Dla mnie Monika Szwaja pozostała „Panią”. Była skar-
bem. Nauczyła nas, gówniarzy, nie tylko o wierszach, górach, morzu, 
pięknych babkach i facetach. Wdmuchała w nasze małe dusze pojęcie 
wolności, dobra i piękna. Słyszeliśmy, że jesteśmy wyjątkowi. I nas ko-
chała – opowiada muzyk. Wspomina, że lekcja polskiego zaczynała się 
arią dzwonnika z opery „Straszny Dwór”. – Bernard Ładysz winylowym 
głosem pytał: „boisz się?”, a my przestawialiśmy ławki szkolne tak, 
abyśmy mogli się widzieć wszyscy nawzajem. Jak, nie przymierzając, 
„Stowarzyszenie Umarłych Poetów”. I kazała myśleć. Konstatować 
rzeczywistość. Poddawać w wątpliwość wszystko, z czym się człowiek 
styka. Znajdować drugie dno. I trzecie. Nie być robotem. Nie ze strachu, 
nie dlatego, że się nikomu nie ufa, ale żeby pobudzić wyobraźnię. Po-
malować świat. Dzięki Niej pokochałem Gałczyńskiego, patrona naszej 
szkoły. Byliśmy Defonisiakami, jakby to powiedział Niziurski, a Pani Mo-
nika by się obruszyła. No i był też Teatr. I teatrzyk. I szanty. Założyliśmy 
zespół SS (skrót od oznaczenia na statkach, w tym przypadku „Shanty 
Ship”) „Green Goose”, czyli „Zielona Gęś” i pojechaliśmy na festiwal 
szantowy, aby zaśpiewać piosenkę o tym, że przepuściliśmy całą forsę 
swą na hiszpańską dziewkę z Callao. A w szkole normalnie. Na nudnych 
apelach rechot wzbudzał już okrzyk: „Teaaaatrzyk Zieeeelona Gęś ma 
zaszczyt przedstawić!”. Po lekcjach chodziliśmy do Jej domu i przy ma-
łym Wawrzyńcu, jej synu, dalej rozmawialiśmy o wszystkim, graliśmy 
na instrumentach, pisaliśmy scenariusze, czytaliśmy i wygłupialiśmy 
się co nie miara. Tak mi zostało do końca. Z przekory przynosiłem  
i z dumą wręczałem Jej kwiatka na „ Dzień Kobiet”, ponieważ nie uzna-
wała tego święta. Rozmawialiśmy o Jej i moim pisaniu jako dorośli. 
Wymienialiśmy się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Lubiłem Jej po-
czucie humoru, mądrość i dobro. Mawiała, że czuje się jak moja druga 
Matka. I nie pochwaliłaby tego, że odkąd Jej nie ma czuję w sercu dziurę. 
Ostatnio przeczytałem maila. Napisała wtedy  „Jakie to szczęście móc 
wysyłać życzenia do tylu wspaniałych przyjaciół!”. I wierszyk wielka-
nocny. W jej stylu. A Teraz? Z niecierpliwością czekam na następne spo-
tkanie. Ciekawe co u Niej… 
Ogród
Wyczuwałem nastroje społeczne, sympatię jaka mieszkańcy Podjuch, 
gdzie mieszkała, darzyli panią Monikę. Zwykli ludzie – kwiaciarki,  

u których kupowała kwiaty, sprzedawczynie w sklepie, sąsiedzi. Była 
lubiana, znana, mieszkańcy byli dumni, że ktoś taki mieszka właśnie 
tuż obok. Pani Monika była mocno kojarzona z Podjuchami. Miała tutaj 
swoje miejsce. Była znana pisarką, jedną z najpopularniejszych w kraju, 
jej osobowość rezonowała nie tylko na naszą lokalną społeczność, ale 
na całą Polskę. Nie była to tylko pisarka dla kobiet, jak mówią niektó-
rzy. Jej twórczość zawiera uniwersalne wartości. Postanowiliśmy więc 
ją uczcić i uhonorować. Nie było żadnego lobby w tej sprawie, które na-
ciskałoby, aby coś takiego zrobić. To była inicjatywa mieszkańców. Po-
stanowiliśmy skorzystać w tym celu z możliwości jakie nam podsuwała 
kolejna edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgłosiliśmy 
pomysł budowy Parku Wolności w Podjuchach. W nim miał się znaleźć  
„Szwajowy Ogród Literacki” – miejsce poświęcone właśnie pani Monice  
– opowiada  Maciej Szyszko, były radny osiedlowy i miejski z Podjuch. 
Projekt zyskał akceptacje mieszkańców Szczecina. Wszedł do puli po-
mysłów, które miasto postanowiło zrealizować. W 2018 roku szczeciń-
ski Zakład Usług Komunalnych przedstawił koncepcję jak ma wyglądać 
Ogród. Projekt przygotowali: artysta rzeźbiarz prof. de hab. Jerzy Lip-
czyński, mgr inż. arch. Szymon Olbrychowski i dr inż arch. Agnieszka 
Rek-Lipczyńska. Głównym elementem Ogrodu jest altana, wewnątrz 
której umieszczony został postument – rzeźba – stół/ biurko pisarki, 
na którym stoi damska torebka. Z jej wnętrza wysypują się kartki ma-
szynopisu. Rozsypują się również na blacie biurka. Na jednej z kartek 
znajduje się inskrypcja z mottem "...na początku był chaos a potem 
była damska torebka...". Tuż obok umieszczono tablicę z napisem: "Tu-
taj żyła i tworzyła poczytna polska pisarka, dziennikarka od dobrych 
wiadomości, nauczycielka, artystka wędrowna, stateczna, a zarazem 
postrzelona – Monka Szwaja (1949 - 2015)". Cała altana w różach – ulu-
bionych kwiatach Moniki Szwai. 
Niedziela
Stara Rzeźnia w Szczecinie. Pięknie odrestaurowany budynek, perełka 
Łasztowni, która, podobno, ma być nowym sercem miasta. Atrakcja dla 
turystów, miejsce pełne wydarzeń kulturalnych. Nie dziwi więc, że od 
kilku lat, w jedną z majowych niedziel wypełnia się miłośnikami twór-
czości Moniki Szwai, jej przyjaciółmi, znajomymi oraz tymi, którzy jej 
nie znali, ale chcą ja poznać, przez jej reportaże, książki, piosenki, wspo-
mnienia, anegdoty.  To właśnie Szwajowe Niedziele w Starej Rzeźni. 
Dlaczego właśnie tam? – To inicjatywa kilku osób. Śmierć Moniki Szwai 
to był mocny cios. Szczególnie dla bliskich i dla przyjaciół. Miała ona 
w sobie tyle wartości, realizowała tyle projektów, że po prostu trzeba 
było pokazać to szerszej grupie ludzi – wyjaśnia Laura Hołowacz, prezes 
zarządu znanej szczecińskiej firmy CSL – właściciela obiektu.
Jak ją Pani poznała?
Spotkałyśmy się na żaglowcu. Zorganizowano taki mały rejs żaglow-
cem „Kapitan Głowacki”. Ona od razu mnie zachwyciła. To była osoba 
z którą rozmawia się „po przecinku”. Była też taką osobą wyjątkową, 
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która pozostawiała wrażenie w sercu. Jak już się poznało, to ona była 
niezapomniana. Ja jej oczywiście nie odkryłam, bo ją odkrywać trzeba 
wiele lat. Ale te chwile na żaglowcu, na różnych spotkaniach, bo Monika 
miała i wciąż ma wielu przyjaciół. Przyjaciele zostają nawet po śmierci. 
Jej pasje, jej książki... Pamiętam, że byłam z mężem w Hajnówce, zimą. 
 I spotkaliśmy ludzi z Warszawy. I oni opowiadali o Monice Szwai! I to 
jest niesamowite! Zostawiła po sobie bardzo wiele.
Kto wpadł na pomysł Szwajowych Niedziel? 
Grupa ludzi. M.in. Wawrzyniec Szwaja, Kasia Wolnik-Sayna (znana 
szczecińska dziennikarka radiowa – przyp. red.), Marek Szurawski.  
Ja również miałam przyjemność być w tym gronie. Ten zespół wymy-
ślił nazwę „Szwajowa Niedziela”. W kolejnym roku po śmierci Moniki –  
w 2016 ten projekt zaczął być realizowany. To pokazanie ogromnego 
dorobku jaki pozostawiła Monika. Nie tylko książki. To także reporta-
że, filmy dokumentalne, piosenki. Każda Szwajowa Niedziela przyciąga 
150, do 200 osób. Ludzie przychodzą i cieszą się, że mogą się spotkać  
z Moniką. Za każdym razem jest to inna odsłona Moniki, jej twórczo-
ści, upodobań, zainteresowań, pokazanie np. uwielbianego psa, ogro-
du, z którego była bardzo dumna, ludzi, do których miała zaufanie jak 
np. Marka Szurawskiego, to niezwykła postać, Andrzeja Koryckiego, 
Dominikę Żukowską, czy też członków zespołu szantowego Ryczące 
Dwudziestki. Towarzyszyli jej w życiu, oprócz reportaży, filmów, pisar-
stwa. Kochała także żeglarstwo. Chociaż może akurat czynnie go nie 
uprawiała. Ale miała swoją kabinę na żaglowcu Dar Młodzieży. Bardzo 
mi się podobała ta filozofia życia Moniki – pływała na żaglowcu, była  
z załogą. Myślę, że to ją inspirowało w swojej twórczości. Z mężem się 
umówiłam, że raz kiedyś może też popłyniemy tym Darem Młodzieży 
wzorem Moniki Szwai i skorzystamy z jej kabiny (śmiech).
Dlaczego Szwajowe Niedziele odbywają się w maju?
To data imienin Moniki. Plus minus, bo to nie jest dokładnie zawsze wy-
brany ten dzień. Zależy nam, aby uczestniczyło w tej imprezie jak naj-
więcej osób. Poza tym maj jest najpiękniejszym miesiącem, życie budzi 
się, przyroda się bujnie rozwija i to jest piękne.
 Jak długo impreza będzie organizowana?
Główna osobą, która działa na rzecz Szwajowych Niedziel jest jej syn 
– Wawrzyniec. Znany radiowiec, świetny realizator dźwięku. Co roku 
pyta: czy będzie jeszcze za rok Szwajowa Niedziela? Zawsze odpowia-
dam: będzie, nie ma takiej opcji, żeby nie było.
I była, nawet w tym roku, kiedy w maju szalała pandemia korona wi-
rusa. Tylko ta edycja przebiegała, w odmiennej niż do tej pory, formie.  
I na pewno przejdzie do historii.
Była naprawdę zwariowana. Została organizowana w całości za pośred-
nictwem internetu. Było to dla nas duże wyzwanie. Do tej pory impreza 
odbywała się w Starej Rzeźni, przy udziale publiczności. Zawsze było 
wielu gości i uczestników. Teraz musieliśmy się szybko dostosować do 

zastanej sytuacji, bo nie chcieliśmy odpuścić, żeby fani i wielbiciele Mo-
nik mieli ten swój dzień z Nią – tłumaczy Agnieszka Górska, kierownik 
Centrum Kultury Euroregionu  Stara Rzeźnia. – We współpracy z Waw-
rzyńcem Szwają i panem Markiem Szurawskim szybko stworzyliśmy to 
wydarzenie w wersji on line. Zostało transmitowane za pośrednictwem 
naszego Fejsbuka. Oglądalność była na poziomie 20 tysięcy wyświe-
tleń. W szczytowym momencie oglądało je na raz 225 osób. Wiemy też,  
że nie były to pojedyncze osoby. Były przygotowane stoły jak na imie-
niny, przyjaciele spotykali się w grupach, przy jednym odbiorniku mo-
gło być o wiele więcej osób niż jedna. To było także wydarzenie dla 
osób, które wystąpiły w filmie wspomnieniowym poświęconym Moni-
ce Szwai, jej przyjaciół. Pan Marek i pan Wawrzyniec nagrali wcześniej 
takie krótkie wywiady z nimi. Mieliśmy dzięki temu gotowy film, który 
trwał półtorej godziny. I właśnie ten materiał zaprezentowaliśmy. Cały 
czas jest on dostępny i można go obejrzeć. Mamy licencję z TVP na pięć 
lat. Tak więc jeszcze przez pięć lat ten film będzie do obejrzenia na na-
szym Fejsbuku.
Liceum
Jest taka szkoła w Szczecinie, która w swojej działalności kieruje się jed-
nym z cytatów z twórczości Moniki Szwai. Jakim?
„W każdym wieku można zmienić swoje życie na piękniejsze" – z książki 
„Dupersznyty…, czyli zapiski stanu szwajowego”.
Cytat jest zaproszeniem do Liceum dla Dorosłych Kultura Kształcenia 
K&K, wykorzystałyśmy go na stronie internetowej naszej szkoły – mówi 
Katarzyna Grąbczewska, współzałożycielka liceum. – Wraz z Kamilą 
Bott  jestem właścicielką tej szkoły. Jej słuchaczami są w większości 
osoby dorosłe, które z jakichś powodów, nie ukończyły szkoły średniej 
w trybie dziennym - problemów finansowych, ciąży, problemów w szko-
le dziennej, zdrowotnych, z rówieśnikami, czasami wyjazdu za granicę, 
czy  stawianiem w młodym wieku na zarobienie, kasy. W naszej szkole 
stawiamy, nie tylko na edukację, ale również  podsuwamy naszym słu-
chaczom różne propozycje kulturalne. Naszym celem jest pokazanie im, 
że edukacja nie tylko poszerzy ich horyzonty myślowe, pozwoli  im się-
gnąć po maturę, jest przyjemna i piękna, a zdobyte wykształcenie otwo-
rzy im niejedne drzwi, które wcześniej były zamknięte. Pogodna Pani 
Monika wiedziała, o czym mówi. Bohaterowie jej książek często bory-
kają się z problemami takimi jak moi słuchacze. A pani Monika… bez-
granicznie optymistyczna i ogromne poczucie humoru, wnosiła energię 
do pomieszczenia, do którego wchodziła. Kobieta światło. Czytając  jej 
książki czuje się, że ona wiedziała, o czym pisze, znająca życie z każdej 
strony. Była bardzo dobrym obserwatorem rzeczywistości. Książki Pani 
Moniki podobają mi się wszystkie! No, może „Anioł w kapeluszu" zo-
stał we mnie więcej. Żałuję, że nie będzie mi dane ugościć Pani Moniki  
w mojej szkole. To byłaby dopiero lekcja życia!
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Historia spełnionego marzenia
Paulina Piotrowska to szczecinianka, która krok po kroku spełnia swoje marzenie o byciu aktorką. Właśnie skończyła studia magisterskie na presti-
żowej uczelni w Londynie i dzieli się z nami swoją historią, aby pomóc innym młodym ludziom przejść tę samą drogę.  

Ujmuje szczerym uśmiechem i pozytywnym podejściem do życia, któ-
re czuć od niej na odległość. Opowiada, że studia były wielką przygodą  
i dały jej poczucie wolności, ale teraz zwycięża w niej ciekawość doro-
słego życia. Nie planowała wracać do Polski, ale z powodu lockdownu  
w czasie pandemii stało się inaczej. – Czuję, że odnajdę się w Warszawie, 
to będzie dobre miejsce na nowy start – zdradza Paula – bo takiego imie-
nia używała w Wielkiej Brytanii. 
Szczecińskie początki
Główną inspiracją okazał się dla niej Teatr Współczesny, który odwiedzi-
ła po raz pierwszy jeszcze w gimnazjum. – Nie pamiętam, co to była za 
sztuka, ale ostatnio widziałam „Dwoje biednych Rumunów mówiących 
po polsku” Masłowskiej i wszystkim ten spektakl polecam. Bardzo chcia-
łabym nawiązać współpracę z Teatrem Współczesnym, bo uwielbiam 
tam wracać – ilekroć odwiedzam Szczecin, zawsze sprawdzam repertu-
ar – opowiada. Jej przygoda z aktorstwem zaczęła się już jednak wcze-
śniej – od konkursów recytatorskich w 2010 roku i pierwszego występu  
na scenie zamkowej Pracowni Teatralnej „Stół” w 2014 roku. – Trema 
była i jest, bo każdy występ to nowe wyzwanie – tłumaczy. 
Droga do marzeń
– W zasadzie planowałam rozpocząć studia w Polsce i wyjechać do An-
glii po ich ukończeniu, ale trafiłam na firmę, która pomaga w procesie 
rekrutacyjnym na studia za granicą i tak to się zaczęło. Rok po liceum 
spędziłam w Warszawie, uczestnicząc w zajęciach w Szkole Aktorskiej 
Machulskich i w Filmowym Studiu Aktorsko Wokalnym. Aby zdać wy-

magany certyfikat z języka angielskiego, musiałam odbyć ekspresowy, 
intensywny kurs językowy, który odbywał się w weekendy w Krakowie,  
a także uczestniczyć w konwersacjach on-line. Jednocześnie w Warsza-
wie pracowałam nad przygotowaniem tekstów na egzamin w języku 
angielskim z brytyjskim aktorem. Ciężko było to wszystko pogodzić, jed-
nak bez tego przygotowania nie poradziłabym sobie nie tylko na egza-
minie, ale też już na miejscu, w Anglii – zdradza. Egzamin na uniwersytet 
polegał na nagraniu i wysłaniu 2 monologów (szekspirowskiego i współ-
czesnego), a także kilku słów o sobie. – 4 lata temu nagrywanie samej 
siebie telefonem nie było jeszcze takie popularne, więc skorzystałam 
z pomocy kolegi, który akurat zaczynał swoją przygodę jako operator. 
Aby zrealizować te wszystkie marzenia, musiałam sprzedać swój pierw-
szy samochód, ale jak się chce, ma się wsparcie rodziny i znajomych,  
to wszystko jest osiągalne. Najważniejsze okazało się zaplecze emocjo-
nalne, które pozwala porażki przekuwać w sukcesy i się z nich uczyć – 
podsumowuje Paula. 
Studia to nie wszystko
Podczas studiów podjęła się pracy w teatrze, aby poznać produkcję te-
atralną od kuchni. Była inspicjentem, asystentką castingu i odbyła staż 
w Finborough Theatre w Londynie. Została też wolontariuszką na fe-
stiwalu teatralnym Fringe Festival w Edynburgu, na który zjeżdżają się 
artyści z całego świata. Wszystko to pozwoliło jej także oglądać wiele 
spektakli, z których jeden natchnął ją nawet do napisania monologu 
na potrzeby pracy magisterskiej. W grudniu zeszłego roku grała tak-
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że w Shakespeare’s Globe w Londynie, będącym rekonstrukcją Globe 
Theatre, elżbietańskiego teatru, dla którego tworzył Szekspir. – To jest 
gigantyczny budynek: 3 piętra, otwarty dach… miesiąc prób z tamtej-
szymi aktorami, u których miałam zajęcia z aktorstwa, ruchu czy mowy, 
okazał się dla mnie niebywale inspirujący. Płynęła od nich niesamowita 
energia, byli bardzo charyzmatyczni – nie zdawałam sobie sprawy, jak 
bardzo mają rozwiniętą wyobraźnię i empatię wobec odgrywanych po-
staci – opowiada Paula. 
Plany na przyszłość
Ta młoda osoba nie ma w sobie strachu przed przyszłością. Kierują nią 
raczej entuzjazm i optymizm, które pozwalają wierzyć w jej przyszły 
sukces. Myśli o doktoracie z grania Szekspira. W Warszawie chce po-
prowadzić warsztaty aktorskie dla adeptów na studia w Anglii czy USA, 
bo nie ma lepszego doświadczenia, niż przejść tę drogę samodzielnie.  
Nie wyklucza zorganizowania ich także w Szczecinie lub w formie on-
-line. Chce też pokazać ludziom Szekspira po angielsku. Dostała propo-
zycję, aby uczyć dzieci i czuje, że nauczanie może być jej nową pasją. 
Będzie brać udział w castingach. Widzi się w filmach niezależnych, kręci 
ją zespołowa praca w środowisku młodych twórców, która przekłada 
się na wspólny sukces. Myśli też o wyjeździe do Rosji, bo uwielbia tam-
tejsze filmy historyczne i kostiumowe – z tą myślą rozpoczęła już nawet 
naukę języka. Marzy jej się powrót do londyńskiego Teatru Szekspirow-
skiego na kontrakt, bo nie zamyka sobie drzwi i w razie potrzeby prze-
prowadzka nie jest dla niej problemem. Gdy już teatry zostaną otwarte, 
wystąpi z przedstawieniem typu one-woman show na Edinburgh Fringe 
Festival. Przede wszystkim chciałaby spełniać się w zawodzie.

Nowe wyzwania
Była jedyną Polką na roku w Bath Spa University, gdzie skończyła licen-
cjat z aktorstwa. Wszyscy pozostali studenci byli Anglikami. Magisterkę 
zrobiła w East 15 Acting School – również jako jedyna Polka na roku, jed-
nak w otoczeniu międzynarodowego środowiska studenckiego. To dru-
gie doświadczenie wniosło w jej życie znacznie większą różnorodność 
i kontakty z przyjaciółmi z całego świata. Pandemia spowodowała,  
że końcówka studiów odbyła się w formie zdalnej. Tak też wyglądała 
obrona pracy magisterskiej. Sztuka Szekspira pt. „Wieczór Trzech Kró-
li” została odegrana przez Paulę i jej znajomych z roku on-line na plat-
formie Zoom. Grali w specyficznych warunkach: bez widowni i dostar-
czanych przez nią emocji, większość na telefonach, każdy z własnego 
domu w innym zakątku świata. Do Londynu udało jej się wrócić na mie-
siąc, by nagrać demo aktorskie i zagrać w przedstawieniu „The Amish 
Project”, które było jej pierwszą pracą w zawodzie. Nauka i gra on-line 
były niezwykłym wyzwaniem, ale jednocześnie trochę przedwczesny  
i przymusowy powrót do Polski okazał się ważnym wydarzeniem  
w życiu Pauliny. – Wyjazd zmienił moją perspektywę. Podczas pobytu 
za granicą doceniłam Polskę i Szczecin. Wiem też, że nigdy nie jest za 
późno na zmiany – mówi i wyjaśnia: Na roku miałam osoby starsze ode 
mnie, które do tej pory zajmowały się w życiu czymś zupełnie innym. Na 
szczęście dały sobie szansę na realizację swoich marzeń i odkryły swój 
talent i pasję. Wszystko jest możliwe – dodaje z uśmiechem. 

Karina Tessar/foto: Bogusz Kluz, archiwum bohaterki

/piotrowskapaula
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Lokalnie znaczy 
najlepiej

Być dobrze ubranym to także być świadomie ubranym. Po latach zachwytu nad sieciówkami i berlińskimi outletami Szczecin zaczy-
na stawiać na jakość. W naszym mieście tworzą świetni, lokalni projektanci, dzięki którym unikniemy bylejakości, powtarzalności, 
a na dodatek będziemy dobrze ubrani. Inwestując w lokalny biznes fashion, wspieramy szczecińskie marki, zyskując oryginalny i 
świetny gatunkowo produkt, który zostanie z nami na lata.   

– To bardzo złożony i wielowątkowy temat – mówi o masowej produk-
cji ubrań Angelika Wojciechowska z Fanfaronady. – Przede wszystkim 
ogromnym problemem stała się nadprodukcja. Produkuje się zdecydo-
wanie za dużo i bez sensu. To powoduje też wiele wypaczeń w bran-
ży - na przykład okłamywanie konsumentów co do składu materiałów. 
Kupując ubrania szyte masowo, wspiera się też biznes, który wyzyskuje 

ludzi. Natomiast zdecydowanym argumentem za kupowaniem w ma-
łych lokalnych firmach jest jakość produkowanych przez nie ubrań. 
Przykładowo, bluzki szyte u nas z dżerseju wiskozowego (wyproduko-
wanego w Polsce) noszone 5/6 lat wciąż wyglądają tak samo. Podobne 
bluzki dżersejowe z popularnych “sieciówek” zwykle nie wytrzymują 
nawet jednego sezonu.

