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Tak się złożyło, że w numerze pojawiło się dużo interesujących kobiet. Zjawi-
skowa Tamara Gonzalez Perea na okładce, a na kolejnych stronach symbol sek-
su lat 90’, obecnie znakomita aktorka dramatyczna Katarzyna Figura. Z postaci 
historycznych – Gryfitka Elżbieta Pomorska, żona Karola IV Luksemburskiego, 
która według wiarygodnych źródeł łamała… podkowy i podbijała serca swoich 
poddanych. 
Silne osobowości, aktorki, władczynie, matki, żony. Mistrzynie w łączeniu 
niezliczonych obowiązków. Ich historie skłoniły mnie do głębszej refleksji.  
Czy multizadaniowość leży w naszej naturze lub jak kto woli, mamy ją w ge-
nach? Czy może na przestrzeni dziejów zostałyśmy wyposażone w jakieś do-
datkowe zasoby percepcji? Przecież to my mamy w głowach więcej szuflad na 
zadania, pamiętamy gdzie co leży, kiedy dziecko ma szczepienia oraz kto, kiedy 
ma urodziny. A może jesteśmy posiadaczkami super genu, którego dziwnym 
zrządzeniem losu nie mają mężczyźni?  
Naukowcy postanowili sprawdzić stereotyp, jakoby kobiety były po prostu  
z natury lepsze w wykonywaniu wielu zadań w tym samym momencie. Spraw-
dzono jak to możliwe, że choć nie mamy drugiej pary rąk, umożliwiających 
nam symultaniczne ubierania dziecka, przy jednoczesnym odpisywaniu na 
maile, pisaniu oferty lewą, a robieniu makijażu prawą ręką. Badania pokazują,  
że nie chodzi tu o żadne super moce, a sprawę całkiem prozaiczną – mamy  
po prostu więcej obowiązków i zadań. Musimy wykonać te zadania, choćby  
nie wiem co. 
O tym, jak nasze bohaterki pozbywały się ze swojego życia „muszę”, „powin-
nam, „wypada” przeczytacie na kolejnych stronach magazynu. To bardzo cen-
ne historie, celne obserwacje płynące z ich życiowych doświadczeń i zakrętów. 
Dają do myślenia. 
Nieśmiało wracają do życia premiery, wernisaże i kameralne spotkania towa-
rzysko - kulturalne. Nareszcie (!) choć nadal w pełnym reżimie sanitarnym moż-
na pójść do kina, teatru czy muzeum, co oznacza, że Prestiż wraz z wiosną bu-
dzi się do życia! Zainteresowanych odsyłam do naszych stron „kulturalnych”,  
a także znanej i lubianej kroniki towarzyskiej. 
W tej sytuacji nieco wytarty slogan „Byle do wiosny!” nabrał nowego znaczenia 
i nie wydaje mi się już tak sztampowy jak rok temu… I oby to wiosenne odmro-
żenie zostało już z nami na stałe.

Izabela Marecka 

Mamy to w genach?

Od naczelnej10 
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Teatr mój widzę ogromny – pisał wybitny polski dramaturg i malarz Stani-
sław Wyspiański („Wesele”, „Noc listopadowa”, Wyzwolenie”: jakby ktoś 
nie wiedział, a chyba coraz więcej nie wie lub mu tych informacji nie dane 
jest poznać – ot, takie teraz kształcenie). Ale ja, w Szczecinie, tuż przed 
wiosną Anno Domini 2021 mural mój widzę ogromny. Nie żebym był oso-
biście jego wykonawcą. Ale może np. takim cichym „spirytus movens” 
(znowu wskazówka dla niedouczonych – z j. łac. „duch sprawczy”) jakie-
goś dzieła szczecińskiego street artu? Skąd ten pomysł? Ano stąd, że 
miasto postanowiło przeznaczyć 150 tys. zł na realizację pięciu nowych 
murali. Zainteresowani artyści mogą zgłaszać się ze swoimi pomysłami 
do końca marca. Miasto czeka na propozycje murali, które będą nie tyl-
ko ozdobą dzielnicy, ale również „zintegrują mieszkańców i pobudzą do 
szerszego spojrzenia na sztukę w przestrzeni publicznej” – jak stwierdził 
Architekt Miasta. Murale powstaną na budynkach należących do mia-
sta, a uczestnicy projektu muszą zaproponować lokalizację i wykonać 
jego projekt. Jak więc już wspomnia-
łem sam owego dzieła nie stworzę.  
Bo co do mych zdolności plastycznych 
nie mam złudzeń. Po prostu zmarno-
wany talent. Tak mówiono. Kiedyś (w 
przedszkolu, nawet w podstawówce) 
dobrze się zapowiadałem podobno. 
Może gdybym wybrał malarstwo a nie 
pismaczenie, to kto wie? Może bym 
czegoś dokonał, może bym coś fajne-
go zmalował, może nawet bym w jakiś 
sposób przeszedł do historii malarstwa 
(bez obcinania sobie jakiejkolwiek czę-
ści ciała, gloryfikowania pędzlem zupy  
w puszce, czy też śmierci głodowej 
i sławy dopiero po latach)? Kto wie. 
Może teraz, wbrew trendom i modom, 
zostałbym przedstawicielem np. nie-
co już chyba zapomnianego kierunku 
w malarstwie, czyli batalistyki? Aż się 
prosi przecież przelewać na płótno  
a to „ustawki” kiboli, pacyfikacje po-
kojowych demonstracji przez policję, walki wewnątrzpartyjne, bitwy  
o stołki w różnych firmach i instytucjach, o to kto bliżej będzie siedział 
obok kogoś ważnego i sączył mu jad do ucha. Cała paleta możliwości. 
Współczesna Polska jest pełna takich widoków. Wystarczy włączyć te-
lewizor. Ale obraz, to jednak obraz. A co dopiero mural. Niektóre budzą 
niezłe emocje jak np. ten, pod szczecińską Trasą Zamkową, poświęcony 
znanemu polskiemu pisarzowi Jarosławowi Iwaszkiewiczowi i jego mi-
łości. Dwa razy chyba był niszczony. Widać więc, że street art spotyka 
się z odzewem. Choć może nie do końca z takim na jaki liczyli twórcy. 
Ale czym jest dzieło sztuki, którego nikt nie chce zauważyć? A jako,  
że miasto należy do mieszkańców, to i oni chyba powinni mieć wpływ 
na to co się na takim muralu pojawi. A pomysłów na pewno im nie za-
braknie. Wszyscy wiemy co np. zaproponowaliby kibice Pogoni Szczecin. 

Oczywiście wizerunek Floriana Krygiera – współtwórcy szczecińskiej 
drużyny. Jasne, oczywiste, ważna postać dla lokalnego sportu. Tylko Flo-
riana Krygiera jest już chyba w Szczecinie trochę dużo – ulica imienia Kry-
giera, stadion imienia Krygiera i jeszcze teraz (pewnie głosami kibiców) 
po ostatniej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego ma powstać 
pomnik Krygiera. W końcu ktoś może westchnąć: niech to jasna cholera, 
wystarczy już tego Floriana Krygiera! Kolejne pomysły na pewno zgłosili-
by reprezentanci przeróżnych partii politycznych czy działacze pewnych 
kontrowersyjnych ugrupowań obywatelskich. Ale przecież nie uda się  
w jednym muralu zaprezentować np. … STOP! Nie idźmy tą drogą, nie 
dajmy się sprowokować określonym elementom i podszeptom wrogich 
sił! No to może coś z kulinarnymi wizytówkami Szczecina. Mural a na nim 
w rolach głównych m.in. paprykarz, pasztecik, śledź i kebab (bo miasto 
powoli przekształca się w jakieś zagłębie tej potrawy w myśl hasła: „nie 
masz pomysłu na życie – otwórz kebaba! Zje go dziecko, chłop i baba”). 

Może znalazłby się także jakiś artysta, 
który plastycznie przedstawiłby sław-
ny … zapach szczecińskiej czekolady  
z fabryki Gryf? Młodzież teraz taka 
zdolna. Do wszystkiego. To może  
i zapach czekolady farbami w sprayu 
odda? Ale do głowy dobija mi się (jak 
pomysłowemu Dobromirowi) inna kon-
cepcja. Z czego słynie Szczecin w kra-
ju i na świecie? Z pięknych dziewczyn 
i kobiet! Co powiecie więc na mural, 
na którym znalazłyby się szczecińskie 
finalistki Miss Polonia, Miss Polski  
i innych wyborów Miss? Podobno naj-
więcej missek pochodzi właśnie ze 
Szczecina! Lidia Wasiak, Joanna Gapiń-
ska, Joanna Drozdowska, Małgorzata 
Rożniecka, Marzena Cieślik, Anna Tar-
nowska, Klaudia Ungerman. Długo wy-
mieniać. I teraz one, na jednej ścianie, 
w jednym miejscu (miejmy nadzieję, że 
reprezentacyjnym) będą spoglądać na 

nas oraz świat i sławić imię nasze. Czyż to nie będzie wspaniała rekla-
ma i atrakcja miasta!? Kto przejdzie wokół takiego muralu obojętnie, nie 
zerknie na niego, nie „rzuci okiem”, nie zachwyci się? Może chyba tylko 
Jurand ze Spychowa. Znajdą się pewnie i tacy, co spojrzą spod byka, od-
wracać będą głowę z nienawiścią albo u których nasze Misski będą wy-
woływać oburzenia piski. A pies z nimi tańcował. Przed wielu laty modne 
było hasło: „piękne dziewczyny na ekrany”. Dzięki temu polska filmogra-
fia odkryła m.in. Polę Raksę, Teresę Tuszyńską, Ewę Wiśniewską, Ewę 
Krzyżewską, Annę Dymną, Beatę Tyszkiewicz, Barbarę Kwiatkowską  
i wiele innych. Niech w Szczecinie zacznie więc obowiązywać nowe ha-
sło: „nasze Misski na mural”. Nie, nie za Ural. Piszę, tak jak mówię – wy-
raźnie: na mural!

Krzywym okiem

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

Dariusz Staniewski

rysował: Arkadiusz Krupa
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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. 

„Aniu, jak ty dobrze wyglądasz!” – wita mnie babcia, a mi błyskawicznie 
przechodzi ochota na ten jabłecznik z kruszonką, którego boski zapach 
czułam już na schodach. W słowniku babci bowiem, pojęcie „dobrze wy-
glądasz” oznacza mniej więcej tyle, że ci hula hop pasuje. W pasie.
Babcia jest starej daty, wtedy świat lubił, żeby kobieta miała tył i przód 
zauważalny, a najbardziej erotycznym hasłem było: „kochanego ciałka ni-
gdy za wiele”. Teraz są czasy Anji Rubik, teraz kości ma być widać lepiej. 
Najlepiej zaraz pod swetrem. Można ewentualnie mieć zad jak bochen-
ki zakopiańskie, ale tylko zad. Jak Kim Kardashian, albo Nicki Minaj, przy 
których to nasza literacka dorodna Jagienka (ta, co orzechy rzycią) jest 
w sumie deską. Panna Kardashian jest jednak w talii jak osa, a ja jakby 
bardziej jak bąk. 
Czyli co?  Czyli dieta.  
Żadna dieta mi nie obca, każdej dam radę. Razem z przyjaciółką (pozdra-
wiam, Gosiu!) jesteśmy np. bardzo na bieżąco z nowymi dietami. Dosko-
nale orientujemy się co to stewia, komosa, amarantus, spirulina, kasza 
bulgur. Bardzo skuteczne i zdrowe są, serio, dużo o nich czytamy. Pomię-
dzy karmelem, makaronem i świniną. I otóż starczy, przesadziłyśmy. Na-
deszła wiosna, czas na wnioski. Miało być bajkowo, miałam być księżnicz-
ką, a jednak jestem mamą Muminka. Wszystkiego się nie da zrzucić na 
kwarantannę. To dziś jest ten marcowy dzień, kiedy muszę na wagę wejść, 
przełknąć tę żabę, jak wcześniej eklerka, opanować murowany szok. Po-
klepać się mentalnie po plecach: dziewczyno, wypłacz się w ręcznik, świat 
już taki jest – niesprawiedliwy. Nie poszło w cycki. Sąsiad, pan Henio, od 
niedawna zaczął cię dostrzegać i kłaniać się nader szarmancko, a wiado-
mym jest, że ślepa chłopina jak kret, okulary nosi jak denka od butelek  
i bywa, że nie dostrzeże autobusu… A Ciebie widzi!
Ok, otrzyj oczy i wyłaź z łazienki, idź sobie poprawić morale w bardzo 
prosty sposób. Robi się to tak: idziesz prosto do aktualnego partnera  
i zadajesz mu pytanie retoryczne, ale z rozpaczą pewną w głosie, taką 
nieprzesadzoną: „Czy ja jestem gruba?!”. Jezu, no wiadomo, że jak z Tobą 
żyje, to już jest dobrze przeszkolony, posiada instynkt samozachowaw-
czy i tę stażem wypracowaną nieustającą czujność. Samobójcą nie jest, 
odpowie: „Ależ skąd!”. Przyjmij wtedy, że TAK ŹLE to jeszcze nie jest i za-
bierz się do roboty. Jeśli nie masz aktualnego partnera/partnerki, spytaj 
przyjaciółkę. Może Ci wprawdzie odpowiedzieć brutalniej, ale to również 
może mieć dobre skutki. Wtedy przyjmij, że jest AŻ TAK źle i zabierz się do 
roboty. Jak masz silną wolę (a skoro sezonowo ulegasz pączkom i czeko-
ladzie, to nie masz, ale co tam) to podziel lodówkę na część dietetyczną, 
Twoją i część dla tej wszystkożernej, choć wybrednej i nieokiełznanej hor-
dy paszcz – rodziny. Jeśli rodziny nie masz, to trzeba zauważyć, że ten za-
bieg dzielenia lodówki z kotem czy psem nie jest konieczny, ale na wszelki 
wypadek schowaj co smaczniejsze saszetki. Przyjdzie moment, że mogą 

kusić.  Lodówka: na swoją połowę kładziesz wszystkie produkty którym 
brakuje tego co Cię gubi, a co jest akurat najpyszniejsze na świecie. Nie 
ma tam np. miejsca na serki do wina, na samo wino też nie ma (jak żyć?). 
Tam jest miejsce na paszę, zielonkę, fit i lajt. I tego masz się trzymać,  
a nie zapomnij, że lodów nie zaliczamy do nabiału, KFC nie jest drobiem,  
a czekolada z wiśniami to nie warzywa i owoce. 
Jeśli masz naprawdę słabą silną wolę, to trudno: przedstawiasz całej ro-
dzinie nowe fit menu i nie zważasz na ich protesty wcale. I tak związków 
zawodowych nie założą.  Skarbowi, gdyby się unosił zbytnio, możesz za-
sugerować, że mógłby też spokojnie w pasie troszkę zrzucić, na jednej 
kwarantannie się tak upaśliście, ale nie musisz być taka. To nawet byłoby 
niesprawiedliwie, jeśli on Cię wcześniej oszczędził i nic dyplomatycznie 
nie powiedział. Ja jestem złym człowiekiem, należę do tych drugich: jak się 
mam męczyć, to reszta nie będzie mi się tu tiramisu delektować i maka-
ronem z borowikami w śmietance. Będą jechać na sałacie!  Nie no żartuję. 
Wiadomo, że przepisów jest masa, można jeść pysznie i naprawdę mało 
kalorycznie, a wartościowo. Dlatego robię sobie więc od teraz kuchenną 
rewolucję. Projekt: Wiosna Mamy Muminka. Będę teraz Magdą Gessler  
w wersji light. Będę jak Magda bez rozpirzonej treski. A oni będą płakać  
i jeść, jak w programie. Potem mi podziękują – jak w programie. 
Patelnię wysyłam na urlop, stawiam sobie naczynie do gotowania na pa-
rze i zawieram z nim prawnie związek, póki śmierć nas nie rozłączy. Taka 
para z parą.  Do chwili, kiedy ja lub rodzina, zacznie mieć sny o podtekście 
erotyczno-spożywczym o kąpielach w wannie barszczu. Potem przesta-
wię sobie plan dnia na o pół godziny wcześniej i będę używała nóg. Pie-
szo się będzie teraz przemieszczało, hrabino, na własnych giczach, ew. 
rowerowo. I mimo, że ostatnio zaliczyłaś na wszechobecnych o tej porze 
mokrych resztkach zimy takiego szlifa, że się wrony posrały ze śmiechu – 
jedziesz. Wyprowadzaj rower i wio! 
I ćwiczenia. Ćwicz, Anka, ćwicz. Biegaj może, spacerem chociaż. Ja po-
dziwiam wszystkich biegających, gorąco im kibicuję. Jeśli jednak gdzie-
kolwiek zobaczylibyście, że ja biegnę, to znak, że też macie natychmiast 
zerwać się do galopu, smalić kapcia, bo najwyraźniej zasuwa za mną osza-
lały nosorożec. Innej opcji nie widzę, bo ja nie biegam. Kocham jeść. Byle 
czego nie ruszę, ale jak już coś jest pyszne, to jakby chętnie. Co gorsze, 
potrafię gotować. To zguba, bo jak już umiem, to ciągle to robię, sytuacja 
tego zaczęła wymagać, są naciski w najbliższym otoczeniu. Czasem uda 
mi się tak przejść samą siebie, że danie wychodzi tak dobre, o mamuniu, 
tak dobre, że się człowiek ma ochotę dotykać. No ale jak już się tak do-
tykasz, a paluszki się za głęboko zapadają, to już mus. Trzeba się będzie 
pomęczyć. 
Trzymajcie kciuki! I możecie dołączyć! Zanim nas dopadnie Lato Mumin-
ków.

Wiosna  
Mamy Muminka

Anna Ołów - Wachowicz

To dziś jest ten marcowy dzień, kiedy muszę 
na wagę wejść, przełknąć tę żabę, jak wcze-
śniej eklerka, opanować murowany szok. Po-
klepać się mentalnie po plecach: dziewczy-
no, wypłacz się w ręcznik, świat już taki jest 
¬niesprawiedliwy. Nie poszło w cycki. 

