
NR 09 | 149 | WRZESIEŃ 2021 r.

Sylwia Fabiańczyk-Makuch:  
Z disco polo nie będziemy  
się bratać

Wdzięk i charakter –  
szczecińskie klatki  
schodowe

Gdyby nie tenis...
WOJCIECH FIBAK:

Agnieszka Warchulska,  
Przemysław Sadowski –  

na dobre i na złe
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NOWA KLASA C. 
Teraz w ofercie Lease&Drive 1%*

Umów się na jazdę testową w:

Klasa C 180 – średnie zużycie paliwa: 6,2 l/100 km, średnia emisja CO2: 141 g/km.

* Rata miesięczna netto w promocji Lease&Drive 1% wynosi jeden procent ceny katalogowej brutto pojazdu. Rata prezentowana dla pojazdu 
z wyposażeniem dodatkowym o wartości 15 990 zł brutto – dla warunków: okres leasingu 24 miesiące, średnioroczny przebieg 15 000 km,  
wpłata wstępna 5% 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 roku produkcji 2021, w przypadku których realizacja zamówienia oraz odbiór pojazdu nastąpią do 31.07.2021 r.

 

Mercedes-Benz Mojsiuk

ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: + 48 91 48 08 712; ul. Koszalińska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 372Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K.



Szczecin_reklama-205x280.indd   1 3/12/2019   2:30 PMSzczecin_reklama-205x280.indd   13/12/2019   2:30 PM Szczecin_reklama-205x280.indd   13/12/2019   2:30 PM

Szczecin_reklama-205x280.indd   1 3/12/2019   2:30 PMSzczecin_reklama-205x280.indd   13/12/2019   2:30 PM Szczecin_reklama-205x280.indd   13/12/2019   2:30 PM







Spis treści6 

10.     Słowo od naczelnej
12.      Krzywym okiem  

– pisze Dariusz Staniewski
13.      Nowe miejsca

WYDARZENIA
14.      Słynna Aleja: Słynne Marki  

zapraszają na festiwal
16.      Konkurs! Wszystkie  

oblicza kobiety
18.      Już za chwilę Pekao  

Szczecin Open
20.      Czułe dźwięki
22.      Eko Newsy

TEMAT Z OKŁADKI
24.      Wojciech Fibak: gdyby nie tenis

STYL ŻYCIA
30.      Marta Frej
 36.      Sylwia Fabiańczyk-Makuch:  

z disco polo nie będziemy  
się bratać

40.      Agnieszka Warchulska,  
Przemysław Sadowski  
– na dobre i na złe

44.      Wolność w dobrze skrojonych 
butach

48.      Nocnych blogerów opowieść

MOTORYZACJA
50.      Niezwykły i ekstrawagancki  

Range Rover Sport
52.      Elektryczne życie vana
54.      Powiew świeżości z Renault
58.      Rozgość się i jedź,  

czyli nowy Lexus NX
62.      Toyota Yaris – must have

ŻEGLARSTWO
64.      O Puchar „Poloneza”
67.      Ekstraklasa w zasięgu ręki
68.      Zachodniopomorska regatowa 

przygoda

PODRÓŻE
70.      Ciepły Wiatr od Marrakeszu

BIZNES
74.      Centrum Flotowe Cichy-Zasada 

 – każde auto ma znaczenie
78.      Twoja pani z banku
80.      Zabawa w programowanie

30

20

SPIS TREŚCI

Na okładce: Wojciech Fibak
Foto: archiwum Wojciecha Fibaka

82.      Babolat, czyli miłość do sportu  
i biznes w jednym

84.      Inwestycja w czystą energię
88.      30 lat sieciowego hotelarstwa  

w Międzyzdrojach
90.      Przestrzeń dla Ciebie

DESIGN
92.      Feel  blue
96.      Klatki budzące zachwyt
100.      Bo w domu powinno być miło
103.      Szaleństwo na podłogach

KULINARIA
105.      Podróż przez smaki
106.      Z życia barmana
109.      Emilio – z miłości do jedzenia
110.      Pierwsza Restauracja w Posejdonie

ZDROWIE I URODA
112.      Niechciany tatuaż, nieudany makijaż
114.      Okulary „szyte” na miarę
118.      Okiem dermatologa:  

Młodość mamy we krwi
120.      Mam marzenie
123.      Lek na upływ czasu, czyli  

obalamy mity o botoksie
124.      Pomoc dla dzieci z deficytami
126.      Regeneracja i relaks, czyli idzie jesień
128.      Ekspert radzi

FELIETON
129.      Jak Ci się wiedzie mój miły sąsiedzie? 

– pisze Szymon Kaczmarek
131.      Nie ma takiej możliwości,  

aby gniewnie wypowiedzieć  
słowo „bąbelki” – pisze Ania  
Ołów-Wachowicz

132.      Recenzja teatralna  
– pisze Daniel Źródlewski

KULTURA
133.      Mistrz i morze, Jazzujący pop
134.      Młodzi i mistrzowie
135.      Beckomberga, Chłopcy kontra Basia
136.      Komedia pomyłek, Moc dobrej energii
137.      Łona, Webber i przyjaciele,  

Dziewczyna z Ińska wraca do Szczecina
138.      Prawda Kontrapunktu

140. KRONIKI
70





Sprawdź naszą ofertę: www.marina-developer.pl  |  Zadzwoń: 609 11 30 55

Nowoczesny kompleks między Zatoką 
Wrzosowską a Morzem Bałtyckim



Apartamenty na sprzedaż

40 luksusowych mieszkań  
z widokiem na Jezioro Dąbie



Redaktor naczelna:  
Izabela Marecka
Redakcja: Aneta Dolega, Andrzej Kus, 
Daniel Źródlewski, Karolina Wysocka,   
Dariusz Staniewski
Felietoniści: Krzysztof Bobala,
Szymon Kaczmarek, Anna Ołów-Wachowicz
Współpraca: Panna LU, Rafał Podraza,   
Jakub Jakubowski, Arkadiusz Krupa

Wydawca: Wydawnictwo Prestiż
ul. ks. Piotra Ściegiennego 66/1
70-352 Szczecin
Reklama i Marketing:
Konrad Kupis, tel.: 733 790 590
Alicja Kruk, tel.: 537 790 590
Karina Tessar, tel.: 537 490 970 
Radosław Perz, tel.: 575 650 590 
Dział prawny: adw. Kornelia Stolf- Peplińska
stolf-peplinska@kancelariacywilna.com

Dział foto: Jarosław Gaszyński,  
Aleksandra Medvey-Gruszka, Bogusz Kluz 
Dagna Drążkowska-Majchrowicz
Skład gazety: Agata Tarka  
marta@motif-studio.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania treści redakcyjnych.
Drukarnia: Drukarnia Kadruk S.C.

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY  |  Wydawnictwo Prestiż  |  e-mail: redakcja@eprestiz.pl  |  www.prestizszczecin.pl

A my nie spaliśmy (prawie), żeby wyprodukować dla Was 
w tym miesiącu całe 148 stron Prestiżu. Przez bardzo licz-
ne strony naszego magazynu przewijają się fascynujące 
historie ludzkie, które co do zasady mają wzbudzić w Was 
rozmaite refleksje, zainteresować, a nade wszystko Was 
zrelaksować. I być może chciałabym napisać w tym moim 
słowie od naczelnej, o zupełnie innych rzeczach, które w tej 
chwili poruszają mnie do głębi, ale nie zrobię tego. Dlaczego? 
Wystarczy otworzyć dowolne portale internetowe i niech  
to wystarczy za moją odpowiedź. Jak ich nie czytacie, to może 
i lepiej, wystarczy, że ja zaglądam tam regularnie. 
Wracając do bezsenności. Zdarza się, że nie śpią, bo pracują 
moi koledzy po fachu: Robert Stachnik i Kasia Świerczyńska, 
a w efekcie powstaje aktualnie jeden z najpopularniejszych 
szczecińskich blogów „Nad portem noc”. Wyprawy po Szcze-
cinie zaczęli wiosną tego roku i tak powstała fascynująca 
opowieść w odcinkach o ludziach, którzy pracują w nocy.  
Banalne? Ale za to jak dobrze napisane i świetnie zilustrowa-
ne. Polecam. 
Polecam także wywiad z aktorskim małżeństwem: Agnieszką 
Warchulską i Przemysławem Sadowskim, którzy pojawią się 
w Szczecinie na jednej z najważniejszych imprez tego sezonu 
– Pekao Szczecin Open. Powiem krótko. Bardzo fajni ludzie.  
I co należy do rzadkości w ich środowisku – bardzo strzegący 
swojej prywatności. To oczywiście ma swoją cenę. Jaką? Prze-
czytajcie wywiad.
A na okładce Wojciech Fibak. Legenda kortów, kolekcjoner 
sztuki, światowiec. Jak mówi w biznesie i w życiu gra w otwar-
te karty. Czym jest dla niego sukces, a czego w życiu żałuje? 
Zapraszam do lektury, albo na turniej Pekao Szczecin Open, 
gdzie będzie można porozmawiać z nim osobiście. 

Izabela Marecka 

„Ktoś nie śpi, żeby spać 
mógł ktoś”

Od naczelnej10 
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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 znienawidzo-
nej) 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

Lato 2021 roku chyba można uważać już za zakończone. Ale warto 
pokusić się o jakieś małe podsumowanie tego sezonu wakacyjnego  
na Pomorzu Zachodnim. Oczywiście subiektywne i wybiórcze, pragną-
ce uwiecznić dla potomności jedną zwłaszcza, zadziwiającą historię.  
Niewątpliwie kilkudniowym przebojem, który rozgrzał do czerwoności 
polskie brukowce było zdarzenie na plaży w Mielnie. Otóż spędzająca 
wolny czas para mieszana raczyła się na słońcu przez kilka godzin alko-
holem. Po spożyciu go w nadmiernych ilościach zapragnęła, nie zważa-
jąc na tłumy plażowiczów, również z dziećmi, uprawiać miłość na piasku. 
Nie pomagały głosy oburzonych wypoczywających zgorszonych może 
nie tyle samą sytuacją, ile marnymi umiejętnościami, zwłaszcza osob-
nika męskiego. Jak pisał poeta: „chęci były, ale sił zabrakło, wszystko  
w pewnym momencie totalnie wysiadło”. Według świadków było 
to tak słabe widowisko, że nawet mewy z zażenowania odwracały wzrok, 
sprzedawcom kukurydzy uwiązł głos w gardle, a dziki buszujące na wy-
dmach z przeraźliwym kwikiem pomknęły w głąb niedalekich lasów.   
I może nie warto byłoby zwracać uwagi to całe zdarzenie, gdyby nie he-
roiczna postawa pewnego plażowicza. Widząc, że uwagi oburzonych 
plażowiczów są jak głos wołającego na puszczy i nie robią na próbują-
cej kopulować parze wrażenia (w myśl hasła „nam muzyka w tańcu nie 
przeszkadza”) przystąpił do akcji. Zdjął ze stopy klapka tzw. „laczka”  
a la Ferdek Kiepski i kilkoma siarczystymi klapsami owym przedmiotem 
wybił parze z głów amory. Film z całego zdarzenia nagrany komórką fil-
mowca amatora wzbudził sensację w Internecie. Całą historią jest już 
zainteresowany Hollywood. Tom Cruise podobno chciałby z tego zrobić 
kolejną część serii „Mission: Impossible”, Quentin Tarantino obraz „Kill 
Klapek”, nie mówiąc o producentach filmów promujących sztuki walki 
np. „Wejście laczkiem”, albo „Przyczajony plażowicz, ukryty laczek”. 

Dziwne tylko, że nikt nie zainteresował się bohaterem – samotnikiem, 
który wymierzył sprawiedliwość w imieniu przerażonego tłumu. Posta-
wa obywatela – plażowicza jest godna naśladowania, jeszcze szerszego 
rozpowszechniania oraz nagrodzona. Wojewoda zachodniopomorski 
albo marszałek województwa powinni rozważyć pomysł uhonorowa-
nia takiego zachowania. Może medalem jakimś lub premią pieniężną?  
Co na to burmistrz Mielna? Może powinien tajemniczemu „klapek 
menowi”, obrońcy moralności i stróżowi dobrych, nadmorskich, oby-
czajów ufundować jakiś okolicznościowy parawan, zniżkę na ryby  
w okolicznych smażalniach lub kilkuletni karnet na atrakcyjny grajdoł 
na plaży? O tym, jak mawiał klasyk, warto rozmawiać. A historia klapka 
nie musi się przecież zakończyć na tym jednostkowym, plażowym epi-
zodzie. Wszystkie szkoły samoobrony i sztuk walki powinny rozważyć 
wprowadzenie nowego przedmiotu pt. „ciosy klapkiem”, czy też „obro-
na laczkiem przed przeciwnikiem”. Może z czasem narodzi się z tego 
kolejna dyscyplina olimpijska? Skoro pojawiła się w programie igrzysk 
jazda na deskorolce, to dlaczego nie może być nawalanie się klapka-
mi? Poza tym jakie to pole do popisu dla producentów takich klapek, 
„laczków” lub „japonek”. Jak zwał, tak zwał. Wszyscy wiemy o co cho-
dzi, bo z nich korzystamy. Czy nie można wypuścić na rynek nowej linii, 
mega designerskich, klapek pt. „Nadmorska siła”, „Hero from Mielno”, 
albo „No sex on the beach”? Co na to projektanci mody szykujący ko-
lekcję wiosna / lato 2022? Może na stopach modelek i modeli pojawi-
łyby się jakieś wypasione klapki wysadzane np. brylantami?  A Mielno 
może zyskać kolejną atrakcję. Co roku, w rocznicę tego wydarzenia,  
na plaży mogłaby być odgrywana fabularyzowana wersja tego wydarze-
nia. Na pewno cieszyłaby się nie mniejszym zainteresowaniem niż inne 
historyczne rekonstrukcje w województwie. 

Felieton12 
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COURTYARD  
BY MARRIOTT

W samym centrum Szczecina 
powstał nowoczesny, nieoczywi-
sty, zaskakujący swoją prostotą  
i lifestylowym designem hotel naj-
większej na świecie sieci Marriott. 
134 pokoje w najwyższym stan-
dardzie, przestrzeń wypoczyn-
kowa, Strefa Fitness, restauracja 
serwująca dania z całego świata 
oraz wyposażone w nowoczesny 
sprzęt sale konferencyjne. Miej-
sce pełne niekonwencjonalnych, 
przyszłościowych rozwiązań. 

Szczecin, Brama Portowa 2

DE NOVO

De Novo to nowe miejsce w Szcze-
cinie, w którym zjesz pyszne, 
pożywne śniadanie oraz lunch. 
Restauracja bazuje na własnym, 
świeżo wypiekanym pieczywie. 
Krótkie, treściwe menu ulega cy-
klicznym zmianom, więc nigdy 
nie wiesz czym cię zaskoczy. Re-
stauracja posiada zróżnicowaną 
ofertę. Coś dla siebie znajdą wiel-
biciele mięsa, wegetarianie oraz 
weganie. 

De Novo oferuje również słod-
kie wypieki oraz chleb pieczony  
na zamówienie.

Szczecin, Świętego Wojciecha 11

LASTADIA

Czarujący wystrój pełen lokalnych ak-
centów oraz wyśmienite owoce mo-
rza. Restauracja Lastadia to miejsce, 
w którym dobrze zjemy i dotkniemy 
historii miasta. Kuchnia serwuje ryby 
z lokalnych łowisk. Zabytkowe foto-
grafie ukazujące panoramę Szczeci-
na, klosze lamp stworzone ze starych 
butelek pochodzących z przedwojen-
nego Browaru i wiele innych przed-
miotów pamiętających dawne czasy. 
Czy będziesz potrafił je odnaleźć?

Szczecin, Zbożowa 4R

MILOO HOME

Miloo Home Galaxy Szczecin  
to miejsce, w którym każdy znajdzie 
coś dla siebie, bez względu na 
preferencje. Jasne, wygodne sofy 
w klasycznym wydaniu, ręcznie 
wyplatane fotele boho, a nawet 
szykowne komody w stylu gla-
mour. W Miloo Home swoje stałe 
miejsce znalazły również rozma-
ite dodatki, nadające wnętrzom 
wyjątkowy charakter. 

Szczecin, Centrum Handlowo-
-Rozrywkowe Galaxy



SŁYNNA ALEJA:  
SŁYNNE MARKI ZAPRASZAJĄ NA FESTIWAL! 

Spotkania Filmowe w kinie Pionier, promocje u Słynnych Marek i mnóstwo atrakcji dla każdego – tak zapowiada się druga edycja Festiwalu Marek, 
która odbędzie się  18 i 19 września w al. Wojska Polskiego. Wszystko to w ramach miejskiego projektu Słynna Aleja. 

Festiwal Marek to najważniejsza impreza projektu Słynna Aleja,  
w którym mieszkańcy, przedsiębiorcy i miasto wspólnie próbują znaleźć 
sposób na ożywienie al. Wojska Polskiego pomiędzy pl. Zwycięstwa,  
a pl. Szarych Szeregów. 
W projekt zaangażowały się znane szczecińskie Marki, funkcjonujące   
w obrębie Alei: Pionier, Bar Pasztecik, Galeria Ewy i Henryka Sawki, 
Atelier Mody Sylwia Majdan, pizzeria Piccolo, Bistro Seamor, Cukiernia 
Koch, biuro tłumaczeń mTłumaczenia i salon optyczny Sekret Optyk.  
Wspólne działania mają rozsławiać Aleję, przywracać jej dawne znacze-
nie w mieście oraz promować działalność samych Marek.  
W tym roku marką wiodącą projektu jest jedno z najstarszych kin na 
świecie – Kino Pionier, wokół którego odbywały się przeróżne wy-
darzenia o charakterze filmowym tj.: Gra Miejska „Animacja, Akcja”,  
Quiz Filmowy i Warsztaty Animacji Poklatkowej. Kino Pionier towarzy-
szyło również innym wydarzeniom: Transgranicznym spacerom miej-
skim oraz pokazom plenerowym „Kino na Leżakach”. Wszystkie te ini-
cjatywy zapowiadały Festiwal Marek. 
Tegoroczny program tej imprezy zapowiada się bardzo atrakcyjnie.  
Najważniejszym punktem będą Spotkania Filmowe w kinie Pionier, 
które rozpoczną się już w piątek 17 września i potrwają do niedzieli.  
Repertuar jest bogaty, są w nim filmy nawiązujące do Szczecina, a tak-
że poruszające ważne i aktualne tematy. Będą spotkania z reżyserami  

i aktorami, pokazy słowno-filmowo-muzyczne  i  zawsze cieszące się du-
żym zainteresowaniem seanse z taperem. Jedno ze spotkań poprowadzi 
znany krytyk filmowy Tomasz Raczek. 
Poza tym na odwiedzających w ten weekend aleję Wojska Polskie-
go będą też czekać inne atrakcje. W sobotę i niedzielę, w różnych 
miejscach Alei m.in.: przy dawnym kinie Kosmos i w pobliżu Depata-
ku Bogusława będą odbywać się eventy nawiązujące do charakteru 
Marek, zaangażowanych w projekt, w tym: warsztaty artystyczne,  
gry podwórkowe, zabawy językowe i logiczne, animacje dla dzieci i do-
rosłych, ścianki do zdjęć itp. W ramach Festiwalu odbędzie się również 
gra plenerowa „Znajdź je wszystkie”. Jej uczestnicy będą szukali zna-
ków, odgadując zagadki i robiąc zdjęcia. Wskazówką będą rymowanki, 
które mają naprowadzić graczy na ukryty znak. Na przykład: Słuchajcie 
mnie odkrywcy, szukajcie tajnych znaków, te znaki dużo większe są od 
ziarenka maku. A kto z Was znak odnajdzie, kto w tajne miejsca trafi, 
niech miejsce to uwieczni na jakiejś fotografii. Na grających będą cze-
kać gadżety i nagrody, w tym atrakcyjny plecak. Podczas Festiwalu, 
wzorem ubiegłego roku w lokalach Słynnych Marek będą różne promo-
cje i rabaty.  Więcej na: slynnaaleja.szczecin.eu.
Projekt Słynna Aleja realizują: Miasto Szczecin, Żegluga Szczecińska 
Turystyka Wydarzenia, Szczecińska Agencja Artystyczna. Partnami wy-
darzenia są: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, Szczecińskie TBS, Szcze-
cińska Energetyka Cieplna. 

slynnaaleja.szczecin.eu

18-19
września

FESTIWAL
MAREK

Spotkania Filmowe w kinie Pionier  |  Warsztaty artystyczne

Gry podwórkowe i plenerowe  |  Zabawy językowe i logiczne
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KONKURS! 
WSZYSTKIE  

OBLICZA  
KOBIETY                            

Oblicza kobiecej natury są różne. Płynne i peł-
ne skrajności. Pokazujące akurat taką twarz 
na jaką akurat mają ochotę, czy będzie ona 
krucha, subtelna, płochliwa, radosna, pełna 
erotycznego czaru czy dzika, bezwzględna 
i nieokiełznana. Pewne jest, że zawsze tak 
samo fascynująca.

Kobieta to wdzięczny temat dla artystów,  
w tym fotografów. I to do nich skierowana 
jest akcja oraz konkurs będący wspólnym po-
mysłem szczecińskiej Filharmonii, marki natu-
ralnych kosmetyków Clochee i Maksymiliana 
Ławrynowicza, fotografa i założyciela fun-
dacji „Projekt Kobiety”. Wystarczy pokazać 
czym dla autora zdjęcia jest kobieca natura  
i zaprezentować to za pomocą portretu.
Prace należy przesyłać do 24 września (szcze-
góły w regulaminie konkursu dostępnym na 
stronie www.clochee.com). Udział w konkur-
sie jest możliwy po umieszczeniu fotografii 
konkursowej na dowolnym serwerze wymia-
ny plików np. Wetransfer, Google Drive, One-
drive, Dropbox i przesłaniu linku do pobrania 
pracy na adres konkurs@clochee.pl.  
Nadesłane zdjęcia oceniać będzie jury w skła-
dzie: Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii Szcze-
cińskiej, Angelika Sawicka, dyrektor zarządza-
jąca BMW MINI Bońkowscy, Daria Prochenka, 
prezes Clochee, Maksymilian Ławrynowicz, 
fotograf, założyciel fundacji „Projekt Kobie-
ty”, aktorka Anna Cieślak, projektantka Syl-
wia Majdan oraz Izabela Marecka, redaktor 
naczelna magazynu Prestiż.
Najlepsze fotografie zostaną zaprezento-
wane na wernisażu 13 października, pod-
czas Kobiecego Tygodnia w Filharmonii.  
Oprócz tego przygotowano następujące na-
grody: dzień z fotografem specjalizującym się  
w fotografii portretu kreatywnego Mak-
symilianem Ławrynowiczem, zaproszenie  
na wernisaż z cyklu „Projekt Kobiety”, któ-
ry odbędzie się w przyszłym roku, zestawy 
kosmetyków Clochee i zaproszenia do Fil-
harmonii. Zwycięski portret opublikowany 
będzie na okładce Prestiżu. 

ad / foto: Anna Cieślak jako Virginia Woolf  
w obiektywie Maksymiliana Ławrynowicza / 

grafika: @eve_collage
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JUŻ ZA CHWILĘ PEKAO SZCZECIN OPEN                            

To jedno z ulubionych sportowych wydarzeń na Pomorzu Zachodnim – Pekao Szczecin Open. W połowie września odbędzie się już dwudziesta 
ósma edycja tego turnieju – najstarszej i największej zawodowej imprezy męskiego tenisa w Polsce. Pojawią się znakomici zawodnicy, jak zwykle 
prezentujący grę na najwyższym poziomie. Tradycyjnie turniejowi towarzyszyć będzie też festiwal muzyczny, tradycyjnie też „Prestiż” patronuje 
temu wydarzeniu. 

Tenisowy ATP Challenger Pekao Szczecin Open odbędzie się na ziem-
nych kortach przy alei Wojska Polskiego 127. Turniej główny, tym razem 
zostanie rozegrany w dniach 13-19 września.
Korzenie Pekao Szczecin Open sięgają 1993 roku, kiedy to był jeszcze 
cyklem turnieju satelitarnych z pulą nagród 25 tysięcy dolarów. Ran-
gę Challengera uzyskał w 1996 roku. Od 2017 roku pula nagród zosta-
ła zwiększona do 175 tysięcy dolarów (pula nagród plus hospitality). 
Ostatnia edycja turnieju miała miejsce w 2019 roku. Pekao Szczecin 
Open wtedy, już po raz trzeci w historii, otrzymał wyróżnienie dla naj-
lepszego turnieju challengerowego na świecie.
W turnieju zagra tradycyjnie 32 zawodników. Kto wystąpi decyduje 
ranking ATP. Na jego podstawie zawodnicy są wybierani. Po raz drugi  
w historii Pekao Szczecin Open mamy tak silną obsadę. 24 zawodników 
awansuje z listy, czterech jest z eliminacji, czterech otrzymuje tzw. 
„dzikie karty” od organizatorów turnieju np. Polacy, aby mogli wziąć 
udział, choć mają za niskie rankingi. Kolejnych dwóch zawodników 
otrzymuje Special Exempt czyli takie „dzikie karty” od ATP – to dla tych, 
którzy w ciągu ostatnich tygodni zrobili największe widoczne postępy 
na innych turniejach. Obsada Pekao Szczecin Open jest bardzo silna, 
nie spodziewałem się, że aż tak mocna. Wiadomo, że to jest spowo-

dowane sytuacja pandemiczną. Organizowanych jest mniej turniejów  
na świecie a te, które pozostały obniżyły swoją rangę, przez co zdobywa 
się mniej punktów, mniej pieniędzy można zarobić. A my zostaliśmy na 
tym samym poziomie i myślę, że to jest powód tak dobrej obsady. Wy-
startują zawodnicy z całego świata – będzie pięciu Hiszpanów dobrze 
grających na ziemi, Duńczycy, Włosi, Niemcy, Brazylijczycy, Hindus, Ar-
gentyńczycy, a nawet Japończyk. Jest siedmiu zawodników z pierwszej 
„setki” na świecie. Będą też Polacy np. Kamil Majchrzak. Zapowiada się, 
że to będzie bardzo dobry turniej – zapewnia Krzysztof Bobala, główny 
organizator turnieju. Bilety już dzisiaj można nabyć na stronie abilet.pl.
Jak zwykle turniejowi będzie towarzyszyć duża impreza muzyczna – 
Tennis Music & Art. Festival. W ciągu sześciu dni na kortach wystąpią 
m.in. Gree, Retro Gitary, Two Timers oraz szczecińskie Los Cafe i Traga-
rze. Wszystkie koncert zaczną się po zakończeniu meczu dnia (nie przed 
godziną 21), a wstęp na nie jest darmowy. 
Pekao Szczecin Open 2021 to licencjonowana impreza ATP (Stowarzy-
szenia Zawodowych Tenisistów), co zobowiązuje zarówno organizato-
rów, jak i samych graczy. Turniej należy do elitarnej grupy rozgrywek 
ATP, a jego głównymi sponsorami są Bank Pekao SA i Miasto Szczecin.

autor: ds./foto: materiały prasowe
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SZCZECIN MUSIC FEST
CZUŁE DŹWIĘKI 

Pianistka, kompozytorka i wokalistka. Laureatka czterech Fryderyków i nagrody w konkursie 
głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W czerwcu tego roku podpisała wraz 
z wiolonczelistką Dobrawą Czocher, lukratywny kontrakt z prestiżową wytwórnią Deutsche 
Grammophon. Hania Rani, czyli Hanna Raniszewska wraz ze wspomnianą Dobrawą Czocher wy-
stąpi 4 października w szczecińskiej Filharmonii w ramach Szczecin Music Fest. 
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Na talencie artystki najpierw poznał się świat a dopiero później został 
doceniony na lokalnym podwórku. Niewątpliwie przyczyniło się do tego 
wydanie płyty „Esja” w renomowanej angielskiej wytwórni Gondwana 
Records.  Pomimo młodego wieku Rani jest twórczynią szalenie dojrza-
łą, intrygującą, której popularność wyszła poza krąg melomanów mu-
zyki klasycznej. 
Jej twórczość zresztą trudno rozpatrywać wyłącznie w tych kate-
goriach. Bliżej jej do ambientu, muzyki ilustracyjnej, w tym filmowej. 
Czuć w niej nie tylko wielkich klasyków ale także inspiracje współcze-
snym elektronicznym brzmieniem. Minimalizm jest chyba na lepszym 
określeniem. Jak powiedziała w jednym z wywiadów: „Jest odwrotem 
od chaosu, bałaganu, natłoku informacji, która codziennie nas bom-
barduje" i dodała: „Moje poszukiwania muzyczne pokazują, czego  
i mi brakuje w życiu: spokoju, uwagi, refleksji czy właśnie czułości,  
na przykład w dźwięku. Nawet w dzisiejszych, trudnych czasach pande-
micznych prowadzę dość nerwowe życie: szybkie, pełne trudnych de-
cyzji, związane choćby z podróżami i nieobecnością w domu. A muzyka 
jest moim bezpiecznym lądem”.
To, że muzyka Hani Rani kojarzy się np. z filmem nie jest przypadko-
we. Artystka ma na koncie kompozycje do kilku produkcji filmowych  
i teatralnych, m.in., do filmu „Jak najdalej stąd” Piotra Domalewskiego 
czy „Nory” Henryka Ibsena, wyreżyserowanej przez Michała Zdunika  
i wystawionej na Scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego. 

Rani zagra w Szczecinie razem z Dobrawą Czachor, z którą również się 
przyjaźni. Panie zasłynęły przed laty albumem „Biała flaga” z nowymi 
interpretacjami utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Podpi-
sując kontrakt z Deutche Grammophon znalazły się w bardzo wydat-
kowym gronie polskich artystów związanych z tym wydawnictwem,  
gdyż dla Deutsche nagrywali Rafał Blechacz, Krystian Zimerman  
i Krzysztof Penderecki. O nowej wspólnej płycie kompozytorka powie-
działa w innym wywiadzie: „To płyta zupełnie autorska, skomponowana 
wspólnie z Dobrawą, nagrana na dwóch instrumentach, ale ułożona wie-
lowarstwowo, ścieżki się na siebie wielokrotnie nakładają, momentami 
brzmienie jest niemal symfoniczne – dlatego też tytuł płyty jest „Inner 
Symphonies”. Na pewno jest to muzyka mocno przestrzenna, aspirują-
ca do muzyki ilustracyjnej. Bardzo dużo jest w niej również czasu”.
Pochodząca z Gdańska pianistka ma rzesze fanów w Anglii, Niemczech  
z i Japonii. Serca Polaków również podbiła i to z miejsca. Występowała  
w wielu prestiżowych salach koncertowych, m.in. w warszawskiej Filhar-
monii Narodowej, Funkhaus w Berlinie, londyńskim The Roundhouse,  
na festiwalach Open’er w Gdyni i Eurosonic w Holandii. Hania Rani two-
rzyła też piosenki z innymi wykonawcami. Nagrała partię instrumental-
ną i wokalną do piosenki „Drunk” zespołu Kamp!. Z Melą Koteluk nagra-
ła utwór „Odprowadź”, a dla Misi Furtak skomponowała trzy utwory, 
które znalazły się na płycie „Co przyjdzie?”. Już wkrótce będziemy mogli 
o jej talencie i wszechstronności przekonać się na żywo.

ad/ foto: Sonia Szóstak, Bernard Abroziewicz
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Szczecińskie drzewa w książce
„Drzewiej – pamięć szczecińskich drzew”  
to ciekawy projekt zrealizowany w ramach 
Programu Społecznik Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego przez Stowarzy-
szanie Chowaniec. W jego ramach powstał 
zbiór opowiadań, a także zrealizowano warsz-
taty DIY, prelekcje związane z drzewami oraz 
dwie ekologiczne sesje RPG. Wspomniana 
książka jest skierowana do młodego odbior-
cy. Zbiór opowiadań „Drzewiej…” w formie 
pdf udostępniono na stronie chowaniec.org. 
Można go też odsłuchać w formie audiobo-
oka. Zawarte w książce opowiadania łączą 
szczecińskie drzewa oraz tematy ekologiczne.  
W publikacji nie zabrakło również motywów 
fantastycznych i regionalnych. Wśród opo-
wiadań są m.in. „Legenda o Pysznym Klonie”, 
„Kłótnia wśród Platanów”, „Upiorny Buk znad 
jeziora Głębokiego”. Ciekawe treści, atrakcyj-
na szata graficzna, wyjątkowe ilustracje – war-
to sięgnąć po tę publikację, a później wybrać 
się na spacer śladem opowieści z książki. 

Z troski o rzeczkę
W okresie wakacyjnym w parku Przygodna  
na szczecińskich Gumieńcach pojawiły się 
dziecięce plakaty o treści ekologicznej. Ręcz-
nie wykonane rysunki okraszone były hasła-
mi „Nie wyrzucaj śmieci do rzeczki! Chrońmy 
przyrodę!”, „Nasza rzeka Wierzbak jest za-
śmiecona! Możemy to zmienić”. Plakaty za-
interesowały i poruszyły pracowników Wód 
Polskich. Dziecięcy apel nie przeszedł bez 
echa. Wody Polskie zaangażowały się w po-
szukiwanie autora plakatów. Postanowiły wy-
różnić małego ekologa dyplomem oraz specjal-
ną nagrodą za wrażliwość w kwestii ochrony 

środowiska. Wierzbak, dopływ Bukowej, fak-
tycznie jest bardzo zanieczyszczony. Regular-
nie dochodzi do zaśmiecania rzeczki. Lądują 
tam materiały budowlane, komunalne, meble,  
a nawet sprzęty RTV i AGD. Odbywają się róż-
ne akcja sprzątania rzek i jezior, ale Wody Pol-
skie apelują by przede wszystkim: nie śmiecić! 
Potrzebna jest zmiana postaw społecznych.

Świnka na kółkach
Felek z azylu dla świń w Nowym Węgorzynku 
(woj. zachodniopomorskie) to zwierzę ura-
towane z transportu do rzeźni. Nie może się 
samodzielnie poruszać, ma uszkodzone tylne 
racice. Na szczęście – wyciągnięto do niego 
pomocną dłoń. Niepełnosprawny Felek jest 
pierwszą w Polsce świnią, która dostała wó-
zek na kółkach! Zwierzę obecnie przechodzi 
rehabilitację i uczy się poruszać na dwuko-
łowcu. Opiekunowie z azylu, Monika i Marcin 
Krasoniowie, podkreślają, że widać już efekty, 
a wózek inwalidzki dla Felka za darmo zrobiła 
firma, która robi podobne produkty dla psów. 
W jednym z wywiadów dla mediów zazna-
czyli: „Świnie to cudowne istoty, a jednocze-
śnie bardzo niedoceniane przez ludzi. Takich 
miejsc jak nasze sanktuarium jest mało. […] 
Chcemy ratować świnie, by chociaż część  

z nich żyła w godnych warunkach. Wiemy,  
że wszystkich nie ocalimy, ale jeśli chociaż kilka 
osób zmieni swoje podejście do tych zwierząt.  
To już będzie sukces”.

Używamy mniej foliówek
Przez ostatnie cztery lata użycie foliowych 
reklamówek spadło w Polsce ponad 30-krot-
nie. To efekt nałożonej w 2017 roku opłaty 
recyklingowej. Wygląda na to, że coraz chęt-
niej chodzimy do sklepu z własnymi torbami 
na zakupy. Opłatą objęte zostały jednora-
zowe reklamówki o grubości większej niż 15 
mikrometrów, choć ich ceny są symbolicznie, 
to Polacy i tak niechętnie je kupują. I bardzo 
dobrze! Jedna reklamówka rozkłada się nawet 
500 lat. Mnóstwo krajanów przerzuciło się na 
bawełniane torby na zakupy, co oznacza eko-
logiczny sukces. Przed wprowadzeniem opłaty 
recyklingowej na jednego Polaka przypadało 
aż 300 reklamówek rocznie. Teraz jest to za-
ledwie 9 – jak podaje Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska. Jak widać, opłata recyklingowa 
działa. Poza tym, to nie koniec walki z nadpro-
dukcją plastiku. 

Bieszczadzkie lasy i UNESCO
Niedawno na sesji Komisji Światowego Dzie-
dzictwa pojawił się polski akcent. Bukowe lasy 
z Bieszczad zostały docenione. Znalazły się 
na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
a dokładniej: liście Światowego Dziedzictwa 
Przyrodniczego. Nasze knieje wylądowały tam 
wraz z 94 podobnymi zielonymi zakątkami, 
m.in. z Czech, Słowacji, Włoch, Francji oraz 
Szwajcarii. Obszar wpisany na listę nosi na-
zwę „Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych 
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regionów Europy”. Zajmuje 11% powierzchni 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dlaczego 
wyróżniono akurat te polskie lasy? „Stanowią 
znakomity przykład stosunkowo nienaruszo-
nych, złożonych lasów strefy umiarkowanej  
i wykazują szerokie spektrum kompleksowych 
wzorców ekologicznych i procesów czystych  
i mieszanych drzewostanów buka europejskie-
go w różnych warunkach środowiskowych”: 
napisał Komitet Światowego Dziedzictwa 
na swojej stronie www. A gdyby tak rzucić 
wszystko i… wyjechać w Bieszczady? Teraz po-
jawił się kolejny zielony pretekst.

Osobowość delfinów
Jakiś czas temu naukowcy odkryli, że delfi-
ny są znacznie bardziej podobne do ludzi,  
niż wcześniej sądzono. Łączą nas z nimi podob-
ne cechy osobowości. Delfiny tworzą społecz-
ności zbliżone do ludzkich, pielęgnują więzi ro-
dzinne i przyjacielskie. Badanie, opublikowane  
w Journal of Comparative Psychology, dotyczy-
ło 134 samców i samic delfinów butlonosych 
z ośmiu ośrodków na całym świecie. Osobo-
wość każdego z nich była oceniana przez per-
sonel obiektu. Wyniki badania wykazały m.in. 
zbieżność pewnych cech z ludźmi, zwłaszcza 
ciekawości i towarzyskości. Projekt rozpoczął 
się w 2012 roku. Badania przeprowadzano  
w ośrodkach w Meksyku, Francji, Stanach 
Zjednoczonych, Bahamach oraz Kajmanach. 
Wykazano, że osobowości delfinów są po-
dobne do ludzi, ale analiza nie potwierdziła,  
że te usposobienia są identyczne. Pewne ce-
chy wspólne jednak istnieją. Niektórzy mówią, 
że to kolejny krok w przełamywaniu bariery 
porozumienia między delfinami a ludźmi.

Solarne ścieżki rowerowe
Rowerowy projekt polskiego architekta,  
Piotra Kuczia, zachwycił świat. Mówi się, że 
to doskonałe połączenie designu i ekologii. 
Pomysł zaintrygował odbiorców na całym 
globie, a mowa o solarnych ścieżkach rowe-
rowych, które mają powstać m.in. w Szwecji 
i Dubaju. Projekt łączy estetykę, racjonalność 
oraz oszczędne rozwiązania. Powstał w du-
chu ekologicznej funkcjonalności. To koncep-
cja pokrycia tras rowerowych estetycznymi  

i generującymi energię elektryczną moduła-
mi fotowoltaicznymi. Solarne zadaszenie nad 
ścieżkami ma nie tylko chronić rowerzystów 
przed deszczem i wiatrem, ale jednocześnie 
może być wykorzystywane np. do ładowania 
pojazdów elektrycznych wzdłuż trasy lub do 
oświetlenia. Warto dodać, że pomysłodawca 
projektu od lat zajmuje się tematyką edukacji 
architektonicznej i zdobył już wiele międzyna-
rodowych wyróżnień.

Więcej drzew – więcej deszczu
Na łamach „Nature Geoscience” pojawił się 
artykuł poświęcony pomysłowi na zwiększe-
nie opadów deszczu w Europie. Naukowcy 
zachęcają do tworzenia lasów. Sadzenie do-
datkowych drzew pomoże bowiem w walce ze 
zmianami klimatu. Według najnowszych ba-
dań, zalesianie może zwiększyć ilość opadów 
w dużej części Europy i złagodzić skutki let-
nich susz. Coraz chętniej podejmują się więc 
tego zadania różne kraje europejskie. Przykła-
dowo: Wielka Brytania ma zamiar sadzić 30 
milionów nowych drzew przez 4 kolejne lata. 
Lasy chronią glebę przed parowaniem i sprzy-
jają opadom. Wywierają nacisk na atmosferę, 
zwiększają cyrkulację powietrza. W regionach 
z większą ilością drzew częściej pada. Zalesia-
nie jest więc korzystne pod względem przysto-
sowania się do niekorzystnych skutków zmian 
klimatu. Sadzenie drzew może wspomóc roz-
wiązywanie problemów ekologicznych, ale nie 
jest szybkim sposobem na walkę z kłopotami. 
Dzięki zwiększeniu zalesienia ilość opadów na 
terenie Starego Kontynentu mogłaby jednak 
wzrosnąć o 7,6%.

Ekologiczne Niemcy
Nasi sąsiedzi chcą być coraz bardziej zieloni, 
także w polityce. Partie prześcigają się w po-
mysłach ekologicznych. Coraz więcej mówi 
się tam o klimacie. Temat ochrony środowiska 
jest jednym z najważniejszych wątków wśród 
polityków. Niemcy rozprawiają o klimacie  
i tym, że trzeba działać z większym zaanga-
żowaniem. Rok 2021 ma być u naszych są-
siadów znaczącym dla ochrony środowiska.  
Niemcy chcą większej ilości wiatraków oraz 
samochodów elektrycznych, a mniej prądu  

z węgla, a także ograniczenia plastiku. Są-
siedzi postawili sobie ambitne cele w kwestii 
ochrony klimatu i chcą przekonać świat do 
zielonych pomysłów. Mówi się, że z pewnością 
będą działać na rzecz ekologicznej transforma-
cji w całej UE. Specjaliści podkreślają, iż polska 
gospodarka jest mocno powiązana z niemiec-
ką, co oznacza, że prędzej czy później my też 
będziemy musieli się dostosować. Zaznaczają 
jednak, że na zielonych zmianach również mo-
żemy skorzystać, trzeba tylko zrozumieć tren-
dy i stawiać na innowacyjne technologie.

Zielone lekcje 
Edukacja ekologiczna wkracza do szkół.  
W podstawie programowej były już zielone 
elementy, ale zauważono, że należy je popra-
wić. W sierpniu minister edukacji i nauki Prze-
mysław Czarnek oraz minister klimatu i środo-
wiska Michał Kurtyka podpisali list intencyjny 
o współpracy na rzecz edukacji ekologicznej  
i klimatycznej. „To na nas ciąży obowiązek zo-
stawienia środowiska najmłodszym i tym, któ-
rzy jeszcze się nie urodzili, w jak najlepszym 
stanie”: zaznaczył szef MEiN. Wśród prioryte-
tów Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok szkol-
ny 2021/2022 pojawiło się więc m.in. wzmoc-
nienie edukacji ekologicznej w szkołach oraz 
rozwijanie postawy odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. W placówkach poja-
wią się lekcje poświęcone problematyce kli-
matycznej. Planowane są też kolejne zmiany.  
Resort edukacji chce również przeanalizować 
postulaty młodzieży. To właśnie uczniowie  
i studenci najbardziej walczyli o poświęcenie 
większej uwagi ekologii. Warto przy tym za-
znaczyć, że blisko 3/4 Polaków uważa, że śro-
dowisko trzeba chronić z uwagi na przyszłe 
pokolenia. 
opracowała: Karolina Wysocka/ foto: Pixabay, 
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zostałbym reżyserem filmowym

tenis
WOJCIECH FIBAK:

Legenda kortów, uznany kolekcjoner, człowiek renesansu. Sława Wojciecha Fibaka niesie się przez cały 
świat na przemian onieśmielając i imponując. Lubi ludzi i sam o sobie mówi, że mistrzostwo pierwszego kon-
taktu zawdzięcza rodzicom, którzy szacunek do drugiego człowieka stawiali zawsze na pierwszym miejscu.  
Chociaż tak w biznesie, jak i w życiu gra w otwarte karty, niewielu wie, że fascynują go prognozy pogody i uni-
kalny układ szczecińskich rond.

Gdyby nie
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Po 45 latach od zwycięstwa w Monte Carlo, kto dziś byłby Pana 
wymarzonym przeciwnikiem po drugiej stronie kortu?
Znowu legendarny Bjorn Borg, mój przyjaciel, który aktualnie jest  
w Warszawie, więc miałbym ku temu okazję. Jak zakończyłby się poje-
dynek panów w pewnym wieku trudno przewidzieć, ale jestem pewien, 
że obaj mielibyśmy z gry sporo frajdy. Bjorn jest blisko polskiego tenisa 
od chwili, gdy założyłem w 1992 roku pierwszy zawodowy turniej w Po-
znaniu. Aktualnie wraz z żoną kibicują 18-letniemu synowi grającemu  
w ATP BNP Paribas Polish Cup. 
Kto z młodego pokolenia?
Roger Federer i Hubert Hurkacz, którego cenię. Ten młody tenisista ma 
wyjątkową osobowość, a do tego jest dżentelmenem i wzorem spor-
towca na korcie, jak i poza nim. Uprzejmy, dobrze wychowany, zawsze 
odpisuje na maile i smsy, co stanowi rzadkość u osób z młodego poko-
lenia. Jest utalentowanym zawodnikiem wyróżniającym się stylem gry. 
Oprócz wzrostu ma mocny cel, miękką rękę i olbrzymie czucie do trud-
nych zagrań. Tenis w jego wykonaniu to dla mnie przyjemność.
Status ikony Pana nie męczy? Ile lat można dźwigać popularność?
Nie odczuwam tego. Jestem na luzie w stosunku do kibiców, chęt-
nie podpisuję autografy, robię wspólne zdjęcia, miło porozmawiam.  
Lubię, gdy ludzie mnie rozpoznają w Polsce i na świecie. Kontakt z mi-
łośnikami tenisa zawsze sprawiał mi przyjemność, więc rozmowa toczy 
się sama.
Zwycięstwo w meczu z Borgiem zapoczątkowało serię zmian.  
Był Pan na nie gotowy?
Zmiana stanowiła ostatni element tenisowej układanki. Moim celem 

było doskonalenie gry, a nie kalkulacja co się wydarzy, jeśli. Ja każ-
dym treningiem, odbitą piłką goniłem czołówkę, ponieważ przez braki  
w infrastrukturze uciekło mi sporo czasu. Profesjonalnie grać zacząłem 
mają 22 lata, podczas gdy koledzy ze Stanów i Australii rozpoczynali 
kariery zawodowców w wieku 17. Opóźnienie o 5 lat oznaczało miliony 
przebitych piłek, które starałem się nadrobić. Z pomocą przyszła smy-
kałka do gry – w miarę szybka ręka po mamie, która uprawiała tenis 
stołowy i była znana z elektrycznego backhandu. Po trosze też po ojcu 
chirurgu, który w młodości biegał przez płotki.
Czyli „skazany” na sport?
Coś w tym jest, bo rodzice poznali się grając w siatkówkę. Faktycznie, 
sport w naszym domu odgrywał ważną rolę, jednak nie przysłaniał pasji 
do innych dyscyplin naukowych, którymi interesowali się moi najbliżsi. 
Na początku kariery szybkie nogi po ojcu i pewna ręka po mamie po-
magały doganiać czołówkę i zacząć z nią w miarę równo grać w singlu  
i deblu przez następne 10 lat. 
Z medycyną nie było po drodze? Rozważał Pan, aby pójść w ślady 
ojca? 
Studiowałem prawo, ale ojciec pewnie marzył, że przejmę po nim pa-
łeczkę, tym bardziej, że w jego środowisku konsekwencja takich wybo-
rów była zupełnie naturalna. Na szczęście dla mnie szybko zorientował 
się, że mam talent do tenisa i pozwolił iść za głosem pasji i predyspo-
zycji. Rodzicie uwielbiali i rozumieli sport, dlatego nie nalegali abym 
na siłę interesował się biologią i chemią, skoro bliższe były mi przed-
mioty humanistyczne. Kochałem teatr, film i książki, podróżując po 
świecie pożerałem lokalne gazety, próbując czytać je w obcym języku.  
Gdybym nie był tenisistą zostałbym reżyserem filmowym.
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Kogo uważał Pan za mistrza?
Jerzego Skolimowskiego i Romana Polańskiego. Tenis przeważył,  
a ja miłość do kina nadrabiałem zainteresowaniami kolekcjonerskimi, 
co wynagrodziło życiowe decyzje. Nie jestem typowym sportowcem, 
moje zainteresowania daleko poza niego wykraczają. Jednak sport 
doceniam i nim żyję – uwielbiam czytać o Messim, z zapartym tchem 
obserwuję kolarskie zmagania w wyścigu Tour de France, nie pomijam 
lekkiej atletyki i tenisa. Tradycją jest, że będąc w Polsce oprócz Wybor-
czej i Rzeczpospolitej kupuję Przegląd Sportowy. A nim zasnę zawsze 
sprawdzam co w sporcie i jaka będzie prognoza pogody, bo jej przewi-
dywanie mnie fascynuje. 
Pana córki grają w tenisa?
Grywały. Agnieszka uczestniczyła nawet w moim turnieju w Poznaniu. 
Wzruszające, bo ten najstarszy turniej tenisa w Polsce wymyślili i założyli 
moi rodzice. W tym roku odbywa się 44 edycja Grand Prix Wojtka Fibaka, 
w którym starują zawodnicy do 18 lat. W przypadku moich córek przewa-
żyły zainteresowania artystyczne i pewnie dlatego nie szukałem na siłę tej 
iskry do gry. Jednak nie zostałem w tym z niczym, ponieważ syn Agnieszki 
gra codziennie zafascynowany Nadalem. Do tego znakomicie się uczy, jest 
prymusem w szkole brytyjskiej w Atenach i mam poczucie, że z czasem, gdy 
ekscytacja kortem osłabnie wnuk skieruje się w stronę poważnego zawodu.
Zawodowy sportowiec brzmi mało poważnie?
Trzymając się utartego sposobu myślenia tak, skoro na myśl o poważnych 
zawodach wymieniamy lekarza i prawnika. Kariera w tych profesjach cho-
ciaż wymaga czasu jest łatwiejsza do poukładania. W sporcie przewidywal-
ności nie ma. 