Daria Salomon (Fanfaronada)
foto: Karolina Bąk
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Ubrani w slow fashion
Fanfaronada działa na modowym rynku już 17 lat. Jej kolekcje składa-
ją się głównie z ubrań wyjściowych, wieczorowych oraz kreacji ślub-
nych. – Po nasze ubrania sięgają głównie panie, które znudzone są tym,  
że większość sklepów oferuje to samo. Chcą czegoś bardziej oryginalne-
go, ciekawego i przede wszystkim dobrej jakości. Często też szytego na 
miarę, bo sklepy sieciowe nie uwzględniają tego, że kobiety mają różne 
figury i różne potrzeby – a my tak – podkreśla Angelika Wojciechowska. 
– Ostatnio zorganizowałyśmy konkurs, w którym klientki mogły wysy-
łać swoje pomysły na sukienkę. Zwycięski projekt zostanie przez nas 
uszyty, pokażemy także cały proces powstawania takiej kreacji.
Podobne podejście do tematu ma Maja Źróbecka, której marka MiaGiac-
ca upodobała sobie szlachetny tweed i szyje z niego m.in. charaktery-
styczne żakiety dla pań, które stały się znakiem rozpoznawczym firmy. 
– Szerzymy ideę slow fashion i zawsze stawiamy na jakość tkanin – pod-
kreśla projektantka. – Całość produkcji odbywa się w naszym studio  
w Szczecinie. Najpierw powstają prototypy, potem odszycia prób-
ne, zaś na koniec gotowe modele. Nasza najnowsza kolekcja do efekt 
współpracy z absolwentką szczecińskiej Akademii Sztuki, Manuelą Ko-
recką. Manuela tchnęła w markę powiew świeżości. Nikt w Polsce nie 
robi niczego podobnego. Nowa kolekcja to ubrania, które towarzyszą 
kobiecie we wszystkich porach dnia, w pracy, w domu, na wakacjach. 
Buty od ręki
Oprócz ubrań, również buty zyskują na wartości i jakości gdy są ręcz-
nie robione. Kafka Concept od kilku lat szyje swoje modele w Anniel, 

małej włoskiej manufakturze. – Do Anniel trafiłyśmy w trakcie poszuki-
wania komfortowego obuwia. Tak zaczęła się nasza współpraca, która 
na przestrzeni lat zaowocowała fasonami szytymi tylko i wyłącznie dla 
Kafki – mówią właścicielki firmy, Karina Olejniczak i Agnieszka Zieliń-
ska. – Dlaczego warto wybrać takie obuwie? Bo to ręcznie szyty but, 
bazujący na rzemieślniczych umiejętnościach. To przedkłada się przede 
wszystkim na wygodę naszych fasonów. Okazuje się, że wygodne szpil-
ki to już nie oksymoron.
Podobnie działa marka Liebre Style, która tworzy utrzymane w kla-
sycznym stylu buty, paski i torby, wszystkie w limitowanych edycjach. 
Modele są ręcznie robione w Portugalii przez kilka rodzin, które się  
w tym specjalizują. Dodatkowo wykorzystany w projektach tweed po-
chodzi od tkaczy z wyspy Harris a jedwab z włoskiej Lombardii. – Rzeczy 
w ten sposób produkowane, w małych ilościach i z dbałością o szczegó-
ły są wyjątkowe i zostają z nami na wiele lat – przekonuje Elena Gasulla  
Tortojada z Liebre. – Noszenie ich sprawia ich właścicielom radość. 
Wspierasz markę, wspierasz ludzi
Za jakością i urodą tych rzeczy idzie także promocja miejsca w przy-
padku naszych bohaterów jest to Szczecin), z którego pochodzą,  
a nawet głębsze treści. Robi to 100% – pierwsza streetwerowa mar-
ka w Polsce, która wyrosła z subkultury skateboardingowej i koja-
rzona była m.in. z hip hopem. – W dzisiejszych czasach noszenie 
streetwearu to opowiedzenie się za filozofią marki, za miastem  
z którego pochodzi. Za ludźmi i stylem życia, których marka wspie-
ra – tłumaczy Łukasz Kosy, dyrektor kreatywny 100%. – Aktualnie 

Kafka Concept
foto:  Aleksandra Medvey-Gruszka

Elena Gasulla Tortajada, Israel Lopez Rosas (Liebre Style)
foto: Katarzyna Jankiewicz
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przyświeca nam idea odświeżenia wizerunku marki. Wdrażamy nowy 
sklep www i nowe logo, dynamiczną Stówę. Próbujemy przypomnieć 
odbiorcom o naszych podstawowych wartościach marki, czyli 100% 
serca we wszystko co robisz. Zawsze zajmowaliśmy stanowisko  
w ważnych sprawach społecznych i poświęcaliśmy temu jakiś fragment 
przestrzeni na ubraniach. Na przykład po putinowskim zajęciu Krymu 
100% nazwało drop Fight4Peace. Zrobiliśmy happening pokojowy z pa-
miątkową koszulką, a zysk z niej przekazaliśmy na fundację pomagającą 
ofiarom konfliktów zbrojnych.
Działania takie przyczyniają się do wspierania lokalnych marek, są dobrą 
reklama, wzbudzają większe zaufanie do firmy. – Wokół lokalnej marki 
tworzy się sieć zwolenników, którzy sprawiają, że ta marka żyje – wyja-
śnia Elena Gasulla Tortojada. – Wspierając lokalną markę, wspierasz też 
innych ludzi. Nasza pracownia i sklep firmowy znajdują się w Szczeci-
nie. Oznacza to, że współpracujemy z dużą grupą lokalnych freelance-
rów: księgowym, fotografem, z naszymi studentami, z twórcami stron 
internetowych i wieloma innymi osobami. Jeśli chcesz, aby Szczecin 
prosperował, staraj się kupować rzeczy, które mają szczecińską duszę, 
bo każde euro wydane na te rzeczy zostanie ponownie zainwestowane  
w uczynienie miasta wspanialszym i nowocześniejszym. 
Styl poza modą
Mając tak wspaniałych projektantów i marki tu na miejscu, potrafimy 
z tego korzystać? Czy Szczecin jest miastem mody? – Nie potrafię tego 
określić – zastanawia się Łukasz Kosy. – Myślę, że głównie dzięki takim 
platformom jak Instagram czy Pinterest, wszyscy wsiąknęli w kulturę 
obrazkową. Oglądają, inspirują się i naśladują. Takie ślepe naśladownic-
two nie jest dobre. Brakuje też nam odwagi. Takiej odwagi, jaką mają 
chociażby Japończycy, którzy są dla mnie jednym z najlepiej bawiących 
się modą narodów. Natomiast obserwując szczecińskie ulice, widzę 

dobre zmiany i coraz więcej interesujących kreacji. Średnia wieku ludzi 
świadomie ubierających się cały czas się zmienia, co też jest dobre.
Okazuje się, że szczególnie szczecinianki są bardzo świadomymi klient-
kami. – Często przychodzą do nas i na pierwszy rzut oka widzimy, że 
ubrane są w większości w polskie marki – stwierdzają zgodnie Daria 
Salomon i Angelika Wojciechowska z Fanfaronady. – Niezwykle nas to 
cieszy, bo widać, że świadomość odpowiedzialnych decyzji zakupowych 
rośnie z roku na rok.
– To, co zawsze podziwiam, to eleganckie starsze kobiety. Ciągle mają 
to coś, co nazywamy stylem – wtóruje Maja Źróbecka. – Piękny płaszcz, 
apaszka, torebka. Do tego wyprostowane plecy i szminka na ustach. 
O stylu wspominają także dziewczyny z Kafki: – Styl jest poza modą  
i położeniem geograficznym. Ciekawie ubrani ludzie mieszkają nie tyl-
ko w Paryżu, Warszawie, czy Szczecinie, ale także w naszym rodzinnym 
Koszalinie.
Na koniec Elena Gasulla Tortojada dodaje: – Wiem od naszych klientów, 
że w Szczecinie jest wiele osób zainteresowanych jakością ubrań i nie-
powtarzalnymi wzorami. Projektanci i architekci powinni zaryzykować 
i otworzyć tutaj mały sklep z modą. Problem w tym, że wielu z nich 
uważa, że w Szczecinie nie ma popytu i wolą wyjechać do Warszawy lub 
innych dużych miast. Wielu projektantów boi się tu zostać, żeby robić 
biznes. My zaryzykowaliśmy i się udało. Dlatego zachęcam projektan-
tów do pozostania w Szczecinie i pomocy w budowaniu stolicy designu 
w Polsce. Jednocześnie chcę zachęcić czytelników Prestiżu do wspiera-
nia lokalnych talentów i wydawania więcej pieniędzy w naszych małych 
niezależnych firmach, a mniej w dużych i bogatych międzynarodowych 
korporacjach.

autor: Aneta Dolega

Maja Źróbecka (MiaGiacca)
foto: Paulina Kozera

Łukasz Kosy (100 %)
foto: Katarzyna Kosy
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Made  
in Szczecin

Szlachetne materiały, świetne kroje, często ręczna robota, a każda  
z tych rzeczy powstaje w Szczecinie. Lokalna moda i projektanci to 
gwarancja dobrej jakości, niepowtarzalności, zdrowych zasad produkcji  
i pewności, że jest się fajnie ubranym. Niezależnie czy będą to buty, 
sportowa bluza, elegancki żakiet czy wieczorowa suknia, zawsze ważna 
jest jakość i oryginalność, a nie ilość.                  ad

foto: Szymon Pater
modelki: Klaudia Kalicka, Klaudia Sarnecka
miejsce: Columbus Restauracja & Pub



foto: Aleksandra Medvey-Gruszka
makijaż: Agnieszka Orgodniczak

modelka: Kamila Sawa
stylizacja, producent:  

Kafka Concept
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foto: Emilia Łapko
modelka: Beata Grabowska
stylistka: Natalia Dziarczykowska
wizażystka: Natalia Grzegolska
asystentka: Manuela Korecka
producent: Maja Źróbecka i Emilia Łapko



stylizacje, włosy, foto: www.bestsellerstudios.com



Rata 1925 PLN netto/miesięcznie – wpłata 10%,  
okres finansowania 24 miesiące, limit km 15000/rok

Mercedes Benz Klasa E  
– limuzyna skrojona na miarę

Ten najpopularniejszy model Mercedesa znalazł do tej pory aż 14 milionów nabywców. Nowa klasa E 200 niezmiennie zachwyca od 1993 
roku, kiedy wyjechała po raz pierwszy na ulice największych miast tego świata. Jej dobra passa trwa i cały czas znajduje nowych wielbicieli.  
Do zachwytów nad E 200 dołączyły związane ze światem mody – Anna Karbowińska i Krystyna Figura-Zdanowicz, właścicielki szczecińskiego 
salonu Max Mara.
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– Przygoda z Mercedesem to sama przyjemność – mówią zgodnie pa-
nie. Szybkość i finezja podczas jazdy to dla nas ważna sprawa. Ponadto  
w samochodzie, tak jak w domu, spędzamy mnóstwo czasu. Tu także 
musi być przyjemnie i bezpiecznie. Mercedes E 200 jest taką oazą „szyb-
kiego” spokoju i bezpieczeństwa. Do tego samochodem, który zaskaku-
je nowoczesnym wyposażeniem.
Nowa Klasa E zwraca uwagę swą dynamiką. Wydłużona maska silnika 
z wypukłościami „power dome”, z na nowo zaprojektowanymi reflek-
torami i nowoczesnym wzorami obręczy kół robią wrażenie. Mamy do 
czynienia z elegancką awangardą. W środku cyfrowy kokpit, leadowe 
światło, elementy ozdobne, oryginalna kierownica i tapicerka wykona-
na ze szlachetnych materiałów. Taką limuzyną chce się jeździć, i to nie 
tylko w wyjątkowych okolicznościach. 
Auto jest szybkie ale też bardzo wygodne. Nasz Mercedes ma do za-
oferowania wiele funkcji, dzięki którym w trackie jazdy się zrelaksu-
jemy. Pakiety Energizing oferują wiele sposobów na odpoczynek – na 
przykład poprzez muzykę i dźwięk, oświetlenie ambiente czy fotele  
z masażem. Wszystkie funkcje połączono w pakiety i można je urucha-
miać indywidualnie, stosownie do nastroju i naszego kaprysu. Każdy  
z programów zwiększa dobre samopoczucie, pomagając złagodzić stres.
Za relaksem idzie bezpieczeństwo. E 200 wyposażone jest w cały ze-
staw pakietów, dzięki którym jazda tym autem jest jeszcze lepsza. 
Przykładowo pakiet ochrony pojazdu Urban Guard oferuje mechani-

zmy kompleksowego nadzoru. Zawiera on alarm antykradzieżowy oraz 
zabezpieczenie przed odholowaniem, rozpoznające zmiany położenia 
pojazdu. Również ruch we wnętrzu powoduje aktywację wizualnych  
i dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych. Za to pakiet wspomagania 
bezpieczeństwa jazdy Plus oferuje maksimum komfortu i bezpieczeń-
stwa. Uzupełnia on o funkcję aktywnego asystenta jazdy w korku, który 
doskonale odciąża kierowcę na autostradzie. Kolejną zaletą tego pakie-
tu jest boczny PRE-SAFE Impuls, stanowiący dodatkową ochronę na wy-
padek zawinionych przez innych kolizji bocznych.
Marka, którą reprezentują nasze bohaterki jest niezwykle prestiżowa  
i ekskluzywna. Obie firmy zaspakajają oczekiwania wymagających 
klientów.  –  Mercedes i Max Mara to połączenie klasyki, komfortu i luk-
susu  – tłumaczą obie panie. –  Na przykład w kolekcji zimowej na ten 
rok znajduje się płaszcz z najwyższej jakości wełny. Hitem, który nie 
przemija od dwóch sezonów jest „Teddy” – płaszcz-futro z wełny wiel-
błądziej. Kobieta otulona kaszmirowym płaszczem marki Max Mara w li-
muzynie Mercedesa zawsze doświadcza wielkiej przyjemności. Te dwie 
marki reprezentują produkty na najwyższym poziomie.

ad / foto: Bogusz Kluz
Podziękowania dla sklepu Max Mode oraz Storrady Park Offices  

za pomoc przy realizacji sesji.



Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk w Szczecinie - Dąbiu, 
ul. Pomorska 88 lub pod nr telefonu: +48 91 48 085 712

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk i Instagramie: mercedesbenz_mojsiuk

Maksymalna moc – 197 KM
Maksymalna prędkość – 232 km/h
Przyśpieszenie – 7,6-100 km/h [s]
Średnie zużycie paliwa – 7,3 l /100 km





Wszechstronny Subaru Outback
Grupa Polmotor nie raz udowodniła, że jej motoryzacyjne propozycje trafiają na podatny grunt wśród klientów, którzy prowadzą aktywny tryb życia. 
Pokazuje, że sport i motoryzacja mogą iść razem w parze. Nie dziwi więc jej szeroki udział we wspieraniu wielu dyscyplin sportowych m.in. lekkoatle-
tyki, tenisa, żeglarstwa. Najnowszym projektem Grupy Polmotor jest wsparcie coraz mocniej rozwijającej się w Szczecinie i regionie hippiki. Widać to 
choćby na przykładzie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT.

Outback 2.5i EyeSight
Prędkość maksymalna – 198 (km/h)                                                                                                            
Przyspieszenie (0-100 km/h)  –  10,2  (s)                                                    
 Zużycie paliwa  –  cykl miejski 8,9  l/100 
km 8,9, cykl pozamiejski 6,4  l/100 km, cykl 
mieszany 7,3  l/100 km.



Świetnie w tę dyscyplinę sportu wpisuje się jedna z propozycji Grupy 
Polmotor, czyli Subaru Outback. Samochód bardzo dobrze odnajdujący 
się zarówno w mieście, jak i w warunkach terenowych. Zapewnia bezpie-
czeństwo i komfort jazdy. 
– Samochód bardzo wygodny, przestronny, w którym może się zmieścić 
sporo np. różnego sprzętu sportowego. Jeżdżę konno i ten samochód 
bardzo mi odpowiada. Pojemny bagażnik mieści dużo sprzętu m.in. sio-
dła. W środku wygodnie zmieści się pięć osób. To bardzo fajny samochód 
do poruszania się po mieście oraz na wycieczki w terenie, wyjazdy tu-
rystyczne, rekreacyjne – mówi Robert Palacz, kierownik Akademickiego 
Ośrodka Jeździeckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Szczecinie, Prezes Zachodniopomorskiego Związku Jeździec-
kiego. 
Duże okno dachowe Outbacka optycznie powiększa przestrzeń oraz 
zapewnia więcej światła wewnątrz auta. Samochód wyposażony jest  
w kilka bardzo interesujących systemów bezpieczeństwa jazdy m.in. 
Front View Monitor – zapewnia podgląd przestrzeni przed samochodem 
za pomocą kamery umieszczonej w atrapie chłodnic, która pozwala na 
lepszą widoczność przodu samochodu na skrzyżowaniach oraz podczas 
parkowania przodem. Subaru wyposażone jest także w EyeSight: nowo-
czesny system wspomagania kierowcy. Obserwuje on drogę za pomocą 
dwóch kamer. System ten potrafi rozpoznać nie tylko samochody, lecz 
również motocyklistów, rowerzystów i pieszych. W przypadku wykrycia 
niebezpieczeństwa, ostrzega kierowcę, a kiedy jest taka konieczność 
zahamuje samochód, aby uniknąć kolizji. Kolejny przydatny system, to 
adaptacyjny tempomat. Oprócz zwyczajowej funkcji przystosowany jest 

do utrzymania zadanego dystansu od pojazdu przed naszym autem. Gdy 
kamery wykryją inny pojazd adaptacyjny tempomat dostosuje naszą 
prędkość (i odległość), sterując silnikiem, skrzynią biegów i hamulcami. 
Outback wyposażony jest także w kamerę cofania, w przednie, przed-
nie-boczne, kurtynowe poduszki powietrzne oraz kolanowa poduszka 
powietrzna kierowcy. Następny system, to X-MODE – pozwala na poko-
nywanie m.in. śliskich dróg oraz stromych wzniesień. Na wyposażeniu 
auta znajduje się także m.in. dostęp bez kluczyka i rozruch przy użyciu 
przycisku START/STOP, gniazda USB na przednich i tylnych siedzeniach 
oraz elektryczna – czterofunkcyjna regulacja fotela kierowcy z podpar-
ciem lędźwiowym.
– Samochód jest dość długi. Mimo to nie sprawia to problemu w mieście 
np. w trakcie parkowania. Ułatwiają takie manewry odpowiednie syste-
my i wyposażenie auta. Dużą pewność dają sprawnie działające systemy 
bezpieczeństwa, których jest bardzo dużo w wyposażeniu samochodu 
np. kontrola pasa ruchu, informacja o ruszeniu poprzedzającego pojaz-
du, asystent utrzymania pasa ruchu, antykolizyjne zarządzanie prze-
pustnicą. Sprawdzają się. Subaru jest przyjemne w prowadzeniu, a napęd  
na cztery koła czynią go bardzo praktycznym – dodaje Robert Palacz.

autor: Dariusz Staniewski / foto: Jarosław Gaszyński

podziękowania dla Akademickiego 
Ośrodka Jeździeckiego ZUT
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Wszechstronny Subaru Outback
Grupa Polmotor nie raz udowodniła, że jej motoryzacyjne propozycje trafiają na podatny grunt wśród klientów, którzy prowadzą aktywny tryb życia. 
Pokazuje, że sport i motoryzacja mogą iść razem w parze. Nie dziwi więc jej szeroki udział we wspieraniu wielu dyscyplin sportowych m.in. lekkoatle-
tyki, tenisa, żeglarstwa. Najnowszym projektem Grupy Polmotor jest wsparcie coraz mocniej rozwijającej się w Szczecinie i regionie hippiki. Widać 
to choćby na przykładzie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT

Świetnie w tę dyscyplinę sportu wpisuje się jedna z propozycji Grupy 
Polmotor, czyli Subaru Outback. Samochód bardzo dobrze odnajdujący 
się zarówno w mieście, jak i w warunkach terenowych. Zapewnia bez-
pieczeństwo i komfort jazdy. 
– Samochód bardzo wygodny, przestronny, w którym może się zmieścić 
sporo np. różnego sprzętu sportowego. Uprawiam jeździectwo i ten sa-
mochód bardzo mi odpowiada. Pojemny bagażnik mieści dużo sprzętu 
m.in. siodła. W środku wygodnie zmieści się pięć osób. To bardzo fajny 
samochód do poruszania się po mieście oraz na wycieczki w terenie, 
wyjazdy turystyczne, rekreacyjne – mówi Robert Palacz, dyrektor Aka-
demickiego Ośrodka Jeździeckiego Zachodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego w Szczecinie. 
 Duże okno dachowe Outbacka optycznie powiększa przestrzeń oraz 
zapewnia więcej światła wewnątrz auta.  Samochód wyposażony jest 
w kilka bardzo interesujących systemów bezpieczeństwa jazdy m.in. 
Front View Monitor – zapewnia podgląd przestrzeni przed samocho-
dem za pomocą kamery umieszczonej w atrapie chłodnic, która po-
zwala na lepszą widoczność przodu samochodu na skrzyżowaniach 
oraz podczas parkowania przodem. Subaru wyposażone jest także w 
EyeSight- nowoczesny system wspomagania kierowcy. Obserwuje on 
drogę za pomocą dwóch kamer. System ten potrafi rozpoznać nie tyl-
ko samochody, lecz również motocyklistów, rowerzystów i pieszych . 
W przypadku wykrycia niebezpieczeństwa, ostrzega kierowcę, a kiedy 
jest taka konieczność zahamuje samochód, aby uniknąć kolizji. Kolej-
ny przydatny system, to adaptacyjny tempomat. Oprócz zwyczajowej 
funkcji przystosowany jest do utrzymania zadanego dystansu od pojaz-

du przed naszym autem. Gdy kamery wykryją inny pojazd adaptacyjny 
tempomat dostosuje naszą prędkość (i odległość), sterując silnikiem, 
skrzynią biegów i hamulcami. Outback wyposażony jest także w kame-
rę cofania, w przednie, przednie-boczne, kurtynowe poduszki powietrz-
ne oraz kolanowa poduszka powietrzna kierowcy. Następny system, to 
X-MODE – pozwala na pokonywanie m.in. śliskich dróg oraz stromych 
wzniesień. Na wyposażeniu auta znajduje się także m.in. dostęp bez 
kluczyka i rozruch przy użyciu przycisku START/STOP, gniazda USB na 
przednich i tylnych siedzeniach oraz elektryczna – czterofunkcyjna re-
gulacja fotela kierowcy z podparciem lędźwiowym.
Samochód jest dość długi. Mimo to nie sprawia to problemu w mieście 
np. w trakcie parkowania. Ułatwiają takie manewry odpowiednie sys-
temy i wyposażenie auta. Dużą pewność dają sprawnie działające sys-
temy bezpieczeństwa, których jest bardzo dużo w wyposażeniu samo-
chodu np. kontrola pasa ruchu, informacja o ruszeniu poprzedzającego 
pojazdu, asystent utrzymania pasa ruchu, antykolizyjne zarządzanie 
przepustnicą. Sprawdzają się. Subaru jest przyjemne w prowadzeniu, 
a napęd na cztery koła czynią go bardzo praktycznym – dodaje Robert 
Palacz.

Dariusz Staniewski / foto: Jarosław Gaszyński

Outback 2.5i EyeSight
Prędkość maksymalna – 198 (km/h)                                                                                                            
Przyspieszenie (0-100 km/h) - 10,2  (s)                                                    
Zużycie paliwa -  cykl miejski 8,9  l/100 km  
8,9, cykl pozamiejski 6,4  l/100 km,  
cykl mieszany 7,3  l/100 km.

Podziękowania dla Akademickiego 
Ośrodka Jeździeckiego ZUT
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Czy w dzisiejszych czasach  
inwestowanie  

w nieruchomości  
jest dobrym pomysłem? 

Odpowiedź brzmi – tak! Wobec istniejącej sytuacji na rynku finanso-
wym, inwestycja w nieruchomości jest jedną z najbezpieczniejszych 
opcji dla zabezpieczenia gotówki – już na tą chwilę mamy inflacje na 
poziomie 3%, a może osiągnąć nawet 5% – mówi Roman Budnik właści-
ciel firmy „Fala” zajmującej się pozyskiwaniem finansowania inwestycji  
– a więc inflacja wzrasta, a stopy procentowe w bankach są bliskie zera. 
W tak postępującej sytuacji, za chwilę może się okazać, że będziemy 
jeszcze dopłacać do tego, aby móc trzymać pieniądze w banku. Co w ta-
kim razie możemy zrobić z gotówką i nie chcemy stracić na jej wartości?

Atelia nieruchomości Agnieszka Zalewska 
tel.: 91 823 88 04   |  www.atelianieruchomosci.pl

Bardzo popularne są w tej chwili inwestycje w rynku mieszkaniowy 
 z zamiarem uzyskania zwrotu włożonego kapitału poprzez wynajem. 
Zwrot osiągany w tym sektorze szacuje się w przedziale 5-8%, a przy 
podziałach nieruchomości na pokoje – 11-14%. Najem krótkoterminowy 
potrafił przynieść jeszcze większe zwroty, jednak wskutek COVID-19 
wystąpiły diametralne zmiany na świecie, które odbiły się również na 
rynku nieruchomości i właśnie na najmie – między innymi wprowadze-
nie nauki zdalnej na uniwersytetach poskutkowało brakiem studentów  
w dużych miastach, a to z kolei zmniejszeniem popytu na wynajem po-
kojów. Zamknięcie granic i ograniczenie w przepływie ludzi przez grani-
ce zmniejszyło ilość cudzoziemców. – Wszystko to wpłynęło na oblicze 
inwestycji i zmieniło je – wskazuje specjalista ds. finansowania inwe-
stycji Roman Budnik właściciel firmy „Fala”, z którą współpracujemy.  
– W tej chwili znajdujemy się w sytuacji, gdzie na rynku występuje „górka 
cenowa” w kwestii cen nieruchomości. Co więcej, na tą chwilę przewidu-
je się, że nieprędko nastąpi spadek cen, gdyż ceny mieszkań na rynku 
wciąż wzrastają, a i tak następuje ich szybka sprzedaż. Jednakże osoby 
kupujące mieszkania w celu ich wynajmowania, muszą się liczyć z tym, że 
jest to na chwile obecną dość problematyczny temat – może się okazać, 
że będzie koniecznie obniżenie kosztów wynajmu, aby cena była konku-
rencyjna ze względu na dużą ilość dostępnych nieruchomości na rynku.
Co więc zrobić z pieniędzmi?
Kupić złoto? A może diamenty? Niestety, ich ceny bardzo wzrosły.  
Ale istnieje jeszcze inna opcja, która na dzisiaj jest bardzo dobrym roz-
wiązaniem – mianowicie inwestycja w grunty. Jednakże i do tego trzeba 
podejść rozsądnie – jest wiele możliwości i sposobów na ulokowanie  
w tym obszarze kapitału, ale tylko przy pomocy osób doświadczonych. 
Kimś, kto potrafi poruszać się po rynku nieruchomości, zna potrzeby 
potencjalnych klientów, ale przede wszystkim – zna realia w zakresie 
gruntów, czyli: zagadnienia związane z planem zagospodarowania 
przestrzennego, dostępem do mediów, rodzajem gruntu, możliwości 

ich zabudowy i wykazuje się gruntowną znajomością prawa w tej ma-
terii. Jest wiele czynników, które wpływają na atrakcyjność działki i to,  
w jakiej cenie będzie można ją sprzedać. 
Jaką działkę kupić i co z nią zrobić?
Możemy kupić większy obszar, podzielić go, uzbroić i sprzedawać, jako 
działki budowlane. Możemy jednak też pójść o krok dalej – zacząć budo-
wać i sprzedawać domy, które są w tej chwili najbardziej poszukiwane, 
czyli: mieszkania, szeregowce, bliźniaki. I jest! Mamy piękną wizję pracy, 
inwestycji, która przyniesie nam zysk. Tylko wtedy zaczynają pojawiać 
się wątpliwości – współpraca z projektantami, geodetami, a co z kwe-
stiami prawa budowlanego? Jak mam sobie poradzić? I tutaj pojawia się 
opcja pomocy. Zawsze możesz powierzyć prowadzenie inwestycji oso-
bie lub firmie doświadczonej w branży, obytej z rynkiem nieruchomości 
– sami w naszej firmie zajmujemy się takimi projektami. Zajmujemy się 
wszystkim – począwszy od analizy potrzeb klienta kupującego, przez 
analizę finansową (z dokładnym określeniem kosztów i przychodów 
związanych z całym procesem inwestycyjnym) do samej sprzedaży. Wy-
szukujemy odpowiednie, atrakcyjne działki, pozyskujemy pozwolenia na 
budowę, współpracujemy z projektantami – zajmujemy się wykonaw-
stwem i sprzedażą. Kompleksowa usługa od A do Z, dostosowana do 
wymagań inwestora i potrzeb potencjalnych nabywców. Odpowiednia 
firma będzie dobrze zaznajomiona z tematami podatkowymi w szcze-
gólności stawek VAT i co istotne, będzie potrafiła w odpowiedni sposób 
zastosować właściwe przepisy i w ten sposób osiągnąć wyższy dochód. 
Zatem grunty to obszar, w którym można zainwestować zdecydowanie 
z większym zyskiem niż zapewnia to rynek wynajmu.
Podsumowując, najważniejsze to mieć odpowiednią wizję i osobę, któ-
ra ją dobrze zrealizuje – wtedy nawet w tych niepewnych czasach jeste-
śmy w stanie zainwestować przyszłościowo i z korzyścią.