Felieton13 
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JBB BAŁDYGA SKLEP 
PARTNERSKI

ZDROWE WYPIEKI  
BY AGNIESZKA KUNA SKIN&BODY CLINIC THE WORLD NEEDS 

NATA

reklama

Portugalia dotarła do Szczeci-
na. Miasta, które potrzebuje 
więcej radości, dobrego humoru  
i przyjemności życia, i możliwo-
ści delektowania się zmysłowym 
oraz kojącym smakiem wyjętych 
prosto z pieca babeczek pastel 
de nata. To uczta dla podniebie-
nia: idealne połączenie cienkiego  
i chrupiącego ciasta francuskiego 
z kremowym nadzieniem, a lekko 
przypieczona góra tylko dodaje 
smaku. Pastel de Nata – trudno 
skończyć na jednym!

Szczecin, al. Wojska Polskiego 47

Świeże wędliny i mięso każdego 
dnia, szeroki wybór najlepszych 
produktów oraz przyjemna i pro-
fesjonalna obsługa klienta – to po-
wody, dla których warto odwiedzić 
sklepy partnerskie JBB Bałdyga.  
To firma rodzinna, działająca na 
rynku od 1992 roku. We wtorek,  
9 marca, został otwarty nowy sklep 
partnerski na przeciwko Starej  
Cegielni.

Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 
128B

To nowoczesny salon kosmeto-
logii, oferujący zabiegi z zakresu 
pielęgnacji twarzy – mikroderma-
brazji diamentowej, mezoterapii 
mikroigłowej, oczyszczania ma-
nualnego, peelingu chemicznego 
i kawitacyjnego, liftingu próżnio-
wego, terapeutyczny zabieg dy-
niowy zawierający AHA, BHA, pro-
biotykami i niacynamidem oraz 
ciała np. gold & pearls ceremony, 
chocolate & pistachio ceremony, 
relaks, wyszczuplanie, masaże.

Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 
39/1

To cukiernia, która używa wyłącz-
nie mąk bezglutenowych, w  wy-
piekach nie ma jajek, masła, mle-
ka, cukru, półproduktów, tłuszczy 
trans oraz chemicznych polepsza-
czy smaku, wyroby pieczone są 
tylko na oleju kokosowym, nie ma  
sztucznych barwników ani aroma-
tów, ciasta słodzone są bananami, 
daktylami i najzdrowszym nierafi-
nowanym cukrem kokosowym.

Szczecin,  pl. Lotników 3 U2
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Nieinwazyjna laserowa  
medycyna estetyczna

Odmładzanie twarzy, szyi,  
dekoltu i dłoni – LASER CO2

30%  
rabatu na zabiegi
Mona Lisa Touch

i ginekologię  
estetyczną



SYNERGIA CENTRUM 
PSYCHOTERAPII  
& COACHINGU

FIT CAKE FLAWLESS STUDIO 
HYGGE MASSAGE  

& SPA KAMILA 
KRAWCZYK

reklama

Bardzo przytulna świątynia se-
ansów masaży leczniczych, re-
laksacyjnych, rytuałów SPA oraz 
zabiegów pielęgnacyjnych na cia-
ło. Wszystko to w towarzystwie 
komfortu i wygody, by zaznać 
głębokiego wyciszenia, relaksu  
i odzyskać harmonię ciała, ducha 
oraz umysłu. Czerpiąc z dóbr na-
tury – wszystkie zabiegi są dobra-
ne do potrzeb klienta i wykonane 
na bazie naturalnych i organicz-
nych składników. Uwieńczenie se-
ansów kompozycją ziołowo-her-
bacianych naparów, wzmacnia 
ich efekt od środka.

Szczecin, Atelier Piękna Anity 
Abramowskiej ul. Mazurska 21

Zespół wykwalifikowanych spe-
cjalistów z wieloletnim doświad-
czeniem m.in. psycholodzy, psy-
choterapeuci różnych nurtów, 
seksuolodzy, psychodietetycy, te-
rapeuci uzależnień. Proponują psy-
choterapię indywidualną (dla osób 
dorosłych, dzieci i młodzieży), par 
i małżeństw, rodzinną, uzależnień, 
terapie DDA, jak rówież szkolenia 
i warsztaty dla terapeutów, np.  
z terapii schematów. W związku  
z koronawirusem Centrum Syner-
gia wprowadziło wygodną i bez-
pieczną formę terapii – sesje on-li-
ne, bez wychodzenia z domu.

Szczecin, ul. Jagiellońska 90/7 oraz 
ul. Emilii Plater 7c/16

To nieszablonowe  miejsce na ma-
pie Szczecina w którym specjali-
ści zadbają o wizerunek klienta 
i jego paznokci. Studio cechuje 
precyzja, profesjonalizm oraz 
cała  masa kreatywności.  Jeste-
śmy na bieżąco z nowinami ze 
świata branży beauty i tworzymy 
miejsce w którym nie tylko moż-
na skorzystać z usług kosmetycz-
nych ale również spędzić inspiru-
jąco czas w gronie pasjonatów 
– zapewniają pracownicy studia.

Szczecin, pl. Zwycięstwa 1

Jedyna tego typu sieć „niecukier-
ni” w Polsce. Zdrowe desery bez 
cukru, glutenu i laktozy, wśród 
których jest także wiele wegań-
skich oraz keto. Bezpieczne dla 
osób na diecie oraz z nietoleran-
cjami pokarmowym. Właściciele 
całym sercem wspierają ekolo-
giczne przedsięwzięcia. I w tym 
też duchu zaprojektowany został 
lokal – wiele zieleni i drewna. Fit 
Cake proponuje np. fit desery  
w słoikach, ciasta m.in. szarlotka 
migdałowa, sernik waniliowy, mar-
chewkowe, malinowa chmurka 
oraz baton – Oreo.

Szczecin, Śląska 5/1



foto: P. Gmadzyk, Opera na Zamku

DOBRZE SPRZEDANE

Znana ze świetnych makijaży i charakteryzacji Agata Maxellon. 
wraca z nowym projektem. Niejednokrotnie mieliśmy okazję z nią 
współpracować, a jeden z jej projektów – album wizażowy „Dosię-
gnąć gwiazd” był bohaterem jednej z naszych okładek. Ostatnio 
jednak, coraz częściej przyjmuje rolę producentki sesji fotograficz-
nych, ale także filmów wizerunkowych, reklamowych i wideoklipów. 
Niedawno zabrała się za produkcję pierwszego muzycznego tele-
dysku, gromadząc na planie grupę kreatywnych i utalentowanych 
ludzi. Teledysk, przy którym pracowali powstał do trapowego utwo-
ru „Sprzedane” młodego artysty o pseudonimie Migi, który w prze-
śmiewczym stylu opowiada o internetowym świecie influenserek. 
– Udało mi sie zebrać naprawdę świetną ekipę – mówi producentka: – 
To bardzo kreatywni ludzie, część związana ze Szczecinem, w którym 
zresztą powstał cały projekt. Kostiumy to dzieło Dominki Kujawy,  
z którą uwielbiam pracować. Podrzuciłam jej pomysł a ona po pro-
stu wiedziała co ma robić. Makijaże to zasługa Hanny Lazar a auto-
rem teledysku jest Marek Lisowski.
Zdjęcia były kręcone w Antykwariacie Marka Wyłupka i we wnę-
trzach luksusowych apartamentów Mariacka. Premiera wideoklipu 
w marcu.

ad

foto: Zbigniew Kołodziej

foto: Zbigniew Kołodziej

foto: Sylwester Pińczuk



SZCZECIŃSKI STYL,  
LONDYŃSKA JAKOŚĆ

Pochodząca ze Szczecina stylistka Agnieszka Palczewska 
szczególnie ukochała sobie polskie marki. Wspólnie z fo-
tografem Luigim Cianfarano zorganizowała sesję w Lon-
dynie, promującą szczecińskie projektantki. 
– Jakiś czas temu dostałam propozycję stworzenia styli-
zacji do sesji zdjęciowej, zgodziłam się pod warunkiem, 
że będę mogła pokazać polskie marki, w których jestem 
zakochana – mówi stylistka. – Mój pomysł podchwyciły 
fantastyczne dziewczyny ze Szczecina: Daria Salamon  
z Fanfaronady, Magda Zgórska z Expose Akcesoria i Pauli-
na Ogrodowska z Poli Studio. Wszystkie są niezwykle uta-
lentowane. Mamy naprawdę wspaniałych projektantów  
i twórców, wspaniałych rzemieślników i artystów. To co 
nas wyróżnia to fakt, że nie kopiujemy i tworzymy wła-
sny design. Za oryginalnym stylem idzie także jakość.  
I to chcieliśmy pokazać. 

ad / foto: Luigi Cianfarano \ stylizacje: Agnieszka Pal-
czewska / wizaż: Marta Bagnoli / modelka: Britany Olivas/ 

Linderstaub
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ŚNIJ, ODKRYWAJ, ŻEGLUJ
„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap 
 w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”. 

Choć te słowa Marka Twaina, wybitnego amerykańskiego pisarza 
mogą się odnosić do właściwie wszystkiego, najmocniej działają  
w kontekście wody, podróżowania i żeglowania. Żeglarstwo jest tą 
jedną z piękniejszych pasji, dzięki której odkrywamy nowe miejsca na 
mapie świata, poznajemy bliżej żywioły, takie jak wiatr i woda, zdoby-
wamy nowe umiejętności, ale także znajdujemy czas na głębsze po-
znanie siebie. Czy zatem wato nauczyć się sztuki żeglowania? Jak naj-
bardziej, a Yacht Klub Polski Szczecin jest do tego miejscem idealnym. 
To prestiżowe stowarzyszenie utrzymuje tradycje i sportowego du-
cha żeglarstwa na wysokim poziomie, a jednym z jego założeń jest 
prowadzenie merytorycznej edukacji żeglarskiej. Teraz można z tego 
skorzystać. Już 27 marca w YKP Szczecin rusza kurs na sternika moto-
rowodnego, a 16 kwietnia na żeglarza jachtowego. Wiosna to znako-
mity czas na początek żeglarskiej przygody. 
Zajęcia prowadzone są na jeziorze Dąbie na przystani MARINA’CLUB 
oraz na wodach morskich Szczecina i Zalewu Szczecińskiego.  
Do szkoleń żeglarskich wykorzystywany jest jacht Sun Odyssey 32i 
Legende, który jest pełnomorską jednostką, zaś szkolenia motoro-
wodne odbywają się na jednostce typu RIB Sportis. O poziom i wiedzę 
uczestników kursów dba profesjonalna i doświadczona kadra. Dzięki 
niej można zdobyć nie tylko uprawnienia żeglarza jachtowego i sterni-
ka motorowodnego ale także jachtowego sternika morskiego. 
By nim zostać warto w lipcu wybrać się w rejs szkoleniowy, podczas 
którego realizowany jest pełen zakres programu nauczania. Trasa rej-
su obejmuje morskie porty i wyjście w morze, co oznacza, że naukę 
można połączyć z małymi wakacjami. Nie ma zatem co czekać, aż 
sezon wyciągnie do nas dłoń. To my chwyćmy go za nogi i do roboty! 
Szczegóły o kursach: www.ykp.szczecin.pl/kursy.

ad / foto: materiały YKP
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ERA ZWIEWNOŚCI

Lekka, ulotna, wręcz bajkowa, a jednocześnie bardzo kobieca. Sesja fa-
shion „Light Thoughts” jest swego rodzaju antidotum na ciężki, dla nas 
wszystkich, poprzedni rok.

Tatiana Malinnikowa, ukrywająca się pod pseudonimem Żółty Kot, au-
torka tych zjawiskowych fotografii tłumaczy to tak: – W swojej pracy 
znajduję sporo inspiracji w astrologii. Dlatego i przy tej sesji dałam temu 
zainteresowaniu ujście – mówi. – W 2020 roku świat wszedł w erę Wodni-
ka. To era powietrza. Zatem w trakcie szukania pomysłu na sesję pokie-
rowało nas w stronę czegoś lżejszego i zwiewnego. 
Na planie Tatiana pracowała ze świetną ekipą: makijażystką Klaudią Sa-
doch i stylistką Katarzyną Spietelun. Modelka Natalia Nell Marczewska 
na zdjęciach zaprezentowała kreacje od utalentowanych polskich pro-
jektantek. Są to projekty Aleksandry Szcząchor, Klaudii Klimas i Emiliji 
Macherzyńskiej.  – Fotografią zajmuję się stosunkowo niedawno. Bardziej 
świadoma przygoda z nią zaczęła się jakieś 4 lata temu, kiedy mieszka-
łam w Rotterdamie – mówi autorka sesji. – Na ten moment czuje się 
absolutnym „świeżakiem” w temacie i ten stan daje mi ciągły niedosyt  
i chęć rozwoju w tej dziedzinie. Właśnie to jest moją główną motywacją. 

ad/ foto: Tatiana Malinnikowa / IG: @zolty.kot.foty 



foto: P. Gmadzyk, Opera na Zamku

PYSZNA NATURA  
Z LODUFFKI

Naturalne lody rzemieślnicze z dodatkiem suszonych i żywych kwia-
tów jadalnych? Dlaczego nie. Kto nie próbował lodów z dodatkiem 
chabrów, róż, piwonii czy stokrotek ten jeszcze wiele musi się na-
uczyć w kwestii smaku. Takie delicje serwuje urocza Loduffka, znajdu-
jąca się na kultowym Ryneczku Pogodno.
 
Historia tego miejsca związana jest z… pandemią. Joanna Czaj-
kowska otworzyła Loduffkę, kiedy po kilkunastu latach w fir-
mie farmaceutycznej zlikwidowano jej miejsce pracy. A że przy-
padło to w czasie trwającej pandemii to trzeba było szybki coś 
wymyślić. – Nie było czasu na siedzenie, tylko na działanie – mówi.   
– Za radą naszych przyjaciół, którzy już prowadzą biznesy na Rynecz-
ku Pogodno, poszliśmy w lody rzemieślnicze od serca, a takich na 
Ryneczku brakowało. Dostaliśmy kontakt, do rzemieślnika który robi 
lody z najwyższej jakości składników, z prostym składem i nawiązali-
śmy współpracę – dodaje.
W Loduffce można zjeść m.in. lody z suszonymi kwiatami od Love 
Nature. Prawdziwym przebojem są jadalne miseczki BreadPack,  
w których serwowane są lody z żywymi kwiatami, a także lody z bocz-
kiem dla psów. – Oprócz tego można u nas kupić wyroby z drewna od 
mojego męża, czyli Stolarza Michała, zabawki dla dzieci i drewniane 
ozdoby. Jest też kącik zabaw dla dzieci. Każdy czworonóg znajdzie  
u nas miskę z wodą i jest mile widziany. 

ad/ foto: materiały prasowe

foto: P. Gmadzyk, Opera na Zamku

AKTA CZAROWNICY

Postać Sydonii von Borck, niesłusznie oskarżonej o czary pomorskiej 
szlachcianki cały czas powraca. Najsłynniejsza „czarownica” z tej czę-
ści Europy jest również niewyczerpaną inspiracją dla innych, w tym dla 
polsko-niemieckiego projektu „Akta Sydonii / Die Akte Sidonia”, którego 
część stanowi słuchowisko nawiązujące do jej losów.
Audycja, której premiera jest zapowiedziana na drugą połowę marca 
(dostępna będzie bezpłatnie na stronie projektu i na kanale YouTube 
Pommersches Landesmuseum) powstawała po dwóch stronach granicy 
– w Greifswaldzie i w Goleniowie. W tych miastach znajdują się bowiem 
Muzeum Pomorza (Pommersches Landesmuseum) i Teatr Brama, part-
nerzy tego projektu. Sydonia przemawia w nim głosem dwóch aktorek: 
Katji Klemt (w wersji niemieckiej, na zdjęciu) i Aleksandry Ślusarczyk  
(w wersji polskiej). 
Przy tworzeniu scenariusza korzystano m.in. z oryginalnych proto-
kołów sądowych, dokumentów pochodzących z procesu Sydonii.  
To jednak nie wszystko. W tym materiale nie brakuje także fragmentów 
prawie nieznanego współcześnie dramatu inspirowanego historią Sy-
donii von Borck, napisanego przez Paula Jaromara Wendta dla Miejskie-
go Teatru (Stadt-Theater zu Stettin), który miał premierę w 1874 roku  
w Szczecinie. – Naszym celem jest uwolnić jej historię od stereotypów, 
opisać jej losy w oparciu o źródła przechowywane w archiwach w Polsce 
i w Niemczech, nagłośnić wypowiedzi ekspertów i ekspertek na jej te-
mat, a także zachęcić mieszkańców i gości regionu do zgłębiania jego 
fascynującej historii– tłumaczy Dorota Makrutzki z Muzeum Pomorza 
w Greifswaldzie, pomysłodawczyni projektu. – Punktem wyjścia dla pro-
jektu są przechowywane w archiwach rękopisy, w których zachowały 
się również fragmenty zapisane przez samą Sydonię. Korzystając ze 
sztuki aktorskiej chcieliśmy je ożywić i sprawdzić jak mogłyby one wy-
brzmieć dzisiaj. 
„Akta Sydonii / Die Akte Sidonia” to próba spojrzenia na historię prześla-
dowań czarownic w Księstwie Pomorskim w szerszym kontekście, któ-
rej Sydonia von Borck jest najbardziej znanym przykładem. My również 
zachęcamy do lektury naszych dwóch artykułów poświęconych postaci 
legendarnej Sydonii von Borck oraz niechlubnych polowań na czarowni-
ce: „Czarownice nie płoną*” i „Sydonia: na tropie czarownicy”.

ad/ foto: Dorota Makrutzki
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KTO DOŁĄCZY DO GRONA  
LAUREATÓW NAGRÓD ŻEGLARSKICH?

Znamy już nominowanych do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. Na liście znaleźli się najlepsi żeglarze, którzy mimo trudnego se-
zonu, mają na swoim koncie niebywałe osiągnięcia.

Nominowani do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina za dokonania w 2020 roku:
Nagroda L. Mączki: Jerzy Radomski, Wojciech Maleika, Stanisław Żyła. Rejs Roku:  Andrzej Górajek. Żeglarz Roku: Wojciech Maleika, 
Tomasz Odzioba, Halina Górajek, Regatowiec Roku: Tadeusz Kubiak, Oskar Sawicki, Tomasz Odzioba. Popularyzator Żeglarstwa: Ma-
ciej Cylupa, Marek Padjas, Maciej Krzeptowski. Wydarzenie Żeglarskie: Regaty Bałtyckie, Regaty YKP, Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist. Nagroda Kota Umbriagi: Zosia Wołosz, Jakub Guźlecki, Przedszkole Żagielek. Trener Roku: 
Jerzy Kaczor, Robert Siluk. Żeglarska Nagroda Specjalna: Hanna i Tomasz Piórscy,  Izabella Kidacka, Tadeusz Natanek.