W swojej biografii Andre Agassi przyznał, że nienawidzi tenisa.  
Pan kiedykolwiek czuł, że ma dość?
Wydaje mi się, że słowa są pomysłem redakcyjnym. Z Andre wielokrot-
nie spotykaliśmy się w moim domu, spędzaliśmy długie godziny na roz-
mowach – jest optymistą entuzjastycznie nastawionym do życia, więc 
trudno uwierzyć w takie podsumowanie. Z drugiej strony miał wyma-
gającego i apodyktycznego ojca, który zmuszał go do treningów ponad 
siły, więc nienawiść miałaby sens. 
Dlatego poddawał mecze?
Nie wierzę w to, a widziałem setki jego spotkań. Ja nigdy nie poddawa-
łem, zawsze walczyłem, nie miałem pesymistycznych i dołujących my-
śli związanych z tenisem, który uważałem za piękną dyscyplinę, nawet 
wtedy, gdy jako 12-latek odbijałem piłki o szarą ścianę kolejową na po-
znańskim AZS-ie. Po dwóch uderzeniach piłka stawała się szara, często 
uciekała mi na tory, musiałem się spinać, aby ją odnaleźć. Grałem wy-
imaginowane mecze i czekałem na chwilę, aby wejść na kort i zagrać 
na mączce.
Warto szukać punktu styku pomiędzy tenisem, a sztuką, dla któ-
rej przepadł Pan bez reszty?
Nie, jeśli jacyś inni tenisiści kolekcjonują, to przeważnie ja ich do tego 
namówiłem. Jak mojego deblowego partnera Toma Okker’a, czy Steffi 
Graaf, którą wprowadzałem w sztukę i kilkakrotnie byłem w różnych 
domach aukcyjnych w Nowym Jorku. Nie rozmawiamy wyłącznie o spor-
towcach, w tym gronie są Eric Clapton, Hugh Grant czy modelka Carla 
Bruni.
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Szósty zmysł czy głębokie znawstwo sztuki?
Wyczucie. Pierwszy obraz kupiłem mając 19 lat. Od tego czasu po-
znałem większość największych kolekcjonerów, marszandów, wła-
ścicieli galerii na świecie. Podkreślają moje dobre oko, ale ja mimo to 
dalej pytam bliskich i przyjaciół przed zakupem i kolejną inwestycją.  
Sztuka, tenis i literatura stanowią moje największe pasje, a słowo 
pisane ma dla mnie ogromną wartość. Gdy przymykam oczy widzę 
ojca, który siedzi przy biurku i pisze. Podobnie, jak słowo mówione,  
które w naszym rodzinnym domu miało niebagatelne znaczenie.
Kto rozpalił w Panu płomień do kolekcjonowania?
Mama, odkąd pamiętam kolekcjonowała meble w stylu Biedermeiera,  
a także porcelanę i malarstwo. W tamtych czasach nie była w stanie 
robić tego na poważnie – pensja ojca chirurga znacznie odstawała od 
dzisiejszych realiów. Dlatego opinia, że ojciec sponsorował moją karierę 
nie jest prawdziwa. Z jego profesorskiej pensji mogliśmy sobie pozwo-
lić na podróże do Bułgarii, eks Jugosławii, czy na Węgry, a nie do Pary-
ża, który był poza całkowitym zasięgiem. Ojciec pomagał mi, jak tylko 
mógł, ale nie finansował. 
Odkrył Pan dzieło doskonałe? Znajdziemy je w Pana kolekcji?
Jest wiele arcydzieł, są artyści, którymi się zachwycam i prace,  
które cenię mając do nich osobisty stosunek. 
Co najbardziej Pan w życiu docenia?
Zdrowie moje i osób na których mi zależy. Ważna jest dla mnie Polska, 
która przechodzi trudne chwile i świat pchany przez rosnące oczekiwa-
nia w niebezpiecznym kierunku katastrofy klimatycznej.
Czego nie dotknie, zamienia w złoto. Co, gdy talent i szczęście zde-
rzają się z porażką?
W życiu przydarzyło mi się wiele porażek. Mogłem wygrać turniej Ma-
sters, a jednak z różnych powodów wtedy w Huston zwyciężył Hiszpan 
Orantes. Podobnie półfinał US Open, który już praktycznie osiągnąłem, 
a nagle okazało się, że zostałem tylko przy ćwierćfinale. Analogicznie 
zdarzało się w biznesie – byłem faworytem ze wspaniałymi partnerami 
w wyścigu o licencję telewizyjną, którą wygrał Polsat. Czy, gdy impor-
towałem Volvo na cały kraj współpracując z wieloma podlegającymi mi 
dilerami. Kontrakt ze Szwedami podpisałem na dwa lata i w tym cza-
sie w Polsce funkcjonowały jakieś akcyzy. Kontrahenci zaproponowali,  
że mnie wykupią, ja się na to zgodziłem i popełniłem olbrzymi błąd. Ta-
kich historii jest wiele, mógłbym za nie kupić arcydzieła (śmiech)!
Pozostał żal w sercu?
Wszystko dzieje się po coś, ubolewam nad porażkami, które dotyczą 
życia rodzinnego. Życie bez przegranych nie istnieje, różnica polega na 
tym, że są ludzie, którzy nie boją się do nich przyznać. Ja do takich na-
leżę, pogoda ducha i optymizm pozwalają mi szukać kolejnych drzwi, 
które warto otworzyć. Dobrym przykładem są decyzje związane z za-
kupem sztuki. W latach 90-tych byłem jednym z największych kolekcjo-
nerów Jean-Michel Basquiat’a, którego obrazy dziś osiągają kilku milio-
nowe kwoty. Miałem kilkanaście prac, w tym kilka arcydzieł i gdybym 
w poczekał dłużej pomimo zakrętów i życiowych labiryntów zrobiłbym 
wspaniały biznes. Udało mi się wylansować w Polsce pierwsze Ecole de 
Paris i prace Wojciecha Fangora, które kupowałem, nim stały się znane. 
Dziś kosztują miliony, ja mam w kolekcji 50 prac Fangora.
O gościach w Pana domu krążą legendy. Polacy są gotowi na takie-
go Wojciecha Fibaka, czy przeraża nas świat, który stał się Pana 
udziałem?
Jakiego Fibaka? Kiedy spędzałem większość czasu w Paryżu i Nowym 
Jorku trudno było się rodakom przekonać, jaki jestem. Nagle okazywało 
się, że i miły, i otwarty, do tego zainteresowany drugim człowiekiem. 
Książka Daniela Passenta, która ukazała się w latach 90-tych przypra-
wiała o szok, bo niewyobrażalne, że w powstającej z pokomunistycz-
nych kolan Polsce rodak mógł mieć domy w Paryżu i Nowym Jorku, 
prowadzić życie obok tych, których znamy z pierwszych stron gazet.  
W tamtych realiach byłem prekursorem, obecnie Polska jest zupełnie 
inna – wielu biznesmenów z wyśmienitym efektem prowadzi firmy, 
mamy sukcesy gospodarcze i finansowe. Dziś jedynie odstaję znajomo-
ściami, tenis otworzył przede mną drzwi do świata wybitnych polity-
ków, prezydentów, artystów, aktorów i ludzi biznesu. Pamiętam, gdy 

poznałem Seana Penn’a. Chciał ode mnie autograf i Rober De Niro wspo-
mniał, że młody aktor męczy go o mój podpis. Sean zaskoczył mnie in-
formacją, że na studiach miał nad łóżkiem mój plakat. Wiele było takich 
spotkań...
Trudno uwierzyć, że pomimo doświadczeń wciąż jest Pan idealistą. 
Jakim cudem?
Lubię ludzi to cały sekret. Nie przesadzałbym z idealizmem, wychował 
mnie racjonalny i praktyczny ojciec. Wielki humanista, gdy włączaliśmy 
radio od razu wskazywał Rachmaninova, Czajkowskiego, Bethovena, 
czy Mozarta. Znał świetnie historię, znakomicie orientował się w lite-
raturze, z podziwem dla Dostojewskiego i Wiktora Hugo. Posługiwał 
się językami obcymi, co na lekarza w tamtych czasach zaskakiwało.  
Przez wojnę poznał niemiecki, angielskiego i francuskiego nauczył się 
sam korespondując z kolegami medykami na całym świecie. Jego na-
pisany 20 lat temu podręcznik chirurgii obowiązuje do dziś, ponieważ 
okazało się, że wyprzedził epokę. Idealistką z pewnością była mama.
W życiu córek odgrywa Pan równie ważną rolę?
Mam nadzieję, starałem się przekazać pozytywny stosunek do świata  
i dobroć dla innych, podobnie jak mnie wychowała mama w szacun-
ku dla wszystkich niezależnie od statusu majątkowego i profesji.  
Udało, córki mają wiele szacunku dla drugiego człowieka i nie bagateli-
zują świata. Wszystkie przywiązują uwagę do ekologii, są bio czasami 
aż do bólu. Podziwiam je za to.
Pamięta Pan autora pierwszego obrazu?
To był nieznany malarz, przypominał mi Teresę Pągowską. Kupiłem jego 
pracę w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Poznaniu z pierwszych oszczęd-
ności tenisowych. W ślad za nim był 10-letni Volkswagen. Dwa najcen-
niejsze nabytki z pierwszych tenisowych oszczędności nastolatka. 
Ma Pan nadal ten obraz?
Podczas aukcji charytatywnej na odnowę Fary barokowej w Poznaniu 
obraz przebił wszystkie inne wystawione prace jako pierwszy z kolekcji 
Fibaka. Był pokaźnych rozmiarów, mieścił się jedynie w garażu moich 
rodziców. W sensie praktycznym zakup chybiony, więc chyba jednak je-
stem idealistą (śmiech).
Wtedy już inwestycja czy pasja?
Zawsze próbuję je łączyć. Moją żelazną zasadą jest zakup prac,  
które mi się podobają. Doceniam pochodzenie, rys historyczny, pozy-
cję artysty. Staram się pokazać, że polskie malarstwo jest światowym,  
dzięki artystom, z których powinniśmy być dumni. Niezwykłych, wybit-
nych, jak Jan Lebenstein, Stefan Gierowski, wspomniana Teresa Pągow-
ska, Tadeusz Kantor czy Andrzej Wróblewski. Po okresie strat spowo-
dowanym przez wojnę, potem pseudo komunizm, czy quasi socjalizm 
dopiero po otwarciu się Polski nasza sztuka zaczęła być znana. Ja, od-
kąd pamiętam starałem się pełnić rolę ambasadora Polski na świecie, 
reprezentując ją jako tenisista i kolekcjoner.
Jest obraz, którego Pan nie sprzeda?
Kilku prac Piotra Michałowskiego wybitnego romantyka z połowy XIX 
wieku, Tadeusza Makowskiego – być może najważniejszego artysty XX 
wieku, „Koła” Fangora, „Rozstrzelania” Wróblewskiego i Figury Leben-
steina z lat 50 i 60. W sumie około 30. Dla mnie to tak, jakby musieć 
wybierać jedno dziecko mając ich kilkoro. 
Kogo typuje Pan jako zwycięzcę turnieju Pekao Szczecin Open?
Tenis jest nieprzewidywalny, stając na korcie każdy jest faworytem. 
Turniej w Szczecinie ogromnie cenię za jakość i lubię ludzi, którzy go 
tworzą. Poza tym samo miasto jest bliskie mojemu sercu – podoba 
mi się zieleń, bliskość morza i wspominam relacje z Muzeum Naro-
dowym podczas wielu wystaw w tym „Kolekcji Wojciecha Fibaka”.  
Wydarzenie odbyło się z wielką pompą przy udziale setek osób, trudno 
się było przecisnąć w Muzeum na terenie Zamku Książąt Piastowskich. 
Co ważne, że za każdym razem Szczecin zostawia we mnie niezapo-
mniane wrażenia, ponieważ turniej jest rozgrywany w pięknym miejscu 
w dzielnicy Pogodno. Do tego układ szczecińskich rond, który bardzo 
lubię – oprócz Pragi i Paryża tylko tu znajdują się ulice, które odchodzą 
nieregularnie w bok. 

rozmawiała: Dagmara Rybicka / foto: Max Gielniewski,  
Jarosław Gaszyński
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W życiu przydarzyło mi się wiele porażek. Mogłem wygrać 
turniej Masters, a jednak z różnych powodów wtedy w Huston 
zwyciężył Hiszpan Orantes. Życie bez przegranych nie istnieje, 
różnica polega na tym, że są ludzie, którzy nie boją się  
do nich przyznać. Ja do takich należę, pogoda ducha  
i optymizm pozwalają mi szukać kolejnych drzwi,  
które warto otworzyć.



Marta Frej:

Pora się ustatkować?
Spotkaliśmy się w trójkę, w Gdyni, w nowo otwartym sklepie Marty Frej. Otoczeni grafikami, chwytliwymi hasłami zadrukowanymi na obrazach, 
koszulkach i gadżetach, i w końcu niezliczoną liczbą książek feministycznych dociążających sklepowy regał, porozmawialiśmy o dniu świra,  
w którym przyszło nam żyć. Bohaterka rozmowy, Marta Frej, to jedna z najbadziej rozpoznawalnych ilustratorek w Polsce. Tworzy memy o kobie-
tach i jest aktywistką działającą na rzecz feminizmu i osób LGBTQ+. Ilustruje dla „Wysokich Obcasów” i „Polityki”, współtworzy książki i stoi na 
czele Fundacji Kulturoholizm. Od 2020 roku mieszka w Gdyni, gdzie – jak sama mówi – chce się ukorzenić. O planach na własny gang, potrzebie 
rewizji i ustatkowaniu przeczytacie w wywiadzie na dwa pióra – autorstwa Michała Stankiewicza i Halszki Gronek.
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MS: Czy mężczyźni są dyskryminowani?
Myślę, że tak. Stereotypy płciowe ograniczają wszystkie i wszyst-
kich. Pamiętam, jak mój syn po egzaminie gimnazjalnym wrócił 
do domu i powiedział, że jedna z pań powitała młodzież słowa-
mi „chłopcy, drżyjcie, dziewczyny na pewno są przygotowane”.  
Poczuł się dyskryminowany, zresztą nie tylko wtedy, ale za każdym 
razem, kiedy słyszał, że chłopcy się gorzej uczą albo są niegrzecz-
ni. System patriarchalny dyskryminuje zarówno kobiety, jak i męż-
czyzn. Choć oczywiście w różnym stopniu.
MS: Mam wrażenie, że jeśli mężczyźni mówią o swoich prawach,  
to nazywa się ich szowinistami. Tymczasem seksizm działa w dwie strony. 
Patriarchat jest systemem ciasnym i ograniczającym ludzi wszyst-
kich płci, wtłaczającym nas w role, których często nie chcemy i nie 
możemy pełnić. To budzi frustracje. Definicja słowa seksizm nie 
zakłada, że działa w jedną stronę, to dyskryminacja ze względu na 
płeć, każdą płeć.
MS: Czy według ciebie faceci mają dzisiaj kryzys tożsamości?
Badania pokazują, że mężczyźni mają kryzys męskości patriarchalnie, 
konserwatywnie pojętej. Rosnąca liczba samobójstw, nerwice, impo-
tencja, to cena, jaką płacą, często nieuświadomiona. Myślę, że żyjemy 
w tej chwili w bardzo trudnych czasach, także dla mężczyzn.
MS: W czasach, w których coraz trudniej się odnaleźć?
Wyobrażam sobie, że bycie mężczyzną też jest trudne. Równościo-
wy, świadomy swych emocji facet nie odnajdzie się w modelu ma-
cho – czyli twardziela z zamierzchłych epok, który nie płacze, panu-
je zawsze nad sytuacją i nie okazuje strachu. Musi sobie stworzyć  
własny wzorzec, często będący w opozycji do własnego ojca. To nie 
jest proste, wymaga dużo pracy i cierpliwości.
MS: W „Dniu świra” Marka Koterskiego jest taka scena w pociągu,  
w której pasażerka prosi bohatera filmu, Adasia Miauczyńskiego, by 
zdjął z półki jej walizkę. Ten odmawia, tłumacząc, że jest za pełnym 
równouprawnieniem kobiet. Siedzące w przedziale kobiety przyjmują  
to z oburzeniem. To tylko ironiczna scenka, ale dzisiaj mężczyznom 
trudniej w życiu złapać balans pomiędzy znanymi nam normami kultury 
a równościowym podejściem. 

Rozumiem to. Świat się zmienia, kolejne pokolenia dorastają  
i już dawno zauważyłam, że bycie równościową, empatyczną osobą 
wymaga ciągłej nauki. Mnie na przykład przez wiele lat wkładano 
do głowy, że są tylko dwie płci, a przecież w tej chwili funkcjonu-
je ich już pewnie około stu. Każda z nich jest ważna, ma nazwę, 
charakterystykę. Ja się tego musze nauczyć, samo do głowy nie 
wejdzie. Nie tylko pociągowy savoir vivre wymaga ciągłej rewizji.  
Zresztą jako ludzie kochający nowinki techniczne i przywykli do 
ciągłych aktualizacji systemów nie powinniśmy się temu dziwić.
MS: Czyli nie obrażasz się, gdy mężczyzna próbuje pocałować cię  
w rękę? 
Jestem osobą łagodnie nastawioną do świata. Jeżeli ktoś postano-
wi cmoknąć mnie w dłoń, pewnie nie będę się z nim szarpać. „Pew-
nie” wynika stąd, że nie byłam w takiej sytuacji od bardzo dawna. 
Za to na pewno poproszę tego kogoś, żeby więcej tego nie robił.
MS: Mówiliśmy o figurze patriarchalnego ojca i związanym z tym wy-
chowaniu. W kontekście tej wiedzy – jak wychowujesz swojego syna?
Tak samo, jakbym wychowywała córkę. Płeć w wychowaniu jest  
dla mnie niewidoczna. Zresztą mój syn określił się jako mężczyzna, 
ale w końcu mógł się określić inaczej – bezpieczniej jest po prostu 
wychowywać ludzi. I dać im trochę czasu, żeby sami się dookreślili. 
Uważam, że wychowywanie inaczej chłopców i dziewczynek jest 
toksyczne.
MS: Czyli nie ma u was takich detali jak przepuszczanie kobiet  
w drzwiach? Przyznam się, że mam ten odruch.
HG: Wiesz, Michał, ty jesteś jedyną osoba, która mnie przepuszcza  
w drzwiach. I zawsze czuję się z tego powodu niekomfortowo.
MS: Naprawdę?
HG: Naprawdę. Tutaj, wchodząc do pracowni Marty, pierwszy raz odkąd 
się znamy spytałeś mnie, czy chcę iść pierwsza. 
MS: Przygotowując się do wywiadu, zagłębiłem się mocno w tematy-
kę feminizmu. I chyba dzisiaj przed tymi drzwiami po prostu się po raz 
pierwszy zawahałem, nie wiedząc, czy mam wejść pierwszy…
Wybrałeś najprostszą i najmądrzejsza technikę, jaka mogłeś: spy-
tałeś o zdanie osobę, wobec której chcesz być uprzejmy. Nie trwa-
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łeś w roli człowieka, który najlepiej wie, co lubią kobiety, tylko po 
prostu spytałeś.
MS: A ty co radzisz swojemu synowi?
Nigdy w życiu nie mówiłam mojemu synowi, co ma zrobić z drzwiami.  
Z mojego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia.
MS: Wiecie, dlaczego pytam o te drzwi? To drobiazg, ale symboliczny. 
Jest bardzo wiele kobiet, które na tę kwestię spojrzą inaczej niż Wy. 
Nawet nie wiem, czy nie jest ich większość. I nigdy nie wiesz, na kogo 
trafisz. To też jeden z elementów kryzysu tożsamości mężczyzn – nie 
ma jasnych drogowskazów.
HG: Jest taka fajna myśl zapisana na memie Marty: może po prostu war-
to ściągnąć z siebie ten niewygodny, gryzący sweter oczekiwań innych 
ludzi i działać tak, jak ty chcesz. Tak, jak ty uważasz, i jak czujesz się 
komfortowo. Nie myśl, czego oczekuje od ciebie druga osoba, po prostu 
zrób, jak uważasz. 
Jeśli otwierasz drzwi i czujesz się z tym dobrze, ja to akceptuję. 
Zresztą i tak nie zauważę tego detalu.  
MS: Czyli szerokie drzwi i najlepiej otwierane automatyczne rozwiążą 
problem. (śmiech) 
HG: Rozmawiamy o walizkach, o drzwiach, ale problem jest szerszy. 
Seksizm odciska piętno na każdym, i nawet ci, którzy są uprzywilejo-
wani, miewają przez to gorzej. W marcu raper Mata wydał utwór pt. 
„Patoreakcja”. Premierze towarzyszył wywiad do „Polityki”, w którym 
powiedział, że młoda inteligencja też czasami odczuwa ludzkie cierpie-
nie. Niby oczywistość, ale jego słowa spotkały się z ogromną krytyką 
ze strony środowisk feministycznych. „Studia w Cambridge czy praca 
na zmywaku, nyndza jest ta sama” – pisano. To tak jakby bogaci, biali 
chłopcy z kraju rozwiniętego, mieli przepraszać za to, jacy się urodzili.
Przede wszystkim chcę zauważyć, że nie tylko część środowiska 
feministycznego krytykowała Matę. Zjadliwe komentarze płynęły 
szeroko z różnych stron. Moim zdaniem nie ma to nic wspólnego  
z seksizmem, bardziej z brakiem empatii. Wszyscy mamy problemy 

i potrzeby, media skupiają się jednak na sławnych i bogatych, pod-
sycając frustrację, zazdrość i poczucie bezsilności tych niezamoż-
nych. Mamy naprawdę krwiożerczy kapitalizm w kraju i wielu ludzi 
jest w dupie, dlatego warto zwracać uwagę na przywileje, zwłasz-
cza celebrytów, ale nie powinno się odbierać im prawa do uczuć,  
a już na pewno nie należy z nich szydzić.
HG: Nam potrzebna jest rozmowa. A tą często zastępuje krytyka,  
i to nie tylko wycelowana w mężczyzn. Kobiety toczą walki także z ko-
bietami – sama często o tym piszesz.
Polskie kobiety są w trudnej sytuacji. Wychowane w  patriarchal-
nym systemie, w specyficznie pojmowanym katolicyźmie, który 
karze im się tylko poświęcać i dawać. Wypalają się, bo przecież 
nie można tylko dawać. Potem są po prostu złe, nieszczęśliwe, 
agresywne albo bezsilne. Mają też bardzo wysoko postawioną 
poprzeczkę. Badania OBOP-u pokazują, że z roku na rok podział 
obowiązków domowych jest coraz bardziej obciążający dla ko-
biet. Kobiety odgrywają role wychowawcze, opiekuńcze i domowe, 
pracując przy tym zawodowo i wciąż mniej zarabiając… Robią to 
wszystko, by udowodnić sobie i światu, że są silne. Ale po czasie 
stają się przepracowane. To wszystko powoduje, że nie są w dobrej 
kondycji i bywają okrutne dla innych kobiet.
HG: „Kobieta kobiecie wilkiem” – to też trochę było widać w przypadku 
Strajku Kobiet. Działał prężnie, aż doszło do rozłamów. Część aktywi-
stek i uczestniczek nie zgadzała się czy to z przywództwem liderek, czy 
z postulatami wygłaszanymi w mediach. Te rozłamy mogły doprowa-
dzić do końca strajku?
Nie umiem odpowiedzieć… Nie uważam też, że nastał koniec straj-
ku. Nie skreślam tak szybko wielkiego ruchu społecznego.
HG: Tak, ale prawo weszło w życie. A nas na ulicach nie ma.
Walka uliczna nie jest receptą na wszystko, a strajkować nie da 
się bez przerwy, zwłaszcza bez wsparcia systemowego. Mówimy  
o rewolucji, ale rewolucji chyba się wszyscy boimy. Ona zawsze ma 
wysoką cenę.
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HG: Ale właśnie rewolucja była obiecywana. „To jest wojna!” – krzycza-
łyśmy.
Retoryka uliczna jest inna. Silniejsza. Ja wcześniej też nie robiłam 
memów z hasłem „wypierdalać” – pozwoliłam sobie na to w okre-
ślonym momencie. Początkową wojnę zamieniono na działania po-
kojowe – merytoryczne. Działa Rada Programowa Strajku Kobiet. 
Sztab pracuje nad konkretnymi rozwiązaniami. 
MS: A propos Strajku Kobiet… Mówiłaś, że kobiety są dzisiaj bardzo 
zmęczone. Może to właśnie przemęczenie wywołało brak sił do walk? 
A może większość kobiet nie podziela postulatów strajku i nie chce 
zmian?
Nie jestem skłonna mówić za całe społeczeństwo. Powiem za sie-
bie, że walczę i że walczyłam. Nie o to, żeby narzucać kobietom  mo-
del życia, tylko by dać im wybór.
MS: Jest wiele kobiet, które mają wybór, ale wybierają inne życie niż 
te głośno postulowane przez feministki. Wystarczy zajrzeć na Insta-
gram. Jedne z najpowszechniejszych treści to kobiety pokazujące swoje  
fizyczne atrybuty. Oferują siebie, a w zamian chcą pięknego, bogatego 
i wygodnego życia. Tam nie na miejsca na wiedzę, rozwój i te wszystkie 

hasła o których mówisz.
Sama używam Instagrama i nie postrzegam go w ten sposób. Znaj-
duję na nim dużo przeróżnych treści, również feministycznych, 
więc to chyba zależy, gdzie się zagląda… 
MS: ...albo od tego, czy się wychodzi ze swojej bańki.
Nie mam pojęcia, skąd wiesz, czego chcą kobiety pokazujące na In-
stagramie swoje fizyczne atrybuty. Ale nawet jeśli się dowiaduję, 
że kobieta poszukuje zamożnego partnera, czy męża, nie oceniam 
jej. Zwracam tylko uwagę, że jeśli zrezygnuje z edukacji i całkowicie 
uzależni się od niego, istnieje ryzyko, że w przyszłości może zna-
leźć się w trudnej sytuacji. W starszym wieku uczenie się jest trud-
niejsze, podobnie jak zmiana nawyków, nie mówiąc już o szansach  
na pracę zarobkową. Nie bez powodu grupą najbardziej narażoną 
na ubóstwo w Polsce są kobiety po 60 roku życia.
HG: Jaki jest twój feminizm? Wydaje mi się, że każdy ma własny. 
Z roku na rok jest coraz bardziej nastawiony na dialog i słuchanie in-
nych. Kiedyś bardziej się wkurzałam, teraz bardziej staram się rozu-
mieć, dlaczego jest, jak jest. Staram się oglądać wszystko z różnych 
perspektyw. Uważam się za coraz bardziej empatyczną. 

Ludzie33 



HG: O jakich realnych działaniach myślisz?
Gdy przeprowadziłam do Gdyni, postanowiłam stworzyć grupę 
kobiet, z którymi będziemy się wspierać. Na jednym z portretów, 
należących do cyklu #jestemsilnabo, bohaterka mówi „Jestem sil-
na bo mam na dzielni szajkę dziewczyńską, która grzeje i kocha”  
Kiedy ją narysowałam, poczułam, że kobiecy gang to to, czego mi 
brak. W domu mnóstwo czasu spędzam  wśród mężczyzn, czuję,  
że potrzebuję kobiecych relacji. Mój feminizm dziś to świadomość, 
że w grupie zrobimy więcej niż w pojedynkę. 
HG: Wspomniałaś o projekcie „Jestem silna, bo…”. Wiem, że po pewnym 
czasie prowadzenia tego projektu przyznałaś, że projekt powinien się 
nazywać „Jestem silna, pomimo że…”
To prawda…
HG: Przewrotnie można wyprowadzić z tego wniosek, że tym, z cze-
go kobiety mogą być dumne, jest przetrwanie trudnych momentów.  
To przykra myśl.
Pewnie fajniej byłoby, żebyśmy wszystkie i wszyscy tych trudnych 
momentów nie doświadczali. Są one jednak nie do uniknięcia, więc 
dobrze poszukać w nich jakichś dobrych stron – pozwalają nam po-
znać siebie.
HG: Jeżeli powiesz „jestem silna, bo przetrwałam to i to”, wskazujesz  
na sukces. A jeżeli mówisz „jestem silna, pomimo że doświadczyłam 
tego i tego”, to to jest już taka postawa męczennicy. 
Dlatego ten projekt wciąż nazywa się „Jestem silna, bo…”. Robienie 
dużego projektu z założeniem, że będzie to projekt gloryfikujący 
męczeństwo, czyli dokładnie to, co już od kilku tysięcy lat robi ko-
ściół katolicki, to nie jest moja bajka. 
HG: Po kilku latach tworzenia memów twoje prace wciąż dotyczą  
kobiet. Temat jeszcze się nie wyczerpał? Nie masz wrażenia, że wszyst-
ko już było? 
Jestem artystką i to, co robię, rodzi się z emocji. Dopóki będę 
miała emocje, dopóty moja chęć tworzenia się nie wyczerpie.  
Dopóki kobiety nie będą miały prawa do decydowania o własnym 
ciele i sposobie życia, dopóki nie będą miały równych szans – będę 
miała emocje. Ale od dawna moja działalność nie koncentruje się 
już na memach. Zajmuję się  działalnością ilustratorską, rysuję dla 
„Wysokich Obcasów” i „Polityki”, od kilku lat robię projekty her-
storyczne, projektuję murale, ilustruję kampanie społeczne. 
HG: Jednak wciąż to właśnie z memów jesteś najbardziej znana. A jed-
nym z twoich najgłośniejszych projektów była Matka Boska przywdzia-
na w atrybuty Strajku Kobiet –  czarną parasolkę i maseczkę z błyska-
wicą. Sprawa trafiła do prokuratury i wywołała duży szum w dyskursie 
dotyczącym granic. Sądzisz, że sztuka powinna być w pełni wyzwolona?
Wszystko musi mieć jakieś ramy, nawet sztuka. Sama stawiam 
sobie granice codziennie, a to, co z moimi pracami się dalej dzie-
je i jak społeczeństwo na nie reaguje, to inna kwestia. Zwłaszcza  
w przypadku obrazy uczuć religijnych, które są tak efemerycznym 
i nieweryfikowalnym określeniem, że łatwo stają się narzędziem 
walki politycznej. Są osoby, które zgłaszanie do prokuratury spraw 
o obrażenie uczuć religijnych uczyniły swoją specjalizacją.
MS: Mówisz o pośle Dominiku Tarczyńskim?

HG: I Ordo Iuris?
To jest walka polityczna. Według mnie artykuł 196 Kodeksu karne-
go o obrazie uczuć religijnych powinien być zmieniony. Rozumiem 
powód, dla którego powstał. W końcu w kraju niemal monoreligij-
nym potrzebna jest jakaś ochrona innych religii…
HG: No właśnie, innych religii.
W przypadku tego artykułu chyba nie było ostatnio żadnego zgło-
szenia dotyczącego innych religii niż dominująca w Polsce. To dosyć 
zabawne. 
MS: Czyli sam przepis jest ok, tylko jest źle używany?
Uważam, że on jest źle sformułowany. Nie jestem karnistką i nie po-
wiem, jak powinien wyglądać, ale moim zdaniem w obecnej formie 
jest bezużyteczny. Może tylko służyć do manipulacji.
MS: Byłaś już wzywana w tej sprawie do prokuratury?
Niedawno dostałam wezwanie. Z kolei naczelna „Wysokich Obca-
sów”, w których ilustracja się ukazała, złożyła już zeznania na po-
licji. U mnie cały proces mógł trwać dłużej ze względu na przepro-
wadzkę.
HG: No właśnie. Przecież w Gdyni gościsz od niedawna. Pochodzisz  
z Częstochowy, studiowałaś w Łodzi, jakiś czas mieszkałaś w Warsza-
wie, póżniej wróciłaś do Częstochowy, i w końcu zacumowałaś u nas. 
Na stałe? 
Chcę tak myśleć… Jednak znając siebie, wiem, że „nigdy nie mów 
nigdy” jest dobrą zasadą. Jeszcze nie zakorzeniliśmy się tutaj na do-
bre, ale bywają momenty, że czuję się w Gdyni jak w domu.
HG: Trójmiasto uchodzi za aglomeracje liberalną. Potwierdza to wiele 
wskaźników – odsetek rozwodów, rozkład wyznaniowy czy preferen-
cje wyborcze mieszkańców. Dostrzegasz tu inną aurę mentalnościową  
niż w poprzednich miejscach?
Pod względem światopoglądowym – nie. Natomiast jest jedna bar-
dzo duża różnica, którą czuję: więzi lokalne. Nigdy wcześniej nie 
spotkałam mieszkańców i mieszkanek miasta tak zakochanych  
w swoim mieście. Przyjechałam tu z Częstochowy, w której miesz-
ka dużo ludzi niezadowolonych ze swojej małej ojczyzny. W Gdyni 
ludzie są uprzejmi, skłonni do pomocy, oferują pomoc nawet nie-
proszeni… No i wszyscy są po prostu zakochani w swoim mieście. 
Bardzo to czuję.
MS: Dodam, że Gdynia wygrywa rankingi szczęśliwości w Polsce. Poczu-
łaś to, mieszkając tutaj?  
Gdynia bardzo mi się podoba, jest tu jakieś niezwykłe światło, 
uwielbiany przez nas modernizm, atmosfera nieustających wa-
kacji i niesamowie położenie: morze, lasy i góry, no może pagóry.  
Wciąż nie mogę się nacieszyć widokami. 
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MS: A stworzyłaś już swój „gang” dziewczyn?
Jeszcze nie. 
MS: Budujesz go? 
Mam bardzo wiele na głowie. Od rana do wieczora pracuję, między 
innymi z powodu przeprowadzki do Trójmiasta, które jest pod każ-
dym względem dużo droższe od Częstochowy. Ostatnio pożaliłam 
się komuś z Gdyni, że od dwóch tygodni nie widziałam morza. Usły-
szałam „czyli już jesteś z Gdyni, już jesteś stąd”. Na samym począt-
ku naszego życia tutaj, choćby nie wiem co musieliśmy co wieczór 
iść nad morze. A teraz…
MS: Świadomość tego, że morze jest tuż obok, zaczyna ci wystarczać. 
(śmiech)
Zdecydowanie. (śmiech)
MS: Dzisiaj dużo mówimy z Halszką o tolerancji. Uważasz, że Trójmiasto 
jest bardziej tolerancyjne od Częstochowy?
Częstochowa jest postrzegana dosyć specyficznie, natomiast to,  
że tam jest Jasna Góra, to nie znaczy, że ludzie są tam bardziej re-
ligijni od reszty Polski. To nie jest tak. To miasto ma korzenie ro-

botnicze, a ludzie są często zmęczeni tym, jak Jasna Góra traktuje 
miasto. W Gdyni światopoglądowo nie czuje różnicy. Ale ludzie są 
naprawdę przemili.
MS: Jakie plany wiążesz z Gdynią na najbliższe lata? Czym nas zasko-
czysz?
Na pewno wrócimy z Tomkiem, moim partnerem do działań aktywi-
stycznych, związanych ze sztuką.  
MS: Czy planujesz działania bezpośrednio związane z Gdynią? Może Trój-
miasto stanie się tłem dla twoich kolejnych ilustracji?
Zaangażowanie się w sprawy lokalne to jest to, po co również przy-
jechałam. Chcę się ukorzenić i należeć do społeczności lokalnej, 
działać z nią i dla niej. Myślę, że to kwestia czasu. W Częstochowie 
przez 7 lat organizowaliśmy Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicz-
nej „ART.eria” i były to wspaniałe momenty. Sztuka ma mnóstwo 
narzędzi przydatnych społeczności, może sobie na więcej pozwolić 
i jeśli w nią uwierzymy, może zmieniać na lepsze, relacje, miejsca, 
ludzi.

rozmawiali: Michał Stankiewicz i Halszka Gronek / grafiki: Marta Frej
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SYLWIA FABIAŃCZYK-MAKUCH:  

Z disco polo  
nie będziemy się bratać

Jak powstał jeden z najpopularniejszych chórów w Polsce, o wyjątkowym wyróżnieniu na festiwalu w Hong Kongu, kto nauczył chor śpiewać  
po japońsku oraz mandaryńsku i z jakiego powodu, pełnoletniości zespołu, szerokich zainteresowaniach muzycznych i czego na pewno nie zaśpie-
wają „Prestiiż” rozmawia z dr Sylwią Fabiańczyk – Makuch, założycielem, dyrektorem i dyrygentem chóru Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Czy bardzo bolą ręce po koncercie? Jednak trzeba się przecież nimi 
trochę namachać. 
(śmiech) Nigdy nie odczułam tego typu problemu. Zazwyczaj podczas 
koncertu towarzyszą mi bardzo silne emocje i nie myślę wtedy o tym, 
czy mnie coś boli. Może kiedyś, po wielu, wielu godzinach dyrygowania  
zacznę odczuwać dyskomfort, ale na dzień dzisiejszy nie przypominam 
sobie takiego momentu. I to nie dlatego, że mam jakąś świetną kondy-
cję, czy specjalnie ćwiczę i pracuję nad tym. Przez tyle lat ręce już się 
chyba przyzwyczaiły. Mam nadzieję, że będą mi jeszcze długo służyć 
(śmiech). 
Pamięta Pani swój najdłuższy koncert?  Jak długo musiała Pani dy-
rygować? 
To był koncert, który odbył się podczas naszego jubileuszu, 10-lecia ist-

nienia zespołu. To chyba nasz najsłynniejszy występ, który przeszedł 
już do historii. Bardzo duże wydarzenie. Długie i barwne zapowiedzi 
konferansjera, część oficjalna, wręczanie orderów, itp. Muszę przy-
znać, że również program artystyczny był bardzo bogaty i nie udało się 
go wówczas do końca okiełznać. Koncert trwał cztery i pół godziny. 
Z przerwą.  Kilku moich znajomych stwierdziło potem, że to był bar-
dzo wyczerpujący wieczór. Pewnie poczuli się bardziej zmęczeni ode 
mnie. Natomiast ja i cały zespół byliśmy niesłychani podekscytowani  
i przeszczęśliwi móc podzielić się naszym różnorodnym dorobkiem i do-
tychczasowymi osiągnięciami. Publiczność, łącznie z Jego Magnificen-
cją Rektorem Akademii Morskiej, wówczas piastującym to stanowisko, 
podkreślali, że koncert wywarł na nich ogromne wrażenie. To chyba 
wtedy dyrygowałam najdłuższy program w karierze. 
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Pani wcześniej śpiewała w chórze Politechniki Szczecińskiej. W cza-
sach, kiedy dyrygował nim prof. Jan Szyrocki – postać znana i ważna 
w świecie muzycznym. 
Studiowałam u profesora Jana Szyrockiego. Zaprosił mnie do współpra-
cy po którymś egzaminie jeszcze kiedy byłam studentką w Akademii 
Muzycznej w Poznaniu – filia w Szczecinie. To było dla mnie wyjątko-
we wyróżnienie. Otrzymałam propozycję pracy jako instruktor głosu, 
prowadziłam głosy tenorowe w chórze politechniki, również śpiewa-
łam. Zostałam wrzucona na głęboką wodę, nie było to łatwe zadanie.  
Dyplom z dyrygentury ukończyłam z wyróżnieniem prowadząc właśnie 
ten zespół.
Czy dyrygent powinien najpierw śpiewać w chórze, żeby potem 
móc nim dobrze dyrygować, rozumieć go? Czy może też ktoś omi-
nąć etap śpiewania, ukończyć Akademię Muzyczną i także zostać 
dobrym dyrygentem? 
Można pominąć ten etap, ale jest to mocno ryzykowne, wręcz karko-
łomne zadanie, kiedy dyrygent nie potrafi śpiewać, a jest chórmistrzem. 
Zupełnie inaczej jest w przypadku dyrygentów orkiestr symfonicznych 
czy dętych. Pracują z orkiestrą, instrumentalistami. A w chórze pracu-
je się z najdelikatniejszym oraz najwdzięczniejszym z instrumentów –  
głosem ludzkim. Moim podstawowym celem od samego początku było 
zadbać o wykształcenie wokalne moich chórzystów, bardzo ważna jest 
dla mnie barwa, jakość, frazowanie, sposób wydobycia dźwięku, wła-
ściwa technika i swoboda w tym zakresie.  W tej chwili mogę już sobie 
pozwolić na większy nacisk na pracę typowo dyrygencką, koncepcyjną 
i organizacyjną, zatrudniamy wspaniałych wokalistów, którzy zajmują 
się emisją głosu w zespole. Przez kilkanaście lat sama dbałam o prawi-
dłowe nawyki i dobrą kondycję śpiewaczą moich chórzystów, bardzo 
pomocne jest wykształcenie i doświadczenia wokalne. 
Chór rozpoczął działalność w 2003 roku. W jaki sposób znala-
zła Pani chętnych do śpiewania w nim? Pewnie nie było łatwo.  
Nowy zespół, z uczelni raczej nie kojarzonej ze śpiewem chóral-
nym, jeżeli już to raczej z szantami. Były transfery z innych chórów 
w mieście? 
Nie, nie było transferów. Na szczęście otaczały mnie osoby, które 
wspierały mój pomysł i bardzo kibicowały. Może też dzięki nim uwie-
rzyłam, że potrafię tego dokonać. W 2003 roku uczelnia funkcjonowa-
ła jeszcze jako Wyższa Szkoła Morska i była to jedyna szkoła wyższa,  

w której żadnemu dyrygentowi nie udało się utrzymać chóru. Było to 
więc ogromne wyzwanie. Zresztą, początki zawsze są trudne, wymaga-
ją olbrzymiej determinacji. 
To chór w WSM-ce działał już wcześniej? 
Podejmowane były próby założenia zespołu, ale po jakimś czasie chór 
się rozpadał, przede wszystkim ze względu na praktyki morskie stu-
dentów. Podejrzewam, że te okoliczności demotywowały dyrygentów. 
Ale ja nie miałam wielkiego wyboru. To była wówczas jedyna uczelnia, 
w której nie funkcjonował chór.  Wiedziałam więc, tworząc go, że mu-
szę pokonać wszelkie trudności, że panowie i panie, których uda mi się 
pozyskać z uczelni już na trzecim roku wypłyną w rejs. I to w dodatku 
półroczny. Natomiast na pierwsze spotkanie – inauguracyjne przyby-
ło bardzo dużo osób.  Myślę, że wielu z nich po prostu nie dowierzało,  
że ktoś pokusił się, żeby założyć chór w uczelni o takiej specyfice. Przy-
szli  ze zwykłej ciekawości. 
Studenci? 
Przede wszystkim. 70 osób. Po eliminacjach wstępnych przyjęłam 
około 30 osób i były to same dziewczyny... Po przesłuchaniu panów, 
którzy się pojawili, tylko dwóch spełniało oczekiwania. Choć dziś już 
chyba mogę ujawnić, że oni tak naprawdę, jednak się nie nadawali 
(śmiech). Aktualnie w chórze śpiewa jedna osoba z pierwszego naboru.  
Paula w międzyczasie założyła rodzinę, zrobiła sobie przerwę, ale wró-
ciła do nas. Na początku było więc 30 dziewczyn i prawdziwa orka na 
ugorze. (śmiech). Dziewczyny zaczynały bez żadnego doświadczenia 
muzycznego, nie mówiąc o umiejętnościach wokalnych. Ale chciały 
spróbować prawdziwej przygody z muzyką i to było ważne. 
To były dziewczyny w jakiś sposób związane z uczelnią, czy też  
z zewnątrz? 
To były studentki WSM. Wtedy już przyjmowano panie na Wydział Inży-
nieryjno-Ekonomiczny Transportu.  
Długo trwał ten etap potu i łez?
Około siedem lat. Po pierwszych sześciu miesiącach dołączyli panowie. 
W końcu musiały chórzystki przyciągnąć pierwiastek męski (śmiech).  
A ja już sobie wyobrażałam, że jednak będę prowadzić tylko chór żeński. 
To ciekawa formuła, taki jednorodny chór, choć w tym przypadku brzmi 
to dość komicznie: chór Akademii Morskiej i same dziewczyny (śmiech).  
Warsztatowy czas trwał bardzo długo, ale tez był dla mnie niezwykłą 



nauką cierpliwości, zdobywania doświadczeń, budowania zespołu od 
podstaw, dbania o dobrą atmosferę. Oczywiście radości i drobnych 
satysfakcji w tamtym okresie również nam brakowało. I tak po kilku 
latach zaczęły dołączać do nas osoby z większymi umiejętnościami,  
z  roku na rok ta grupka się powiększała. W tej chwili chór to prawdziwa 
instytucja, jest nas blisko 100 osób, do tego co roku tworzymy liczny 
chór przygotowawczy dla młodych adeptów sztuki chóralnej. Po kilku-
nastu latach mogę sobie pozwolić na prawdziwą rekrutację, przyjmu-
jemy osoby utalentowane, uzdolnione muzycznie, zarówno amatorów, 
pasjonatów, jak i  uczniów i absolwentów szkół muzycznych, studen-
tów. We wrześniu rusza kolejny nabór. Zachęcam więc do dołączenia 
do nas osoby, które chcą się rozwijać wokalnie, zwiedzać świat, prze-
żyć niecodzienne chwile. Emocje konkursowe, sceniczne wzruszenia 
i radości oraz  cudowna atmosfera gwarantowane! Panów w naszych 
szeregach nie brakuje, ale szczególnie zachęcam właśnie chłopaków 
do przełamania się i wypróbowania swoich sił, niech śpiewanie stanie 
się modne! Repertuar jest niezwykle różnorodny, począwszy od orygi-
nalnie zaaranżowanej muzyki rozrywkowej, poprzez utwory sakralne, 
twórczość współczesnych kompozytorów aż do monumentalnych dzieł 
symfonicznych. Nie brakuje też wyzwań, wyjazdów, atrakcyjnych pro-
jektów artystycznych czy spotkań ze znakomitymi wokalistami czy ze-
społami muzycznymi.
Czy w ciągu tych siedmiu lat miała Pani chwile zwątpienia, braku 
wiary w to co robi, dosyć chóru, ludzi w nim śpiewających, chęci 
rzucenia wszystkiego w przysłowiową cholerę?
Zawiodę Pana, ale nic takiego się nie wydarzyło… (śmiech). Determina-
cji i entuzjazmu mi nie zabrakło, choć trudnych momentów było i jest 
mnóstwo. Zarządzanie tak dużą grupą jest niezwykle czasochłonne  
i wymaga bardzo dobrej dyscypliny organizacyjnej. Na szczęście ota-
czają mnie niezwykłe, oddane osoby, na które zawsze mogę liczyć, 
wspaniały zarząd na czele z mózgiem operacyjnym czyli Ewą Stojek, 
cudowni przyjaciele, z którymi współpracujemy. Zawsze powtarzam, 
ze ten chór to fabryka talentów w przeróżnych dziedzinach. Chwile 
zwątpienia pojawiają się jedynie w sytuacjach, kiedy brakuje nam fun-
duszy na spełnianie muzycznych marzeń, współpracę ze znakomity-
mi artystami, czy wyjazdami zagranicznymi na konkursy i festiwale.  
Na szczęście władze Akademii Morskiej pomagają nam finansowo i men-
talnie, oczywiście w zakresie, na jaki mogą sobie pozwolić. Wdzięczni 
jesteśmy również Urzędowi Miasta oraz Urzędowi Marszałkowskiemu 
za wspieranie naszych działań. Tak duży organizm  wymaga dosponso-
rowania, cały czas czekamy na mecenasów sztuki.
Brakuje sponsorów?
Pozyskujemy ich się na konkretne wydarzenia czy projekty. Jest coraz 
lepiej pod tym względem. Ale będziemy jeszcze bardziej szczęśliwi,  je-
śli ta sytuacja się poprawi i pomoc będzie bardziej odczuwalna. Więcej 

czasu będę mogła poświęcić na pracę artystyczną i realizację kolejnych 
ciekawych pomysłów muzycznych.
Żeńskim odpowiednikiem słowa dyrygent jest dyrygentka.  
Dużo jest ich w Polsce? Jeśli chodzi o chóry.
Jest ich sporo. Jest więcej dyrygentek chóralnych niż symfonicznych. 
Zajęcie bardzo wdzięczne.
Ale trudne. 
To prawda. Szczególnie w kontekście prowadzenia chóru, w którym  
śpiewa wielu zadziornych panów. Żartuję czasami, że głos to osobo-
wość. W świecie chóralistyki krążą anegdoty o specyfice tenorów – naj-
wyższych głosów męskich. Choć ja z nimi trzymam sztamę. Natomiast 
nie jest łatwo zarządzać basami, zazwyczaj mają swoje zdanie na więk-
szość tematów (śmiech). Czasami muszę zamieniać się w Carycę, wyge-
nerować nadprogramową moc i stanowczość. Skrajne cechy muszą się 
przenikać, bo z kolei bez wrażliwości nie udało by się tworzyć piękna 
muzyki.
W tym roku na festiwalu 2021 World Choir Festivalw Hong Kongu 
została Pani uznana za jedną z 10 najlepszych dyrygentów, jacy 
wzięli udział w tej imprezie. Znalazła się Pani w tym gronie jako je-
dyna Europejka.
To olbrzymi festiwal, wystąpiło w nim blisko  200 chórów. Czyli 200 
dyrygentów. Tego typu  wyróżnienie jest dla mnie niezwykle miłe i sa-
tysfakcjonujące. Doceniono muzykalność, interpretację, technikę dyry-
gencką, a przede wszystkim niezwykły kontakt z chórem. Myślę, że spo-
ry wpływ na przyznanie tej nagrody miało to, co się dzieje między mną 
i zespołem w trakcie koncertów. Te same emocje, jedność, ta więź jest 
bardzo widoczna, to nas na pewno wyróżnia spośród innych zespołów.
Kto wybierał repertuar?
Zawsze to moje zadanie, zgodnie z regułami danego konkursu. Czę-
sto pojawia się wymóg, aby w przygotowanym repertuarze pojawił się   
np.  utwór reprezentujący muzykę dawną, romantyczną czy w cho-
ciażby w  języku kraju, który odwiedzamy. Tak też było na konkursach 
na Tajwanie i w Tokio, gdzie śpiewaliśmy po japońsku i mandaryńsku.  
I to po dwa utwory!
?
Nasza praca została doceniona i możemy się pochwalić spektakularny-
mi sukcesami. Na konkursie w Tokio zdobyliśmy złoto, na Tajwanie złoto 
i secondo Grand Prix. Konkurencja była olbrzymia, chóry azjatyckie sły-
ną ze wspaniałego poziomu wykonawczego.
Kto Was w Szczecinie przygotowywał do śpiewania po japońsku  
i mandaryńsku? 
Zawsze bardzo dokładnie  przygotowujemy się w zakresie wymowy 
utworu wykonywanego w obcym języku. I tym razem udało się pozy-
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skać taką osobę, która zna język japoński. Sto osób w chórze, więc za-
wsze  znajdzie się akurat ktoś, kto ma znajomego z potrzebnymi w danej 
chwili umiejętnościami i kompetencjami (śmiech).
Ale Japończyka?
Znajomy znajomego (śmiech). Pojawiła się osoba, która zna dobrze ję-
zyk japoński i nam pomogła. A jeśli chodzi o mandaryński, to przygoto-
wywała nas studentka instrumentalistyki, którą znam ze szczecińskiej  
Akademii Sztuki, gdzie jestem wykładowcą. Często odnoszę wrażenie, 
ze moje myśli dość szybko się urzeczywistniają (śmiech). Zobaczyłam 
na korytarzu dziewczynę o azjatyckiej urodzie. Okazało się, że po-
chodzi z Chin… W każdym razie włada mandaryńskim bardzo dobrze.  
A my mieliśmy za zadanie opanować  utwór w tym języku. Nawiązali-
śmy więc współpracę. Mimo trudności związanych z przystosowaniem 
wymowy do frazy muzycznej, wydawało nam się, ze jesteśmy super 
przygotowani, w każdym razie nasza trenerka z Chin była zachwycona. 
Niestety,  podczas wykonań na Tajwanie,  miałam wrażenie, że nikt nas 
nie rozumie (śmiech). 
Jesteśmy świeżo po kolejnej odsłonie projektu chóru „Wspólne 
brzmienia”. Tym razem zaśpiewaliście i wystąpiliście z Fisz Emade 
Tworzywo. Wspaniały koncert, gorąco przyjęty przez publiczność.  
Co dalej? Czy w tym roku możemy się jeszcze spodziewać jakiejś 
niespodzianki?
Koncert z Fisz Emade Tworzywo czyli Wspólne Brzmienia: Chór Akade-
mii Morskiej &Industrial Project przeszedł nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Współpraca z zespołem, niekończące się próby, mnóstwo pracy,  
a potem eksplozja naszych wzajemnych umiejętności, talentów i jed-
ność na scenie. Wspaniałe, prawdziwe muzyczne spotkanie i wzajem-
na inspiracja. Emocje nie do opisania. Panowie zaprosili nas do udziału  
w płycie, która ukaże się już w październiku. Więc chyba też im się 
podobało. Do tego premiera industrialnego utworu „Syreny” Miłosza 
Wośko, napisana specjalnie na tę okazję, nietypowe instrumentarium 
perkusyjne, tekst zaczerpnięty z Odysei Homera, sample, Marta Usz-
ko w roli recytatora, wizualizacje i  cudowne, pełne owacji przyjęcie ze 
strony wspaniałej publiczności.
Ten rok chór może zaliczyć do wyjątkowo pracowitych.
Zastanawiam się, jak to nasze tempo nieco przyhamować (śmiech). 
Moje zainteresowania muzyczne są dość szerokie. To nie tylko muzyka 
klasyczna, chóralna, ale ciągle inspirują mnie muzycy z kręgu szeroko 
pojętej estrady, czyli rock, hip hop, muzyka elektroniczna, kabaret, for-
ma teatralna, poezja czy etno. To wszystko mnie  przyciąga, ciekawi  
i znajduje odzwierciedlenie w działaniach chóru. A szalona grupa ludzi,  
z którymi współpracuję nie hamuje  moich planów, a jeszcze mnie 
wspiera (śmiech). Są wśród nas fani najróżniejszych zespołów lub wy-
konawców,  z którymi chcielibyśmy przeprowadzić muzyczno – koncer-
tową fuzję. A ja uwielbiam spełniać tego typu marzenia. Dlatego tych 
wydarzeń jest tak dużo, podobnie jak pomysłów na kolejne „Wspólne 
brzmienia”. Szczególnie po tegorocznych Fryderykach, w których wzię-
liśmy udział. Spotkaliśmy się ze znakomitymi artystami, którzy są bar-

dzo chętni do nawiązania z nami współpracy. Bardzo mnie cieszy, że 
chóralistyka staje się odbiorcom coraz bliższa i dostępniejsza, a artyści 
z innych kręgów muzycznych również się na nią otwierają.
Chór skończył 18 lat. W związku z tym na początku roku uruchomi-
liście pewien nowy projekt  -„18 muzycznych  pocztówek dla szcze-
cinian z okazji 18. urodzin” 
Tonasz prezent dla  mieszkańców Szczecina, naszych fanów i meloma-
nów. To  krótkie miniatury muzyczne w formie pocztówek. Jest ich 18. 
W ich skład wchodzą między innymi teledyski – w tym roku ukażą się 
aż cztery. Dwa z nich to graficzne impresje do współczesnych utworów 
chóralnych autorstwa naszej utalentowanej chórzystki Natalii Kozak. 
Kolejne dwa to produkcje zbliżone do „Toss a Coin to yourWitcher”  
z serialu „Wiedźmin", która okazała się dla nas sporym sukcesem.  
Wideoklipy, realizowane przez naszych przyjaciół z Kamera Jazda, będą 
stworzone do piosenek z gatunku muzyki rozrywkowej, zaśpiewanych 
przez chór a cappella. Jesienią będzie miała miejsce premiera „Living 
on the prayer” - wielkiego przeboju amerykańskiej grupy Bon Jovi. Par-
tie solową zaśpiewa znany, polski wokalista ( jeszcze nie zdradzę kto), 
wystąpi również z nami w teledysku. W październiku wraz z orkiestrą 
szykujemy premierę ambitnego dzieła muzyki współczesnej autorstwa 
wybitnego polskiego kompozytora – Janusza Stalmierskiego. Wykona-
my je w szczecińskim  kościele p.w. św. Jana Chrzciciela z okazji beaty-
fikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracujemy też równolegle nad 
dwoma płytami. Pierwsza zawierać będzie  utwory inspirowane tematy-
ką marynistyczną, dedykowane chórowi przez polskich kompozytorów 
współczesnych.Natomiast na drugiej znajdą się znane przeboje muzyki 
rozrywkowej w oryginalnych aranżacjach chóralnych. Pojawi się na niej 
sporo niespodzianek.
Śpiewaliście rocka, hip hop, etno, poezję. Utworu z jakiego kręgu 
muzycznego chór na pewno nie wykona ? Heavy metal, disco polo?
Heavy metal jest kuszący (śmiech). Trochę wyrosłam w kręgu mocnych 
brzmień, w chórze również nie brakuje fanów takiej muzyki. Natomiast 
bardzo trudno przenieść ją na język chóralny, chociażby ze względu na 
lekko odmienną emisję głosu... W dodatku koncert z tego typu zespo-
łem…  Nie wiem, czy jakiekolwiek nagłośnienie byłoby tu w stanie spro-
stać… Natomiast z disco polo nie będziemy się bratać (śmiech).
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artystyczny Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie. Profesor nadzwy-
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czołowych nagród, w tym 12 Grand Prix oraz 40 Złotych Dyplomów.  
W 2019 roku prowadzony przez nią Chór Akademii Morskiej w Szczeci-
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Agnieszka Warchulska, Przemysław 
Sadowski – na dobre i na złe