Agnieszka Zalewska   



Małe przyjemności dają energię do działania na przekór otaczającej rze-
czywistości, dlatego warto zadbać o równowagę psychiczną i dać sobie 
odetchnąć. „Pracokacje” w Międzyzdrojach, które po sezonie są spo-
kojnym miasteczkiem w sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego, 
mogą być doskonałym rozwiązaniem na jesienny schyłek formy. 
Wybierając promocję „Oferta Home Office”, rezerwujemy pokój o 30% 
taniej przy pobycie tygodniowym. Możemy oszczędzić nawet 40%, je-
żeli spędzimy w hotelu 2 tygodnie. Dodatkowo w specjalnej promocji, 
możemy zarezerwować apartament w cenie pokoju standardowego, 
nawet do 40% taniej. Korzystając z tych ofert wprowadzimy się do apar-
tamentu z super szybkim internetem i balkonem z widokiem na morze. 
Dzięki temu możemy spokojnie pracować, a młodszy członek rodziny 
będzie uczył się w pokoju obok. Przy ładnej pogodzie – można wyjść  
z laptopem na balkon albo przenieść się na taras hotelowy. Przy niepo-
godzie – można zasiąść w przeszklonej restauracji.  

Wszyscy goście hotelowi mogą korzystać z hotelowej restauracji, rów-
nie dobrze mogą zamówić lunch do pokoju albo zejść na kawę i ciasto 
do hotelowej kawiarni Cafe Vienna. Poza tym kawa i herbata znajduje 
się w każdym pokoju. 
Po pracy warto zrelaksować się w hotelowym basenie lub skorzystać ze 
spa. Jeśli nie to, to dobrą propozycją jest spacer po plaży lub wycieczka 
do lasu lub po okolicy, także rowerem. Do hotelu można zabrać swoich 
psich podopiecznych, a rodzice z dziećmi mogą obniżyć koszt pobytu 
płacąc bonem turystycznym. 
Szczegóły oferty znajdziesz na www.viennahouse.com albo kontak-
tując się bezpośrednio: reservation.amberbaltic@viennahouse.com, 
+48 91 32 28 751. Zapytaj o ofertę „Home Office”. Cena uzależniona  
od terminu i długości pobytu. Uwaga: oferta może ulec zmianie, w za-
leżności od aktualnych regulacji rządowych.

Pracokacje – pracuj  
i odpoczywaj nad morzem

Dla jednych praca zdalna to zbawienie, dla innych – kula u nogi. Tak czy inaczej, każdy z nas czasem marzy o zmianie otoczenia, o drugim oddechu, 
zwykłym spacerze i spokojnej kolacji. Teraz możesz połączyć jedno z drugim, obowiązki z odpoczynkiem, przenosząc swoje biuro … do Vienna 
House Amber Baltic Miedzyzdroje. 
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Firmy gotowe na pracę zdalną? 
Praca zdalna jest wyzwaniem dla wielu menedżerów i liderów. Jak pokazują badania, kontrola i ocena efektów pracy pracowników oraz motywowa-
nie ludzi mogą spędzać sen z powiek około 40% respondentów. Co zatem warto wziąć pod uwagę, aby home office w Twojej firmie był skuteczny 
i wydajny?  

Najważniejszą kwestią przygotowania zespołu do pracy zdalnej jest 
zapytanie pracowników, czy mają warunki do wykonywania pracy  
z domu. Bardzo ważną sprawą jest dostępność sprzętu. W wielu fir-
mach pracuje się bowiem wyłącznie na komputerach stacjonarnych. 
Należy zatem przemyśleć temat i zaproponować alternatywę. Rozwią-
zań jest wiele: możesz na przykład wynająć sprzęt od firm zewnętrz-
nych lub wykorzystać sprzęt pracowników.  
Jak pokazało doświadczenie, komunikacja na odległość to kolejne wy-
zwanie. Część pracowników ma zbyt słabe łącze internetowe, brakuje 
im kamerki albo mikrofonu… Zanim więc zdecydujesz o przejściu w tryb 
pracy zdalnej, upewnij się, że Twoi pracownicy mają odpowiednie na-
rzędzia.   
Kolejnym bardzo ważnym aspektem pracy zdalnej jest ustalenie zadań 
i celów, jakie postawisz przed sobą i zespołem. Rolą menadżerów jest 
zadbanie o efektywną pracę zespołu, zarówno w „normalnych” warun-
kach, jak i w trakcie pracy zdalnej. To oni wiedzą, kto ma wysoki po-
ziom automotywacji, kto umie się sam organizować, a kto potrzebuje 
wsparcia.  
Pamiętaj, forma kontroli nie może być nadmierna! Telefon co pół godzi-
ny zdecydowanie się nie sprawdzi. Podczas egzekwowania efektywno-
ści pracownika zastosuj regularne odprawy, np. w każdy poniedziałek. 
Ustal formę i dostosuj pytania do informacji, jakie chcesz pozyskać. Po-
nieważ zazwyczaj zależy nam na efektach, zapytaj, co pracownik robił 

w zeszłym tygodniu, jakie miał problemy i jakie ma propozycje ich roz-
wiązania. To, co jest istotne w kontekście pracy zdalnej, to koncentra-
cja na zadaniu. Nie ważne, w jakim czasie: ważne, aby zadanie zostało 
wykonane. 
Formuła przygotowania się do pracy zdalnej zakłada również ustale-
nie konkretnych form i godzin kontaktu. To niezwykle ważne z punktu 
widzenia każdej ze stron i zachowania granicy między życiem zawodo-
wym, a życiem prywatnym. Zbagatelizowanie tego aspektu było głów-
ną przyczyną złego samopoczucia pracowników oraz niezadowolenia 
podczas wiosennej fali COVID-19. Koniecznie więc ustal z zespołem go-
dziny kontaktu oraz kanał. 
Na koniec radzimy, abyś pamiętał, że kontakt z pracownikami to nie tyl-
ko odprawy. Zadbaj o relacje stosując np. wspólne kawy, czy wspólne 
ćwiczenia kręgosłupa. Pamiętaj, że zbudowanie dobrze funkcjonujące-
go zespołu jest nie lada wyzwaniem, a w tak specyficznym czasie wy-
maga niestandardowego podejścia.  
W LSJ HR Group pomagamy firmom usprawnić funkcjonowanie w trybie 
pracy zdalnej. Wpieramy w uporządkowaniu procesów, określeniu ce-
lów, zadań i mikro zadań na poszczególnych stanowiskach. Podpowia-
damy, jak przekazywać informację zwrotną i skutecznie komunikować 
się z zespołem. Skontaktuj się z nami! 

autor: Aleksandra Kinik / foto: Aleksandra Medvey-Gruszka



Hotel Konradówka Wellness & Spa
ul. Nad Łomnicą 20C  |  58-540 Karpacz

e-mail : hotel@konradowka.pl  |  tel. : 757618173

GOTOWI NA ŚWIĘTA 
Z roku na rok coraz chętniej spędzamy święta Bożego Narodzenia poza domem. Dlaczego wyjazdy stają się tak popularne? Chcemy po prostu 
uciec przed gorączką zakupów i nerwowymi przygotowaniami. Dlatego decydujemy się na wyjazd, by Boże Narodzenie przeżyć w ciszy, w gronie 
najbliższych i w otoczeniu nastrojowej, zimowej aury. O nadchodzącym sezonie, rozmawiamy z Kamilą Chmielińską z Hotelu Konradówka Wellnes 
and Spa w Karpaczu. 

Obserwując Państwa ofertę widać wyraźnie, że jesteście doskonale 
przygotowani przez cały rok i na każdego urlopowicza. Tak jest także  
w przypadku nadchodzącej zimy. 
Chcemy funkcjonować na takim samym poziomie jak do tej pory. Już 
można rezerwować nasze zimowe pakiety. Zachęcamy szczególnie do 
rezerwacji bezpośredniej, wtedy też możemy warunki oferty dopaso-
wać indywidualnie do każdej osoby. Z pełną ofertą nasi potencjalni 
goście mogą zapoznać się na naszej stronie internetowej. Teraz szcze-
gólnie zapraszamy na najbliższe święta i ferie zimowe. Zapewniam, że 
zima spędzona w Karpaczu, pięknych Karkonoszach - będzie wyjątko-
wym przeżyciem. Nasz hotel słynie z domowej atmosfery, a wczasowi-
cze znajdują u nas spokój, relaks, odprężenie, wyciszenie. Czekają na 
Państwa także niezapomniane i zapierające dech w piersiach widoki 
ośnieżonych szczytów i stoków oraz możliwość podziwiania ich bezpo-
średnio, w całej zimowej krasie, w trakcie górskich wycieczek. To także 
szansa zdobycia Perły Karkonoszy – Śnieżki. Aby z jej wierzchołka móc 
podziwiać wspaniałe widoki można skorzystać z kilku pieszych szlaków 
turystycznych lub z kolei linowej na Kopę skąd w ciągu 40 minut można 
dostać się na szczyt. A co na najbliższe Boże Narodzenie? Zapewniamy 
coś, co nie każdy może zaoferować – wspaniałą, domową atmosferę  
i Święta spokojne i bezpieczne, w kameralnym gronie. Wigilię przy cho-
ince ubranej wspólnie z gośćmi, przepyszne jedzenie, dwanaście trady-
cyjnych potraw, a to wszystko zgodnie z naszym polskim obyczajem. 
Wypatrywanie Mikołaja i śpiewanie kolęd – szczerze powiem, że sama 
nie mogę się już tego czasu doczekać.

Macie już Państwo przygotowany także pakiet na ferie zimowe. 
To okazja na spędzenie czasu rodziców z dziećmi, wspólną zabawę 
na świeżym powietrzu, choć nie tylko. To również możliwość nauki 
różnych sportów zimowych, jazdy na nartach, czy na snowboardzie.  
Dla chętnych oferujemy lekcje z instruktorem. Proponujemy również 
organizację kameralnych wyjazdów narciarskich do pobliskich Czech. 
Ferie w przyjaznej, rodzinnej atmosferze z pysznym jedzeniem i pełnym 
relaksem w spa. Zawsze dbamy, aby nie brakowało atrakcji. Nikt się nie 
będzie nudził, tego jesteśmy pewni!
Pomimo trudnej sytuacji w branży turystycznej Wasze oferty cie-
szą się zainteresowaniem. 
Jest odzew. Otrzymujemy sporo informacji od naszych stałych gości – 
cieszą się, że jesteśmy otwarci, że pracujemy. Mówią, że nie wyobrażają 
sobie spędzenia świąt lub ferii gdzie indziej niż u nas. To są bardzo miłe 
słowa, które nas pozytywnie nastrajają i dodają energii w tym trudnym 
czasie. Goście chcą przyjechać, odpocząć i odetchnąć wyjątkowym po-
wietrzem... 
 … I przy okazji skosztować najlepszej kuchni w Karpaczu.
Kuchni opartej na tradycyjnych recepturach, przepysznej i domowej. 
Zapewniam – jest naprawdę najlepsza. Mamy na to liczne potwierdze-
nia i opinie. Czekamy więc i zapraszamy. Zapewniamy, że będzie wyjąt-
kowo. Do zobaczenia!

ds / foto: materiały prasowe



Złoto (nie tylko) dla zuchwałych
Złoto jest najlepszą formą zabezpieczania i lokowania kapitału już od tysięcy lat. Ten cenny kruszec stanowił gwarancję wartości posiadanych 
środków nie tylko w czasach wojen i kryzysów, choć to właśnie w okresach zawirowań jego ceny rosły bardziej dynamicznie, gdyż ludzie szukali 
wtedy bezpiecznych sposobów lokowania pieniędzy.

Mennica Mazovia Sp. z o.o.  |  ul. Jagiellońska 85/8  |  70-435 Szczecin
Tel.: 91 425 80 20  |  Email: info@mennicamazovia.pl

Złoto należy do płynnych aktywów, co oznacza, że w każdym momen-
cie można je łatwo zbyć. Jest też dobrem odpornym na spekulacje 
rynkowe, co chroni nabywcę przed szybkimi zmianami cen, niemają-
cymi uzasadnienia w czynnikach fundamentalnych. Żeby zacząć loko-
wać oszczędności w złoto, nie potrzeba aż tak znaczących środków,  
jak np. w wypadku inwestowania w nieruchomości.  
Bezpieczna lokata kapitału
W ostatnich latach wiele banków centralnych zdecydowało się na obni-
żenie stóp procentowych, niekiedy do poziomów zbliżonych do zera lub 
nawet poniżej zera. W wielu krajach towarzyszą temu zjawiska inflacyj-
ne. W efekcie deponowanie pieniędzy w bankach nie tylko stało się nie-
opłacalne, ale wręcz skutkuje spadkiem ich wartości. Niskie oprocen-
towanie nie jest bowiem w stanie zrekompensować inflacji. Ceny złota 
ulegają zmianom wynikającym m.in. ze spadku lub wzrostu popytu. Jed-
nakże w długim okresie znajdują się w trendzie wzrostowym. Dlatego, 
nawet mimo możliwych przejściowych wahań, w dłuższej perspektywie 
stanowią bezpieczną lokatę kapitału w porównaniu z innymi możliwo-
ściami.
Wiarygodny sprzedawca
Po podjęciu decyzji o ulokowaniu kapitału w złoto warto wybrać wia-
rygodnego sprzedawcę. Złoto jest równie płynne jak waluty. Można je 
zbyć na całym świecie, co skutkuje tym, że jego ceny są zbliżone nieza-
leżnie od rynku. Dlatego lokując oszczędności w ten kruszec, nie należy 
szukać okazji, gdyż jego ceny nie powinny różnić się o więcej niż kilka 
procent. Warto też zwrócić uwagę na to, by kupować je w formie fi-

zycznej, a nie wirtualnej. Tylko fizyczna dostawa kruszcu daje bowiem 
pewność bezpiecznego ulokowania środków. Na co zwrócić uwagę, wy-
bierając dystrybutora złota? Warto sprawdzić, czy podmiot:
– ma zarejestrowaną działalność  gospodarczą,
– widnieje w rejestrze Narodowego Banku Polskiego jako podmiot pro-
wadzący działalność kantorową,
– ma aktywną stronę internetową,
– jest obecny w mediach społecznościowych, 
– posiada siedzibę, w której można porozmawiać z doradcą i skorzystać 
z jego pomocy przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu środków.  
Te wszystkie elementy spełnia nowo otwarty oddział Mennicy Mazo-
via. Do tej pory firma posiadała placówki w Warszawie i Katowicach. 
W celu ułatwienia zakupu kruszców klientom z północno-zachodniej 
Polski spółka postanowiła otworzyć biuro w Szczecinie, a w planach 
są już kolejne oddziały. Mennica Mazovia sprzedaje wyłącznie fizyczne 
złoto, srebro oraz platynę. Można je kupić w postaci sztabek i monet bu-
lionowych. Klient może zdecydować w oddziale, jaka forma lokowania 
kapitału będzie najlepsza. Pomogą mu w tym wykwalifikowani doradcy. 
Polska Mennica Mazovia jest certyfikowanym dystrybutorem renomo-
wanych dostawców, takich jak C. Hafner czy Canadian Mint. Oferowane 
produkty pochodzą z najbardziej znanych, światowych mennic takich 
jak Argor-Heraeus, PAMP, PerthMint czy Rand Rafinery. Wszystkie wy-
mienione mennice posiadają akredytację LBMA – Londyńskiego Stowa-
rzyszenia Rynku Kruszców. 

kt/foto: materiały prasowe



Kancelaria Podatkowa i Sukcesyjna Michał Wojtas  |  ul. 3 Maja 30 (III piętro), 70-215 Szczecin,

Teresa Kuliberda-Wojtas, tel. 605 542 443, tkw@sukces-ja.pl

Michał Wojtas, tel. 664 993 396, michal.wojtas@eol.com.pl

www.sukces-ja.pl

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych” realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

SUKCESJA jest zbiorem decyzji, planów, wizji oraz działań,  

które mają doprowadzić do stworzenia firmy wielopokoleniowej 
lub przygotowania firmy do dokonania zmiany pokoleniowej.

Zrób pierwszy krok - przystąp do projektu!

Udział w projekcie „Sukcesja w firmach 
rodzinnych” współfinansowany jest  
w 90% ze środków Unii Europejskiej. 
Celem projektu realizowanego przez firmę 
DGA S.A. jest wsparcie Firm Rodzinnych 
poprzez udzielenie eksperckiego doradztwa 
sukcesyjnego w zakresie: prawnym, 
finansowym i organizacyjnym, jak również 
wsparcia ze strony psychologa biznesu 
w łącznym wymiarze 75 godzin. Przede 
wszystkim jednak każdy z uczestników 
projektu (firm) otrzyma opracowaną 
indywidualnie Strategię Sukcesji. Liczba  
firm mogących wziąć udział w projekcie 
„Sukcesja w firmach rodzinnych” jest 
ograniczona. Doradcami w projekcie  
na terenie województwa 
zachodniopomorskiego są eksperci  
Kancelarii Podatkowej i Sukcesyjnej:  
Teresa Kuliberda-Wojtas oraz Michał Wojtas.

Więcej informacji na stronach:
www.sukcesja.info
www.sukces-ja.pl



Osiedle nowych jakości
Osiedle Brzoskwiniowe w podszczecińskich Dołujach, to nowa inwestycja firmy BC Deweloper. To tylko 1 km od Mierzyna i 10 minut jazdy samocho-
dem od miasta. To również kilka nowych interesujących rozwiązań jakościowych ułatwiających mieszkanie oraz podnoszące komfort użytkowania.

Każde mieszkanie, to 110 metrów powierzchni całkowitej (plus strych – 
35 m2 do wykorzystania według własnej koncepcji), 5 pokoi w tym salon 
z kuchnią, dwie łazienki, spiżarnia. Działki do 390 m2, w tym dwa miej-
sca postojowe i ponad 250 m2 trawnika.
Co wyróżnia osiedle Brzoskwiniowe od innych, budowanych aktu-
alnie w Szczecinie?
– Stawiamy na jakość wykonania. Chcemy udowodnić, że deweloper 
może budować solidnie. Poza tym jest kilka innych czynników. Oferu-
jemy pełen komplet mediów, czyli woda, gaz, prąd, oraz kanalizację,  
w tym kanalizację deszczową. I w tym przypadku nie chodzi tu o mon-
taż małych zbiorników o objętości np. sześciu metrów sześciennych, 
które zimą i wczesną wiosną przepełniają się i sprawiają, że wody 
opadowe przelewają się zalewając działki sąsiadów. Nasza kanalizacja 
deszczowa jest profesjonalna i wody odprowadzane są do gminnej sie-
ci kanalizacji deszczowej – zapewnia inżynier Waldemar Demiańczyk, 
kierownik budowy.
Inwestor zdecydował się postawić na tradycyjne wykonawstwo bu-
dynków.
– Jesteśmy tradycjonalistami. Nasze fundamenty to wykopy szeroko-
przestrzenne w szalunkach. Często można spotkać wykonawców, któ-
rzy fundamenty lejąc do tzw. „gleby”. My wykonujemy pełny wykop. 
Izolujemy fundamenty zagęszczamy grunt pod budynkiem. Dzięki temu 
posadzki nie pękają, nie osadzają się. Wiele usterek może pojawić się 
dopiero po upływie gwarancji. Chcemy być pewni, ze nasi klienci tego 
unikną. Uważamy, że po to budujemy, aby nasze mieszkania mogły słu-
żyć nabywcom przez wiele lat – dodaje Waldemar Demiańczyk.
Budynki na osiedlu wyposażone są w dachy energooszczędne, kry-
te dachówką antracytową. 
– Chciałbym zwrócić także uwagę na izolację naszych budynków. Pro-
jektując je w 2019 roku postanowiliśmy uwzględnić nie aktualne roz-
wiązania, ale te, które będą obowiązywać w niedalekiej przyszłości.
Dlatego już uwzględniliśmy normy izolacyjności, które zostaną wpro-
wadzone w styczniu 2021 roku. Podobnie jest z naszymi oknami. Także 

one prezentują nowe współczynniki i nowo obowiązujące parametry 
innowacyjności – wyjaśnia Waldemar Demiańczyk.
Kolejny czynnik odróżniający osiedle Brzoskwiniowe od innych,  
to zorientowanie względem stron świata.
– Zadbaliśmy o ilość światła dziennego w budynkach. Ogrody i okna 
salonów, w których przecież najwięcej przebywamy są usytuowane od 
południowej, słonecznej strony. Od strony północnej mamy natomiast 
podjazdy po wewnętrznej drodze należącej do osiedla i dostępnej tylko 
dla mieszkańców. Dzięki temu budynki są oddalone od płotu okalające-
go posesję o 20 metrów. Lokale są wyciszone, zapewniamy akustyczny 
komfort międzysąsiedzki. Ściana oddzielająca budynek od budynku 
łącznie liczy 40 centymetrów grubości – to podwójna ściana, dodatko-
wy styropian wyciszający pomiędzy oraz tynk. Wyciszone zostały także 
stropy. Razem więc dwie grube ściany oddzielają mieszkania od siebie. 
I jeszcze jedno udogodnienie – dachy naszych budynków, od strony po-
łudniowej, są przystosowane do montażu, ewentualnie w przyszłości, 
instalacji fotowoltaicznych – dodaje inżynier Demiańczyk.           

ds / foto:materiały prasowe
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Dom pełen  
harmonii i naturalności

Agata Pleśniarowicz jest autorką wielu wyjątkowych projektów. Tym razem zajęła się realizacją urządzenia apartamentu Edwarda Osiny – znanego 
szczecińskiego przedsiębiorcy, a jednocześnie mecenasa sztuki. 

Design60 



Czy Edward Osina,  znany z wyszukanego gustu i dobrego smaku wysuwał jakieś wskazówki, 
sugestie co do zagospodarowania apartamentu?
Raczej nie. Wszyscy znają pana Edwarda Osinę, to człowiek, który zwraca uwagę na estetykę, wzor-
nictwo. Projektując, myślałam o inwestorze jako o kimś wyrobionym architektonicznie. Oczywiście 
podstawowy program funkcji ustaliliśmy na początku. Pan Edward Osina był ciekawy różnych, no-
wych rozwiązań. Niekoniecznie takich, bardzo podążających za modą, projektując nie kieruję się 
tylko tym co modne. Ciekawy był jak ja podchodzę do urządzania wnętrz, jak będę to wnętrze pro-
jektowała, jakich używała materiałów.



Czym się Pani inspirowała w realizacji tego projektu?
Wnętrze apartamentu było pochodną architektury tej 
kamienicy. Uznałam, że  to piękne miejsce w  Szczecinie,  
o określonym charakterze, to część naszego Starego Mia-
sta. Kamienica została w bardzo szlachetny, piękny sposób 
zaprojektowana i zrealizowana. Biorąc to wszystko pod 
uwagę starałam się urządzić wnętrze tego apartamentu jak 
wnętrze apartamentu w starej kamienicy. Chciałam, żeby 
apartament był klasyczny, ale nie bardzo przedekorowany, 
pasujący do estetyki tego miejsca.
Z jakich materiałów Pani korzystała?
Lubię i najczęściej używam naturalnych materiałów. Podło-
gi są litego drewna, parkiet  ułożony w klasyczną jodełkę. 
Podłoga jest olejowana. Wygląda dużo lepiej i szlachetniej 
się starzeje. Jedyna rzecz bardzo nowoczesna, to drzwi. 
Są niemal niewidoczne, mają kolor i fakturę ścian. Tych 
drzwi nie widać, a vis a vis ściany sypialni znajduje się szafa, 
która jest w tym samym kolorze. Fronty kuchni są drewnia-
ne. Wszystkie tkaniny i pokrycia mebli  są naturalne: baweł-
na i len. Takie materiały ładniej się starzeją, dużo wolniej 
zużywają, latami spełniają swoje zadanie. Pan Edward Osi-
na nie miał wątpliwości kiedy zaproponowałam lampy DCW 
Editon, szczególnie lampy Gras. 

ds / foto: materiały prasowe 
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Przy ulicy Przestrzennej powstaje budynek, jakiego w naszym mieście jeszcze nie było i zapewne 
długo nie będzie. Znajdzie się tuż nad jeziorem Dąbie, co oznacza, że przepiękne widoki będą towa-
rzyszyły mieszkańcom od wczesnego rana do późnej nocy. 