Wygrać może tylko jeden. Spośród nominowanych w każdej kategorii, 
statuetka oraz tytuł zostaną przyznane jednemu laureatowi. I tak do 
grona szczęśliwców w tym roku dołączy kolejna 9. O tym, kto dokład-
nie otrzyma nagrody dowiemy się już 27 marca podczas ogłoszenia 
wyników. Gala wręczenia Międzynarodowych Nagród Żeglarskich była 
zawsze okazją do spotkania się i dyskusji w żeglarskim gronie. Niestety, 
pandemia nie jest przychylna takim wydarzeniom. Zatem po raz kolejny 
ogłoszenie wyników zostanie zaprezentowane online. Podczas transmi-
sji, która odbędzie się 27 marca na profilu Sail Szczecin w serwisie Fa-
cebook, dowiemy się, kto w tym roku zwyciężył. A wybór wcale nie jest 
łatwy. Podczas tegorocznej edycji wpłynęły 104 zgłoszenia. 

Najwięcej dotyczyło Nagrody Głównej im. Kapitana Ludomira Mączki 
(30 zgłoszeń dla 15 kandydatów). Sporo formularzy wpłynęło także 
do kategorii Popularyzator Żeglarstwa (20 zgłoszeń) oraz Żeglarskiej 
Nagrody Specjalnej (13 zgłoszeń). Spośród wszystkich kapituła wyzna-
czyła nominacje do konkretnych kategorii. Od przyszłego roku jedna  
z nagród zostanie opatrzona imieniem Aleksandra Doby. 26 lutego ka-
pituła konkursu Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina pod-
jęła uchwałę w sprawie uhonorowania dokonań podróżnika Aleksandra 
Doby i ustanowienia Nagrody Specjalnej jego imieniem.
Pełny opis nagród i nominowanych na stronie:  
nagrodyzeglarskie.szczecin.pl.
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Tynk, farba i powietrze
Czy materiały budowlane mogą rozkładać 
szkodliwe substancje znajdujące się w powie-
trzu? Okazuje się, że tak! Profesor Magdalena 
Janus z Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiskowej Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego pracuje nad 
rozwojem innowacyjnej technologii. Według 
uczonej zanieczyszczone powietrze mogą roz-
kładać farby i tynki, które zawierają substan-
cje aktywne. Profesor, stypendystka NAWA,  
w swoich badaniach skupiła się na materiałach 
fotoaktywnych. Pod wpływem światła na ich 
powierzchni powstają rodniki hydroksylowe, 
które są w stanie rozłożyć związek organiczny 
do ditlenku węgla i wody. Fotoaktywny cement 
może być na przykład stosowany jako dodatek 
do ściernej warstwy kostki brukowej. Możliwe 
jest też używanie go do produkcji elementów 
betonowych, których powierzchnia nie będzie 
w przyszłości pokrywana dodatkowymi ma-
teriałami. Dzięki wynikom badań prof. Janus  
ta nowatorska metoda oczyszczania powie-
trza, znana już od jakiegoś czasu, może stać 
się znacznie bardziej wydajna i tańsza. 

Szczecin dokarmia ptaki 
Dokarmianie ptaków oraz ich obserwacja to 
jedne z coraz popularniejszych trendów przy-
rodniczych ostatnich miesięcy. Teraz więcej 

mówi się o tym, jak ważnymi, pięknymi oraz 
pożytecznymi istotami są skrzydlaci bracia 
mniejsi. W naszym mieście na popularność 
tego z pewnością wpłynęła akcja „Szczecin 
dokarmia ptaki”. Coraz więcej osób wie, że 
uskrzydlonych przyjaciół nie należy karmić 
chlebem, bo to im szkodzi. W Szczecinie przy-
było też odpowiednich ptasich stołówek.  
W tych miejscach skrzydlate stworzenia mogą 
odpocząć i posilić się zdrowymi, nieszkodliwy-
mi smakołykami. Serwowane są tam prawdzi-
we rarytasy: nasiona słonecznika oraz nieso-
lony boczek. Ptasie stołówki znalazły się przy 
ulicy Miodowej, nad jeziorem Głębokim oraz 
w Dąbiu. Przy okazji spaceru można się im 
przyjrzeć bliżej, bo stołują się tam prawdziwe 
skrzydlate, kolorowe piękności. Niejeden fan 
ptasiej fotografii zdobędzie ciekawe ujęcie. 
Pamiętajmy jednak, by nie przeszkadzać na-
szym braciom mniejszym w posiłku.

Rajstopy z recyklingu
W Polsce powstały pierwsze na świecie rajsto-
py wykonane w 100% z przędz z recyklingu. 
„Now!” to nowa jakość w historii pończosz-
nictwa i wyjątkowy produkt marki Gabriella. 
Firma od ponad 25 lat produkuje rajstopy, poń-
czochy oraz skarpetki damskie. „Now!” to al-
ternatywa dla tradycyjnych produktów i cie-
kawa innowacja, która może stać się z czasem 
głównym asortymentem marki. Pierwszy tego 
typu produkt na świecie. Rajstopy zarówno 
wizualnie, jak i pod kątem komfortu, niczym 
nie ustępują tradycyjnym. W ofercie są trzy 
klasyczne produkty. Wśród nich znajdziemy 
matowe, czarne rajstopy o grubościach 20, 60 
i 100 den. Do ich powstania zużyto 90% mniej 
wody niż podczas tradycyjnej produkcji, a ich 
emisja kosztowała środowisko o 80% mniej 

CO2 emitowanego do atmosfery. Poza tym, 
marka zadbała też o ekologiczne opakowania 
produktu. Polska firma zachęca swoje klientki 
do świadomych, zaangażowanych wyborów 
zakupowych. Innowacyjne rajstopy pokazu-
ją, że moda odpowiedzialna za środowisko  
to nurt, który przybiera na sile.  

Ekologiczna gra komputerowa
Dwie łodzianki, Joanna Studzińska i Małgo-
rzata Żmijska, od lat uczą bawiąc. Zachęcają 
najmłodszych do troski o Ziemię. Niedawno 
stworzyły ekologiczną grę komputerową dla 
dzieci. Zainteresowanie nią wyraziły setki na-
uczycieli z całej Polski. Projekt cieszy się też 
ogromną popularnością wśród rodziców, oraz 
co najważniejsze – najmłodszych. „Ekoekspe-
rymentatorium” to bezpłatna ekogra online 
przeznaczona dla dzieci od pięciu do dziesię-
ciu lat. Można w nią grać samodzielnie, całą ro-
dziną lub w czasie lekcji: zarówno w klasie, jak 
też zdalnie. Projekt jest zgodny z programem 
edukacji środowiskowej. Poza tym, jak mówią 
fani pomysłu, to przyjemna i mądra zabawa. 
Gra uczy dzieci ekologicznych postaw oraz za-
chęca do małych zmian w codziennym życiu. 
Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzą-
tać, oszczędzać wodę. Można w nią zagrać na 
stronie www.ekoeksperymentarium.pl. Prócz 
gry, na platformie dostępne są też dodatkowe 
materiały edukacyjne, w tym m.in. łamigłów-
ki dla dzieci, scenariusze zajęć dla nauczycieli 
oraz specjalny pakiet dla rodziców.

Wielki Zielony Mur
Uważa się, że zmiany klimatyczne szczególnie 
dotkliwie wpływają na Afrykę. Na obszarze 
obejmującym południowe obrzeża Sahary 
mieszkańcy coraz częściej doświadczają nie-

Wydarzenia24 



doboru wody pitnej, klęsk suszy oraz głodu. 
To właśnie tam powstaje Wielki Zielony Mur. 
Ma on zapobiec rozszerzaniu się Sahary. Pro-
jekt zakłada powstanie roślinnego pasu, cią-
gnącego się od zachodniego do wschodniego 
wybrzeża Afryki. Zwolennicy pomysłu twier-
dzą, że drzewa będą stanowić tarczę ochron-
ną przed burzami piaskowymi, a zielony mur 
dostarczy dodatkowych źródeł pożywienia  
i wody. Projekt jest obecnie ukończony w 15%, 
już przynosi okolicznym mieszkańcom korzy-
ści. Podczas szczytu One Planet w Marsylii 
niektóre kraje europejskie zadeklarowały dofi-
nansowanie pomysłu. Plan jest oparty o ideę, 
która zrodziła się w latach 50. XX wieku. W ra-
mach projektu ma powstać 800 km pasa ziele-
ni. Nazwa  inicjatywy nawiązuje do Wielkiego 
Muru Chińskiego. 

Postaw na ogrodnictwo
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się 
ogrodnictwo. Pandemia znacząco wpłynęła 
na nasze postrzeganie natury. Coraz więcej 
osób kupuje rośliny, sadzonki kwiatów oraz 
warzyw. Chętniej tworzymy strefy relaksu  
w ogrodach, na tarasach i balkonach. Sporą po-
pularnością cieszą się mikroogrody na parape-
tach. Zainteresowanie zdobywają ogrody żwi-
rowe i nauka kompostowania. Wiele mówi się 
o kwestiach ekologicznych. Ogrodnictwo to 
nowy sposób na życie. Uważa się, że nurt bę-
dzie się utrzymywał, warto więc przyjrzeć się 
zielonym trendom. Eksperci uważają, że w tym 
roku należy zwrócić uwagę na sposoby oszczę-
dzania wody, a także sadzenie tych gatunków 
drzew i krzewów, które są nie tylko piękne, ale 
też dają zwierzętom pokarm oraz schronienie. 
Modne będą także ogrody i kompozycje mo-
nochromatyczne. Coraz więcej mówi się też  
o roli dzieci wśród zieleni. Eksperci podkreśla-
ją, że spędzanie czasu w ogrodzie sprzyja roz-
wojowi najmłodszych. Warto zachęcać dzieci 
do podejmowania prób uprawy roślin oraz lek-
cji przyrody na własnym podwórku.

Europejskie Drzewo Roku
Polska lipa walczy w konkursie na Europejskie 
Drzewo Roku. 170-latka z Podkarpacia ma spo-
re szanse na tytuł. Znalazła się w finale kon-
kursu. „Nietypowa dla lipy uroda zaskakuje, 
jej piękno wyzwala podziw dla potęgi natury. 
Nie ma takiej drugiej!”: to słowa z fragmentu 

opisu Ligi Ochrony Przyrody. Drzewo rośnie na 
skraju wsi Dulcza Wielkie w gminie Radomyśl 
Wielki. Lipa nazywana jest powszechnie „wiej-
ską dobrodziejką”. Nieoficjalnie. Lipa św. Jana 
Nepomucena, bo tak brzmi jej prawdziwe mia-
no, swoją nazwę zawdzięcza kapliczce, która 
stoi tuż obok. Drzewo wygląda imponująco  
i magicznie. Rozpiętość konarów lipy wynosi 
25 m, poza tym – uwielbiają ją okoliczni miesz-
kańcy. Daje cień, wytchnienie, cieszy oczy, 
żywi pszczoły. W europejskim konkursie jej 
największymi konkurentami są dwa plata-
ny, włoski i rosyjski, a także hiszpański dąb.  
Do tegorocznej zielonej rozgrywki zgłoszono  
14 drzew. Zwycięzca zostanie ogłoszony  
w drugiej połowie marca na gali online. Polskie 
drzewo już raz triumfowało w konkursie, był  
to Dąb Józef z Wiśniowej. 

Elokwencja sardynki
„A gdyby tak wsadzić głowę pod wodę i nad-
stawić ucha? Śmieszna myśl? Niekoniecznie! 
Pogrążone w swoim cichym świecie ryby nie 
tylko mówią, ale też mają wiele do przekaza-
nia”: tak brzmi fragment wydawniczego opisu 
książki „Elokwencja sardynki. Niewiarygodne 
historie z podwodnego świata” Billa Franço-
isa. Publikacja podbiła serca czytelników na 
całym świecie. Prawa do książki sprzedano do 
kilkunastu państw. Niedawno została wydana 
także w Polsce. Od razu stała się hitem w świe-
cie moli książkowych i miłośników przyrody. 
Publikacja „to skąpana w świetle fluorescen-
cyjnych meduz podróż w głębiny nauki i mroki 
historii, gdzie legendy często okazują się mniej 
nieprawdopodobne niż zaskakująca rzeczy-
wistość”. Książka jest ciekawą opowieścią, 
pełną ciekawostek oraz anegdot z wodnego 
świata. Przebija się przez nią ogromna miłość 
do natury i troska o środowisko. Co więcej – 
jest świetnie napisana. Może być interesującą 
lekturą dla wielu osób. Jak powszechnie wia-
domo „Szczecin leży nad morzem”, więc tym 
bardziej należy po nią sięgnąć. 

Kultura bartnicza doceniona
Kultura bartnicza została wpisana na listę 
UNESCO. Uważa się, że to polsko-białoruski 
sukces i szansa na zwiększenie ochrony la-
sów. Bartnictwo to dawna, tradycyjna forma 
pszczelarstwa. Przetrwała na terenach biało-
ruskiego Polesia oraz wśród niewielkich spo-

łeczności na Podlasiu. Praktyki te znane były 
od czasów średniowiecznych, ale zamarły po 
II wojnie światowej. Obecnie bartnictwo jest 
wspierane przez polskich leśników. Od kilku 
lat przeżywa renesans. Według dzisiejszych 
bartników dzięki decyzji UNESCO wzrośnie 
rola kulturowa oraz środowiskowa starych 
drzew i lasów. To spory krok naprzód. Drzewa 
według nich zamiast być wycinane na suro-
wiec, powinny zostać zachowane dla konty-
nuowania tradycji bartniczych oraz ochrony 
pszczół w ekosystemach leśnych. Uważają, że 
dzisiejsze bartnictwo to świadectwo odpowie-
dzialnego korzystania z przyrody. Sympatycy 
tego rzemiosła mówią, że dzięki UNESCO le-
śne pszczoły będą miały więcej miejsc do bez-
piecznego bytowania.

Recykling pod nadzorem
Mało kogo zastanawia to, co dzieje się  
z wyrzucanymi odpadami. Czy faktycznie są 
przetwarzane zgodnie z przyjętymi zasada-
mi? Można to sprawdzić. Problem zastanowił 
Olenę Sydorenko, Ukrainkę, która w Polsce za-
łożyła i rozwija ciekawy start-up ekologiczny: 
aplikację. Misją Greenbin.app jest stworzenie 
systemu śledzenia zużytych opakowań. Moni-
toring ma przyczynić się do wyeliminowania 
nieprawidłowości w procesie recyklingu oraz 
zwiększenia wśród konsumentów poczucia 
odpowiedzialności za stan środowiska. Apli-
kacja to przykład realizacji założeń gospodarki 
obiegu zamkniętego. Greenbin.app umożli-
wia konsumentom pozbywanie się opakowań 
po zużytych produktach, dając jednocześnie 
gwarancję, że zostaną poddane recyklingowi. 
Opakowania są oznaczone specjalnym kodem 
QR. Po zeskanowaniu przez konsumenta,  
za pośrednictwem aplikacji, trafiają do punk-
tów zbiórki i systemu, ułatwiającego ich śle-
dzenie. Producenci towarów dzięki temu mogą 
monitorować zużyte opakowania, a konsu-
menci dostają specjalne rabaty. Win-win.

opracowała: Karolina Wysocka/ zdjęcia: 
Pixabay
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TAMARA GONZALEZ PEREA  
„muszę”,  

„powinnam”,  
„wypada”

WYZWOLIŁAM SIĘ Z

Moda to dzisiaj głównie metka i logo. Coraz mniej jest w niej miejsca na wyrażanie siebie, a coraz więcej pustych sloganów  
i hipokryzji – te słowa wypowiedziała Tamara Gonzalez Perea… ikona mody w Polsce, do niedawna jedna z najpopularniejszych 
polskich blogerek modowych, a dzisiaj ceniona ekspertka z zakresu rozwoju osobistego, rozwoju relacji interpersonalnych  
oraz pracy nad świadomością i ciałem. Urodzona w Szczecinie Tamara w rozmowie z Prestiżem zdradza, jak udało jej się osiągnąć 
stan świadomości pozwalający wyzwolić się z „muszę”, „powinnam”, „wypada”.

Temat z okładki26 





Widzimy, jak wiele pandemia nam zabrała, 
jak bardzo ograniczyła naszą wolność, ale 
dzięki temu mamy szansę uświadomić so-
bie, co jest w życiu ważne i dlaczego warto 
żyć, co mnie tak naprawdę cieszy, czy je-
stem w miejscu, w którym naprawdę chcę 
być, za czym gonię i czego tak naprawdę 
chcę od życia?