Konsekwentnie strzegą swojej prywatności. Trudno spotkać ich na ściankach czy bankietach, bo po prostu tego nie lubią. To ma swoją cenę, 
 ale obydwoje świadomie wybierają życie z dala od blasku fleszy. Może to jest przepisem na tak udany i harmonijny związek jaki tworzą? W Prestiżu 
opowiedzieli o swoim życiu, wspólnych pasjach, a także o Szczecinie, który lubią i chętnie do niego wracają z okazji turnieju Pekao Szczecin Open. 

Niedługo rozpoczyna się Pekao Szczecin Open, którego jesteście 
stałymi gośćmi. Lubicie wracać do Szczecina?
Przemysław Sadowski: Bardzo. W ogóle tenis pojawił się w moim życiu 
właściwie dzięki Pekao Open. Przed udziałem w turnieju grałem bardzo 
rzadko, dopiero z czasem zacząłem grywać częściej. Bardzo lubię wra-
cać do Szczecina. Uważam, że Pekao Open jest świetnie zorganizowa-
nym turniejem. Nawet dla nas artystów, ludzi biorących udział w tur-
niejach towarzyszących ma zawodowy posmak. Śpimy w tych samych 
hotelach, w których zatrzymują się zawodnicy, wożą nas te same samo-
chody, więc mamy poczucie, że jesteśmy bliżej tego zawodowego teni-

sa. To jest naprawdę fantastyczne. Krzyś Bobala, który jest organizato-
rem Pekao Szczecin Open robi świetną robotę. Jest coś przepięknego  
w połączeniu sztuki i tenisa. Dla mnie tenis jest rodzajem sztuki.  
To gra, która łączy w sobie z jednej strony szybkość z wytrzymałością, siłę  
z finezją, odporność fizyczną z niemalże szachową strategią z koniecz-
nością przewidywania ruchów przeciwnika. Po Internecie krąży takie 
zdjęcie, ukazujące porównanie słynnego tenisisty Federera do baletnicy. 
Jest w tym sporcie coś pięknego, coś co kocham. Dlatego też chciałem 
podziękować na łamach waszego magazynu Krzysiowi i Agnieszce, jego 
żonie, że mają w sobie tę pasję, żeby sztukę i sport w taki piękny sposób 
łączyć.
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Agnieszka Warchulska: Uwielbiam Szczecin. Uważam, że jest świetnym 
miejscem do mieszkania, a bywałam tu wielokrotnie. Pekao Szczecin 
Open to jest dotknięcie prawdziwego tenisa. Oprócz tego, że organizo-
wane są dla nas amatorskie zawody, to odbywa się też profesjonalny 
turniej. Możemy z bliska przyjrzeć się grze prawdziwych zawodowców. 
Z jednej strony jest to trochę onieśmielające, bo wydaje nam się, że sami 
już potrafimy grać, a okazuje się, że do prawdziwej rozgrywki jeszcze 
daleko. Z drugiej strony jest to dawka motywacji. Świetna organizacja, 
świetna atmosfera i pełen profesjonalizm. Zawsze chętnie tu wracam. 
A co najbardziej podoba się Państwu w naszym mieście?
P.S.: Ponieważ w Szczecinie nie bywam często, nie mogę powiedzieć, 
że znam to miasto bardzo dobrze. Jednak z pewnością podoba mi się 
atmosfera tego miasta. Podoba mi się to, że jest czysto, podobają mi 
się ludzie i sposób, w jaki postrzegają świat i życie. Wydają mi się ra-
dośni i uśmiechnięci. Przynajmniej takich tu dotychczas spotykałem.  
Bardzo dobrze wspominam Szczecin. 
A.W.: Atmosfera łącząca tradycję z otwartością. Szczecin to ma, Wro-
cław to ma. Obecność historii, którą widzimy w zabytkach, uliczkach, 
na Starym Mieście. Solidna, stara zabudowa sprawia, że czuje się prze-
szłość miasta. Z drugiej strony widać postęp. Miasta portowe zawsze 
wydawały mi się otwarte na świat i nowe rozwiązania. Bardziej meta-
forycznie… Wydaje mi się, że do Szczecina zawsze może przypłynąć 
statek, na którego pokładzie znajdziemy przygodę. Szczecin posiada 
jednocześnie ducha historii i postępu.
Tenis jest Państwa wspólną pasją. Skąd pomysł, żeby grać razem? 
Nie powoduje to czasem konfliktów małżeńskich?
P.S.: Nie, konfliktów małżeńskich nie powoduje. Ja pierwszy zacząłem 
grać w tenisa i bardzo długo namawiałem do tego Agnieszkę. Oczywi-
ście nigdy mi się to nie udało. Mamy taką grupę znajomych, z którymi 
czasem organizujemy wspólne wyjazdy, podczas których grywamy  
w tenisa. Zatrzymujemy się w hotelu z kortem, zabieramy trenera i za 
dnia odbywamy ze dwa treningi, a wieczorem biesiadujemy. Agnieszka 
kiedyś pojechała z nami deklarując, że ona grać nie będzie, ale bardzo 
chętnie spędzi z nami ten tydzień. Jeden z naszych przyjaciół był wte-
dy świeżo po kontuzji ścięgna Achillesa i nie mógł grać. Udało mu się 
namówić Agnieszkę, żeby stanęła z nim na korcie i poodbijała piłkę.  
Tak zaczęło się granie Agnieszki, która najpierw poodbijała, a skończy-
ła grając pod okiem trenera. Mi nie udało się namówić żony, ale moje-
mu przyjacielowi owszem. A jeżeli chodzi o utarczki małżeńskie to ja 
generalnie nie mam napinki, kiedy gramy miksty, deble. Staram się nie 
złościć na korcie i wszyscy wokół mówią, że jestem całkiem niezłym 
partnerem deblowo-mikstowym, bo nie powoduję napięć. Uważam, że 
za dużo ich mam w życiu zawodowym, żeby dodatkowo fundować je 
sobie na korcie.
Czyli zaczynał Pan pierwszy. A teraz kto z Waszej dwójki jest lep-
szym graczem? Zdarza się, że ktoś nie potrafi dotrzymać tempa?
Mogę zdecydowanie powiedzieć, że ja jestem lepszym graczem, cho-
ciażby dlatego, że Agnieszka gra od trzech lat. W moim życiu tenis gości 
już prawie dwadzieścia lat. Na razie przebijam Agnieszkę chociażby siłą 
doświadczenia. Ale moja żona bardzo dobrze się rozwija i pewnie już 
niedługo mnie prześcignie. Póki co ja dominuję na korcie chociażby siłą 
fizyczną.
Czy zgodziłaby się Pani ze stwierdzeniem męża, że gra lepiej?
A.W.: Nie no, zdecydowanie. Przemek gra od wielu lat, ja gram zaledwie 
od trzech-czterech. Oczywiście bardzo intensywnie trenuję. Ja jestem 
tym typem, że jak już się za coś biorę, to nie odpuszczam. Ale to zdecy-
dowanie Przemek jest lepszym graczem. Jest po prostu bardzo dobrym 
graczem amatorskim. Generalnie kobiety nie do końca mogą rywali-
zować z mężczyznami. To przede wszystkim większa siła uderzenia.  
Jak gramy małżeńskie deble, to Panowie nie serwują na nas swojego 
pierwszego serwisu. Być może Serena Williams odebrałaby takie mę-
skie uderzenie, ale niestety ja nie daję rady. Jest to dla mnie jakiś cel, 
żeby grać jak najlepiej i wygrywać jak najwięcej gemów, bo w secie ani 
w całym meczu jeszcze mi się męża pokonać nie udało.
Czyli jest ambicja, żeby dogonić męża?
Tak, ale myślę, że to będzie tak jak w tej historii… gonić króliczka, a nie 
złapać go. Przemek też cały czas robi postępy. W ciągu ostatnich dwóch 

lat, co potwierdzają wszyscy nasi znajomi, którzy z nim grywają, zrobił 
ogromny progres. Trenuje z trenerem, gra bardzo dużo w warszawskiej 
lidze, jeździ na turnieje. Będzie mi ciężko za nim nadążyć, ale będę się 
starała.
Oboje są Państwo rozpoznawalnymi aktorami. Gracie razem nie tyl-
ko w tenisa, ale zdarzało się też w filmach. Do domu też wracacie 
razem. Czy naprawdę wszystko robicie razem?
P.S.: Nie, chyba nie wszystko. Zdarza nam się grywać razem w te-
atrze, aczkolwiek bardzo uważamy na dobór propozycji, w których 
mamy wspólnie wystąpić. Film naprawdę musi być tego wart, abyśmy 
oboje zabrali czas naszym dzieciom, naszej rodzinie. To duże poświę-
cenie. Jeżeli chodzi o sztuki teatralne, staramy się nie grać razem,  
a jeżeli już się decydujemy to raczej w sztukach lekkich, komediowych.  
Kiedyś pracowaliśmy w laboratorium Teatru Narodowego nad sztuką 
„Kurz” Magdy Fertacz. Była to ciężka psychodrama, bardzo mroczny 
spektakl. Doświadczyliśmy wtedy jak trudne jest, gdy człowiek nie 
może się oderwać od tego co było w teatrze. Wracaliśmy oboje do 
domu, dalej kombinowaliśmy i myśleliśmy nad sztuką. To było trud-
ne przeżycie. Dlatego teraz bardzo uważamy na to, co robimy razem. 
Agnieszka uczęszcza teraz na próby do nowego spektaklu, ja właśnie 
wróciłem ze zdjęć do nowego serialu, więc bardzo dużo rzeczy robimy 
też osobno (śmiech).
Pani Agnieszko, nie czuje Pani czasem zmęczenia?
A.W.: Mężem? Jeżeli się zaczyna czuć zmęczenie swoim mężem to 
chyba znak, że coś jest nie tak (śmiech). Nie, to tak wygląda tylko jak 
się to w taki sposób opisze. My bardzo dużo czasu spędzamy osobno  
w tym ferworze dnia codziennego. Granie w filmie to jest raptem kilka 
dni zdjęciowych w miesiącu, tak samo w przypadku wspólnych wyjaz-
dowych spektakli. Bardzo dużo rzeczy robimy osobno. Dużo jeździmy  
z przedstawieniami. Nie mówię tu oczywiście o minionym roku, który 
dla wszystkich był specyficzny i pozamykał nas w domach. Na ten mo-
ment Przemek często wyjeżdża, bo ma sporo wyjazdowych tytułów.  
Ja do tej pory byłam na etacie w warszawskim teatrze, więc praco-
wałam na miejscu. Czasem są takie tygodnie, gdy widujemy się tylko  
w przerwach między jego wyjazdami. Wtedy wspólny czas ogranicza 
się do przywitania późno w nocy po jego powrocie, omówienia spraw 
bieżących, przytulenia się i rano znów przychodzi pora na pożegnanie. 
My bardzo celebrujemy wszystkie momenty, kiedy możemy być razem. 
To, że ja zaczęłam grać w tenisa to nowa możliwość na spędzanie wspól-
nych chwil i to jest super. Ale mamy też takie „swoje” okresy. Ostatnio 
Przemek wyjechał na tydzień na turniej w Jaworze, a ja byłam z przyja-
ciółką na tygodniowych warsztatach jogi. Oglądamy różne filmy, różne 
seriale. Mamy znajomych, z którymi spotykamy się osobno. Mimo dwu-
dziestu lat nie czuje zmęczenia ani znudzenia.
Czy w jakimś stopniu zawdzięczacie sukces sobie nawzajem? Uczy-
cie się od siebie nowych wymiarów sztuki aktorstwa?
P.S.: To jest bardzo ciekawe pytanie. Na pewno się motywujemy.  
To, że bardzo cenię Agnieszkę jako aktorkę, z pewnością pomaga mi 
zwrócić uwagę na pewne moje niedostatki i mankamenty, ale też zdoby-
wać nowe przestrzenie. Agnieszka potrafi zwrócić moją uwagę na kwe-
stie, o których ja nigdy bym nie pomyślał. Czasem odkrywa przede mną 
całkiem inne spojrzenie na daną rolę czy sztukę. Myślę, że nawzajem 
się tak trochę nakręcamy do pracy. A czy zawdzięczamy sobie sukces? 
Nie wiem. Na pewno ja bardzo cenię to co Agnieszka robi zawodowo  
i myślę, że Agnieszka również ceni to co robię ja. To pomaga nam trwać  
w tym związku. Nie ukrywajmy, w związku należy cenić swojego partne-
ra. Wtedy zdecydowanie łatwiej jest go lubić, kochać, szanować.
A.W.: Uczymy się to nie jest dobre słowo, bo jesteśmy pełnoprawnymi 
aktorami i byliśmy nimi, kiedy zaczynaliśmy być ze sobą. Już wtedy każ-
de z nas miało swoje osiągnięcia i użyję takiego stwierdzenia „rosnącą 
markę”. Staraliśmy się wtedy nie grać razem, żeby nie wpływało to na to, 
co dzieje się między nami. Ja jestem zawsze bardzo dumna z Przemka, 
kiedy zagra dobrą rolę, kiedy zagra dobrze nawet pojedynczą scenę.  
Są takie momenty, kiedy jest ciężko, czy pojawia się jakiś problem  
w pracy i wtedy radzimy się siebie nawzajem, ale przede wszystkim sta-
ramy się zachować w tym co robimy pewną autonomię. Ja wracając do 
domu po próbie nie dzielę się z mężem każdym szczegółem i nie szukam 
u niego wskazówek jak zachowałby się na moim miejscu w życiu co-
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dziennym. My jesteśmy dorosłymi ludźmi. Staramy się realizować swoje 
zobowiązania zawodowe we własnym zakresie, co nie znaczy, że nie da-
rzymy się wzajemnym wsparciem. To działa na zasadzie „jestem z Tobą, 
wierzę, że jesteś świetny/świetna i ze wszystkim sobie poradzisz”. Je-
steśmy dwoma odrębnymi osobami, dość dojrzałymi, które starają się 
budować swoje kreacje w sposób autonomiczny.
Wspólnych pasji jest dużo. Czy te wspólne zainteresowania wzbo-
gacają związek?
P.W.: Tak mi się właśnie wydaje. Wspólne pasje pomagają żyć razem, 
pomagają spędzać wspólnie czas. Na przykład tenis w naszym życiu po-
zwala nam aktywnie spędzać czas wolny. Przed wyjazdem na wakacje 
szukamy hotelu z jakimś kortem w pobliżu, żeby móc trochę pograć, po-
ruszać się, pobiegać, a nie tylko leżeć plackiem na plaży. Staramy się żyć 
aktywnie, sport jest ważny w naszym życiu. Jeżeli chodzi o teatr jako 
wspólną pasję, to z jednej strony łatwiej jest być z osobą, która upra-
wia ten sam zawód co ja, ponieważ rozumie ona moje napięcia przed 
premierą, moje frustracje, moje zdenerwowanie, złość czy bezsilność.  
Z drugiej strony jest to o tyle trudne, że czasem nie potrafimy się od-
ciąć od pracy i w domu teatr jest powszechnym tematem rozmów.  
Jak to mówił klasyk, są plusy dodatnie i plusy ujemne.
Ale więcej jest plusów dodatnich niż ujemnych?
P.W.: Tak mi się wydaje. Ważne, żeby się nie zamykać. Każdy z partne-
rów powinien rozwijać się indywidualnie. Takie jest moje zdanie i tego 
staramy się oboje trzymać. Przez długi czas tylko ja grałem w tenisa,  
a Agnieszka rozwijała się w innym kierunku. Teraz idziemy w jedną stro-
nę, ale dalej idziemy osobno. Każde z nas ma obrany swój własny kieru-
nek, ale zawsze możemy liczyć na swoje wsparcie i wzajemną pomoc. 
Pani Agnieszko, a czy dla Pani wspólne zainteresowania są ważne?
A.W.: Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak recepta na związek. 
Są ludzie, którzy idą przez życie za rękę i wszystko robią razem. Są pary, 
które zadziwiają mnie swoją odmiennością i sama zastanawiam się co 
ich łączy. Mam takich znajomych. On jeździ na swoje wakacje, a ona na 
swoje. To są dla mnie ciekawostki. U nas panuje chyba pewna równowa-
ga. Mamy tego tenisa, kiedyś razem nurkowaliśmy i planujemy do tego 
wrócić, lubimy podróże. Już sama jazda samochodem jest dla nas przy-
jemna. Wakacje raczej spędzamy razem, ale nie jesteśmy parą, która nie 
wyobraża sobie imprezy czy wyjazdu ze znajomymi bez drugiej osoby. 
Myślę, że muszą być pewne rzeczy, które nas łączą. Zwłaszcza z czasem 
trwania związku, żebyśmy nie siedzieli naprzeciwko siebie i nie mieli so-
bie niczego do powiedzenia. Tak jak powiedziałam, nie podejmuję się 
pisania recepty na związek, bo ludzie są tak zróżnicowani, że każdy ma 
do tego jakieś własne podejście.
A co z rywalizacją? Powiedział Pan, że na korcie jej nie ma, ale czy to 

znaczy, że wcale nie ma jej w Waszym małżeństwie?
P.S.: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Jesteśmy innych płci i to 
powoduje, że trochę inaczej się postrzegamy. Ja konkuruję z kolegami 
aktorami, a Agnieszka z koleżankami aktorkami. Między nami takie-
go napięcia nie ma. My się raczej wspieramy i wzajemnie nakręcamy.  
Mnie sukcesy Agnieszki bardzo cieszą. Absolutnie mnie nie frustrują. 
Uwielbiam patrzeć na nią na scenie, na ekranie, kiedy odgrywa wspa-
niałe role. Dla mnie jest to budujące. Nie ma we mnie zawiści. Być może 
dlatego, że sam odnoszę sukcesy i dostaję od ludzi feedback, że to co 
robię jest dobre. To, że oboje funkcjonujemy w tym zawodzie i oboje 
dostajemy od ludzi pozytywną energię powoduje, że między nami tej ry-
walizacji nie ma. Zastanawiam się, co by było, gdyby jedno z nas dostało 
Oscara. Nie wiem czy nasz związek by to przetrwał (śmiech).
Czym kieruje się Pan w życiu zawodowym, a czym w miłości?
P.S.: Ja już jestem dużym chłopcem. Moje młodzieńcze ideały ewolu-
owały z biegiem czasu. Kiedyś chciałem jedynie roli ciekawych, rozwija-
jących. Nie ukrywam, że zrobiłem w życiu parę rzeczy tylko po to, żeby 
zarobić pieniądze, bo to też jest istotne. Przyjmowałem propozycje, 
które nie wydawały mi się specjalnie porywające, ale przynosiły do-
chód. Jestem facetem. Uważam, że muszę zadbać o rodzinę, o to, żeby 
ten dom jakoś funkcjonował. Mam bardzo różne priorytety. Ogromnie 
się cieszę, jak uda mi się połączyć prawdziwą sztukę, coś ciekawego  
i rozwijającego dla mnie z aspektem atrakcyjnym dla widza. Łatwo jest 
być niespełnionym artystą i narzekać, że świat nie rozumie wybitnej 
twórczości, bo to co się robi jest bardzo ambitne, ale nikt nie chce tego 
oglądać. Ja jestem realistą. Twardo stąpam po ziemi i biorę pod uwagę 
fakt, że to co robię, musi się sprzedawać. W miłości kieruję się chyba 
intuicją, instynktem… To, że jesteśmy razem tyle lat nie było nigdy świa-
domą strategią. To był piorun, który uderzył w ziemię i zrodziło się coś 
pięknego.
A co Pani uważa o rywalizacji w małżeństwie? Potrafi ona przynieść 
coś dobrego czy raczej jest niszcząca?
A.W.: Wydaje mi się, że jeśli w małżeństwie pojawia się rywalizacja,  
to jest to coś złego. Jeżeli mam partnera i go kocham, to chcę rozwijać 
się dla niego, chcę stawać się coraz lepszą. On mnie motywuje. Moty-
wacja to jest jednak coś innego niż rywalizacja. Ja sobie nie wyobrażam, 
żebyśmy się ścigali w ilości osiągnięć, nagród, propozycji. To jest dla 
mnie zaprzeczenie związku. Związek to dla mnie bycie razem. Patrzenie 
w jedną stronę. Kiedy w życiu robi się ciężko z powodu przemijania, cho-
rób, problemów życiowych, to związek powinien wyciągać w górę. Nie 
widzę tutaj miejsca na rywalizację. Moim zdaniem jest to szkodliwe dla 
związku. Nie widzę takiej sytuacji, w której na przykład urodziłam dziec-
ko, postanawiam, że chcę karmić je piersią i być z nim na początku, więc 
zawieszam swoją działalność zawodową, a mój mąż zaczyna ze mną ry-
walizować o to kto więcej pracuje, kto więcej zarabia. Razem budujemy 
ten nasz świat. Co innego z motywacją i wzajemnym nakręcaniem się 
do różnych rzeczy. „Tak, dasz radę! Idź pobiegaj! Weź tę pracę! Weź tę 
rolę!” To jest zupełnie coś innego.
Pojawiliście się na swojej drodze w trudnych momentach życiowych 
dla Was obojga. Musieliście pożegnać się z bliskimi Wam osobami. 
Czy uważa Pan, że powiedzenie „miłość przezwycięży wszystko” 
jest tutaj adekwatne?
P.S.: Kiedy zaczynaliśmy być z Agnieszką to rzeczywiście był ciężki mo-
ment. Odeszli moi dziadkowie, mama Agnieszki. Nie wiem, czy miłość 
wszystko przezwycięży. My musieliśmy się od razu sprawdzić w poważ-
niejszej roli niż chodzenie do kina, na imprezy i trzymanie się za ręce.  
To nie był żaden świadomy test. Tak życie nami pokierowało. Jeżeli wte-
dy to uczucie przetrwało, to była to bardzo dobra prognoza na przy-
szłość. Mówi się, że miłość może góry przenosić, więc pewnie przezwy-
cięży wszystko.
A jak Pani uważa? „Miłość może przezwyciężyć wszystko” czy to ra-
czej kwestia włożonego wysiłku, że udało wam się przetrwać przez 
te wszystkie lata?
A.W.: Praca i wysiłek zawsze muszą być włożone w związek, ale musi 
być w tym obecna też miłość. Jeżeli nie ma jej u podstaw i nie pojawia 
się ona na początku, to nie wiem jak bardzo ludzie by się nie starali, 
nie będą umieli się pokochać. Trzeba spotkać tego człowieka, który  
z nami rezonuje. Musimy do siebie pasować na wszystkich poziomach. 
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Musi podniecać nas seksualnie, musimy pragnąć się o niego troszczyć, 
wzruszać nas, chcemy go podziwiać i spędzać z nim czas. Ja nie wierzę, 
że można całe życie trwać w stanie zakochania. Ono jest na początku. 
Człowiek w nie wpada, nie widzi wad drugiej osoby, wydaje mu się, że 
zawsze będzie wspaniale. U nas ten etap dość szybko się skończył. 
Mieliśmy taki rok, gdy opuszczały nas bardzo bliskie osoby. Musieli-
śmy wejść w taki tryb wzajemnego pocieszania się i dawania sobie siły.  
To bardzo nas wzmocniło i uświadomiło w tym, że warto w tym trwać. 
Nie powiedziałabym, że podejmować trud czy wysiłek, kojarzą się one 
z czymś ciężkim. Nazwałabym to przygodą. Kiedy jest się razem kilka, 
kilkanaście lat, to pewne priorytety się zmieniają. Pojawiają się dzieci, 
ciężej jest znaleźć czas tylko dla siebie i ciągle patrzeć sobie głęboko 
w oczy. Dla nas kochanie kogoś to przede wszystkim dawanie wspar-
cia. Mamy wspaniałą rodzinę, wspaniałych przyjaciół. Jesteśmy ludźmi, 
którzy budują głębokie relacje i uważamy, że drugi człowiek jest ważny 
w naszym życiu. Może dlatego też się tak dystansujemy od naszej wi-
downi. Ja bardzo cenię swoją publiczność i szanuję wszystkich ludzi. Je-
stem wdzięczna za wszelkie słowa wsparcia i podziwu, ale to nie są moi 
przyjaciele i ciężko jest mi wpuścić ich do swojego życia. Dla mnie i dla 
Przemka związek, jakikolwiek, miłość, przyjaźń, jest czymś głębokim. 
Musi trwać i rozwijać się. Ja potrzebuję do tego odpowiednich warun-
ków, domowego zacisza. Może jestem staroświecka i nie nadaję się do 
tego dzisiejszego świata, ale tak jest i nie będę tego ukrywała.
Panie Przemku, w kinach pojawił się właśnie film „The End” z pana 
udziałem.  Koniec… tylko czego? Tajemnic? Film ma podobno od-
kryć przed widzem prawdziwy świat polskiego show biznesu.
P.S.:  Czy film odkrywa tajemnice show biznesu? Raczej pokazuje pew-
ne mroczne strony. Nie wiem, czy jest bardzo odkrywczy i nowatorski, 
ale na pewno jest bardzo ciekawy w swojej formie. Myślę, że była ona 
użyta po raz pierwszy w Polsce. Pierwszy raz zrobiliśmy film podczas 
pandemii, używając pewnych niecodziennych zabiegów. Wcześniej nie 
zdarzyło mi się pracować w taki sposób. Widziałem już film na premie-
rze. Uważam, że jest bardzo interesujący, ale nie jest pozbawiony wad. 
Posiada jakieś tam pęknięcia scenariuszowe, ale dobrze się bawiłem 
oglądając ten film. Uważam, że Tomasz Mandes i Ewa Lewandowska 
zrobili kawał dobrej roboty filmowej. Tytuł „The End” jest dość prze-
wrotny. Film zaczyna się od początku, Tomek nazwał go „Koniec”, a na 
dodatek zaczyna się sceną pogrzebu.
Powiedzieli Państwo, że staracie się unikać wspólnej pracy.  
Jako para nie pojawiacie się często w świetle reflektorów. 
P.S.: Tak, ponieważ ja i moja żona funkcjonujemy w tym świecie, żyje-
my, pracujemy, wychowujemy dzieci. Ja traktuję „show biznes” jako pra-
cę, którą wykonuję. Nie ukrywajmy, trochę go już znam i nie uważam, 
żeby był on bardziej zepsuty niż jakakolwiek inna branża w tym kraju. 
Taki sam film jak „The End” można by zrobić o politykach, lekarzach, 
prawnikach czy dziennikarzach. To, że tak szumnie mówi się o man-
kamentach show biznesu, wynika z tego, że bardzo szumnie mówi się  
o całym show biznesie. My jesteśmy na czołówkach gazet, jesteśmy na 
językach, jesteśmy w Internecie. Wszystkie nasze błędy i słabości są za-
wsze zauważane. Nie wierzę w to, że aktorzy czy inni celebryci częściej 
się zdradzają, piją, ćpają czy robią inne niepochlebne rzeczy, niż robią 
to ludzie z innych zawodów. Myślę, że tyle samo jest fałszu i obłudy  
w show biznesie, co fałszu i obłudy w każdym człowieku.
A.W.: Wydaje mi się, że w naszym zawodzie wystarczająco eksponu-
jemy się dla świata. My nie tworzymy czegoś odrębnego. Nie piszemy 
książek, nie malujemy. Pracujemy naszym ciałem, naszym umysłem, na-
szymi łzami, naszą duszą, naszą fizycznością, a czasem nawet naszym 
wstydem, kiedy musimy się obnażyć. Nie mam na myśli obnażania jedy-
nie w wymiarze fizycznym. Czasem musimy ukazać nasze emocje, któ-
re jak to mawia mój brat – psycholog, ludzie „normalni” próbują ukryć 
przed światem. My, aktorzy, wręcz je wywlekamy i opieramy na nich 
całą swoją twórczość. Zawsze wychodziliśmy z Przemkiem z założenia, 
że musi być pewna sfera tylko dla nas. Jest cała masa ludzi, która wpusz-
cza świat dziennikarzy, fanów, wielbicieli do każdego zakątka swojego 
życia. Informują o której rano biorą leki, co jedzą na śniadanie, jak się 
kochają z mężem, gdzie są na wakacjach i to wszystko ze szczegóła-
mi. Nie oceniam tego. Jeżeli im to odpowiada, to OK. Ja bym się z tym 
nie czuła komfortowo. Chcę mieć kawałek świata tylko dla siebie i na 
szczęście jestem z mężczyzną, który podziela tę filozofię. Płacimy za to 

jakąś cenę, na pewno jest to mniejsza popularność. Żyjemy w kulturze 
plotkarsko-skandalizującej, która chce zajrzeć do każdego zakamarka.  
Ale my nigdy tego nie żałowaliśmy. Póki co nam to służy. Jesteśmy 
razem przez dwadzieścia lat bez większych zawirowań po drodze.  
Ja w ogóle nie jestem fanką czerwonych dywanów. Zawsze się śmieję, 
że staję się aktorką w momencie wejścia na scenę czy przed kamerę. 
Cała ta otoczka… wywiady, promocja… jest mi to niezwykle obce. To nie 
mój świat. Gdyby spojrzeć na to od tej strony, to chyba wcale nie nadaję 
się do tego zawodu.
Czyli rozdzielacie Państwo życie prywatne od życia zawodowego?
A.W.: Zdecydowanie. Jeżeli się intensywnie pracuje – gra się w teatrze, 
w serialu, do tego wychowuje się dwójkę dzieci, to nie ma na to czasu. 
Każde wyjście na czerwony dywan to są godziny przygotowań. Umalo-
wać się, ubrać, zrobić fryzurę to w najlepszym przypadku dwie godziny. 
Biorąc pod uwagę jeszcze sam bankiet, to cały wieczór wyjęty z życia 
prywatnego. Dla niektórych bywanie na bankietach i ściankach to istot-
ny aspekt życia. Dla mnie nie. Dla innych to po prostu praca, ale ja mam 
jej już tyle na głowie, że podziękuję. Nie chcę poświęcać tego czasu na 
pracę i zabierać go moim dzieciom. Mamy też z Przemkiem dużo innych 
pasji… tenis, joga, narty, książki, nasi Chłopcy. Jak nie musimy się gdzieś 
pojawić, to często nie bardzo nam się chce.
Można Panią aktualnie zobaczyć na deskach warszawskiego teatru 
w sztuce „Dom lalki. Cz. 2”. Porusza ona problem odgrywania roli 
przez człowieka. Czy uważa Pani, że jest to aktualny problem?
A.W.: W kontekście tego o czym rozmawiałyśmy uważam, że jest on jak 
najbardziej aktualny. Po prostu role się zmieniają. Chociażby w naszym 
zawodzie i w życiu osób funkcjonujących w świecie celebrycko-medial-
nym 90% to są odgrywane role. Ktoś stwierdza, że się w tym sprawdza 
i jest to dla niego OK, tylko że potem bardzo ciężko jest się od tego 
oderwać. Rzadko kiedy ktoś jest w stanie przyznać, że nie czuje się do-
brze, że nie ma siły ani ochoty uśmiechać się do zdjęć. W większości 
pokazujemy swoje życie pomijając wszelkie problemy i niedogodno-
ści. Współczesny świat narzuca nam rolę bycia ciągle uśmiechniętym, 
szczęśliwym, a nawet młodym. Przyjrzyjmy się okładkom gazet. Twarze 
wygładzone w Photoshopie. Filtry na Instagramie. Kto ich nie używa? 
Sama łapię się na tym, że jak mam wysłać gdzieś zdjęcie, to wcześniej je 
lekko obrobię. Oczywiście tutaj wchodzi kwestia skali. Jak daleko może-
my się posunąć. Media narzucają nam pewne wzorce i to jest problem 
naszych czasów. Nie możesz się starzeć, nie możesz powiedzieć, że na 
pewne rzeczy nie masz już siły, że masz jakiś problem. Musisz być stale 
uśmiechnięty. To jest taka maska, którą my stale musimy mieć na twa-
rzy. Później ludzie się dziwią, że mamy jakieś problemy. Przecież zawsze 
uśmiechnięci… Dopiero jak wydarzy się jakaś tragedia, to prawda wy-
chodzi na jaw. Okazuje się, że tu była depresja przez siedem lat, a tam 
było rozstanie z mężem, a jeszcze gdzie indziej choroba stoi za czło-
wiekiem. Nasz świat ścianek i czerwonych dywanów preferuje osoby 
młode, uśmiechnięte i sukces. Na prawdziwe życie nie ma tam miejsca. 
Każdy z nas jest podatny na krytykę. To nie jest tak, że ja się uodpor-
niłam i kiedy ktoś rzuci komentarzem „ale się zestarzała” pod jednym  
z moich zdjęć, to mnie to nie rusza. Oczywiście, że się zestarzała. Ma 49 
lat, nie 20. Bawi mnie zestawianie zdjęć 20-letnich dziewczyn z dojrzały-
mi już kobietami. To jest dla mnie jakaś aberracja. Na tym polega życie. 
Najpierw jest się młodym, potem się dojrzewa i starzeje. Dajmy sobie 
prawo do tego naturalnego cyklu. Ludzie z wiekiem zyskują wiele cen-
nych rzeczy. Mądrość, doświadczenie, umiejętność bycia z ludźmi, roz-
wiązywania konfliktów. Tylko że to nie ma opakowania, to nie świeci, 
nie błyśnie w aparacie. W to trzeba wejść głębiej i pochylić się nad tym. 
Na szczęście istnieje jeszcze jakaś równowaga. Są też ludzie, którzy nas 
doceniają, pięknie się do nas zwracają i piszą przemiłe komentarze i to 
jest wspaniałe.
Czyli warto skupiać się na pozytywach?
A.W.: Zdecydowanie. Zawsze. Bardzo często ludzie leczą swoje kom-
pleksy niegrzecznym zachowaniem. Ja zawsze przyjmowałam postawę, 
że ludzie mają prawo do swojego życia, do swojego wyglądu. Nawet 
ludzie ze świata medialnego. To, że występuję w filmach, w telewizji  
i w teatrze nie daje nikomu prawa do wchodzenia z butami w moje życie. 

rozmawiała: Aleksandra Kupis / foto: East News, materiały bohaterów
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Wolność  
w dobrze skrojonych butach 

Znają ich wielbiciele dobrego designu, dobrze skrojonych butów, mieszkańcy i bywalcy ul. Rayskiego w Szczecinie. W tym miejscu bowiem pro-
wadzą swój pop-store, unikatowy sklep, w którym znajdują się ich oryginalne projekty. Liebre Style, bo o nich mowa, to niszowa, autorska marka 
butów i skórzanych akcesoriów, o międzynarodowym rodowodzie. To świetne projekty pod względem jakości i wzorów. Gratka dla fanów mody, 
zmęczonych sieciówkową wtórnością i bylejakością.

foto: Łukasz Sakowski
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Marka została założona przez Elenę Gasullę Tortajadę i Israela Lopeza 
Rosasa, oryginalnych globtroterów i projektantów. Liebre Style wypu-
ściło pierwszą kolekcję butów w 2017 roku. Kolekcja była inspirowana 
nadrukami ze Wschodu i wyróżniała się połączeniem nieoczekiwanych 
materiałów i kolorów z tradycyjnymi butami typu „oxford”. W projek-
tach tych był wyczuwalny duch bohemy, który towarzyszy marce cały 
czas. 
Liebre Style kontynuuje odkrywanie unikalnych tekstyliów z całego 
świata i przekształca je w oryginalne buty i torebki. Ich akcesoria przy-
ciągają dziś najbardziej inspirujących i kreatywnych klientów. Z okazji 
pierwszych urodzin Liebre Store porozmawialiśmy z połową duetu Lie-
bre Style – Eleną Gasullą Tortajadą. 
Najpierw chciałabym Cię zapytać o sklep. Obchodziliście niedawno 
swoje pierwsze urodziny jako Liebre Store. Jak oceniasz ten czas? 
Muszę stwierdzić, że nasz pierwszy rok jako Liebre Store był wyjąt-
kowo dobry. Odwiedziło nas przez ten czas naprawdę dużo ludzi.  

Część klientów to osoby, które znały nas ze sprzedaży internetowej, 
drudzy to bywalcy ulicy Rayskiego, którzy trafili do nas dzięki naszym 
wspaniałym kolegom i sąsiadom. Otworzyliśmy również nowe stoisko 
na Bazarze Smakoszy, który odbywa się w każdą niedzielę w Off-Mari-
nie na Pomorzanach. W sumie udało nam się stworzyć wspaniałą gru-
pę fanów Liebre Style, którzy doceniają wyjątkowość i jakość naszych 
projektów i wspierają nasz butik. Co zabawne, przez ten pierwszy rok 
działalności słychać było w sklepie głównie angielski, hiszpański, ho-
lenderski lub niemiecki, gdyż osobiście prowadziliśmy butik, nie znając 
zbyt dobrze języka polskiego. Za każdym razem, gdy ktoś wchodził do 
sklepu, wyglądało to tak, jakby wchodził do innego kraju (śmiech), co 
niektóre osoby chyba odstraszyło. Na szczęście zatrudniliśmy dwie bar-
dzo utalentowane dziewczyny, Zuzę i Emilię, które studiują projektowa-
nie mody w Akademii Sztuki i pasjonują się projektowaniem tekstyliów 
i butów. To one teraz niejako są „twarzami” sklepu, więc odwiedzający 
mogą wreszcie wyrazić siebie także po polsku.

foto: Israel Lopez Rosas foto: Tania Da Silva Santos

foto: Tania Da Silva Santos
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Dlaczego otworzyliście sklep akurat w Szczecinie? 
W 2019 roku odwiedziliśmy ogromną ilość miejsc handlowych specjali-
zujących się w sprzedaży i prezentacji obuwia. Ciągle podróżowaliśmy 
po Europie. Oznaczało to, że musieliśmy załadować nasze samochody 
dostawcze sporą ilością ciężkich pudeł i paneli wystawowych przezna-
czonych na targi. Potrzebowaliśmy magazynu na to wszystko.  I tak za-
mieszkaliśmy w Szczecinie, gdzie stworzyliśmy naszą pracownię projek-
tową, która mieści się przy ulicy Rayskiego. Pewnego dnia spacerując 
po okolicy zorientowałam się, że tuż przed naszą pracownią jest wolny 
lokal z pięknym oknem wychodzącym na ulicę Rayskiego. Zdecydowa-
liśmy, że wynajmiemy to miejsce, nie tylko pod magazyn, ale także na 
stworzenie show roomu połączonego z biurem. Zaraz po tej decyzji 
wybuchła pandemia i wszystkie targi, na które mieliśmy pojechać, zo-
stały odwołane. Naszym jedynym źródłem dochodu stał się sklep in-
ternetowy i ta nowa fizyczna przestrzeń, którą zamieniliśmy w sklep.  
Targi rozpoczęły się ponownie, ale Liebre Store stało się tak ważnym 
dla nas miejscem, że nie chcemy tego zmieniać przez najbliższe lata. Na-
szym marzeniem jest, aby szczeciński sklep był pierwszym z podobnych 
sklepów w Polsce i innych miastach Europy.
W takim razie jak to się wszystko zaczęło? Mam na myśli Liebre Style.
Właściwie był to długi proces. Izrael i ja poznaliśmy się w Holandii, gdy 
mieliśmy po trzydzieści kilka lat. Oboje pracowaliśmy dla międzynaro-
dowych firm i już wtedy czuliśmy się niespełnieni w swoich zawodach. 
Postanowiliśmy wtedy wynająć domek w środku lasu na weekend i prze-
prowadzić burzę mózgów, aby stworzyć własny biznes. Tak się złożyło, 
że wcześniej wróciliśmy z Hiszpanii, każde z 10 parami nowych butów, 
dlatego wybór padł na obuwie. Możliwość założenia marki obuwniczej 
okazała się świetnym pomysłem, ponieważ pozwoliłaby nam wdrożyć 
własne umiejętności biznesowe (oboje jesteśmy absolwentami biz-
nesu) w bardzo kreatywnej branży. Wstrzymaliśmy jednak wdrożenie 
tego projektu na kilka lat, gdyż baliśmy się zostawić nasze bezpieczne 
posady. Z Holandii przenieśliśmy się do Indonezji, aby pracować dla tej 
samej firmy i tam zetknęliśmy się z pięknymi i egzotycznymi tkaninami 
pochodzącymi nie tylko z Indonezji, ale także z Indii, Japonii i Mongolii.  
Były tak niepodobne do niczego, co widzieliśmy wcześniej, że postano-
wiliśmy założyć prywatną kolekcję tekstyliów tylko dla własnej przyjem-
ności. W tym czasie nasze pragnienie stworzenia własnej firmy zaczęło 
wzrastać, a my zaczęliśmy bawić się ideą stworzenia firmy obuwni-
czej, która będzie oferować wyłącznie projekty z egzotycznych tkanin.  
I tak powstało Liebre Style. „Liebre” to po hiszpańsku „zając”. To dzi-
kie zwierzę, które zawsze jest w ruchu i pełne energii, To symbol tego, 
jak chcieliśmy się czuć. Liebre brzmi tak jak „libre”, czyli wolność, a my 
chcieliśmy uwolnić się od naszej korporacyjnej pracy. Po Indonezji pod-
jęłam ostatnią pracę w korporacji, tym razem w Goleniowie. Dlatego też 
przenieśliśmy się do Szczecina i tutaj postanowiliśmy wprowadzić nasz 
szalony pomysł w życie. Zarejestrowaliśmy Liebre Style w Polsce w 2017 
roku i rozpoczęliśmy działalność bez żadnej wiedzy na temat branży 
obuwniczej i projektowania. Ale jak mówią, gdzie jest wola, jest i sposób.  
W ciągu ostatnich pięciu lat wiele się nauczyliśmy i była to niesamowi-
ta podróż. Czujemy, że jesteśmy dopiero na samym początku tej drogi.
To piękna historia. Co Was zatem inspiruje? Skąd czerpiecie energię 
do pracy?
Nie ma nic bardziej motywującego i inspirującego jak widok klienta, 
szczęśliwie wychodzącego ze sklepu z naszymi pomarańczowymi tor-
bami na ramieniu. Oznacza to, że dotarliśmy do kogoś, kto zrozumiał,  
co tak naprawdę robimy w Liebre Style. Dodatkowo, z wielką przy-
jemnością pomagam osobom z „niezwykłymi” stopami w znalezieniu 
odpowiedniego, idealnie dopasowanego projektu buta. W Liebre Sty-
le oferujemy możliwość wykonania dowolnego buta z naszej kolekcji,  
w dowolnym rozmiarze. Ponadto, wielką przyjemność sprawia mi od-
krywanie nowych tkanin, na których będziemy opierać nasze kolejne 

kolekcje. Wyjazdy eksploracyjne, na polowanie – jak to nazywamy,  
są niezwykle ciekawe i inspirujące. W trakcie tego procesu zawsze 
spotykamy się z twórcami takich tekstyliów, którzy opowiadają nam  
o historii tkanin. Do tej pory zebraliśmy tekstylia z ponad 20 krajów, nie-
które z nich z tak odległych miejsc jak Mongolia czy Indonezja. Lubimy 
też szukać w Europie, aby odkryć na nowo to, co znajduje się na naszym 
kontynencie, tak jak jedwabie z Como we Włoszech, brokaty z Walencji, 
czy nasze ukochane tartany i tweedy ze Szkocji.
Na koniec musze zapytać co nowego u Was. Szyjecie nową kolekcję?
Obecnie pracujemy nad kilkoma interesującymi projektami w obszarze 
nowych stylów butów i torebek. Tej jesieni moją misją jest „zarażenie” 
kobiet loafersami. To typ butów wsuwanych, który jest bardzo popular-
ny w innych krajach, takich jak Wielka Brytania, Francja czy Hiszpania. 
Są bardzo stylowe, wygodne i praktyczne. Osobiście jestem nałogową 
użytkowniczką mokasynów i bardzo je kocham (śmiech). Dlatego na 
nowy sezon opracowaliśmy nową kolekcję mokasynów z pięknych wło-
skich skór i z klasycznymi szkockimi tartanami. Poza tym nasz najbar-
dziej kultowy projekt, czyli sznurowane buty z harris tweed, powrócą  
w nowych kombinacjach kolorystycznych, inspirowanych szkockimi 
krajobrazami. Jeśli chodzi o torby, odnieśliśmy wielki sukces z naszymi 
plecakami i torbami podróżnymi, ale zamierzamy rozszerzyć działalność 
o dwa nowe style toreb, aby zaoferować naszym klientom większą róż-
norodność. Równolegle do naszej jesiennej kolekcji pracujemy nad kil-
koma innymi projektami, które ujrzą światło dopiero w przyszłym roku. 
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega 
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NOCNYCH BLOGERÓW

„Nad portem noc” to aktualnie jeden z najpopularniejszych szczecińskich blogów na 
Facebooku. Tworzą go dziennikarka Katarzyna Świerczyńska i fotoreporter Robert 
Stachnik. 