– Prace przy ulicy Przestrzennej idą pełną parą. Wykonywane są już 
fundamenty, w związku z czym nasza ekskluzywna inwestycja zacznie 
piąć się w górę – przyznaje Krystian Surmacz z Marina Developer. 
Inwestycja CLUBHOUSE to zaledwie 33 apartamenty w jednym, pię-
ciokondygnacyjnym budynku o bryle przypominającej kształt statku 
– z dziobem skierowanym ku północy. Prowadzona jest w niesamowity 
miejscu, w pierwszej linii zabudowy jeziora Dąbie, tuż przy nowocze-
snej marinie. 
Przyjrzyjmy się jednemu z przykładowych apartamentów. Jego właści-
ciele będą mieli widok, jakiego bez wątpienia można im pozazdrościć. 
Z 30-metrowego tarasu zacumowane jachty będą praktycznie na wy-
ciągnięcie ręki. – Apartament znajdzie się na drugim piętrze i będzie 
miał ponad 130 metrów kwadratowych – opowiada przedstawiciel 
inwestora. – Będą w nim 3 sypialnie o powierzchni nawet 20 metrów 
kwadratowych. Pokój dzienny z aneksem kuchennym zajmie kolejne 32 
metry kwadratowe. To jeszcze nie wszystko, bo do dyspozycji właści-
cieli oddamy także garderobę, dwie łazienki, przedpokój oraz pomiesz-
czenie gospodarcze. Salon czy sypialnie będą miały duże przeszklenia. 
Najbardziej jednak zachwyci taras, ponad 30-metrowy. Kolejny balkon 
będzie miał blisko 10 metrów kwadratowych. Powierzchnie balkonów 
przygotowaliśmy w taki sposób, by stały się integralną częścią spotkań 
w gronie znajomych oraz rodziny.
Deweloper przekonuje, że w ramach inwestycji CLUBHOUSE przygo-
towuje luksusowy projekt z wykorzystaniem najlepszych materiałów 
budowlanych. W elewacji budynku zastosowane będą m.in. stal, klin-
kier, szkło czy aluminium. Wewnątrz natomiast będą wysokiej jako-
ści materiały o podniesionych wskaźnikach izolacyjności akustycznej  
i termicznej. Zamontowana zostanie cichobieżna nowoczesna winda,  
a każde z mieszkań przygotowane będzie do montażu klimatyzacji i wy-
korzystania jego potencjału za pomocą smartfona.
Zastosowane będą dodatkowe – jak na Szczecin – ekstrawaganckie  
i niespotykane rozwiązania. Unikalna podwójna elewacja: to swo-
iste przesłony, stalowa powłoka, montowana przed balkonami, którą 
właściciele mieszkań będą mogli rozsunąć, gdy warunki zewnętrzne,  

np. zbyt ostre słońce, wiatr 
czy zacinający deszcz, będą 
im przeszkadzać. 
Nie ma być tutaj jakichkol-
wiek problemów z parkowa-
niem, czy… cumowaniem 
jachtów. – Ci, którzy mają 
w sercu żeglarstwo znajdą 
dla swoich jachtów miejsce 
postojowe na marinie, prak-
tycznie tuż przed swoim 
oknem. Miłośnicy motoryza-
cji zostawią natomiast samo-
chody w dwupoziomowym 
parkingu: przestronnym, mo-
nitorowanym i bezpiecznym.
CLUBHOUSE w każdym calu 
ma nawiązywać do żeglarskiego charakteru Szczecina.  – Na parterze 
naszego apartamentowca znajdziemy część usługową przeznaczoną 
dla dwóch żeglarskich działalności: Marina Club, czyli zarządcy i wła-
ściciela sąsiedniej mariny jachtowej oraz nową siedzibę YKP Szczecin, 
najstarszego klubu żeglarskiego w Polsce. Pod sufitem klubowej mesy 
zawiśnie jeden z naszych zabytkowych drewnianych jachtów klasy 
Star. Mamy też sporo innych elementów dekoracyjnych, które nadadzą 
temu miejscu wyjątkowy klimat – zapowiada Marcin Raubo z firmy Ma-
rina Developer
W drugim etapie inwestycji, powstanie nieopodal nowy budynek, któ-
rego częścią będzie istniejący hangar. W tym miejscu znajdzie się wyso-
kiej klasy powierzchnia biurowa.

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe 

Apartament z miejscem  
na… jacht

tel. +48 609 11 30 55
www.marina-developer.pl
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TWOJA INWESTYCJA NA LATA

Domy 
Kaliny

Bella Vista
ul. Strzałowska 14, Szczecin

Kameralny budynek mieszkalny  
w widokiem na Obrę i Jezioro Dąbie

 CO WYRÓŻNIA INWESTYCJĘ? 

• Dwustronne układy mieszkań.
• Widna kuchnia                                                                                                                                 
• Małe mieszkania 35-45 m2

• Wideodomofon i okablowanie pod 
monitoring osiedla

• Teren ogrodzony – osiedle zamknięte
• TYLKO OSIEM MIESZKAŃ  

W BUDYNKU! 

ul. Kaliny, Mierzyn

W zabudowie bliźniaczej   
o powierzchni 111 m2

CO WYRÓŻNIA NWESTYCJĘ?

• Funkcjonalny rozkład pomieszczeń
• Ogrzewanie podłogowe z podziałem na 

dwie strefy grzewcze (parter, I piętro)
• Ogródek przydomowy o powierzchni 184 m2

• Garaż w bryle budynku + miejsce 
postojowe zewnętrzne

• Położenie budynków – druga linia 
zabudowy od ulicy Długiej

• TERMIN REALIZACJI II KWARTAŁ 2021 
ROKU



Dziennikarz, filozof  
robotniczo-chłopski.

Szymon Kaczmarek

Ten felieton miał być na zupełnie inny temat. Chciałem w zgrabny 
sposób opisać smutek listopada, jego odległość od wszystkiego 
co słoneczne, kolorowe, ciepłe... Pożalić się, że tak daleko do wio-
sny, a i wspomnienie minionego lata znika w mroku niepamięci. 
Plany wzięły w łeb, ponieważ 29 października w godzinach wie-
czornych włączyłem telewizor i na kanale państwowej telewizji 
zobaczyłem pewien program. Świat wykonał trzy salta, zawiro-
wał i zamarł na dłuższy czas. Już nigdy nie będzie taki sam, jak 
przed tą chwilą. Do teraz brwi mam ponad czołem, a szczękę 
opartą o kolana. Trwam tak dłuższy czas w zdumieniu, ale i pew-
nego rodzaju podziwie. Podziw ów, określić można dwoma słowa-
mi: „jak dalece?”.
Ja już powoli przyzwyczajam się  do faktu, że telewizja jest po to, 
by pooglądać sobie męskie siusiaki i damskie cipki, albo zepsute 
maszyny do wydobywania australijskiego złota. Przestaje mnie 
razić wszechobecna kamera zaglądająca w zakamarki rozmaitych 
grup społecznych, charakteryzujących się obfitym tatuażem, 
nadmierną masą mięśniową, prymitywnym, wulgarnym językiem 
i kompletnym brakiem tej części mózgu, która odpowiada za re-
fleksję. Już nie denerwują mnie różne fakty, wiadomości i panora-
my. Są szyte tak, jak widz sobie na to zasługuje. Niech ten rolnik  
w spokoju znajdzie sobie żonę, a Gesslerowa krzyczy „pobite 
gary!” Nawet sącząca się z abonamentowej martyrologia nie robi 
już na mnie większego wrażenia, no, ale wspomniany program… 
tak. Wciąż trwam i zapewne długo pozostanę, w zdziwionym zdu-
mieniu pełnym niedowierzania i oszołomienia. Wszak, z niebaga-
telną nutą podziwu.
Oto bowiem, prowadząc mały eksperyment socjologiczny, przez 
pewien czas, sprawdzałem na własnym organizmie, jak dalece 
można zajść w upadku moralnym, że o zawodowym nie wspomnę. 
Eksperyment ów polegał na masochistycznym oglądaniu wiado-
mości tvp1 i serwisach tvp info. Państwo rozumieją teraz skąd  

u mnie nerwowe tiki, jąkanie i moczenie nocne? Ale niech tam, 
nie bacząc na skutki, oglądałem dzielnie, każdego dnia podziwia-
jąc, że można upaść jeszcze niżej, że w zeszmaceniu zawodowym 
można posunąć się aż tak daleko. Wiem, takie eksperymenty 
można przeprowadzać również na podwórku z rodzimymi „dzien-
nikarzami”, ale to może innym razem. Tym bardziej, że pewien 
dziennikarz o etyce zawodowej wątpliwej jak zwycięstwo wybor-
cze Łukaszenki, oceny etyki zawodowej swoich byłych Kolegów 
już dokonał.
Wróćmy jednak do eksperymentu, który tak poranił mi duszę  
i ciało. Tuż obok programu (dez)informacyjnego natrafiłem na zja-
wisko. Nie, nie będę brał na siebie odpowiedzialności za zdrowie 
Czytelników i nie podam tytułu tego zjawiska, które jest tak samo 
cykliczne, jak i niebezpieczne. Spróbuję je opisać. Oto, wyobraź-
my sobie: scenografia jak w Telewizji Sudan z wczesnych lat 60’. 
Pokoiki we wściekłych kolorkach wypełnione ludźmi w różnym 
wieku i stadium rozwoju osobniczego. Osobnicy płci różnych  
i takiż rozmiarów. Jak opisują sami twórcy: „to hybrydowy serial 
reality o tematyce polityczno-lifestylowej. Oglądając wspólnie te-
lewizję i spotykając się w telewizyjnym motelu goście recenzują  
i opisują współczesną Polskę. Wśród nich są osoby znane i lubia-
ne, ale także zwykli widzowie, którzy wyróżniają się humorem, 
zdrowym rozsądkiem i ciekawością świata”.
Ech…. co ja tam, malutki będę Wam opisywał. Poczekajcie do 
czwartku…
Wracając zaś do listopada, to mam jakąś dziwną nadzieję, że od 
tego roku, wspominać go będziemy, a może nawet i świętować 
hucznie, jako miesiąc niosący nadzieję zarówno dla Kobiet, jak 
i mężczyzn, a nade wszystko dla zdrowia psychicznego telewi-
dzów, czego Czytelnikom i sobie życzę z okazji Nowego Roku. No, 
bo jak i Nowy Rok odwołają, to listopadowe życzenia jak znalazł.

Motel na krawędzi…

reklama



JEDEN ZABIEG
Po ponad dwudziestu latach działalności w branży medycyny estetycznej stwierdzamy, iż nasi pacjenci dzielą się na mniej lub bardziej śmia-
łych oraz na odważnych. Nieśmiali pacjenci stronią od radykalnych zmian, wolą zabiegi delikatne i nieinwazyjne. Grupa pacjentów odważ-
nych chce oddać się w ręce specjalisty i oczekuje widocznego efektu po jednym zabiegu. Ci drudzy nie poświęcają wiele uwagi rodzajowi 
technologii, urządzeniom, czy metodzie – chcą zobaczyć efekt, a reszta spraw sprowadza się do zaufania, jakim obdarzają wybranego spe-
cjalistę. W Klinice Zawodny szanujemy upodobania i preferencje wszystkich naszych pacjentów oraz darzymy ich równą sympatią i zrozu-
mieniem. Jednak ten artykuł poświęcony zostaje zabiegom, które znacznie bardziej zainteresują tę grupę pacjentów, której nie straszna jest 
żadna technologia ani metoda – czyli tym z was, którym zależy na szybkim, dużym i widocznym efekcie.

Jednym z najbardziej popularnych zabiegów dla osób pragnących 
radykalnych rozwiązań jest blefaroplastyka – czyli plastyka po-
wiek. W Klinice Zawodny operacje tego typu wykonujemy komfor-
towo, bezboleśnie i głównie metodą laserową. Specjalizujemy się 
w metodzie z wykorzystaniem lasera, dlatego że jest to operacja 
niemal bezkrwawa i minimalizuje – praktycznie do zera - ryzyko si-
niaków. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym i jest on 
bezbolesny. Zalecany jest osobom, które zmagają się z opadający-
mi powiekami, tym, które posiadają nadmiar tkanki tłuszczowej 
nad okiem, a także tym, których skóra powiek utraciła jędrność 
i stała się wiotka. Pobyt w Klinice w dniu zabiegu trwa około 2-3 
godziny, starannie zakładane są szwy i pacjent może wracać do 

domu. W efekcie pozbywamy się niechcianego nadmiaru skóry, 
otwiera się optycznie oko, poprawia pole widzenia i a twarz jest 
odmłodzona - nawet o kilkanaście lat!
Dodatkowo dla osób pragnących silnego efektu w okoli-
cy powiek dolnych polecamy równocześnie głęboką prze-
budowę skóry pod oczami z wykorzystaniem lasera frak-
cyjnego. Zabieg likwiduje zmarszczki, rozjaśnia skórę pod 
oczami i nadaje wypoczęty oraz świeży wygląd Pacjentowi. 
Laser frakcyjny kurczy włókna kolagenowe, co daje efekt liftin-
gu bez skalpela. O połączeniu tych zabiegów mówimy „zabieg 3  
w 1”, ponieważ wszystko dzieje się podczas jednej wizyty, a rezul-
tatów jest znacznie więcej.



Wszelkie oznaki starzenia się można dostrzec w  pierwszej 
kolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o  szyi, 
dekolcie i  dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona 
jest na wiele negatywnych czynników, takich jak promie-

niowanie słoneczne, wiatr czy słona woda. Takie okoliczności wpływają 
bardzo negatywnie na skórę, która staję się wysuszona, pojawiają się 
zmarszczki, a po pięknej opaleniźnie pozostają jedynie przebarwienia. 

– Przebarwienia powstają w  wyniku nadmiernej produkcji melaniny 
w komórkach skóry, hiperpigmentacją powoduje powstawanie płaskich, 
ciemnych plam o różnorodnej wielkości i zabarwieniu. W celu leczenia 
zmian stosuje się preparaty o działaniu złuszczającym, rozjaśniającym 
i  hamującym melanogenezę. W  przypadku plam głębiej umiejscowio-
nych konieczne będzie zastosowanie bardziej inwazyjnych metod lase-
rowych – doradza dr Piotr Zawodny z Kliniki Zawodny. 

W naszej klinice bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z użyciem urzą-
dzeń IPL i  klasycznych laserów. Jednak w  wielu przypadkach uzyskane 
efekty mogą być niewystarczające. Dziś, dzięki najnowocześniejszym 
osiągnięciom w  dziedzinie laseroterapii, możemy skutecznie i  szybko 
uporać się z problemem przebarwień. To właśnie technologia pikosekun-
dowa wyznaczyła nową erę w  dziedzinie laseroterapii. Po raz pierwszy 
w  sprzęcie medycznym zastosowano unikalną technologię najkrótszej 
wiązki laserowej liczonej w  pikosekundach. Rozbijanie barwnika na pył 
i pobudzanie skóry do naturalnej odbudowy to możliwości laserów pikose-
kundowych, które pozwalają na skuteczną walkę z przebarwieniami i me-
lasmą. Nadmierne nagromadzenie melaniny w jednym miejscu może poja-
wiać się między innymi w wyniku opalania lub starzenia się skóry. Nasza 
klinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem 
dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cy-
nosure i Enlightena III by Cutera. Dzięki tak unikalnym sprzętom i nasze-
mu doświadczeniu w laseroterapii jesteśmy w stanie usunąć  przebarwie-

nia wszelkiego typu. Doskonale sprawdzają się zarówno w zabiegach na 
twarz, ciało jak też dłonie. Są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Selek-
tywne działanie na barwnik i ultrakrótki impuls energii sprawiają, że po-
drażnienia pozabiegowe są zminimalizowane. Dzięki temu również zabieg 
jest mniej bolesny i pozwala szybko powrócić do codziennych planów.

W  celu odmłodzenia skóry najlepszą alternatywą do zabiegów chirur-
gicznych, będzie zastosowanie lasera frakcyjnego. Nowością na świato-
wym rynku medycyny estetycznej są lasery frakcyjne pikosekundowe. 
Charakterystyczne krótkie impulsy pikosekundowe powodują zmiany 
fotomechaniczne w skórze. Takie oddziaływanie powoduje 3-5 krotnie 
większe zagęszczenie skóry i  znacznie przyspiesza proces gojenia do 
jednego dnia w  porównaniu do 7-dniowego gojenia po tradycyjnej la-
seroterapii. Wywołane działaniem lasera mikrouszkodzenia powodują 
samoistną, naturalną, trwałą poprawę stanu skóry poprzez regenerację 
kolagenu, następującą stopniowo przez okres kilku miesięcy po zabie-
gu. W naszej klinice mamy do dyspozycji aż 7 laserów frakcyjnych, co 
pozwala nam na indywidualne podejście do problemu każdego pacjenta 
oraz tworzenie autorskich procedur łączonych.

Idealnym uzupełnieniem terapii laserowych są świetnie sprawdzające 
się zabiegi mezoterapii, które przywrócą prawidłowy stopień nawil-
żenia. Do mezoterapii stosujemy preparaty z  kwasem hialuronowym, 
czystym bądź wzbogacone o hydroksyapatyt wapnia, który dodatkowo 
stymuluje komórki do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwa-
su hialuronowego. Alternatywą dla kwasu może być osocze bogatopłyt-
kowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki 
Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfi-
kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej, 
wykorzystująca nowatorski i  kilkuetapowy proces przetwarzania krwi 
w  separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości 
oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.
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Akcja – jesienne 
odmłodzenie
Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami  szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia 
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie 
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania 
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.
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C u t e r a  E n l i g h t e n  I I I  T r i p l e x :

- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda

- redukuje blizny 
- leczy rozstępy

- leczy fotostarzenia skóry
 - głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę 

- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne
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Kolejnym zabiegiem o szybkim rezultacie, który uzyskuje się jed-
nym zabiegiem, jest korekta nosa za pomocą specjalnie dobranych 
nici. Podczas zabiegu unosimy koniuszek nosa i wyrównujemy jego 
grzbiet, co optycznie daje efekt skrócenia, zmniejszenia i wyrów-
nania nosa. Zabieg jest bezbolesny i wykonywany w znieczuleniu 
miejscowym. Wizyta trwa około dwóch godzin, po których pacjent 
wraca do domu. Rekonwalescencja trwa ok. 7 dni, a efekt utrzymu-
je się przez 2-5 lat. Zabieg polecany jest osobom pragnącym efek-
tu trwalszego niż korekta nosa z wykorzystaniem kwasu hialuro-
nowego lub tym, które poszukują bezoperacyjnego zabiegu, który 

pozwoli im uzyskać efekty podobne do plastyki chirurgicznej nosa. 
Rezultat jest natychmiastowy, pozwala uniknąć uciążliwego okresu 
rekonwalescencji (w odróżnieniu od tradycyjnej plastyki nosa) i jest 
bezbolesny. 
Jeśli pacjent posiada mocno wyeksponowany garb nosowy lub krzy-
wiznę można połączyć wyżej opisany zabieg z iniekcją kwasu hialu-
ronowego. Korekta ta wyrówna kształt nosa i wyprostuje jego pro-
fil. Wszystkie te zabiegi odbywają się bezoperacyjnie i umożliwiają 
natychmiastowe uzyskanie efektu.

W Klinice Zawodny swoje ulubione zabiegi odnajdą zarówno fani 
szybkich efektów i radykalnych zabiegów, jak i osoby, które stawia-
ją na regularność zabiegów i bardzo naturalny rezultat. Posiadamy 
pełną gamę technik i technologii, aby to umożliwić. Medycyna es-

tetyczna rozwija się dynamicznie, każdego roku poszerzamy zakres 
technologii i wielkość zespołu specjalistów, aby umożliwić naszym 
pacjentom osiągnięcie efektów z ich marzeń. Zapraszamy.

DUŻY EFEKT
Innym zabiegiem polecanym dla osób, które pragną uzyskać spektaku-
larny efekt jest likwidacja podwójnego podbródka z wykorzystaniem 
technik łączonych liposukcji i specjalnych systemów nici chirurgicz-
nych. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i jest bez-
bolesny. Podczas odessania tkanki tłuszczowej likwidujemy nadmiar 
tłuszczu znajdujący się na podbródku i akcentujemy linię żuchwy.  
Następnie implantujemy specjalne nici liftingujące, które nie tylko uno-
szą tkanki, ale także stymulują tkankę podskórną i skórę prowadząc do 
zwiększenia produkcji kolagenu. Zabiegi odbywają się w ciągu jednej 

wizyty i pacjent tego samego dnia wraca do domu. Rekonwalescencja 
trwa ok 7 dni. Przez ten czas, jak w przypadku każdego zabiegu, kontak-
tujemy się z pacjentem i przeprowadzamy zalecone kontrole lekarskie. 
Zabieg kładzie kres podwójnemu podbródkowi, niewyraźnym profilom 
twarzy i brakowi zarysowanych konturów żuchwy. W efekcie osoba, 
która poddała się temu zabiegowi wygląda szczuplej, młodziej, a nici 
chirurgiczne nadal pracują pod skórą stymulując ją do wzmożonej pro-
dukcji kolagenu i zagęszczając ją.
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Interdyscyplinarność zespołu u kompleksowość leczenia stomatologicznego w jednym miejscu.
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Od ponad 20 lat nasz zespół ekspertów z dziedziny stomatologii oraz 
medycyny estetycznej spełnia marzenia osób pragnących pięknego 
uśmiechu i wyglądu każdego dnia.
Od samego początku misją marki ExcelMed było zapewnienie kom-
pleksowej i profesjonalnej opieki indywidualnie dopasowanej do po-
trzeb każdego pacjenta.
W ramach jednej marki, jaką jest ExcelMed, udało nam się skupić naj-
lepszych ekspertów w dziedzinie stomatologii, implantologii oraz me-
dycyny estetycznej, a także stworzyć Instytut Fibryny i Osocza.
Zapraszam Cię do zapoznania się z naszą ofertą oraz do odwiedzenia
naszej Kliniki Stomatologii i Medycyny Estetycznej – ExcelMed w sa-
mym centrum Szczecina.

Monika Rączkowiak
Lekarz medycyny estetycznej, Stomatolog
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OKIEM DERMATOLOGA

Boryka się z nim duża część społeczeństwa, szczególnie osoby 
dorosłe. Jest prawdziwym utrapieniem, choć w początkowym sta-
dium nie wygląda groźnie (zarumienione policzki to przecież ozna-
ka zdrowia) to jest to jednak choroba. Trądzik różowaty, często 
mylony ze zwyczajnym, nieleczony prowadzi do komplikacji. O tym 
jak mu zapobiegać i jak skutecznie go leczyć, rozmawiamy z doktor 
Kamilą Stachurą, dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej 
z Kliniki Stachura.

Dlaczego nie należy lekceważyć trądziku różowatego?
Trądzik różowaty to choroba, która dotyka znaczną część naszego 
społeczeństwa. Warto o niej mówić gdyż pierwsze oznaki często by-
wają lekceważone. Niestety takie postępowanie może doprowadzić do 
poważnych komplikacji. Na przykład przerost części twarzy w posta-
ci tzw. „kalafiorowatego nosa” dotyczący co prawda wyłącznie męż-
czyzn, ale jest to już poważne stadium choroby, występujące często po 
50-60 roku życia. Warto zatem pochylić się prewencyjnie nad tym te-
matem. Uświadamianie i edukacja pacjentów jest dla mnie bardzo waż-
na. W chorobach skóry warto zapobiegać poważnym konsekwencjom. 
Kto zatem powinien obawiać się trądziku różowatego?
Choroba zaczyna się najczęściej około trzydziestki, a nasila między 40. 
a 50. rokiem życia. Z badań wynika, że dotyczy częściej kobiet, jednak 
jej skrajnie nasilone przypadki spotyka się głównie u mężczyzn. Bar-
dziej narażone na trądzik różowaty są osoby o jasnej skórze. Warto 
podkreślić, że trądzik różowaty należy do chorób skóry wywołanych 
lub zaostrzonych przez promienie UV.
Co może nas zaniepokoić? Jakie są jego objawy?
Zarumienione policzki powszechnie uznawane są za oznakę zdrowia, 
dodają nam uroku. Kiedy rumieniec nie znika z naszej twarzy, najczę-
ściej oznacza cerę naczynkową. Ten poważny problem połączony  
z mało elastycznymi naczyniami krwionośnymi skutkuje pojawianiem 
się pajączków na skórze twarzy. Taka skóra dodatkowo jest nadmiernie 
wrażliwa na czynniki zewnętrzne, towarzyszy jej uczucie ściągnięcia, 
suchości, pieczenia czy swędzenia. Dochodzą do tego krostki, a także 
może pojawiać się nadwrażliwość na niektóre kosmetyki.
Trądzik różowaty to choroba środkowej części twarzy. Choroba prze-
chodzi charakterystyczne stadia ewolucji. Do objawów jej towarzyszą-
cych w pierwszej fazie należy tymczasowo występujący ciemny rumień 
(np. na nosie), nawracający, a potem stały rumień na twarzy w postaci 
wypieków. Zmiany umiejscawiają się na nosie, policzkach, czole i pod-
bródku. Doświadczony dermatolog trądzik różowaty rozpozna od razu. 
Warto dodać, że choroba może też współistnieć z trądzikiem pospolitym.

Czy istnieje skuteczna metoda leczenia tej choroby?
Na szczęście współczesna dermatologia posiada skuteczne metody,  
a makijaż mocno kryjący rumień nie musi już być codzienną koniecz-
nością. Jako doświadczony specjalista uważam, że obecnie skutecz-
nym rozwiązaniem dla osób borykających się z problemem trądziku 
różowatego jest m.in. terapia laserem Excel V+. Laser w szybki i pro-
sty sposób pozwala pozbyć się pajączków, przebarwień. Ponadto laser 
stosowany jest do skutecznej walki właśnie z trądzikiem różowatym. 
Excel V+ od amerykańskiego lidera na rynku urządzeń laserowych fir-
my Cutera reprezentuje najbardziej zaawansowaną technologię lasero-
wą, która usuwa wszystkie zmiany naczyniowe na ciele. Zabieg z jego 
wykorzystaniem jest wykonywany przez lekarza dermatologa, według 
ściśle ustalonych parametrów, dobieranych indywidualnie dla każde-
go pacjenta. Nie jest bolesny, może występować tylko lekki dyskom-
fort podczas zabiegu. W zależności od rodzaju leczonego schorzenia  
i głębokości zmiany skórnej, jeden zabieg trwa kilka – kilkanaście minut, 
a efekty są widoczne już po serii 1-3 zabiegów. Po przeprowadzonym 
zabiegu można bez problemu stosować makijaż i powrócić do codzien-
nej aktywności. W niektórych przypadkach może wystąpić obrzęk i de-
likatne zaczerwienienie obszaru poddanego działaniu lasera. Leczenie 
zmian skórnych takich jak widoczne naczynka czy rumień za pomocą 
laseroterapii Excel V+ to świetny sposób na poradzenie sobie nie tylko  
z problemem trądziku różowatego, ale również sposób na fotoodmło-
dzenie. Laser Cutera Excel V+ poza właściwościami leczniczymi ma 
również udowodnione działanie stymulujące produkcję nowego kolage-
nu w skórze. Laser posiada licznie udokumentowane dowody naukowe 
na leczenie szerokiego spektrum zmian skórnych. Wysoki komfort dla 
pacjenta i szybkość w uzyskaniu efektów pozwala cieszyć się natural-
nie piękną skórą. 