–

Zbliża się rok od czasu, gdy podjęłaś chyba najważniejszą decyzję 
w swoim zawodowym życiu. Kiedyś Macademian Girl, blogerka mo-
dowa, dziś po prostu tak jak w metryce, Tamara Gonzalez Perea, 
life coach i motywatorka. Co zmotywowało Ciebie do tak dużej 
zmiany w życiu?
Zmiany zaczęły się przed pandemią, ale myśl o tym kiełkowała we mnie 
już kilka miesięcy wcześniej. Rok 2019 to manifest tej decyzji, która jest 
naturalnym przedłużeniem mojej ścieżki życiowej i wynikiem procesu 
szukania siebie i sposobu komunikacji z osobami, które są ze mną i mnie 
obserwują. Przez 10 lat to moda była dla mnie narzędziem do komunikacji 
na temat stylu, wyrażania siebie, odnajdywania siebie. Z czasem jednak 
okazało się, że to dla mnie za mało, że po 10 latach język mody stał się 
zbyt ubogi, by mówić o tym, o czym chcę mówić.
Mówisz o życiu. O życiu świadomym i odpowiedzialnym. Dzisiaj 
jednak wielu ludzi mówi innym ludziom, jak mają żyć. Mniemam, 
że u Ciebie nie był to tylko pomysł na nową działalność, ale zmiana 
poparta solidnym doświadczeniem?
Dokładnie tak. Przez 10 lat budowałam markę osobistą opartą na 
uczciwości wobec tych, którzy chcieli mnie słuchać i oglądać. Marka 
Macademian Girl to byłam ja i tylko ja, a nie brand, za którym stoi sztab 
marketingowców. Zawsze byłam autentyczna, nikogo nie udawałam. 
Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, by budować coś nowego na fałszu. 
To nie ja, nie mój styl, nie mój charakter. Drogę samorozwoju praktyku-
je od wielu lat – studia, kursy, warsztaty i przede wszystkim codzienne 
życie. Czułam, że czas dać temu wyraz nie tylko w sferze prywatnej, ale 
chciałam się tym dzielić. 
Wspomniałaś o budowaniu marki osobistej. Macademian Girl  
to był ścisły top w polskiej blogosferze. Jak dojrzewała decyzja  
o zmianie, o zostawieniu swojego „dziecka” i rozpoczęciu wszyst-
kiego od nowa?
Przede wszystkim, sama moda się bardzo zmieniła od czasu, gdy 
zaczęłam się nią zajmować. Stała się do przesady konsumpcyjna, 
szybka i drapieżna. Metka i logo stały się ważniejsze od własnego 
ja. Coraz mniej tutaj jest miejsca na wyrażanie siebie, a coraz więcej 
pustych sloganów i hipokryzji. Obserwowałam te zmiany i stwierdzi-
łam, że nie chcę w to brnąć. Zaczęłam mocniej pracować nad swoją 
świadomością, coraz więcej czasu poświęcałam na rozwój osobisty.  
I nagle uświadomiłam sobie, że to co robię w swoim prywatnym czasie,  
to w co inwestuję swoją energię, zajmuje mi więcej czasu niż praca za-
wodowa. Decyzja o zmianie kierunku była tego naturalną konsekwencją. 
Zmiana ta wiązała się z pewnością z dużą odwagą, nie tylko taką 
cywilną, ale też biznesową. 
Moda jest zdecydowanie większym biznesem i bardziej nastawionym 
na zarabianie niż praca ze świadomością. Pieniądze są w życiu ważne, 
ale ważniejsze dla mnie jest, aby je zarabiać w całkowitej zgodzie ze 
sobą. Podjęłam ryzyko, również biznesowe, ale nie można ze strachu 
lub z pobudek konformistycznych tkwić wciąż w tym samym miejscu. 
Przez 10 lat w modzie spróbowałam wszystkiego, co mnie w tej branży 
interesowało – sesje zdjęciowe, stylizacje, pokazy mody, uczestnictwo 
w imprezach typu Fashion Week, wywiady, komentarze eksperckie, itd. 
Jestem spełniona, ale trzeba się rozwijać. Teraz robię coś innego i znów 
czuję tą samą radość i energię, jak wiele lat temu, gdy zaczęłam prowa-
dzić bloga modowego. 
Moda nadal jest dla Ciebie ważna?
Oczywiście, że tak. Moda jest moją wielką pasją, ale już nie główną. Jest 
natomiast ważnym narzędziem w pracy z kobietami, ale jest to moja 
moda i na moich zasadach. Nie ma co ukrywać, kobiety kochają modę. 
Dzięki niej podkreślamy kobiecość, a często wręcz ją odkrywamy. 
Prawdziwa zmiana zawsze jednak zaczyna się w środku i żeby tą zmia-
nę przeprowadzić, potrzebne są narzędzia z zakresu psychologii, pracy  
z umysłem, duszą i ciałem. 
W swoich wystąpieniach mówisz sporo o potrzebie życia w har-
monii ze światem, bycia świadomym człowiekiem i „świadomym 
mieszkańcem tej wspaniałej planety”. Co przez to rozumiesz?
To znaczy żyć tu i teraz, cieszyć się tym co mamy, nie gonić nieustannie 
za pieniędzmi, za sukcesem. Nie rezygnować z pasji, nie rezygnować  
z siebie. Dbać o relacje. Pandemia wiele zmieniła. Gdy nie ma dostępu 
do kin, do restauracji, to właśnie relacje stają się istotą naszego życia.  

To czas, gdy możemy zwolnić i poszukać siebie. Dla wielu ludzi to również 
czas totalnej zmiany. Nagle wywróciło się do góry nogami wszystko, co 
do tej pory było stałą – podróże, zakupy, relaks, sposób komunikacji, 
relacje międzyludzkie. Nastąpiło bardzo mocne zwrócenie wektora do 
środka, człowiek dowiaduje się wiele sam o sobie – jak się czuję w swo-
im domu, gdy muszę spędzić w nim dwa miesiące, jak się czuję ze swo-
imi przyjaciółmi, gdy nie możemy się zobaczyć, co znaczą relacje, jak są 
głębokie. Widzimy, jak wiele pandemia nam zabrała, jak bardzo ograni-
czyła naszą wolność, ale dzięki temu mamy szansę uświadomić sobie, 
co jest w życiu ważne i dlaczego warto żyć, co mnie tak naprawdę cieszy, 
czy jestem w miejscu, w którym naprawdę chcę być, za czym gonię i cze-
go tak naprawdę chcę od życia? Moja osobista zmiana także wpisała się  
w pandemiczną rzeczywistość.
Za czym zatem gonisz i czego chcesz od życia? 
No właśnie, nie gonię. Cieszę się życiem, realizuje swoje pasje, własne 
projekty. Dzielę się swoją wiedzą, energią z innymi, cieszę się, że mogę 
być dla innych inspiracją. Prowadzę wyjazdowe warsztaty rozwojowe, 
uruchomiłam specjalną platformę do warsztatów on-line www.Mo-
cAfrodyty.pl, gdzie odbywają się cotygodniowe, poniedziałkowe spo-
tkania w kobiecym Kręgu Mocy Afrodyty i sesje indywidualne. Tęsknię 
bardzo za spotkaniami na żywo. Przed pandemią zorganizowałam fan-
tastyczne warsztaty „Moc Afrodyty – obudź w sobie boginię”. To był 
magiczny czas, celebracja pięknych chwil w kobiecym gronie. Już nie-
długo planuję kolejne.
Sporo w ostatnim czasie powstało inicjatyw typowo kobiecych.  
Z czego to wynika?
Przede wszystkim chodzi o wymianę kobiecej energii. Dzisiaj kobie-
ty coraz wyraźniej manifestują taką potrzebę. Mężczyźni od zarania 
dziejów zrzeszają się różnych klubach tylko dla mężczyzn, mają swoje 
typowo męskie światy, do których kobiety nie mają wstępu lub uwa-
runkowania społeczne sprawiają, że nie są tam mile widziane. Dzisiaj 
coraz więcej jest inicjatyw typowo kobiecych, a wsparcie jakie kobieta 
może dostać od drugiej kobiety jest nieocenione. Z kobietami ładujemy 
nawzajem swoje baterie, z mężczyznami wymieniamy się energią. 
Na czym polegają warsztaty „Moc Afrodyty – obudź w sobie boginię”?
Warsztaty są po to, by odkryć w sobie kobiecość, w każdym jej aspek-
cie. Są też po to, by spotkać inne kobiety, w których oczach możemy 
się przejrzeć, jak w lustrze. Zakres tego, co robimy jest bardzo szeroki  
i dotyczy zarówno pracy z traumami, które blokują rozwinięcie skrzy-
deł, pracę z ego, wewnętrznym dzieckiem, itp. Podejmujemy szereg 
aktywności pozwalających odkryć swoje talenty. Dużo pracujemy nad 
komunikacją damsko – męską, komunikacją w związkach. Nie ma tu 
tematów tabu. Mamy panel o seksualności – rozmawiamy o swoich 
potrzebach, o cielesności. Jest też praca z cyklem menstruacyjnym. 
To naturalny element życia każdej kobiety stanowiący jej połączenie 
z matką naturą, a jednocześnie temat bardzo wstydliwy, krępujący. 
Warsztaty trwają osiem dni i jest to czas naprawdę głębokiego zanu-
rzenia się w kobiecości. 
Warsztaty kładą nacisk na rozwój osobisty, ale czy mają one rów-
nież charakter feministyczny?
To zależy, jak postrzegamy feminizm i czym on tak naprawdę jest.  
W zdrowym, rdzennym rozumieniu tego pojęcia jak najbardziej. Myślę, 
że już sam fakt, iż warsztaty dedykowane są kobietom, w pewnym 
stopniu je określa. Natomiast my nie walczymy z mężczyznami. Szu-
kamy raczej sposobu na to, by stać się świadomą kobietą, osadzoną 
w swojej mocy, która kroczy na równi z mężczyznami, ale wie, że się 
od nich różni i czerpie z tego radość. Nie ma tu potrzeby zamiany ról. 
Chodzi też o stereotypy i ramy, w które „wkładana” jest nasza kobie-
cość. Jest Matka Polka, strong woman, independent woman, business 
woman, jest femme fatale i wiele innych. Uświadamiamy, że kobieta 
jest tym wszystkim, nie musi się zamykać w jednej skórze i określać 
jednego aspektu swojej osobowości spychając inne na dalszy plan. 
Mówisz głównie do kobiet – uświadamiasz, motywujesz, wyzwa-
lasz w nich, często głęboko ukryte pokłady kobiecości. Moim zda-
niem droga do tego wiedzie przez samoakceptację. To jest realny 
problem kobiecego świata?
Oczywiście, że tak. Częściej ten problem dotyka kobiet niż mężczyzn. 
Kobiety długo były wypychane na boczny tor przez patriarchat.  



To się zmienia, kobiecy głos jest coraz mocniejszy, nie boimy 
się manifestować swoich potrzeb, zawalczyć o swoje prawa. 
Zaobserwowałam, że kobiety potrafią dostrzec wiele dobrego  
w innych kobietach, często się nawzajem doceniamy, wspieramy, 
podziwiamy, ale jednocześnie brakuje nam samoakceptacji. Tym-
czasem, jeśli szczerze pokochamy siebie, wtedy dzielimy się do-
brą energią z potrzeby serca, a nie z potrzeby akceptacji. 
Jakie kobiety skupiasz wokół siebie? 
Kobiety różnorodne, ale niesamowicie otwarte na inne kobiety, 
wiedzące co to znaczy być kobietą, ale często jeszcze żyjące pod 
presją społeczną, zblokowane oczekiwaniami, stereotypami, ży-
jące dla innych, nie dla siebie, myślące w kategoriach, że czegoś 
nie wypada, nie wolno, bo co powiedzą ludzie. Pragnące wyzwole-
nia na każdej płaszczyźnie – na poziomie energii, w sferze osobi-
stej i duchowej. To są kobiety, którym chce się chcieć, są odważne  
i chcą się rozwijać. 
Wspomniałaś o presji społecznej, oczekiwaniach, jakie sta-
wia przed kobietami współczesny świat…
Tak, oczekiwania są ogromne i osobiście uważam, że kobiety 
wzięły na siebie trochę za dużo, dlatego są tak często przemę-
czone i sfrustrowane. Zrównały się z mężczyznami, w ten sam 
sposób prowadzą swoje firmy, żyją w tym samym tempie, a jed-
nocześnie pełnią rolę przypisaną im przez społeczne uwarunko-
wania, czy naturę – rodzą dzieci, sprawują opiekę nad domowym 
ogniskiem, itd. Ważne, aby kobiety nauczyły się prosić o wsparcie 
i wiedziały, że mają do niego prawo. 
Dzisiaj to wsparcie jest szczególnie ważne. Żyjemy bowiem  
w czasie pandemii, w dobie rozpadu więzi społecznych, ogra-
niczenia swobód obywatelskich, w czasie, gdy władza odbie-
ra kobietom ich fundamentalne prawa.
To trzeba jasno powiedzieć. W państwie demokratycznym nikt 
nie może nam niczego narzucić. Przynajmniej tak powinno być, 
chociaż ostatnio rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Istotne 
jednak, że nie jesteśmy bezgłośną, bezwolną masą i jeśli odbiera-
na jest nam wolność, to potrafimy wyjść na ulice i o nasze prawa 
zawalczyć. Oczywiście, smutne jest to, że w XXI wieku, w środku 
cywilizowanego świata, trzeba o te fundamenty walczyć, że na-
sze zdanie się w ogóle nie liczy i można za nas decydować. 
Zmieńmy temat. Czym dla Ciebie jest sukces? Jak go definiujesz?
Dla mnie sukces to robienie tego, co kocham, co jest moją auten-
tyczna pasją, z ludźmi, na których mi zależy. Sukces to budzenie 
się z poczuciem szczęścia i przeświadczeniem, że jestem we wła-
ściwym miejscu i momencie swojego życia. Niezwykle ważne dla 
mnie jest również poczucie zakorzenienia w świecie i naturze, 
silne odczuwanie więzi z naturą i tego, że jestem jej częścią. Ko-
cham zwierzęta, w domu mam siedem kotów, dwa szczurki. Moc-
no angażuję się w obronę praw zwierząt, współracowałam do tej 
pory m.in. z Fundacją Viva!, czy Otwarte Klatki. 
Stąd się wziął u Ciebie pomysł na wolontariat w Namibii  
w sanktuarium dla dzikich zwierząt?
To było niezwykłe doświadczenie. Codzienne obcowanie z dziki-
mi zwierzętami, pomoc im. Ludzkość zrobiła dużo złego, wyrzą-
dziła zwierzętom wiele krzywd, tak wiele gatunków wyginęło 
przez działalność człowieka, przez jego konsumpcjonizm. Czas 
degradacji natury musi dobiec końca, musimy wreszcie powie-
dzieć stop! 
Bloga Macademian Girl prowadziłaś przez 10 lat. Teraz roz-
poczęłaś nowy rozdział w swoim życiu. Jak przez ten czas Ty 
sama się zmieniłaś? Jak ewoluowała Twoja osobowość, cha-
rakter, podejście do życia, ludzi?
Z biegiem lat coraz bardziej lubię siebie, zdecydowanie teraz jest 

najlepszy okres w moim dotychczasowym życiu, a wierzę, że bę-
dzie jeszcze lepiej. Każdego dnia dowiaduję się na głębszym po-
ziomie kim jestem, co lubię, co mnie cieszy. Nie byłabym jednak 
tego świadoma, gdybym nie przeżyła tego, co przeżyłam, dlatego 
nie zamieniłabym ani jednego dnia z mojej przeszłości. Dzisiaj 
mam w sobie na pewno dużo więcej spokoju, cierpliwości, zrozu-
mienia dla siebie i innych i poczucie, że niezależnie od bieżących 
wydarzeń, na koniec dnia wszystko będzie dobrze. 
Gdy patrzysz w lustro, to co i kogo widzisz?
Widzę siebie, autentyczną siebie. Cały czas stoję w prawdzie, 
choć nie zawsze jest to łatwe, ale wybieram życie bez masek. 
Jestem szczęśliwa sama ze sobą i kocham siebie najbardziej na 
świecie. Jak człowiek kocha siebie, to też w swoim otoczeniu 
łatwiej znajduje ludzi, których tą miłością może obdarzyć. Mam 
ogromne szczęście, że mam wokół siebie takich ludzi, którzy też 
tą miłość odwzajemniają. 
Mówisz, że żyjesz w zgodzie ze sobą, ale czy czasami toczysz 
jakieś wewnętrzne walki ze swoim katalogiem wartości?
Nie zdarza mi się toczyć walki, ale zdarza mi się weryfikować 
pewne wartości,  przekonania i odcinać to, co mi przestaje pa-
sować, co nie jest prawdziwe. Dużo mi dają spotkania z przyja-
ciółmi, podczas których szczerze rozmawiamy o wartościach  
w naszym życiu, o relacjach, o tym, jak być lepszym człowiekiem. 
Jakimi zatem wartościami kierujesz się w życiu?
Autentyczność, stanie w prawdzie zawsze i wszędzie, mówienie 
tego, co się myśli, widzi, czuje, bycie lojalnym wobec ludzi, któ-
rych się kocha. Bardzo sobie cenię też cierpliwość do życia, ela-
styczność na zmiany, które przynosi życie, otwartość na nowe. 
Kiedyś byłam bardzo sfokusowana na to, że to, co sobie zaplano-
wałam, koniecznie musi się wydarzyć. Teraz nie mam już takiej 
presji, jestem otwarta na to, co nieznane, niespodziewane. Wiem, 
że warto robić tylko to, co nas uszczęśliwia. Wyzwoliłam się z my-
ślenia, że coś wypada zrobić, że coś muszę, powinnam. 
Porozmawiajmy teraz trochę o Szczecinie. Zdarza Ci się wra-
cać do rodzinnego miasta?
Pewnie nie tak często, jakby chciała tego moja mama (śmiech). 
Ostatnio byłam na święta Bożego Narodzenia. W Szczecinie zo-
stała moja mama, tu jest jej miejsce na ziemi. Moje miejsce na 
ziemi to Warszawa, tam mieszkam od wielu lat. W Warszawie 
są ludzie, którzy są mi bliscy i na pewno emocjonalnie bardziej 
jestem związana ze stolicą. Szczecin jest pięknym miastem,  
z możliwościami, ale mam wrażenie, że wciąż jest trochę jak śpią-
ca królewna, której nikt nie obudził z zimowego snu. Wiem, że to 
co powiem, może okazać się niepopularne, ale w Szczecinie czu-
łam się jak ptak w klatce – nie chodzi o wielkość miasta, ale ener-
gię. Wiele osób mówi, że w ostatnich latach się sporo zmieniło 
na lepsze, ale ja patrzę przez pryzmat swoich osobistych odczuć. 
Skąd te odczucia się biorą?
Z pewnością wpływ na to mają moje wspomnienia z dzieciństwa, 
które nie należało do łatwych. Społeczeństwo próbowało mi 
pokazać, że jestem nie taka, że nie pasuje do nich. Odrzucenie, 
nietolerancja, uprzedzenia, ostracyzm – tego doświadczyłam 
jako dziecko. Byłam nieszczęśliwa i nie potrafiłam zrozumieć 
dlaczego. Marzyłam, aby schronić się przed światem i znaleźć 
takie miejsce, gdzie będą mogła czuć się sobą, gdzie będę bez-
pieczna. Poczułam to dopiero, gdy wyjechałam do Poznania na 
studia na Akademii Sztuk Pięknych. Złapałam oddech, spotkałam 
mnóstwo przyjaznych i inspirujących ludzi, poczułam się akcep-
towana. Mogę powiedzieć, że tam po raz pierwszy poczułam, że 
jestem we właściwym miejscu. Dzisiaj czuję dokładnie to samo  
i dlatego jestem szczęśliwym człowiekiem. 
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Z A A W A N S O W A N A  P I E L Ę G N A C J A  A N T I - A G E

Podaruj swojej skórze innowacyjną moc z natury... Resveratrol zagwarantuje witalność, ajurwedyczna 

Emblica rozjaśni przebarwienia, organiczne wody kwiatowe dostarczą witamin oraz nawilżą,  

a Stevioside zapewni efekt naturalnego botoksu. O lifting skóry zadba m.in. wyciąg z ekskluzywnego 

szwajcarskiego wina lodowego. W recepturze znajdują się także prebiotyki oraz kompleks roślinny, który 

ochroni skórę przed zanieczyszczeniami z powietrza. Zadbaj o środowisko korzystając z eko-opakowań 

(wymienne wkłady kremów - refill  z plastiku po recyklingu).