OPOWIEŚĆ
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Skąd pomysł? Miałam trochę zawirowań zawodo-
wych, ale chciałam nadal coś robić, dziennikarsko 
lokalnie, w Szczecinie. Nawet jeśli nie dla kogoś, 
to dla siebie, nawet jeśli nie będzie z tego pienię-
dzy, to będzie satysfakcja. I pomyślałam, że war-
to pokazać nocne życie Szczecina. Wiedziałam, 
że takie reportaże muszą być połączone ze stro-
ną wizualną, pewną fotograficzną historią. Dlate-
go do współpracy zaprosiłam Roberta Stachnika, 
który jest znanym szczecińskim fotoreporterem 
i tak jak ja – kocha swoją pracę. Wcześniej pra-
cowaliśmy razem i dobrze nam się to układało.  
On ma do mnie cierpliwość, a ja mam do niego za-
ufanie. Mogę zająć się rozmowami z ludźmi, napi-
saniem dobrego tekstu i wiem, że Robert zajmie 
się doskonale swoją pracą i zrobi najlepsze zdję-
cia – opowiada Katarzyna Świerczyńska.
Nocne wyprawy po Szczecinie zaczęli wiosną 
tego roku. Pierwszy materiał i pierwsze zdjęcia 
miały uwiecznić nocne krokusy na Jasnych Bło-
niach.
Ale one nie rozwijają się przecież w nocy,  
bo potrzebują światła. Tak naprawdę pierwszym 
opublikowanym reportażem ze zdjęciami był 
materiał z właścicielami „Wheel of Szczecin”  
– Diabelskiego Młyna, który stoi na Łasz-
towni. A najfajniej wygląda przecież w nocy.  
Drugim była relacja z nocnej pracy w myjni au-
tobusów w SPA Dąbie. Reakcja na ten materiał 
przeszła nasze wszelkie oczekiwania. Jeśli chodzi 
o ilość udostępnień, miał ogromne zasięgi. To do 
dzisiaj jeden z najpopularniejszych materiałów na 
blogu – zapewnia Robert Stachnik.
Zazwyczaj umawiając się na nocne materiały 
spotykają się z życzliwością ze strony firm, które 
chcieliby odwiedzić. W wielu przypadkach okazy-
wało się, że ich blog jest już znany i rozpoznawany. 
Do tej pory powstało blisko 20 reportaży.  
Nie mamy określonej częstotliwości ukazywa-
nia się naszych materiałów. Czasami w tygodniu 
pojawią się dwa reportaże, a potem mamy np. 
dwa tygodnie przerwy. Czasami pojawia się tylko 
ciekawe zdjęcie nocnego Szczecina.  Nie chcemy 
tych reportaży robić pod presją, że muszą się 
ukazać np. w każdy poniedziałek. Myślę, że do 
końca roku uda się opublikować około 10 kolej-
nych historii. – mówi Katarzyna Świerczyńska. 
Zajęliśmy się czymś, czego obecnie media  
nie robią, zarzuciły to trochę, nie chcą publiko-
wać takich materiałów. To czysta praca repor-
terska. A jak widać po naszym blogu, ludzie tego 
potrzebują – dodaje Robert Stachnik.
A skąd się wzięła nazwa bloga?
„Nocny Szczecin” to byłby banał nad banałami. 
Bardzo chcieliśmy czegoś nowego, oryginalnego. 
Jest taka piosenka Toniego Keczera pt. „Szcze-
cińska noc”. Pojawia się tam takie zdanie: „nad 
portem noc zapala pierwsze gwiazdy”. Podsunął 
nam to Michał Elmerych, szczeciński dziennikarz.  
Z kolei logo zaprojektował grafik Łukasz Rabi-
kowski i czcionkami nawiązuje ono do szczeciń-
skich neonów „Kosmosu” i „Lucynki i Paulinki” 
– stwierdziła Katarzyna Świerczyńska.

autor: ds / foto: Robert Stachnik



Niezwykły i ekstrawagancki  
Range Rover Sport

Z jednej strony to luksusowy SUV, w którym możemy się czuć komfortowo, ubrani w elegancki strój jadąc na ważne spotkanie, bądź będąc bardziej 
na luzie, ruszyć autostradą w długą podróż. Z drugiej: to typowo terenowe auto do brodzenia w błocie i przedzierania się przez leśne gąszcza.  
Range Rover Sport Dynamic z silnikiem diesla o mocy 300KM to piękna, mocna i stylowa maszyna. 

Ma muskularną sylwetkę, idealne proporcje, srebrne aluminiowe felgi, 
a także aluminiowe nakładki (w wyposażeniu dodatkowym – podświe-
tlane) na progi z napisem Range Rover. Testowany przez nas model 
pomalowany jest na odcień Silicon Silver, w środku natomiast króluje 
skórzana tapicerka w odcieniu Ebony. W dodatkowym wyposażeniu 
otrzymamy jeszcze przyciemniane szyby i elektrycznie przesuwany 
panoramiczny dach. Ponadto środkowa część deski rozdzielczej oraz 
górne części boczków drzwi wykończone są skórą. Do dyspozycji mamy 
wygodne siedzenia, które regulowane są w szesnastu kierunkach, gdzie 
przednie siedzenia są podgrzewane, a tylna kanapa składana. 

To oczywiście nie koniec atrakcji. Wymieńmy jeszcze: laminowane 
akustycznie boczne szyby przednie i hartowane boczne, elektrycznie 
składane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, z wbudowanymi kie-
runkowskazami, elektrycznie regulowane i z lampką doświetlającą 
podłoże. Dwustrefową klimatyzację, elektrycznie otwieraną i zamy-
kaną klapę bagażnika oraz system domykania drzwi Soft Close. Auto 
wyposażone jest w system multimedialny Touch Pro Duo, z dwoma 
zintegrowanymi ze sobą 10-calowymi ekranami dotykowymi HD.  
System Touch Pro Duo można wykorzystać razem z przeziernym HUD 
oraz wirtualnym wyświetlaczem wskaźników, aby jednocześnie obser-
wować wszystkie najważniejsze funkcje samochodu.

Moc silnika: 300KM
Prędkość maksymalna: 209 km/h
Przyśpieszenie: 7,3-100km/ h[s]
Średnie spalanie: 7,6l/100km
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Autoryzowany salon Land Rover i Jaguar w Szczecinie  |  Bońkowscy British Auto
Ustowo 58, 70-001 Szczecin +48 91 852 34 00   |   salon@british-auto.pl

www.british-auto.landrover.pl/contact-us  |          / JLRBonkowscy
Zapraszamy do naszego salonu i serwisu

Range Rover Sport to terenowe auto, z napędem na cztery koła i ośmio-
biegową automatyczną skrzynią biegów, które świetnie sobie radzi  
w trudnych warunkach. Jest zwrotne, mocno sie trzyma podłoża i pozwa-
la na bezpieczne szarżowanie w prawdziwie dzikim pejzażu. Dodatkowo 
wersja Sport pozwala mu na rozwinięcie przyzwoitej prędkości. Oczy-
wiście, raczej nikt, uprawiając jazdę typowo terenową, nie będzie leciał 
200km/h ale jest taka możliwość, gdyby komuś jednak się śpieszyło…
Przy całej swej wielkości, mocy i prędkości jest to samochód bezpiecz-
ny. Można w nim brodzić w wodzie. Posiada system kontroli zjazdu, 
system Terraine Response, który pozwala korzystać z pełni możliwości 
samochodu, bez względu na nawierzchnię, po jakiej się porusza. Kie-
rowca wybiera tryb Trawa/Szuter/Śnieg, a układy elektroniczne kontro-
lują poślizg i wychylenie nadwozia, skręt kół, temperaturę i ciśnienie,  
by w inteligentny sposób rozdzielać moment obrotowy pomiędzy po-
szczególne koła, maksymalizując w ten sposób trakcję na śliskich 
nawierzchniach. Range Rover Sport w wyposażeniu dodatkowym po-
siada: czujnik bezpiecznego wysiadania z samochodu (dla pasażerów 

podróżujących z tyłu), asystenta parkowania, czujniki parkowania 360°, 
system wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, inteligentny 
system awaryjnego hamowania z wyższych prędkości. Poza tym posia-
da tempomat, autonomiczny system awaryjnego hamowania, system 
ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy, po którym porusza się samo-
chód, kontrole stabilności przyczepy i przednie przeciwmgielne lampy.
Range Rover Sport poza tym, że bardzo dobrze radzi sobie w trudnych 
warunkach, z równą gracją porusza się po prostych drogach. Jest ci-
chy komfortowy, a dzięki przyjemnemu wnętrzu dostarcza kierowcy  
i pasażerom dodatkowych wrażeń. Nawet najdłuższa podróż staje się  
w takich okolicznościach zwyczajnie relaksująca.
Dla spragnionych posiadania tego wspaniałego auta mamy dobrą wia-
domość: Range Rover Sport jest dostępny w korzystnym finansowaniu 
Arval a także do jazd próbnych w salonie Bońkowscy British Auto.

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz



Elektryczne życie vana
Elektromobilność w motoryzacji zatacza coraz szersze kręgi i zaczyna dotyczyć co raz większej gamy samochodów. Mercedes nie byłby sobą, 
 gdyby nie dokonał kolejnej małej rewolucji w swojej dziedzinie. Wypuścił właśnie nowego vana w wersji całkowicie elektrycznej.  

EQV na pierwszy rzut oka przypomina flagową klasę V, przechodzącą 
kolejną falę popularności, szczególnie jako samochód na długie wypa-
dy z możliwością mieszkania w nim. Klasyczny V jest autem do którego 
hasło „vanlife” jak najbardziej pasuje, natomiast jego elektryczna wer-
sja może służyć jak dom na kółkach, ale raczej na krótsze wypady, choć 
zapewne i to się w końcu zmieni, bowiem wszystko jest kwestią czasu  
i wciąż rozwijających się technologi. W przypadku tej wersji vana chodzi 
wyłącznie o zasięg silnika. Elektrycznym EQV pokonamy bez ładowania 
dystans ponad 350 km i jest to wbrew pozorom dużo. Można nim spo-
kojnie pojechać np. do Berlina, nad morze albo w inne urocze miejsce 
poza Szczecinem. Świetnie się sprawdzi jako auto do przewożenia lu-
dzi towaru w celach roboczych ale nie tylko. Jest też dobry jako zwy-
czajny samochód do codziennej jazdy po mieście, gdyż vany to auta 
wygodne, praktyczne i niezawodne a w tej wersji jeszcze ekologiczne.  

– Jestem fanem elektrycznych samochodów, jeżdżę nimi od pięciu lat  
i choć mam porównanie z samochodami z klasycznym napędem,  
to uważam, że przyszłość motoryzacji należy do „elektryków”, a Merce-
des jest tego najlepszym przykładem – mówi Jacek Kałużny, właściciel 
restauracji Zapiecek w Międzyzdrojach. – Van którego miałem okazję 
przetestować jest wygodny, przestronny, świetnie wyposażony. Jest 
wart swojej ceny pod każdym względem. Cieszę się, że motoryzacja 
idzie w tym kierunku i w silniki elektryczne są wyposażane co raz więk-
sze pojazdy. 
Z zewnątrz EQV jak, już wspomnieliśmy wygląda niemal tak samo jak 
jego klasyczny odpowiednik: nadwozie, wnętrze oraz nieco zmodyfiko-
wana na potrzeby elektrycznego silnika i akumulatorów płyta podłogo-
wa. W środku mamy tę samą deskę rozdzielczą z identycznym układem 
zegarów i ekranem dotykowym. To oczywiście auto bardzo pojemne, 

Rata miesięczna 3 395 PLN netto  
w finansowaniu Lease and Drive 1%.
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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

przeznaczone, tak jak w klasyku na osiem osób. Wszystkie fotele są 
tu bardzo wygodne, zapewniają komfort kierowcy i pasażerom, po-
równywalny jak w luksusowej klasie S. Można je dowolnie aranżować, 
składać i wymontowywać. Po usunięciu foteli dostajemy 1030 l wolnej 
przestrzeni, którą możemy dowolnie wykorzystać. Przy tym wszyst-
kim to eleganckie auto, które można wykorzystać zamiast limuzyny  
do przewożenia ważnych gości, biznesmenów, np. z lotniska do hotelu. 
W tym modelu Mercedesa, taj jak w klasie V, mamy długą listę elemen-
tów dbających o komfort i bezpieczeństwo pasażerów oraz dodatkowe 
funkcje EQ w multimedialnym systemie MBUX wraz z aplikacjami Mer-
cedes Me oraz Mercedes Me Charge. Umożliwiają one m.in. inteligentne 
planowanie tras, z uwzględnieniem stacji ładowania i postojów a także 
łatwe rozliczanie kosztów ładowania podczas korzystania z publicz-
nych ładowarek. Centrum nowego vana stanowi jednak silnik elektrycz-
ny o mocy szczytowej 204 KM Litowo-jonowe baterie o pojemności  
90 kWh umieszczone są płasko w podłodze. Takie ich rozmieszczenie 
zapewnia odpowiednią ochronę oraz pozytywnie wpływa na obniże-
nie środka ciężkości i rozkład masy, a co za tym idzie na dobre wła-
ściwości jezdne. Ten Van chętnie przyśpiesza, jest elastyczny i cichy.  
Kierowca do wyboru ma cztery tryby pracy napędu takie jak Comfort, Eco, 

Eco+ oraz Sport, kładące nacisk na komfort, zasięg lub osiągi. Różnią się 
one mocą i momentem. – To bardzo ciche auto, właściwie bezszelestne  
i to jest jego kolejny duży atut – wymienia Jacek Kałużny. – Do tego jest 
bardzo łatwy w obsłudze. Mam na myśli jego ładowanie. Bateria nigdy 
nie jest w stu procentach rozładowana. Podobnie jest z dystansem jaki 
można pokonać takim autem. Niby jest ograniczenie do ponad 300 km 
ale w praktyce jest to znacznie więcej. Pokonując trasę nawet tysiąca 
kilometrów, często się zatrzymujemy, robiąc postój czy to na toaletę,  
czy na posiłek. Nie ma takiego kierowcy, który by tego nie robił. Dla 
mnie jest to jeszcze łatwiejsze gdyż mając doświadczenie w prowadze-
niu aut elektrycznych wiem kiedy się zatrzymać, gdzie po drodze zała-
dować samochód. I proszę mi wierzyć, że spokojnie takim samochodem 
można przemierzyć spory kawek drogi. Na koniec informacja bardzo 
istotna, a mianowicie ładowanie auta. Jest bezproblemowe. Samochód 
można ładować z różnych źródeł zasilania: w domu za pomocą Merce-
des-Benz Wallbox lub gniazda sieciowego. W trasie – na publicznych 
stacjach ładowania. Szczególnie szybko można naładować EQV za po-
mocą wysokowydajnej stacji szybkiego ładowania IONITY o mocy do 
110 kW.

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz



Powiew świeżości w Renault 
Renault Arkana, to bardzo ciekawe połączenie nowoczesnego designu, śmiałej sylwetki, elegancji, przestronności i nowoczesnych systemów tech-
nologicznych. Ten sportowy SUV jest praktyczny, wygodny, dobrze czuje się w mieście. A już niebawem zobaczymy go w specjalnie przygotowanym 
oklejeniu. 
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Prezentowany model to suv w wersji R.S. LINE. To właśnie ten model 
przekażemy zawodniki gorzowskiego klub żużlowego Stali Gorzów, 
którego jesteśmy partnerem motoryzacyjnym. Wiktor Jasiński zosta-
nie Ambasadorem naszej marki. Sportowy charakter Renault Arkana 
doskonale pasuje do młodego, odważnego zawodnika. Podczas meczu 
żużlowego nie odrywamy wzroku od pokonujących kolejne okrążenie 
Zawodników, podobnie jest z Renault Arkana. Ten model skupia na so-
bie wzrok, dopóki nie zniknie z pola widzenia. Sylwetka i dopracowane 
detale auta przykuwają spojrzenia. – Rafał Bogusławski Dyrektor Han-
dlowo-Administracyjny Renault Polmotor. 
Wyjątkowy design i nowoczesne rozwiązania Renault Arkana zwracają 

na siebie uwagę. Na zewnątrz w oczy rzuca się charakterystyczne dla 
tej marki oświetlenie z przodu oraz tyłu – w kształcie litery C, wykona-
ne w technologii LED. Wewnątrz kabiny, nad konsolą, został umieszczo-
ny duży, dotykowy ekran (przekątna pozioma 7 cali, pionowa 9,3 cala).  
W wyposażeniu znajdziemy m.in. ładowarkę indukcyjna do smartfonów 
oraz system audio Bose (w jego skład wchodzi dziewięć głośników). 
Auto wyposażone jest w 15 systemów wspomagania jazdy Easy driver. 
To m.in. easy Pilot – asystent jazdy w korku i na autostradzie (działa tak-
że na zakrętach) – dostosowuje prędkość samochodu i utrzymuje bez-
pieczną odległość od poprzedzającego pojazdu, wykorzystując funkcję 
aktywnego regulatora prędkości. System wspomagania wyjeżdżania  
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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

z miejsca parkingowego tyłem oraz system utrzymywania w osi pasa 
ruchu. Kolejny system Multi – Sense pozwala wybrać jeden z czterech 
trybów jazdy. Auto posiada wygodny i przestronny bagażnik o pojem-
ności 513 litrów (w wersji hybrydowej to 480 litrów). Poza tym wyposa-
żony został w podwójną podłogę, za którą kryje się schowek na bagaże  
lub elementy wyposażenia mogące zawadzać lub zabierać miejsce  
w głównej części bagażnika. 
Renault Arkana jest dostępna w trzech wersjach silnikowych. Sporto-
wy akcent ma tuta bardzo duże znaczenie, ponieważ model możemy  
kupić zaczerpniętą ze sportów samochodowych, technologią hybrydo-
wą E-Tech, która łączy w sobie dynamikę i dużą wydajność. – Rafał Bo-
gusławski Dyrektor Handlowo-Administracyjny Renault Polmotor. 

Technologia hybrydowa E-Tech – to połączenie dwóch silników elek-
trycznych oraz jednego spalinowego. Akumulator ładuje się automa-
tycznie podczas jazdy. Energię odzyskuje podczas hamowania. W mie-
ście, samochód może dzięki temu pokonać w trybie elektrycznym do 80 
procent przejazdów. Pozwala to na zmniejszenie emisji CO2 i zaoszczę-
dzenie nawet do 40 proc. paliwa. 
Podsumowując, Arkana jest nie tylko ładna, ale i praktyczna, a do tego 
ekonomiczna i dobrze wyceniona. Już teraz wiadomo, że SUV w stylu 
coupé to najlepsze, co może zaoferować producent auta za ok. 100–200 
tys. zł. Renault trafiło w dziesiątkę, a Zawodnik Stali Gorzów Wiktor Ja-
siński z pewnością będzie zadowolony z nowego auta. 





Rozgość się i jedź,  
czyli nowy Lexus NX

Omotenashi, to japońska filozofia gościnności, na którą składają się: kultura, zrozumienie i szacunek. To dbanie o gościa i klienta w wyjątkowy 
sposób, przewidywanie i spełnianie jego oczekiwań. Japończycy przywiązują ogromną wagę do wszelkich rytuałów dlatego też nikogo nie po-
winno dziwić, że są one częścią także dalekowschodniego świata motoryzacji. Lexus traktuje swoich klientów właśnie według tej filozofii, do-
starczając produkty najwyższej jakości. Nie bez powodu zatem w nowym Lexusie NX najwyższa wersja wyposażenia  nosi nazwę OMOTENASHI.

– Zaprojektowaliśmy nowego NX-a w taki sposób, aby spełnić oczeki-
wania klientów o różnych stylach życia na całym świecie. Skupiliśmy 
się na nowej jakości we wszystkich kluczowych atutach tego modelu 
– począwszy od elektryfikacji napędu, właściwości jezdnych i stylisty-
ki, aż po dostępność zaawansowanych technologii – wyjaśnił Takeaki 
Kato, główny inżynier Lexusa NX. Koncepcję tę Lexus nazwał Vital and 
Tech, czyli Witalność i Technologia. Witalność ma charakteryzować dy-
namikę i zwinność auta, zaś druga część nazwy wskazuje na innowacyj-
ność i zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologii.
Zacznijmy zatem od technologii i innowacyjności. Nowy NX 350h zo-
stał wyposażony w napęd hybrydowy czwartej generacji, który wyniósł 
ten model na kolejny poziom. Otóż moc silnika została zwiększona  
o 22% i wynosi aktualnie 242 KM, przyśpieszenie do setki zmniejszy-
ło się o 12% i wynosi ono dokładnie 7,7 może pociągnąć przyczepę  
o masie 1500 kg. Warto także wspomnieć, że ten model przeznaczo-
ny na rynki Europy Wschodniej wyposażony został dodatkowo w silnik 

spalinowy 2,5 l z turbodoładowaniem. Oprócz wersji NX 350h na rynku 
dostępna jest wersja NX 450h+ plug-in. 
To przełomowy zelektryfikowany model w gamie nowego NX-a. Układ 
składa się z 2,5-litrowego, 4-cylindrowego silnika benzynowego, silni-
ków elektrycznych oraz baterii litowo-jonowej o największej w klasie 
pojemności 18,1 kWh. Dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi 
zapewnia stały napęd na cztery koła. Układ hybrydowy tego modelu 
generuje łącznie 306 KM i rozpędza auto od 0 do 100 km/h w czasie nie-
co ponad sześciu sekund. Szacowane emisje CO2 (cykl mieszany WLTP) 
wynoszą poniżej 40 g/km, a spalanie poniżej 3 l/100 km. będzie praw-
dopodobnie najlepsze w segmencie NX-a. Rozmiar i pojemność baterii 
połączone z know-how Lexusa w dziedzinie wydajności zelektryfikowa-
nych napędów pozwalają osiągnąć zasięg w trybie elektrycznym 63 km, 
oraz umożliwiają jazdę wyłącznie w trybie elektrycznym z prędkościa-
mi do 135 km/h.

Moc silnika: 242 KM / 178 kW
Prędkość maksymalna: 200 km/h
Przyśpieszenie: 7,7-100 km/h[s]

Moc silnika: 306 KM / 225 kW
Prędkość maksymalna: 200 km/h
Przyśpieszenie: 6,3-100 km/h[s]
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Co bardzo ważne, elektryczny napęd hybrydowy plug-in Lexusa utrzy-
muje wysoką wydajność nawet wtedy, gdy bateria jest rozładowana. 
NX 450h+ domyślnie wtedy przechodzi w tryb wydajnego samoładują-
cego układu hybrydowego.
NX przed wyjazdem z fabryki był testowany przez kierowców rajdo-
wych pod kątem szybkości reakcji oraz wyczucia układu kierowniczego 
i hamulcowego. Prowadząc go, faktycznie odczuwa się moc i elastycz-
ność hybrydowego napędu elektrycznego. Cicha praca, lepsze właści-
wości aerodynamiczne i obniżony środek ciężkości zapewniają dosko-
nałe właściwości jezdne i dużo lepsze trzymanie się na drodze. W czasie 
pokonywania zakrętów i przyspieszania daje o sobie znać harmonijna 
współpraca układu napędowego, usztywnionego podwozia oraz nie-
zwykle czułego układu kierowniczego. Wpływ na jazdę ma również kon-
strukcja auta. Podwozie zostało wykonane ze stali o wysokiej wytrzy-
małości, dzięki której pojazd jest bardzo stabilny. Natomiast błotniki  
i maskę wykonano z aluminium, co znowu pozytywnie przekłada się na 
właściwości jezdne samochodu.
Wewnątrz samochodu oko cieszy kokpit zaprojektowany według 
koncepcji Tazuna. Słowo to oznacza sposób, w jaki jeździec przy po-
mocy lejców panuje nad koniem. Koncepcja kokpitu koncentruje się 
na przekazaniu kierowcy bezpośredniej, intuicyjnej kontroli nad po-
jazdem, zgodnie z zasadą „ręce na kierownicy, oczy patrzą na drogę”.  
Zapewnia to kolorowy projektor Head-Up Display. Umożliwia on ob-
serwowanie parametrów jazdy i ustawień elementów sterujących bez 
odrywania wzroku od jezdni. Dodatkowo, idealnie dopasowana do dło-
ni kierownica, zyskała rozbudowane możliwości sterowania funkcjami 
pojazdu. 
Ten Lexus, tak jak każdy inny model japońskiej marki, jest pojazdem 
bardzo bezpiecznym. Wyposażony został w trzecią generację sys-
temów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 3. Mamy 
więc, m.in. udoskonalony system ochrony przedzderzeniowej, który 
zyskał funkcję rozpoznawania ryzyka kolizji podczas skrętu na skrzy-
żowaniach z nadjeżdżającymi pojazdami oraz pieszymi przechodzą-

cymi przez jezdnię. Mamy nową wersję adaptacyjnego tempomatu,  
który szybciej reaguje i współpracuje z systemem rozpoznawania zna-
ków drogowych. Mamy rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa, 
zawierający system automatycznego wspomagania zmiany pasa ruchu  
i system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu. Nowy NX 
posiada także asystenta bezpiecznego wysiadania, który ma za zadanie 
zadbać o to, by pasażerowie auta nie wysiedli z niego, gdy nadjeżdża 
inny pojazd lub rowerzysta.
Nowy Lexus NX zachwyca również designem. Wyrazista stylistyka 
przejawia się w starannie zaprojektowanym przodzie z nowym wzo-
rem grilla. Śmiało pociągnięte linie boczne i aerodynamiczne deta-
le sylwetki zapewniają optymalny przepływ powietrza i poprawiają 
wyciszenie wnętrza, a światło tylne ułożone w charakterystyczny 
kształt i nowe, 20-calowe obręcze kół podkreślają wyjątkowe wrażenia.  
W tym samochodzie możemy poczuć się jak w domu, czyli zgodnie  
z filozofią Omotenashi. Kierowcę i pasażerów wita specjalna ilumi-
nacja wyświetlana podczas otwierania auta oraz jego uruchamiania,  
a także osobiste powitanie na wyświetlaczu przed kierowcą. Dzięki asy-
stentowi głosowemu Lexus Concierge, samochód rozpoznaje komendy 
rozpoczynające się od słów „Hej Lexus” i reaguje na nie, umożliwiając 
zdalną obsługę licznych funkcji. Klimatu dodaje system nastrojowego 
oświetlenia kabiny, który jest dostępny w standardzie lub jako opcja  
w zależności od wersji wyposażeniowej i oferuje 64 kolory do wyboru, tak 
by można je było dostosować do nastroju pasażerów podczas podróży.  
Wnętrze Lexusa NX jest komfortowe i ergonomiczne. Do wyboru jest 
wiele kolorów tapicerki, a fotele mogą mieć różne kształty w zależności 
od wersji samochodu i preferencji posiadacza.
Na koniec kolejna nowość związana z wyglądem auta. Lexus, który był 
zazwyczaj powściągliwy w doborze kolorystyki swoich aut, tym razem 
poszedł w kolor i pokusił się o kilka nowych odcieni, w tym prezentowa-
ną tutaj zaskakującą zieleń Terrane khaki.

autor: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe 







Toyota Yaris – must have 
Najpopularniejszy samochód miejski na świecie i to nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. Gdyby wymienić powody, dla których Toyota Yaris 
jest motoryzacyjnym fenomenem, lista mniej więcej składałaby się z takich słów: niezawodność, praktyczność kompaktowość, nienachalny design  
i choć jest to auto raczej niewielkie – pojemność.

Z początkiem października w Polsce zadebiutuje Toyota Yaris Cross, 
która jest SUV’em z układem hybrydowym bądź dla odmiany silnikiem 
benzynowym, w pięciu wersjach wyposażenia i aż 21 wariantach kolo-
rystycznych nadwozia. To jest to, co miejskie tygrysy lubią najbardziej. 
Toyota Yaris Cross to zupełnie nowy model hybrydowy, którym mar-
ka debiutuje w segmencie B-SUV. Charakteryzuje go bardzo sztyw-
ne nadwozie, nisko położony środek ciężkości i stabilność na drodze.  
Nowy Yaris został także wyposażony w większy bagażnik – teraz jego 
pojemność wynosi 397 l i może otrzymać podwójną, dzieloną podłogę 
oraz zaczepy na pasy mocujące. 
Według oficjalnych danych przeznaczonych na rynek europejski wy-
nika, iż jest to najbardziej oszczędny hybrydowy SUV Toyoty. Auto  
w wersji z napędem na przód zużywa od 4,4 l/100 km i emituje od 101 g/
km dwutlenku węgla. Z kolei Yaris Cross Hybrid z napędem AWD-i zuży-
wa od 4,7 l/100 km i generuje od 106 g/km CO2. 

Nowy Yaris Cross jest dostępny w pięciu wersjach: Active, Comfort, 
Executive, Adventure i limitowanej Premiere Edition, dostępnej tylko  
w tym roku. Paleta opcji kolorystycznych jest naprawdę spora i obej-
muje dziewięć lakierów oraz dwanaście (!) dwukolorowych kombinacji  
z czarnym, złotym lub białym dachem.
Toyota oprócz swojej oczywistej praktyczności i niezawodności,  
już w swojej podstawowej wersji – Active, wyposażona jest w pełny pa-
kiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense najnow-
szej generacji. Zresztą japońskie auto zawsze należało do bezpiecznych  
i z tego też, od samego początku, słynęło. W nowym Yarisie poziom bez-
pieczeństwa podnosi siedem poduszek powietrznych w standardzie,  
w tym poduszka centralna między przednimi fotelami, która pojawiła 
się po raz pierwszy w tym modelu jesienią ubiegłego roku. Samochód  
w tej wersji jest też wyposażony w system multimedialny Toyota Touch 2 
z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, Apple CarPlay™  
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i Android Auto™ oraz usługami łączności Toyota Connected Car.  
Ponadto kierowca ma do dyspozycji kolorowy 4,2-calowy ekran na tabli-
cy wskaźników, elektryczne i podgrzewane lusterka, klimatyzację ma-
nualną lub automatyczną dla wersji hybrydowej, podłokietnik, a także 
światła LED do jazdy dziennej. 
Ciekawie prezentuje się najbardziej terenowe z wszystkich opcji –
Adventure. To podkreśla charakter Yarisa Cross jako prawdziwego  
SUV-a, który powstał z myślą zarówno o jeździe po mieście, jak i daleko 
poza nim, w bardziej naturalnym krajobrazie. Yaris Cross Adventure jest 
dostępny wyłącznie z układem hybrydowym – napędzającym przednią 
oś lub z napędem AWD-i. Wyróżnia go dwukolorowe nadwozie, osłona 
przedniego i tylnego zderzaka, relingi dachowe, ciemnoszare, 18-ca-
lowe felgi aluminiowe, czarna podsufitka oraz dedykowana tapicerka 
z elementami skóry i złotymi przeszyciami. Auto również otrzymało 
nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z 9-calowym kolo-
rowym ekranem dotykowym Full HD, który można wzbogacić o nagło-
śnienie Premium Audio JBL z 8 głośnikami. 
Limitowany Premiere Edition jest za to najbardziej luksusową wersją 
Yarisa Cross. Wyróżniają ją elektrycznie unoszone i otwierane bezdo-
tykowo drzwi bagażnika, wyświetlacz HUD na przedniej szybie oraz 
skórzana tapicerka z perforacją. Samochód w tej wersji ma wszystkie 
udogodnienia odmiany Adventure, dwukolorowe nadwozie i możliwość 
rozbudowania systemu multimedialnego o nagłośnienie klasy premium 
marki JBL.
Produkcja Yarisa Cross rozpoczęła się w lipcu tego roku. Samochód  
powstaje w fabryce TMMF w Valenciennes we Francji, zaś silnik benzy-
nowy i napęd hybrydowy są wytwarzane w polskich fabrykach TMMP  
w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Warto czekać na to aż to najfajniej-
sze miejskie auto pojawi się w tej odsłonie na naszych ulicach. 

autor: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe

Moc silnika: silnik benzynowy – 125 KM  |  układ hybrydowy – 116 KM   |  Prędkość maksymalna – 175 hkm/h
Przyśpieszenie: 10,9-100 km/s[h] – dla silnika benzynowego, skrzynia manualna  |  10,9-100 km/s[h] – dla napędu hybrydowego z napędem  
na przednią oś
Średnie spalanie: napęd na przód – 4,4l /100 km dla napędu hybrydowego  |  napęd na cztery koła  AWD – 4,7l /100 km dla napędu hybrydowego

Szczecin, Ul. Mieszka I 25B  |  Tel.: 91 4200800
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Nowogard, Ul. 3 maja 27B  |  72-200 Nowogard 
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O Puchar  
„Poloneza”

W tym roku Klub Żeglarzy Samotników wznowił Bałtyckie Regaty Samot-
nych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”. Odbyły się one w połowie sierpnia. War-
to poznać historię tej kultowej, już klasycznej, żeglarskiej imprezy.

Drugie Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza” odbyły 
się w 1974. Nie, to nie pomyłka. Pierwsza edycja a w nazwie druga? Dlaczego 
nie pierwsze? Jak do tego doszło? W 1973 roku legendarni kapitanowie Kazi-
mierz „Kuba” Jaworski i Jerzy Siudy zorganizowali prywatne regaty. Do dziś 
nie wiadomo jednak kto wygrał. Nie ogłaszali publicznie startu, nie zapra-
szali innych żeglarzy, ani nie kontynuowali tego typu regat. Świeża też była 
pamięć o samotnym rejsie kpt. Krzysztofa Baranowskiego dookoła świata. 
- Postanowiłem uczcić te znakomite wydarzenia żeglarskie i zapropono-
wałem zorganizowanie II Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar  
„Poloneza”. Od razu drugich, aby docenić samotny wyścig Kazimierza „Kuby” 
Jaworskiego i Jurka Siudego. Uznaliśmy ich wyścig za regaty numer 1. Dyrek-
tora Morskiej Stoczni Jachtowej Edmunda Bąka poprosiłem o ufundowanie 
Pucharu „Poloneza”. Dyrektor stwierdził, że dobrze się składa, bo po jakichś 
regatach na przystani „Pogoni” został okazały, kryształowy puchar. O ko-
lejne poprosiłem rektorów szczecińskich wyższych uczelni i mieliśmy kom-
plet nagród. Regaty rozpoczęły się 22 maja 1974 roku a zakończyły cztery 
dni później. Pan Rektor ufundował szampana do okolicznościowego toastu 
na zakończenie – wspominał twórca regat, Piotr Stelmarczyk z Yacht Klubu 
Polski Szczecin w lipcu tego roku.
W II Bałtyckich Regatach Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza” wystar-
towało 16 żeglarzy. Do mety dopłynęło 11. Zwyciężył kpt. Kazimierz „Kuba” 
Jaworski na jachcie „Ogar” z Jacht Klub Passat Szczecin, konstruktor jachtów 
w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi w Szczecinie. Jako honorowy 
starter popłynął kpt. Krzysztof Baranowski na swoim sławnym „Polonezie”  
i towarzyszył zawodnikom przez część trasy regat. 
W 1975 roku z inicjatywy redakcji „Głosu Szczecińskiego” powstał elitarny 
Klub Żeglarzy Samotników. Grupuje on żeglarzy samotnych, którzy do 1983 
roku organizowali te regaty wspólnie z JK WSM. To m.in. dzięki inicjatywie  
i zaangażowaniu członków klubu po bardzo długiej przerwie (27 lat) doszło 
do reaktywacji Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”, 
które w edycji 2010 – 2011 organizowane były w tej samej formule i pod tą 
samą nazwą. Kolejne edycje zawodów z lat 2012 – 2019 pod nazwą Baltic 
Polonez Cup Race organizowane były przez kpt. Krzysztofa Krygiera. 
W tym roku KŻŚ wznowił Bałtyckie Regaty. Odbyły się one w dniach 10 – 14 
sierpnia. W sumie wystartowało 13 żeglarzy, w grupie ORC zgłosiło się osiem 
załóg a w grupie OPEN pięć. W pierwszej z nich wygrał Tomasz Odzioba, któ-
ry prowadził od startu aż do mety. W drugiej grupie puchar zdobył Włady-
sław Chmielewski.

autor: ds. / foto: materiały prasowe
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Ekstraklasa w zasięgu ręki
Załoga Yacht Klub Polski Szczecin wygrała trzecią rundę Polskiej Ligi Żeglarskiej. Przed nimi czwarta – finałowa, która odbędzie się pod koniec 
września w Warszawie. Szczecińskiej załodze nie udało się zdobyć medalu na Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Jekaterynburgu w Rosji. 
Przegrali przede wszystkim z … pogodą.

Na początku sierpnia załoga Yacht Klub Polska Szczecin w składzie:  
Patryk Zbroja, Krzysztof Żełudziewicz, Maciej Gonerko i Marcin Zu-
brzycki wygrała trzecią rundę Polskiej Ligi Żeglarskiej. Czwarta runda 
odbędzie się w ostatni weekend września w Zegrzu pod Warszawą. 
– Myślę, że tam uda nam się zrealizować plan, który sobie założyliśmy 
na początku i spokojnie awansujemy do Ekstraklasy. Jedziemy tam, 
 aby „postawić kropkę nad i”. Jest taki układ w tabeli, że mamy kom-
fortową przewagę nad załogą, która znajduje się na piątej pozycji.  
Jesteśmy na trzecim miejscu, ale tak naprawdę cztery pierwsze załogi są 
w granicach jednego punktu. Fajnie oczywiście byłoby być na podium. 
Ale my nie mamy jakiejś dużej presji z tym związanej. Chcemy awansować  
do Ekstraklasy i skoncentrować się na przygotowaniach do przyszło-
rocznego sezonu – stwierdził Patryk Zbroja, sternik szczecińskiej załogi.
W połowie sierpnia szczecinianie wyruszyli na przesunięte z 2020 
roku Mistrzostwa Europy. Odbyły się one w Jekaterynburgu (Rosja).  
Niestety, to nie był udany start. Szczecinianie zajęli ósmą pozycję.
– Przede wszystkim przegraliśmy z pogodą. Byliśmy całkiem dobrze 
przygotowani. Pojechaliśmy nawet trzy dni wcześniej, żeby potreno-
wać. Treningi odbywały się przy całkiem niezłym wietrze. Ale gdy nad-
szedł czas startu w regatach, to siedzieliśmy cztery dnia na lądzie. Wiatr 
pojawiał się tylko w późnych godzinach wieczornych. Pływaliśmy mię-
dzy godziną 18 do zachodu słońca, czyli gdzieś miej więcej do godziny 
20.30. Kapryśna pogoda spowodowała, że pojawiły się dość przypadko-
we wyniki, które nie oddawały naszego potencjału. Impreza w zasadzie 
skończyła się na 30 procentach rundy eliminacyjnej, rozgrzewkowej. 
Ciężko było wywalczyć dużo więcej niż to co zdobyliśmy. Trochę też 
zabrakło koncentracji z naszej strony. A przebywanie na stand bayu 
od rana do późnego popołudnia, w upale, bez pewności czy wyścig się 
odbędzie czy nie było bardzo meczące i też zrobiło swoje. Nigdy jesz-

cze nie siedziałem cztery dnia na lądzie w trakcie regat. To ewenement.   
Na pięć wyścigów wygraliśmy dwa i przegraliśmy trzy. Z czego dwa  
w zasadzie powinniśmy wgrać. Gdybyśmy wygrali jeden z przegranych 
mógłby być medal – opowiada Patryk Zbroja.
Przed czwartą rundą Polskiej Ligi Żeglarskiej załogę czeka jeszcze  
w drugiej połowie września start w organizowanych ponownie przez 
Polish Match Tour, Otwartych Mistrzostwach Polski (również w Szcze-
cinie). 
– Przesiadamy się na nasze ulubione łódki Tom 28 na których pływali-
śmy w czerwcu i chcemy zdobyć medal. Potem zobaczymy czy będzie 
jeszcze możliwość startu w innych zawodach – dodaje Patryk Zbroja.

 ds / foto: materiały prasowe
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Zachodniopomorska  
regatowa przygoda

57. Etapowe Regaty Turystyczne, czyli kolejne żeglarskie wyzwanie na wodach Pomorza Zachodniego i Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim 
już za nami.

Do rywalizacji w tej bardzo popularnej imprezie żeglarskiej stawiły się 
załogi 62 jachtów. - W trakcie regat była prawdziwie żeglarska pogoda 
- dużo wiatru i piękne słońce na całej trasie. Poza etapem na Zalewie 
Szczecińskim, który został przerwany ze względu braku wiatru. Atmos-
fera wśród uczestników mimo to była wspaniała – zapewnia Marcin 
Raubo, komandor Yacht Klub Polski Szczecin.
Regaty trwały od 17 do 25 lipca. Składały się z ośmiu etapów. Rozegra-
ne zostały na akwenach Pomorza Zachodniego – Powiatu Polickiego, 
na Roztoce Odrzańskiej, Zalewie Szczecińskim, na Zatoce Pomorskiej, 
Zalewie Kamieńskim oraz między polskimi portami Morza Bałtyckiego. 
Start i meta każdego etapu zlokalizowane były na redzie portów Za-
chodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Żeglarze rywalizowali o Pu-

char Burmistrza Gminy Police, Dziwnowa, Kamienia Pomorskiego, Woli-
na, Nowego Warpna, Stepnicy, Puchar Prezydenta Świnoujścia, Prezesa 
ZOZŻ oraz o Błękitną Wstęgę akwenu regatowego wręczaną załodze 
jachtu, który w najkrótszym czasie przepłynął trasę wyścigu.
W klasyfikacji końcowej regat (w poszczególnych klasach) nagrody 
zdobyli: Błękitną Wstęgę 57.ERT zdobył s/y VENANDI STR ze sternikiem 
Marcinem Mrówczyńskiem, ORC- s/y HARRY, sternik Artur Burdziej, 
KWR I – s/y MIO PORTOFINO, sternik Paweł Hapanowicz, KWR II – s/y 
TRZECI, sternik Krzysztof Dąbrowski, NHC- s/y VENANDI STR, sternik 
Marcin Mrówczyński.

Żeglarstwo68 



Już od  
6500/m2



Ciepły wiatr od Marrakeszu
Maroko kojarzymy z wakacjami, aromatycznymi potrawami, błękitem nieba. Jako turyści zaledwie ocieramy się o jego niezwykle bogatą i bardzo 
starą kulturę. Katarzyna Ławrynowicz, koszalinianka, od dziesięciu lat mieszka i pracuje w Douar Dlam, historycznej dzielnicy Marrakeszu. Z pa-
sją prowadzi bloga „U mnie w Marrakeszu”. Dla wydawnictwa Pascal napisała przewodnik, a rodakom na miejscu pokazuje szlaki poza głównymi 
trasami turystycznymi. Z wykształcenia artystka plastyk, z nieustanną potrzebą tworzenia i czułością na piękno, sztukę i kulturę. W rodzinnej 
manufakturze naturalnych kosmetyków, organicznych olejków, dotyka obu światów współczesnego Maroka – tradycyjnego i nowoczesnego. 
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Jest Maroko turystyczne i to mniej turystyczne. To drugie być może 
bardziej interesujące. 
Maroko poza szlakiem turystycznym to zwykłe życie przeciętnych lu-
dzi. Ludzi z jednej strony takich samych jak my, którzy mają swoje smut-
ki, radości, marzenia, pragnienia, poszukujących szczęścia dla siebie  
i bliskich, a z drugiej strony posiadających odmienne od naszych normy 
społeczne, tradycje, obrzędy, wierzenia, sposób modlenia się czy ubio-
ru. Dla mnie najbardziej wartościowe i fascynujące zawsze było spotka-
nie właśnie z nimi. Oznaczało faktyczne poznawanie świata, które spra-
wia, że poznajesz także i siebie. Stricte turystycznie w Maroku byłam 
tylko raz podczas swojej pierwszej podróży, kolejne pobyty spędzałam 
w domu mojej marokańskiej koleżanki z jej rodziną w tradycyjnej dziel-
nicy Marrakeszu. Turyści najczęściej widzą Marrakesz jako miasto pełne 
pośpiechu i zgiełku. Jednak poza obrębem turystycznym marokańskie 
lokalne życie jest proste i powolne, a Marokańczycy nie bardzo przejmu-
ją się czasem i punktualnością. Ludzie spędzają godziny na rozmowach, 
pieką codziennie domowy chleb i gotują czasochłonne posiłki celebru-
jąc każdego dnia wspólne jedzenie w większym gronie. Nadal wielu po-
trafi siedzieć bez telefonu w ręku i tylko/aż istnieć – być, czuć i widzieć. 
Autobusy miejskie czy międzymiastowe jeżdżą bez rozkładu, a te lokal-
ne międzymiastowe na odjazd będą czekać aż cały autobus się zapełni. 
Ile to potrwa? A kto to wie! Kiedy zbiorą się ludzie. Może godzina, może 
dwie… A gdzie nam się śpieszy? 
Tłumy turystów odwiedzają Maroko, zadeptując naturalny koloryt, 
często zamieniając go w komercyjną „ustawkę”. I kiedy wydaje 
nam się, że doświadczamy egzotycznego miejsca, jest ono pewne-
go rodzaju kreacją. 
Turystyka w swojej klasycznej formie jest czystym biznesem,  
który sprzedaje produkt. 
Wytwarza się oczekiwania, a później je sprzedaje. Mieszkańcy biednych 
państw uzależnieni od turystyki szybko dopasowują się do roli, która 
jest im narzucona. 
– Przeciętny turysta zdaje się być nieświadomy większości tego co się 
wokół niego dzieje, ale bierze w przedstawieniu czynny udział. 
Jeśli oczekuje doświadczenia typu „egzotyczna kraina rodem z Tysią-
ca i jednej nocy, tancerki brzucha w piaskach Sahary” – to taki pakiet 
znajdzie się na miejscu. Jest popyt, pojawia się podaż. Tymczasem bli-
skowschodnie tancerki brzucha, jakie mamy w swojej wyobraźni i jakie 
możemy spotkać w klubach, restauracjach dla turystów, nie są częścią 
marokańskiej kultury. Szisza nie jest tu zupełnie popularna lokalnie,  
ale turystycznie dostępna. Kebab czy falafel także nie jest częścią tutej-
szej kuchni, ale w centrum turystycznym występuje bardzo powszech-
nie.  
Przyjmuje się, że państwo z większością muzułmańska jest auto-
matycznie państwem z kulturą arabską. 
– Działa stereotyp. W istocie w Maroku dominuje kultura rdzennej lud-
ności Afryki Północnej, czyli Amazigh zwanych również Berberami. Sta-
nowili większość społeczeństwa, dziś około połowę. 
Zatem jedna strona płaci drugiej za określone przeżycia. W skali global-
nej w turystyce nie występuje miejsce na dialog. Na spotkanie człowie-
ka z człowiekiem. Mieszkańcy widzą w turystach chodzące bankomaty, 
a turyści czują się jak w wielkim bezkresnym skansenie, gdzie wszystko 
jest dla nich. Wszystko i wszystkich „obcykuje” się aparatem, nie py-
tając nawet ludzi o zgodę. Takie zdjęcia bywają nawet później używa-
ne komercyjnie. Im miejscowi będą bardziej egzotyczni, tym lepiej, ale 
gdy poproszą o 1 euro w zamian za zdjęcie, które wykonano im na ulicy 
bez pytania, to turysta się obrusza. Jednocześnie zazwyczaj turysta ma 
nieprawdziwe przekonanie, że samym swoim pobytem wspiera miejsco-
wych. W popularnej formie wyjazdów poprzez biura podróży, formułę 
all inclusive, w kurortach, sieciowych hotelach obserwuje się najwyż-
szy stopień wycieku (leakage), czyli pieniądze wyciekają z powrotem na 
Globalną Północ, a nie do lokalnej gospodarki. Dlatego powstał termin 
neokolonializm turystyczny. Tworzenie tzw. „peryferii przyjemności”  
w państwach postkolonialnych, rozwijających się pod potrzeby i wy-
obrażenia turystów z Globalnej Północy. To często w wielu aspektach 
jest przedłużeniem dziedzictwa kolonializmu. Świadoma turystyka za-
tem jest bardzo ważna. 