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe
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Pani Moniko, na czym polega pierwsza wizyta w gabinecie i dlacze-
go jest ona taka ważna?
Przez pierwsze półtora godziny omawiamy z klientem stan jego skóry. 
Przeprowadzamy dokładny wywiad i dokonujemy oceny wizualnej z wy-
korzystaniem diagnostyki wizualno-palpacyjnej, komputerowej i lamp 
Wooda. Kompleksowo dobieramy pielęgnację domową, gabinetową, 
suplementy, a w niektórych przypadkach proponujemy także dieto-
terapię. Współpracujemy przy tym ze specjalistami różnych dziedzin: 
dietetykiem, coachem, fizjoterapeutą, fitoterapeutą, lekarzami o róż-
nych specjalizacjach. Problemy skórne często mają podłoże psychoso-
matyczne, mogą być np. spowodowane nadmiernym stresem. Wynikają 
z niedostatku witam, czy minerałów, mogą być też skutkiem zaburzeń 
hormonalnych, nieodpowiedniej diety i ogólnie niewłaściwego trybu ży-
cia. Nawet źle dobranie kosmetyki negatywnie wpływają na stan skóry. 
Podczas takiej konsultacji szukamy przyczyny problemu, równocześnie 
przekazujemy sporą dawkę wiedzy. 
Co następuje po tak wnikliwym i szczegółowym wywiadzie?
Po takiej konsultacji klient otrzymuje szczegółowe informacje na temat 
stanu swojej skóry, a co za tym idzie zdrowia. Dostaje zdjęcia, a tak-
że propozycje zabiegów rozpisane na kilka miesięcy w przód. Dlacze-
go jest to takie ważne? Otóż, takie szczegółowe rozpoznanie nie tylko  

pomaga dobrać odpowiednie zabiegi i kosmetyki, ale ma znaczący 
wpływ na efekty późniejszych zabiegów.
Zauważyłam, że wizytę u kosmetologa traktujemy czasem po ma-
coszemu. Popełniamy jeden podstawowy błąd: przychodzimy, wy-
bieramy sobie zabieg, nie do końca wiedząc czy jest dla nas odpo-
wiedni, spodziewając się natychmiastowych efektów. 
Dlatego, żeby uniknąć problemów, konieczna jest taka konsultacja.  
To ta jak wizyta u lekarza. Bez wnikliwego nas zbadania nie zdiagnozuje 
problemu i nie dobierze odpowiedniego leczenia. Dobrze dobrane za-
biegi, regularnie wykonywane, według naszych wskazówek, mogą wiele 
zmienić na naszą korzyść. Przykładowo, moje stałe klientki w ogóle się 
nie malują… bo nie muszą. Dzieje się tak, ponieważ stosują się do zale-
canych przez nas porad, korzystaj z naszych preparatów. Kondycja ich 
skóry jest w doskonałym stanie.
Takie stosowanie się do ścisłych rad wymaga jednak dyscypliny.  
Ma pani na to sprawdzony sposób?
Do każdego klienta podchodzimy inaczej. Są osoby, które są bardziej 
zdyscyplinowane w przestrzeganiu zaleceń i te bardziej leniwe (śmiech). 
Szczególnie panowie mają z tym problem, ale na nich też mamy swoje 
sposoby.

W pani gabinecie sporządzane są na miejscu kosmetyki, nie tylko 
do zabiegów, ale także do codziennej pielęgnacji. Jak to wygląda  
w praktyce?
Personalizacja w tworzeniu kosmetyków polega na tym, że opracowu-
jemy jego składniki pod stan skóry klienta, a następnie go wykonuje-
my. Dzięki temu jest idealnie dopasowany pod jej potrzeby. Mamy tu 
niemalże nieograniczone możliwości. W zależności od preferencji mo-
żemy przygotować lżejszą lub mocniejszą wersję kremu, serum czy 
maski, dostosowaną do konkretnego problemu. Nasze kremy można 
równocześnie stosować pod oczy, na twarz i szyję. To bardzo wygodne  
i oszczędne. Te produkty to rewolucja w pielęgnacji skóry. To kosmeceu-
tyki tworzone pod indywidualne potrzeby skóry. Kosmeceutyki, czyli 
produkty, które łączą w sobie zalety leków i kosmetyków. Do tego są 
bardzo delikatne, szybko się wchłaniają, tak, że nie czuć ich na skórze.  
I co najważniejsze: im są dłużej stosowane, tym lepsze przynoszą efekty.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Jarosław Gaszyński 

Współpracujemy z niemiecką marką Dermaviduals, której produkty, 
pod względem chemicznym i fizycznym, podobne są do struktury bło-
nowej naturalnej bariery skórnej, a zatem są zgodne z zasadami korneo-
terapii, tj. fizjologicznymi wymaganiami dla utrzymania zdrowia skóry. 
Są biozgodne ze skórą, identyczne strukturą. Wszystkie nasze proce-
dury zabiegowe opracowane zostały na podstawie prawie 10-letniego 
doświadczenia.

Holistyczne podejście do człowieka stosowane jest w wielu aspektach 
naszego życia, a w dbaniu o nasze zdrowie i urodę szczególnie. Kosme-
tolog Monika Turowska pracuje według tej filozofii, stosując w praktyce 
kosmetologię komplementarną. Do każdego klienta podchodzi indy-
widualnie, dobierając spersonalizowane zabiegi i kosmetyki, które są 
sporządzane w jej gabinecie. Każda wizyta rozpoczyna się od niezwykle 
szczegółowej analizy stanu naszej skóry, ale także organizmu. Ta meto-
da doskonale się sprawdza w późniejszej pielęgnacji.

Rewolucja  
w pielęgnacji

Kosmetologia Monika Turowska
ul. Duńska 38U3  |  71-795 Szczecin  |  tel. 535 088 088

www.kosmetologia.net  |         / kosmetologszczecin  |         / twoje.day.spa



W listopadzie wszyscy nosimy wąsy
Październik za nami – było różowo, edukacyjnie i radośnie. Nastał listopad – miesiąc równie ważnej i potrzebnej akcji symbolizowanej ko-
lorem niebieskim i…. noszeniem wąsów. Mężczyźni na całym świecie zapuszczają je, by szerzyć wiedzę na temat profilaktyki nowotworów 
jąder i prostaty. Do akcji włączają się również kobiety, których rola w dbaniu o męskie zdrowie jest nieoceniona. Czy jednak sami mężczyźni 
z równą uwagą myślą o swoim zdrowiu? 

Mężczyzna – twardziel, który unika lekarzy?
Statystyki mówią same za siebie. Polscy mężczyźni żyją krócej 
niż kobiety. Według danych GUS w 2019 r. przeciętne trwanie 
życie mężczyzny wynosiło 74,1, natomiast kobiety 81,8. Skąd 
tak duża różnica? W odróżnieniu od kobiet stosunek mężczyzn 
do profilaktyki prozdrowotnej oraz regularnych badań jest czę-
sto negatywny. Unikają tematu zmiany diety i … unikają lekarzy.  
W konsekwencji lekceważą często sygnały, jakie wysyła im orga-
nizm. 
Jak podkreślają specjaliści, mała aktywność fizyczna, nie zawsze 

kontrolowana ilość spożywanych słodyczy i alkoholu oraz prze-
świadczenie, że podołają wszelkim zmaganiom, to czynniki, które 
przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia mężczyzn oraz roz-
woju chorób, w tym nowotworów. Każda akcja, zachęcająca męż-
czyzn do działania w kierunku profilaktyki zdrowia, jest na wagę 
złota. Panowie skoncentrowani są na wyznaczonych przez siebie 
celach, ale na próżno szukać na tej liście pozycji „Wizyta u urologa”, 
„EKG” czy „Badania krwi”. Trudniej im rozmawiać na poważne tema-
ty, szczególnie tych dotyczących ich zdrowia. Wielu z nich przyzna-
je, że dopiero za namową partnerki, są gotowi podjąć męską decyzję 
i umówić się na wizytę lekarską. Odzwierciedlenie takiej sytuacji 
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widać w statystykach. Mężczyźni będący w związkach żyją dłużej  
i bardziej dbają o profilaktykę.
Rób to co miesiąc
Nowotwory jąder i prostaty w początkowej fazie zazwyczaj  
nie dają żadnych objawów. W związku z tym bardzo łatwo można 
je przeoczyć. Gdy pojawia się ból, rak jest już w zaawansowanym 
stadium. Niezwykle ważna jest profilaktyka – wystarczy poświęcić 
kilka chwil na samobadanie jąder, które jest bardzo proste. Lekarze 
zalecają wykonywanie samobadania już od 14 roku życia. Najlepiej 
wykonywać je raz w miesiącu, po kąpieli czy prysznicu. 
Nie wszystkie wykryte w ten sposób zmiany świadczą o nowo-
tworze, ale każda z nich jest swoistym alarmem, który powinien 
zmotywować mężczyznę do umówienia się na wizytę u urologa.  
Do niepokojących objawów należą: obrzęk, guzki, powiększenie ją-
dra, zmiana kształtu jądra oraz ból występujący w trakcie samoba-
dania. Wykrycie nowotworu jąder we wczesnym stadium znacznie 
zwiększa szansę na skuteczność leczenia. Rak jąder w większości 
przypadków jest całkowicie wyleczalny, pod warunkiem wczesnego 
wykrycia.
Movember – z myślą o zdrowiu mężczyzn
Panowie mają swoją, coroczną akcję na wzór Różowej Wstążki. 
Kampanie przebiegają jedna po drugiej, co tworzy spójny duet  
w uświadamianiu, jak ważne są działania, mające na celu wczesne 
wykrywanie nowotworów. 
Movember to trwająca miesiąc akcja, której znakiem rozpoznaw-
czym są wąsy. A konkretnie zapuszczenie ich właśnie w listopadzie, 
co wzbudza zainteresowanie i zachęca do dyskusji. Nazwa składa 
się z dwóch angielskich słów: moustache – wąsy oraz November 
– listopad, a w dosłownym tłumaczeniu oznacza wąsopad. Akcję 
organizuje Fundacja Movember, a pierwsza odsłona miała miejsce 
w 2004 r. w Australii i Nowej Zelandii. Kampanię promują głównie 
sportowcy, choć z roku na rok ochotników nie brakuje, także z in-
nych sfer życia publicznego (dziennikarze, żołnierze). W Polsce Mo-
vember pojawił się w 2014 r. Z każdym rokiem „wąsaczy” przybywa, 
a akcja staje się coraz bardziej rozpoznawalna. Dzięki temu sposób 
myślenia o „męskim raku” zmienia się, a panowie przełamują się, 
aby zrobić „coś dla jaj”.
Co jest celem akcji Movember?
Inicjatywa zrodziła się z myślą o poszerzaniu świadomości w kie-
runku raka jąder i raka prostaty. Misją kampanii jest przekonanie, 
 że samokontrola oraz regularne badania mają realny wpływ na wcze-
sne wykrycie zmian oraz udane leczenie. Wielu mężczyzn zgadza się  
z tezą, że profilaktyka ma sens, jednak niewielu z nich faktycznie 
ją stosuje. Większość myśli, że nowotwór dotyka osoby starsze, co  
w przypadku zwłaszcza raka jąder mija się z prawdą. Na ten typ 
nowotworu zapadają głównie mężczyźni w wieku 14. a 34. rokiem 
życia. Dlatego im wcześniej młody chłopak zetknie się z tematem, 
tym łatwiej będzie mu przełamać tabu i badać się profilaktycznie.
Ryzyko zachorowalności na nowotwór prostaty wzrasta wraz  
z wiekiem. Jednak w obu przypadkach często reagujemy zbyt późno, 
ponieważ nie odczuwamy bólu. Tymczasem rak prostaty rozwija się 
bardzo powoli. W przypadku raka jąder w późniejszym stadium roz-
woju mamy do czynienia z powiększeniem części lub całego jądra, 
a także z dolegliwościami w obrębie moszny – bólem i dyskomfor-
tem, uczuciem ciężaru, szybkim powiększeniem i zaczerwienieniem 
skóry.
Rak jest podstępny. Nie zawsze mamy do czynienia z oczywistymi 

symptomami. Czasami możemy przeoczyć takie dolegliwości jak 
utrata wagi albo podwyższona temperatura. Podobnie przewlekłe 
zaparcia czy biegunka wydają się nam niewinne. Badania profilak-
tyczne i konsultacje z urologiem pomagają w rozpoznaniu choroby 
i zwiększają szanse na jej wcześniejsze wykrycie. To z kolei oznacza 
skuteczne leczenie. 
Dlaczego chorujemy?
Wśród najczęstszych czynników ryzyka wymienia się uwarunkowa-
nia genetyczne (10%) i wiek, ale dokładne przyczyny nie są znane. 
Niektórzy wskazują powiązania między występowaniem nowotwo-
rów a uwarunkowaniami hormonalnymi, nawykami żywieniowymi 
i chemicznymi. Ludzkość od wieków boryka się z rakiem – pierw-
sze ślady tej choroby odkryto w szkielecie Egipcjanina. Znalezisko 
sprzed 3 tysięcy lat dowodzi tego, że od dawna zmagamy się z no-
wotworami, niestety zachorowalność na nie nieustannie wzrasta.
Skuteczność leczenia
Nowotwór jąder czy prostaty to nie wyrok. Prognozy zależą oczy-
wiście od tego, w jakim stadium choroba zostanie wykryta. Guzy 
jąder w większości okazują się nowotworami złośliwymi, ale bar-
dzo dobrze poddają się leczeniu. Mimo to każdego roku w Polsce 
na nowotwory jądra umiera ok. 14% chorych mężczyzn – dlatego  
że nie przywiązują odpowiedniej wagi do profilaktyki.
Rak prostaty to drugi najczęściej występujący u mężczyzn nowo-
twór złośliwy (na pierwszym miejscu znajduje się rak płuc). Każdego 
roku z jego powodu umiera ok. 4 tysięcy mężczyzn. 
Mężczyzno 45+, warto się zbadać!
Zgodnie z zaleceniami medycznymi mężczyźni przed czterdziestką 
powinni sami badać swoje jądra, a po 45. roku życia wykonywać USG 
oraz regularne badania krwi sprawdzające m.in. poziom PSA. Jest to 
antygen gruczołu krokowego, którego poziom potwierdza bądź wy-
klucza chorobę prostaty.
Mężczyznom, którzy skończyli 50 lat rutynowym badaniem, jakie 
zleca urolog, jest badanie prostaty. Być może jest krępujące dla 
mężczyzn, ale warto przełamać wstyd i mieć pewność, że wszystko 
jest w porządku.
Akcja Movember w Centrum HAHS Szczecinie
Celem akcji Movember jest zachęcenie mężczyzn do podejmowania 
działań profilaktycznych i regularnego samobadania. W ramach Mo-
vember Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS oferuje badanie USG 
jąder i PSA (prostaty) z 20% rabatem (tylko w listopadzie!). Zapisy na 
USG już trwają! 
Centrum HAHS jest również Partnerem BIEGU Z WĄSEM, który pla-
nowany jest w Szczecinie 22 listopada. Bieg organizowany jest po 
to, by zjednoczyć możliwie wiele osób wokół idei Movember i w wi-
doczny sposób zwrócić uwagę na korzyści, jakie płyną z regularnych 
badań i dbania o swoje zdrowie.
Warto się przyłączyć do akcji – nie tylko zapuścić wąsy lub pobiec 
w biegu – ale i zmobilizować się do systematycznego samobadania  
i badań diagnostycznych.
Wykonywanie badań palpacyjnych w domowym zaciszu nie trwa 
długo i nie wymaga specjalnego przygotowania. Każdy mężczyzna 
jest w stanie znaleźć chwilę, by skontrolować stan swojego zdro-
wia. Badanie krwi (badanie PSA) w kierunku nowotworu prostaty to 
pierwszy etap. Jeśli występują niepokojące objawy lub wynik PSA 
wychodzi nieprawidłowy warto jak najszybciej udać się do urologa, 
który zleci wykonanie odpowiednich, specjalistycznych badań.

Jeśli chcesz się umówić na badanie, skontaktuj się z Centrum HAHS: 
Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS  |  ul. Felczaka 10, Szczecin

tel. 91 422 06 49  |  info@hahs-lekarze.pl  |  www.hahs-lekarze.pl 
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Leśna kąpiel  
dla ciała i duszy

Czy dzięki przyrodzie można stać się szczęśliwszym i zdrowszym? Jak najbardziej! Shinrin Yoku to kąpiel leśna, która poprawia nasze samopoczu-
cie, wpływa pozytywnie na układ odpornościowy, obniża poziom stresu w organizmie, a także pobudza kreatywność. To nie wszystko! Ta terapeu-
tyczna metoda przywędrowała do nas z Japonii i od jakiegoś czasu zdobywa coraz większą popularność w Europie. Na Pomorzu Zachodnim także 
mamy jej wielkich entuzjastów.

– Lasy od zawsze pomagały nam goić rany i leczyć choroby. Od niepa-
miętnych czasów przynoszą ludziom spokój, wyciszenie i nową energię 
do działania – stwierdza dr Qing Li w popularnej książce „Shinrin-y-
oku. Sztuka i teoria kąpieli leśnych”. Z pewnością doskonale rozumie 
te słowa Jacek Gawroński, certyfikowany przewodnik Shinrin Yoku, 
mieszkający na Pomorzu Zachodnim. – Las od zawsze mnie fascyno-
wał. Kiedy tylko mogłem, znikałem na całe dnie na leśnych szlakach. 
Otoczony wspaniałymi kolorami, zapachami, smakami, ciszą, czystym 
powietrzem i wszechobecnością leśnych zwierząt czułem, że jestem  
w znakomitym miejscu, które ma olbrzymią moc i znaczenie dla czło-
wieka – wspomina. 
Pan Jacek jest przewodnikiem terenowym na całe nasze województwo. 

Doskonale zna walory turystyczne, kulturowe oraz historycznej okoli-
cy, kilka lat temu zainteresował się także prozdrowotnymi aspektami 
środowiska leśnego. – Kiedy trafiłem pierwszy raz na termin Shinrin 
Yoku, pomyślałem, że to jakaś zabawa leśna. Wertując temat dokład-
niej, znalazłem sporo poważnych nazwisk ze świata nauki, wiele prac 
naukowych, opracowań i książek. Okazało się, że istnieje coś takiego 
jak terapia lasem, czy leśna medycyna. Czytając wszystkie te prace, by-
łem poruszony, ponieważ wszystko to, co intuicyjnie wiedziałem wcze-
śniej, teraz dokładnie pokrywało się z badaniami naukowymi – mówi 
Jacek Gawroński. W 2018 roku znalazł kurs na przewodnika Shinrin Yoku 
i pojechał do Wielkiej Brytanii, gdzie w Parku Narodowym Dartmooor 
odbył szkolenia instruktorskie. Od tego czasu w różnych częściach Pol-
ski prowadzi profesjonalne warsztaty. 
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Poznaj leczniczą siłę natury
– Shinrin Yoku z japońskiego znaczy dosłownie „Las” i „Kąpiel”. Pod-
czas praktykowania kąpieli leśnych zanurzamy się wszystkimi swo-
imi zmysłami w środowisku leśnym. Dajemy się naturze poprowadzić  
w jej najgłębsze rejony. Dosłownie zanurzamy się w kolorach, 
smakach, zapachach, wrażeniach dźwiękowych i dotykowych, 
które mamy w środowisku leśnym – tłumaczy Jacek Gawroński. 
Termin stworzono w Japonii, gdzie tamtejsi naukowcy w latach 80. 
XX wieku dogłębnie zbadali wpływ lasu na nasz organizm. – Tak-
że nasi badacze z Polskiej Akademii Nauk pisali prace naukowe o 
wpływie środowiska leśnego na ludzki organizm. Przez ostatnie 
30 lat badań i eksperymentów udało się potwierdzić skuteczność 
terapii lasem. Dzisiaj wiemy, że stymuluje on nasz układ immuno-
logiczny, nerwowy i krążenia – mówi pan Jacek. W Japonii istnieje 
ponad 60 profesjonalnych ośrodków kąpieli leśnych. W ciągu roku 
korzysta z nich ponad 5 mln Japończyków. W ślad za nimi poszła 
reszta świata i podobne ośrodki znajdziemy w Korei Południowej, 
Finlandii, Danii, Niemczech, Anglii, Francji, Kanadzie, Australii  
i USA. Także w naszym kraju. – Wszystkim zainteresowanym, 
polecam pierwsze w Polsce Centrum Terapii Lasem prowadzone 
przez wybitną lekarkę i światowy autorytet w dziedzinie Terapii 
Lasem: panią Katarzynę Simonienko – dodaje Jacek Gawroński. 
Leczniczych właściwości środowiska leśnego jest mnóstwo. – 
Podczas warsztatów, które prowadzę, opowiadam w szczegółach 
o tym, co dokładnie znajdziemy w drzewach, leśnym powietrzu, 
czy leśnej glebie. Jaki to ma wpływ na ludzki organizm i jak należy 
z tego korzystać. Dzisiaj wiemy, że przebywając w lesie, na nie-
śpiesznym spacerze ok. 2,5 h, bez konkretnego celu, bez telefonu, 
będąc tylko skupionym na sensorycznym poznawaniu świata na-
tury, chronimy swój organizm przed różnymi chorobami, stajemy 
się odporniejsi, bardziej kreatywni i oczywiście jesteśmy spokoj-
niejsi, wyciszeni, zrelaksowani. Po takim wyjątkowym spacerze 
wzmacniamy swój układ immunologiczny, stymulujemy układ 
nerwowy i krążenia – tłumaczy pan Jacek. Las wzmacnia nasz or-
ganizm, dzięki czemu łatwiej nam walczyć z wirusami oraz złośli-
wymi komórkami nowotworowymi. Poza tym, w trakcie kontaktu 
z leśną naturą, wrasta poziom serotoniny (tzw. hormon szczę-

ścia). Stajemy się radośniejsi, bardziej zrelaksowani. – Dzisiaj 
powszechnie wiadomo, że już sam kolor zielony ma uspakajający 
i wyciszający wpływ na nasz organizm. Według mnie las to naj-
lepszy naturalny antydepresant – mówi nasz przewodnik. Kąpie-
le leśnie obniżają hormony stresu, wyrównują ciśnienie tętnicze  
i puls. – Oczywiście należy pamiętać, że jeśli jesteśmy chorzy, to 
w pierwszej kolejności konsultujemy się z lekarzem rodzinnym – 
zaznacza pan Jacek. Dodaje także, że praktykując kąpiele leśne 
poszerzamy swoją świadomość, dostrzegamy wyjątkowe procesy 
zachodzące w przyrodzie i w nas samych. Warsztaty, które prowa-
dzi trwają około 4 godzin. Wtedy przewodnik Shinrin Yoku stara 
się wszystko omówić jak najdokładniej. – Do lasu warto wycho-
dzić po lepsze zdrowie, większą kreatywność i edukację – mówi.
Zanurz się w szumiącej kniei
Zielona terapia może przybierać różne formy: od uważnych spa-
cerów po lesie, przez wyjście do pobliskiego parku, po chodze-
nie boso po trawie. Kąpiele w przyrodzie można praktykować 
wszędzie tam, gdzie mamy drzewa. – Oczywiście najlepszym 
miejscem jest las, z dala od hałasów, od dźwięków cywilizacji. 
Takie miejsca jak parki narodowe czy parki krajobrazowe są ide-
alną lokalizacją. Nie każdy jednak ma taką możliwość, aby wyjść  
w dzicz. Na szczęście w całej Polsce mamy wspaniałe parki miej-
skie. Mamy ogrody dendrologiczne, rezerwaty przyrody – wy-
jaśnia pan Jacek. Sam w naszym regionie ma kilka ulubionych 
zakątków. – Pomorze Zachodnie to wyjątkowo urozmaicony  
i bogaty przyrodniczo kawałek Polski. Znajdziemy tu dwa cudow-
ne parki narodowe, 7 parków krajobrazowych, liczne rezerwaty 
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przyrody, rzeki, jeziora, wspaniałe ogrody, a nawet jak ktoś się 
uprze, to i góry. Moimi ulubionymi miejscówkami są Drawieński 
Park Narodowy z wyjątkową rzeką Drawą, Iński Park Krajobra-
zowy z cudownym jeziorem w Ińsku. Puszcza Bukowa od strony 
ogrodu dendrologicznego w Glinnej z wyjątkowym w skali kraju 
drzewostanem. Dolina 5 Jezior w obrębie Drawskiego Parku Kra-
jobrazowego, miejsce magiczne okraszone cudowną przyrodą  
z wysokimi wzgórzami morenowymi. I oczywiście miejsca nad-
morskie. Woliński Park Narodowy z najwyższymi klifami w Pol-
sce, Park Zdrojowy w Świnoujściu. A na deser wyjątkowe miejsce 
w skali Europy: Dąbki. To tam znajdziemy piękny las z widokiem  
z jednej strony na morze, a z drugiej strony na jezioro. Czysta ma-
gia przyrody – wymienia Jacek Gawroński.
Przekaż zieloną moc dalej
Kąpiele leśne to w Polsce wciąż dość nowy temat. Ta zielona te-
rapia w ostatnim czasie zdobywa jednak coraz większą popular-
ność, a w naszym regionie cieszy się sporym zainteresowaniem. 
– Pomorze Zachodnie jest wyjątkowym województwem, udało się 
wiele na tym polu zrobić. Na warsztatach w różnych miejscach  
w Zachodniopomorskiem były już ze mną dziesiątki osób. W Glin-
nej, dzięki Nadleśnictwu Gryfino, mamy pierwszą ścieżkę dydak-
tyczną Shinrin Yoku. Razem ze Szmaragdowym Centrum Zdrowia  
w Szczecinie organizowaliśmy wykłady i warsztaty. Ostatnio od-
były się także rodzinne spacery Shinrin Yoku w Puszczy Bukowej 
oraz Dolinie Siedmiu Młynów organizowane wspólnie z Galerią 
Tworzę się i Klubem 13 Muz – mówi pan Jacek. Wspomina, że 
najmłodsza uczestniczka warsztatów miała 2 lata, a najstarszy 
uczestnik był sporo po osiemdziesiątce. – Warsztaty są otwarte 
dla wszystkich grup wiekowych. Zawsze się dostosowuję z pro-
gramem pod daną grupę. Jest jeszcze jednak sporo do zrobienia  
w tej materii i już się nie mogę doczekać następnych warsztatów 

w Zachodniopomorskiem – dodaje. 
Pan Jacek na swoich warsztatach przed częścią praktyczną roz-
mawia z uczestnikami o tym, czym dla ludzi jest las, z czym będą 
oni obcować oraz gdzie praktykować kąpiele leśne. – Las może 
być lekarzem, nauczycielem i przewodnikiem – mówi. To także 
schronienie, przyjaciel kreatywności, natchnienia, przygody oraz 
wyzwania. – Las to mój drugi dom, tam czuję wolność, nic nikomu 
nie muszę udowadniać, to tam jestem w pełni sobą. Szanując las, 
szanujemy zdrowie swoje i najbliższych – dodaje nasz przewod-
nik. Z myślą o zainteresowanych tematem, stworzył profil na Fa-
cebooku „Shinrin Yoku - Kąpiele Leśne” oraz stronę internetową 
www.shinrinyoku.pl, gdzie opowiada o niezwykłej sile, jaka drze-
mie wśród leśnej natury. – Spacery po lesie polecam zwłaszcza  
w okresie jesienno-zimowym, kiedy brak słońca, krótkie dni i ni-
skie temperatury mają wpływ na nasze samopoczucie. W tym 
okresie szaleje przecież epidemia sezonowych stanów depresyj-
nych, nie mówiąc już o COVID-19. Las jest najlepszym naturalnym 
antydepresantem i środowiskiem do nabrania odporności – mówi 
Jacek Gawroński. 
Doktor Qing Li, autor książki „Shinrin-yoku. Sztuka i teoria ką-
pieli leśnych”, uważa, że aby poczuć się lepiej nie trzeba wcale 
spędzać w lesie sporo czasu, wystarczą zaledwie dwie godziny, 
by zauważyć pozytywny wpływ natury na nasz organizm. – Lasy 
są źródłem bezcennych skarbów. Dają nam wszystko, czego po-
trzebujemy do życia – pisze ekspert w swojej publikacji. W tych 
trudnych czasach, pamiętajmy o tym, że zieleń to ogromny sprzy-
mierzeniec ludzi, nie fabryka, ani śmietnik, tylko dobry przyjaciel, 
który wpływa kojąco na nasze ciało oraz duszę. 

autor: Karolina Wysocka/ foto: pixabay, archiwum prywatne 
Jacka Gawrońskiego
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Stomatolog  
na miarę  

XXI wieku
Profesjonalna kadra specjalistów, nowoczesne technologie, komplek-
sowe leczenie i bezpieczeństwo pacjenta. To wszystko oferuje Klinika 
Stomatologiczna Dental Center  Wejt&Tawakol.