Refill to wymienny wkład  
uzupełniający, w którym  

znajduje się krem.

REFILL
Twoje eko 

rozwiązanie!



Nigdy się  
nie poddaję

Wiele lat temu, podczas naszej wędrówki w Hollywood Hills wybitny reżyser Andriej Konczałowski, powiedział mi „Never 
give up”.  Od tamtej pory towarzyszy mi w życiu myśl, że moim imperatywem moralnym – jako kobiety, matki, córki, 
artystki – jest to, że nie mogę się poddać  – mówi Katarzyna Figura. 
Jedna z najbardziej znanych polskich aktorek, której jak mało komu udało się połączyć dwa odległe światy: jasnowłosej 
seks bomby z popularnych komedii i dojrzałej, świadomej kobiety osadzanej w trudnych dramatycznych rolach. Tak jak 
filmowe, także jej prywatne życie było pełne zwrotów. Mieszkała w Paryżu, Los Angeles, Nowym Jorku, a także w Warsza-
wie, by 8 lat temu na stałe osiąść w Trójmieście. W rozmowie z Michałem Stankiewiczem opowiada nie tylko o tym czym 
jest dla niej szczęście i co ważne jest w życiu, także tym zawodowym, ale i o sile współczesnych kobiet z perspektywy 
swoich doświadczeń.



Czy jesteś szczęśliwa? 
Jestem i nie jestem. Szczęście jest ulotne. W weekendy jadę z Koko  
i Kaszmir, moimi córkami na półwysep, w miejsca, gdzie nie ma nikogo… 
Czuję wtedy las, siłę morza, zimą widać monochromatyczne kolory.  
To jest ta energia, która wpływa w człowieka. Nic więcej nie jest po-
trzebne. I gdy zziebnięte wsiadamy do samochodu, to mówię do córek, 
że jestem szczęśliwa, jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie. Te do-
znania są proste, naturalne i wolne. Jestem tylko ja, morze i najdroższe 
mi osoby. I to jest ten moment szczęścia.
Czyli ten czas i to miejsce.
Tak. Ale chwilę potem pojawia się kolejny moment, gdy na przykład 
dzieje się jakaś historia związana z pracą, ktoś odebrał coś nie tak, trze-
ba zapłacić rachunki... I przychodzi uczucie nieszczęścia, zagubienia, że 
ułożyło się inaczej, niż bym chciała. Nieoczekiwany zwrot akcji. Mam 
lęk przed takimi sytuacjami, ale z drugiej strony – one stymulują mnie, 
żeby się nie poddawać i chwytać szczęście.
Trudno docenić szczęście, jak się nie poczuło nieszczęścia.
Wiesz, mnie pociągają nieoczekiwane ścieżki – kamieniste i nieewident-
ne. Nie znoszę nudy, lubię zaskoczenie. Coraz więcej medytuję, wierzę, 
że nasza rzeczywistość jest odbiciem tego, co jest w nas. To, co tworzy-
my w naszym wnętrzu manifestuje się w życiu na zewnątrz. Tak pracuję 
też jako aktorka. Nie tworzę postaci przed lustrem, przeglądając się, 
robiąc miny. Pracuję wewnętrznie. Nasze wnętrze jest najprawdziwsza 
rzeczywistością – to jest moje odkrycie.
W poszukiwaniu samej siebie?
Tak, w mojej podróży wewnętrznej. Ta wędrówka jest nieskończona, 
trwa do ostatniego naszego oddechu.  
Kiedy odkryłaś w sobie duchowość? 
Momentów zwrotnych w moim życiu było kilka. Mieszkałam w wie-
lu miejscach na świecie – w Paryżu, w Los Angeles czy Nowym Jorku. 
Związane to było z pracą, dzięki której bardzo dużo podróżowałam;  
nie tylko cała Europa, ale i Ameryka Południowa, Afryka, Azja, Austra-

lia… Ta duchowość i poszukiwania były już wtedy. Obcowanie z różnymi 
kulturami otwierało mnie coraz bardziej i wzbogacało wewnętrznie. 
Tak naprawdę ta ciekawość ludzi i świata pojawiła się już podczas stu-
diów. Na pierwszym roku  wprowadzono stan wojenny. Zapadła kurtyna 
– to mnie naznaczyło. Zrodziła się we mnie nieodparta chęć wyrwania 
się. Nie mogliśmy wtedy wyjeżdżać z Polski i takim pierwszym moim 
„wehikułem” stała się literatura iberoamerykańska. Znalazłam tam 
wszystko: magię, marzenie, duchowość, podróż. I w końcu morze. 
Często wracasz do Warszawy?
Jeżdżę tam głównie do pracy – do filmu. Też do sądu, gdzie od 9 lat toczy 
się moja sprawa rozwodowa. W numerologii liczba 9 oznacza zamknię-
cie, koniec. Myślę, że w tym roku to nastąpi. 
Czyli to była ucieczka nie tylko od miejsca, ale od poprzedniego ży-
cia, od wspomnień?
To była zmiana miejsca.
Pytam o rozstanie, gdyż kilka lat temu sama ujawniłaś, że padłaś 
ofiarą przemocy. Dziś wokół nas dzieje się rewolucja obyczajowa 
i mentalna, kobiety są coraz silniejsze. Jak do tego doszło, że tak 
silna kobieta była tak… bardzo uległa?
Wciąż nie mogę tego pojąć – od 23 lat, kiedy zaczął się nasz związek… 
To nieprawdopodobne, że byłam w stanie ulec, być zastraszaną i ogra-
niczaną. A jednak znalazłam w sobie odwagę, by się z tej matni wyrwać. 
Przyjazd tutaj stał się uwolnieniem, katharsis. Głęboko wierzę w siłę 
kobiet.
Wcześniej jej nie czułaś?
Ujawniłam moją historię publicznie i wiem, że stałam się wsparciem dla 
wielu kobiet. To wzajemne wsparcie jest bardzo ważne, dzięki temu sta-
jemy się coraz silniejsze.
Wspierasz strajk kobiet?
Absolutnie! Solidaryzuję się ze wszystkimi kobietami. Jestem szczęśli-
wa, że wreszcie rozpoznajemy swój potencjał. Że nie dajemy się zdomi-
nować. Że walczymy o własny wybór, o własne życie. Kobiety powinny 
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mieć wybór. To my dajemy życie. Mężczyzna w tym uczestniczy, ale  
to kobieta nosi w sobie dziecko, to ona ponosi trud fizyczny, psychiczny, 
emocjonalny i biologiczny urodzenia dziecka.
A czy wyraziłaś czynne poparcie?
To są bardzo trudne czasy. Jestem osobą publiczną i moim imperaty-
wem moralnym jest zajęcie stanowiska. Moje córki brały udział w pro-
testach nosząc maski z hasłami. W oknie miałyśmy błyskawicę. Wraca-
jąc z pracy w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, godzinami stałam w korku  
i trąbiąc solidaryzowałam się z protestującymi.
Praca zawodowa też jest polem do ekspresji tego buntu?
Wierzę, że poprzez swoje role wyrażam to, co myślę. 20 lutego na 
scenie Stara Apteka Teatru Wybrzeże w Gdańsku odbyła się premiera 
„Emigrantek” w reżyserii Elżbiety Depty. To był szczególny moment, 
bo zaledwie od tygodnia mieliśmy otwarte teatry – możliwość pracy  
i spotkania z publicznością. Myślę, że wszyscy byliśmy tego spragnieni. 
Sztuka porusza losy kobiet, które są zmuszone zostawić swoje dzieci  
i wyjechać do Belgii, by  zarabiać. Są określane jako złe matki, a ich dzie-
ci jako „eurosieroty”. Bo przecież „dobra matka to ta, która jest w domu 
przy dziecku”. Wpisana jest w to wielka niesprawiedliwość, oskarżenie, 
odebranie nam kobietom wolnego wyboru. Jesteśmy we trzy na scenie, 
ja – najstarsza, z największym bagażem. 
Małgosia Brajner gra kobietę kilkanaście lat młodszą pochodzącą ze 
wsi. Justyna Bartoszewicz gra trzydziestoparolatkę z dużego miasta.  
To w moim odczuciu składa się na złożony portret kobiety Polki, mocno 
wpisuje się w obecne tematy i nastroje. Dotyka przemocy psychicznej, 
fizycznej, ekonomicznej ze strony otoczenia, systemu, a przede wszyst-
kim mężczyzn. Mówi o uporczywym odbieraniu nam prawa wyboru.  
Nie ma na to we mnie zgody. Doskonale pisała o tym też Margaret Atwood.
W „Opowieści podręcznej”?
Dokładnie.
Ta powieść powstała w Stanach. A jak ta kwestia wygląda w Polsce? 
W polskim filmie?
W polskiej branży też jesteśmy ograniczane. W 1989 roku otrzymałam 
stypendium – możliwość kontynuacji studiów aktorskich w Nowym 
Jorku lub Paryżu. Wybrałam Francję, bo była bliżej. Wymagało to dużej 
odwagi. Wiele wpływowych osób z mojego środowiska komentowało 

moją decyzję negatywnie insynuując, że nie będę mieć do czego wra-
cać. Że kobieta nie może się wybijać, zawalczyć o swoje. A ja byłam 
ciekawa świata, chciałam się rozwijać. Stałam się outsiderem i bardzo 
sobie tę rolę cenię.
Outsider to ciekawe określenie dla osoby, która wybrała karierę 
gwiazdy. Odniosłaś sukcesy, zdobyłaś sławę i jesteś w samym środ-
ku tego wszystkiego. 
A jednocześnie jestem satelitą. To jest taka naciągnięta lina pomiędzy 
mną a środowiskiem. 
Czyli polski świat filmowy też miał problem jak amerykańskie 
„#metoo”?
Myślę, że cały czas ma…
Przez wiele lat byłaś ikoną seksu w polskim kinie. To generowało 
problemy?
Sophia Loren od zawsze jest ikoną seksu, a jednocześnie uznana za 
wspaniałą aktorkę. Nikt nie śmie ocenić jej persony przez pryzmat 
seksapilu. Byłoby to poniżające, niesprawiedliwe. Mnie przez całe lata 
odbierano talentu, dorobku, przypisując istnienie na ekranie walorom 
sensualnym. 
Być może dlatego, że grałaś role pełne seksu jak w „Pociągu do Hol-
lywood” czy „Kingsajzie”. Później pojawiły się role dramatyczne 
jak np. w „Żurku”. Twoje bohaterki są silne, wymykają się schema-
tom, odstają od rzeczywistości i niejednokrotnie pozostają niezro-
zumiałe…
… stoją nad przepaścią.
Tak, dokładnie. 
To jest moje „#metoo” – te bohaterki, które tworzę. To wyraz mojego 
wyrwania się, buntu, nieustannego poszukiwania innej ekspresji. Chcę 
powiedzieć całą prawdę o kobietach, choćby najbardziej bolesną, głę-
boką i złożoną, przełamującą funkcjonujący w popkulturze seksualny 
wizerunek kobiety. Mogę się tym bawić, robić to na wiele sposobów  
np. śmiać się z samej siebie jak w „Kilerze”, czy „Killerach 2-óch”.
Z którą rolą najbardziej się  identyfikujesz?
Nie szukam identyfikacji. Każdej z moich ról daję jakiś kawałek siebie, 
czerpię z moich doświadczeń, z obserwacji innych. Wierzę, że role są 
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efektem alchemii, czy procesu pewnego rodzaju symbiozy. 
A czy tak tworzone postaci w jakiś sposób zostają w Tobie?
Tak. Często mam uczucie, że rozstanie z nimi jest trudne, bolesne. 
Chyba nigdy do końca ich nie porzucam, bo stały mi się bliskie. Myślę,  
że jestem jakimś dziwacznym ich zbiorem.
Czyli wypadkową Katarzyny Figury i wszystkich odgrywanych ról? 
Tak. Ja po prostu nie potrafię ich wyprzeć z pamięci emocjonalnej. Sztu-
ka, jak większość rzeczy na świecie, ma dwie strony medalu, i to jest 
właśnie ta ciemna. 
A jasna?
To, że na mojej drodze spotkałam wiele wybitnych osobowości, biorę 
udział w pasjonujących projektach, dzięki temu staję się coraz bogatsza 
i coraz szczęśliwsza. Jestem w ciągłej podróży, a moja przestrzeń jest 
nieskończona.
A dziś w jakim kierunku ta podróż zmierza? Widzę, że szczególnie 
aktywna jesteś w teatrze.
Na tyle na ile pozwala nam… pandemiczna rzeczywistość. W ubiegłym 
roku odebrałam kilka prestiżowych nagród za tytułową rolę w spekta-
klu „Fedra” J. B. Racine w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego. To umoc-
niło moją wiarę w sens naszej pracy w Teatrze Wybrzeże. Na przestrze-
ni ostatnich lat uświadamiam sobie coraz bardziej, że celem życia jest 
piękno. Odnajdujemy je w sztuce. To ona nas inspiruje, wyzwala nasz 
potencjał. Dostojewski w „Idiocie” napisał „Piękno zbawi świat”. To bar-
dzo we mnie rezonuje.
A film, gdzie jest jego miejsce w Twojej aktualnej podróży?
W ubiegłym roku wystąpiłam w filmie w reżyserii Małgośki Szumow-
skiej i Michała Englerta „Śniegu już nigdy nie będzie”. Film był prezento-
wany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, który jako 
jedyny odbył się w normalnym trybie. Wszystkie inne festiwale zosta-
ły przeniesione albo przebiegały on-line. Zagrałam także główną rolę  
w filmie „Chrzciny” w reżyserii Jakuba Skoczenia. Akcja toczy się w dniu 
wprowadzenia stanu wojennego w odciętej od świata górskiej wiosce. 
Kręciliśmy go więc w górach, w głębokich śniegach. I tam złapał nas co-
vidowy lockdown. Musieliśmy przerwać zdjęcia i do pracy wróciliśmy  
w maju, jako jedna z pierwszych produkcji. Nie mieliśmy już śniegu, 
więc zamknęliśmy się we wnętrzach pod Warszawą, by dokończyć film.  
W czerwcu rozpoczęłam zdjęcia do filmu „Dziewczyny z Dubaju” w re-
żyserii Marysi Sadowskiej.
Wokół tego filmu jest dość głośno ze względu na promocję, o którą 
dba jego producentka Doda, a także tematykę. Film ma mówić o kobie-
tach, które zajmują się turystyką erotyczną. Wyjeżdżają na wakacje, by 
świadczyć usługi seksualne dla bogatych mężczyzn. 
Film pokazuje, jak kobiety są traktowane, jak dają się traktować. Jakich 
wyborów dokonują, do czego są przymuszane. Ta historia staje się uni-
wersalna – ukazuje pozycję kobiety i mężczyzny, brak równowagi. 
Wystąpiłam także w filmie „The End” w reżyserii Tomasza Mandesa, 
który opisuje współczesną rzeczywistość –  tu i teraz, jak jesteśmy za-
maskowani, zakłamani, manipulowani, wyizolowani.
A jak Ty radzisz sobie z trwającą izolacją?
Paradoksalnie wyzwoliła ona we mnie niespodziewane siły, mam jesz-
cze większy apetyt na życie, na ciekawą pracę. Wywołała wręcz ata-
wistyczne zachowania czy reakcje, pewną elastyczność, umiejętność 
dostosowania się do trudnej sytuacji. To niewątpliwie czas kryzysu, dół, 
ale z którego można się odbić. I to jest wartością.
Wygrywasz ten kryzys?
Nigdy się nie poddaję. Wiele lat temu, podczas naszej wędrówki  
w Hollywood Hills wybitny reżyser Andriej Konczałowski, powiedział mi 
„Never give up”. Od tamtej pory towarzyszy mi w życiu myśl, że moim 
imperatywem moralnym – jako kobiety, matki, córki, artystki – jest to, 
że nie mogę się poddać  
Patrzę na Ciebie i wiem, że się nie poddasz. I to jest dobra puenta  
z naszej rozmowy.    
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Krytycy prestiżowego „Jazz Forum” uznali go za 5 saksofonistę tenorowego w Polsce, podkreślając tym samym to co wiemy nie od dziś. Tomasz 
Licak jest nie tylko bardzo utalentowanym instrumentalistą, ale także jednym z najciekawszych muzyków jazzowych młodego pokolenia w Polsce. 