Które więc regiony są warte zobaczenia i dlaczego?
– Maroko ma naprawdę dużo do zaproponowania. Zarówno południowa 
część kraju z Górami Atlas, Saharą, Oceanem Atlantyckim i Marrake-
szem czy Essaouirą,  jak i północna część wraz z Fezem, niebieskim mia-
stem Chefchauen, rzymskimi ruinami Volubilis i Tangerem z Morzem 
Śródziemnym. Mnie oczywiście bliższe jest południe, a miłość do Mar-
rakeszu bezkresna, ale wielu podróżników podziela moje zdanie uważa-
jąc, że południe oferuje więcej. Określa się, że to tu zaczyna się Afryka, 
a Marrakesz jest do niej bramą. 
Na co zwrócić uwagę?
Trzeba koniecznie spróbować tradycyjnej kuchni! Ja polecam tadżin  
w Górach Atlas, na przykład w miejscowości Ourika czy Imlil. Absolutnie 
tam smakuje najlepiej! Harira oraz naleśniki baghrir czy placki msemen 
to także jedne z faworytów! 
Oprócz zabytków warto pogubić się w labiryntach mediny Marrakeszu 
czy Fezu i zajrzeć do warsztatów lokalnych rzemieślników, którzy pod-
trzymują wiekowe tradycje w wytwarzaniu marokańskich wyrobów ta-
kich jak dywany, galanteria skórzana, ceramika, dekoracje z drewna czy 
metalu. Maroko to wyjątkowa kraina pod względem rzemiosła i sztuki, 
dlatego też chwyta za serce bardzo mocno artystyczne dusze.  
Warto będąc w Marrakeszu zobaczyć drugie oblicze miasta i jego miesz-
kańców udając się do jego nowoczesnej części zwanej Gueliz. 
A zwrócić uwagę należy, by kupować, jeść i spać wspomagając przede 
wszystkim lokalne biznesy i ludzi.  Czasem automatycznie wydaje nam 
się, że ludzie za swoją pracę są adekwatnie wynagradzani, a nie zawsze 
tak jest. Często kelnerzy w zwykłych, niedrogich barach zarabiają tylko 
tyle, ile uzbierają z dobrowolnych napiwków od klientów, a sprzedaw-
cy na bazarach często tylko tyle, ile uda im się wynegocjować powyżej 
ustalonej z ich szefem ceny. Stała pensja, legalna praca często nie ist-
nieje, więc również ubezpieczenie zdrowotne czy składki emerytalne. 
Jak powinniśmy się zachowywać, aby uszanować kulturę i tradycję? 
Czy tego oczekują od nas Marokańczycy, czy na zachowanie tury-
stów przymykają oko?
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Tak naprawdę chcą zwykłego ludzkiego szacunku, a poza tym nie 
wymagają, by turysta zmienił swój ubiór czy cokolwiek w tym stylu.  
Czy przymykają oko? Przymykają. Raz widziałam parę turystów, która 
weszła do środka meczetu tak jak stała, czyli nawet w butach na dy-
wan. Nikt nie zareagował, po chwili sami wyszli. Jednak powinniśmy 
pamiętać, że miejsca takie jak meczet służą do codziennych modlitw 
i nie są turystyczną atrakcją. Jedynie meczet Hassana II w Casablance 
jest meczetem, który można zwiedzać. Jest to też jeden z największych 
meczetów na świecie.  
Kultura muzułmańska jest bardzo ciekawa, ale też wydaje się nie-
zrozumiała. 
Trudna, niezrozumiała, dziwna – to wszystko sprawiało, że pojawiała 
się chęć poznania. Im głębiej wchodziłam w to tutejsze życie, im więcej 
miałam pytań, tym więcej odnajdywałam odpowiedzi. Im więcej mijało 
miesięcy i lat poświęconych na obserwacji, czytaniu, im lepiej znałam 
język, by rozmawiać samodzielnie z ludźmi, tym bardziej wszystko sta-
wało się oswojone. Dużo zależy od naszego uosobienia i sposobu w jaki 
chcemy żyć, jakie mamy priorytety i czego szukamy w życiu, gdzie wi-
dzimy szczęście i sens. Dla mnie wiele rzeczy przy wejściu w tradycyjne 
środowisko nie było wyzwaniem, jak niepicie alkoholu, niechodzenie na 
dyskoteki czy ubieranie sukien. Wiedziałam, że to będzie dla mnie po-
dróż do wewnątrz, w stronę samopoznania i rozwoju. Gdy zanurzasz się 
dogłębnie w inne uwarunkowanie kulturowe, nagle zaczynasz widzieć 
swój program, na którym wyrosłeś w swoim kraju. 
Obca kultura staje się zwierciadłem, w którym się przeglądamy? 
Wkładasz te obce „buty” i nagle czujesz, że twoje stare miały inny fa-
son, różniły się tu i tam, a gdzieś były podobne. To nigdy nie była pro-
sta droga, ale realizację duchową widzę jako sens swojego życia. Drugą 
motywacją był tutejszy styl życia, czyli slow life – bez presji, pościska-
nych terminów, bez biegu w kołowrotu, odnajdując swój balans, dba-
jąc o siebie i innych wkoło. Lokalne społeczności są kolektywistyczne,  
idą przez życie razem. Tworząc wspólnoty, dzielą radości i smutki.  
Duże rodziny, dużo przyjaciół, sąsiadów, dzieci, dużo dotyku, uścisków, 
posiłków, mnogość, bogactwo wspomnień i uczuć. To taka obfitość ży-

cia nie związana do końca z monetą. Z biegiem lat nasiąkasz emocjo-
nalną pełnią nieznającą samotności. Jesteś częścią organizmu, a relacje 
są autentycznie bliskie. Wybrałam życie, kładąc nacisk na jakość, idąc  
w zgodzie ze swoim sercem. Po niełatwej drodze aklimatyzacji udało mi 
się to osiągnąć, a „nowe buty” pozwoliły mi coraz to lepiej czuć swoje 
własne nogi i rozumieć swoje kroki. 
Napisałaś przewodnik po Marrakeszu, dzielisz się swoimi spostrze-
żeniami na mediach społecznościowych. Czujesz się ambasadorką 
tego miejsca?
Hmm, nie wiem czy ambasadorką. Długo całą swoją wiedzę, doświad-
czenia, całą tą pasję, bo jestem po prostu opętaną pasjonatką – trzyma-
łam tylko dla siebie czy przyjaciół. Bardzo nieśmiało zaczęłam tworzyć 
bloga na Facebooku i Instagramie zaledwie ze trzy lata temu. Następ-
nie zupełnie naturalnie zaczęłam oprowadzać Polaków po Marrakeszu, 
opowiadając im o życiu codziennym Marokańczyków, przybliżać im ten 
niezrozumiały dla nich świat. Następnie Pascal sam zaproponował mi 
napisanie przewodnika po Marrakeszu. To opowiadanie stało się próbą 
budowania mostu porozumienia międzykulturowego, w nadziei na od-
krycie wspólnego lądu ponad uprzedzeniami, lękami i wrogością, które 
wynikają często z braku wiedzy. Jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa, 
że ludzie uznają moje treści za wartościowe i że to co chcę powiedzieć 
ma znaczenie.  
Komu łatwiej byłoby żyć, tobie w Maroku, czy twojemu mężowi  
w Polsce?
Mnie w Maroku, bo tak chciałam. Mój mąż przyjeżdża do Polski, ale 
nie chciałby w niej mieszkać. Jeśli miałby zostać w Europie, to pewnie 
wybrałby Hiszpanię, ale tak naprawdę nigdy nie myślał, by się wypro-
wadzać z Maroka. Rodzina męża prowadzi pokoleniowy biznes, więc 
on zawsze wiedział, że będzie go kontynuował i rozwijał. Prowadzimy 
sklepy na medinie Marrakeszu i produkujemy naturalne ręcznie robione 
kosmetyki, oleje, sprzedajemy zioła czy przyprawy. Zostawić biznes, 
sklepy, nieruchomości by zaczynać gdzieś wszystko od zera? On lubi 
swoją pracę, a wiele naszych kosmetyków to jego receptury. 
Czy Marokańczycy są tolerancyjni i ciekawi innych kultur?
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Myślę, że jako większość tak. Wpływ na to ma fakt, ze Maroko od wieków 
jest państwem wieloetnicznym, wielowyznaniowym, wielojęzycznym  
i wielokulturowym.  Wspomniani już Amazigh, Arabowie, Żydzi, ludność 
saharyjska, subsaharyjska, Francuzi i Hiszpanie wszyscy razem histo-
rycznie budowali różnorodne oblicza Marokańczyków. W Marrakeszu 
mamy synagogi, kościoły (katolicki i ewangelicki), meczety, cmentarz 
muzułmański, żydowski i europejski. W Kościele katolickim znajdziemy 
nawet polskiego księdza. Oprócz turystów z całego świata (od Japonii 
po Meksyk) żyją tu na stałe także liczni zagraniczni rezydenci. Ostat-
nio młodych Marokańczyków niezwykle wciągnęła moda na Koreę Po-
łudniową. Słuchają k–popu, oglądają koreańskie seriale, a w związku  
z tym popularne są także koreańskie kosmetyki i ogólna stylistyka. 
Jak wygląda twój typowy tydzień?
– Po prostu sobie żyję. Zajmuję się córką, zaprowadzam, przyprowa-
dzam ze szkoły, gotuję, sprzątam. Lubię każdego ranka kupować warzy-
wa, owoce, świeże zioła, które tutaj wylewają się na ulicach. Życie to-
warzyskie ma tu inny wymiar i jest zazwyczaj częścią codzienności, jak 
już wspomniałam. Praktycznie zawsze u mnie w domu są dzieci dwójki 
sąsiadów, więc w istocie mam więcej niż jedno dziecko.  Pracuję także  
w naszej manufakturze. Czasem przy produkcji, a czasem komputero-
wo, mailując z klientami, przygotowując faktury, oferty, katalogi, pro-
jektując etykiety, koordynując.  Bardzo dużo czytam, piszę, czasem 
nadal maluję, ćwiczę jogę. 
Jak żyje się marokańskim kobietom? Wciąż mało o nich wiemy,  
bo na pierwszy plan wysuwają się zazwyczaj mężczyźni.
Nie ulega wątpliwości, że w państwie nadal jest jeszcze dużo do zrobie-
nia, jeśli chodzi o kwestie równouprawnienia. W państwach biedniej-
szych i z słabszą edukacją proces trwa dłużej. Style życia toczone przez 
marokańskie kobiety są jednak dziś bardzo różnorodne. Współczesne 
mieszkanki Maroka pracują na przeróżnych stanowiskach: policja, urzę-
dy, polityka, szpitale, szkoły, zakładają firmy. Równocześnie są kobiety 
nieumiejące pisać i czytać. Jedne pracują, bądź bardzo by chciały, a inne 
nawet pomimo ukończenia studiów nie chcą pracować i wolą zostać  
w domu. Jedne noszą mini i obcasy, inne obcisłe dżinsy z chustką na gło-
wie, a jeszcze inne zakrywają twarz. Gdy stajemy się częścią społeczeń-
stwa i poznajemy tutejsze kobiety, szybko orientujemy się, że nie są to 
w większości usposobienia uległe, a raczej cechują się iście afrykańską 
siłą, walecznością i wytrwałością. W rodzinach najczęściej to starsze 
kobiety rozdają karty, więc z teściową lepiej mieć dobre relacje. 
Maroko pod wieloma względami różni się od innych państw muzułmań-
skich, gdyż w kulturze Amazigh kobiety zajmowały wysoką pozycję  
i tak dziś np. Maroko to jedyne państwo muzułmańskie, w którym funk-
cje notariusza od spraw związanych z prawem islamskim (adoul) mogą 

sprawować także kobiety, czyli m.in. udzielać ślubów tak jak u nas tą 
funkcje pełnią tylko mężczyźni-księża. 
 Jak Marokańczycy odpoczywają? Gdzie jeżdżą na wakacje?
Marokańczycy uwielbiają biwakować – zabrać pół domu do samochodu 
i jechać w naturę z rodziną, przyjaciółmi. Bedą obierać warzywa, goto-
wać tadżiny na węglach, herbatę w czajniku ze świeżą miętą, nie zapo-
mną o deserze, napojach, owocach. Na porozkładanych kocach, podusz-
kach leżakują pod gołym niebem.  Niekiedy zabierają nieduże bębny 
 i urozmaicają sobie czas tradycyjną muzyką i śpiewem. 
Bardzo wąska grupa społeczna może pozwolić sobie na wyjazdy waka-
cyjne zagraniczne, a wiza najczęściej jest wymaga. Ludzie, których stać 
na jakikolwiek wyjazd często latem udają się nad ocean. 
Niesamowita przyroda zachwyciła niejednego filmowca.  
Tu powstały niektóre sceny „Gladiatora”, „W sieci kłamstw” czy  
„Sex w wielkim mieście”. 
– Mało kto wie, że w Maroku jest największe studio filmowe na świecie, 
czyli Atlas Film Studios. Na 31 tysiącach metrach kwadratowych nakrę-
cono zaskakującą liczbę hollywoodzkich hitów. Zróżnicowany krajo-
braz, od pustyni po zaśnieżone góry, przez plaże i klimatyczne miasta 
po światło, piękno i stabilną, bezpieczną, pokojową atmosferę w pań-
stwie. Scorsese kręcąc film „Kundun” przekształcił góry Atlas w Tybet, 
średniowieczny ksar Ait Ben Haddou zagrał m.in. egipskie miasto w fil-
mie „Mumia” czy starożytne afrykańskie miasto Zucchabar z czasów 
rzymskich w „Gladiatorze”. Marokańska Sahara zagrała z Tomem Hank-
sem m.in. w „Hologramie dla króla” jako Arabia Saudyjska, a w „Misja 
niewykonalna” medina Marrakeszu grała Pakistan, gdzie Nicholas Cage 
jeździł na osiołku. Swoją drogą ja też pamiętam niejeden film kręcony 
w Marrakeszu i jeżdżące ekipy filmowe, pozamykane drogi, korki, ponie-
waż Tom Cruise ścigał się w „Mission: Impossible 5” po mieście. 
I tak na koniec, dla tych co planują wakacje w tych rejonach: co prze-
czytać, co spakować, co koniecznie przywieźć ze sobą do Polski?
– Warto poznać odrobinę historii państwa, kulturę, jak i zorientować się 
co może być tu dla nas najbardziej interesującego. Inaczej w końcu przy-
gotuje się osoba uwielbiająca dziką przyrodę, a inaczej miłośnik archi-
tektury. Warto spakować podstawowe sprawdzone leki (zwłaszcza na 
ewentualnie problemy żołądkowe czy przeziębienie), krem z wysokim 
filtrem uv i wygodne buty! 
Co warto przywieźć do Polski? Wybór na bazarach jest szalony!   
Na pewno wartymi uwagi są: przyprawy, olej arganowy, czarne mydło 
czy perfumy w kostkach i olejkach, marokańskie tradycyjne kapcie zwa-
ne babouche, ceramika lub biżuteria berberyjska. 

rozmawiała: Anna Zawiślak / foto: materiały prasowe
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Centrum Flotowe Cichy-Zasada  
– każde auto ma znaczenie

W szczecińskim oddziale lidera na polskim rynku motoryzacyjnym – Grupy Cichy - Zasada dynamicznie działa nowy dział – Centrum Flotowe.  
W jego ofercie znajdują się samochody trzech znanych i cenionych marek: Audi, Volkswagen oraz Skoda. Oferujemy klientowi każdy samochód  
z grupy Volkswagena. Jesteśmy bardzo elastyczni i dostosowujemy się do jego potrzeb – zapewnia Marcin Ossowski, szef zespołu.

Dział Sprzedaży Flotowej – Centrum Flotowe swoją działalność rozpo-
czął w drugim kwartale tego roku.  Znajduje się w nim w tej chwili 10 
osób – siedmiu handlowców, dwie osoby na stanowiskach asystentów 
oraz kierownik zespołu.
– W pełni profesjonalnie obsługujemy klientów w obszarze floty samo-
chodowej trzech marek – Audi, Volkswagen i Skoda. W jednym miejscu, 
oprócz kompetentnych porad, klienci załatwią finansowanie, ubez-
pieczenie i otrzymają także pełen pakiet informacji i usług. Sprzedaż 
flotowa to dla nas bardzo ważny obszar działalności. Używamy tego 
określenia choć równie dobrym byłoby np. sprzedaż dedykowana do firm.  
Ono definiuje działalność naszego działu – mówi Marcin Ossowski, kie-
rownik Centrum Flotowego w szczecińskim oddziale Grupy Cichy-Zasada.
Flota zazwyczaj kojarzy się z bardzo dużą ilością aut. W tym przypadku 
jednak nie do końca tak jest.  – Jesteśmy świadomi potencjału naszego 
regionu. Przygotowujemy więc ofertę na miarę możliwości naszego ryn-
ku. Aby skorzystać z naszych usług trzeba posiadać w swoim car parku 
minimum pięć samochodów. Niekoniecznie marek przez nas oferowa-
nych. Swoja ofertę kierujemy także do firm, które planują rozwój bizne-
su i w perspektywie rocznej czy dwuletniej zmierzają do uzyskania flo-

ty o takich rozmiarach. Takie są główne kryteria. Widać więc wyraźnie,  
że tak naprawdę nie trzeba mieć wielkiej firmy, żeby móc skorzystać  
z naszej oferty  – wyjaśnia Marcin Ossowski.
Audi w atrakcyjnym najmie długoterminowym
Bardzo ciekawą propozycję zakupu samochodu dla klientów flotowych 
przygotowało Audi. To program Segment Hero – oferta wyjątkowo 
atrakcyjnego najmu długoterminowego. Skierowana jest do klientów 
strategicznych, posiadających w swoim car parku minimum 50 samo-
chodów lub zdecydowanych na jednorazowy zakup 5 aut, na przestrze-
ni roku
Jest to propozycja przede wszystkim dla osób oczekujących od pojazdu 
czegoś więcej niż tylko środka lokomocji. Oferta Segment Hero obej-
muje wiele pakietów dodatkowych, które zarówno funkcjonalnie jak  
i wizualnie podnoszą atrakcyjność użytkową pojazdu. Idealnie wpi-
suje się w potrzeby właścicieli firm, managerów, a także przedstawi-
cieli handlowych. Taka marka premium jak Audi może też być dosko-
nałym narzędziem służącym do zwiększenia motywacji pracownika.  
– Na pewno klienci zadadzą sobie pytanie czy wybierając produkty 

Biznes74 



Audi muszę liczyć się z jednorazowym dużym nakładem finansowym?  
Otóż absolutnie nie. Choć Audi to marka premium i kojarzona jest z du-
żym kosztem użytkowania. Tymczasem możemy go podzielić według 
własnych potrzeb – zapewnia Mateusz Brzytwa, doradca klienta floto-
wego Audi w Grupie Cichy-Zasada Szczecin.
Dzięki wysokości kwoty wykupu końcowego raty mogą być niższe  
o 15 procent od dotychczasowej oferty detalicznej. To bardzo korzyst-
ne rozwiązanie dla każdego modelu. W tym segmencie oferujemy kilka 
samochodów. Wachlarz propozycji jest szeroki – od małych samocho-
dów kompaktowych aż po limuzyny i SUV-y.  – Mamy do wyboru kilka 
ciekawych modeli z atrakcyjnym wyposażeniem: Audi A3 Limuzyna, A4 
Avant, A6 Limuzyna, Q3 Sportback, Q5 SUV. Oprzyjmy się na przykła-
dzie – Audi A3 limuzyna z silnikiem 35 TFSI. W pakiecie S-line, Comfort, 
Technology, Design w cenie 167.520 zł, z wpłatą wstępną w wysokości 
15%, na okres 48 miesięcy z limitem 30 tysięcy kilometrów rocznie, to 
koszt 760 zł netto miesięcznie. Cena dodatkowych usług –  serwis w peł-
nym zakresie, ubezpieczenie na cały okres umowy, samochód zastęp-
czy i assistance, wynosi 699 zł. – Podsumowując, pełna rata, w połą-
czeniu z dodatkowymi usługami i uwzględnieniem całkowitego kosztu 
użytkowania pojazdu, wynosi 1460 zł – tłumaczy Mateusz Brzytwa.
Wybierając produkt FSL z Segmentu Hero z rozszerzonym pakietem, już 
w trakcie tworzenia oferty można zaplanować całkowity koszt użytko-
wania pojazdu. 

– Nic nas nie może zaskoczyć. Pełen serwis wraz z oponami i ubezpie-
czeniem na cały okres umowy otrzymujemy w jednej racie. Poza tym, 
patrząc pod względem podatkowym, wszystko mamy nie w kilku osob-
nych dokumentach, ale jednej, scalonej fakturze. Aktualna promocja, 
która została zaproponowana przez koncern jest ofertą tymczasową, 
traktowaną jako wsparcie dla przedsiębiorców w obecnych trudnych 
czasach. Warto z niej skorzystać – dodaje Mateusz Brzytwa.
Golf – ekonomicznie i ekologicznie
Bardzo interesująco dla klienta flotowego przedstawia się oferta 
Volkswagena. Golf jest głównym samochodem flotowym, zarówno  
w wersji tradycyjnej jaki kombi. I cieszy się niesłabnącą popularnością. 
Najnowsza, ósma generacja tego samochodu bardzo mocno się zmie-
niła w porównaniu do tego co było w poprzedniej wersji. Auto zostało 
zmodernizowane technologicznie oraz fizycznie „urosło” – jest dłuższe, 
ma więcej miejsca z tyłu dla pasażerów, zmienione zostało całe wnętrze 
samochodu np. pokrętła zastąpiono przyciskami – dotykowymi włącz-
nikami – tłumaczy Piotr Skubiszewski, przedstawiciel Volkswagena  
w Grupie Cichy-Zasada Szczecin.
I również opiera się na konkretnym przykładzie. Golf Hatchback – sa-
mochód w cenie 77 500 zł. Klient flotowy może nabyć go w ratach już 
od 749 zł. Obejmuje ona pełen koszt serwisów: przeglądy, naprawy, wy-
miany wycieraczek itd. oraz dwa komplety opon – letnich i zimowych. 
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Jeśli klient woli kombi chętnie proponujemy Golf Variant, który kosztuje 
86 500 zł. W tym przypadku rata wynosi 834 zł. Kolejna propozycja Vol-
kswagena to zaawansowany technologicznie Golf eHybrid. W tym przy-
padku klient decyduje, kiedy korzysta z napędu hybrydowego, a kiedy 
z elektrycznego. Jeśli akumulator został naładowany do odpowiednie-
go poziomu samochód uruchamia się zawsze w elektrycznym trybie 
E-Mode. Golf eHybrid może pochwalić się mocą 204 KM i maksymalnym 
zasięgiem na prądzie wynoszącym do 80 km. W trybie hybrydowym 
kierowca ma możliwość utrzymania stanu naładowania akumulatora  
na aktualnym poziomie, może go zwiększyć albo zmniejszyć.  
Dzięki temu bez problemu możemy, np. pod koniec dalekiej podróży, 
skorzystać w mieście wyłącznie z elektrycznego napędu. Warto wspo-
mnieć także o strategii Way to Zero, jaką wdrożył Volkswagen. Chodzi 
o redukcję dwutlenku węgla. Firma chce osiągnąć tzw. neutralność wę-
glową do 2050 roku. Aby osiągnąć ten cel Volkswagen wprowadza do 
swojej oferty nowe modele samochodów elektrycznych ID: ID.3 oraz 
ID.4 – naturalne pod względem emisji CO2.
Skoda pełna propozycji
Kolejnym flotowym produktem jaki oferuje szczeciński oddział Gru-
py Cichy-Zasada jest Skoda w ramach programu Biznes Ekspert.  
Został on wdrożony w 2018 roku i wiele firm z sektora MŚP– małych  
i średnich przedsiębiorstw chętnie korzysta z jego rozwiązań.
Był on wzorowany na dużych flotach, liczących powyżej 150 aut. Fila-
rem programu jest doradca, który indywidualnie dopasowuje najlepszą 
propozycję dla klienta. A jest ich wiele. Poza tym nasza opieka nie koń-
czy się w momencie podpisania umowy i wydania samochodu. Jesteśmy 
dostępni przez cały okres jej trwania. Dodatkowo oferujemy różne for-
my finansowania, rozwiązania Telematyczne i Politykę Flotową – wyja-
śnia Kordian Duda, przedstawiciel Skody w Grupie Cichy-Zasada.
Najchętniej wybieraną formą finansowania Skody jest Usługa Wynaj-
mu Długoterminowego (FSL). To stała opłata miesięczna, która zawiera 
już w sobie ratę leasingową i serwis – klient sam tu wybiera to co jest  
dla niego ważne m.in. pełny serwis auta i opon, ubezpieczenie komu-
nikacyjne (wieloletnie), likwidację szkód komunikacyjnych, auto za-
stępcze bez limitu na czas napraw i assistance na terenie Polski i Unii 
Europejskiej. Niewybranie którejś z opcji nie powoduje wzrostu cen po-
zostałych. Usługa jest łatwo policzalna i dlatego, precyzyjnie ustalamy 
koszt miesięczny samochodu dla klienta przez cały okres trwania umo-
wy. Nawet uwzględniając koszty paliwa.
Rozwiązania Telematyczne dla wielu kojarzy się usługą GPS. My udo-
wadniamy, że można to robić lepiej. Telematyka jest bardzo rozbudo-
wanym narzędziem, dzięki któremu możemy obniżyć koszty eksploata-
cyjne i ubezpieczeniowe. Urządzenie montowane jest na szynie CAN  

w każdym aucie z grupy Volkswagen. Oprócz niego otrzymujemy rów-
nież dostęp do aplikacji w komputerze oraz smartphonie. Ma do niej 
dostęp zarówno opiekun floty jak i sam użytkownik. Co ciekawe, osoba 
użytkująca program może wyłączyć tryb lokalizacji np. będąc na urlopie 
i korzystając prywatnie z auta służbowego. System sam zgłasza awarie, 
serwisy, poziom oleju, gwałtowne hamowanie, skręcanie, wyłączanie 
auta, Pozwala także na poważne oszczędności w użytkowaniu, bowiem 
sama świadomość tego, że samochód jest monitorowany wyzwala  
u użytkownika jego rozsądne wykorzystanie – mówi Kordian Duda.
Kolejnym ważnym i ciekawym rozwiązaniem jest Polityka Flotowa.  
To zbiór zasad, praw i obowiązków osób użytkujących samochody 
firmowe. Zabezpiecza pracowników przedsiębiorstwa oraz jej właści-
ciela. Dzięki niej można uniknąć ryzyka używania samochodu w nieod-
powiedni sposób. Zmusza także użytkownika do zwiększenia odpowie-
dzialności za auto. 
Octavia – lider sprzedaży
To najczęściej wybierany model w marce Skoda w Polsce. Aktualnie 
produkowana jest już jej czwarta generacja. Gama silników jest bardzo 
szeroka, zaczynając od 1.0 TSI 115 KM, a kończąc na wersji RS o mocy 
245 KM. Drugim popularnym modelem jest Fabia, wybierana najczęściej 
z silnikiem 1.0 TSI.  Dużą popularnością cieszą się hybrydy plug-in, któ-
re można doładować z gniazdka lub stacji ładowania. Korzystając tylko  
z silnika elektrycznego można przejechać do 62 km. To idealna opcja dla 
osób jeżdżących głównie w mieście, a także wyjeżdżających w dalsze 
trasy. 
W tym roku nowością jaką wprowadziliśmy do naszej oferty jest Enyaq, 
w pełni elektryczny SUV. Model ten charakteryzuje się dużym zasię-
giem, nawet do 537 km. Na horyzoncie widać także odświeżony model 
Skody Kodiaq jak i w pełni nową Fabię czwartej generacji. Urosła ona 
w porównaniu do poprzedniego modelu. Również gama jej silników 
mocno uległa zmianie, zaczynając od silnika MPI 80 KM z możliwością 
instalacji LPG, a kończąc na TSI 150 KM ze skrzynią DSG. Na początku 
przyszłego roku dołączy wersja kombi, która obecnie produkowana jest 
jako trzecia generacja – dodaje Kordian Duda.
Oferujemy klientowi każdy samochód z grupy Volkswagena. Jesteśmy 
elastyczni i dostosowujemy się do potrzeb. Jesteśmy w stanie przygo-
tować atrakcyjną ofertę dla każdej firmy łącząc prestiż z praktycznym 
użytkowaniem samochodów – zapewnia Marcin Ossowski, kierownik 
Centrum Flotowego w szczecińskim oddziale Grupy Cichy-Zasada.
Konkretne przykłady propozycji Centrum Flotowego jakie pojawiły się  
w w/w materiale oraz ceny aut i stawki rat nie stanowią oferty handlowej.

Skoda – Kordian Duda 
tel. +48 785 090 058 
kordian.duda@cichy-zasada.pl

Audi – Mateusz Brzytwa 
tel. +48 785 557 727
mateusz.brzytwa@cichy-zasada.pl

Volkswagen – Piotr Skubiszewski 
tel. +48 785 507 549
piotr.skubiszewski@cichy-zasada.pl





Twoja pani z banku
Placówka Santander Banku prowadzona przez Ewelinę Czaplińską jest jedną z 25 najlepszych w Polsce, a jednocześnie pierwsza w regionie  
i 6 w kraju pod względem liczby udzielonych kredytów hipotecznych. Zaskoczeniem może być fakt, że nie znajduje się w dużym mieście, a w poło-
żonym zaledwie godzinę drogi autem od Szczecina Dębnie w powiecie myśliborskim. 
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Ewelina Czaplińska ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i od razu postanowiła 
przekuć teorię w praktykę. Od ponad 6 lat prowadzi swoją placówkę.  
Jest najmłodszym w historii banku Santander franczyzobiorcą i może 
się już poszczycić licznymi osiągnięciami. Sukces w biznesie nie ude-
rzył jej jednak do głowy. Przebojowa i aktywna, chętnie udziela się  
w licznych akcjach i edukuje lokalną społeczność z zakresu finansów, 
za co w 2020 roku została wyróżniona tytułem „Osobowość Roku”  
w plebiscycie Głosu Szczecińskiego w kategorii Biznes. To zmotywowa-
ło ją do założenia profilu na Instagramie, na którym poprzez nagrane 
filmy wprowadza widzów w świat bankowy. – Poza studiami ze Szcze-
cinem łączą mnie klienci, którym udzielam kredytów hipotecznych.  
To m.in. im zawdzięczam tę nagrodę. W maju zostałam także wicepreze-
sem dębnowskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej ze Szczecina 
– mówi pani Ewelina.
Zaufanie to podstawa
Większość bankierów ogranicza swoją działalność do sprzedaży kre-
dytów, zakładania kont, lokat czy obsługi gotówkowej. Oczywiście, 
świadczenie usług bankowych to podstawa w pracy pani Eweliny – im 
więcej kredytów zostanie uruchomionych, tym jest spokojniejsza  
o zarobki na utrzymanie pracowników i firmy. – Nie wyobrażam sobie 
jednak, by traktować klientów bezosobowo. Każdy zasługuje na sza-
cunek, rzetelność i indywidualne podejście z mojej strony i, co ważne, 
każdy kieruje się innymi potrzebami. Czy chodzi o założenie konta, kre-
dyt gotówkowy czy hipoteczny, za każdym produktem stoi ludzka hi-
storia – mówi Ewelina Czaplińska i przytacza nieco historii. – Pierwsze 
banki pojawiły się we Włoszech w XVI wieku i rzeczywiście były przy-
padki, które bankierów nie stawiają w dobrym świetle. Tyle że współ-
czesna bankowość ma niewiele wspólnego z tą z minionych wieków.  
Obecnie każdy bank jest monitorowany przez Komisję Nadzoru Finan-
sowego, a do tego każda placówka jest kontrolowana przez scentrali-
zowany bank. Wyłączając z dyskusji firmy pożyczkowe, zajmujące się 
chwilówkami, banki kładą obecnie nacisk na rzetelność i, chcąc funk-
cjonować w tej branży, trzeba przestrzegać rygorystycznych reguł. 
Produkty bankowe muszą być uczciwe wobec klienta, a umowy zgodne  
z obowiązującym prawem, ale to od doradcy zależy, czy i w jaki sposób 
przekaże te zapisy klientowi, aby ten zrozumiał ich znaczenie – tłumaczy.
Edukacja dla dużych i… małych
Santander Partner Eweliny Czaplińskiej uznawany jest za wzorcową 
placówkę nie tylko dzięki wynikom sprzedażowym, ale także, a może 
przede wszystkim edukacyjną misję wobec klientów – i to zarówno in-
dywidualnych, jak i firm. – Rozmawiam otwarcie i uczę mieszkańców 
regionu, jak zarządzać swoimi finansami i jak postępować, by nie wpaść  
w spiralę zadłużenia nawet będąc kredytobiorcą, a przede wszystkim 
jak zrozumieć zawiły język bankowy – mówi pani Ewelina. Teraz chce 
pójść o krok dalej i promować edukację finansową wśród dzieci i mło-
dzieży. Pomysł ten pragnie zrealizować organizując cykliczne Kursy 
Małego Bankiera, kończące się certyfikatem. – Podczas kursu dzieci 
poznają podstawowe pojęcia związane z bankowością, zaznajomią się 
z obsługą bankomatu, zabezpieczeniami banknotów itd. Dodatkowo 
30 września zapraszamy wszystkich na Dzień Otwarty naszej placówki, 
aby każdy miał możliwość zapoznać się z tym, co robimy na co dzień  
– dodaje z uśmiechem pani Ewelina.
Nie tylko lokalnie
Uważność na potrzeby lokalnej społeczności zaowocowała współpracą 
podjętą z MKS Dąb Dębno. Pani Ewelina zainicjowała też akcję „Wspie-
ramy Lokalne Firmy”, która polega na promocji lokalnych przedsiębior-
ców, angażowaniu we wspólną inicjatywę oraz zachęcaniu innych do 
skorzystania z ich usług. W projekcie wzięło udział dotychczas ponad 
30 firm, które odczuły, jakie korzyści może przynieść współpraca w sto-
sunku do działania w pojedynkę. 
Sama placówka też nie zamyka się na inne podmioty. Współpracuje  
z najlepszymi oddziałami w Polsce, czasami nawet inspiruje inne pla-

cówki do działań marketingowych, wymienia się doświadczeniami, 
pomysłami i uwagami. Placówka w Dębnie obserwowana jest z dużą 
uwagą przez menedżerów Santandera z centrali i zbiera liczne pochwa-
ły. – Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi firmami czy 
biurami nieruchomości, których klientom już teraz pomagamy dopiąć 
transakcję udzielenia kredytu na zakup domu czy mieszkania, w zamian 
zapewniamy doradztwo i wsparcie naszych specjalistów finansowych 
– informuje.
Mobilność nie jest problemem
Pani Ewelina podąża za potrzebami klientów także podczas pandemii. 
– Praktycznie każda usługa, jaką oferują banki, może być świadczona  
w dowolnym miejscu, niekoniecznie w placówce bankowej – mówi.  
– To dla klientów wygodne, czują się bezpieczniejsi, mogą liczyć na in-
dywidualne podejście ze strony doradców finansowych, oszczędzają 
też sporo czasu. W usługach finansowych postawiliśmy więc przede 
wszystkim na mobilność. Nasi doradcy finansowi dojeżdżają do siedzib 
firm lub do domów, a klienci to doceniają. Polecają nas, mówią o na-
szym profesjonalizmie, a to daje satysfakcję i motywuje do dalszej, cięż-
szej pracy – podsumowuje z uśmiechem pani Ewelina. 

autor: Karina Tessar/foto: Fotomisja Natalia Nowicka
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Zabawa w programowanie
Programowanie i technika komputerowa są dziedziną rozwijającą się bardzo dynamicznie. Przenikają do różnych sfer życia, a komputerów i innych 
urządzeń multimedialnych będzie coraz więcej. 

Komputery coraz bardziej wpływają na nasze życie i coraz trudniej 
wyobrazić sobie naukę i rozrywkę bez ich wsparcia. Kontakt z nowo-
czesnymi technologiami zaczyna się u dzieci już w wieku przedszkol-
nym. Warto jednak, by był jak najbardziej praktyczny i pożyteczny.  
W brytyjskim Przedszkolu FUN & MATH, dzięki nim, najmłodsi poznają 
tajniki programowania i technologie informacyjno – komunikacyjne. – 
Dla dzieci w tym wieku nowe technologie są tak naturalne jak dla do-
rosłych radio, czy druk. Większość uznaje je za coś oczywistego, bo 
spotyka je na co dzień i prawie wszędzie. Dlaczego w takim razie nie 
miałyby z nich skorzystać już w przedszkolu? – nie ma wątpliwości Anna 
Bednarska, dyrektor przedszkola. – Nie powinniśmy się zastanawiać czy 
przedstawiać przedszkolakom nowe technologie, ale jak to robić bez-
piecznie i mądrze. 
Wykorzystując w przedszkolu technologie można wyzwalać wszech-
stronną aktywność dzieci i pobudzać ich zainteresowania, wykorzy-

stywać internet i inne źródła jako bank wiedzy i materiałów multi-
medialnych, które przybliżą i uatrakcyjnią omawiane zagadnienia.  
Możemy wpierać twórczą postawę, wspomagać ich rozwój, nie tylko in-
telektualny, ale i społeczny.  – Jeśli będziemy technologie wykorzystywać  
w odpowiedni sposób pozwolą przedszkolakom zdobywać wiedzę z róż-
nych dziedzin życia – przekonuje Anna Bednarska i wymienia: – Pozwolą 
rozwijać spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, podzielność 
uwagi i pamięć, kształtować logiczne myślenie, wyobraźnię i kojarzenie 
faktów. Pomogą także rozwijać cierpliwość, wytrwałość, samodziel-
ność, wyrównywać szanse edukacyjne. itd. 
Wprowadzenie zajęć z programowania w przedszkolu, zapewnia przy-
jemny kontakt z nowoczesnymi urządzeniami i nowinkami technolo-
gicznymi. Jednak wychowawcy powinni zadbać o to, by kształtować 
 w dziecku prawidłowy stosunek do nich. – Należy uświadomić dzie-
ciom, jak i ich rodzicom, że wykorzystywane programy i urządzenia 
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Brytyjskie Przedszkole Matematyczne "FUN&MATH" 
ul. Henryka Siemiradzkiego 8  |  71-331 Szczecin   |  tel.: 724220220 

e-mail: przedszkole@funandmath.pl 

mają nie tylko bawić, ale też uczyć i pomagać w życiu codziennym – 
mówi dyrektor. – Rodzice, pamiętajcie: dzieci myślą inaczej niż dorośli. 
W ich umysłach szybciej będą utrwalać się schematy, nawyki myślowe  
i nierealne przekonania, czego skutki zapewne widoczne będą dopiero 
w przyszłości. Zobaczmy najpierw, czego dany program uczy. 
Nauka programowania to nauka logicznego myślenia i planowania. 
Pomaga także zrozumieć otaczający nas świat. Ucząc dziecko progra-
mowania, pomagamy mu lepiej komunikować się z maszynami, daje-
my narzędzia do lepszego zarządzania światem nowych technologii. 
Nauka programowania to także inwestowanie w przyszłe zawody naj-
młodszych.  –Dzięki rozwojowi oprogramowania w przyszłości powsta-
nie wiele miejsc pracy, o których w tym momencie nawet nie myślimy  
– stwierdza Anna Bednarska.  – Programowanie, posługiwanie się nowo-
czesną technologią to dziś ważne i cenione umiejętności. 
W takim razie jak zacząć taką przygodę i umiejętnie wprowadzać 
dzieci w cyfrowy świat?  – Dobrym narzędziem są z pewnością ozobo-
ty, czyli małe i bardzo inteligentne roboty do nauki programowania – 
mówi pani dyrektor. –  Dzieci przygotowują dla ozobotów zadania do 
wykonania. Projektują trasę/drogę według swojego pomysłu – rysują 
kolorowe kody. Mogą układać wymyślone trasy ze specjalnych puzzli.  
W ten sposób tworzą swoje pierwsze programy. Zabawy i zajęcia z ozo-
botami skłaniają dzieci do samodzielnej aktywności, przewidywania 
efektów swoich działań, rozwijają logiczne myślenie, uczą pokonywa-
nia trudności i rozwiązywania problemów. Ozoboty w ciekawy i bez-
pieczny sposób uczą bardzo praktycznych umiejętności, wprowadzają 
w cyfrowy świat i są dla dzieci interesującą formą zabawy.

ad/ foto: materiały prasowe



Fabryka Energii
Łukasińskiego 110  |  71-215 Szczecin

www.fabryka-energii.com.pl

Babolat, czyli miłość do sportu  
i biznes w jednym 

Miłość do sportu można przekuć w dobrze prosperujący biznes, który z kolei można użyć do promowania ukochanego sportu. Dobrym tego przy-
kładem jest firma Ireneusza Maciochy, który z miłości do tenisa zrobił swoją pracę, a pasją do sportu zaraził najbliższych. 

– Jako nastolatek trafiłem na korty w Świnoujściu i od razu zakochałem 
się w tenisie – mówi Ireneusz Maciocha. Sportową pasję kontynuował 
podczas studiów w Szczecinie, gdzie – po ukończeniu odpowiednich 
kursów – został trenerem. Ze swoimi zawodnikami jeździł na turnieje 
w Polsce i Europie, serwisował również sprzęt. Gdy w 1989 roku skoń-
czył się w Polsce komunizm, założył firmę i z garażu domu na Pogod-
nie zaczął handlować trudno wtedy dostępnymi rakietami, naciągami 
i piłkami do tenisa. Obecnie firma Ireneusza Maciochy zajmuje się dys-
trybucją francuskiej marki Babolat. Jest to najstarsza na świecie firma 
rakietowa, zaopatrująca graczy w sprzęt do tenisa, padla i badminto-
na. Rakietami Babolat grają zawodnicy ze światowej czołówki na czele  
z Hiszpanem – Rafaelaem Nadalem.
– Dzięki współpracy z Babolat mogliśmy i możemy wspierać wielu pol-
skich graczy udostępniając im sprzęt do gry. To między innymi Agniesz-
ka i Ula Radwańskie, Jerzy Janowicz, Marcin Matkowski i Magda Linette 
– wymienia Maciocha. – Wspieramy organizację sympozjów i szkoleń 
trenerów tenisa. Współpracujemy z Polskim Związkiem Tenisowym 
udostępniając piłki i sprzęt dla najmłodszych. Pomagamy w organizacji 
turniejów tenisowych: zainicjowaliśmy i sponsorowaliśmy szczeciński 
turniej Pomorski Bank Kredytowy Open (obecnie Pekao Szczecin Open). 
Od wielu lat wspieramy wszystkie największe turnieje tenisowe w Pol-
sce, m.in. WTA w Katowicach, Challengery w Poznaniu i Warszawie,  
a także turnieje ITF.
Niedawno działalność firmy rozszerzyła się o prowadzenie ośrodka 
sportowego „Centrum Badmintona i Tenisa Stołowego”. – Stworzyliśmy 

całoroczne korty do tych sportów, a na jesieni czeka nas wzbogace-
nie obiektu m.in. o padla i tenisa ziemnego. Z tej okazji też zmieniamy 
nazwę centrum na „Fabryka Energii” – mówi Barbara Maciocha, córka 
Ireneusza, w firmie odpowiedzialna za ośrodek sportowy. – Badminton  
i tenis stołowy już wiele lat temu nam się podobały. Tylko przez chwi-
lę w Szczecinie działał ośrodek, gdzie były korty do badmintona.  
Po tym jak zakończył działalność, można było pograć jedynie w szko-
łach i to w określonych dniach i godzinach. Postanowiliśmy zainwesto-
wać w miejsce, który przywróci możliwość grania w badmintona na nor-
malnych zasadach – opowiada.
Kort w ośrodku można zarezerwować online na stronie  
www.fabryka-energii.com.pl lub telefonicznie. Na miejscu czekają tre-
nerzy prowadzący zajęcia indywidualne i grupowe. Kort można wynająć 
dla siebie albo dla grupy osób, a sparingpartnerów można poznać dołą-
czając do amatorskich lig badmintona lub tenisa stołowego. W ośrodku 
są nowoczesne szatnie, a po wysiłku fizycznym można się zrelaksować 
w saunie. Sprzęt można wynająć na miejscu, a regularni gracze mogą 
go kupić firmowym sklepie. – Warto spróbować gry w badmintona na 
profesjonalnym korcie z doskonałą nawierzchnią, oświetleniem i liniami 
– zachęca Barbara Maciocha. – Badminton dostarcza ogromnej przyjem-
ności z gry i zmusza do intensywnego wysiłku. Podobnie jest z tenisem 
stołowym. Warto przyjść do nas, zadbać o zdrowie i, po prostu, nałado-
wać się pozytywną energią na cały dzień.

 autor: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz



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 
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WWW.MANUFAKTURAWZROKU.PL



Inwestycja w czystą energię
Żyjemy szybko i konsumpcyjnie, często nie zastawiając się, jaki wpływ na środowisko ma działalność człowieka i jego dążenie do korzystania  
z zasobów w sposób nieograniczony. Tymczasem wiele zasobów naturalnych ma swoje limity i dlatego tak istotny jest rozwój i inwestycja w odna-
wialne źródła energii (OZE).

Wykorzystanie energii światła słonecznego, wiatru, wody i ziemi nie 
obciąża środowiska, szczególnie dlatego, że wytwarzana z nich ener-
gia elektryczna lub cieplna nie wiąże się ze szkodliwymi odpadami  
i w związku z tym nie wpływa negatywnie na otoczenie.
Elektrownie fotowoltaiczne to od lat dynamicznie rozwijająca się ga-
łąź branży energetycznej. Ciągły rozwój technologiczny powoduje,  
że coraz większe moce uzyskiwane są z urządzeń i gruntów o coraz 
mniejszych wymiarach. Duży przyrost liczby instalacji oraz mocy od-
dawanej już do sieci energetycznej wskazuje na stabilizację tego rynku, 
 a co za tym idzie – znaczące obniżenie ryzyka inwestowania w słonecz-
ne elektrownie. Dzięki temu, poza wymiarem ekologicznym, mamy do 
czynienia także z korzyściami ekonomicznymi posiadania takich insta-
lacji. Sprzedaż energii w Polsce jest obszarem regulowanym, a ceny 
energii rosną.

Ryszard Czyż, współwłaściciel Novelty OZE Group: Pasja i biznes – 
kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie
Świeże powietrze i otoczenie środowiska naturalnego zawsze były dla 
mnie ważne, ponieważ moje życie od lat jest związane ze sportem. Gra 
w tenisa to nie tylko rywalizacja i gra o zwycięstwo, ale przede wszyst-
kim przebywanie na pełnym słońca świeżym powietrzu, w otoczeniu 
zieleni. To dlatego zainteresowałem się Odnawialnymi Źródłami Ener-
gii, szczególnie fotowoltaiką, która jest najbardziej przyjazną dla czło-
wieka i otoczenia formą pozyskiwania czystej energii.
Tak, jak w przypadku tenisa, tak i w biznesie przeszedłem długą drogę 
do osiągnięcia sukcesu. Zawsze działam według dewizy „Jak coś robić, 
to dobrze, albo w ogóle”.
Zaczynałem jako pasjonat sprzedający razem z kolegą, Ireneuszem 
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Maciochą, sprzęt tenisowy. Dostarczaliśmy go do sklepów i hurtowni 
w całej Polsce. Naszymi rakietami i akcesoriami grała większość ama-
torów tenisa ziemnego w kraju, w pewien sposób przyczyniliśmy się do 
rozwoju tej dyscypliny w Polsce.
Kolejnym wyzwaniem było szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej te-
nis ziemny oraz indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe z zawodnikami  
i grupami ze Szczecińskiego Klubu Tenisowego. „Moi” zawodnicy osią-
gali także swoje sukcesy.
Stworzyłem też miejsce do treningów i spotkań amatorów tenisa.  
Były to dwa obiekty tenisowe, które stały się moim oczkiem w głowie. 
Przyjazną atmosferą i nienagannym przygotowaniem kortów przycią-
gałem dobrze grających i wymagających graczy.
W biznesie też jestem zdeterminowany i nastawiony na sukces, wierzę 
w to, czym się zajmuję i co reprezentuję. Moją ideą jest zapewnić swoim 
działaniem biznesowym zdrowe warunki aktywności na świeżym po-
wietrzu dla zawodników i przyjaciół z kortu. Tym samym, celem Grupy 
Novelty OZE jest proaktywne działanie dla czystego powietrza i zdro-
wego otoczenia. Wybiegając w przyszłość, będzie to miało kolosalne 
znaczenie dla naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń.
Fotowoltaika jako forma działania prospołecznego i proekologiczne-
go jest mi więc szczególnie bliska, dlatego też inwestycje w tę branżę 
uważam za doskonałą alternatywę dla inwestycji np. w nieruchomości.  
Nie tylko jest ona bardziej opłacalna w długim horyzoncie czasowym, 
ale także jest inwestycją w biznes odpowiedzialny społecznie.
Aleksandra Moj, Kierownik Działu Projektowania i Developingu,  
Novelty OZE Group: Energia solarna przyjazna środowisku
Biorąc pod uwagę rosnącą moc fotowoltaiki w Polsce, korzyści dla ja-
kości powietrza, którym oddychamy, są nieocenione. Instalacje solarne 
pomagają skutecznie redukować emisję nie tylko dwutlenku węgla, ale 
również dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłów. Pozwala-
ją uniknąć powstawania odpadów stałych, ścieków, a także zanieczysz-
czenia gleby oraz degradacji terenu, które są częstym następstwem 
produkcji energii z wykorzystaniem źródeł konwencjonalnych. Na ob-
szarze instalacji zdecydowana większość terenu pozostaje niezabudo-
wana. Przestrzenie między rzędami paneli pozwalają na występowanie 
rodzimej roślinności łąkowej, dają możliwość spokojnego i niezakłóco-
nego rozwoju owadów, ptaków oraz małych ssaków i płazów. Ponadto 
elektrownie są lokalizowane na gruntach klasy IV i niższej, które nie są 
atrakcyjne rolniczo i wymagają dodatkowych zabiegów użyźniających 
dany grunt.