Aktualnie stomatologia oferuje pełen wachlarz wyjątkowych możliwo-
ści leczenia i poprawy estetyki uzębienia. Nowoczesne kliniki zapew-
niają pacjentom zabiegi kompleksowe: obejmujące równolegle m.in. 
diagnostykę, stomatologię estetyczną, implantologię, endodoncję, 
protetykę, periodontologię chirurgię. Do takich miejsc należy szcze-
cińska Klinika Stomatologiczna Dental Center Wejt&Tawakol, która  
w całościowy sposób dba o zdrowe zęby i szerokie uśmiechy swoich pa-
cjentów. Świetne wyniki leczenia osiąga dzięki m.in. nowoczesnej tech-
nologii, w jaką są wyposażone gabinety oraz wyspecjalizowanej kadrze  
w skład której wchodzą – dr n.med. Edyta Wejt-Tawakol, lek. dent. Ma-
rek Tawakol i lek. dent. Adrian Borawski.  
–  W trakcie jednej terapii stomatologicznej można rozwiązać kilka pro-
blemów związanych ze zdrowiem jamy ustnej. Celem naszych działań  
jest dwutorowe prowadzenie leczenia pacjentów. Po pierwsze zgodne 
ze sztuką i wiedzą lekarską, po drugie: ich potrzebami. Staramy się, aby 
każdy pacjent, który chce skorzystać z naszych usług, otrzymał peł-
ną informację dotyczącą stanu swojego zdrowia, jaki zabieg zostanie 
przeprowadzony, na czym będzie polegał, jaka technologia zostanie 
zastosowana. Chcemy, aby uzyskał jak najpełniejszą wiedzę na temat 
stanu swojej jamy ustanej, prognoz leczenia oraz tego co warto byłoby 
np. poprawić lub uzupełnić. Przygotowujemy różne opcje i rozwiązania, 
które są dostosowywane do każdego pacjenta indywidualnie. Istnieje 
możliwość wykonania zarówno dokładnej diagnostyki, dzięki precyzyj-
nej i bezpiecznej aparaturze rentgenowskiej, jak i pełnozakresowego 
leczenia w każdej z dziedzin stomatologii – zapewniają lekarze z Dental 
Center Wejt&Tawakol.
Klinika przygotowała dla swoich pacjentów m.in. osiem stanowisk 
stomatologicznych, profesjonalnie wyposażone sale: chirurgiczną, do 
leczenia w narkozie oraz do wybudzeń, mikroskop operacyjny, nowo-
czesną lampę do wybielania zębów, najwyższej jakości implanty. Sto-
suje komputerowe znieczulenia, sedację wziewną (gaz rozweselający, 
podtlenek azotu) i dożylną (narkoza). Jednym z priorytetów jest bezpie-
czeństwo pacjenta w trakcie wykonywanych zabiegów. Bardzo rygory-
stycznie przestrzegane są zasady sterylizacji narzędzi. 
Jakie zabiegi oferuje Dental Center Wejt&Tawakol? 
W zakresie stomatologii estetycznej od podstawowych (usuwanie osa-
du i kamienia, polerowanie powierzchni zęba), po korygowanie kształtu 
zęba licówkami porcelanowymi, wybielanie zębów, przy zniszczonym 
uzębieniu – nakładanie uzupełnień typu inlay lub onlay (na zęby trzono-
we i przedtrzonowe), w przypadku znacznych ubytków: pełnoceramicz-
ne korony, mosty, protezy oraz  implanty. Kolejna propozycja to licówki 
ceramiczne: cienkie płatki porcelany, które przykleja się na przednią 
powierzchnię zębów likwidując wiele uszkodzeń zębów, korony i mo-
sty pełnoceramiczne, również napalane na tlenku cyrkonu – materiału 
zapewniającego wysoką szczelność przylegania do zęba oraz gwaran-
tującego bardzo dużą wytrzymałość i trwałość. W klinice stosowane 

są wyłącznie implanty najwyższej jakości, renomowanych, czołowych 
światowych producentów. Dobierane są indywidualnie, w zależności 
od warunków w jamie ustnej i preferencji pacjenta. W leczeniu kana-
łowym wykorzystywana jest aparatura, która pozwala na dokładną 
diagnostykę choroby przed rozpoczęciem leczenia i mierzenie długości 
kanałów zęba oraz mikroskop operacyjny. W Klinice Stomatologicznej 
Dental Center Wejt&Tawakol pracują specjaliści, którzy wykonują pe-
łen zakres zabiegów chirurgicznych, począwszy od zwykłych ekstrak-
cji (usunięcia zęba), poprzez resekcje wierzchołków korzeni, rozcięcie 
zęba wielokorzeniowego, odbudowę kości, skomplikowane dłutowanie 
zębów mądrości, aż do podnoszenia zatok szczękowych i leczenia im-
plantami. Wszystkie zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejsco-
wym, przy użyciu innowacyjnej, komputerowej aparatury. Pozwala ona 
na bezbolesne podawanie znieczulenia oraz zapewnia sterylność. Kli-
nika zajmuje się również także leczeniem chorób przyzębia (periodon-
tologia) m.in. oczyszczaniem zębów, leczeniem paradontozy laserem, 
korektą zgryzu, leczeniem zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego, 
wydłużaniem koron klinicznych zębów, laserowym leczenie opryszczki 
i aft, podcięciem wędzidełka wargi górnej i języka, oraz szynowaniem 
rozchwianych zębów
Dental Center Wejt&Tawakol oferuje także pełen pakiet zabiegów dla 
najmłodszych pacjentów. Specjalnie dla nich przygotowano m.in. miej-
sce zabaw w poczekalni, kolorowe, przyjazne gabinety oraz profesjonal-
ny pokój do wybudzeń.

ds / foto: Jarosław Gaszyński
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Dzień dobry. Panie Doktorze potrzebuję porady specjalisty.  
Od pewnego czasu zauważam, że moja skóra jest szara i pozbawio-
na blasku. Chciałabym poddać się zabiegom, które wygładzą moją 
twarz i sprawią, że będzie promienna. Co w takim razie wybrać?
Katarzyna 

Dzień dobry.
Pani Katarzyno, okres jesienny jest czasem kiedy w naszej Klinice kró-
lują lasery i te właśnie terapie polecam szczególnie, ponieważ najszyb-
ciej przynoszą oczekiwane efekty poprawy jakości skóry. Dysponuje-
my kilkunastoma laserami, które rozjaśnią skórę i dodadzą jej blasku. 
Rodzaj lasera dobieramy indywidualnie do konkretnego rodzaju skóry 
i ewentualnie towarzyszącym jej problemom, takim jak zmiany naczy-
niowe, przebarwienia, drobne zmarszczki czy blizny. Dobór odpowied-
niej laseroterapii uwarunkowujemy również okresem rekonwalescencji,  
na który może sobie Pani pozwolić, a który może wynosić od kilku 
godzin do kilku dni. Poza laserami dysponujemy terapiami opartymi  
na złuszczaniu skóry metodami chemicznymi i mechanicznym w połą-
czeniu z dostarczeniem substancji aktywnych: nawilżających, regene-
rujących czy napinających skórę.  I oczywiście odpowiednio dobrana  
i spersonalizowana terapia jest kluczem do sukcesu, jakim jest upra-
gniony efekt. 

Panie Doktorze, po ciąży borykam się z rozstępami na brzuchu oraz 
udach. Skóra nie wygląda jak dawniej, dlatego poszukuję zabiegu, 
który poprawi moje samopoczucie i pewność siebie. 
Natalia  

Pani Natalio, rozstępy, czyli pasma na udach, brzuchu, pośladkach i in-
nych częściach ciała pojawiają się na skutek nadmiernego rozciągania 
się skóry, np. w trakcie szybkiego wzrostu, ciąży, ćwiczeń siłowych.  
W związku z tym dochodzi do pękania włókien kolagenowych, które od-
powiadają za zwartą strukturę tkanek. Do leczenia rozstępów skóry lub 
przebudowy blizn w naszej Klinice  wykorzystujemy  specjalnie dosto-
sowane do tego problemu lasery frakcyjne i produkty wspomagające 
tę terapię.
Stosowanie technik łączonych w medycynie estetycznej pozwala nam 
na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów estetycznych i skraca czas re-
konwalescencji pacjenta. Zapraszamy na konsultację, a tam dobierze-
my dla Pani najbardziej odpowiednią terapię laserową.

Specjalista chirurgii szczękowo - 
twarzowej, certyfikowany lekarz 
medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
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Gryf: 
strażnik i opiekun Szczecina

„Cudny twór złotą miał szyję i głowę,/ A reszta ciała była barwy mlecznej,/ Z którą się zlały barwy purpurowe”: tak  
w „Boskiej komedii” gryfa opisał Dante Alighieri. Fantastyczne zwierzę zajęło w jego dziele wyjątkową pozycję. Nie on 
jeden przypisał tej bestii znaczące miejsce. Pół-orzeł, pół-lew. Znany z mitów i legend. Waleczny, drapieżny, o dwoistej na-
turze. Skrzydlata bestia od wieków żyje tuż obok nas. Gryf obecny jest w przestrzeni miasta oraz województwa. Wpisany 
w lokalną tożsamość. Mimo to, fantastyczna bestia wciąż owiana jest nimbem tajemnicy. 

Kopia antaby szczecińskiej, 
foto: G. Solecki, A. Piętak
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Legenda o początkach Szczecina mówi o tym, że Sedina po kłótni z bo-
gami olimpijskimi zabrała swojego gryfa i ruszyła w nieznane… Trafiła 
w pięknie miejsce nad rzeką Odrą, otoczone lasem oraz ptasim śpie-
wem. Przez lata wspierała okolicę niewidzialną mocą, a jej gryf strzegł 
bezpieczeństwa tego zakątka. Dziś mityczny stwór wciąż z nami jest, 
swoją obecnością przypominając o bogatej historii oraz kulturze tych 
ziem.
Skrzydlata bestia z Bliskiego Wschodu
– Gryfem określamy hybrydę posiadającą ciało lwa z głową orła i orlimi 
skrzydłami – pisze Barbara Ochendowska-Grzelak w tekście „Motyw 
gryfa w sztuce książęcej Pomorza Zachodniego na tle sztuki euro-
pejskiej” z publikacji „Pod skrzydłami gryfa”. – Gryf jest zwierzęciem 
heraldycznym, składającym się w połowie z orła (głowa, przednie łapy  
i skrzydła) oraz lwa (tułów i ogon). Jako zwierz łączący w sobie cechy 
bóstw słonecznych i ziemskich uważany był też za symbol połączenia 
w człowieku natury ludzkiej (lew) i boskiej (orzeł) – zaznacza Wojciech 
Banaszak w tekście „Tajemnice Sediny”, dostępnym na portalu sedina.pl.
Gryf towarzyszy ludzkości od niepamiętnych czasów. Jego przedsta-
wienia znane były już 3 tysiące lat przed naszą erą. Najstarsze pla-
styczne wizerunki skrzydlatych bestii pochodzą z Mezopotamii. Przed-
stawienia gryfów znajdziemy także w sztuce egipskiej. – W legendach 
wschodu gryf był dobrym omenem i mógł zwiastować pomyślność 
królestwa. W antyku wierzono w realne istnienie gryfów, które mogły 
być poszukiwaczami i strażnikami złota – zaznacza we wspomnianym 
tekście Barbara Ochendowska-Grzelak. Ze względu na czujność oraz 
siłę, stwory były też przedstawiane jako strażnicy domowego ogniska. 
Według antycznych przekazów mieszkały na Północy. W Europie gryfy 
pojawiły się najpierw w sztuce kreteńskiej, jeszcze przed naszą erą. – 
W Grecji akcentowano związek gryfa ze słońcem, światłem i blaskiem 
– pisze Barbara Ochendowska-Grzelak. Stworom przypisywano także 
niezwykłą waleczność. Wizerunek gryfa rozpowszechnił się w Euro-
pie w średniowieczu. Znalazł miejsce w literaturze, malarstwie oraz 
architekturze. W tekście „Motyw gryfa w sztuce książęcej Pomorza 
Zachodniego na tle sztuki europejskiej” czytamy, że skrzydlate stwo-
ry pojawiały się w bestiariuszach (księgach bestii) i symbolice chrze-
ścijańskiej, gdzie pełniły funkcję strażnika drzewa życia. Przypisywa-
no im czujność, energię, doskonały wzrok oraz szybkość. Były także 
symbolem rycerskiej dzielności. Stały się znakiem heraldycznym wielu 
europejskich familii. Co ciekawe, szczególną popularnością skrzydlate 
bestie cieszyły się w krajach pobrzeża Bałtyku o słowiańskim rodowo-
dzie. Z jedną dynastią związały się szczególnie mocno. 
Ród spod znaku Gryfa
Drogi przybycia gryfa na Pomorze Zachodnie są zasnute zagadkową 
mgiełką. Przyjmuje się, że skrzydlata bestia pojawiła się na tych zie-
miach w okolicach XII/ XIII wieku. Użyczyła swojej nazwy i wizerunku 
jednej z najdłużej panujących w Europie dynastii książęcej:  Gryfitów. 
Stwór pojawił się na pieczęciach, godłach i herbach rodu. – Identyfi-
kacja gryfa z dynastią najwyraźniej wystąpiła w przypadku Gryfitów. 
Ta wywodząca się od Warcisława dynastia jest jedyną dynastią euro-
pejską, która swoją nazwę wywodzi od używanego przez nią w herbie 
gryfa – pisze Barbara Ochendowska-Grzelak w tekście „Motyw gry-

fa…”. Najstarszy zachowany wizerunek naszej lokalnej bestii pochodzi 
natomiast z pieczęci Bogusława II, sprzed 800 lat, jednak wiadomo, że 
motyw ten pojawiał się wcześniej. Pomorscy książęta przyjęli skrzydla-
tą bestię jako herb państwa i utrzymywali konsekwentnie aż do wy-
gaśnięcia dynastii w XVII wieku. Wybierając uskrzydlonego strażnika 
skarbów na stałe wpisali go w pomorski pejzaż. Od tego czasu, mimo 
burzliwych losów tych ziem, gryf towarzyszy tej krainie nieustannie.
Historycy i lokalni przewodnicy od lat zastanawiają się, co skłoniło 
pomorskich książąt do obrania gryfa jako swojego znaku rozpoznaw-
czego. Hadrian L. Kryśkiewicz w tekście „Recepcja symbolu gryfa na 
Pomorzu Zachodnim”, opublikowanym w „Przeglądzie Zachodnio-
pomorskim”, wymienia kilka ciekawych hipotez. Być może wpływ na 
wybór gryfa jako symbolu miały kontakty kupieckie i kulturalne ze 
światem arabskim, a wizerunek fantastycznego stwora pojawiał się na 
drogocennych przedmiotach. Inna hipoteza mówi, że gryf zawędrował 
do nas wraz z kulturą rycerską i krucjatami. Być może przywieźli go ze 
sobą reprezentanci pomorskiego rycerstwa, którzy brali udział w po-
dróży do Ziemi Świętej. Kolejna teoria wskazuje na kraje sąsiadujące. 
Mówi, że mogło to być następstwo mody heraldycznej w Meklemburgii, 
ale też u Piastów. Najczęściej powtarzana hipoteza wiąże się z polity-
ką.  Oznaczałoby to, że nasi pomorscy książęta byli niezwykle sprytni 
i patrzyli w przyszłość. Być może Gryfitom chodziło o zdystansowanie 
się od kwestii podległości wobec silnych ośrodków politycznych, czar-
ny orzeł był znakiem niemieckim, lew: duńskim. Gryfa cechowała orygi-
nalność, łączył cechy obu tych zwierząt. Skrzydlata bestia mogła pod-
nosić prestiż pomorskiego rodu, a także ukazywać jego majestat oraz 
aspiracje, unikając okazywania jednoznacznego politycznego stanowi-
ska. – Jakkolwiek niepewne by jednak były jego początki, gryf stać się 
miał na przestrzeni następnych stuleci istnienia Księstwa Pomorskiego 
symbolem niezwykłe trwałym, charakterystycznym i przez Pomorzan 
bardzo cenionym – zaznacza Hadrian L. Kryśkiewicz. Skrzydlate bestie 

Gulden Bogusława X,  
foto: Mieszko  
Pawłowski
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szybko zaczęły towarzyszyć nie tylko książętom pomorskim, pojawiły 
się na pieczęciach urzędowych oraz miejskich, na monetach, medalach, 
przedmiotach codziennego użytku, w architekturze. Znalazły miejsce  
w lokalnej sztuce oraz kulturze. Nawet gdy nastąpił kres Księstwa Po-
morskiego: przetrwały. Świadczy to ogromnej popularności tego sym-
bolu i przywiązaniu ludności do tradycji.
Trwały lokalny symbol 
Mityczny stwór z ciałem lwa oraz głową i skrzydłami orła od setek lat 
funkcjonuje jako symbol Pomorza Zachodniego. To rozpoznawalny 
znak regionu w Polsce, jak też poza granicami naszego kraju. Gryf jest 
podstawą symboliki okolicznych miast, powiatów oraz gmin. Czerwo-
na skrzydlata bestia ze złotym dziobem i szponami jest herbem woje-
wództwa. Głowa gryfa w koronie to godło Szczecina. Mityczny, fanta-
styczny stwór jest też częścią naszej lokalnej tożsamości i kulturowego 
dziedzictwa. Zajmuje istotne miejsce w wielu sferach życia mieszkań-
ców Pomorza Zachodniego. W samym Szczecinie można spotkać go  
w różnych przedstawieniach, funkcjach i znaczeniach. 
Skrzydlata hybryda od lat rozpala wyobraźnię wielu mieszkańców za-
chodniopomorskiej stolicy. Jakiś czas temu postała książka „Gryfy  
w Szczecinie”, której autorem jest Szymon Jeż, wydawca książek  
o Szczecinie i Pomorzu oraz redaktor naczelny czasopisma „Szczeci-
ner”. Publikacja w formie przewodnika prezentuje ponad 100 miejsc, 
gdzie można zobaczyć gryfa w różnych postaciach. 
W książce znajdują się zdjęcia obiektów ze skrzydlatymi bestiami, adre-
sy miejsc oraz krótkie opisy, a także dane lokalizacji i wskazówki, jakie 
inne stwory znajdują się w okolicy.– Moje zainteresowanie gryfami to 
zainteresowanie lokalną historią i tożsamością, bo gryfy są nieodłącz-
nym elementem obu, legendą i graficznym znakiem wyróżniającym za-
równo heraldycznie, jak i współcześnie marketingowo. Gryfy to mitycz-
ne zwierzęta, które niemal dosłownie „żyją” obok nas: jako dekoracje  
i emblematy, jako nazwy firm i produktów, jako obiekty architektury.  
A sam Szczecin nazywany jest Grodem Gryfa – mówi twórca publikacji. 
Inspiracją książki był portal sedina.pl, gdzie znajdowała się spora ga-
leria zdjęć z różnymi wizerunkami skrzydlatych bestii z miejskiej prze-
strzeni. Publikacja spotkała się ze sporym odzewem. Szukano kolejnych 
bestii. – Po wydaniu książki czytelnicy zaczęli przesyłać zdjęcia z gry-
fami, w sumie zebrał się już materiał na mały suplement – podkreśla 
Szymon Jeż. 
Autor książki przyznaje, że sam i z pomocą innych odnalazł w mie-
ście ponad 150 różnych wizerunków skrzydlatych symboli tych ziem.  
W Szczecinie gryf pojawia się najczęściej w herbie miasta i regionu. 
Znajduje się też na kilku budynkach, które miały znaczenie dla Pomorza, 
a także w formie logosów firm. Szymon Jeż zwraca też uwagę na waż-
ną kwestię. Gryf to nie tylko w połowie lew, a w połowie orzeł!– Mało 
kto zwraca uwagę na jego uszy, są to czujne uszy dzikiego osła, czyli  
w sumie to połączenie trzech zwierząt – tłumaczy. Ulubione gryfy auto-
ra książki znajdują się na elewacji dawnej siedziby firmy Ruckforth przy 

ul. Kolumba 5, nad bramą dawnej fabryki pieców chlebowych przy ul. Ja-
giellońskiej 34b oraz nad wejściem do budynku Wydziału Elektrycznego 
przy ul. Sikorskiego 37. Twórca publikacji podkreśla, że wiele przedsta-
wień skrzydlatych stworów kryje ciekawe, zaskakujące historie. Sporo 
gryfów znika też z miejskiej przestrzeni, ale na szczęście pojawiają się 
również nowe. Z pewnością znajdą swoje miejsce w przygotowywanym 
suplemencie. 
Bohater legend i opowieści
Gryf dzięki swej niezwykłej naturze, bogatej symbolice i związkom z Po-
morzem Zachodnim, jest wdzięcznym tematem wielu lokalnych legend, 
bajek oraz opowieści. Podobno dawniej wierzono, że pióra tych stwo-
rów przywracają wzrok niewidomym, a puchary wykonane z ich pazu-
rów czernieją przy kontakcie z trucizną. Wiele niezwykłych artefaktów 
przypisywanych tym bestiom przechowywano w świątyniach. Podobno 
w szczecińskiej katedrze znajdowało się niegdyś jajo gryfa. Popularna 
jest wspominana legenda o Sedinie, ale też podanie o gnieździe skrzy-
dlatych bestii we wsi Żelisławiec. Istnieje kilka opowieści o rzeźbach 
gryfów, której mają ożyć, gdy wydarzy się coś niezwykłego. Podobno 
słynna katastrofa budowlana sprzed kilku lat, jaka miała miejsce na 
szczecińskim zamku, to efekt klątwy niegdyś więzionej tam skrzydlatej 
bestii. Kiedy zaś nagle poczujemy niezwykłe muśnięcie wiatru, to może 
znaczyć, że tuż obok nas przeleciał gryf pod niewidzialną postacią. 
Lokalnych historii i anegdot o tych fantastycznych stworach jest całe 
mnóstwo. Nie sposób tu przytoczyć wszystkich opowieści. Jedno jest 
pewne: gryf inspiruje nas jak żadna inna mityczna bestia. 
Fantastyczny stwór przede wszystkim przypomina nam jednak o bo-
gatej i godnej należytego upamiętnienia przeszłości tych ziem. – Pod 
pewnymi względami gryf wszak wciąż skutecznie pełni swą prawdzi-
wą funkcję strażnika: strzeże on bowiem na swój unikatowy sposób 
pamięć o dziejach nadbałtyckiego księstwa oraz o czynach władców, 
którzy przez wieki mu przewodzili – podkreśla Hadrian L. Kryśkiewicz 
w tekście „Recepcja symbolu gryfa na Pomorzu Zachodnim”. Książęta 
pomorscy i późniejsi włodarze tych ziem wyznaczyli mu w tej krainie 
ważne miejsce, a my możemy się cieszyć, że opiekę nad nami roztaczają 
skrzydła tak niezwykłej istoty. 