Jak się rodzi

sztuka
Jego być „naj” nie sprowadza się wyłącznie do samej gry na saksofonie. 
Jest niezwykle kreatywnym artystą, czego dowodem jest niezliczoną 
ilość projektów w których bierze udział, czy które sam powołał do życia. 
Komponuje, gra ale też uczy jazzu innych. Na co dzień w Akademii Sztu-
ki a po godzinach w 13 Muzach jako Inspektor Jass, gdzie fascynującą 
historię jazzu przekłada na świetne koncerty z udziałem zaproszonych 
gości – oglądane na żywo i on line.  
Jesteś tytanem pracy, a do tego samoukiem. Nie chodziłeś do żad-
nych muzycznych szkół. Dopiero duńska Carl Nielsen Academy of 
Music w Odense była twoją pierwszą szkołą artystyczną. 
Kiedy zacząłem się uczyć muzyki, trafiłem do Pałacu Młodzieży, do big 
bandu. Nie graliśmy stricte jazzu ale ta tematyka zaczęła się tam poja-
wiać poprzez nazwiska i płyty. Później trafiłem do Sylwestra Ostrow-
skiego, u którego zdobywałem pierwsze szlify i co ciekawe – pierwsza 
lekcja wyglądała tak, że dostałem od niego stos płyt. Powiedział mi: weź 
je, przesłuchaj i wróć. To nie był przypadkowy zestaw. Znalazł się w nim 
cały jazzowy mainstream: lata 50-te, 60-te, to co najważniejsze jest w ja-
zzie dla saksofonistów. Po poznaniu tego materiału byłem przekonany, 
że tak właśnie wygląda jazz i nie ma nic poza tym, nie ma innego grania. 
Nie ma nic po za Milesem Davies i Johnem Coltranem? To dziwnie 
brzmi w ustach kogoś, kto obecnie wywraca jazz do góry nogami.
Byłem wtedy nastoletnim chłopakiem, który w odróżnieniu od swoich 
rówieśników, chodzących z kostkami do gitary, w słuchawkach miał 
Herbie Hancocka, a po szkole słuchał audycji radiowej Jana Ptaszyna 
Wróblewskiego. Trochę odbiegałem od reszty (śmiech). Później zaczęły 
się koncerty i tak trafiłem do Teatru Kana, na jazzowe poniedziałki, któ-
re organizował Darek Startek. To legendarna już teraz seria koncertów, 
na które zapraszał totalnych freaków, notabene, z częścią z nich grałem 
już jako dorosły muzyk. To były rzeczy, których nie potrafiłem sklasyfi-
kować- szalone, oryginalne. Pomimo tego nadal siedziałem w mainstre-
amowym jazzie, aż do momentu, kiedy pojechałem na Rugię, na warsz-
taty zorganizowane przez studentów z akademii muzycznej w Odense. 
Co tam się wydarzyło?

Oni grali tak dziwną muzykę, że na pewno nie można jej było nazwać 
stricte jazzem. Po pierwsze: koncerty dla ludzi w knajpach, na których 
grali swoje kompozycje, czyli mocno pojechane, oparte często na im-
prowizacji rzeczy. Nie byłem pewny czego ja właściwie słucham, moje 
pojęcie o tej muzyce zaczęło się zmieniać. Okazało się, że poza main-
streamem, który znałem doskonale jest jeszcze inny, ogromny świat 
zwany jazzem. Te wydarzenia miały miejsce na chwilę przed maturą. 
Wiedziałem co chcę robić, gdzie chcę się uczyć, postawiłem wszystko 
na jedną kartę. Dostałem się na duńską uczelnię i tak zaczął się nowy 
rozdział w moim życiu. 
Wyjechałeś do Danii na prawie 10 lat. Jak wyglądało twoje życie na 
studiach? 
Poznałem tam bardzo wielu muzyków, uczestniczyłem w wielu kon-
certach, projektach interdyscyplinarnych, gdzie muzyka przenikała się  
z teatrem i ze sztukami plastycznymi. To był czas, kiedy nie było Spotify 
a Youtube stawiał pierwsze kroki, więc trzeba było się trochę natrudzić, 
żeby zdobyć upragnione nagrania czy koncerty. Dobre było jednak to, że 
Dania słynie z przepotężnych zbiorów muzyki wszelakiej. Jest tam taki 
zwyczaj, który polega na tym, że jeżeli wydasz w Danii płytę, to masz 
obowiązek dostarczyć jej kilka egzemplarzy do biblioteki muzycznej. 
Jak tego nie zrobisz to płacisz karę. Duńczycy nie tylko gromadzą każde 
nagranie jakie powstaje na ich terenie ale także kompletują wszystko 
to co jest wydawane na świecie. W Odense, razem z dwójką moich ko-
legów, wynosiliśmy z biblioteki całe stosy płyt. Słuchałem dosłownie 
wszystkiego. W ten sposób, np. odkryłem Radiohead czy Bjork. Dzięki 
mojemu koledze, który pochłaniał w dużych ilościach reggae z całego 
świata, poznałem np. reggae islandzkie, albo tajskie, jakieś komplet-
nie szalone odmiany tej muzyki. I tak było cały czas. To, połączone ze 
studiami, które są całkowitym odwróceniem tego co mamy w Polsce, 
ukształtowało mnie jako artystę.
Na czym ta różnica polega?
W Dani wykładowca nie przekonuje studentów o swojej wielkości tylko 
mówi: chodź stary, puszczę ci fajną muzykę albo zagrajmy coś razem. 
Jako, że nie miałem wcześniej do czynienia ze szkołą muzyczną w Polsce 
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– wszedłem w ten duński model jak w masło. Sam teraz pracuję jako 
wykładowca w Akademii Muzycznej i staram się ją zmieniać, dobre rela-
cje ze studentami oferować nie tylko wiedzę, ale też inspirować i pobu-
dzać kreatywność. Czasy się zmieniły, jest nowe pokolenie nauczycieli, 
ale mam wrażenie, że u nas ciągle pokutuje wschodni model autorytetu, 
który nie jest zbudowany na kompetencjach i umiejętnościach tylko na 
stanowisku. Kiedy artysta idzie na studia to powinien mieć możliwość 
podważać ten autorytet, dla obopólnego dobra, przez zadawanie py-
tań, przez wątpienie, przez wspólne szukanie nowych dróg i rozwiązań.  
W tym przypadku bardzo ważna jest otwartość na piękno. To jest proste 
sformułowanie, ale Duńczycy opierają wszystko na semantyce, działają 
na bardzo prostych pojęciach, o których po prostu nie zapominają.
Studiując, ćwiczyłeś równie mocno grę na instrumencie, jak to ma 
miejsce w filmie „Whiplash”, gdzie główny bohater, ucząc się gry na 
perkusji, trafia do wojskowego reżimu?
Przedstawiony w tym filmie model amerykański jest trochę inny od 
tego, co ma miejsce w Europie. W USA jest mocne nastawianie na rze-
mieślniczą stronę wykonywania zawodu „artysta”. W sztukach wizual-
nych jest zapewne większa wolność. Natomiast w przypadku muzyki 
jazzowej jest tak, że zanim zagrasz coś swojego, musisz być w stanie, 
w każdej sytuacji, udowodnić, że posiadasz warsztat. I to jest potworny 
ciężar. W ten sposób w Stanach produkuje się ogromną ilość muzyków, 
którzy są absolutnie mistrzami swoich instrumentów i mają bardzo 
wyrobioną opinię na temat muzyki. Tylko, że to nie są ich umiejętności  
i to nie są ich opinie. Tym się różni rzemieślnictwo od sztuki ale ok dla 
takich ludzi też musi być miejsce. Inne podejście jest w Danii. Tutaj wy-
kładowca nie zmienia ciebie na siłę, nie rozkazuje ci. On ciebie zachęca. 
Przyjmując ciebie na studia, zwracają uwagę na twoją osobowość, któ-
rą następnie przez 5 lat, w moim przypadku 7, gdyż studiowałem jeszcze 
podyplomowo w Kopenhadze, pomagają ci rozwinąć. Uczą ciebie, żebyś 
zawsze miał własne zdanie. I to jest wspaniałe. 
Wybrałeś jazz, który powszechnie uważa się za hermetyczny gatu-
nek, a jednak tak wcale nie jest. To trochę stereotypowe określenie. 
Co o tym myślisz?
Jazz jest bardzo szerokim pojęciem i od początku swojego istnienia kre-

ował inne gatunki muzyki rytmicznej. Cała produkcja muzyczna, poza 
muzyką klasyczną i etniczną wywodzi się z jazzu. Pomimo tego, że trak-
towany jest jak gatunek niszowy to jest w nim ogromna ilość miejsca 
dla ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. I ja mam to szczęście należeć 
do tego grona. Nie narzekam na brak zajęć. Stąd też cała masa różno-
rodnych projektów, w których biorę udział. Nigdy nie interesowało mnie 
granie jazzu odtwórczo. Już na pierwszym roku studiów każdy z nas grał 
swoje utwory. Spotykaliśmy się w salach, graliśmy razem, spontanicz-
nie. Przynosiliśmy swoje rzeczy, które pewnie jakiś kompozytor z 30-let-
nim doświadczeniem określiłby mianem „tandety” (śmiech). Tylko, że 
tych naiwnie zapisanych melodiach nikt z nas nie traktował jako wspo-
mnianej tandety. Zależało nam by zagrać to tak by brzmiało jak dzieło 
sztuki. To jest antyrzemieślnicze podejście do muzyki kreatywnej. Tak 
się rodzi sztuka.
A jakbyś określił to co robisz teraz. Jaki jazz gra Tomek Licak?
Myślę, że jest to muzyka improwizowana, nie posiadająca pierwotnej 
struktury. Ten sam materiał na każdym koncercie brzmi inaczej. Nigdy 
nie wiemy co po drodze się wydarzy. Staram się być autentyczny w tym 
co robię, w każdy projekt, angażuję się na sto procent. Nie przycho-
dzę, żeby odegrać swoją partię, uczestniczę w tworzeniu całym sobą.  
Nie mam jednego głównego projektu, najdłużej chyba działa The Beat 
Freaks. Przez jakiś czas byłem wyłącznie solistą. Dobrze mi zawsze 
wchodziło pisanie muzyki i nagrywanie jej z różnymi artystami. Od pew-
nego czasu jestem też muzykiem sesyjnym. To efekt po części chęci 
bycia cały czas w środowisku muzycznym ale także sposób na zarabia-
nie pieniędzy. Co do samej muzyki improwizowanej, to jest to gatunek, 
który nie bardzo sprawdza się w radiu, no chyba, że w jakiś odjechanych 
audycjach i jest puszczany między 4 a 5 rano (śmiech). To ten rodzaj 
jazzu, który naprawdę żyje tylko na koncertach. Ważne jest przeżycie 
chwili razem z widzem. Tu i teraz.  
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Hubert Grygielewicz
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Saksofonista jazzowy i kompozytor, absolwent duńskich uczelni – Carl Nielsen Academy of Music w Odense oraz  Rhythmic 
Music Conservatory w Kopenhadze. Laureat nagród Grand Prix Jazz nad Odrą oraz Bielskiej Zadymki Jazzowej. Kompozytor 
i aranżer muzyki dla różnorodnych zespołów jazzowych od trio do big bandu. Autor muzyki filmowej i teatralnej. Studia 
na duńskich uczelniach i kontakt ze światowej sławy muzykami jazzowymi zaowocowały kilkoma znaczącymi projekta-
mi. Wśród nich: KRAN, Licak/Wośko Quartet który w 2013 roku odniósł zwycięstwo w konkursie festiwalu Jazz Nad Odrą, 
oraz Outbreak Quartet, czyli kwartet z pianistą Arturem Tuźnikiem, który zdobył Grand Prix konkursu Bielskiej Zadymki 
Jazzowej. Następstwem współpracy z Arturem Tuźnikiem był zespół Licak/Tuźnik Quintet, który oprócz liderów współ-
tworzyli: Anders Mogensen, Andreas Lang, Tomasz Dąbrowski. Tomasz Licak ma w swoim dorobku również dwie płyty  
w pełni autorskie z formacją Trouble Hunting. Warto wśród pozostałych projektów wymienić również wspólny zespół z pia-
nistką Iloną Damięcką oraz grupę The Beat Freaks, która realizuje muzyczne wizje fikcyjnego wizjonera i wynalazcy Leona 
Kokakiewicza, żyjącego rzekomo w XIX w. Tomasz Licak współtworzy również grupę rockowo-alternatywna, “The Ears”, 
na czele ze śpiewającą aktorką Martą Uszko. Jest autorem muzyki do baśni filmowej “Sobotnia Góra” reż. Marty Filipiak, 
oraz współautorem muzyki do filmu “Rzeźbiarz z Kamerą”, będącego zbiorem nagrań rzeźbiarza Augusta Zamoyskiego. 
Jako kompozytor pisze i aranżuję muzykę na big band. Jest laureatem programów stypendialnych Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego oraz Miasta Szczecin oraz duńskiego stypendium “ERMA fonden”, członek DJBFA (duńskiego 
zrzeszenia kompozytorów jazzowych) oraz organizacji KODA (stowarzyszenie autorów), członek STOARTU. Wykładowca 
Akademii Sztuki w  Szczecinie.
Wspólnie z Domem Kultury 13 Muz od 4 lat prowadzi autorski cykl koncertów pt. „Inspektor Jass na tropie, czyli jazz z histo-
rią w tle” –  odbywających się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. 



PORTUGALIA
Jerzy Arsoba, podróżnik, fotograf, pilot wycieczek. Ma na swoim koncie „zaliczonych” wiele ciekawych miejsc na świecie m.in. wielokrotne podróże 
po różnych zakątkach Rosji, 7 miesięcy samotnej podróży po Azji, wyprawę autostopem do kopalni diamentów w Jakucji, trzy miesiące podróży 
samochodowej po Australii i Nowej Zelandii. W październiku ubiegłego roku postanowił zwiedzić Portugalię. Pieszo.

Czy podróż wokół Portugalii była pomysłem, który narodził się ad 
hoc, czy też była planowana już wcześniej?
Pod koniec 2019 roku wszystko wskazywało, że rok 2020 będzie dla 
mojej Pracowni Podróży rokiem „żniw”. W próżni spowodowanej potęż-
nym kryzysem w branży, brakiem możliwości działania, miotałem się  
z pół roku. Trzeba było pozamykać wszystkie organizacje wypraw, od-
dać zaliczki klientom, których było sporo. Mocno wtedy siadła mi kon-
dycja – psychiczna i fizyczna. Brak było perspektyw. Wtedy skrystalizo-
wał się pomysł, aby samemu sobie przywrócić harmonię wewnętrzną 
i kondycję fizyczną. Wróciłem myślami do Japonii. Ale ona była i jest 
nadal całkowicie zamknięta dla turystów. Zacząłem szukać takiego 
kraju, w miarę niedaleko, w Europie, który spełni takie warunki: można 
tam polecieć, można się po nim poruszać, jest bezpieczny dla samotne-
go piechura. Tak pojawiła się na horyzoncie Portugalia, która jest też 
symboliczna. Stamtąd w XV, XVI wieku bardzo odważni ludzie ruszali 
w świat, szukać nowych dróg i miejsc. Jako początek i koniec tego mo-
jego projektu wybrałem miasto Porto – to po portugalsku port, zatem 
miejsce wyruszania i powrotu. A porta to wrota, przejście – z łaciny. 

Czyli Porto jako początek mojej wyprawy i jako drzwi do poszukiwania 
przeze mnie sensu bytu, istnienia – nie tylko w tym pandemicznym cza-
sie. Ale również szerzej i głębiej – jako poszukiwanie swojego Ikigai (to 
japońska filozofia szczęścia).
Dlaczego solo? Względy ekonomiczne, bezpieczeństwa?
Od początku wiedziałem, że to będzie wyprawa solowa. W jakimś sen-
sie jest to mój powrót do korzeni. Przed stworzeniem Pracowni Podróży 
przez trzy lata podróżowałem po świecie solo. Tak mi się najbardziej 
podobało. Wtedy zależę tylko od siebie, nie muszę z nikim konsultować 
rozkładu dnia, trasy podróży, czegokolwiek. Mam wtedy pełną wolność 
samostanowienia i wędrowania. Myślę, że też byłoby trudno kogoś 
namówić by na cztery miesiące opuścił Polskę, rodzinę, pracę i ruszył 
na taka wyprawę. Solo – tak się najlepiej czuję w odkrywaniu świata. 
Łatwiej i szybciej też nawiązuję interakcje ze spotykanymi po drodze 
ludźmi.
Kiedy Pan rozpoczął wędrówkę?
Wystartowałem 17 października 2020, roku a finiszowałem 9 lutego 

 pieszo i bez mitów
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tego roku. W sumie było 86 dni pieszego wędrowania. Najczęściej sze-
dłem około 5 dni pod rząd i robiłem dzień przerwy. Czasem obostrzenia 
pandemiczne lub brak noclegu wymuszały dłuższy przystanek, a cza-
sem po prostu musiałem dać odpocząć stopom, plecom – niosły plecak 
o wadze ok. 13 kg. Moja piesza pętla po konturach Portugalii wyniosła 
2400 km (zarejestrowany ślad gps) – można to porównać do odległości 
w linii prostej ze Szczecina do Batumi w Gruzji nad Morzem Czarnym 
lub na Gibraltar. Suma wzniosów (podejść liczonych w pionie) wyniosła 
ok. 35 tys. metrów. To trochę tak, jakby 6 razy wejść z lotniska Lukla na 
Mount Everest (śmiech).
To były największe trudności?
Nie. Były dwie sprawy, które mnie jako piechurowi się nie podobały. 
Psy i samochody, a raczej sposób jazdy portugalskich kierowców. Psów  
w Portugalii jest bardzo dużo i są niestety źle traktowane. Praktycznie 
wszystkie są na łańcuchach, część dodatkowo w klatkach. Są trakto-
wane jako strażnicy domostw, wykorzystywane do polowań, nierzadko 
głodują. One z daleka mnie, jako piechura, wyczuwały. Wtedy cała wio-
ska wściekle ujadała, psy rzucały się na ogrodzenia z każdej strony, pró-
bowały mnie dopaść. Cały spokój i radość poddawane wtedy były trud-
nej próbie. Najgorsze jednak były te psy, które na obrzeżach wiosek, 
miasteczek były puszczone luzem. Druga sprawa – sposób jazdy por-
tugalskich kierowców. Jeżdżą bardzo szybko, nieostrożnie. Prowincja 
jest wyludniona. Generalnie widziałem tam tylko osoby 60+. Młodzież 
i średnie pokolenie wyemigrowały do miast. Starsze osoby za kierow-
nicą to standard na prowincji. Nie zwracają uwagi na pieszego, samo-
chody często jechały prosto na mnie! W ostatniej chwili wykręcały, 
mijając mnie z dużą prędkością. Standardem jest jazda „na zderzaku”, 