Mikołaj Leśnik, Dyrektor ds. Projektów, FOTON S.A.: Fotowoltaika 
jest przyjazna otoczeniu i społecznościom lokalnym
Fotowoltaika w Polsce obecnie przechodzi istny boom rozwojowy. Moc 
zainstalowana w panelach sukcesywnie wzrasta, a od dwóch lat tem-
po jej wzrostu jest niezwykle wysokie. Według danych Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych łączna moc zainstalowana w fotowoltaice na 
koniec 2020 roku wyniosła 3 935,74 MW, co oznacza wzrost o 2 500 MW 
w stosunku do 2019 roku. 
Wszystko to za sprawą korzyści, jakie niesie za sobą branża PV. 1 MW 
elektrowni w ciągu roku zasila w prąd około 330 gospodarstw domo-
wych, co pokazuje jak dużą ilość energii jest w stanie wyprodukować 
pojedyncza farma. Posadowienie takiej farmy ma też wpływ na zwięk-
szenie przychodów gminy z podatków, a dodatkowe środki mogą być 
przeznaczone na jej rozwój. Poprawa infrastruktury drogowej, budowa 
miejsc aktywnego spędzania czasu, jak place zabaw czy siłownie pod 
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chmurką, modernizacja budynków użyteczności publicznej, wpływają 
nie tylko na rozwój społeczności lokalnej, ale także mają pozytywny 
wpływ na wzrost gospodarczy danego obszaru, co może się przełożyć 
m.in. na wzrost wartości nieruchomości w tych gminach.  
Monika Walota, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Sprzedaży Pro-
jektów, Prokurent, Novelty OZE Group: Spółki Novelty OZE Group  
i Foton S.A. odpowiadają potrzebom rynku
Nasze spółki rozwijają się tak dynamicznie, jak sam rynek fotowoltaiki. 
Odpowiadamy na rosnące potrzeby klientów i inwestorów, więc portfel 
zamówień stale rośnie, a wraz z nim zapotrzebowanie na grunty pod 
inwestycje. Specjalizujemy się w projektowaniu elektrowni fotowol-
taicznych posadowionych na gruncie. Obecnie przygotowujemy nie-
mal 200 elektrowni o mocy około 1 MW każda – niedużych, na gruncie  
o powierzchni około 2 hektarów oraz kilkanaście elektrowni o dużych  
o mocach, powyżej 50 MW każda, które zajmują powierzchnie nawet 
powyżej 100 hektarów. Łącznie realizujemy około 700 MW w fotowol-
taice, na obszarze całej Polski, a to już jest liczący się na rynku krajo-

wym potencjał. Współpracujemy z leaderami tego rynku w Polsce i za-
granicą. Nasze projekty inwestycyjne kupują spółki giełdowe z Polski,  
ale również z Izraela, Norwegii, Holandii, Niemiec i Litwy.
Magdalena Straszewska, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego  
i ds. Relacji z Inwestorami, Prokurent, Novelty OZE Group: Inwesto-
rzy dostrzegają atrakcyjność lokowania pieniędzy w branżę energii 
pozyskiwanej z fotowoltaiki
Działalność Novelty OZE Group w obszarze projektów fotowoltaicz-
nych została w ostatnich latach dostrzeżona i doceniona przez naj-
większych graczy na rynku odnawialnych źródeł energii. Realizowane 
przez nas inwestycje stały się w rezultacie obiektem zainteresowa-
nia zarówno krajowych, jak i światowych potentatów z branży OZE.  
Wiele z przygotowanych przez nas dotychczas projektów znalazło na-
bywców wśród tych właśnie podmiotów, zaś projekty będące aktualnie 
w fazie przygotowania, zostały już w dużej mierze zarezerwowane lub 
ich sprzedaż jest przedmiotem trwających obecnie negocjacji. Najlep-
szym dowodem na jakość i profesjonalizm przygotowywanych przez 
nas przedsięwzięć jest więc w istocie zadowolenie i zaufanie naszych 
kontrahentów, którzy wracają do nas, aby kontynuować satysfakcjonu-
jącą obie strony współpracę w kolejnych projektach.
Leszek Pawlicki, Prezes Zarządu Novelty OZE Group: Patrzymy  
w przyszłość
Jako przedsiębiorca zawsze byłem zainteresowany nowymi technolo-
giami. Są one odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się otoczenia.  
W naszych firmach nie poprzestajemy zatem na fotowoltaice, która 
jest już dzisiaj standardem, choć kiedy zaczynałem pracę nad tym pro-
jektem biznesowym, standardem nie była. Patrząc w przyszłość naszej 
grupy, inwestujemy sporo w rozwój nowych koncepcji i technologii,  
w tym dużych magazynów energii elektrycznej, produkcji wodoru przy 
użyciu elektrowni fotowoltaicznych, czy w zastosowanie technologii 
blockchain w zarządzaniu handlem energią OZE. Bardzo chętnie zatrud-
niamy też ludzi kreatywnych i otwartych, z pomysłami na nowe techno-
logie – i tacy u nas pracują. Takich ludzi nadal poszukujemy i zaprasza-
my do współpracy.
Nasze aktywa to obecnie ponad 100 000 000 zł. Elektrownie fotowol-
taiczne to dla inwestorów doskonały biznes. Ceny energii elektrycznej 
systematycznie rosną i będą rosły aż do momentu, kiedy powstaną pol-
skie elektrownie wiatrowe na morzu i ewentualnie elektrownia atomo-
wa. Branża dla inwestorów idealna na najbliższe 15 lat.

FOTON - Elektrownie Słoneczne i Magazyny Energii S.A.  
Novelty OZE Group Sp. z o.o.  |  Polskie Magazyny Energii S.A.

ul. Mickiewicza 69, Szczecin  |  tel.+ 48 91 404 04 04
e-mail: office@fotonsa.pl  |  biuro@noveltypv.pl  |  office@pmesa.pl
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30 lat sieciowego hotelarstwa 
 w Międzyzdrojach

Międzyzdroje to jeden z bardziej rozpoznawalnych i popularnych kurortów nadmorskich. Często kojarzone są nie tylko z wakacyjnym urlopem,  
ale również ze słynnym Festiwalem Gwiazd. To tutaj powstawał jeden z pierwszych filmowych bestsellerów lat 90-tych, uznawany za początek 
demokratycznej kinematografii – „Młode Wilki”. Miejscem akcji filmu był jeden z symboli kurortu – Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach, 
wówczas znany jako Amber Baltic. Hotel, który w tym roku obchodzi swoje 30-lecie, mimo upływu czasu ciągle jest oblegany i ma swoich wiernych 
fanów.

Amber Baltic od swojego otwarcia należy do austriackiej sieci Vienna 
House. Jej inwestorem była spółka Warimpex. Był pierwszym hotelem 
sieciowym na polskim wybrzeżu, a drugim w całej Polsce. 20 sierpnia 
hotel świętował swoją rocznicę w gronie partnerów biznesowych, 
miejskich włodarzy i wieloletnich gości. Znani goście przyjeżdża-
li tam od początku – jednym z pierwszych był Zbigniew Brzeziński.  
Dyrekcję najbardziej jednak cieszy fakt, że mają wielu zaprzyjaźnionych 
gości, którzy wracają już od kilkunastu lat, niektórzy nawet kilkanaście 
razy w roku. Hotel jest też częstym miejscem spotkań biznesowych, 
konferencji czy uroczystości rodzinnych – organizatorów przyciąga nie 
tylko lokalizacja, ale też wyśmienita kuchnia oraz jakość obsługi. Jedno-
cześnie pojawiają się nowi, młodzi goście, którym podoba się swobodna 
atmosfera, odnowione wnętrza i doskonała oferta dla rodzin z dziećmi. 
Udało nam się porozmawiać z panią Moniką Kowalewską, wieloletnią 
dyrektorką generalną hotelu.
Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach jest jednym z wielu 
hoteli na polskim wybrzeżu. Co roku powstają też nowe obiekty. 

Jak hotel sobie radzi na tym coraz bardziej konkurencyjnym rynku?
W sezonie wakacyjnym obłożenie od lat waha się między 90 a 95 % każ-
dego dnia. Ostatnie lata były dla nas jednak niezwykle trudne. W 2019 
r. przez kilka miesięcy byliśmy zamknięci ze względu na generalny re-
mont, a w 2020 r. pojawiła się pandemia i przeciągające się lockdowny. 
Udało nam się jednak przetrwać ten trudny czas i od czerwca mamy ob-
łożenie wyższe niż w latach ubiegłych, z tym że w czerwcu nie mogliśmy 
przyjmować więcej niż 50 % gości. Te dane pokazują, jak mocną marką 
stał się hotel przez lata. Owszem, rynek jest konkurencyjny, ale nawet 
na nim można i warto walczyć o lojalnego klienta. Sztuką jest nadążyć 
za zmieniającymi się trendami, zachowując DNA marki. Priorytetem jest 
i była dla nas jakość. 
Hotel w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. Taki staż to zaleta  
czy wada?
Z mojej perspektywy to zaleta. Są czynniki, które nie zmieniają się  
od lat, m.in. ciekawe położenie i wysoki standard. One wciąż wyróż-
niają nas wśród konkurencji. Opowieści o tarasie, który zdaniem gości 
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niemal „wchodzi w morze”, są już legendarne. Hotel jest miejscem po-
wrotów. Często wzruszających, bardzo sentymentalnych. To nasza siła. 
Tego lata odwiedziła nas m.in. Lara Gessler z rodziną. Chętnie dzieliła 
się wspomnieniami z czasów, kiedy przyjeżdżała do hotelu jako dziew-
czynka. Dziś pokazywała Vienna House Amber Baltic swojej córce.  
O takie historie nam chodzi. One zawsze będą nas wyróżniać. Sprawia-
ją, że hotel to dużo więcej niż obiekt noclegowy o wysokim standardzie.
Czym w takim razie Vienna House Amber Baltic się wyróżnia?  
Co robicie, że ciągle jesteście jednym z najpopularniejszych obiek-
tów w regionie?
Myślę, że warto zapytać o to gości. Mogę przypomnieć pewne oczywi-
stości, czyli nieprawdopodobny widok, „dostęp” do morza z każdego 
pokoju. Zdjęcia robione z tarasu czy balkonów zasypują media społecz-
nościowe. Perspektywa, jaką daje hotel, jest wakacyjną pocztówką, 
zapisem wspomnień często na cały rok. Pozwalamy odpocząć i trosz-
czymy się o szeroki wachlarz potrzeb. Tego lata zorganizowaliśmy cykl 
spotkań literackich „Gwiazdy Bestsellerów”. W każdy wakacyjny piątek 
hotelowi goście mogą porozmawiać z czołówką polskich pisarek i pisa-
rzy. Nasze zaproszenie przyjęli m.in. Katarzyna Grochola, Tomasz Ra-
czek i Jakub Żulczyk. 
Co myśli Pani o najbliższych perspektywach branży hotelarskiej  
w Polsce? Mówi się o kolejnych falach koronawirusa, a wiadomo,  
że branża turystyczna jest tą, która cierpi jako pierwsza.

Rozmowy o tym, jak będzie wyglądała jesień, wciąż utrzymują się w sfe-
rze spekulacji. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Covid 19 
przetestował już naszą elastyczność. Mamy nadzieję, że apele o szcze-
pienie się przyniosą efekt i niebawem wszyscy będziemy czuć się bez-
pieczniej. Ale to myślenie w systemie życzeniowym. Jak będzie? Pokaże 
czas. Będziemy się temu przyglądać i reagować na bieżąco. 
I jeszcze pytanie o plany hotelu na najbliższe może nie 30, ale 5 lat.  
W jakim kierunku chcecie podążać?
Zgodnie z wiatrem, a kiedy trzeba to i pod wiatr. Jesteśmy bardzo kon-
sekwentni w prowadzeniu marki. Przygotowaliśmy wiele niespodzia-
nek i mamy nadzieję, że kiedy tylko sytuacja pandemiczna stanie się 
odległym wspomnieniem, będziemy je mogli zaprezentować. Jedno jest 
pewne – jeszcze nie raz Was zaskoczymy.
A Pani osobiście ma jakieś podróżnicze plany? 
Mam wrażenie, że prywatne podróże często łączę z podejściem biz-
nesowym. Zbieram inspiracje i przyglądam się profesjonalnym okiem 
różnym rozwiązaniom. Uwielbiam podróżowanie w stylu slow. Wierzę,  
że „powoli” to nowe „szybciej”. Dalsze kierunki podróżnicze zostawiam 
jednak na spokojniejszy czas. 
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Karina Tessar/foto: materiały prasowe



Przestrzeń dla Ciebie
Mieszkania na trzecim piętrze CLUBHOUSE – inwestycji Mariny Developer – zapewniają piękny widok na jezioro Dąbie i Puszczę Bukową, a poza tym, 
jak wszystkie w tym miejscu, oferują też funkcjonalnie urządzoną przestrzeń, która spełni wymogi nawet najbardziej wymagających lokatorów. 

Aktualnie kładzione są tynki i posadzki wewnątrz budynku przy  
ul. Przestrzennej w Szczecinie. Rozpoczęły się też prace elewacyjne, 
dzięki czemu już niebawem będzie można podziwiać ostateczny wygląd 
przypominającej statek inwestycji. 
W comiesięcznym przeglądzie tym razem pod naszą lupę trafia 66-me-
trowe mieszkanie z podziałem na 3 pokoje. Jest to kameralna, dobrze 
urządzona przestrzeń – w sam raz dla rodziny z dzieckiem. Osobna sy-
pialnia dla rodziców, pokój dla dziecka i niemal 27-metrowy salon z anek-
sem kuchennym sprawią, że każdy znajdzie tu miejsce dla siebie. Przed-
pokój, łazienka oraz dodatkowe WC pozwolą na sprawne szykowanie 
się do szkoły i pracy oraz pozwolą uniknąć związanego z pośpiechem  
i kolejkami porannego stresu. Czas wolny można natomiast spędzać nie 
tylko w pokoju dziennym, ale i na tarasie, który dzięki innowacyjnemu 
systemowi podwójnej, przesuwnej fasady można osłonić przed nieko-
rzystnymi warunkami atmosferycznymi. Powiększa on mieszkanie aż  
o 25 metrów, pozwalając na cieszenie się wypoczynkiem na świeżym 
powietrzu po wyjściu bezpośrednio z sypialni i salonu. Cichobieżne win-
dy, zastosowanie rozwiązań podnoszących izolacyjność akustyczną, 
zieleń i rekreacyjne zagospodarowanie okolicy (m.in. ścieżka rowero-
wa i marina nad jeziorem Dąbie) pozwolą całej rodzinie rozwijać pasje  
i spędzać aktywnie czas na łonie przyrody. Rodziny zainteresuje pewnie 
także fakt, że parter budynku przeznaczono pod usługi. Jeden z trzech 

lokali zajmie nieduży sklep spożywczy, który zapewni szybki dostęp do 
najbardziej niezbędnych produktów. 
Nie tylko CLUBHOUSE
Marina Developer proponuje mieszkania inne niż wszystkie i ta charak-
terystyka nie dotyczy tylko CLUBHOUSE. Najwyższy standard budow-
nictwa i wyjątkowa lokalizacja w otulinie zieleni to także cechy osiedla 
Półwysep Dziwnów i warszewskich Apartamentów 101. 
Półwysep Dziwnów
W Dziwnowie czeka na nas precyzyjnie zaprojektowana przestrzeń 
mieszkalna i rekreacyjna. Nad Zalewem Kamieńskim powstaje właśnie 
130 apartamentów w odległości zaledwie 10 km od Kamienia Pomor-
skiego, 20 km od Wolińskiego Parku Narodowego i 60 km od lotniska 
Szczecin-Goleniów. Pierwszych 5 budynków wielorodzinnych proponuje 
apartamenty 1, 2 oraz 3 pokojowe o powierzchniach od 27 do 71 m², 
 z balkonami lub tarasami i ogródkiem. Kompleks położony jest między 
Zatoką Wrzosowską a wybrzeżem Bałtyku w Dziwnowie. Na specjal-
ne życzenie nabywców możliwa jest personalizacja lokali mieszkanio-
wych – deweloper uwzględnia potrzeby klientów zarówno pod kątem 
powierzchni, jak i rozkładu funkcjonalnego wnętrz, a dla chętnych Ma-
rina Developer proponuje nawet apartamenty wykończone pod klucz,  
co jest szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy 
są zainteresowani zakupem mieszkania pod wynajem.

Inwestycja: CLUBHOUSE 
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Apartamenty 101
Kameralna zabudowa warszewskich Apartamentów 101 daje poczucie 
prywatności. Duże, przesuwne i bezprogowe okna zapewniają lokalom 
dostęp do światła słonecznego, a przestrzeń mieszkań dodatkowo po-
większają duże tarasy. Przyszli mieszkańcy apartamentów położonych 
na parterze będą mogli się cieszyć bezpośrednim wyjściem do ogrodu 
prosto z salonu i sypialni. Ciekawie prezentują się też najwyższe kon-
dygnacje, na których przygotowano wysokie aż na 3,5 m apartamenty. 
W standardzie Apartamentów 101 znalazły się klimatyzacja, ogrzewa-
nie podłogowe, a w mieszkaniach parterowych dodatkowo rolety ze-
wnętrzne sterowane smartfonem i system alarmowy, co – obok monito-
ringu – zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo. Z kolei ogródki zostały 
wyposażone w nawodnienie automatyczne czy kosiarkę automatyczną. 

Wszystkie mieszkania zostały wyposażone w system inteligentnego za-
rządzania przygotowany przez firmę Fibaro i pompę cyrkulacyjną, za-
pewniającą szybki dostęp do ciepłej wody. O najwyższym standardzie 
świadczą też stacje ładowania pojazdów elektrycznych, w które wypo-
sażone są miejsca postojowe w hali garażowej i podgrzewany podjazd, 
który zapobiegnie poślizgowi kół przy wjeżdżaniu lub wyjeżdżaniu. 
Nowoczesna, lekka architektura atrakcyjnie wkomponowana w zieleń 
to kolejna propozycja dla wszystkich, którzy cenią komfort, spokój  
i wygodę.

autor: Karina Tessar/foto: materiały prasowe
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Feel  
blue

Najnowszym trendem w urządzaniu wnętrz jest zastosowanie 
koloru niebieskiego we wszystkich jego odcieniach: od lazurowe-
go błękitu przywodzącego na myśl egzotyczne plaże, aż po nieco 
tajemnicze indygo, od setek lat kojarzone z duchowym oświece-
niem. 



Każdy odcień niebieskiego wywołuje inne odczucia  
i emocje – na przykład żywy kobalt i elektryczny błękit 
działają pobudzająco, podczas gdy łagodniejsze odcie-
nie, takie jak błękit nieba i petrol blue przynoszą uko-
jenie – nic dziwnego, że te dwa ostatnie kolory często 
widywane są w łazienkach i sypialniach.
Choć niebieski to najchłodniejszy z kolorów, warto 
pamiętać, że występuje on w bogatej gamie odcieni.  
Może wydawać się on chłodniejszy lub cieplejszy w za-

leżności od kolorów i materiałów, z którymi zostanie ze-
stawiony. W związku z tym wybór odpowiedniej podłogi 
oddającej wygląd drewna może mieć znaczący wpływ na 
efekt, jaki wywoła użycie koloru niebieskiego w dekoro-
waniu wnętrz. 
Jeśli chcemy, aby nasz salon stał się bardziej przytulny, 
możemy zdecydować się na ściany w kolorze głębokiego 
błękitu i zestawić go z podłogą z deseniem drewna w cie-
płych barwach. Efekt ten ponadto wzmacnia zastosowa-
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nie dodatków w ciepłych, ziemistych odcieniach, ta-
kich jak czerwień kasztana, czekoladowy brąz i żółta 
ochra. Alternatywą będzie wykorzystanie elementów 
dekoracyjnych z rattanu i glinianych naczyń w ciem-
niejszych odcieniach. Jeśli pomalowanie wszystkich 
ścian na niebiesko to zbyt duże wyzwanie, zawsze 
można zdecydować się na przyciągającą wzrok niebie-
ską sofę lub niebieskie elementy dekoracyjne, takie 
jak ręcznie wykonana ceramika w kolorze błękitu Del-
ft lub intensywnego turkusu.
Miłośnicy skandynawskiego designu mogą spróbo-
wać zestawić pastelowy błękit z jasnym drewnem. 
Jaśniejsze odcienie niebieskiego mogą również pomóc 
złagodzić intensywność szarawych odcieni podłogi.  
Winyl z deseniem kafelków lub gładkiego betonu 
może spotęgować efekt, który oferują chłodne od-
cienie niebieskiego. W połączeniu z akcentami stali  
i czarnego metalu nadają one wnętrzu sterylny i miej-
ski charakter. 

im / foto: materiały prasowe



Klatki budzące zachwyt
Klatki schodowe w starych szczecińskich kamienicach. Ostatnio kilka z nich przeszło prawdziwą metamorfozę i budzą prawdziwy zachwyt.  
Są przykładami wyjątkowej sztuki dawnych mistrzów architektury i profesjonalizmu współczesnych rekonstruktorów oraz konserwatorów.
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Niewiele zostało z trwałych fragmentów przedwojennej zabudowy 
stolicy Pomorza Zachodniego. Szczególnie tej secesyjnej, którą moż-
na podziwiać oglądając zdjęcia przedwojennego Szczecina. Kilkadzie-
siąt kamienic, przede wszystkim w Śródmieściu. Po wojnie niektóre,  
w mniejszym lub większym stopniu, wyremontowano, Ale aktualnie 
wtedy panująca socjalistyczna doktryna tzw. państwowej własności po-
woli doprowadzała wiele z nich do coraz większego upadku. Lokatorzy 
o budynki nie dbali, bo przecież nie były ich. To po co? Po transforma-
cji kolejnym ekipom rządzącym w mieście nie udało się przeprowadzić  
w pełni programu rewitalizacji kamienic np. w kwartałach śródmiej-
skich. Choć kolejne plany i pomysły prezentowały się imponująco.  
Na szczęście zaczęły się pojawiać „samotne wyspy”, którym przywró-
cono dawny blask. Od kilku lat takim sztandarowym przykładem była 
kamienica przy ulicy Św. Wojciecha 1. Powstała w 1904 roku dla Alberta 
Netza – właściciela Cesarsko – Królewskiej Firmy Spedycyjnej z Berli-
na. Już sama klatka schodowa zachwyca i daje możliwość wyobrażenia 
sobie jak to miejsce wyglądało kiedyś. Jej ściany zdobi barwna glazura 
i sztukaterie, m.in. chrząszcze z opuszczonymi ku dołowi skrzydłami.
Ostatnio na Facebooku, Twitterze oraz w Internecie pojawiły się zdjęcia 
fantastycznie odnowionych i zrekonstruowanych klatek schodowych 
w kilku wyremontowanych szczecińskich kamienicach. Prawdziwe pe-
rełki dawnej architektury zachwycają szczecinian i wszystkich miłośni-
ków dobrej architektury. Oto kilka takich klatek schodowych historycz-
nych kamienic na terenie Śródmieścia. 
Kamienica przy ulicy Piłsudskiego 7 – tuż obok stacji benzynowej. Wej-
ście do klatki schodowej prowadzi od strony ulicy Piłsudskiego zosta-
ło poddane pieczołowitym pracom konserwatorskim. Polegały one na 
przywróceniu pierwotnego wystroju sztukatorskiego i malarskiego 
wnętrza. Pierwszy etap prac miał miejsce w 2020 roku. Ale są kontynu-
owane w tym roku. Prace zostały sfinansowane przy wsparciu dotacji 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kamienica przy ulicy Piłsudskie-
go 7 (dawniej Friedrich-Karl-Straße 7) została wybudowana w kilku 
etapach, w latach  1893–1900, wg projektów architektów P. Seyringa,  

W. Trosta i F. Liebergessella. Narożny budynek wyróżnia urozmaicona 
ryzalitami bryła oraz bardzo bogaty wystrój sztukatorski elewacji, jak 
również zachowany, oryginalny wystrój klatek schodowych ozdobio-
nych sztukateriami i polichromiami. Kamienica wraz z oficynami prze-
trwała drugą wojnę światową w stanie nienaruszonym. Choć większość 
budynków w okolicy zostało zrównanych z ziemią. Zbliżony wystrój, ale 
wciąż czekający na odsłonięcie, posiada druga klatka schodowa kamie-
nicy, od strony ulicy Mazurskiej. 
Najnowszą rekonstrukcję klatki schodowej w wyremontowanym i zmo-
dernizowanym budynku można podziwiać w kamienicy Dohrnów przy 
alei 3 Maja 22. Od niedawna ma w niej swoja siedzibę Grand Focus Hotel. 
Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone w tym roku. Wsparła je 
dotacja MKZ. Prace pozwoliły na odsłonięcie pierwotnego wystroju ma-
larskiego i sztukatorskiego wnętrza klatki schodowej. Neorenesansowa 
dekoracja stropu doskonale podkreśla pierwotny charakter miejskiej 
rezydencji należącej do jednego z najbardziej zasłużonych rodów daw-
nego Szczecina. Dom Dohrnów wybudowany w 1853 roku, jest jednym  
z pierwszych budynków wzniesionych na terenie szczecińskiego Nowe-
go Miasta. Budynek pełnił funkcję mieszkalną i był własnością znamie-
nitej rodziny kupców, naukowców i mecenasów sztuki oraz stanowił 
pierwszą siedzibę Muzeum Pomorskiego mieszącego m.in. unikatowe 
zbiory przyrodnicze. 
Kolejna wspaniała klatka schodowa mieści się w sławnej już na cały 
świat po mistrzowsku odnowionej Willi Lenza przy alei Wojska Polskie-
go. Kto nie był, musi ja koniecznie zobaczyć! To nawet nie jest perełka 
szczecińskiej architektury, to prawdziwa perła. Ostatnio prace remon-
towe, konserwatorskie i rekonstrukcyjne zakończono także w kamieni-
ca przy ulicy Felczaka 16. Klatka schodowa zachowała oryginalną okła-
dzinę ścian w postaci ozdobnych, intensywnie zielonych kafli, stylistyka 
charakterystyczna dla architektury wczesno modernistycznej powsta-
łej w tej części miasta w pierwszej ćwierci XX wieku. 
Kilkanaście dni temu zakończyła się renowacja kolejnej zabytkowej 
klatki schodowej. Tym razem w kamienicy przy ulicy Monte Cassino 7 
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(wejście od ulicy Mazurskiej).  – To kolejna konserwacja dofinansowana 
z budżetu Gminy Miasto Szczecin – środków Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Monte Cassino 7 uzyska-
ła w ubiegłym roku dotację w wysokości 90 tys. PLN na remont klatki 
schodowej. Dzięki temu odtworzono brakujące sztukaterie, przywró-
cono złocenia i skromny wystrój malarski, odtworzono ozdobną balu-
stradę schodów, wykonano konserwację wzorzystej posadzki w sieni. 
Z inicjatywy wspólnoty wystrój klatki ubogacono również nowymi ele-
mentami wystroju takimi jak witraże w naświetleniu głównych drzwi 
oraz w oknie podestu klatki schodowej – wyjaśnia Michał Dębowski, 
Miejski Konserwator zabytków w Szczecinie.
Dodaje, że wiele ciekawych klatek schodowych w Śródmieściu zacho-
wało oryginalny wystrój, który wciąż czeka na odkrycie spod warstw 

olejnej farby lub wtórnych okładzin. – Czasem są to pojedyncze ele-
menty wystroju takie jak elementy ozdobnych posadzek, stolarki bram  
i nadświetli, balustrady schodów, sztukaterie czy elementy pierwotne-
go wystroju malarskiego. Nierzadko jednak mamy do czynienia z niemal 
pierwotnie zachowanym wystrojem reprezentacyjnych mieszczańskich 
wnętrz świetnie dokumentujących sposób dekorowania i urządzania 
wnętrz w epoce, w którym zbudowane zostało Śródmieście Szczecina – 
twierdzi Michał Dębowski.
Poszczególne elementy wystroju klatek schodowych zachowały się 
również m.in. przy ul. Mazurskiej 23 (przepiękna ceramiczna okładzina 
ścian oraz wzorzysta posadzka) i Bałuki 24 (ornamentalna panneau na 
ścianie sieni). 

autor: ds / foto: Jarosław Gaszyński
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Bo w domu powinno być miło 
Zbliża się jesień, a wraz z jej nadejściem pojawiają się plany na przearanżowanie domowych przestrzeni. Letnie tkaniny i dekoracje zastąpią grubo 
plecione koce, miękkie poduchy i budujące klimat przytulności lampiony. To doskonała okazja, by wstąpić do nowego salonu Miloo Home, który 
pojawił się właśnie na mapie Szczecina. Na ponad 320-metrowej przestrzeni, zlokalizowanej w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy, klienci 
będą mogli znaleźć eleganckie meble, najwyższej jakości tekstylia, nastrojowe oświetlenie i szeroką gamę dodatków do wnętrz. 

Every home has a story
Miloo Home to marka wnętrzarska o długoletnich tradycjach, która 
powstała z miłości do piękna i… podróży. Właściciele firmy zachwyce-
ni estetyką, jakością, ale też sposobem wykonania mebli i dodatków  
w najróżniejszych częściach globu – od eleganckich Włoch po egzotycz-
ną Indonezję – postanowili przenieść inspiracje czerpane z poznawania 
innych kultur na polski grunt. Tak powstała marka w równym stopniu 
sięgająca po innowacyjne technologie i analizująca aktualne trendy,  
co korzystająca z bogatych tradycji rzemieślniczych małych manufak-
tur ukrytych w najdalszych zakątach świata. Wszystko po to, by móc 
tworzyć niepowtarzalne kolekcje mebli i dodatków, które stanowią 

ozdobę wnętrz prywatnych i komercyjnych, łącząc w sobie unikatowy 
design, świetne gatunkowo materiały i wysoką jakość wykonania. Za-
projektowane z dbałością o każdy detal, sprostają oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających klientów, także tych doceniających polskie 
wzornictwo i grafikę. Marka Miloo Home chętnie bowiem współpracuje  
z uznanymi rodzimymi projektantami (duet Paprocki&Brzozowski, Maja 
Laptos) i designerami, korzystając z ich bezcennej wiedzy i wieloletniej 
praktyki. Dzięki takim kooperacjom w salonach Miloo Home znajdzie-
my wyjątkowe produkty o ponadczasowym charakterze i nieszablono-
wym wyglądzie – które zostaną z nami przez lata, cały ten czas budując 
niepowtarzalną historię naszych wnętrz. Zgodnie z zasadą od lat przy-
świecającą marce – „Every home has a story”.
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Z miłości do pięknych wnętrz
Tradycja czy nowoczesność? Bez względu na preferencje w Miloo Home 
każdy znajdzie coś dla siebie – od jasnych, wygodnych sof w klasycz-
nym stylu, przez ozdobne, ręcznie wyplatane fotele boho, aż po szy-
kowne, misternie zdobione komody w klimacie glamour. W portfolio 
marki swoje stałe miejsce znalazły również eleganckie dodatki, nadają-
ce aranżacjom wyjątkowy charakter. Ręcznie plecione dywany, piękne 
lampy, miękkie pledy i poduszki, wykonane z naturalnych surowców 
kosze, a także nakrycie stołu i starannie wyselekcjonowane dekoracje. 
Jeśli to wciąż za mało, klienci marki mogą wybierać spośród szerokiej 
linii wyjątkowych mebli na zamówienie. A dla tych, którzy planują już 
przyszłoroczną aranżację tarasu, ogrodu lub balkonu – przygotowa-
no szeroką ofertę mebli i akcesoriów ogrodowych. Dodatkowo już 
wkrótce w nowej szczecińskiej lokalizacji pojawi się także bogata 
oferta dekoracji świątecznych – bombek, choinek, świetlistych girland  
itp. Wszystko po to, aby klientom Miloo Home pomóc spełniać marze-
nia o idealnym wnętrzu na każdą okazję. Ale to nie wszystko! Bo Miloo 
Home to także profesjonalne doradztwo i bezpłatna pomoc w styliza-
cji lub projektowaniu wnętrz. Dla tych, którzy aranżację przytulnych, 
pełnych rodzinnego ciepła salonów czy sypialni chcieliby powierzyć 
specjalistom, marka przygotowała kompleksową usługę Design Studio 
by Miloo Home, stworzoną z myślą o projektowaniu przestrzeni miesz-
kalnych i stref outdoorowych pełnych harmonii i piękna. Eksperci marki 
mogą pomogą klientom na każdym etapie całego procesu – od stworze-
nia szczegółowej koncepcji, przez doradztwo, planowanie zmian, zakup 
produktów, aż po logistykę, montaż i serwis.
Odpowiedzialność to podstawa
Doskonałe wykonanie i najlepszej jakości materiały to nie wszystko. 
Marce Miloo Home bliska jest również idea odpowiedzialnego biznesu. 
Dlatego na każdym kroku stara się nie tylko inspirować do aranżowa-
nia pięknych wnętrz, tworzyć wyjątkowe projekty, ale i dbać – o pra-
cowników, dostawców i klientów. Zmiany klimatyczne, jakich jesteśmy 
świadkami, skłaniają nas do większej uważności, a co za tym idzie, ko-
rzystania z zasobów naturalnych w sposób rozsądny i zrównoważony, 
podobnie działa odpowiedzialny biznes. Miloo Home z dumą współpra-
cuje z małymi, lokalnymi dostawcami, korzystającymi z miejscowych 
surowców, które nie muszą przebywać tysiąca kilometrów, by stać się 
częścią stołu czy krzesła. To materiały często pochodzące z odzysku – 
zgodnie z ideą „reduce, reuse, recycle”. W kolekcjach marki stale obec-
ne jest np. drewno przez lata leżakujące na dnie morza lub dryfujące 
po jego tafli, które poddane odpowiedniej obróbce, staje się gustowną 
i niepowtarzalną formą stolika kawowego czy konsoli. Oferta Miloo 
Home to także tkaniny nowej generacji, wykonane z pozostałości skór 
naturalnych oraz szkło i ceramika pochodząca z recyklingu. Te propozy-
cje doceniają nie tylko klienci indywidualni, ale też styliści, projektanci 
i architekci wnętrz. Dzięki funkcjonalności i eleganckiej formie meble  
i akcesoria marki na stałe zagościły we wnętrzach najbardziej luksu-
sowych polskich i zagranicznych hoteli. Produkty oferowane przez Mi-
loo Home odnalazły swoje miejsce m.in. w apartamentach hotelu The 
Chedi Lustica Bay w Czarnogórze, ekskluzywnym kompleksie Lake Hill 
Resort & Spa, zaprojektowanym przez znaną reżyserkę pokazów mody 
Kasię Sokołowską czy wnętrzach atelier i butiku duetu projektantów 
Paprocki&Brzozowski. A teraz z łatwością mogą pojawiać się także  
w Twoim domu! Wystarczy odwiedzić nowo otwarty salon marki, w któ-
rym już od 11 września będzie można nie tylko kupić meble i dodatki, 
ale również porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się czegoś więcej  
na temat usługi Design Studio by Miloo Home. Dodatkowo dla od-
wiedzających salon marka przygotowała też niespodziankę w po-
staci rabatu powitalnego w wysokości 20% na wybrany asortyment,  
który obowiązuje do 25 września. O szczegóły promocji należy pytać 
obsługę salonu. 

Salon Miloo Home  |  Centrum Handlowo-Rozrywkowe GALAXY
Al. Wyzwolenia 18  |  70-554 Szczecin

             / miloohome
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SZALEŃSTWO  
NA PODŁOGACH

• W tym sezonie proponujemy magię barw i kształtów,  
kontrasty, struktury. 

• Perfekcyjne nadruki indywidualne dopełniają naszą ofertę. 
• Dbamy, aby proponowane przez nas produkty były  

najwyższej jakości. 
• Obsługujemy przestrzenie publiczne i prywatne. 

• Rekomendujemy nasz profesjonalny montaż.

FHU BATNA Sylwia Siudej
ul. Targ Rybny 4/2 

tel. 91 421 27 23, 505 435 056
www.batna-wykladziny.pl





la  cucina i tal iana

la  cucina i tal iana

ul. Panieńska 14,  |  70-535 Szczecin
tel.: +48 (91) 303 31 53  |  www.timo-szczecin.pl

Podróż przez smaki
Kiedy myślimy o włoskiej kuchni pierwsze co nam przychodzi do głowy to pizza i makaron. Nie jest to oczywiście błędne skojarzenie, gdyż świat nie 
istniałby bez tych dwóch potraw. Włoska kuchnia to jednak nie tylko te sztandarowe potrawy, lecz ogromna różnorodność smaków, tak różnych  
i wyjątkowych, jak kraj, z którego pochodzą. 

Aby je poznać i się w nich zakochać nie trzeba wcale wyjeżdżać ze Szcze-
cina. Jest tutaj miejsce, w którym możemy odbyć kulinarną podróż przez 
Italię, do tego bardzo smaczną. To włoska restauracja TIMO, znajdująca 
się na Podzamczu, w której przewodnikiem jest szef kuchni i współpro-
wadzący restaurację Robert Burak. – Włochy to regiony, a każdy region 
to inny smak. Te regiony się dzielą na mniejsze miejsca. Trudno zatem 
mówić, że Italia to tylko makaron czy pizza. To znacznie więcej – prze-
konuje Robert Burak. – Gotowanie jest moją pasją, a podróżowanie  
w odkrywaniu nowych smaków jest jego częścią. Cały czas o tym myślę, 
szukam inspiracji i za każdym razem z podróży przywożę coś nowego. 
Efekty tych kulinarnych eskapad lądują na naszych talerzach, zawsze  
z zaznaczeniem pochodzenia potraw.
– W sierpniu byliśmy np. na Sycylii i w Rzymie. Nadchodząca jesień przy-
niesie kolejne atrakcje. – Dbamy by klienci poczuli te smaki – mówi szef 
kuchni. – Całe menu tworzymy ze świeżych składników, wszystko jest 
oryginalne, łącznie z napojami. Zawsze szukam najlepszych produktów, 
swoim dostawcom zadaję mnóstwo pytań. Karta dań jest krótka i sezo-
nowa, bo liczy się przede wszystkim jakość.
Restauracja TIMO specjalizuje się w risotto i w owocach morza.  
Jak mówi szef kuchni – lubi dania, nad którymi pracuje, nieco „podkrę-
cić”. Przykładem niech będzie słynna i bardzo popularna carbonara. 
– Ten szalenie popularny sos, który oryginalnie nie zawiera śmietany  
i zamiast wędzonego boczku ma w składzie suszony, dodawany jest  

do makaronu i pod taką postacią jest znany – mówi szef restauracji.  
– Ja postanowiłem to trochę zmienić i dodałem carbonarę do risotto. 
Wyszło z tego doskonałe połączenie.
Robert Burak posiada pamięć smaku. To fantastyczna cecha. Potrafi 
odtworzyć wszystko co wcześniej spróbował, każdy smak, każdy jego 
niuans. Czuć to, kiedy próbujemy restauracyjnych dań. – Cały czas my-
ślę o jedzeniu – śmieje się. – Co nowego stworzyć, którą część Włoch 
odwiedzić. Cały mój proces myślowy nakierowany jest na gotowanie. 
Sezonowość jest charakterystyczna dla TIMO. Na stołach restaura-
cji jeszcze czuć lato, ale zaraz nadejdzie jesień i nowe kulinarne do-
świadczenia. Szef kuchni zdradza, że, nie zabraknie grzybów, czego 
przedsmak już mieliśmy proponując tortelli z farszem z jelenia i z praw-
dziwków. – Na pewno będzie smacznie i ciekawie, poszukiwania ciągle 
trwają – zapewnia.
Na koniec warto dodać ze TIMO to miejsce, gdzie historię Włoch znaj-
dziemy nie tylko na talerzach i podniebieniach, ale też dowiemy się  
o tej części Europy, chociażby z książek. W restauracji znajdziemy m.in. 
znakomite wydawnictwo któremu restauracja niejako patronuje, a mia-
nowicie „Obiad w Rzymie” Andreasa Viestada. To wciągająca, pełna 
anegdot opowieść, nie tylko o jedzeniu, ale o kraju, z którego pochodzi 
najlepsza kuchnia świata.

ad/ foto: Ewelina Prus
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reklama

S Ł O D K I
P O W I E W  L A T A . . .

Bezalkoholowe koktajle kraftowe przygotowane
przez zawodowych barmanów, zamknięte w butelce, 
abyś mógł cieszyć się wyjątkową chwilą zawsze tam, 
gdzie jesteś.

... zawsze tam, gdzie Ty.

Sprawdź nasze wszystkie smaki! www.poshedrinks.com

 Z życia Barmana… 
Jednym z haseł, które widnieją na etykiecie Poshe jest „your own barten-
der” – twój własny barman. Kim jest i co robi barman? Oczywiście, miksu-
je pyszne i wymyślne koktajle. Ale jego praca to dużo więcej. 

– Parę lat temu krążyła seria memów o tym, co różni lu-
dzie z otoczenia myślą o naszych zajęciach – był również 
o barmanie – opowiada… Co ludzie myślą, że robię: moi 
przyjaciele sądzą, że wciąż imprezuję, moja dziewczy-
na – że podrywam klientki, moi rodzice – że podaję lu-
dziom posiłki, moi klienci – że żongluję butelkami i leję 
kolorowe drinki, mój szef, że powinienem wciąż sprzątać.  
Co ja uważam? – że jestem gwiazdą lokalu. Co robię w rze-
czywistości – nalewam setki piw… 
Ojcem barmaństwa jest działający prawie półtora wie-
ku temu Jerry Thomas – autor pierwszego podręczni-
ka „Bartenders Guide – how to mix drinks”. Poza tym,  
że usystematyzował swoją wiedzę i wiele receptur zapi-
sał w książce, Thomas jako pierwszy wprowadził swój 
zawód na zupełnie nowy poziom. Jako były kuglarz i cyr-
kowiec wykorzystał swoje umiejętności by z przygotowy-
wania napojów zrobić show. Najbardziej znany jest blue 
blazer – koktajl z mocnej whisky, podpalany i tak płonący 
przelewany w widowiskowy sposób z kubka do kubka. 
Inni barmani szybko podchwycili ten trend. Blue blazer 
i sposób jego przyrządzania to początki flairu – czyli 
żonglowania, podrzucania, przelewania i robienia show 
za barem. I jest to jedna z rzeczy najczęściej z zawodem 
barmana utożsamiana. – Kiedy nowo poznanym osobom 
mówię, że jestem barmanem, to zazwyczaj pytają mnie  
o to czy umiem rzucać butelkami, niż o to, jakie drinki po-
trafię przyrządzić, czy jaki alkohol bym polecił. Tak oto 
utarła się w naszych wyobrażeniach sylwetka barmana – 
showmana – podsumowuje …
Nasze wyobrażenie na temat barmanów, a więc też tego, 
czego od nich oczekujemy, często czerpiemy z popkultu-
ry: filmów, seriali, reklam. Ostatnio miał premierę drugi 
sezon serialu „Rojst”. Od wydarzeń z pierwszego se-
zonu minęło szesnaście lat. Mimo to w nocnym klubie,  
w którym spotykają się bohaterowie, za barem stoi ten 
sam, kulturalny i elegancki barman. A gdy pojawia się 
tam jeden z bohaterów, można przypuszczać, że po raz 
pierwszy od czasu wydarzeń z sezonu pierwszego, bar-
man mówi tylko: „O, dzień dobry. Dawno pana nie było. 
To co zwykle?”. Barman wie co lubimy i co pijemy. Bar-
man z „Rojsta” prezentował jeszcze jedną, istotną cechę 
barmańskiego etosu – wiedział o wszystkim co się wokół 
dzieje. Wiedział kto z kim przyszedł, kto z kim wyszedł, 
kto kogo zna, a kto na kogo czeka. I co bardzo ważne, nie-
koniecznie się tą wiedzą dzielił. Barman dużo widzi, dużo 
słyszy i dużo wie, ale jest dyskretny. Bywa w końcu często 
spowiednikiem i psychologiem dla swoich gości, którzy 
w ciężki wieczór rozwiązują swój język kilkoma drinkami 
i samotnie siedząc przy barze wyrzucają to, co ciąży im 
na duszy. Barman nie osądza ani nie ocenia, wysłuchuje, 
czasem poratuje drobną poradą, zawsze jednak zachowa 
to dla siebie. Pokiwa tylko głową ze zrozumieniem i wróci 
do polerowania szklanki.



Gabinet  
Beauty hand & feet

Katarzyna Woźniak

zabiegi podologiczne  
odciski, modzele, nagnioty, wrastające paznokcie,

klamry ortonyksyjne, usuwanie brodawek wirusowych,
rekonstrukcja paznokci

 
 

pedicure kosmetyczny

pedicure hybrydowy

manicure hybrydowe

manicure 

ul. Bema 11, szczecin
tel: 883 636 433  |  tel: 91 48 91 682



NOWOCZESNY SALON Z UNIKATOWĄ EKSPOZYCJĄ AGD  

OD NAJLEPSZYCH PRODUCENTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

PIEKARNIKI  |  PŁYTY KUCHENNE  |  OKAPY  |  CHŁODZIARKI 

ZAMRAŻARKI  |  ZMYWARKI  |  BATERIE  |  ZLEWOZMYWAKI  

WINIARKI  |  KUCHENKI MIKROFALOWE  |  PRALKI  |  SUSZARKI

PRESTIŻ W TWOIM DOMU

SANTOCKA 39 BUDYNEK G  |  TEL. 602 383 360
E-MAIL SHOWROOM@AGDPRESTIGE.PL

WWW.AGDPRESTIGE.PL
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Emilio – z miłości do jedzenia 
Iwona Szulc to słowiańska dusza i włoski temperament. Od zawsze pasjonowała ją kuchnia szczególnie ta włoska. Z tej pasji stworzyła restaurację 
Emilio. Znajdziemy tam nie tylko wyśmienitą kuchnię, ale i atmosferę Italii, gdzie u progu wita gości z uśmiechem właścicielka, a siadając do stolika 
natychmiast pojawia chleb własnego wypieku i oliwki. 

Emilio to mała ekipa bardzo zgranych ludzi. Tworzą go Michał – prawa 
ręka Iwony oraz Patrycja i Kamil, którzy dbają o gości na sali. W kuchni 
działają Kosta i Valeri, nad którymi pieczę sprawuje Sergio – szef kuchni. 
To właśnie on przygotował kartę dań. Bazuje na własnych umiejętno-
ściach, które przekazała mu mama – rodowita Włoszka. Emilio w pełni 
oddaje tradycję włoskiej kuchni i nie stara się jej dopasować do podnie-
bień Polaków. Co ciekawe, w restauracji nie zjemy pizzy. Dlaczego? – Piz-
zę dostaniecie wszędzie, my chcemy zachęcić Was do dalszej podróży 
po włoskich smakach i odkrycia jej bogactwa – mówi Michał.
Bogactwo smaków bazuje na oryginalnych, włoskich produktach.  
W Emilio zjemy truffle prosto z Toskanii, oliwę z Sycylii, oryginalne 
wędliny takie jak: salami, pancetta czy szynka parmeńska – ogromny 
udziec wieprzowy, który przyjeżdża do restauracji w całości i krojony 
jest na cieniutkie plastry. Do tego oczywiście rozmaite odmiany serów: 
parmezan, peccorino, mozzarella.
Wizytę w restauracji warto rozpocząć od przystawki. Do wyboru talerz 
antipasti, na którym znajdziecie melona w szynce parmeńskiej, dwa ro-
dzaje salami, ser pecorino oraz mini mozzarellki, a jeśli wolicie zacząć 
od czegoś na ciepło, być może skusi was bakłażan z pomidorami zapie-
kany z mozzarellą. Następnie zupa. Krem z pomidorów lub zupa rybna.                 
– Wielu klientów wraca do naszej restauracji dla samej zupy z owocami 
morza. Mówią, że wcześniej nie spotkali się z tak bogatym smakiem.
Pośród dań głównych króluje pasta alla forma, czyli makaron w par-
mezanie ze świeżą truflą. Sezonowo pojawia się comber jagnięcy.  
Warto spróbować również risotto truflowego, którego największy se-
kret tkwi w ryżu. Jest on sprowadzany z Włoch, a proces jego przygoto-
wania trwa około 30 minut. 
Na talerzu Włochów często goszczą owoce morza. Ryby, krewetki, 
mule oraz ośmiornica, których możecie skosztować w restauracji, 
przygotowywane są na świeżo. Na pożegnanie każdy z gości otrzymu-
je kieliszek limoncello – słynny likier cytrynowy. Co ciekawe – również 
przygotowywany jest w lokalu, i to przez samą szefową Iwonę. W karcie 
znajdziecie również inne alkohole pijane przez prawdziwych Włochów.  
Około 20 gatunków wina, które zostały ściśle dobrane do serwowanych 

dań. Gin włoski – averna czy fernet branca. A dla smakoszy piwa... pero-
ni lub birra moretti.
Emilio to także wyjątkowe relacje. – Uwielbiamy naszych gości. Niektó-
rych dobrze już znamy. Wiemy co lubią i co u nich słychać. Ludzie chęt-
nie wracają – podsumowuje z uśmiechem Michał.

autor: Aleksandra Kupis / foto: materiały prasowe



Zielone Patio 
Biurowiec Posejdon  |  Plac Brama Portowa 1 

     /ZielonePatio.Szczecin  |  www.zielonepatio.szczecin.pl

Pierwsza restauracja  
w Posejdonie

Zielone Patio – restauracja w biurowcu Posejdon – otworzyła swoje podwoje dla klientów. Lokal przykuwa uwagę wnętrzem, atmosferą,  
a przede wszystkim zachwyca smacznymi i zdrowymi daniami w formule „wybierz, nałóż, zjedz”.