autor: Karolina Wysocka/ foto: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 
Pomeranica, Wikipedia, Szymon Jeż/ źródła: „Pod skrzydłami gryfa”, 
praca zbiorowa, Szczecin 2014; A. Giza-Zwierzchowski, „Przewodnik 

po magicznym lesie. Legendy Puszczy Bukowej”, Szczecin 2019; W. 
Banaszak, „Tajemnice Sediny: Część 4 – Bez Gryfa?”, sedina.pl; P. Gło-
wa, „Fantastyczna obecność czyli Gryf w Szczecinie”, przemekglowa.

blogspot.com; „Gryf – historie i legendy”, zp.pl, „Gryf Pomorski”, en-
cyklopedia.szczecin.pl; H.L. Kryśkiewicz, „Recepcja symbolu gryfa na 
Pomorzu Zachodnim”, „Przegląd Zachodniopomorski”, academia.edu

Bransoleta księżnej Klary, fot. MN w Szczecinie
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IVES/BERNSTEIN/PARKER

Pierwszy raz w tym sezonie Brass Ensemble Orkiestra Filharmonii Szcze-
cińskiej pod dyrekcją Rune Bergmanna razem z widzami i słuchaczami 
przeniesie się za ocean, do Nowego Świata muzycznych gatunków form 
i inspiracji. Muzyczna historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
rozpoczyna się na długo przed przybyciem pierwszych kolonizatorów. Jej 
źródła związane są z rdzennymi mieszkańcami kontynentu. Kolejna karta 
dziejów muzyki amerykańskiej została zapisana przez afro amerykanów 
oraz imigrantów ze wszystkich stron świata. Być może w tej wielokultu-
rowości tkwi sedno gigantycznej popularności muzyki amerykańskiej na 
całym świecie, którą obserwuje się od drugiej połowy XX wieku. Każdy 
odnajdzie w niej coś swojego. Koncert symfoniczny – transmisja on line. 
W programie Charles Ives / Eric Crees - Variations on „America”, Leonard 
Bernstein / Eric Crees - kompozytorzy - Suita z West Side Story oraz Jim 
Parker - A Londoner in New York.            ds

Filharmonia Szczecińska 13 listopada g.19

foto: P. Gmadzyk, Opera na Zamku

„PIĘKNOŚĆ TWĄ WIDZĘ…” 
CZYLI SZTUKA LITEWSKA 

To wystawienniczy przebój muzeum przy Wałach Chrobrego. Przygo-
towywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Mu-
zeum Narodowym im. M. K. Čiurlionisa w Kownie wystawa sztuki litew-
skiej pierwszej połowy XX wieku jest pierwszą w Polsce panoramiczną 
prezentacją zjawisk artystycznych w sztuce litewskiej przełomu XIX i XX 
wieku oraz pierwszych dekad ostatniego stulecia, intensywnie rozwi-
jającej się równolegle do polskiego modernizmu i wczesnej awangardy.  
W przestrzeni wczesnomodernistycznego gmachu Muzeum Narodowego 
w Szczecinie kuratorzy zdecydowali się zaprezentować blisko 100 staran-
nie wyselekcjonowanych ze zbiorów kowieńskich dzieł takich artystów, 
jak PetrasKalpokas, Antanas Žmuidzinavičius, Antanas Samuolis, Ado-
masGaldikas i Antanas Gudaitis czy VictorasVizgirda. Nie brakuje także 
reprezentacji twórczości najsłynniejszego twórcy litewskiego przełomu 
XIX i XX wieku – uznawanego za narodowego wieszcza litewskiego – Mi-
kalojusa Konstantinasa Čiurlionisa.            ds

Muzeum Narodowe Wały Chrobrego, do 29 listopada 2020

foto: materiały prasowefoto: Musical West Side Story
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„MADAMA BUTTERFLY”,  
GIACOMO PUCCINI

Melodramat wszech czasów i najgłębszy psychologicznie portret kobie-
ty w operowej literaturze w reżyserii Pii Partum. Najsłynniejsza kobieta  
w historii opery, a przy tym niebywałe wyzwanie wokalno-aktorskie. 
Śpiewaczka grająca rolę Butterfly musi zmierzyć się z całym wachlarzem 
skrajnych emocji i nie schodząc ze sceny, śpiewać łącznie przez niemal 
90 minut. Dramatyczna historia związku gejszy i porucznika amerykań-
skiej marynarki osadzona jest w tętniącym życiem współczesnym Tokio. 
Szczecińskie przedstawienie, nawiązujące do poetyki filmów Larsa von 
Triera, jest wzbogacone o postać tancerza – alter ego Butterfly, a także 
o multimedialne projekcje. „Madama Butterfly” to historia uniwersalna, 
mogłaby równie dobrze wydarzyć się dzisiaj. Różnice kulturowe są wciąż 
aktualne, ludzie nadal zakochują się niewłaściwie, to się akurat nigdy 
nie zmieni. Inscenizacja obraca się wokół wielu współczesnych wątków 
popkulturowych – mówi reżyserka Pia Partum. – Właściwie w pewnych 
aspektach spektakl będzie mieć wiele wspólnego z... telenowelą.            ds

Opera na Zamku, 21 listopada g. 19, 22 listopada, g.18

foto: P. Gmadzyk, Opera na Zamku

„BAMBI, OPOWIEŚĆ LEŚNA” 

To spektakl o życiu i przygodach małego, a potem dorosłego jelenia 
Bambi. Powieść dla dzieci „Bambi, opowieść leśna” została napisana  
i opublikowana przez austriackiego pisarza Felixa Saltena w 1923 roku.  
To historia żyjących w lesie zwierząt, wśród których jelenie stanowią gru-
pę niemal arystokratyczną. Leśne życie opisane przez Saltena to nie sie-
lanka. Obok miłych i pięknych chwil zdarzają się bowiem sytuacje pełne 
agresji czy wręcz tragedie, a zwierzęcy bohaterowie powieści zdają się 
być lustrzanym odbiciem społeczeństwa ludzkiego. Są wśród nich boha-
terowie i tchórze, agresorzy i obrońcy, a cała powieść do złudzenia przy-
pomina powstałą długo później historię z „Króla Lwa”.
Spektakl dla dzieci w wieku szkolnym. Reżyseria Arkadiusz Klucznik, sce-
nografia Mateusz Mirowski, muzyka Rafał Rozmus, choreografia Marta 
Bury. Obsada: Maja Bartlewska,Mariola Fajak-Słomińska, Rafał Hajdukie-
wicz, Danuta Kamińska, Dariusz Kamiński, Katarzyna Majewska.           ds

Teatr Pleciuga, listopad 2020

foto: materiały prasoweŁ. Szełemej©Opera na Zamku
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POKAZ OBRAZU 
„WIZYTA W GALERII” 

 „Wizyta w galerii” to już trzynasty obraz Augusta Ludwiga Mosta  
w kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie (obok zawierającej 70 prac 
„Teki Mosta” oraz szkicowników artysty). Dzieło zostało zakupione przez 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie, stanowi dłu-
goterminowy depozyt w szczecińskim muzeum. Dla zwiedzających mu-
zeum przygotowało także specjalny folder z biogramem artysty oraz opi-
sami wszystkich dzieł Augusta Ludwiga Mosta w swojej kolekcji.  Obraz 
przedstawia współczesną malarzowi wizytę w galerii malarstwa. Jest on 
po części refleksją artysty nad własną profesją i percepcją efektów wła-
snej pracy – dzieł, które tworzone są z myślą o odbiorcach. Jednak przede 
wszystkim obraz jest anegdotyczną sceną rodzajową, podpatrzoną przez 
Mosta być może w monachijskiej Starej Pinakotece, ukazującą nie tylko 
poczucie humoru artysty, ale także zdradzającą jego zainteresowania kul-
turą regionalną.             ds

Muzeum Historii Szczecina (Ratusz Staromiejski),  
czwartek – niedziela, g.12 – 18. 

foto: P. Gmadzyk, Opera na Zamku

„WIECZÓR BALETÓW 
POLSKICH”

Balety polskie odkrywane na nowo – „Na kwaterunku” Moniuszki w bły-
skotliwej interpretacji Roberta Bondary oraz „Pieśń o ziemi” Palestra  
w choreografii włoskiego twórcy Paolo Mangioli.

Na spektakl składają się dwa balety jednoaktowe, żywiołowa „Pieśń o zie-
mi” Romana Palestra i „Na kwaterunku” Stanisława Moniuszki. Pierwsza 
choreografia jest dziełem włoskiego artysty Paolo Mangioli, dyrektora 
baletu narodowego na Malcie, który na nowo zinterpretował mistrzow-
sko zorkiestrowaną i niezwykle energetyczną partyturę Palestra, patrząc 
na nią przez pryzmat wartości uniwersalnych jako twórca nie związany 
do tej pory z polską kulturą muzyczną i taneczną. Błyskotliwej interpre-
tacji drugiej choreografii podjął się Robert Bondara, jeden z najlepszych 
choreografów w Polsce. Zmyślne połączenie pozornie kontrastowych 
koncepcji artystycznych ułożyło się w spójną opowieść o dziejach nasze-
go świata.              ds

Opera na Zamku, 28 listopada, g. 19, 29 listopada, g. 18

foto: materiały prasowefoto: materiały prasowe
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Inwestycja w kreatywne umysły
Kreatywność to najważniejszy ludzki zasób, z którego może skorzystać każdy. Taką możliwość daje szczecińska Akademia Sztuki,  
w murach której, od 2015 r. działa Centrum Przemysłów Kreatywnych. CPK to jednostka transferu wiedzy i technologii Akademii Sztuki, 
to połączenie kilkunastu profesjonalnych laboratoriów, wiedzy i kreatywności naukowców oraz projektantów działających na AS. Jej ce-
lem jest wspieranie firm oraz instytucji poprzez współtworzenie innowacyjnych rozwiązań, co pośrednio ma wyraźny wpływ na rozwój 
Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. O CPK rozmawiamy z jej dyrektor Dominiką Rychlicką.

Zacznijmy najpierw od tego i wyjaśnijmy, czym są w ogóle 
przemysły kreatywne.
Przemysły kreatywne, czyli tzw. sektor kreatywny to część ryn-
ku, który tworzą podmioty gospodarcze łączące działalność arty-
styczną i projektową z przedsiębiorczością. Na Akademii Sztuki 
jest to kreatywna i nowoczesna przestrzeń, w której wykorzystu-
jemy twórczy potencjał naszych naukowców, projektantów, ar-
tystów oraz studentów do rozwiązywania biznesowych wyzwań 
naszych klientów - firm i instytucji.
Na czym dokładnie polega działalność Centrum Przemysłów 
Kreatywnych na AS?
Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe, np. bony na innowa-

cję. W czerwcu otrzymaliśmy grant badawczy na opracowanie 
innowacyjnego zestawu do wspomagania rehabilitacji w trybie 
online, który zrealizowaliśmy z sukcesem. Zajmujemy się także 
transferem wiedzy w postaci publikacji, warsztatów czy konsul-
tacji. We wrześniu gościliśmy z wykładem Zuzannę Skalską, która 
jest uznanym w Europie i na świecie doradcą ds. trendów strate-
gicznych w zakresie innowacji (thinking design). Podejmujemy też 
zlecenia komercyjne, które dla mnie są szczególnie ważne i intere-
sujące, gdyż sama wywodzę się z biznesu. Uwielbiam bezpośred-
ni kontakt z klientem, a jeszcze bardziej kręcą mnie i mój zespół 
wyzwania, z jakimi trafiają do nas ludzie. Obecnie pracujemy nad 
artystycznym kalendarzem dla jednej z najlepszych w Polsce, 
szczecińskiej firmy z branży IT.



Kultura87 

Główną ideą CPK jest współpraca pomiędzy sztuką, nauką  
i biznesem. Jak na takiej współpracy może zyskać biznes, dla-
czego to takie ważne?
CPK powstało z inicjatywy i według pomysłu prof. dr hab.. Ka-
mila Kuskowskiego i dr hab. Waldemara Wojciechowskiego  
w ramach ambitnego projektu „Akademia zmienia Szczecin- Cen-
trum Przemysłów Kreatywnych”. Na otwarciu Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz powiedział: 
„To nie jest inwestycja w mury, to inwestycja w umysły”. Ja bym 
to jeszcze uszczegółowiładodając: to inwestycja w KREATYWNE 
umysły.  Kreatywność to najważniejszy ludzki zasób! Bez niej nie 
byłoby postępu. W sztuce termin ten oznacza m.in. umiejętność 
tworzenia czegoś nowego, natomiast w ekonomii jest on powiąza-
ny z innowacjami. Gdy zestawimy to wszystko obok siebie i gdy 
wdrożymy te pojęcia w życie, czyli powstawanie mikro i małych 
przedsiębiorstw z sektora kreatywnego, tworzenie otoczenia przy-
jaznego do zatrzymywania w regionie studentów naszej uczelni – 
przyszłych pracowników i pracodawców, to aktywność gospodar-
cza regionu staje się faktem. W skali makro przemysły kreatywne 
stają się czynnikiem budującym konkurencyjność miast i regionów, 
dlatego warto w nie inwestować i uwzględniać w strategii miast.
Obok znaczenia ekonomicznego bardzo ważnym aspektem jest 
znaczenie wychowawcze- kreowanie społecznych gustów, stylu 
życia, promowanie estetyki w przestrzeniach publicznych. Sama 
wiesz jak ważne społecznie są takie miejsca jak Kreuzberg czy te-
raz już bardziej Prenzlauerberg w Belinie. To wszystko powstało  
z przemysłów kreatywnych.
Nie jesteś bezpośrednio związana ze sztuką ale masz dużą 
wiedzę na ten temat, zmysł estetyczny i przede wszystkim 
spore doświadczenie w zarządzaniu, w byciu menadżerem. 
Jak Ty patrzysz na funkcjonowanie takiej instytucji jak AS  
i znajdującego się w nim Centrum?
Jestem ze sztuką związana gdzieś od 7 roku życia – kilka lat uczy-
łam się grać na pianinie, chodziłam też na tańce ludowe, a po li-
ceum to już tylko podziwiałam i czerpałam garściami od praw-
dziwych artystów (śmiech). A tak na serio, to nie mogę wyjść  
z zachwytu, że Szczecin ma Akademię Sztuki! To ma ogromne 

znaczenie dla naszego województwa. Nowe władze uczelni wizjo-
nersko podchodzą do jej rozwoju, poprzez dopasowywanie dyscy-
plin do aktualnych czy dopiero pojawiających trendów na rynku, 
co bardzo szanuję. Stanowisko dyrektorskie objęłam stosunkowo 
niedawno, bo w marcu tego roku, a biorąc pod uwagę „klimat” jaki 
obecnie mamy, cały czas poznaję możliwości funkcjonowania CPK-
-u i ludzi, którzy tam pracują. Udało się na szczecie w tym dziwnym 
czasie zrealizować kilka ciekawych projektów i poznać wiele inte-
resujących firm. Obecnie pracuję nad budowaniem strategii CPK na 
kolejne 4 lata, ze szczególnym naciskiem na budowanie marki, bo o 
możliwościach tego miejsca i pro-biznesowym podejściu do klien-
tów, muszą dowiedzieć się wszyscy (śmiech)! Jestem też po spotka-
niu z Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, dla którego już 
od kilku lat nasi studenci robią niesamowite materiały edukacyjne, 
a teraz chcę jeszcze bardziej tę współpracę nakręcić
Najbliższe plany?
Obecnie pracuję nad nową strategią CPK na kolejne 4 lata, ze 
szczególnym naciskiem na budowanie marki, bo o możliwościach 
tego miejsca i pro-biznesowym podejściu do klientów, muszą 
dowiedzieć się wszyscy (śmiech)! Jestem też po spotkaniu z Mu-
zeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, prowadzę też rozmowy  
z Urzędem Marszałkowskim. Dla tych obydwu instytucji już od 
kilku lat nasi studenci robią niesamowite materiały promocyjne  
i edukacyjne, a teraz chcę jeszcze bardziej tę współpracę nakręcić.
Centrum będzie się też stawało miejscem wsparcia dla naszych 
studentów w ich pierwszych samodzielnych krokach na rynku pra-
cy i kluczowym miejscem na mapie naszego regionu, jeśli chodzi  
o promocję przemysłów kreatywnych. Szczegółów nie zdradzę, bo 
może jeszcze covid je usłyszy i po złości będzie chciał przeszkodzić, 
zostając z nami na kolejny rok. Oby nie! 
I tego nam wszystkim życzę i dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Mila Łapko,  
Zdjęcia CPK: Kamil Macioł

Centrum Przemysłów Kreatywnych posiada:
- Laboratorium Realizacji (modelarnia/prototypowanie)
- Laboratorium Technik Ceramicznych
- Laboratorium Fashion Design (w tym pracownia  
obuwnicza i złotnicza)
- Laboratorium Virtual Design 
- Laboratorium Form Przestrzennych
- Laboratorium Serigrafii
- Laboratorium Cyfrowego Druku Prototypowego
- Laboratorium Grafiki Bitowej i Wektorowej
- Laboratorium Technologii Nagrań Dźwiękowych (studio)
- Laboratorium Projektowe Architektury Wnętrz
- Laboratorium Cyfrowego Modelowania 2D i 3D Architektury Wnętrz
- Laboratorium Rejestracji Obrazu Filmowego ( greenscreen)
- Laboratorium Edycji Obrazu i Dźwięku
- Laboratorium Postprodukcji Filmowej
cpk@akademiasztuki.eu



POECI NA NOWE CZASY

Jak w tym wszystkim odnajduje się Szczecin? Okazuje się, że całkiem 
dobrze. Na młodej i internetowej scenie poetyckiej naszego miasta jest 
bardzo różnorodnie. Po pióro, a może raczej klawiaturę smartphona lub 
laptopa, sięgają zarówno absolwenci polonistki, studiów pisarskich, jak 
też osoby formalnie niezwiązane z rodzimą kulturą słowa. Wśród nich 
są: Jan Sieczka, Maria Kisielowska i Joanna Żelazny.
Pokolenie Y tworzy poezję
Teraz głos ma pokolenie cyfrowe, tzw. milenialsi. Internet zaś wycią-
gnął poezję z niszy. Światowi dziennikarze zaznaczają, że według ame-
rykańskich badań wiersze nigdy nie sprzedawały się tak dobrze. Pod-
kreślają, że liczba czytających poezję i kupujących tomiki stale ulega 
zwiększeniu, a odbiorcy to głównie osoby młode, choć nie tylko. We-
dług nich za wzrost zainteresowania liryką odpowiedzialne są media 

społecznościowe. – Poezja to nowy pop – stwierdziła niedawno Kara 
Becker, dziennikarka współpracująca m.in. z Vogue.pl.
Internet otworzył poezji nowe drzwi rozwoju. Z papieru, gdzie od lat 
traciła na zainteresowaniu, przeniósł ją na portale, fora i właśnie media 
społecznościowe. A stamtąd, w dużej mierze, znów wróciła do tradycyj-
nej formy. Tomik „Mleko i Miód”, najbardziej popularnej obecnie poet-
ki internetowej, Rupi Kaur, sprzedał się w ponad 2,5 mln egzemplarzy  
i został przetłumaczony na kilkadziesiąt języków! Autorka jest zaś uzna-
wana za trendsetterkę instapoezji. Mówi się, że to ona wyznacza tema-
ty współczesnej liryki. W orbicie jej zainteresowań są takie zagadnie-
nia jak: feminizm, problemy migracji, zdrowie psychiczne i zaburzenia 
odżywiania. Widać więc, że odbiorcy we współczesnej poezji szukają 
odpowiedzi na trudne czasy, emocji oraz bliskich im problemów. Inter-

wiersze: Joanna Żelazny

 Poezja to jedna z najbardziej niezwykłych dziedzin sztuki. Wyprzedza innych, prowokuje i ma wielką siłę. To właśnie ona 
najszybciej reaguje na nowe zjawiska. Obecnie przeżywa drugą młodość, dzięki internetowej sieci. A my, mimo, że żyjemy  
w niezbyt lirycznych czasach, wciąż czujemy jej głód. Coraz chętniej po poezję sięgają też młodzi ludzie. Tworzą ją, prze-
żywają i komentują, pokazując, że liryka nie tylko wciąż żyje, ale też na naszych oczach przechodzi kolejną metamorfozę. 
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net zaś pozwolił tworzyć lirykę wszystkim i w dużej mierze odebrał głos 
krytykom literackim. Teraz liczą się głównie odbiorcy, użytkownicy, 
znajomi na Facebooku oraz obserwatorzy na Instagramie. To oni decy-
dują o tym, co jest popularne, co warto czytać. Tymczasem najmłod-
sze pokolenie kreatywnych ludzi świetnie odnajduje się w tym świecie 
i publikując swoją twórczość w mediach społecznościowych, tworzy ze 
swoimi odbiorcami silną więź. To z kolei sprawia, że poezja zatacza co-
raz szersze kręgi, będąc niezwykle ważną częścią internetowych sieci. 
Jan, Sieczka w głowie
Ponad 500 użytkowników lubi na Facebooku poezję Jana Sieczki. Sam 
zainteresowany studiuje psychologię, skończył szczecińskie studia pi-
sarskie i lubi słuchać różnych historii, a także je opowiadać. Zdobył kil-
ka wyróżnień na konkursach poetyckich, ma za sobą także występy na 
wydarzeniach literackich. Debiutował na łamach prasy kilka lat temu, 
 w „Pegazie Polickim”, dodatku do „Wieści Polickich”. – Staram się za-
wsze obcować z muzyką, sztuką wizualną czy pisaną, bo bez nich moje 
życie byłoby nudne i puste. Piszę wiersze. Lubię gry wideo i nowe tech-
nologie. Od jakiegoś czasu interesuję się koszykówką – mówi o sobie. 
Jan przyznaje, że inspiruje go życie. – Na podstawie obserwacji siebie  
i innych wymyślam sytuacje liryczne – tłumaczy. – Moja poezja to dyna-
miczny, zmienny zbiór okresowych przemyśleń i spostrzeżeń w formie 
wiersza. Poruszam tematy intymności, emocji oraz społeczne, jeśli czu-
ję, że warto o czymś napisać. Stosuję szereg różnych metafor w taki 
sposób, żeby ciekawie ujmować podjęte przeze mnie tematy czy mo-
tywy – dodaje. Odbiorcami poezji Jana są głównie osoby w wieku 18-24 
lat, ale znajdują się też fani w średnim wieku oraz starsi. Pozytywnie  
o jego twórczości wypowiadają się zarówno poetyccy laicy, jak też oso-
by, które zawodowo zajmują się krytyką literacką. Według Jana poezja 
internetowa jest tak popularna, bo najchętniej używanymi aplikacjami 
mobilnymi są obecnie media społecznościowe, ludzie korzystają z nich 
codziennie. Szukają tam także poezji. Dla niego twórczość jest jedną ze 
sztuk ekspresji. – Pobocznym zajęciem, które pozwala patrzeć na to, 
co dookoła, w sposób inny, pełniejszy, a zarazem zdystansowany. Za-
stanawiać się nad opcją przeciwną do społecznie aprobowanej. Poezja 
wsiąknie wszystko – wyjaśnia. Uważa, że sztuka powinna iść w parze 
z rozwojem osobistym. Według niego obecni twórcy piszą o tym, co 
na nich najsilniej oddziałuje. – Otrzymujemy artystyczny komentarz 
współczesności – mówi. – Piszemy też o nadziei, miłości, przyjaźni, ulot-
nych chwilach wartych zapamiętania – dodaje. Interesuje go poetyka 
miasta, lubi zwięzłe formy, planuje wydać tomik wierszy. Twórczość 
Jana znajdziecie na: facebook.com/sieczkawglowie/.
Maria, Życie w szufladzie
Maria Kisielowska prowadzi na Facebooku blog poetycki. – W życiu 

generalnie preferuję kolor biały, myśli jednak wciąż mam niebieskie,  
a uśmiech rozlewam jak czerwone wino – napisała kiedyś o sobie. 
Prowadzi intensywne życie zawodowe i prywatne, poezją zajmuje się  
w wolnych chwilach. Maria jest współautorką tomiku wierszy „Słowa 
jak motyle”, brała udział w Korytowskiej Nocy Poetów i została kilku-
krotnie wyróżniona na różnych konkursach poetyckich. Wychowała się 
na wierszach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wisławy Szymbor-
skiej i księdza Twardowskiego. Nazywa się szczecinianką, choć się tutaj 
nie urodziła, ale mieszka, bo kocha to miasto.
Mówi, że chowa się w sobie, lubi to miejsce. – Moja poezja ma też wy-
miar mocno osobisty, intymny, chociaż absolutnie rzadko piszę o sobie 
samej. Lubię jednak przetwarzać problemy społeczne przez pryzmat 
własnej wrażliwości. Myślę, że wrażliwość jest cechą na tyle cenną, 
aby się nią dzielić. W moim dorobku poetyckim znajdują się utwory  
o tęsknocie, miłości, przyjaźni, relacjach ze sobą i światem, ale zawsze 
w jak najmniej oczywistej formie dla opisywanego zjawiska. Bardzo 
lubię dawać wyraz właśnie tej nieoczywistości świata, różnicy poglą-
dów, wolności naszych uczuć – wyjaśnia Maria.  Cieszy ją fakt, że poezja 
dostosowała się do współczesnych odbiorców. – Internet to przecież 
główne źródło informacji, rozrywki, a coraz częściej również rozwoju 
i myślę, że stąd wynika zwiększone zainteresowanie właśnie taką for-
mą poezji  – mówi. Pochwala także aspekt ekologiczny, sama stara się 
rzadziej czytać książki w papierowej, tradycyjnej formie. Docenia to, że 
Internet i social media dają nieograniczone możliwości rozwoju oraz 
inspiracji, ale widzi też ich pułapki. Poezja Marii jest pełna wrażliwości  
i emocji, brzmią w niej echa kobiecej tradycji literackiej. Autorka mówi, 
że nie pisze o Szczecinie, choć miasto ją inspiruje. – Bardzo bym chciała 
i mam zapisanych mnóstwo niedokończonych zdań na jego temat! Tyl-
ko właśnie to, co jest najgłębiej w nas, najtrudniej wydobyć – tłumaczy  
z uśmiechem. Twórczość Marii można znaleźć na: facebook.com/po-
ezja.mariakisielowska.
Joanna, Połezja
„Połezja” na Facebooku i „myśli.ubrane” na Instagramie to dwa miejsca 
w sieci, które należą do Joanny Żelazny. Autorka tych blogów poetyc-
kich studiuje wokalistykę na szczecińskiej Akademii Sztuki. Czas dzieli 
między śpiew operowy, spotkania z ludźmi, pracę i w międzyczasie – 
lirykę. Twierdzi, że twórczość pomaga jej oczyścić głowę z nadmiaru 
emocji oraz wrażeń. Cieszy się, że grono zainteresowanych jej twórczo-
ścią szybko się powiększa. –  Jestem zaskoczona jak duży zasięg mają 
media społecznościowe. Czasem zdarza mi się spotkać osobę, która ko-
jarzy mnie właśnie z tego względu, że od czasu do czasu udostępniam 
wiersze – mówi.