szczególnie na wąskich drogach. Często jeżdżą bez świateł, również we 
mgle. Kilka razy zdarzyło się, że w ostatniej chwili uskoczyłem do rowu 
z wodą. 10% mojej wyprawy musiałem iść po drogach na których pa-
nował spory ruch. Nie było alternatywy, przykładowo z jednej strony 
był zbiornik wodny, a z drugiej strony las dębów korkowych ogrodzony 
płotem z drutem kolczastym. Przygnębiający jest częsty widok śmieci 
na poboczach dróg.
A co było przyjemnym zaskoczeniem?
Portugalia jest przepiękna krajobrazowo, bardzo fotogeniczna, ko-
lorowa, zróżnicowana, urokliwa. W czasie tych 3 miesięcy pieszo po 
konturach Portugalii, zwiedziłem większość regionów tego kraju.  
Na swoim fotoblogu codziennie publikowałem małą galerię zdjęć. Łącz-
nie jest ich ok. 1700. Fotoblog cieszył się sporą popularnością. Wiele 
osób podkreślało, że dzięki niemu stworzyłem niezwykły przewodnik 
fotograficzny po Portugalii. Portugalia wydaje się niewielka w skali Eu-
ropy. Ale to kraj regionów, mocno różniących się od siebie. To kraj wina – 
na półkach sklepowych są ich setki, w tym słynne wina porto. Cena jest 
bardzo dostępna – za dwa i pół euro takie wina często testowałem. I nie 
trafiłem ani razu na wino, które byłoby złe, niesmaczne. Jak więc dobre 
musiały być te z górnej półki (śmiech). Dalej – kawa. W Portugalii jest 
jednym z takich dóbr podstawowych, jak chleb. A nawet może bardziej. 
Wszędzie głównym miejscem, w którym się ludzie spotykają od samego 
rana są „cafe”. Przychodzi się do nich przede wszystkim na kawę typu 
espresso, w cenie 60-70 eurocentów. Ta cena podobno nie zmienia się 
od lat, bo kawę traktuje się jako coś, co się każdemu należy, bez cze-
go Portugalczyk nie przeżyje nawet dwóch godzin po przebudzeniu. 
Faktycznie przepyszne są narodowe ciastka pastel de nata (mówiłem 



na nie „pasztet z denata”). W tych cafe spotykają się wyłącznie męż-
czyźni. Tak przynajmniej jest na prowincji. Kobiety są „pozamykane”  
w domach. Taka jest wielopokoleniowa tradycja, takie są względy kultu-
rowe. Cafe to także miejsce w których na prowincji koncentruje się ży-
cie, spotkania. Kolejny ciekawy element: asulejos – to sławne płytki ce-
ramiczne, ręcznie malowane. Są wszędzie. Każdy dom ma takie własne 
płytki na ścianie zewnętrznej. Również obiekty użyteczności publicz-
nej, np. dworce, kościoły. To jest piękne. Najbardziej tradycyjne biało 
– niebieskie. Bardzo podobała mi się portugalska przyroda, a zwłaszcza 
drzewa. Byłem zaskoczony ilością, setek tysięcy, jak nie milionów, dę-
bów korkowych. Całych lasów. Czasami szedłem wzdłuż takiego lasu 
kilometrami. Inne drzewa, których jest bardzo dużo, to drzewa oliwne 
oraz eukaliptusy! Nie spodziewałem się ich w takiej ilości. Do tego cy-
trusy, głównie drzewa pomarańczowe. Do tego setki, setki bocianów, 
w ogóle mnogość ptaków. Bardzo czyste powietrze! I taka praktyczna 
rzecz: ciepła woda jest w kranach i pod prysznicem jest w Portugalii 
zawsze z lewej strony, a zimna z prawej. Doskonałe. Nigdzie indziej na 
świecie to się chyba nie udaje.
Musiał Pan też coś jeść
Niestety, kuchnią portugalską jestem rozczarowany. Począwszy  
od drugiego miesiąca wędrowania często w ciągu dnia marzyłem  
o polskim jedzeniu i o tym czego sobie nie skonsumuję jak tylko wrócę 
do kraju (śmiech). O portugalskiej kuchni mówi i pisze się bardzo do-
brze. I zapewne jest tak w tych droższych restauracjach, w Lizbonie  
i Porto, w popularnych miejscowościach na wybrzeżu Atlantyku. Jednak 
9/10 kraju to są zwyczajne knajpki w których menu składa się z jednej 
zupy i 2-4 dań, wszędzie podobnych, nie przyprawionych, za tłustych, 

zbyt mięsnych, bez warzyw, takich o konsystencji papki. Nocowałam  
w różnych miejscach – od obiektów agroturystycznych, pensjonatów 
po 5-gwiazdkowe hotele, bo np. nie było innego wyjścia. Wszędzie śnia-
dania w swym składzie były monotonne i takie same. Chleb tostowy, 
ser żółty i wędlina z tzw. bloku, czasem kiełbasa chorizo, nieco jakie-
goś dżemu, kawa, herbata, czasem płatki kukurydziane, jakieś owoce.  
I to wszystko, żadnych warzyw. Jedzenie to jeden z mitów, który dla 
mnie padł. Kolejny, to mit o dorszu.
A co z tym dorszem?
Po pierwsze on wcale nie jest portugalski, najczęściej norweski. Po dru-
gie – spotkałem się w przewodnikach z hasłem, że dorsz jest w Portu-
galii potrawą narodową, przyrządzaną tam na 365 sposobów. Ja przez 
te cztery miesiące spotkałem się z nie więcej jak 6 wariantami. I często 
to, co otrzymywałem, to była taka niedoprawiona papka, składająca się  
z kawałków ziemniaków, cebuli i kawałków dorsza. To wszystko podda-
ne było próbie zapieczenia. Raz się chyba udało, bo to miało jakąś sko-
rupkę. Dowiedziałem się też, że bardzo bym się Portugalczykom naraził 
taka opinią. Uważają, że ich kuchnia jest najlepsza na świecie. Przykro 
mi, mam inną opinię (śmiech). I jeszcze jeden mit, który dla mnie upadł…
Jaki?
To mit portugalskiej gościnności. Jest szeroko opisywany w przewodni-
kach. Niestety, ja jej prawie nie doznałem przez te cztery miesiące. Od-
bierałem mieszkańców jako zamkniętych, zdystansowanych, niechęt-
nie nawiązujących kontakty. Dodatkowo pandemia spowodowała, że 
okrążali mnie wielkim łukiem i nie chcieli wchodzić w interakcję. Nieco 
inaczej było na głębokiej prowincji. Tam mniej przejmują się pandemią. 
Podobną opinię usłyszałem od kilku Polaków oraz Ukraińców zamiesz-
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kujących w Portugalii. Mieszkańcy są często zamknięci na przybyszów, 
nietolerancyjni. Nie ma np. czegoś takiego jak wiszące w oknie ogło-
szenie „pokój do wynajęcia”. Przez cztery miesiące nie widziałem ani 
jednej takiej wywieszki. To nie funkcjonuje. Gdybym nie miał wcześniej 
zarezerwowanych i z góry opłaconych noclegów, nie miałbym gdzie 
spać. Nie zabrałem namiotu zakładając, że nie będę się bardziej obcią-
żał. Czytałem, że często trudno jest znaleźć miejsce w terenie na nocleg  
w Portugalii, bo wszędzie wokół, kilometrami ciągną się tereny pry-
watne, ogrodzone siatką z drutem kolczastym. I tak było. Dostępność 
noclegów często zatem determinowała wybór trasy. Ale cel wyprawy 
został osiągnięty we wszystkich jej aspektach. Wykonałem pełną pętlę, 
poznałem wszystkie regiony Portugalii, naprawiłem kondycję fizyczną  
i psychiczną, rozpocząłem nowy projekt podróżniczy. 
Kilka słów więcej na jego temat?
Nazwałem go PHI arsoba across around.  PHI – to grecka litera alfabe-
tu, mająca wiele znaczeń, m.in. tym symbolem oznacza się szerokość 
geograficzną, przesunięcie fazowe, strumień świetlny, tzw. złoty po-
dział (używany m.in. w fotografii, malarstwie), kąt pochylenia, średnicę. 
Across – trasa przecinająca kraj lub region, łącząc jego najbardziej odda-
lone miejsca, nie po najkrótszej drodze, ale raczej starając się zobaczyć 
po drodze jak najwięcej ciekawych miejsc. Around – trasa tworząca za-
mkniętą pętlę wzdłuż granic kraju lub regionu.
Ten projekt już jest publiczny. Dla każdego, kto będzie chciał skorzystać 
z moich przebytych tras, z podpowiedzi dotyczących regionów, nocle-
gów, zapisu trasy w formacie GPS. To wszystko już udostępniam – piszą 
do mnie nie tylko Polacy, dla których ta moja zakończona portugalska 
pętla stała się inspiracją do własnej podróży, nie tylko pieszo, również 
rowerem, samochodem. Projekt PHI arsoba across around jest w za-
łożeniu długofalowy. Będą to podróże nowe, niespieszne, z założenia 
wyłącznie piesze.

rozmawiał: Dariusz Staniewski / foto: Jerzy Arsoba
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Szybki jak GT
Dla Marcina Zielińskiego mistrza Europy w sporcie motorowodnym szybkość to podstawa. Na wodzie jest niezrównany, pobija rekord za rekordem. 
Choć sport, który uprawia, wydaje się być bardzo niebezpieczną dyscypliną, to właśnie bezpieczeństwo jest tutaj niezwykle ważne. Dobry zawod-
nik to nie tylko osoba nie bojąca się zawrotnej prędkości ale także taka, która potrafi kontrolować ultraszybką łódź. Podobnie jest z prowadzeniem 
samochodu. Nie bez powodu Marcin Zieliński z łodzi przesiada się do Mercedesa. Dla nas przetestował Mercedesa AMG GT 43 4Matic, czyli moc  
w czystej postaci.

Moc silnika: 367 KM
Prędkość maksymalna: 270 km / h
Przyśpieszenie: 4,9 km / h[s]
Średnie spalanie: 8,8 – 9,1 l  / 100 km
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Ekologia, klasa, elegancja
Mercedes-Benz EQC wyglądem przypomina klasycznego SUV’a, choć komfort jazdy zbliżony jest do topowej limuzyny. Elegancki na zewnątrz, 
przestronny i wygodny w środku. Do tego mocny silnik i niezłe przyśpieszenie. Jedyne co zastanawia to fakt, że jest niezwykle cichy. W końcu 
to jednak Mercedes, najlepszy wśród najlepszych. Ile więc taki Mercedes może palić? I tu następuje zaskoczenie – nic. Mercedes EQC jest autem  
w pełni elektrycznym, które podczas przyśpieszania staje się samochodem sportowym.

– To auto jest rewelacyjne, aż żal było się z nim rozstawać – mówi  
z entuzjazmem Lilla Sobczyk, która przez dwa dni testowała nowego 
Mercedesa EQC. – To model samochodu, którym każdy z nas powinien 
jeździć, chociażby ze względu na jego ekologiczny charakter i związaną 
z tym ochronę środowiska. 
A jeździ się nim wyjątkowo komfortowo i na całkiem sporą odległość. 
Ten model posiada akumulator wysokiego napięcia o zawartości energii 
użytecznej 80 kWh (WLTP). Dzięki niemu można przejechać nawet 400 
km. Wystarczy to na wiele codziennych tras, uwzględniając również 
drogę do i z pracy. Ale to nie jedyna dobra rzecz związana z tym au-
tem.  – Rzecz, która mnie zaskoczyła:  jest to bardzo ciche auto. Do tego 
stopnia, że podjeżdżając nim pod przejście dla pieszych, osoby przecho-
dzące przez pasy go nie słyszą. Tym samochodem się nie jeździ, tylko 
skrada – śmieje się pani Lilla. – To bardzo zrywny model, testowałam go 
za miastem i naprawdę ma niezłego „kopa”.
Faktycznie, EQC, który waży ponad dwie tony, do setki przyspiesza  
w pięć sekund, co czyni go w tym momencie autem sportowym. Już  
z postoju dostępny jest pełny moment obrotowy, który natychmiast 
katapultuje EQC do przodu. To różni napęd wyłącznie elektryczny od 
każdego tradycyjnego pojazdu z silnikiem benzynowym lub wysoko-
prężnym. Wynikiem jest całkowicie nowa, fascynująca dynamika jazdy.
– Ten Mercedes jest bardzo wygodny – mówi Lilla Sobczyk. – Wyposa-
żony jest w szerokokątny kokpit o wysokiej rozdzielczości. Intuicyjny 
w obsłudze – można go dotykać, można do niego mówić. W tym mo-
delu znajduje się mnóstwo czujników, które dbają o bezpieczeństwo. 
Na przykład, kiedy, jadąc za miastem z większą prędkością, w trakcie 
przekraczania linii rozdzielającej pasy, poczułam szarpnięcie. To w razie 

gdybym straciła czujność za kierownicą. Oprócz tego EQC informuje 
o tym, gdzie znajdują się najbliżej nas stacje ładowania. Dzięki temu, 
możemy sobie zaplanować podróż tak, by np. w trakcie jazdy nie wylą-
dować gdzieś w polu, w rozładowanym aucie.
Za wygodą idzie bezpieczeństwo. Nowy model Mercedesa ma zmienny 
napęd na cztery koła. Ma on pozytywny wpływ na trakcję i stabilność 
jazdy, przede wszystkim w trudnych warunkach drogowych: szczegól-
nie w przypadku mokrej, ośnieżonej lub oblodzonej nawierzchni. O bez-
pieczną podróż dba także szereg pakietów i systemów, które automa-
tycznie reagują na zagrożenie, pomagają w trakcie jazdy, parkowania, 
chronią przed wypadkiem bądź minimalizują jego następstwa, chronią 
również przed kradzieżą. Widoczność na drodze, szczególnie w nocy 
także jest lepsza, a to dzięki światłom, które można mieć włączone non 
stop, przy okazji nie oślepiając innych kierowców.
– Do tego wszystkiego to piękne, eleganckie i… oszczędne auto. Miałam 
przyjemność przejechać się czarnym modelem z jasną tapicerką – wy-
znaje na koniec Lilla Sobczyk. – Z posiadaniem tego Mercedesa wiąże się 
możliwość skorzystania z wielu ulg, np. można wykupić za symboliczne 
10 złotych roczny abonament w płatnej strefie parkowania. Samo jego 
ładowanie nie jest skomplikowane i kosztowne. W Szczecinie znajduje 
się kilka bezpłatnych stacji, ale nawet kiedy trafimy na płatną, to w po-
równaniu z tradycyjnym paliwem, ten typ samochodu i tak jest tańszy 
w użytkowaniu. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że miasto podpisało 
porozumienie z Eneą i takich ładowarek ma się w Szczecinie pojawić 
około dwustu. To cieszy.

autor: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Moc silnika: 408 KM
Prędkość maksymalna: 180 km/h

Przyśpieszenie: 5,1-100 km/h [s]
Zużycie energii: ok. 27 kWh/100 km

Pojemność baterii: 80 kWh

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

Leasing od 103% z ratą od 1955 zł netto

Ta limuzyna w wersji coupe to właściwie sportowe auto i nie tylko ze 
względu na swój atrakcyjny wygląd. Muskularna aerodynamiczna sylwet-
ka kryje w sobie sześciocylindrowy silnik o mocy 367KM i 9-biegową auto-
matyczną skrzynię biegów z przekładnią TC Speedshift AMG. Do setki GT 
43 ma zaledwie powyżej 4 sekundy, a potrafi rozpędzić się do 270 km na 
godzinę. Dla mistrza sportowej łodzi to sprawiająca przyjemność bułka z 
masłem, ale dla nas rajdowych laików - prawdziwa przygoda.  – Mercedes 
AMG GT posiada dwa oblicza. – mówi Marcin Zieliński. – Pierwszym z nich 
jest oczywiście potężna moc którą generuje doładowany silnik V8, dru-
gim bezpieczeństwo odczuwane prowadząc samochód. Mimo że mamy 
do czynienia z drogowa bestią, szereg systemów stabilizujących auto 
dba, aby nawet przy sportowej jeździe nie stracić nad nim kontroli. Ten 
samochód daje komfort kierowcy, iż może nad nim zapanować w każdych 
warunkach. 
Dodatkowych wrażeń z jazdy tym modelem Mercedesa dostarczają spe-
cjalne elementy wyposażenia: przyciski AMG na kierownicy, które umoż-
liwiają szybkie i skuteczne sterowanie funkcjami związanymi z dynamiką 
jazdy, AMG Track Pace, który rejestruje czasy przejazdów okrążeń i sekto-
rów, wartość przyśpieszenia oraz wybrane dane telemetryczne. Rozsze-
rzona rzeczywistość MBUX wyświetla na żywo przed kierowcą informacje 
dotyczące nawigacji i stanu ruchu drogowego a pakiet AMG Dynamic Plus 
podwyższa dynamikę jazdy. 
Można poszaleć na drodze nowym GT ale można również udać się w spo-
kojną podróż. Wystarczy użyć przycisk AMG Dynamic Select, który płyn-
nie przekształci spokojne Grand Tourismo w maszynę do sportowej jazdy 
i na odwrót. Szereg różnych asystentów zadba o nasze bezpieczeństwo 
na drodze, m.in. regulując za nas odległość od drugiego pojazdu. Jeśli 
będzie potrzeba kolejny asystent w sytuacji niebezpiecznej uruchomi au-
tomatycznie awaryjne hamowanie a inny przygotuje nas przed nadcho-
dzącą kolizją tak by jej uniknąć bądź obniżyć ryzyko odniesienia obrażeń. 

Oprócz tego ten model Mercedesa wyposażony jest w asystenta pasa ru-
chu, asystenta martwego punktu i asystenta parkowania, który sprawia, 
że zazwyczaj nielubiana przez nas czynność staje się czymś naprawdę 
prostym.  
Kierowca prowadzący tę piękną limuzynę czerpie z niej sporo przyjem-
ności ale pasażerowie również mogą docenić wygodę GT. Podgrzewane, 
klimatyzowane fotele, przyciemniane szyby, a jako dodatkowe atrakcje: 
dostęp do multimediów, touchpad, bezprzewodowe ładowanie i podłą-
czenie Bluetooth a także możliwość składania tylnych foteli, które zwięk-
szają pojemność bagażnika.
Mercedes AMG GT 43 dobrze wygląda, szybko jeździ i jest wygodny.  
Nie zapominajmy jednak że jest to auto raczej sportowe, idealne dla wiel-
bicieli adrenaliny, dla których szybkość, tak samo jak dla naszego drugie-
go bohatera, ma znaczenie.