Nic tu nie jest przypadkowe. – Nad konceptem Zielonego Patio praco-
waliśmy od kiedy dowiedzieliśmy się, że w samym centrum miasta po-
wstanie najnowocześniejszy biurowiec w Szczecinie – Posejdon – mówi 
menedżer Zielonego Patio, Dariusz Gradzik. – Wiemy, że naszymi gość-
mi są przede wszystkim osoby pracujące, wpadające do nas podczas 
przerwy, ludzie, którym zależy, by jak najszybciej zjeść zdrowy i pożyw-
ny posiłek. Idealnie sprawdza się tu formuła samodzielnie nakładanych 
dań – dodaje. Okazuje się, że oznacza ona nie tylko oszczędność czasu, 
ale też jedzenia (sam decydujesz, na jaką wielkość porcji masz ochotę) 
i pieniędzy – cena za 100 g to zaledwie 3,90 zł, natomiast talerz zupy to 
koszt 3,50 zł.
Restauracja do współpracy zaprosiła doświadczonych kucharzy spe-
cjalizujących się w kuchni na wagę. Zadbano o jakość składników, ale 
i o różnorodność. Każdego dnia w ofercie znajdują się inne dania, zupy 
czy desery, również w wersji dla wegetarian czy osób na dietach elimi-
nacyjnych. Dodatkowo zgodnie z ideą zero waste w ostatniej godzinie 
funkcjonowania lokalu wszystkie dania są przecenione o -30%.
Na uwagę zasługuje również aranżacja wnętrza. – Restauracja powsta-
ła w towarzystwie pięknego patio, do budowy którego wykorzystano 
ponad 6 500 tysiąca roślin. Projektując lokal chcieliśmy nawiązać do 
tej przestrzeni, tworząc miejsce do swobodnych rozmów, odpoczynku, 
złapania chwili oddechu w ciągu pełnego wyzwań dnia – tłumaczy kon-
cepcję menedżer. 
Zielone Patio poleca się również jako miejsce do organizacji różnego 
rodzaju uroczystości, konferencji czy bankietów. Dostęp do patio na 

dziedzińcu Posejdona oraz łatwość aranżacji wnętrza pozwalają swo-
bodnie kształtować przestrzeń i klimat lokalu z pełną obsługą gastro-
nomiczną. 
Zielone Patio zaprasza od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00.  
Do dyspozycji gości jest również parking w podziemiach biurowca. Zie-
lone Patio to niejedyna restauracja z siedzibą w Posejdonie. Już w paź-
dzierniku swoje otwarcie zapowiedziało Forno Nero – lokal z prawdziwą 
włoską kuchnią i neapolitańską pizzą. Robi się ciekawie w tej części 
miasta.

kt/foto: materiały prasowe





Niechciany tatuaż,  
nieudany makijaż

Jeśli usłyszałeś, że nad wyborem tatuażu trzeba się dobrze zastanowić, bo wzór ten zostanie z tobą na zawsze, możesz teraz zweryfikować swo-
ją wiedzę. Czy ktoś odradzał ci kiedyś wykonanie makijażu permanentnego, bo – na przykład – dany kształt brwi może wkrótce wyjść z mody?  
Ten ktoś mógł mieć rację, co do istnienia trendów w makijażu. Jednak podobnie jak w pierwszym przykładzie, ta osoba nie wiedziała jeszcze tego, 
co ty będziesz wiedział po przeczytaniu tego artykułu. O czym mowa? O skutecznym usuwaniu niechcianego tatuażu lub makijażu permanentnego. 

Zdrowie i uroda112 



Jeśli nie śledzisz wiadomości ze świata medycyny estetycznej, możesz 
pomyśleć, że usuwanie tatuażu wiąże się z koniecznością wycięcia skó-
ry, powoduje rozległe blizny lub jest w ogóle niemożliwe. Otóż najnow-
sze technologie dostępne w Klinice Zawodny w postaci lasera PicoSure 
oraz Enlighten pozwolą ci zrewidować te informacje oraz pogłębić wie-
dzę na ten temat. Obecnie w medycynie estetycznej do skutecznego  
i trwałego usuwania pigmentu ze skóry używa się wysokiej klasy lase-
rów. Najnowsze z nich i najbardziej innowacyjne to lasery pikosekun-
dowe. Termin pikosekundy odnosi się do czasu trwania impulsu, który  
w przypadku tego urządzenia mierzymy właśnie w pikosekundach. Piko-
sekunda to czas równy jednej bilionowej sekundy, a szybkość impulsu 
wysyłanego przez laser tej technologii bezpośrednio wpływa na cały 
zabieg.
Innowacyjna technologia wykorzystywana w laserach PicoSure i Enli-
ghten pozwala na silniejsze rozbicie cząsteczek pigmentu, niż było to 
możliwe w laserach poprzedniej generacji. Im mniejsze cząsteczki, tym 
łatwiej naszemu organizmowi się ich pozbyć i tym samym – usunąć 
tatuaż lub makijaż permanentny. Ponadto tak krótki czas trwania im-
pulsu oznacza brak termicznego podgrzewania tkanek. Skutkiem tego 

jest większe bezpieczeństwo zabiegu, mniejsze ryzyko powikłań oraz 
reakcji toksycznych, które mogą wywołać niektóre chemiczne barwniki 
pochodzące z tatuażu, jeśli zostaną poddane wysokiej temperaturze. 
Siła laserów PicoSure i Enlighten tkwi w tym, że uderzają one w pigment 
niczym młot pneumatyczny, rozbijając jego cząsteczki w tak drobne ka-
wałki, że komórki układu immunologicznego pozbywają się ich z nasze-
go organizmu w bardzo łatwy sposób, w drodze naturalnych procesów 
metabolicznych. 
Posiadanie dwóch uzupełniających się laserów pikosekundowych naj-
wyższej klasy pozwala w Klinice Zawodny, pracować na czterech róż-
nych długościach fal. W praktyce dla pacjenta oznacza to, że możemy 
skutecznie pozbyć się wszystkich istniejących kolorów tatuażu i maki-
jażu permanentnego. Dotąd uważano, że kolor czerwony bądź niebieski 
jest trudny do usunięcia. Nie w przypadku laserów PicoSure i Enlighten. 
A co jeśli kolor makijażu permanentnego się zmienił? To dla nas żaden 
problem. Tatuaże i makijaże blakną lub zmieniają barwę po pewnym 
czasie, lecz nasi eksperci dobiorą parametry tak, abyś ty nie musiał się 
już nigdy nad tym zastanawiać.
Tatuaż może się znudzić, może nie być zgodny z pierwotnym projektem 
albo stać się nieaktualny. Nie tylko przyczyn usuwania, ale też możli-

wości pozbycia się tatuażu jest mnóstwo. Precyzyjność laserów pikose-
kundowych polega także na tym, że mogą usunąć tylko wybrany frag-
ment tatuażu. Może to być wzór, kolor, napis. Bardzo często zdarza się, 
że tatuatorzy wysyłają do nas swoich klientów, gdy ci chcą wykonać tak 
zwany „cover”, czyli zasłonić stary tatuaż nowym. Nawet jeden zabieg 
laserem pikosekundowym powoduje znaczne ułatwienie dla tatuatora 
w nakładaniu nowego tatuażu i daje większą swobodę w wyborze wzo-
ru.
Bezpieczeństwo i precyzyjność laserów pikosekundowych pozwa-
la także na usuwanie makijażu permanentnego w każdym miejscu.  
Makijaż permanentny z wielu względów przypomina tatuaż, dlatego nie 
stanowi żadnego problemu dla naszych laserów. W Klinice Zawodny 
usuwany zarówno makijaż permanentny brwi, kreskę na powiece górnej  
i dolnej, jak i makijaż ust (sam kontur oraz pełne wypełnienie).  
Oprócz tego zakres działania laserów pikosekundowych jest na tyle 
szeroki, że pozwala także na skutecznie pozbycie się przebarwień hor-
monalnych, usuwanie blizn i rozstępów, a także umożliwia poprawę na-
pięcia i elastyczności skóry. Lasery PicoSure oraz Enlighten są używane 
w naszej klinice także w celu głębokiej przebudowy skóry.

Liczba zabiegów, które należy wykonać, aby pozbyć się makijażu per-
manentnego lub tatuażu zależy od jakości ich wykonania, użytych ko-
lorów, a także od głębokości na jakiej znajduje się w skórze pigment. 
Najczęściej liczba ta to 4-6 zabiegów, które wykonuje się w odstępach 
co około 4-6 tygodni. Zabieg ten nie wymaga okresu rekonwalescencji, 
należy jednak dbać o obszar skóry poddany zabiegowi zgodnie z zalece-
niami specjalisty.
Podobnie jak wiele mitów narosło wokół robienia tatuaży i osób, któ-
re je noszą, tak wiele mitów powstało w związku z możliwością ich 
usuwania. Błędy młodości w przypadku tatuaży lub niewprawna ręka 
linergistki potrafią skutecznie popsuć nam samoocenę. Nie ma potrze-
by, aby to kwalifikowało się do miana problemu, jeśli istnieją możli-
wości, aby skutecznie się ich pozbyć. Lasery Cynosure PicoSure oraz 
Cutera Enlighten to rozwiązanie doskonałe, to po prostu lasery warte 
zaufania, rozpoznawane na całym świecie. Są „mercedesem” na tle 
innych laserów o nieznanym pochodzeniu lub wątpliwym bezpieczeń-
stwie i skuteczności. Zapewniamy wysoką klasę technologii i sprzętu,  
ale przede wszystkim profesjonalną opiekę doświadczonych specjalistów.  
Zapraszamy na konsultacje.

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
recepcja@estetic.pl

www.klinikazawodny.pl



Okulary „szyte” na miarę
Podobno dzielimy się na tych, którzy już noszą okulary i na tych, którzy dopiero będą je nosić. Ważny jest więc kontakt z właściwym salonem 
optycznym, który zadba o jakość naszego wzroku oraz zapewni właściwy dobór okularów – zarówno oprawek pasujących do klienta jak i szkieł. 
To wszystko zapewniają zachodniopomorskie salony Morelowa Centrum Optyczne. 

Firma Morelowa Centrum Optyczne, została założona w 2014 roku. 
Wtedy też został otwarty pierwszy salon Morelowa Centrum Optyczne 
w Policach. To firma rodzinna, która prowadzi Agnieszka Lemańczyk – 
optometrystka z wykształcenia i zamiłowania. 
– Pracowałam wiele lat w zagranicznych korporacjach obsługując klien-
tów z całego świata. Jednak zawsze chciałam prowadzić własną działal-
ność. Kiedy tylko nadarzyła się taka okazja postanowiłam spróbować 
swoich sił. Z pomocą męża, z dzieckiem raczkującym pomiędzy karto-
nami z oprawkami, udało się otworzyć pierwszy salon. Z powodzeniem 
działa do dnia dzisiejszego zyskując coraz więcej nowych pacjentów – 
opowiada Agnieszka Lemańczyk.
Misją i mottem firmy jest: „Widzieć lepiej”. I nie są to puste słowa. 
Rzeczywiście kładziemy nacisk na to, aby każdy pacjent po wyjściu sa-

lonu w naszych okularach widział lepiej. Jeśli tak nie jest, to szukamy 
przyczyny, aż do skutku. Dobieramy okulary dopasowane do potrzeb 
naszych klientów: dotyczy to zarówno doboru tej jednej jedynej opraw-
ki – wyjątkowej dla danej osoby oraz doboru szkieł niejednokrotnie 
„szytych na miarę” – jak garnitur u krawca. Posiadamy do tego zarówno 
specjalistyczny sprzęt jak i wiedzę – co i jak zrobić, aby widział lepiej. 
Dużą wagę przywiązujemy również do szybkiej i sprawnej obsługi rekla-
macji – dodaje Agnieszka Lemańczyk.
Aktualnie Morelowa Centrum Optyczne prowadzi dwa salony. Pierwszy 
z nich pod marką Morelowa Centrum Optyczne w Policach przy ulicy 
Wiśniowej 2 oraz drugi – pod marką OptyOpty.com w Gryfinie przy uli-
cy Flisaczej 47. O lokalizacji w zasadzie zadecydowały lokalne potrzeby 
oraz warunki lokalowe.
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– Szukaliśmy takich miejsc, które spełniałyby wysokie standardy jakie 
sobie założyliśmy chcąc prowadzić działalność. Ważnym warunkiem 
przy poszukiwaniu odpowiednich lokali była możliwość wydzielenia 
osobnego pomieszczenia na gabinet okulistyczny oraz dogodny wjazd 
dla wózków inwalidzkich, bo często spotykamy się z pacjentami z ogra-
niczeniami pod tym właśnie względem. Planujemy również otwarcie ko-
lejnych salonów. Gdzie? Lokalizacji na chwilę obecną nie chcielibyśmy 
zdradzać – wyjaśnia Agnieszka Lemańczyk.
W swojej ofercie salony należące do Morelowa Centrum Optyczne po-
siadają wszystkie rodzaje okularów. Począwszy od tych najprostszych 
– do chodzenia lub czytania z soczewkami jednoogniskowymi, poprzez 
zindywidualizowane okulary progresywne, do okularów specjalistycz-
nych np. korekcyjnych pływania czy też uprawniania dowolnego sportu. 
Aktualnie bardzo dużą popularnością cieszą się tzw. okulary biurowe, 
czyli okulary nowej generacji zarówno do czytania jak i do pracy przy 
komputerze. Oba salony posiadają szeroką gamę opraw. W każdym  
z nich jest do wyboru około 1200 opraw korekcyjnych i okularów prze-
ciwsłonecznych. Do dyspozycji są zarówno marki ekonomiczne – OTX, 
Red Velvet, DekOptica , Civetta, Cube, F2F, Jens Hagen, klasy średniej 
– Anne Marii, Solano, Polaroid, Tonny, Belutti, Francis Gattel, Mezzo, Mo-
iss, Stepper, Zanzara, Levi’s, Carrera, Pierre Cardin, Menrad oraz marki 
premium: Porsche, Dior, Hugo Boss, Ray-Ban®, Oscar Olufsen, Armani 
Exchange, Tommy Hilfiger, Vogue, Love Moschino, Prada, Polo Ralph 
Lauren, Scotch & Soda. Okulary te pochodzą wyłącznie od dystrybuto-
rów, dzięki czemu klienci mają gwarancję ich oryginalności.
– To tylko nieliczne z wymienionych marek. Nie starczyłoby stro-
ny, żeby wymieniać. Okulary w naszej ofercie to okulary zarówno  
dla dzieci – w każdym salonie ponad 100, jak i dla dorosłych. Jeśli chodzi 

o okulary słoneczne to próżno szukać takiego wyboru u konkurencji. Kil-
ka pełnych stojaków w każdym salonie – dodaje Agnieszka Lemańczyk.
Salony Morelowa Centrum Optyczne wyposażone są w pełni profesjo-
nalny i nowoczesny sprzęt. To np. unity z foropterami i autorefrakto-
metrami oraz lampami szczelinowymi. Dodatkowo Morelowa Centrum 
Optyczne w Policach jako jeden z nielicznych salonów posiada specja-
listyczny sprzęt do pomiarów parametrów optycznych nowo dopaso-
wywanych okularów: Rodenstock Impressionist. Wykorzystywany jest 
on do bardzo dokładnych – spersonalizowanych pomiarów do okula-
rów progresywnych. Takie okulary są dopasowane z dokładnością do 
dziesiętnej części milimetra do twarzy pacjenta zarówno pod wzglę-
dem wysokości i szerokości montażu, vertexu, czyli odległości tarczy 
oprawy od końca rogówki oka czy innych specjalistycznych pomiarów.  
Okulary zrobione przy pomocy Rodenstock Impressionist, to dosłownie 
okulary „szyte” na miarę.
Przez ten szereg lat, kiedy prowadzimy naszą działalność, przygotowali-
śmy z pewnością kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy par okularów. 
Wyróżniamy się również wysoką jakością badań prowadzonych przez 
naszych specjalistów. Wielokrotnie słyszymy po wyjściu z gabinetu,  
że „takiego badania wzroku jeszcze w życiu nie miałem”. Nasi optome-
tryści i okuliści kierują się opracowanymi procedurami badań refrak-
cji oraz specjalistycznymi testami widzenia obu jak i jednoocznego.  
Na pewno w odniesieniu sukcesu pomaga nam profesjonalna obsługa 
(zatrudniamy sześć osób, sama, jako właścicielka, także pracuję) i za-
dowolenie pacjenta, które finalnie przekładają się na to, że kilkadziesiąt 
procent pacjentów wraca do nas po kolejne okulary i poleca nas człon-
kom swojej rodziny oraz znajomym – zapewnia Agnieszka Lemańczyk.

autor: ds./foto: Dagna Drążkowska - Majchrowicz
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Optyczny Premium Day
W środę 15 września w godzinach 14 – 19 w Morelowa Centrum Optyczne odbędzie się Premium Day. Zaprezentowana zostanie wystawa nie-
mal 500 opraw i okularów słonecznych producentów: Porsche, Marc Jacobs, Victoria Beckham, Givenchy oraz producenta szkieł Rodenstock! 
Klienci będą mogli nabyć markowe okulary z rabatem sięgającym nawet 500 zł! Wśród osób, które zdecydują się tego dnia na zakup okularów 
z oferty Premium Day zostaną wylosowane 2 pary okularów słonecznych marki Porsche dla mężczyzn oraz do wyboru Marc Jacobs, Victoria 
Beckham oraz Givenchy dla kobiet. Na każdego odwiedzającego Centrum będzie czekał poczęstunek oraz lampka dobrego Proseco. Loso-
wanie odbędzie się pod koniec Premium Day.
Na hasło „PRESTIŻ” dla każdego odwiedzającego przygotowany zostanie upominek niespodzianka!
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Medycyna estetyczna to szeroka gama zabiegów, wszelkiego rodzaju wypełniaczy, laserów oraz innych mniej lub bardziej inwazyjnych procedur. 
Wielkim przełomem w wykorzystaniu substancji stosowanych początkowo wyłącznie w leczeniu ogólnym było zastosowanie ich w medycynie 
regeneracyjnej.  

Okiem dermatologa

Młodość mamy we krwi

Naukowcy różnych dyscyplin, m.in. medycy i biotechnolodzy od lat 
przeprowadzają badania pod kątem likwidowania skutków starzenia 
się skóry, na które ma wpływ nie tylko wiek, ale także poziom hormo-
nów, mimika twarzy oraz uszkodzenia spowodowane przez czynniki 
zewnętrzne, takie jak nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne  
i dym papierosowy. 
Okazało się, że tajemnica sukcesu regeneracji, gojenia i procesów na-
prawczych tkwi… w naszej krwi, a ściślej mówiąc: w osoczu bogatopłyt-
kowym. Jest ono doskonałe, szczególnie dla tych osób, które decydując 
się na zabieg z zakresu medycy estetycznej, pragną naturalnego efek-
tu. Zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, przez długi 
czas były wykonywane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, jednak-

że po wielu badaniach terapię tę wykorzystano również w medycynie  
estetycznej, gdzie zasłynęła pod nazwą „wampirzy lifting”. Ta potoczna 
nazwa oczywiście nie ma nic wspólnego z wampirami, to nawiązanie do 
krwi, z której pozyskiwane jest bardzo wartościowe osocze. Sam zabieg 
to nieinwazyjna procedura. 
Chwilę przed rozpoczęciem zabiegu, pacjentowi pobierana jest krew. 
Tak uzyskana próbka, umieszczana jest w wirówce. Ma to na celu  
odseparowanie osocza. Otrzymany w ten sposób koncentrat, bogaty 
jest w substancje które stymulują procesy regeneracyjne. – Preparat 
ten nazywany jest osoczem bogatopłytkowym, gdyż jest koncentra-
tem własnych płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Trombocyty, 
czyli płytki krwi są nośnikami czynników wzrostu, które są niezbęd-
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ne do rozpoczęcia procesów regeneracyjnych w skórze – wyjaśnia  
dr Kamila Stachura, dermatolog i specjalista medycyny estetycznej,  
która  w swojej klinice wykorzystuje dwie nowoczesne technologie zwią-
zane z osoczem bogatoplytkowym – Regeneris od Regen Lab oraz Ar-
threx. – Podanie płytek krwi  w wysokim stężeniu ma bardzo korzystny, 
potwierdzony naukowo wpływ na skórę. Poprawia się jakość skóry, jej ob-
jętość, elastyczność, skóra jest zdecydowanie bardziej napięta. Ponad-
to opóźnia się pojawianie zmarszczek  a spłyceniu ulegają już istniejące.  
Zabieg ten, również bardzo korzystnie wpływa na koloryt skóry.  
Wyraźnie go wyrównuje. 
Osocze podawane jest za pomocą dwóch metod w zależności od ro-
dzaju. Osocze PRP (bez dodatku kwasu hialuronowego) podawane jest 
metodą mezoterapii, czyli śródskórnego wprowadzenia substancji, 
natomiast osocze Cellular Matrix (z dodatkiem niesieciowanego kwa-
su hialuronowego) podawane jest podskórnie za pomocą mikrokaniuli.  
– Osocze PRP ma najlepsze zastosowanie w mezoterapii skóry głowy  
w przypadku przerzedzenia lub łysienia androgenowego oraz w lecze-
niu blizn – zaleca dr Stachura. – Za to osocze Cellular Matrix daje spek-
takularne efekty w przypadku rewitalizacji skóry twarzy, szyi, dekoltu  
i dłoni. 
Kolejną zaletą tego zabiegu jest fakt, że mogą z niego skorzystać wszy-
scy, nawet alergicy. Kwas hialuronowy jest preparatem, który rów-
nież nie uczula. – Osocze stosujemy przede wszystkim prewencyjnie, 
regeneracyjnie oraz dla poprawy jakości skóry – mówi dr Stachura.  

– Ten preparat ma bardzo szerokie spektrum działania. Wykorzystu-
jemy go m.in. przy: poprawie elastyczności i regeneracji skóry, popra-
wie estetyki blizn pourazowych i potrądzikowych, przy bliznowcach. 
Świetnie sprawdza się we wspomnianym wcześniej przeze mnie ni-
welowaniu zmarszczek i poprawie kolorytu skóry a także eliminacji 
cieni pod oczami. Możemy go stosować do zagęszczenia i stymulacji 
odrostu włosów. Jest więc swego rodzaju „lekarstwem” w przypad-
ku utraty włosów, przebiegu różnego rodzaju łysienia, szczególnie 
androgenowego i plackowatego. Rewelacyjnie sprawdza się również 
jako zabieg regeneracyjny po intensywnej ekspozycji skóry na słoń-
ce czyli właśnie teraz, kiedy jesteśmy po kilku letnich miesiącach. 
Na pierwsze efekty działania osocza nie trzeba też długo czekać.  Poja-
wiają się już po dwóch tygodniach. – Pacjenci od razu zauważają znacz-
ną poprawę elastyczności oraz gęstości skóry – przekonuje dermatolog. 
– Oczywiście w przypadku wykonania serii zabiegów efekty są trwalsze. 
Po pierwszych dwóch zabiegach widoczne są efekty naturalnej regene-
racji tkanki skórnej. Poprawia się jej ukrwienie i nawilżenie, wyrównuje 
koloryt. W przypadku leczenia przerzedzenia bądź łysienia, na efekty 
czekamy od 3 do 6 miesięcy. Tutaj wykonana powinna być seria przynaj-
mniej 3 zabiegów, w odstępach 4 tygodni.  Ostatnią, ale równie ważną 
zaletą tego zabiegu jest jego nieinwazyjność, gdyż nie wymaga okre-
su rekonwalescencji i po wizycie w klinice możemy spokojnie wrócić  
do normalnego życia i cieszyć się zdrowiem i pięknym wyglądem. 

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz
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TFP Fertility Vitrolive
Aleja Wojska Polskiego 103 | 70-483 Szczecin
+48 91 48 64 345 | vitrolive@tfp-fertility.com

Mam marzenie
Czas płynie niepostrzeżenie, świat zmienia się błyskawicznie. Zmieniają się kształt i struktura życia rodzinnego. Nie należy z tym dyskutować,  
tak się dzieje. Aby zapewnić dziecku dobry start, chcemy się o to postarać i zdobyć zasoby. Chęć zbudowania dobrej pozycji, wykształcenia  
czy wygodnego otoczenia zajmuje ważne miejsce w hierarchii współczesnych wartości. To przesuwa w czasie moment decyzji o rodzicielstwie. 

W tym układzie to, że biologia człowieka nie ewoluowała tak szyb-
ko jak cywilizacja, i wiek przyszłych rodziców (a szczególnie kobiety)  
jest pierwszym i podstawowym czynnikiem determinującym płodność, 
dalej pozostaje faktem. Ale czy to nasza wina, że chcemy nadążać za 
światem? Wydaje się zrozumiałym, że młodzi ludzie chcą zagwaran-
tować sobie i swojej przyszłej rodzinie pewien standard życia, zdobyć 
określony status społeczny i poczuć wewnętrzne spełnienie. Tak żyją 
mieszkańcy krajów rozwiniętych i tak chce żyć wchodzący w dojrza-
łość człowiek w Polsce. Ma to swoje niestety konsekwencje. Bolesne 
skutki tego rozdźwięku między dążeniem człowieka a nieugiętą siłą na-
tury przeżywa – często w frustracji, zrezygnowaniu i cichym cierpieniu 
– około miliona par w Polsce. 
Według szacunków problem niepłodności dotyczy obecnie 10–16% 
osób w wieku rozrodczym. Większość z nich nie pozostaje pod opieką 
specjalistycznych ośrodków zajmujących się kompleksową diagnosty-
ką i leczeniem zaburzeń płodności. Zdrowie reprodukcyjne jest tema-
tem, którym nie interesujemy się zbytnio, dopóki nie sprawia nam ono 
problemów. Ponadto – i za każdym razem, gdy o tym myślę, porusza 
mnie to – problemem jest system i to, że przyszło nam żyć w kraju peł-
nym sprzeczności. 
Osobiście traktuję problem leczenia niepłodności metodą zapłodnie-
nia pozaustrojowego jako problem z zakresu praw człowieka, dlatego 
różnymi możliwymi sposobami staram się ludziom tę wolność da-
wać i pomagać budować świadomość w tym obszarze. A mamy kogo 
uczyć… Na świecie temat niepłodności traktowany jest inaczej niż  
u nas. Większość krajów w Europie refunduje leczenie in vitro. Dzięki 
temu w Danii aż 9 proc. dzieci rodzi się przy wsparciu zaawansowanych 
technik wspomaganego rozrodu, podczas gdy w Polsce – tylko trochę 
ponad 1,7 proc., mimo że Polacy zmagają się z takimi samymi proble-
mami niepłodności jak Duńczycy. A mogłoby być inaczej. Mamy na to 
dowody i twarde liczby. Tylko jak to u nas – Polak potrafi. Ale jak chce, 
to musi to sobie zrobić sam.
W Polsce finansowanie publiczne zabiegu in vitro nie płynie z państwa. 
Pomocy tym, którzy zmagają się z niepłodnością, ale trudno im sfinan-
sować leczenie z własnych środków, udzielają władze lokalne. Miasta 
i samorządy same dofinansowują procedury u swoich mieszkańców. 
Osiągają świetne wyniki – dla przykładu samorząd Łodzi, przeznacza-
jącej od 2017 r. na program milion złotych rocznie podaje, że 5% nowo-

narodzonych małych łodzian to dzieci z programu lokalnego dofinanso-
wania in vitro. W Szczecinie program wsparcia mieszkańców działa od 
2019 roku i niedawno otrzymał też dodatkowe środki na realizację no-
wych procedur. Wykonujemy je w naszej klinice od samego początku. 
Dane z ostatniego dnia czerwca tego roku pokazują, że wykonaliśmy 
w naszej klinice 190 cykli in vitro dofinansowanych przez władze mia-
sta! 162 pary podjęły u nas leczenie, mamy 96 ciąż klinicznych i już 51 
maluchów tuli się do swoich rodziców. To niepodważalne i wzruszające 
dowody, które pokazują, że warto.
Z codziennych rozmów z pacjentami wiem o tym, że nie tylko kwestie 
finansowe prowadzą do naruszenia podstawowych praw człowie-
ka. Ostracyzm społeczny w temacie podejmowania in vitro dalej jest  
powszedni. To kolejna sprzeczność, bo przecież badania społeczne pro-
wadzone w naszym kraju wykazują, że metodę tę akceptuje 80 proc. 
ankietowanych. Trudno jednak się dziwić wstydowi pacjentów, jeśli 
ton debacie publicznej nadają ludzie, którzy o in vitro ani o niepłod-
ności nie wiedzą nic. Nie rozumieją problemu, szukają populistycznych 
rozwiązań i jeszcze pozwalają sobie na stygmatyzację narodzonych 
dzięki pomocy leczenia in vitro dzieci. Chyba nikt nie zaprzeczy, że na-
sza władza nieustannie włącza zagadnienie zapłodnienia pozaustrojo-
wego do zbioru tematów społecznych różnicujących opinię publiczną 
pod względem politycznym. Osobiście uważam to za skandaliczne,  
bo nie tylko nie pozwala parom (mającym przecież bardzo intymny pro-
blem), przeżyć z godnością smutku i trudu leczenia, ale i ogranicza do-
stęp do terapii w chorobie cywilizacyjnej, dotykającej całe rzesze par. 
Co ciekawe, w zakresie regulacji ustawowej nie wypadamy źle, mamy 
lepszą konstrukcję prawną niż na przykład nasi sąsiedzi w Niemczech. 
Medycznie – leczymy bardzo skutecznie, plasujemy się wyżej niż sta-
tystyka europejska. Dlaczego więc zarówno środowisko medyczne,  
jak i pacjenci muszą żyć w tej destrukcyjnej niepewności? 
Moim marzeniem jest, by rodzicielstwo w Polsce stało się wartością 
niepolityczną. By państwo i regulacje prawne zapewniały bezpieczne 
warunki leczenia osobom mającym problemy z poczęciem potomka,  
a każda zainteresowana leczeniem osoba mogła samodzielnie decydo-
wać, czy i w jakim zakresie chce z pomocy medycyny korzystać. Pań-
stwo ma tworzyć bezpieczne ramy, nie narzucać nam sposób myślenia. 
Pozwólmy sobie być różni i bądźmy dla siebie wyrozumiali.

Prof. dr n. med. Rafał Kurzawa 
TFP Fertility Vitrolive
Autor felietonu to ginekolog-położnik, 
specjalista w obszarze endokrynologii 
ginekologicznej i rozrodczości, a także 
embriologii klinicznej. Jest Prezesem 
Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Rozrodu i Embriologii. W 2008 roku 
założył Centrum Ginekologii i Leczenia 
Niepłodności Vitrolive w Szczecinie. 
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Lek na upływ czasu,  
czyli obalamy mity o botoksie

Owiany wieloma mitami, często mylony z innymi substancjami, wzbudzający kontrowersje, ale… do czasu. Do czasu, gdyż każdy scep-
tyk, który z niego skorzysta, zmienia zdanie. Mowa o toksynie botulinowej, zwanej potocznie botoksem. Ta przypadkowo odkryta sub-
stancja jest od kilkudziesięciu lat najpopularniejszym preparatem w medycynie estetycznej, choć jej zastosowanie nie ogranicza się 
tylko do walki ze zmarszczkami.

Historia botoksu sięga lat 60. XX wieku, kiedy to amerykański ba-
dacz Alan Scott szukał preparatu, który pomoże osobom z zezem. 
Po wielu próbach udało mu się w końcu wyleczyć pierwszego pa-
cjenta, wykorzystując właśnie toksynę botulinową. Substancja, 
która w XIX wieku uchodziła jeszcze za truciznę, po dostaniu się  
w odpowiednie ręce zmieniła się w lek nie tylko eliminujący zeza, 
ale także radzący sobie m.in., z nadpotliwością czy bruksizmem, 
by finalnie stać się eliksirem młodości, który dotarł także do Pol-
ski. – Pierwsze wzmianki o botoksie w polskiej prasie sięgają lat 
dziewięćdziesiątych. Pisano wtedy o toksynie botulinowej naj-
pierw z przerażaniem, potem ze zdumieniem, a następnie z eks-
cytacją – mówi dr n. med. Hubert Bogacki, lekarz medycyny es-
tetycznej i radiolog z kliniki Ticket To LA. – Botoks bowiem jest 
skuteczny. Dzisiaj już nikogo nie trzeba o tym przekonywać.
Przeglądając statystyki zwiane z medycyną estetyczną, botoks 
wciąż jest najpopularniejszym zabiegiem do walki ze zmarszcz-
kami. Co ciekawe jego „estetyczne” właściwości zostały odkryte 
przypadkiem. Jean Carruthers – chirurg plastyczna, zajmująca się 
pacjentami z kurczem oka oraz jej mąż Alistair Carruthers (derma-
tolog) zauważyli, że u osób leczonych BTX-A znacznie poprawiła 
się jędrność skóry w okolicy międzybrwiowej, a zmarszczki w tym 
obszarze zostały wygładzone. Badania nad skutkiem ubocznym 
tej terapii okulistycznej przerodziły się w pracę badawczą, zwień-
czoną opatentowaniem preparatu toksyny botulinowej Oculinum, 
który w 1988 roku zmienił nazwę na Botox i został oficjalnie za-
rejestrowany jako lek na zeza i blefarospazm. Natomiast nadanie 
Botoxowi prawa do usuwania zmarszczek mimicznych pojawiło 
się dekadę później, kiedy medycyna estetyczna przechodziła re-
wolucję. 
Fenomen botoksu polega przede wszystkim na tym, że jest sku-
tecznym sposobem na lifting i wygładzenie skóry twarzy bez uży-
cia skalpela. Daje świetne efekty w bardzo krótkim czasie i jest 
właściwie nieinwazyjny. Zabiegi trzeba powtarzać, ale jego efek-
tami możemy się cieszyć nawet przez pół roku. Jako substancja o 
działaniu odmładzającym odnosi sukcesy nieprzerwanie od 2002 
roku i można go znaleźć niemal w każdym gabinecie medycyny es-
tetycznej, tak jak w klinice Ticket To LA, gdzie zabieg z jego zasto-
sowaniem nosi nazwę LA Woman. – Po tym zbiegu należy się spo-
dziewać przede wszystkim wygładzenia zmarszczek, minimalnego 

zmniejszenia mimiki np. w okolicach czoła lub oczu, ale także wy-
poczętego i zrelaksowanego wyglądu – przekonuje dr Hubert Bo-
gacki. – Sam zabieg trwa dosłownie kilka minut. Niektórzy pacjen-
ci wymagają znieczulenia miejscowego, większość jednak poddaje 
się zabiegowi bez znieczulenia. Toksynę botulinową podaje się  
w formie iniekcji w mięśnie odpowiedzialne za zmarszczki mimicz-
ne. Najczęściej w czoło, okolice oka (tzw. kurze łapki), okolice ust. 
Nie zapominamy też o leczeniu botoksem wspomnianej nadpotli-
wości czy bruksizmu. Jednym z mitów, krążących wokół botoksu 
jest przekonanie, że powiększa usta. To bezapelacyjnie fikcja.  
Do powiększenia ust używamy głównie kwasu hialuronowego.
Botoks jest przeznaczony dla wszystkich osób u których pojawiały 
się zmarszczki, również mimiczne. Stosowany jest w takich pro-
blemach jak: lwia bruzda, kurze łapki, zmarszczki poziome czoła, 
zmarszczki nosowe, zmarszczki hiperkinetyczne, a także kurcz 
powiek czy skurcz połowy twarzy. Nie ma konkretnej granicy wie-
ku, ale przyjęło się, że w celach estetycznych jest to zabieg dla 
osób przed 30 rokiem i wzwyż.  – Z mojego doświadczenia wynika, 
że korzystają z niego często aktywne zawodowo kobiety i męż-
czyźni, ale również młode mamy, zajmujące się wychowaniem 
dzieci i prowadzeniem domu – wymienia lekarz. – Botoks świetnie 
sprawdza się też w okresie słonecznym – kiedy naturalnym jest,  
że częściej mrużymy oczy i pracujemy mimiką. Poza wygładze-
niem zmarszczek, botoks pozwala też odpocząć skórze i zastopo-
wać powstawanie kolejnych zmarszczek.
Fenomenalny, popularny, ale dla niektórych osób wciąż dysku-
syjny. Skąd się wzięły zatem kontrowersje na jego temat oraz 
mity, słusznie obalane przez lekarzy a także samych pacjentów?  
– Z botoksem jest tak, że nieprawidłowo podany może spowodo-
wać zaburzenia mimiki, czyli efekt tzw. maski na twarzy. Jednak 
na szczęście tylko tymczasowo. Tymczasowo, ponieważ przyczy-
nia się do tego działanie tej substancji, które utrzymuje się od 3, 
4 miesięcy do pół roku – wyjaśnia dr Bogacki. – Pomimo wysokiej 
popularności toksyny botulinowej, nie zapominajmy, że jest to lek. 
Aby zabieg był skuteczny i bezpieczny, powinien być zawsze wy-
konywany przez doświadczonego lekarza, w gabinecie medycyny 
estetycznej, z wykorzystaniem certyfikowanych produktów.   

autor: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz



Pomoc dla dzieci  
z deficytami

Wzrost liczby dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami w spektrum autyzmu przyczynił się do rozwoju wielu terapii i metod 
mających pomóc dzieciom oraz ich rodzicom w codziennym życiu. W odpowiedzi na ich potrzeby powstało Centrum Autyzmu Synergia.

W wieloetapowym procesie diagnozy uczestniczą członkowie zespołu: 
psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, spe-
cjalista psychiatra. Wykorzystywane do tego celu, zarówno u dzieci, jak 
i u dorosłych badanie ADOS-2 to częściowo ustrukturyzowany protokół, 
który uznawany jest za złoty standard w diagnozie autyzmu. Spotkanie 
ma formę zabawy i rozmowy, w trakcie których improwizowane są okre-
ślone sytuacje wzajemnej interakcji, proszenia, opowiadania. Badanie 
jest prowadzone przez certyfikowanego diagnostę, nagrywane, a na-
stępnie kodowane niezależnie przez 2 osoby. Dostarcza ono informacji 
pomocnych w planowaniu działań terapeutycznych. Ponadto, centrum 
dysponuje najpopularniejszymi narzędziami do pomiaru inteligencji.  
Są to: Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, profil psychoedukacyjny PEP-
-3-PL, IDS- Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat, IDS-P 
Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym, WISC®-V 
Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci.
Terapia wspierająca
Centrum Autyzmu Synergia oprócz diagnozy zajmuje się terapią dzieci 
oraz wspiera rodziców we wdrażaniu metod terapeutycznych służą-
cych rozwojowi dziecka.
Znanych jest już ponad 200 rożnych metod terapeutycznych. – W na-

szej pracy korzystamy z terapii behawioralnej, która poprawia jakość 
życia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Polega na stosowa-
niu pozytywnych wzmocnień w celu utrwalenia występowania pożąda-
nych zachowań – mówi Natalia Jagodzińska, psycholog. Metoda ta jest  
dotychczas najskuteczniejszym podejściem w pracy nad zachowaniem 
i uczeniem się dzieci. W centrum istnieje też możliwość skorzystania 
z terapii logopedycznej, integracji sensorycznej czy dogoterapii. Orga-
nizowane będą także zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne, która jest jedną z metod wspomagających terapię dzieci  
z zaburzeniami rozwoju. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia grupowe 
Trening Umiejętności Społecznych (TUS). 
Pomoc rodziców i dla rodziców
– Duży nacisk kładziemy na pracę z rodzicem. Potwierdzono, że dzia-
łania terapeutyczne były skuteczniejsze u dzieci, których rodzice zna-
li program terapeutyczny oraz sami korzystali z zaproponowanych 
technik i metod – tłumaczy Natalia Jagodzińska. W centrum powstanie 
Grupa Wsparcia dla Rodziców, która będzie służyć wymianie informacji  
i doświadczeń. Wychowywanie dziecka niepełnosprawnego jest wiel-
kim wyzwaniem, któremu rodzic musi stawić czoła.

kt/foto: materiały prasowe

Centrum Autyzmu Synergia  |  Szczecin, ul. Jagiellońska 90/9 
Tel.: 797 00 07 78  |  e-mail: autyzmcentrum@gmail.com

     / autyzmcentrum  |  www.autyzm-centrum.pl 
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dr Michał 
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Jasińska
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Regeneracja 
i relaks, czyli 
idzie jesień

Słońce, wiatr, woda, piasek... To wszystko kojarzy się z latem i wakacja-
mi, szczególnie słońce, które kochamy, ale które niekoniecznie kocha 
naszą skórę. Ten okres mamy już za sobą, gdyż nieubłaganie nadcią-
ga jesień. Chłodniejsze miesiące to jednak dobry czas na regenerację 
skóry twarzy po letniej kąpieli, tak by była nadal promienista, młoda 
i zdrowa. O tym, dlaczego jest to ważne i dlaczego warto poddać się 
regeneracji mówi dr n. med. Marcin Wiśniowski, specjalista chirurgii 
ogólnej i transplantologii klinicznej.

Dlaczego regeneracja skóry twarzy po lecie jest tak istotna?
W okresie letnim nasza skóra narażona jest na wiele niekorzystnych 
czynników. Jednym z najistotniejszych jest słońce, a dokładniej promie-
niowanie UVA i UVB. Oczywiście słońce jest nam potrzebne i konieczne 
do prawidłowego funkcjonowania. Jednak najbardziej niebezpieczne 
jest intensywne narażenie skóry na promieniowanie bez ochrony prze-
ciwsłonecznej pod postacią filtrów. Nadmierne nasłonecznienie zwięk-
sza ryzyko wystąpienia nowotworów skóry, a także wpływa na foto-
starzenie skóry poprzez produkcję wolnych rodników. Wolne rodniki 
przyczyniają się do zaniku fibroblastów odpowiedzialnych za produkcję 
kolagenu, a co za tym idzie spadek napięcia i elastyczności naszej skóry.
Jaki rodzaj zabiegów jest najbardziej odpowiedni dla naszej skóry 
po tym okresie? 
Najważniejsze jest odpowiednie nawilżenie skóry, a także dostarcze-
nie jej odpowiednich substratów do regeneracji. Takie właśnie zabiegi 
wykonuję najczęściej. Są to wszelkiego rodzaju mezoterapie z odpo-
wiednio dobranymi preparatami, a także osocze bogatopłytkowe oraz 
fibryna komórkowa i strukturalna. Dzięki tym zabiegom uzyskujemy 
bardzo silną regenerację, poprawę wyglądu i napięcia skóry. Możemy 
też zastosować komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej 
czy polinukleotydy.
Jednym z zabiegów, który warto wykonać po lecie (ale nie tylko), 
jest Nucleofill. Jak działa? 
Nucleofill nie naprawi fotouszkodzenia skóry, ale pomoże się jej zrege-
nerować. Jest to preparat zawierający polinukleotydy. Polinukleotydy 
silnie wiążą wodę i zapewniają długotrwałe izoosmotyczne nawodnie-
nie macierzy pozakomórkowej, a co za tym idzie nawilżenie i jędrność 
skóry. Drugim działaniem jest działanie antyoksydacyjne, ponieważ 
działają jako „zmiatacze” wolnych rodników ograniczając ich toksycz-
ne działanie na komórki naszego organizmu. Trzecie działanie to wpływ  
na receptory fibroblastów oraz stymulację kolagenu typu I i elastyny. 
Powoduje to zagęszczenie skóry i efekt liftingu. 
Nucleofill można stosować także do regeneracji okolicy oka. Zresz-
tą oczy to osobny problem – najszybciej się starzeją. 

Skóra okolicy oka jest dużo cieńsza oraz pozbawiona podścieliska tłusz-
czowego. Z tego powodu najszybciej widoczne są oznaki starzenia wła-
śnie w tej okolicy. Nie istnieje jeden uniwersalny zabieg, który poprawi 
wygląd okolicy oczu. Musimy regularnie stymulować skórę i pobudzać ją 
do produkcji kolagenu. W tym przypadku możemy zastosować urządze-
nia wysokoenergetyczne jak laser frakcyjny czy radiofrekwencja mikro-
igłowa lub stymulatory tkankowe. W gamie produktów Nucleofill mamy 
dostępny preparat Nucleofill Soft Plus, który ma płynną konsystencję, 
dzięki czemu całkowicie wchłania się w ciągu 2-3 dni od zastosowania. 
Podawany jest za pomocą kaniuli, co powoduje zminimalizowanie ryzy-
ka powstania siniaków. 
Na koniec chciałam zapytać o zabieg, któremu można się poddać 
praktycznie zawsze i który oprócz swoich właściwości odmładza-
jących jest też zabiegiem relaksującym i leczniczym. To japoński 
masaż Kobido. 
Masaż Kobido jest jednym z najstarszych japońskich masaży na świecie. 
Jednocześnie jest zaawansowanym rytuałem gwarantującym intensyw-
ny relaks, odżywienie, dotlenienie i oczyszczenie skóry. To naturalna  
i nieinwazyjna forma liftingu i odmładzania twarzy. Wpływa nie tylko 
na poprawę wyglądu, ale również na dobre samopoczucie i zmniejsze-
nie stresu. Kobido działa na głębsze warstwy skóry oraz mięśnie. Niwe-
luje napięcia mięśniowe, zmniejsza efekty starzenia się skóry, stymulu-
je metabolizm komórkowy, oczyszcza skórę usuwając toksyny i martwe 
komórki a także łagodzi bóle głowy, zmniejsza odczuwanie stresu oraz 
odpręża i relaksuje. To idealna alternatywa dla osób, które nie mogą 
korzystać z zabiegów chirurgii plastycznej czy medycyny estetycznej  
i cenią naturalne metody odmładzania.

rozmawiała: Aneta Dolega/foto: materiały prasowe

dr n. med. Marcin Wiśniowski, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista 
transplantologii klinicznej, międzynarodowy trener implantacji 

nici Silhouette Soft, trener w zakresie przeszczepiania komórek 
macierzystych, pochodzących z tkanki tłuszczowej, zastosowania 

kwasu, hialuronowego oraz biostymulatora tkankowego Ellanse.
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Dzień dobry,
Mam ślub i wesele za dwa miesiące. Chciałabym wyglądać wyjątko-
wo na tę okazję i pozbyć się tzw. „chomiczków”, a także poprawić 
lekko opadłą skórę. Mam 36 lat i jeszcze nigdy nie wykonywałam 
takich zabiegów. Czy jeśli wykonam teraz zabieg z nićmi, będzie wi-
dać efekt i czy się wszystko zagoi na czas?
Pozdrawiam, Jolanta

Pani Jolanto, 
W dzisiejszych czasach wiele osób pragnie w krótkim czasie osiągnąć 
efekt jędrnej i napiętej skóry, aby wyglądać wyjątkowo. Te oczekiwania 
spełniają nici liftingujące, które w szybki sposób pozwalają osiągnąć 
efekt pozbycia się „chomiczków” i jednocześnie stymulują produkcję 
kolagenu. Pierwsze efekty liftingu skóry są zauważalne od razu po 
zakończeniu zabiegu i są one przejaskrawione przez ok 7-14 dni. Peł-
ny rezultat występuje już po 30-60 dniach. Przez okres dwóch tygodni 
mogą być zauważalne nierówności na twarzy. Jednak trzeba pamiętać, 
że proces gojenia jest indywidualny dla każdego z nas i uwarunkowany 
wieloma czynnikami. 
By określić najlepsze rozwiązanie dla Pani, zachęcam do przyjścia  
na konsultację tak, aby dobrać odpowiednie nici do wskazań i oczekiwa-
nych efektów, ale także by rozwiać Pani wszelkie wątpliwości i opowie-
dzieć ze szczegółami o procedurze zabiegu.
Pozdrawiam, Piotr Zawodny

Panie doktorze,
Mam asymetrię ust. Nie wiem, czy mogę je wyrównać. Czy jeśli 
będę chciała je powiększyć kwasem hialuronowym, a bardzo bym 
chciała wykonać taki zabieg, czy będzie to możliwe?
Natalia

Dzień dobry,
Pani Natalio, co do zasady większość ust jest asymetrycznych. Problem 
asymetrii nie dotyczy tylko Pani, a raczej większości z nas. Natomiast 
w sytuacjach, w których asymetria jest znacznego stopnia, za pomo-
cą kwasu hialuronowego można przeprowadzić odpowiednią korektę. 
Precyzyjnie przeprowadzony zabieg powiększania i modelowania ust 
skutecznie zredukuje, a czasami usunie asymetrię i zapewni Pani do-
bre samopoczucie. Omawiany problem nie należy do odosobnionych,  
co powoduje, że doświadczony lekarz jest jak najbardziej w stanie go 
rozwiązać i nie tylko wyrównać symetrię ust, ale także uzyskać ich pięk-
ny i naturalny wygląd.
Pozdrawiam, Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo - 
twarzowej, certyfikowany lekarz 
medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
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JAK CI SIĘ WIEDZIE 

reklama

Znam dobrze moje miasto. Wiem jak przejechać skrótem z Pomorzan 
pod Czerwony Ratusz. Wiem gdzie smacznie i w przystępnej cenie zjeść 
obfity obiad. W którym sklepie mięsnym kupić świeżą wołowinę, albo 
w rybnym dobrze uwędzoną rybę. Gdzie spotkać przyjaciół, jak uniknąć 
spotkania z wrogiem.
Znam swoje miasto. Znam z czasów, gdy bilety tramwajowe za dwa-
dzieścia groszy kupowało się u konduktorki, a „piątka” skręcała z placu 
Żołnierza w Obrońców Stalingradu, a następnie w prawo w Wojska Pol-
skiego. Gdy w pawilonach na Krzywoustego, albo tych w miejscu dzisiej-
szego „Medicusa” pachniała mielona kawa i  guma do żucia Cheving Gum 
o smaku pomarańczowym, albo miętowym. Gdy na ul. Bogusława była 
JEDYNA knajpa „Rifi-Fifi” i dwa postoje Taxi, jeden koło „Galluxu”, drugi 
pod księgarnią (księgarnia, drogie dzieci, to takie miejsce, w którym nie-
gdyś można było kupić książkę, a nawet tomik poezji. Co to za zwierzę ta 
„poezja” wyjaśnię przy innej okazji).
Znam moje miasto od roku 1960, kiedy to przywieziono mnie z Wrocła-
wia i zamieszkałem w niewielkiej willi przy Wałach Chrobrego. Tuż przy 
moim pokoju dziecinnym przycupnęło Muzeum Narodowe i Teatr Współ-
czesny.
Ślady II Wojny Światowej widoczne były na każdym kroku. Zrujnowana 
Baszta Siedmiu Płaszczy należała do państwa, a Most Długi czasami 
podnosił swoje skrzydła, by umożliwić przepłynięcie większych statków. 
Żurawie portowe w tamtych czasach nie były tak wspaniale podświetlo-
ne, ale za to wspaniale przeładowywały towary licznych statków, które 
przypływały do Szczecina z całego świata. Port żył dwadzieścia cztery 
godziny na dobę, a żeby dostać się na Łasztownię, należało zdobyć por-
tową przepustkę.
Skrzynie wypełnione warzywami, oranżadą i butelkami wody sodowej, 
do niewielkich sklepików rozwoziły wozy zaprzężone w konie, a w cen-
trum były cztery sklepy „Delikatesowe”…
Swoją drogą, zastanawiam się, jak można być aż tak starym? Nie. Uro-

czystego otwarcia budynku Bramy Portowej jednak nie pamiętam.
Pamiętam natomiast i to doskonale jedną rzecz o której dziś mogę jedy-
nie pomarzyć: sąsiedzką życzliwość.
Mieszkańcy domów wielorodzinnych, kamienic i nowo budowanych blo-
ków z wielkiej płyty po prostu się znali. Nie tam zaraz żeby się kochali, 
nie, nie. Były oczywiste sąsiedzkie sprzeczki i kwasy, jednak gruntownie 
rzecz ujmując, przeważała sąsiedzka życzliwość, która czasami urastała 
do rozmiarów wieloletniej, zażyłej przyjaźni. Jakże często wspominamy: 
moja babcia miała taką sąsiadkę z którą się przyjaźniła… No, to rozgląd-
nij się Czytelniku wokoło i policz wszystkich swoich przyjaciół pośród 
sąsiadów… Acha, mieszkasz na odludziu pod lasem i nie masz sąsiadów? 
Czy też na trzecim piętrze mrówkowca na Słonecznym i spośród siedem-
dziesięciu pięciu rodzin wchodzących tą samą bramą do domu, nie znasz 
nikogo?
Jak tu szklankę cukru pożyczyć, albo stówę do pierwszego? Jak oplotko-
wać tę staruchę spod ósemki? Z kim ponarzekać na drożyznę i ministra 
Czarnka? (jakoś wielka litera mi się zacięła w kompie).
„Nie da ci ojciec, nie da ci matka, tego co dać ci może sąsiadka”. Piękne 
i jakże prawdziwe przysłowie, tak wiele mówiące o stosunkach między-
ludzkich (jakkolwiek te stosunki by tu nie zabrzmiały).
Żal tych czasów, żal ludzkich postaw i charakterów, które w zastra-
szającym tempie odchodzą do lamusa. Dziś mój sąsiad z góry, wraca 
o pierwszej w nocy do domu, zakłada drewniaki i do świtu spaceruje  
z kuchni do łazienki. Takie hobby ma i cóż mogę zrobić? Uwagi mu prze-
cież nie zwrócę, bo o wiele większy jest, łysy i napakowany. Choć zasta-
nawiam się, czy kiedy już jego stukoty umilkną, nie pójść do niego, nie 
zastukać, a jak otworzy drzwi, nie poprosić o pożyczenie szklanki cukru?  
Jeśli w przyszłym miesiącu, nie znajdziecie swojego ulubionego felietonu 
w ulubionym „Prestiżu”, znaczyć to będzie, że swoje słowa przekułem 
w czyn.

mój miły sąsiedzie?