roaming

nieustanne
połączenia wychodzące 
poza dom poza strefę komfortu 
nie włączam mikrofonu 
nasłuchuję zdań pośród szumu 
brak sygnału brak kontaktów 
jutro odpowiem nie mogąc biegać 
poznawać zbliżać dotykać 
oddychać

Jan Sieczka
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 Joanna swoją poezję nazywa niedoskonałą, bo jej pisanie jest całkowi-
cie intuicyjne. – Mój pierwszy blog poetycki, który funkcjonuje do dziś, 
widnieje na Facebooku pod nazwą: „Połezja”. Spodobał mi się ten neo-
logizm, ponieważ ilustruje na samym wstępie moją świadomość tego, 
że to, co tworzę jest niedopasowane do typowego wzorca, jakim się 
charakteryzuje wiersz klasyczny oraz są to twory osoby, która od za-
wsze walczy z dysleksją i nie wiedzieć czemu nagle spontanicznie zapra-
gnęła pisać amatorskie utwory literackie – tłumaczy. Przyznaje, że jej 
wiersze są pozbawione uporządkowania. – Chaotyczne i abstrakcyjne 
jak moje myśli, skojarzenia – dodaje. Odbiorcy jej poezji są mniej surowi  
w ocenie, doceniają np. melodię słów, która spaja utwory Joanny. Autor-
ka przyznaje, że pisanie wierszy pozwala jej się skoncentrować, zwolnić 
tempo, wysnuć jakiś wniosek z potoku myśli. – Gdy już to uchwycę, to 
odseparowuję go od tych niepotrzebnych, mniej istotnych kwestii – tłu-
maczy. Moment, w którym może napisać parę myśli w ciągu dnia traktu-
je jako nagrodę. – Piszę również wtedy, gdy coś mnie zachwyci. Co cie-
kawe, ten zachwyt często nie jest synonimem doskonałości. Uwielbiam 
w drugim człowieku i w przyrodzie to wszystko, co jest nieoczywiste, 
asymetryczne, nieperfekcyjne – wyjaśnia. Często inspirują ją utwory 
muzyczne, chętnie czyta wiersze innych, szczególnie mało znanych po-
etów internetowych. Lubi opisywać codzienne życie, czerpie inspiracje 
także z miasta. Wiersze Joanny znajdziecie np. na: facebook.com/joan-
naswilpa.
Liryka XXI-wieku
Ogromna popularność poezji internetowej wydaje się być nie tylko ko-
lejnym etapem zmian we liryce, ale też wezwaniem o nowe głosy, które 
pomogą innym zrozumieć współczesny świat. Okazuje się, że w czasach 
galopującego materializmu i konsumpcjonizmu, potrzebujemy też cze-
goś więcej. – Poezja też się klika – napisała w swojej publikacji literatu-
roznawczej Karolina Najgeburska z Uniwersytetu Gdańskiego. Twórcy, 
zarówno ci mniej, jak również bardziej znani, zadomowili się w interne-
towym świecie i stamtąd toczą z nami rozmowy o miejscu poezji w tych 
czasach. Ich wiersze są zaś tam obecne w różnych formach. Internet 
daje im bowiem ogromną ilość różnych możliwości używania środków 
wyrazów, ekspresji i interakcji. Z kolei odbiorcy, wraz z twórcami, chcą 
na bieżąco dzielić emocje, marzenia oraz wydobywać na wierzch wła-
sne myśli.
 Jan, Maria i Joanna doskonale odnaleźli się w regułach internetowej sie-
ci. Być może ich poezja sprawi, że przeglądając stronę główną na Face-
booku czy Instagramie na chwilę się zatrzymacie lub zachęci Was to do 
odświeżenia literackiej klasyki. Jedno jest pewne: Jan Twardowski miał 
rację pisząc, że poezja „jest po trochu jak mówienie ludzkim językiem 

w dobie maszyn i komputerów”, a słowa „medycyna, prawo, finanse czy 
technika to wspaniałe dziedziny, ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości” 
słynnego nauczyciela Johna Keatinga ze „Stowarzyszenia Umarłych Po-
etów” nigdy nie były tak aktualne jak dziś. 

autor: Karolina Wysocka, foto: Jan Sieczka (archiwum prywatne), Maria 
Kisielowska (zdjęcie i wizaż: Arek Rząd, Iwona Rząd, Studio Red Room), 

Joanna Żelazny (Przemysław Kaweński)
„roaming” (Jan Sieczka), „Tato” (Maria Kisielowska),  

„mewa”, „piżama” (Joanna Żelazny)

Tato

Przeglądam się w Tobie
jak w odbiciu lustrzanym,
marszcząc Ci czoło
na kilka słów za mało.
Jesteśmy, Tato, jak dwie krople wody
i całe szczęście w tym nieszczęściu,
że mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo.

Maria Kisielowska

Joanna Żelazny
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LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM (PRZY DEPTAKU)

OFERUJEMY OKULARY PROGRESYWNE, BIUROWE ORAZ JEDNOOGNISKOWE

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PROFESJONALNEGO BADANIA WZROKU 
PRZEZ DYPLOMOWANEGO OPTOMETRYSTĘ 

NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY W SZCZECINIE

NIETUZINKOWE OPRAWY MAREK TAKICH JAK: ETNIA BARCELONA, LIU JO, CALVIN KLEIN, ROBERTO CAVALLI, 
SWAROVSKI, SALVADORE FERRAGAMO, TIMBERLAND, MONT BLANC I WIELE INNYCH!

MANUFAKTURA WZROKU | SZCZECIN | CONCEPT STORE
UL. MONTE CASSINO 40 

TEL. 575-494-942
WWW.MANUFAKTURAWZROKU.PL





  

Równa firma – dobre praktyki
foto: Jarosław Gaszyński

Podczas gali wręczenia wyróżnień w ósmej edycji Plebiscytu Rów-
na Firma i  trzeciej edycji Plebiscytu Menedżer Roku, organizowanej 
przez Fundację Biznes Innowacje Networking, zostali wyłonieni lau-
reaci oraz zwycięzcy poszczególnych kategorii. Wielki finał odbył się  
w Grand Park Hotelu. Firma, która zwyciężyła w Plebiscycie Równa 
Firma to Nordic Consulting & Development Company. Menedżerką 
Roku 2020 została Małgorzata Fieducik,  Dyrektor Hotelu Novotel i Ibis 
Szczecin Centrum, a Menedżerem Roku Sławomir Piński, Dyrektor Za-
rządzający Binowo Park Golf Club.               ad

 Jarosław Tarczyński, Maciej Pirczewski

 Norbert Rokita, Katarzyna Kazojć, Monika Pyrek 

 

 

 

Paweł Finkielman, właściciel firmy, która zwyciężyła w Plebiscycie Równa Firma, 
Justyna Osuch, Celina Skrobisz

Konrad Kijak i Sławomir Piński, Menadżer Roku, Binowo Park Golf Club

Konrad Kijak i Sławomir Piński, Menadżer Roku i dyrektor Binowo Park Golf Club 
Dorota Gródecka, Joanna Lewandowska, Anna Tarnowska, Nina Manduk-Czyżyk

Polmotor na golfowo
foto:  Jarosław Gaszyński

Na znanym i popularnym podszczecińskim polu golfowym w Binowie 
w trzeci weekend października odbył się turniej Kia Polmotor Finał 
Turniejów Klubowych. Humory i pogoda dopisały. Nie zawiedli także 
uczestnicy, którzy walczyli na polu pełnym jesiennych barw. Oficjal-
na ceremonia wręczenia nagród odbyła się kilka dni później w formie 
transmisji na Facebooku. W trakcie turnieju Kia Polmotor zaprezento-
wała kolejne modele swoich samochodów. Tym razem Sorento i ProCe-
ed. Impreza została zorganizowana przez Binowo Park Golf Club wraz 
z Kia Polmotor.                                  ds

 Erwina Kolasińska, Dariusz Kuriata, Izabela Roman

 Maciej Grabowski, Leonard Gugała, Mariusz Smilgin

 Marek Kaczyński

 Uczestnicy wydarzenia

 Rafał Zmysłowski, Artur Śliwiński, Szymon Olszewski
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Najlepsi jeźdźcy
foto:  materiały prasowe

 Daria Kobiernik – najlepsza amazonka finału Polskiej Ligi Jeździeckiej 

 - Najlepszym zawodnikiem Kategorii Złotej został reprezentant KJ Okoły – Adam 
Grzegorzewski. Na miejscu drugim całe zmagania ukończył Dawid Kubiak z Sobieski 
Jumping Team, a miejsce trzecie w tej klasyfikacji zajął Antoni Strzałkowski – reprezen-
tant KJ Strzała Krubiczew

 Zwyciężczyni Maja Szewczyk (KJ Avanti Opole), Lena Maruszak  
(KS AZS UWM Olsztyn), Julia Szychowiak (KS Small Cherry Trzebr)

 Adam Grzegorzewski zwycięzca Złotej i Srebrnej Rundy Polskiej Ligi Jeździeckiej 2020 

 Adam Nicpoń 

Był szał i show
foto:  Jarosław Gaszyński

Są takie piosenki, które sami, bezwiednie zaczynamy nucić, gdy je 
usłyszymy. Takie, które nas wzruszają lub porywają z foteli i sprawiają, 
że krew zaczyna szybciej krążyć w żyłach. Są takie musicale i filmy mu-
zyczne, które znamy na pamięć, a i tak oglądamy je ponownie np. „Ka-
baret”, „Chicago”, „Upiór w operze”, „Hair”, „Koty”. Najbardziej znane 
utwory z takich produkcji zaprezentowali w „Musical Show” aktorzy 
szczecińskiego Teatru Polskiego.            ds

 Zespół Teatru Polskiego nie żałował sił i potu.

 Krzysztof Materna – częsty gość w Szczecinie (znany aktor, satyryk, konferansjer 
rejestrował widowisko. Nagle przejęła ją Marta Uszko i zaczęła filmować entuzjazm 
na widowni.

 W scenicznych kreacjach Sylwia Różycka i Marta Uszko

 Prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek z żoną wyglądali na zadowolonych...

 … Podobnie jak znany szczeciński lekarz dr Michał Szelągowski (nawet maseczka nie 
mogła ukryć, że uśmiech na jego twarzy był szeroki i szczery) z żoną Elżbietą Heńską  
i Piotrem Ochmanem z Fundacji Kultury West &Art

Cztery dni pod koniec września Akademia Jeździecka Verso La Na-
tura w Warniku pod Szczecinem była najważniejszym miejscem dla 
polskiego jeździectwa. Rozegrano w niej finałowe konkursy Pol-
skiej Ligi Jeździeckiej. Koordynację zawodów oraz organizację roz-
grywek finałowych powierzono szczecińskiej spółce VLN Adamus.    
W tegorocznej edycji zawodnicy walczyli o łączną pulę nagród 284 
800 zł, z czego aż 100 tys. zł wynosiła pula w konkursie Grand Prix me-
moriał Henryka Adamusa – założyciela i wieloletniego prezesa szcze-
cińskiej spółki Adamus S.A.                ds
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Dla poszukujących relaksu
foto: materiały organizatora

Floating Chillout – nowe miejsce na Prawobrzeżu Szczecina polecane 
szczególnie tym, którzy szukają relaksu i odprężenia w tych trudnych 
czasach, głębokiej ciszy, spokoju, błogiego ciepła a nawet stanu zbli-
żonego do lewitacji. Studio Terapii Ograniczonej Stymulacji Środowi-
skowej R.E.S.T zostało już oficjalne otwarte. Skromnie, ale uroczyście  
i w kręgu przyjaciół.               ds

 Od prawej: Agnieszka Kantor, Irena Kantor, Krystyna Jenoti

 Od prawej: Agnieszka Kantor, Marcin Kantor

 Od prawej: Krystyna Jenoti, Anna Szelest, Nikola Duszyńska,  
Irena Kantor, Katarzyna Duszyńska

 Od prawej: Katarzyna Iwańczak, Anna Szelest, Agnieszka Kantor, Sylwia Chilińska

VIP urodziny
foto: akk

Szczeciński salon VIP Collection już od dziesięciu lat ubiera panie, 
które nie boją się bawić się modą i szukają rzeczy unikatowych. Okrą-
gła rocznica była idealnym pretekstem do zorganizowania urodzino-
wej imprezy. W obchodach wzięli udział najbliżsi przyjaciele salonu, 
a także stałe klientki, dla których przygotowano specjalne pamiątki. 
Był didżej, był poczęstunek, a wszystko trwało do 2 w nocy (!).

 

 

Zaproszeni goście

Arleta Sobczyńska, Magdalena Kocińska, audytor w Geronimo Master

 

 

Arleta Sobczyńska właścicielka Vip Collection, Michał Wesołowski,  
HR Business Partner

Grażyna Osadowska, lekarz ogólny, Karol Waniszewski, trener personalny
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Kameralna music drama Stylowy jubileusz 
foto: Robert Stachnik, Cecylia Świetlikfoto: Dariusz Gorajski

Festiwal Euromusicdrama w oryginalnym stylu, już po raz piąty powró-
cił do antycznych związków muzyki z teatrem i w swoim stylu promo-
wał muzykę teatralną. W nieco innej formie, bo w bardziej kameralnej, 
w murach Teatru Kameralnego zebrali się znakomici artyści. Jedną z 
większych atrakcji tegorocznej edycji był „Koncert Mistrzów” w wy-
konaniu klarnecisty, Jeana-Marca Fessarda i gitarzysty Krzysztofa Me-
singera, którzy zagrali piękną muzykę Astora Piazolli. Wśród muzyków 
pojawiło się już najmłodsze pokolenie, które reprezentował Armand 
Witold Fessard, na co dzień uczeń Conservatoire à Rayonnement Ré-
gional w Wersalu. Nad festiwalem mecenat honorowy objęli Prezydent 
Szczecina i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Partne-
rem imprez jest Urząd Marszałkowski.          ad

W tym roku przypadło 20-lecie działalności Galerii Sztuki Współcze-
snej ArtGalle. Mimo utrudnień spowodowanych pandemią w paździer-
niku odbyła się 8 edycja corocznej wystawy Mistrz i Morze, prezen-
tującej niebanalne i optymistyczne prace inspirowane nadmorskim 
krajobrazem. Właścicielka, Jolanta Szczepańska-Andrzejewska, zapro-
siła do swoich wnętrz mistrzów malarstwa, grafiki i rzeźby, a także go-
ści, którzy z przyjemnością uczcili jej jubileusz. Patronat nad wystawą 
objął Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek.          kt

 Od lewej: Jola Szczepańska-Andrzejewska, właścicielka ArtGalle, Beata Szczepańska

 Michał Janicki  Od lewej: Anna Kiłyk, Robert Wiszowaty (Idea Inwest)

 Zofia Janicka z wnukiem Armandem  Od lewej: Jola Szczepańska-Andrzejewska (ArtGalle),  
Laura Hołowacz (CSL International)

 Patrycja Fessard, Danuta Misztal, Armand Fessard, Zofia Janicka, Michał Janicki, 
Krzysztof Meisinger z synkiem, Jean-Marc Fessard

 Od lewej: Paweł Andrzejewski (Systema Solare),  
Agnieszka Zielińska (Scandinavian-Polish Chamber of Commerce)

 Od lewej: Krzysztof Meisinger i Jean-Marc Fessard  Od lewej: Jola Szczepańska-Andrzejewska (ArtGalle),  
Paweł Andrzejewski (Systema Solare), Ewa i Roman Cieślikowie (LeSter)  
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GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet  
 al. Wojska Polskiego 70
Centrum Medyczne Słowik ul. Kaszubska 59
Centrum Medyczne Słowik ul. 5 lipca 11
Dental Art ul. Śląska 9a
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
Dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna 
ul. Kusocińskiego 12/lu3
ESTETIC Klinika Zawodny  ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Excelmed ul. Kopernika 6/2
Gabinety Dr Żółtowski  
al. Powstańców Wielkopolskich 79
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Klinika Dr Stachura ul. Jagiellońska 87
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Marosz Gabinety Medycyny Estetycznej ul. Kazi-
mierska 2G/2 (wejście od ulicy Ku Słońcu)
Medicus  pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office 
Center) al.Piastów 30
Optegra ul. Mickiewicza 138
Ortho Expert ul. Jagiellońska 87B
Perładent - Gabinet Stomatologiczny al. Po-
wstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz  
ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński  
ul. Śląska 5/2
PP Estetyczna ul. Żupańskiego 6/1
Stomatologia Kamienica 25  
ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103

HOTELE
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75 
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50 
Hotel Grand Park ul. Słowackiego 18
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13 
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10 
Willa Flora ul. Wielkopolska 18

KANCELARIE
Przemysław Manik – kancelaria adwokacka  
ul. Kr. Korony Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski – kancelaria 
adwokacka  al. Boh.Getta Warszawskiego 1/4 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur – kancelaria 
adwokacka  ul. Klonowica 30/1 
Andrzej Marecki – kancelaria adwokacka  
 ul. Kr.Jadwigi 13/12 
Mikołaj Marecki – kancelaria adwokacka  
ul. ks. Bogusława X 1/2 lokal 8
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwokaci  
i radcowie  ul. Panieńska 16  
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka  
ul. Felczaka 11 
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik – kancelaria 
adwokacka ul. Monte Cassino 7/1 
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwokacka   
ul. Bogusława 5/3 
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwokacka  
ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria adwokacka 
ul. Wyszyńskiego  14 
Licht Przeworska – kancelaria adwokacka  
ul. Tuwima 27/1 
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokacka  
ul. Odzieżowa 5  
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22 
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria 
adwokacka ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kancelaria 
notarialna al. Jana Pawła II 17 
Kancelaria Notarialna Małgorzata Węgłowska 
ul. 5 lipca 9/1
Kancelaria Notarialna Małgorzata Posyniak  

ul. Józefa Piłsudskiego 20
Kancelaria Prawna Kamil Zieliński  
ul. Narutowicza 11/14
Waldemar Juszczak – kancelaria adwokatów  
i radców al. Niepodległości 17 
Zbroja Adwokaci ul. Bogusława X 9/4

KAWIARNIE
Artetamina  ul. Rayskiego 21
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Coffee Costa  GK Kaskada
Coffee Costa  CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Columbus Coffe al. Wojska polskiego 50
Columbus Coffe  ul. Rayskiego 23/2a
Columbus Coffe  ul. Krzywoustego 16
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Columbus Coffe CH Turzyn
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fanaberia Deptak Bogusława 
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego  4  
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Orsola ul. Przestrzenna 4
Przystań na kawę ul. Rayskiego 19
Nad Piekarnią cafe & bistrot 
ul. Krzywoustego 15/U3
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
Starbucks ul. Wyszyńskiego 1
Starbucks CH Galaxy

MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki Ustowo 56 
BMW i MINI przy rondzie Hakena 
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B 
Harley Davidson ul. Gdańska  22A 
Honda ul. Białowieska 2  
HTL ul. Lubieszyńska 20 
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I  25  
Łopiński  VW ul. Madalińskiego 7 
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B 
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I  30 
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88 
Moto 46 ul. Kurza 1
Moto 46 ul. Kurza 4
Opel Kozłowski ul. Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D 
Polmotor ul. Struga 31B
Polmotor ul. Szymborskiej 6
Polmotor Ustowo 52
Skoda ul. Struga 1A 
Subaru ul. Struga 78A 
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I  25B  
Toyota Kozłowski ul. Struga 17 
Volvo ul. Pomorska 115B 
VW ul. Struga 1B  

NIERUCHOMOŚCI
Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Baltic Group ul. Piotra Skargi 15
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2  
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B
Futyma ul. Mieszka I 61A
Idea Inwest ul. Tkacka 14/U1
Lider House ul. Modra 92/2
Litwiniuk Property (Oxygen)  
ul. Malczewskiego 26
Master House ul. Lutniana 38/70
Siemaszko al. Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska  20/4
Turant & Wspólnicy ul. Mała Odrzańska 21/1
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7

RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1 
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6 
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bollywood ul. Panieńska 20 
Bombay ul. Partyzantów 1 
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar  
ul. Sienna 10

Chałupa ul. Południowa 9
City Wine ul. Sienna 8 
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
El Globo ul. Piłsudskiego 26
Emilio Restaurant al. Jana Pawła II 43
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim) 
Jin Du al. Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kisiel ul. Monte Cassino 35/2
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Kresowa al. Wojska Polskiego  67
La Rocca ul. Koralowa 101
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1 
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
Non Solo Pizza Pasta ul. Wielka Odrzańska 18U
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Piastów 30 al. Piastów 30
Porto Grande  Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Ricoria al. Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów  1
Shanghai Rynek Sienny 4
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Stockholm Kitchen&Bar  Bulwar Piastowski
Sushi & Pasta ul. Zbożowa 4
Tokyo  ul. Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława   
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi  al. Jana Pawła II 42 
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65 
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11

SKLEPY
5 Plus  ul. Jagiellońska  5 
Arcadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6 
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2 
Atrium Molo  ul. Mieszka I 73 
Batlamp ul. Milczańska 30A
Batna ul. Targ Rybny 4/2
Bella Moda ul. Bogusława  13/1  
Brancewicz al. Jana Pawła II  48 
Centrum Mody Ślubnej ul. Kaszubska 58  
Desigual, CH Galaxy – parter
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1 
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11 
HiperGlazur - Salon Łazienek ul. Świerczewska 47
Icon ul. Jagiełły 6/5
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny) 
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Kosmetologia Monika Turowska ul. Duńska 38
MaxMara ul. Bogusława 43/1 
MOOI ul. Bogusława 43 
Moda Club Al. Wyzwolenia 1
MilaBozza  ul. Krzywoustego 14/20
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)   
ul. Rayskiego 23/11
Prowansja kwiaciarnia ul. Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul. Rostocka 15
Riviera Maison  ul. Struga  23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A 
Strefa Koloru ul. Santocka 48-49
VIP Collection al. Wojska Polskiego 22 
Wineland  al. Wojska Polskiego  70

SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A 
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85 
Binowo Golf Park  Binowo 62 
Bloom ul. Koralowa 64X 
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13 
Eurofitness  (Netto  Arena) ul. Szafera 3 
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B 
Kids Arena, ul. Staszica 1
Mabo B Zone Klub ul. Welecka 2
Marina Sport ul. Przestrzenna 11 
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46 
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80

RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2  
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Strefa Jogi ul. Santocka 18/16
Szczeciński Klub Tenisowy  
al. Wojska Polskiego 127 
Universum al. Wojska Polskiego 39

ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna 
ul. Wielkopolska 32
Akademia Fryzjerska Gawęcki  Al. Wojska 
Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 
Be Beauty Instytut Urody,  
ul. Łukasińskiego 40/12
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77 
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut  
ul. Felczaka 20 
Ella ul. Kaszubska  17/2 
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Euromedis ul. Powstańców Wielkopolskich 33a
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego  37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska  7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
L.A. Beauty, ul. Raginisa 7/U3
La Fiori ul. Kwiatkowskiego 1A/6
La Rocca, al. Wojska Polskiego 9
Medestetic ul. Okulickiego 46
Manufaktura Wzroku ul. Monte Cassino 40
MOI Instytut Kobiecego Piękna  
ul. Wielka Odrzańska 28a
Modern Design Piotr Kmiecik ul. Jagiellońska 93
Natural Skin Clinic ul. Krasińskiego 10/5
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłopskich 39a
OXY Beauty  ul. Felczaka 18/U1  
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka  7/10 
Royal Thai Massage ul. Sienna 4 
Salon Bailine ul. Żółkiewskiego 13
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka Odrzańska 30
SPA Evita Przecław 96E 
Studio Kosmetyczne Kingi Kowalczyk  
ul. Szymanowskiego 8
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz  ul. Św. Wojciecha 1/9
Verabella ul. Jagiellońska 23
Well Spring Tai massage  ul. Kaszubska  13/4A  
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
Yasumi ul. Staromłyńska 19

INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Centrum Informacji Turystycznej   
Aleja Kwiatowa
CITO ul. Szeroka 61/1  
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48 
Follow Me ul. Kolumba 1 
Follow Me ul. Wendy 10A
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27 
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34 
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu  
ul. Karłowicza 28  
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego
Przedszkole Niepubliczne Nutka (Baltic Business 
Park)
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73 
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia)  
ul. Wendy 14 
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny   
ul. Niemierzyńska 17A 
Teatr Polski ul. Swarożyca 
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4  
Unity Line pl. Rodła 
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34 
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13 
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2 
Zamek Punkt Informacyjny  ul. Korsarzy 34 
Zapol al. Piastów 42 

LISTA DYSTRYBUCJI





Jedno z najbardziej zaawansowanych

technologicznie  centrów medycznych w Polsce.

 AMC Art Medical Center

ul. Langiewicza 28/U1,  70-263 Szczecin

 tel. +48 91 820 20 20

www.artmedicalcenter.eu