Dziennikarz, filozof  
robotniczo-chłopski. Jak tu szklankę cukru pożyczyć, albo stówę 

do pierwszego? Jak oplotkować tę staruchę 
spod ósemki? Z kim ponarzekać na drożyznę 
i ministra czarnka?

Szymon Kaczmarek





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

Bardzo się lubimy z czekoladowymi eklerkami. Prywatnie uważam,  
że świat bez eklerków byłby wręcz wybrakowany i żaden budyń z kaszy 
jaglanej, ani żadne kremy kokosowe im nie fikną. Też dam radę, nie że 
nie. Ale bez uczuć.
To, że ja lubię eklerki, to widać. Zawsze układają się tam gdzie lubią naj-
bardziej, czyli z tyłu i po bokach. Wierne są jak mało kto, jak już wpadną, 
to zostają ze mną.
Ponieważ jakiś czas temu sporo eklerków wpadło zostać, spotkał mnie 
taki oto problem: sukienka na wieczór panieński koleżanki.
Druhna organizatorka wymyśliła, że wszystkie będziemy w tiulowych 
spódnicach. Szmaragdowych, matko jedyna. Wiecie, jak to jest z wie-
czorami panieńskimi  – jest moda na tematyczne. 
Ja jestem jednak starej daty. Kiedyś na wieczorze panieńskim chodziło 
przede wszystkim o to, żeby możliwie najskuteczniej sponiewierać pro-
secco  siebie i pannę młodą (o ile nie jest w ciąży i może pić), wytańczyć 
się i pośmiać do zesikania z koleżankami.  A teraz jest jakoś pod górkę. 
Najpierw są te wszystkie quizy:  "Jak przyszła teściowa mówi do twoje-
go narzeczonego? : a)misiu b)pysiu c)Krzysiu". No i te tematy na ciuchy 
oraz królicze uszy, z którymi się potem musisz iść dać się na Wałach 
obfotografować, albo – jak uszy ocaleją z hulanki – nazajutrz do atelier 
na sesję profesjonalną. Kiedyś, w poniedziałek brałam udział w takiej 
sesji i to łatwe nie było. Tak nam się od soboty trzymał nastrój, że pan-
na młoda musiała oddychać w torebkę, a my wszystkie wyszłyśmy na 
zdjęciach jak stołki z drewna egzotycznego. 
Z nowych zwyczajów tylko limuzyna spoko, ja tam lubię się wozić limu-
zyną. Ma barek. W barku zawsze jest coś z bąbelkami na takie okazje.  
A nie ma takiej możliwości, aby gniewnie wypowiedzieć słowo „bąbelki”. 
Tak więc ta druhna wymyśliła gorsety i tiulowe fanfaronady. Sama 
wskoczy w metr kwadratowy firaneczki, to cwana. Ale mnie to już trze-
ba opakować metodycznie. Gorset od brafiterki (dziękuję Ci 21-szy wie-

ku za brafiting) jeszcze opanuje górę. Tu ściśnie, tu wypchnie i będzie 
bardzo dobrze.
Ale jak poskromić dół, żeby eklery do tutu pasowały?!
W takich przypadkach trzeba wezwać posiłki i nanotechnologię. Trze-
ba udać się po bieliznę do zadań specjalnych. Aby to zrobić, należy się 
solidnie przygotować, poćwiczyć, zrelaksować. Nie bez powodu w ele-
ganckich sklepach w przymierzalni podają szampana. To jest taka akcja, 
że trzeba się wesprzeć. 
Co innego bowiem przymierzać bluzki i kiecki, a co innego nawlekać na 
siebie w przymierzalni na zmianę rurę termokurczliwą, stylonową etuję 
na okulary dla pięciolatki – tak się mniej więcej czuje człowiek mierzą-
cy na sobie gacie obciskające, żeby znaleźć wersje, która robi boczkom 
pion, a tyłowi push – up.  Mało łokciem luster nie powybijałam wijąc się 
jak wąż przy zmianie skóry, zanim znalazłam model, który leżał jak trze-
ba.  Nadal widać, że lubię eklerki, ale już nie, że nimi żyję. 
Udałyśmy się zatem, pięknie opakowane, na Bulwary – dla odmiany, 
bo zawsze się jeździło na Wały, jak wspominałam. Teraz jednak jest 
tak światowo na Łasztowni, że jak nie pójść. Zdjęcie z kołem młyńskim 
olbrzymiej karuzeli – zaliczone, zdjęcie z dźwigozaurami na różowo  
– trochę trzeba było na ten kolor poczekać, ale był jak na zamówienie. 
Nawet marynarze się znaleźli, w sam raz do pozowania. Trochę tylko 
musiałyśmy przykucnąć, bo chłopcy akurat z Chile byli, a tam widać 
pułap niższy, co przy naszych szpilkach wypadało nie tak korzystnie.
Ponieważ słabo sobie ogarnęłam sponsorów tego felietonu, nie po-
wiem gdzie odbyły się uroczystości tej ceremonii, bo nie mam powodu 
do lokowania produktów, prawda. Ale nadmienię, że w tym mieście jest 
gdzie fetować z koleżankami, oj jest. 
Co jako puenta tego uroczego lata 2021 musi mi teraz wystarczyć na 
cały wrzesień, który niespodziewanie na nas napadł. 

„bąbelki”

Anna Ołów - Wachowicz

Zdjęcie z kołem młyńskim olbrzymiej karuzeli – zali-
czone, zdjęcie z dźwigozaurami na różowo – trochę 
trzeba było na ten kolor poczekać, ale był jak na 
zamówienie. Nawet marynarze się znaleźli, w sam 
raz do pozowania. Trochę tylko musiałyśmy przy-
kucnąć, bo chłopcy akurat z Chile byli, a tam widać 
pułap niższy, co przy naszych szpilkach wypadało 
nie tak korzystnie.

NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI,  
ABY GNIEWNIE WYPOWIEDZIEĆ SŁOWO
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Bolesław Prus, „Lalka”
adaptacja: Joanna Kowalska, reżyseria: Piotr Ratajczak 
Teatr Współczesny w Szczecinie

Adaptacja tekstu Joanny Kowalskiej to nie tylko formalne przełożenie 
powieści Bolesława Prusa w teatralny dramat, ale napisanie jej niemal 
na nowo. Kowalska, a za nią reżyser Piotr Ratajczak, snują tę opowieść 
właściwie „według” lub „na podstawie”. To się dzieje tu i teraz. Filtrują 
swoją interpretację przez doświadczenia ponad 130 lat, które minęły 
od wydania „Lalki”. Szczególnie w przestrzeni społecznej – to obraz pol-
skich cech narodowych, by nie rzec dosłownie „polactwa”. Efekt? Pora-
żająco aktualny portret współczesności, której rytm nadaje pieniądz, 
posiadanie dóbr i władza. Jest oczywiście i miejsce na miłość lub „mi-
łość”. Ratajczak z „Lalki” tworzy współczesne „Wesele”. W warstwie 
inscenizacyjnej to także formalne nawiązanie do interpretacji drama-
tu Wyspiańskiego Anny Augustynowicz z 2007 roku. Bohaterowie wiją 
się w onirycznym tańcu, ślepo wybijając nadany rytm i do wyczerpania 
powtarzając określoną choreografię (w drugiej części spektaklu zakłó-
ciło to niestety mocno odbiór, zabrało też aktorem energii do konstru-
owania kolejnych scen). Reżyser prowadzi akcję w jednej przestrzeni  
i jednym czasie, podczas uroczystej gali biznesu. Bohaterowie spo-
tykają się a to przy stole, a to w tańcu, lub przy kelnerskim kontu-
arze, jest też ścianka, a nawet transmisja video z… toalety (à la René 
Pollesch). To rozwiązanie zaskakująco ułatwiło czytelność fabuły, 
a pewne nieścisłości wynikające z ubiegu czasu łatwo wybaczyć.  

Przekraczania Prusa jest tu zresztą znacznie więcej. Ot przepyszne i po-
rażające jednocześnie przywołanie pewnej sceny z pewnego filmu, a wła-
ściwie wielu scen charakterystycznych dla pewnego reżysera o nazwi-
sku na literę „T”. Nie zdradzę oczywiście o kogo chodzi, ale dodam: Brawo 
Konrad Beta! Zostańmy przy aktorstwie: najwyższe uznanie dla całego 
zespołu za spójną i wspólną pracę. Nie można wskazać lepszej czy gorszej 
kreacji, choć z uwagi na znaczenie postaci czy wielkość ról na wyjątko-
wą uwagę zasługują znakomicie przygotowane postaci nieoczywistego  
i akuratnego Stanisława Wokulskiego (Adam Kuzycz-Berezowski) 
oraz pełnego sprytu i wigoru Ignacego Rzeckiego (Arkadiusz Buszko). 
Świetna była pełna sarkazmu Baronowa Krzeszowska w wykonaniu 
Joanny Matuszak. Brawurowo wypadła, grająca w spektaklu gościnnie, 
Weronika Dzierżyńska. Jej Izabela Łęcka to postać zmysłowa, pełna 
wdzięku, ale też jakiejś tajemnicy i przebiegłości, a do tego niezwykle 
intrygująca barwa głosu aktorki. Scenografia Marcina Chlandy impo-
nuje rozmachem, ale zamiast ułatwić poprowadzenie narracji wyni-
kającej z owego ujednolicenia czasu i miejsca, nieco jej przeszkadza.  
To nie tylko niefunkcjonalne (i niewykorzystane) schody, nachalne tworze-
nie wybiegu dla modelek, źle wyeksponowane przestrzenie gry i problem  
z oświetleniem kilku scen (oprócz wspominanej sceny inspirowanej 
twórczością reżysera filmowego na „T” – tutaj światło „zrobiło robotę”!).  
Wizualnie za to zachwycają kostiumy Grupy Mixer subtelnie lecz wy-
mownie inspirowane „epoką”. Na uwagę zasługuje przewrotny zabieg  
w akcie drugim, polegający na odebraniu im owej „epoki”. Muzyka To-
masza Lewandowskiego znakomicie wpisuje się w zamiary reżysera. 
Jest rytmicznie, gęsto, intensywnie. W określenie całości widowiska 
także. Prestiżowe 4,5 na 6. 

Kulturoznawca, animator i menedżer kultu-
ry, dziennikarz prasowy oraz telewizyjny,  
konferansjer, PR-owiec. Rzecznik prasowy 
Muzeum Narodowego w Szczecinie, zwią-
zany także z Przeglądem Teatrów Małych 
Form Kontrapunkt w Szczecinie oraz świno-
ujskim Grechuta Festival. Założyciel  
i reżyser niezależnego Teatru Karton. 

Daniel Źródlewski

Recenzje teatralne
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foto: P. Gmadzyk, Opera na Zamkufoto: materiały prasowe

JAZZUJĄCY POP     

Młode, utalentowane i pełne energii instrumentalistki, które na co 
dzień działają na scenie jazzowej, awangardowej i pop. W 2020 roku 
ukazał się pierwszy album grupy zatytułowany „ONE”. Nominowany 
do Fryderyków 2021 zespół O.N.E. Quintet wystąpi na zamkowym 
dziedzińcu. Podczas koncertu będziemy mogli posłuchać utworów  
z autorskiego programu artystek. O.N.E. Quintet to jazz w nowocze-
snym wydaniu. 

Szczecin, Zamek Ks. Pomorskich, 22 września, godz. 19

MISTRZ I MORZE

To już dziewiąta edycja corocznej wystawy „Mistrz i morze”. Organiza-
torem wydarzenia jest Galeria Sztuki Współczesnej ArtGalle. Mistrzo-
wie malarstwa, grafiki oraz rzeźby po raz kolejny pokazali jak nieba-
nalna potrafi być tematyka morza w sztuce. W tym roku będziemy 
mogli podziwiać prace m. in. Wojciecha Siudmaka, Rafała Olbińskiego, 
Michała Zaborowskiego czy Tomasza Sętowskiego.

Ekspozycję będzie można oglądać od 1 do 15 października, od wtorku  
do piątku w godzinach 12-18 oraz w soboty od 10 do 14. Wstęp bez-
płatny.

Szczecin, Galeria ArtGalle, ul. Śląska 53

foto: materiały prasowe



MŁODZI I MISTRZOWIE
Wiele dobrego można o nich powiedzieć: że są utalentowani, mają zawsze oryginalne pomysły i są najbardziej kreatywną orkiestrą kameralną  
w tym kraju, że wyprowadzili muzykę klasyczną z salonów w niecodzienne dla niej miejsca, że kochają to co robią i w końcu, że są bardzo zapra-
cowani. Baltic Neopolis Orchestra sezon jesienny rozpoczyna efektownie, bo od powrotu do swojego najbardziej prestiżowego projektu – Wielcy 
Koncertmistrzowie.

Wyznacznikiem klasy tego cyklu jest obecność w jego kolejnych edy-
cjach wybitnych muzyków tej miary co Bartłomiej Nizioł, Daniel Stabra-
wa, czy aktualny dyrektor artystyczny BNO Vasco Vassilev, którzy od 
dziesięciu lat goszczą w szeregach BNO, prowadząc niezwykłe koncer-
ty, na które składa się starannie przygotowany repertuar. 
Jesienią, a dokładnie 26 września, szczecińska publiczność będzie miała 
okazję uczestniczyć w takim koncercie, który poprowadzi dwóch znako-
mitych koncertmistrzów: Emanuel Salvador, skrzypek i koncertmistrz 
Baltic Neopolis Orchestra oraz Adam Klocek, wiolonczelista, dyrygent 
i dyrektor Filharmonii Częstochowskiej. Panowie poprowadzą koncert, 
na który złożą się utwory Franciszka Schuberta. – Publiczność wysłucha 
m.in. kwintetu smyczkowego C dur op.163 specjalnie opracowany na 
orkiestrę symfoniczną – mówi Emilia Goch-Salvador, dyrektorka Baltic 
Neopolis Orchestra. – Koncert został nazwany „Schubertiada” nie bez 
powodu. Otóż tak nazywano imprezy, koncerty i festiwale poświęcone 
muzyce Schuberta, które odbywały się w Wiedniu a także w jego okoli-
cach, jeszcze za życia kompozytora. Chcemy w ten sposób powrócić do 
tej znakomitej tradycji i przypomnieć muzykę prekursora romantyzmu 
w muzyce.
Kolejny koncert z tego cyklu poprowadzi wspomniany wcześniej Daniel 
Stabrawa, polski skrzypek i dyrygent, pierwszy koncertmistrz Filharmo-
ników Berlińskich. – Jestem podekscytowana na myśl o ponownej z nim 
współpracy – mówi Emilia Goch-Salvador. – Ten wybitny artysta popro-
wadzi koncert, na który złożą się utwory wyłącznie polskich kompozy-

torów: Mikołaja Góreckiego, którego wysłuchamy Concerto Notturno  
i jeden z utworów Michała Spisaka, jednego z czołowych przedstawicie-
li neoklasycyzmu w polskiej muzyce, kompozytora dziś nieco zapomnia-
nego, którego warto przypominać.
Z cyklem Wielcy Koncermistrzowie wiąże się Projekt stART, cykl kon-
certowy i jednocześnie program edukacyjny, w tym roku objęty mece-
natem Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który 
pozwala młodym, profesjonalnym muzykom, często jeszcze się uczą-
cym na udział w koncertach organizowanych przez BNO, oraz na spo-
tkanie i wspólną pracę z wybitnymi artystami. To przedsięwzięcie jest 
fenomenem na skalę kraju, gdyż dopiero co startujący muzycy klasycz-
ni rzadko mają okazję stanąć na wielkiej scenie i to w tak doborowym 
towarzystwie. W drodze przesłuchań, w tym roku ze względu na pan-
demię, przeprowadzonych online, wybraliśmy pięć osób, które przez 
rok zasilać będą szeregi Orkiestry i będą mogły koncertować w kraju  
i za granicą w ramach Akademii BNO. To rzadkość w przypadku tak mło-
dych ludzi. Trzeba być naprawdę utalentowanym i zdecydowanym, żeby 
zaraz po szkole móc zacząć grać. W tym roku mieliśmy dziesięć osób na 
jedno miejsce. Przesłuchania i wybór nie były łatwe, ponieważ poziom 
jaki prezentowały osoby, które się do nas zgłosiły był naprawdę wysoki. 
Wybraliśmy bardzo mocną piątkę.
Projekt stART rozpoczyna się w tym miesiącu, a jego finał z koncertem 
w Portugalii, odbędzie się w czerwcu przyszłego roku.

ad/ foto: materiały prasowe

Emanuel Salvador
koncertmistrz

Adam Klocek
koncertmistrz

Schubertiada
26.09.2021 r. | godz. 19:30

 Kościół pw. św. Jana Ewangelisty, Szczecin  
Baltic Neopolis Orchestra
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CHŁOPCY KONTRA BASIA 

Zespół wychodzi poza muzyczne schematy. Nowoczesne aranżacje 
jazzowe nawiązujące do korzeni to właśnie Chłopcy Kontra Basia. 
Twórczość zespołu to wędrówka po ludowych motywach i gawę-
dach, ubranych we współczesną stylistykę. Grupa może pochwalić się 
wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Szeregi zespołu  
od niedawna zasilają Łukasz Korybalski i Mateusz Modrzejewski, któ-
rzy przez lata zdobywali doświadczenie współpracując z innymi zna-
nymi artystami. 

Szczecin, GOKSiR Przecław, 24 września, godz. 19

BECKOMBERGA

Sara Stridsberg napisała sztukę „Beckomberga” w oparciu o własną 
historię rodzinną. Tytułowa Beckomberga to opustoszały szpital psy-
chiatryczny, który przyciąga niezwykłą siłą swoich byłych pacjentów. 
Ci odbywają podróż w przeszłość, wędrując „przez świetlne koryta-
rze”. Jak zakończy się ta wędrówka? Dowiecie się jedynie wybierając 
się na spektakl w reżyserii Anny Augustynowicz. W obsadzie Krystyna 
Maksymowicz, Anna Januszewska, Paweł Niczewski, Paweł Adamski, 
Joanna Matuszak, Magdalena Myszkiewicz, Barbara Lewandowska, Ja-
cek Piątkowski, Ewa Sobiech, Konrad Pawicki, Marian Dworakowski, 
Przemysław Walich, Grażyna Madej.

Szczecin, Teatr Współczesny, premiera: 25 września, godz. 19

foto: O
la Zielińska, Karolina Babińska
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MOC DOBREJ ENERGII

Jesienną aurę w Szczecinie rozwieje swoją niesamowitą energią Da-
ria Zawiałow. Artystka zawita do naszej filharmonii z trasą koncer-
tową promującą album „Wojny i noce”. Podczas koncertu usłyszymy 
najnowsze single artystki, takie jak „Za krótki sen” czy „Kaonashi”,  
które zmieszają się zarówno z utworami z najnowszego krążka, 
jak i dobrze znanymi już piosenkami z poprzednich wydań.  
Dobrze zaplanowane i w pełni oddająca klimat najnowszego albumu 
scenografia i warstwa graficzna przeniosą nas daleko na wschód…  
aż do Japonii. Organizatorem wydarzenia jest Good Taste Production.

Szczecin, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, 13 października, 
godz. 21

KOMEDIA POMYŁEK 

Farsa Iana Ogilvy w reżyserii Tomasza Obary, której bohaterem jest 
neurotyczny, nudny księgowy. Wiedzie uporządkowane życie, któ-
re kręci się wokół pracy. Do czego doprowadzi – tytułowa – „Chwila 
nieuwagi”? Afera z rosyjską mafią, tajemniczy nieznajomy, który noto-
rycznie opróżnia barek bohatera, natarczywa sekretarka, w której bu-
dzi się uczucie i zatroskana mamusia… Co z tego wyniknie? W obsadzie 
Piotr Bumaj, Sławomir Kołakowski, Adrianna Szymańska, Zbigniew Fi-
lary, Olga Adamska i Adam Dzieciniak.

Szczecin, Teatr Polski, 23-26 września, godz. 19

foto: Włodzimierz Piątek



Face-modeling
NATURALNA TERAPIA TWARZY

Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12 
tel. 513 086 098 
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DZIEWCZYNA  
Z IŃSKA WRACA  
DO SZCZECINA 

Margaret powraca do Szczecina z nowym albumem Meggie Vision, 
który uważa za swój dotychczas najważniejszy projekt. Artystka 
stworzyła ciekawą mieszankę brzmień urban music z hip-hopem.  
W tekstach przybliża nam ważne wydarzenia ze swojego życia oraz 
dzieli się własnym spojrzeniem na świat. To bardzo osobisty projekt, 
więc jeśli chcecie bliżej poznać artystkę, warto wybrać się na koncert 
i posłuchać utworów, będących fragmentami duszy Margaret. 

Szczecin, Klub Kosmos, 8 października, godz. 20:30

ŁONA, WEBBER  
I PRZYJACIELE

Szczecin to ich rodzinne miasto. Powrócą po długiej pandemicznej 
przerwie we wrześniu z ubiegłoroczną epką zatytułowaną „Śpiewnik 
domowy”, uznaną przez gremium Polish Hiphop Music Awards „Epką 
roku 2020”. Na koncercie usłyszymy też utwory z poprzednich wydań 
artystów. Do tego fenomenalne wsparcie przez live band The Pimps.

Nareszcie!

Szczecin, Wyspa Grodzka, 18 września, godz. 20

foto: Remigiusz Pilawka



PRAWDA KONTRAPUNKTU

Siłą Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt jest wypadkowa ponad-
półwiecznej tradycji oraz odwaga i świeżość spojrzenia współczesnych 
twórców – organizatorów festiwalu oraz jego uczestników. Nie traci na ak-
tualności dodana przed blisko trzema dekadami proweniencja nazwy „Kon-
trapunkt”.

Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt to – wbrew nazwie – interdy-
scyplinarny festiwal sztuki. To niezwykle wrażliwa konfrontacja rozmaitych 
stylistyk i języków, nie tylko scenicznych, to także zderzenie kultur, wszak 
Kontrapunkt ma charakter międzynarodowy. W głównym nurcie konkurso-
wym o laury festiwalu (z wysoką pulą finansową nagród) rywalizują zespo-
ły teatralne z całego świata. O podobne zaszczyty w ramach OFF Kontra-
punktu walczą także najlepsze teatry niezależne. Całość dopełnia bogaty 
interdyscyplinarny program wydarzeń towarzyszących. Obok teatru obecna 
jest muzyka, literatura, film, sztuki wizualne oraz performensy. Do tego ze-
stawienia śmiało można dołączyć także, wyniesioną do rangi sztuki, ideę 
Spotkania, która spaja wszelkie… kontrapunkty. 
55. edycja Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt odbędzie się  
w Szczecinie między 3 a 12 września 2021 roku. Mottem edycji będzie PRAW-
DA czyli pierwsze z transcendentaliów platońskich. W głównym konkurso-
wym nurcie Przeglądu szczecińska publiczność zobaczy dziewięć spektakli. 
Po sukcesie multimedialnego przedstawienia „Birdie” w 2019 roku do Szcze-
cina powracają Hiszpanie z Agrupación Señor Serrano. Tym razem zapre-
zentują „A House In Asia”, w którym stawiają pytanie o prawdę. Pytają co 
jest faktem, a co jedynie medialną informacją. Niemiecki Rimini Protokoll 
pokaże „Uncanny Valley” – spektakl wykonany przez… robota. Zewnętrzne 
podobieństwo do istot ludzkich sprawia, że łatwiej nam zaakceptować ma-
szyny. A jednak jeśli maszyna za bardzo przypomina człowieka, zaczynamy 
odczuwać nieufność. Zatem artyści pytają czym jest człowiek, a czym jest 
maszyna? Kolejny powrót na Kontrapunkt – Valentijn Dhaenens z belgijskie-
go SKaGeN tym razem odda hołd 2500 lat tradycji oratorstwa. Genialnie 
splatając razem fragmenty przełomowych przemówień postaci takich jak 
Wielki Inkwizytor, Sokrates, Mohammed Ali i Osama Bin Laden, Bigmouth 
pokaże, że chwyty retoryczne… niewiele się zmieniły. Jan Mocek z Czech  
w „Virtual Ritual” przeniesie widzów do równoległego świata video gier onli-
ne (MMOG). Twórcy zadadzą także kilka trudnych pytań: Jakie normy, zasady 
i kody można przekroczyć w wirtualnej przestrzeni? A jakie w rzeczywisto-
ści? Jaką rolę odgrywają reguły gier w naszym społeczeństwie? W „Jezusie” 
Nowego Teatru w Warszawie artyści wykorzystają punkt styku religii i sztu-
ki, by za pomocą teatru opowiedzieć o własnym, współczesnym rozumie-
niu radykalnych nauk Jezusa i o związanych z nim potrzebach i tęsknotach.   
„I tak nikt mi nie uwierzy” w wykonaniu zespołu Teatru im. Aleksandra Fre-
dry w Gnieźnie inspirowany jest losami Barbary Zdunk – ostatniej kobiety  
w Europie spalonej na stosie. Jej historia ukazuje, jak podważa się wiarygod-
ność kobiet, zarówno w czasach procesów o czary, jak i dziś. Kolejna kon-
kursowa prezentacja to monodram szczecinianina Arkadiusza Buszki „Zabić 
prezydenta” zrealizowany w Teatrze Współczesnym. Spektakl o Eligiuszu 
Niewiadomskim, zabójcy pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza 
jest próbą zrozumienia człowieka, szukania analogii, odniesień do współcze-
sności i poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie – jaki jest właściwy klucz do 
zrozumienia istoty tego zabójstwa? Arti Grabowski i Zbigniew Szumski po-
każą projekt z pogranicza teatru plastycznego i performansu. W „Warunki 
zabudowy” przygotowane przez Scenę Roboczą w Poznaniu we współpracy 
z Teatrem Cinema w Michałowicach to historia budowniczego placów i mu-
rów podziałów, próbującego odczarować wydarzenia z Placu Niebiańskiego 
Spokoju z 1989 roku, Trzech Kultur z 1968 roku, a także Murów: berlińskie-
go, palestyńskiego, chińskiego, meksykańskiego. Ostatni z konkursowych 
spektakli to propozycja Biennale Warszawa „Staff only”. W projekcie twórcy 
korzystają z osobistego doświadczenia zaproszonych migrantek-artystek  
i migrantów-artystów, żeby móc mierzyć się z koniecznością przedefiniowa-
nia znaczenia bycia aktorem i mieszkańcem Polski. 
Nagrody przyznają także jurorzy: Malina Prześluga − dramaturżka, dr Da-
riusz Kacprzak − historyk sztuki oraz Zbigniew Niecikowski – aktor, reżyser, 
wieloletni dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga”. Narracje wszystkich konkurso-
wych propozycji połączy hasło festiwalu: PRAWDA. 
Kolejny nurt: OFF Kontrapunkt – to prezentacje najlepszych spektakli  
niezależnych. W tym roku to dziesięć przedstawień. Psujesz trochę humor 

wszystkim dookoła wrocławskiego Teatru Zakład Krawiecki jest próbą po-
chylenia się nad problemem zaburzeń psychicznych i systemem lecznictwa 
psychiatrycznego w Polsce. Spektakl W dwóch językach polskich Teatru na 
Faktach z Wrocławia to podróż przez współczesną Polskę – strefę wolną 
od polskiego języka migowego, strefę wolną od tłumaczy, wreszcie: strefę 
wolną od Głuchych. Z kolei Sticky Fingers Club stołecznej formacji o takiej 
samej jak tytuł nazwie, to spektakl o ponoszeniu porażki, gdzie postacie za-
wsze stanowią drugi plan. Notorycznie zajmują czwarte miejsce, a w walce  
o Oscara konkurują z niedoścignioną Meryl Streep.
Misterium Buffo Orbis Tertius z Poznania to ostatni spektakl zmarłego  
w 2020 roku Lecha Raczaka. Opowiada fragmenty Świętej Historii. Spektakl 
jest pełen miłości i podziwu dla bohatera większości opowieści – Jezusa  
z Nazaretu, ale jednocześnie krytyki doczesnego kształtu zinstytucjonalizo-
wanej religii. Spektakl dyplomowy, czyli kilka piosenek o przemocy w teatrze  
w wykonaniu Teatru Nowego Proxima z Krakowa traktuje o jednej z ulu-
bionych rozrywek twórców teatralnych – moralizowaniu. Dotyka głośnych 
ostatnio wątpliwości: Czy twórcy są jednakowo surowi dla samych siebie 
podczas procesu pracy? Kuracjuszki wrocławskiego Stowarzyszenia Peda-
gogów Teatru to spektakl, dla którego punktem wyjścia jest historia obo-
zu internowania dla kobiet w Gołdapi w roku 1982. To opowieść o oporze, 
aktywizmie, tworzeniu społeczności, walce i emancypacyjnej wspólnocie. 
Poznaniacy z Circus Ferus pokażą Rodzinę i w sarkastyczny sposób przyjrzą 
się strukturze i relacjom rodzinnym, jednocześnie zgłębiając perspektywę 
wielopokoleniową. Ludzie/Psy warszawskiej Fundacji Analog to spektakl,  
a zarazem eksperyment społeczny. Opowiada o psach z perspektywy czło-
wieka i o ludziach z perspektywy psa. Usta/lenia to kolejny autorski spektakl 
Edwarda Gramonta, lidera i założyciela Teatru Terminus A Quo z Nowej Soli, 
w którym autor demaskuje obyczajowość polską, tym razem poprzez się-
gnięcie do legendy o Robin Hoodzie. 
W spektaklu I Come to You River: Ophelia Fractured Studia Kokyu z Wrocła-
wia podejmuje próbę ponownego opowiedzenia historii Ofelii, tym razem 
głosami współczesnych, młodych kobiet, które szukają odpowiedzi na pyta-
nie o przekaz, jaki dziś płynie z badania tej postaci, tak mocno zakorzenionej 
w naszej kulturze. Przedstawienia tego nurtu także rywalizują w konkursie. 
W tym roku oceniać będą: Paulina Skorupska – teatrolożka, Jolanta Krukow-
ska – współzałożycielka legendarnej Akademii Ruchu oraz Adam Karol Droz-
dowski – krytyk teatralny.
W programie Kontrapunktu znajdziemy także wiele wydarzeń towarzyszą-
cych, między innymi teatralny eksperyment White Rabbit, Red Rabbit Nas-
sima Soleimanpoura, spektakl kulinarny Giena Mientkiewicza, nową produk-
cję Fundacji pod Sukniami czy Stowarzyszenia Kamera. Będzie opowieść  
o Ludwiku Margulesie − Polaku, który zrewolucjonizował meksykański teatr. 
Będzie też całodzienna ekspedycja do nowo powstałego ośrodka Rampa Kul-
tura i Twierdza Design w Goleniowie. Zaplanowano także kilka koncertów, 
wśród nich Ensemble Kompopolex, czyli wrocławskie trio specjalizujące się 
w muzyce najnowszej, wykonujące utwory zaangażowane i angażujące.  





  

30 lat chluby Międzyzdrojów
foto: Dagna Drążkowska- Majchrowicz

Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach był pierwszym na pol-
skim wybrzeżu i drugim w Polsce hotelem sieciowym. Stał się symbolem  
i wizytówką Międzyzdrojów. 20 sierpnia tego roku obchodził swoje 
trzydziestolecie. W urodzinowej imprezie, której tematyka związana 
była z książką i filmem, wzięło udział ponad 220 osób. Wśród nich 
znaleźli się m.in. włodarze Międzyzdrojów, politycy, biznesmeni,  
pisarze i aktorzy np.  Zbigniew Buczkowski, Marek Włodarczyk, Robert 
Moskwa, Janusz Chabior. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także 
wieloletni goście, partnerzy biznesowi i pracownicy hotelu. Impreza 
częściowo miała charakter garden party – część wydarzeń odbywa-
ła się w hotelowym ogrodzie oraz na tarasie z widokiem na morze.  
Tam można było podziwiać pokaz barmański i pokaz sztucznych ogni. 
O artystyczny nastrój zadbali aktorzy Teatru Polskiego w Szczecinie. 
ds

Aktor Zbigniew Buczkowski 

Marcin Woźniak – prezes spółki Porto

Agnieszka i Piotr Drońscy – Baszta Nieruchomości

Marek Włodarczyk, aktor

Jan i Małgorzata Kozłowscy – Toyota Kozłowski, Monika Ko-
walska, dyrektor hotelu Vienna House Amber Baltic, Agnieszka 
Nykiel-Bobala, Krzysztof Bobala – agencja eventowa „Bono”

Beata Kiryluk, wiceburmistrz Międzyzdrojów, Monika Kowalska 
– dyrektor hotelu Vienna House Amber Baltic, Mateusz Bobek, 
burmistrz Międzyzdrojów

Jagoda i Marek Stępień – właściciele Oceanarium  
w Międzyzdrojach

Prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, wydział 
Budownictwa i Architektury w ZUT

Od lewej: Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie i aktor Michał 
Janicki (Teatr Kameralny)

Wojciech Gągorowski, właściciel agencji eventowej „Event Factory”

Kroniki140 



  

Artystycznie i biznesowo
foto: materiały prasowe

To była kolejna edycja autorskiego projektu Art&Business zorganizowa-
nego przez znaną szczecińską firmę BMW Bońkowscy. Potężna dawka 
kultury i sztuki promująca przy okazji nowy salon BMW i MINI, który zo-
stał otwarty przy ulicy Hangarowej. Spotkanie poświęcone było aktywnej  
i owocnej współpracy z Filharmonią Szczecińską im. Mieczysława Karłowi-
cza. Na gości wieczoru czekało mnóstwo muzycznych przeżyć oraz pokaz 
taneczny w wykonaniu Darii Borowskiej i Jerzego Sajdaka – Mistrzów Pol-
ski w tańcach standardowych. ds

Emilia Pilarczyk i Dorota Gródecka 

Dawid Głogowski 

Dominika i Dariusz Bońkowscy 

Andrzej Bloch i Kinga Wilczyńska

Od lewej: Isobel Perera, Dorota Serwa – dyrektor szczecińskiej 
filharmonii, Nina Manduk-Czyżyk, Przemysław Czyżyk

Motocykle z duszą
foto: Bogusz Kluz, Alicja Uszyńska

Czy motocykle to zwyczajne pojazdy? Zdecydowanie nie. Mają moc i mają 
duszę. Pod hasłem Soul Fuel został otwarty nowy salon BMW poświęcony 
tym niezwykłym maszynom. Na imprezie w salonie BMW Motorrad Boń-
kowscy pojawili się wielbiciele dwóch kół i stali klienci. Oprócz maszyn, 
czekał na nich, m.in. koktajl bar przygotowany przez 17 Schodów i prze-
kąski od Tawerna Catering. O muzyczną oprawę zadbał duet gitarzystów: 
Marek Szull i Jakub Wiśniewski. ad

Klienci Mirosław Zemmer i Marek Pliszka oficjalnie 
otworzyli salon BMW Motorrad Bońkowscy

Krzysztof Ossowski z 17 Schodów prowadzący 
degustację dla Gości wydarzenia

Od lewej: Nikodem Konopko, Grzegorz Ginardo, 
Norbert Durys

Od lewej: Tomasz Rutkowski, Maciej Olszewski, Grzegorz Ginardo, Sylweriusz Brycki, 
Dominika Bońkowska

Od lewej: Ewa Mróz, Radosław Zemmer, Robert Bielak – Klienci 
BMW Motorrad Bońkowscy
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20 lat Prezydenta
foto: AKK

 Pod koniec sierpnia w Centrum Konferencyjnym Bulwary na Łasztow-
ni odbył się jubileusz 20-lecia Prezydentury Bogumiła Rogowskiego  
w Business Club Szczecin – jednej z najstarszych i największych or-
ganizacji gospodarczych na Pomorzu Zachodnim. Na uroczystości 
pojawili się goście znani i ważni dla miasta oraz regionu m.in. kwiat 
lokalnego biznesu (z branży budowlanej i gospodarki morskiej,  
choć nie tylko), naukowcy, prawnicy, politycy, samorządowcy. Orga-
nizatorem jubileuszu była Kapituła Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin”, która  
w ten sposób chciała docenić wkład Bogumiła Rogowskiego w gospo-
darcze kształtowanie miasta i regionu.  ds

Od lewej: Tomasz Nagay, Ewa Nagay, Marszałek Senatu RP 
Tomasz Grodzki, Elzbieta Mamos, Leszek Mamos.

Od lewej: Wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera z zoną Małgorzatą, 
Bogumił Rogowski – Prezydent BCS, prof. Aneta Zelek – była rektor 
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz wicemarszałek województwa 
Stanisław Wziątek.

Prezydent BSC otrzymuje z rąk mec. Waldemara  
Juszczaka, w imieniu Kapituły i członków Klubu, 
statuetkę Gryfa z dedykacją: „Bogumiłowi 
Rogowskiemu Naród”.

Prezydent BCS otrzymał także odznaczenie – złotego Gryfa 
Pomorskiego, którego w imieniu Zarządu Województwa wręczył 
wicemarszałek Stanisław Wziątek.

Prof. Dariusz Zarzecki wręczył prezydentowi BCS Laudację na jego 
cześć. W środku Aneta Szreder-Piernicka.

Od lewej: Zygmunt Meyer – były marszałek województwa, Wojciech Ciuruś, 
Bożena Licht, Jarosław Stala, Lucyna Mackiewicz i Olgierd Mackiewicz.

Od lewej: poseł PO Arkadiusz Marchewka, znany szczeciński żeglarz i adwokat 
Patryk Zbroja, dyrektor Damian Greś – ZUM, Łukasz Rajecki, Zbigniew Matkowski, 
Piotr Łapko i Zbigniew Bujwid.
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Premiera inna niż wszystkie
foto: materiały prasowe

W sierpniu odbyła się jedna z najważniejszych premier marki Lexus. Zapre-
zentowana została nowa generacja modelu NX. Premierowa impreza była 
inna niż dotychczasowe, bowiem odbyła się w hali i na placu serwisowym, 
specjalnie zaaranżowanym na ten wieczór. Na odsłonięcie samochodu  
i towarzyszącej mu imprezie pojawiało się blisko 200 gości. Dla zebranych 
utwory Zbigniewa Wodeckiego zaśpiewał Robert Rozmus. ad

Od lewej: Małgorzata Kozłowska (Lexus Kozłowski), Kosta Runjaic (Pogoń 
Szczecin), Andrzej Krzyształowicz (Pogoń Szczecin), Jan Kozłowski 

Od lewej: Jarosław Mroczek (Pogoń 
Szczecin) z żoną i Jan Kozłowski (Lexus 
Kozłowski)

Beata i Grzegorz Adamowicz (Stars Adamowicz)

Robert Rozmus

Chór AM i Fisz Emade Two-
rzywo

foto: AKK

Od kilku lat Chór Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu 
„Wspólne brzmienia” łączy swoją działalność z przedstawicielami różnych 
gatunków muzycznych. Koncertował już z muzykami jazzowymi, etno, 
poezji śpiewanej, muzyki elektronicznej. W ostatni poniedziałek sierpnia 
wystąpił w Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza razem 
ze znanymi wykonawcami hip hopowymi – Fisz Emade Tworzywo. Na kilka 
dni przed koncertem wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Wzięli 
w niej udział dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch – dyrektor i dyrygentka chóru 
oraz Bartosz Waglewski - Fisz, raper i wokalista Fisz Emade Tworzywo. 
Podchwytliwych pytań  nie było. Były za to kanapki z paprykarzem szcze-
cińskim przygotowane przez Akademię Morską.
ds 

Dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch – dyrektor i dyrygentka chóru Akademii Morskiej  
w Szczecinie oraz Miłosz Wośko – kompozytor utworu „Syreny”, który także został 
wykonany w trakcie koncertu.

Fisz – Bartosz Waglewski pod ostrzałem dziennikarzy

Weronika Gocłowska – rzecznik prasowy Akademii Morskiej i Fisz
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Wróć do szkoły bez stresu Stargard bliżej Kalifornii
foto: materiały prasowe foto: Bogusz Kluz

Pod takim hasłem odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży zorga-
nizowane przez Polską  Fundację Przeciwdziałaniu Uzależnieniom.  
Młodzi uczestnicy zajęć poznali zjawisko stresu i nauczyli się nad nim pa-
nować. Przy okazji został omówiony temat emocji i uczuć, przy użyciu au-
torsko opracowanej metody ABC Inteligencji Emocjonalnej. Warsztaty  po-
prowadziły prezes PFPU Agnieszka Zalewska, dr n. med. Karina Ryterska 
oraz psycholożka i psychoterapeutka Małgorzata Gola – Chmielewska. Za-
jęcia zakończyły się spotkaniem z prezydentem Szczecina Piotrem Krzyst-
kiem, który z młodymi uczestnikami podzielił się swoimi doświadczeniami 
i wiedzą nt. stresu.. ad

W ostatni sierpniowy piątek w Stargardzie odbyło się kameralne otwar-
cie nowej kliniki medycyny estetycznej Ticket to LA. Klinika  wyróżnia się 
stylem, kolorami i luzem. Właściciel kliniki dr Hubert Bogacki wraz z ze-
społem gościł pacjentki i przyjaciół, prezentując  nietuzinkowe wnętrza 
oraz opowiadał o filozofii slowlife i selfcare przyświecającej Ticket to LA.  
Tego wieczoru rzeczywiście można było poczuć się jak w Los Angeles. ad

Młode uczestniczki warsztatów

Nina Manduk-Czyżyk (MediConsult), projektantka mody Sylwia Majdan

Od lewej: Agnieszka Zalewska, prezes PFPU, dr n. med. Karina Ryterska  
i psycholog Małgorzata Gola-Chmielewska

Małgorzata Leśniewska, Ewelina Olczak, Małgorzata Majewska

Dr Hubert Bogacki i Sara Łapszyńska (Ticket to LA)

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek z uczestnikami warsztatów

Bezstresowe zajęcia o stresie Małgorzata Majewska, Ewelina Olczak
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Oh My Green! Polmotor  
z olimpijczykami

foto: Karolina Tarnawska foto: AKK

Oh My Green! to nowa mini kolekcja Sylwii Majdan, której motywem 
przewodnim jest zieleń – kolor nadziei i szczęścia. Premiera projektów 
odbyła się w specjalnie zaaranżowanej scenerii, w Atelier projektantki.  
Wśród roślinności przypominającej dżunglę, o którą zadbały Kwiaciarnie 
Prowansja, przy drinkach od Poshe, panie nie tylko mogły przymierzyć 
nowe kreacje ale również obejrzeć unikatową biżuterię, wykonaną w kola-
boracji z marką Nahatik. ad

Autografy, uśmiechy, łzy wzruszenia, kwiaty, wspólne zdjęcia i rozmowy. 
Grupa Polmotor bardzo ciepło i rodzinnie przywitała naszych a także 
swoich olimpijczyków, którzy po ciężkich zmaganiach w Tokio powrócili  
do Szczecina. A powrócili  na tarczy bo aż z trzema medalami! Gratuluje-
my. ad 

Klaudia Waga, Paulina Szymańska

Drużyna Olimpijska Grupy Polmotor: Małgorzata Hołub-Kowalik, Patryk Dobek, 
Piotr Lisek, Marcin Lewandowski

Laila Szranek i Joanna Szewczak

Aleksandra Lendzion, Sylwia Majdan, Izabela Wierzbicka

Marta Gabryelska, Monika Nowak

Jacek Przepłata, członek Zarządu Grupy Polmotor, Małgorzata Hołub-Kowalik, 
złota i srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio

Ewa Hovsepyan, Urszula Smolny, Beata Modranka, Katarzyna 
Pęzińska-Kijak

Jacek Przepłata, Patryk Dobek, Małgorzata Hołub-Kowalik, Piotr Lisek, Marcin Lewan-
dowski, Konrad Kijak, dyrektor Kia Polmotor, Monika Pyrek, Anna Janik-Kordaczuk, 
dyrektorka Nissan Polmotor, Piotr Przepłata i, Sebastian Olkiewicz, członkowie Zarządu 
Grupy Polmotor

Kroniki145 



LISTA DYSTRYBUCJI

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
Medicus  pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Optegra ul. Mickiewicza 138
Ortho Expert ul. Jagiellońska 87B
Perładent - Gabinet Stomatologiczny  
al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz ul. 
Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziń-
ski ul. Śląska 5/2
PP Estetyczna ul. Żupańskiego 6/1
ST Medical Clinic  
ul. Kwiatkowskiego 1/26
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielko-
polska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnier-
ska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Synergia Centrum Psychoterapii & 
Coachingu ul. Emilii Plater 7c/16
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103

HOTELE
Courtyard by Marriott Brama Portowa 2
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75 
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50 
Hotel Grand Park ul. Słowackiego 18
Hotel Grand Focus ul. 3 Maja 22
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 adwokac-
ka ul. Kr. Korony Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski 
– kancelaria adwokacka  al. Boh.Getta 
Warszawskiego 1/4 
Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspól-
nicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k.  
ul. Klonowica 30/1
Andrzej Marecki – kancelaria adwokacka   
ul. Kr.Jadwigi 13/12 
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 adwokac-
ka  ul. Bogusława 5/3 
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwo-
kacka ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria 
adwokacka ul. Wyszyńskiego  14 
Licht Przeworska – kancelaria adwokacka 
ul. Tuwima 27/1 
Mariusz Chmielewski kancelaria adwo-
kacka ul. Odzieżowa 5  
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22 
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancela-
ria adwokacka ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kan-
celaria notarialna al. Jana Pawła II 17 
Kancelaria Notarialna Małgorzata 
Węgłowska ul. 5 lipca 9/1
Kancelaria Notarialna Małgorzata Posy-
niak ul. Józefa Piłsudskiego 20
Kancelaria Prawna Kamil Zieliński  
ul. Narutowicza 11/14
Kancelaria Radców Prawnych Brzeziński, 
Gregorczyk ul. Swarożyca 15A/3
Waldemar Juszczak – kancelaria adwoka-
tów 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
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fanaberia Deptak Bogusława 
Fit Cake ul. Śląska 5/1
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. Krzywo-
ustego 15/U3
Vanilla Cafe&Restaurant al. Wyzwolenia 
(Galaxy)
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 Motorrad Ustowo 55 
BMW i MINI Hangarowa 17
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  
Land Rover / Jaguar Ustowo 58
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. Heyki 27A
Idea Inwest ul. Tkacka 14/U1
Lider House ul. Modra 92/2
Litwiniuk Property (Oxygen) ul. Malczew-
skiego 26
Master House ul. Lutniana 38/70
PCG Deweloper ul. Panieńska 17
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
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
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
Lastadia ul. Zbożowa 4R
La Rotonda ul. Południowa 18/20
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. Pow. Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów  1
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Sushi & Pasta ul. Zbożowa 4
Tokyo  ul. Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława   
Tutto Bene Bulwar Piastowski 1
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
Zielone Patio pl. Brama Portowa 1

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. Świer-
czewska 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
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 44
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 
Floating Chillout ul. Iwaszkiewicza 20/U4
Kids Arena, ul. Staszica 1
Mabo B Zone Klub ul. Welecka 2
Marina Sport ul. Przestrzenna 11 
Polmotor Arena Wojska Polskiego 127
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
Atelier Piękna ul. Mazurska 21
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
Esthetic Concept ul. Jagiellońska 16A/
LU2
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej  
Jadwigi 12/1
GDG Aesthetic Club ul. Jagiellońska 81/1
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
Luxmedica ul. Welecka 1A
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
ArtGalle ul. Śląska 53
Centrum Informacji Turystycznej   
Aleja Kwiatowa
CITO ul. Szeroka 61/1
Filharmonia – sekretariat  
ul. Małopolska 48 
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 Super FM, Pl. Rodła 8
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73 
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztow-
nia) ul. Wendy 14 
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium 
Balticum ul. Mieszka I 61C
Szczeciński Park Naukowo-Technologicz-
ny  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 



AutoryzowAny sAlon lAnd rover I JAGuAr w szczecInIe  

Bońkowscy BrItIsh Auto  

ustowo 58, 70-001 szczecIn 

+48 91 852 34 00   |  sAlon@BrItIsh-Auto.pl 

www.BrItIsh-Auto.lAndrover.pl 

         / JlrBonkowscy 

zAprAszAmy do nAszeGo sAlonu I serwIsu

Dla spragnionych posiadania tego wspaniałego auta mamy dobrą wiadomość: Range Rover Sport jest dostępny w korzystnym fi-
nansowaniu Arval a także do jazd próbnych w salonie Bońkowscy British Auto.

Nie uzNaje  
kompromisów.  
raNge rover sport  
może być twój  
już od 344 400 zł



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