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz
Specjalne podziękowania dla Campingu Marina  

za pomoc przy realizacji sesji 





Pancerka Susana 49,00 zł

Łańcuszek Gloria 39,00 zł

Kolczyki Stella 45,00 zł 

Bransoletka Queen 39,00 zł

Pancerka Snowflake 65,00zł 

Choker Palatium 59,00 zł 

Stylowo, zalotnie, 
bezcennie

Piękno nie ma ceny, dlatego warto w nie inwestować. Na pewno warto 
w biżuterię. Nie muszą to być od razu diamenty i złoto, ale może być to 
równie szlachetna i stylowa stal chirurgiczna, której dodatkową zaletą 
jest cena i fakt, że może nosić ją każdy, nawet osoby, których skóra 
jest niezwykle delikatna. Papagayo ze stali chirurgicznej robi sztukę: 
stylowe błyskotki, które zachwycają jakością wykonania i prostotą 
projektu. Czy będą to zalotne kolczyki Stella, subtelna bransoletka Qu-
een i idealnie do niej pasujący łańcuszek Gloria, czy dodający charak-
teru choker Palatium – każdy ten element biżuterii od Papagayo jest 
niezwykły.

ad/ foto: Adam Fedorowicz 
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Baśniowe zaślubiny
Klimat jak z mrocznej i jednocześnie romantycznej baśni. Zaślubiny w środku lasu, wśród utrzymanej w stylu barokowym i boho. A w rolach 
głównych zjawiskowe kreacje od szczecińskiej Fanfaronady: suknie specjalnie szyte na miarę i jeden projekt z kolekcji Infinity. Miłość nie musi 
mieć cukierkowej oprawy by była trwała, głęboka i miała coś z tajemnicy.       ad
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Nazwa działu53 



foto: Dagmara Lewicka / kreacje: Fanfaronada 
modele: Paula Roszczyniała, Mikołaj Macioszczyk  
realizacja sesji: Lekko slow designer, Jak Elegancko 
– Paweł Rutkowski, Babeczka – Marta Jarmużek, 
Dorota Rybacka – @onte.calligraphy, APP 
Wypożyczalnia Dekoracji 





SUNRO  
komfort i styl

Szczecińska, rodzinna firma Sunro, to marka sprawdzona na rynku, dla któ-
rej klient oraz jego potrzeby związane z relaksem, rekreacją i wypoczyn-
kiem są głównymi celami działalności. Oferuje niebanalne i wysmakowane 
rozwiązania dotyczące mebli i akcesoriów ogrodowych. To najwyższy po-
ziom luksusu w polskiej specjalności – gościnności.

Design56 



www. sunro.pl  |  tel. 665 667 658

Oferta Sunro umożliwia wygodne spędzanie czasu poza domem np. na 
tarasie lub w przydomowym ogrodzie. Meble, dzięki którym można luk-
susowo zaaranżować tę przestrzeń, to aktualne trendy w światowym 
wzornictwie oraz gwarancja elegancji. To kanapy, narożniki, stoliki, 
ławy, krzesła, fotele, leżaki i tzw. wypoczynki wykonane z materiałów  
o najwyższej jakości doskonale pasujące do każdych warunków atmos-
ferycznych. Stworzone z połączenia metalu, kamienia, drewna oraz 
trwałych materiałów kompozytowych są nie tylko funkcjonalne, ale tak-
że szykowne i wykwintne. Poza tym Sunro oferuje pełną paletę kuchni 
zewnętrznych wyposażonych we wszystkie akcesoria – patelnie, blaty, 
schowki, pojemniki oraz nowoczesne i stylowe grille, które zaspokoją 

gusta nawet najbardziej wybrednych fanów nowego polskiego sportu 
– grillowania. To wyjątkowe pomysły designerskie, z oryginalną este-
tyką, kolorystyką, stylowymi rozwiązaniami wzorniczymi i wykonaw-
czymi, innowacyjnymi materiałami o najwyższej jakości dopasowane 
do indywidualnych życzeń klienta. Dzięki nim gotowanie na świeżym 
powietrzu staje się niezwykłą przyjemnością. Sunro proponuje również 
nowoczesne i funkcjonalne systemy zadaszeń tarasowych i osłon. Dzię-
ki nim można korzystać z tarasu przez cały rok, bez względu na warunki 
atmosferyczne.

autor: ds / foto: materiały prasowe





Aranżacje  
pełne  

energii
Przestronne, pełne oddechu, nawiązujące kolorystyką  
do miejsca w którym się znajduje. Ten utrzymany w letnim, 
wakacyjnym klimacie apartament w nadmorskich Między-
zdrojach to dzieło Nest, biura projektowego, które jedno-
cześnie zajmuje się aranżacją i wykańczaniem wnętrz, jak 
i najmem nieruchomości. Prezentowana realizacja to część 
tego w czym się specjalizują: minimalizm, funkcjonalność, 
wysoka jakość i idealnie dobrana kolorystyka. W ich wersji 
wnętrza są przedłużeniem otoczenia i odzwierciedleniem 
charakteru mieszkańców.

foto: Andrzej Golc



foto: Andrzej Golc
podłogi: EGGER Group
lampy: Imperium Lamp, AQForm
kwiaty: Pracownia Kwiaciarki
elementy dekoracji: DUKA Kitchen Life
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NEST Sp. z o.o.
70-556 Szczecin  |  al. Tkacka 14/28 (V piętro) Black Pearl

Agnieszka Skoczylas  |  tel.: +48 796 300 144  |  e-mail: a.skoczylas@nest-szczecin.pl
www.nest-szczecin.pl



Estetyczny komfort
Przytulne, magiczne, pełne piękna. Połączenie elementów nowoczesnych i klasycznych, dopracowane w każdym szczególe. 
Mowa o Klinice Dr Stachura, która jak na miejsce, które zajmuje się medycyną, w tym głównie estetyczną, nie przypomina kla-
sycznego gabinetu lekarskiego. 

Design62 



– Przy projektowaniu przyświecała mi idea, by 
było to miejsce przyjazne pacjentowi – mówi 
Xymena Laszkiewicz, architekta wnętrz. – Pani 
doktor Kamili Stachurze zależało na skoncen-
trowaniu się zarówno na zdrowotnych jak i es-
tetycznych aspektach projektu. Tak aby osoby 
odwiedzające klinikę miały poczucie, że są ob-
jęte najlepszą możliwą opieką. Z jednej strony 
klinika miała być przestrzenią bardzo sterylną 
i uzbrojoną w najnowsze technologie. Z drugiej 
– miała dawać poczucie komfortu i domowego 
klimatu. I tak powstało miejsce, do którego 
wszyscy chętnie wracają.



ul. Jagiellońska 87  |  70-437 Szczecin 
tel. 535 350 055    |  www.klinikadrstachura.pl  

Xymena Laszkiewicz projektuje zarówno domy 
jak i obiekty użyteczności publicznej, a nie-
bawem pojawi się też marka z jej autorskimi 
projektami akcesoriów i biżuterii. –Pani dok-
tor znała moje wcześniejsze projekty, dzięki 
czemu, w początkowej fazie projektu, po uzy-
skaniu wszelkich wytycznych dotyczących kli-
matu, funkcji i technologii miałam wolną rękę 
– tłumaczy z uśmiechem. – Sensem mojej pracy 
jest wychodzenie naprzeciw wizjom i marze-
niom inwestorów, dlatego też w kolejnym eta-
pie przy wyborze materiałów i dodatków współ-
pracowałyśmy razem.

ad/ foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz



Zapraszamy codziennie w godzinach 10.00–18.00
ul. Śląska 5 • 70-431 Szczecin • tel. 504 35 35 78 

cukru

Zdrowe ciasta • torty • batony • desery…

Bezpieczne dla osób na diecie 
oraz z nietolerancjami pokarmowymi.
Idealne dla sportowców i osób dbających o zdrowie.

VEGAŃSKIE

laktozy
glutenuBEZ

/Fit-Cake-Szczecin

/fitcake-szczecin

NO SUGAR NO PROBLEM
FITCAKE Już otwarte!



Aloha Residence,  
czyli nowa filozofia mieszkania i życia 

Prywatna winda do własnego mieszkania, centrum SPA do którego zjedziemy w szlafroku i kapciach, a także lista zakupów, którą zostawimy  
u concierga. Brzmi jak hollywoodzki kadr z filmu? Niedługo stanie się szczecińską rzeczywistością. To wszystko i wiele innych perełek można będzie 
znaleźć w Aloha Residence – miejscu niezwykłym i wyjątkowym, które powstaje w sercu Szczecina.

Nieruchomości66 



Aloha, to nie tylko typowe pozdrowienie na Hawajach. To także filozo-
fia życia tamtejszych mieszkańców. Polega m.in. na życzliwości, uprzej-
mości, dążeniu do jedności i harmonii, okazywaniu sympatii i zadowo-
lenia. To wszystko doskonale wpisuje się w filozofię Aloha Residence 
– nowego, luksusowego apartamentowca z usługami i standardem pię-
ciogwiazdkowego hotelu, który zostanie wyposażony w nowoczesne 
rozwiązania technologiczne. 
Oaza w sercu miasta 
Położony tuż obok reprezentacyjnego biurowca Aloha – jednej z wizy-
tówek nowej architektury Szczecina jest niepowtarzalną inwestycją 
Premium.  Budynek bezpieczny, komfortowy i znakomicie usytuowany 
– przy ulicy Janosika, tuż przy najatrakcyjniejszych i ulubionych, przez 
mieszkańców oraz turystów, częściach stolicy Pomorza Zachodniego 
– Jasnych Błoniach i Parku Kasprowicza. Miejscach pełnych zieleni, uro-
kliwych uliczek zabudowanych gustownymi willami, podkreślającymi 
wyjątkowość i reprezentacyjność dzielnicy. Do tego z tarasów aparta-
mentowca rozpościerać się będzie wspaniała panorama miasta.                                                                                                          
W „Aloha Residence” powstaną przede wszystkim najbardziej poszuki-
wane na rynku 2- i 3-pokojowe apartamenty z balkonami oraz kompak-
towe kawalerki – idealne jako inwestycja na wynajem. Dopełnieniem 
oferty będą znajdujące się na najwyższych kondygnacjach dwupozio-
mowe apartamenty typu penthouse, okolone przestronnymi tarasami. 
Liczne przeszklenia zwiększą optycznie przestrzeń wszystkich aparta-
mentów oraz w pełni je doświetlą. Wszystko wykonane z najwyższej 
jakości materiałów.
Do Aloha Residence będzie prowadzić wysoki, ekskluzywny hall z ca-
łodobową portiernią oraz z serwisem concierge. Na parterze budynku 
zostanie usytuowana restauracja z usługą room service.  Do dyspozycji 
będą potrawy nie tylko kuchni polskiej i europejskiej, ale także z róż-
nych stron świata, dania ekologiczne, bezglutenowe itp. Do przestron-
nych penthousów z panoramicznymi oknami będzie można się dostać 
prywatną, cichobieżną windą prowadzącą wprost do mieszkania oraz 
do dwukondygnacyjnego garażu podziemnego. 

Dla ciała i dla ducha 
Ekskluzywność inwestycji podkreśli także „Aloha Centrum Leczenia 
Holistycznego i Rozwoju Indywidualnego”, które powstanie na parterze 
budynku. Zgodnie z założeniami medycyny holistycznej leczyć należy 
zarówno ciało, jak i duszę pacjenta, zaś poprawa w jednym obszarze 
życia przynosi również poprawę w innych obszarach. Według medycy-
ny holistycznej ciało, umysł, dusza i emocje stanowią jednorodną ca-
łość. Gdy jeden z tych obszarów zostanie zaniedbany, pozostałe z nich 
również zaczną niedomagać. Medycyna naturalna skupia się na przy-
czynach choroby, odmiennie od współczesnej medycyny akademickiej, 
która leczy przede wszystkim objawy. Te dwa kierunki nie muszą się 
jednak wykluczać. W Centrum Aloha będą się mieścić gabinety lekar-
skie i uzdrawiania, gabinety rehabilitacji i masażu, gabinet dietetyka  
i inne. Można będzie skorzystać z dobrodziejstw sauny mokrej, suchej, 
infrared oraz komory krioterapii. W salach organizowane będą zajęcia 
uważnej jogi, tańca intuicyjnego, medytacji, sesje oddechowe i wiele 
innych mających uzdrawiające właściwości Miejsce uświetnią koncer-
ty na gongach i misach tybetańskich, przywracające naturalną har-
monię organizmu. Cyklicznie odbywać się będą warsztaty, szkolenia, 
seminaria rozwojowe, a oprócz tego nauczanie  zdrowego gotowania  
i odżywiania. Z myślą o rodzicach korzystających z centrum Aloha, po-
wstanie również miejsce, w którym dzieci będą mogły pozostać pod 
fachową opieką, pobawić się, odrobić lekcje i zjeść posiłek. Budynek 
wyposażony zostanie w pełny monitoring zapewniający bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Pod apartamentowcem przygotowany zostanie 
dwupoziomowy garaż podziemny wyposażony w złącza pod stacje ła-
dowania samochodów elektrycznych do każdego miejsca postojowego. 
W garażu znajdą się również indywidualne boksy garażowe.
Aloha Residence został zaprojektowany i przemyślany w taki sposób, 
aby zapewnić mieszkańcom maksimum luksusu, komfortu i bezpie-
czeństwa. To prawdziwa rewolucja w myśleniu o miejscu do życia i uni-
katowa inwestycja na polskim rynku. 

Salon sprzedaży apartamentów Aloha Residence 
ul. Jerzego Janosika 17  |  71-424 Szczecin,  |  II piętro biurowca Aloha

 + 48 887 662 204  |   www.aloharesidence.pl



Zamieszkaj nad morzem
Wyobraź sobie poranek: promienie słońca wyciągają cię z łóżka na balkon, z którego rozciąga się widok na rozległe wody i trzcinowiska Zatoki 
Wrzosowej. Cieśniną Dziwna nurt toruje sobie drogę ku pobliskiemu Bałtykowi. Takich poranków możesz mieć pod dostatkiem. Nad Zalewem 
Kamieńskim powstaje nowe osiedle Półwysep Dziwnów.

130 apartamentów powstaje 10 km od Kamienia Pomorskiego, 20 km  
od Wolińskiego Parku Narodowego i 60 km od lotniska Szczecin-Gole-
niów, ale to niejedyne zalety ich lokalizacji. Jak zwykle w przypadku inwe-
stycji Mariny Developer, miejsce oferuje udogodnienia dla miłośników 
żeglarstwa. Znajduje się na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim.  
Tuż obok, bo zaledwie w odległości 400 m, znajdziemy miejską przystań 
sezonową, a w pobliżu nadmorską plażę, marinę z zapleczem i popular-
ną restauracją.  Wodny szlak prowadzi stąd do Mariny Dziwnów, Kamie-
nia Pomorskiego, Wolina, na Zalew Szczeciński lub Bałtyk. Atrakcyjny 
jest już jednak sam Dziwnów – jedno z ważniejszych w naszym woje-
wództwie centrów żeglarstwa i sportów wodnych oraz miejsce organi-
zacji ciekawych imprez międzynarodowych. 
Co czeka na inwestorów? Lokale mają metraż od 27 do 60 m2. Rozkład 
obejmuje od 1 do 3 pokoi. Każdy apartament ma ogródek lub balkon,  
a także – co ważne – własne miejsce postojowe. Pierwszy etap inwesty-
cji, zakładający budowę 5 budynków, nastąpi w ostatnim kwartale 2021 
roku. Prace budowlane są już zaawansowane. Do góry pnie się trzecia 
kondygnacja, budowane są balkony, a z mieszkań można już podziwiać 
widok na piękną okolicę. Dla chętnych Marina Developer proponuje 
także apartamenty wykończone pod klucz. Inwestor ma możliwość 
wyboru opcji spośród określonej palety rozwiązań, dzięki czemu bez 
dodatkowych prac remontowych może zamieszkać lub urządzić miesz-
kanie pod wynajem.
– Chcemy, by Półwysep Dziwnów miał charakter osiedla przyjazne-
go rodzinom z dziećmi, miłośnikom zwierząt, a także pasjonatom  
sportu. W okolicy można żeglować jachtem, pływać motorówką,  
uprawiać kitesurfing i windsurfing, a nawet jeździć skuterem wodnym.  
Projektując osiedle i apartamenty, chcieliśmy zadbać o komfort 
najbardziej wymagających użytkowników – mówią przedstawicie-

le firmy Marina Developer. – Oczekującym większych powierzchni, 
proponujemy współpracę z architektem i przygotowanie lokalu speł-
niającego ich wymagania związane z rozkładem i powierzchnią. Wię-
cej o inwestycji oraz plany apartamentów na stronie internetowej  
www.marina-developer.pl.

autor: Karina Tessar/foto: materiały prasowe
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Kim jest pośrednik w obrocie 
nieruchomościami?

Zacznijmy od podstaw, czyli od zadania sobie pytania kim jest pośrednik nieruchomości. To zawód, który polega przede wszystkim na pośrednicze-
niu w transakcji pomiędzy stronami. Oznacza to nie tylko obecność przy samej finalizacji takiej transakcji, ale również „kojarzenie” jej stron. Agent 
nieruchomości może reprezentować interesy jednego podmiotu, ale również obie. Wtedy pełni funkcję mediatora, dbając o to, aby strony uzyskały 
satysfakcjonujący kompromis. 

Jakimi transakcjami zajmuje się pośrednik w obrocie nieruchomościami? 
Przede wszystkim sprzedaż, kupno, wynajem i najem nieruchomości – 
domów, mieszkań, lokali, obiektów, działek. Wiele biur świadczy także 
usługi doradcze przed transakcją, w jej trakcie, a nawet po zakończeniu. 
Jeszcze inną usługą jest zarząd nad najmem, czyli właściciel powierza 
pośrednikowi swoją nieruchomość, aby znalazł najemcę i sprawowało 
nad nim pieczę w czasie trwania umowy. Nowszą usługą na rynku jest 
home staging, czyli aranżowanie wnętrz przed sprzedażą, aby uzyskać 
atrakcyjną cenę. 
Postrzeganie agentów w obrocie nieruchomościami
Codziennością w pracy pośrednika w obrocie nieruchomości jest spo-
tykanie się z opinią, że jest łatwa i przynosi duże korzyści materialne. 
Osoby niezwiązane z branżą nie zdają sobie sprawy z tego, ile czasu  
i serca osoba pracująca na tym stanowisku musi włożyć w każdą jedną 
transakcję. Zawarcie umowy to tylko jeden z etapów, innymi są przygo-
towanie oferty, prezentacje, kompletowanie odpowiedniej dokumenta-
cji. Co więcej, najchętniej powierza się pośrednikom transakcje skompli-
kowane, które wymagają dużej ilości pracy, przy której potrzebna jest 
specjalistyczna wiedza. Oddłużanie nieruchomości, dziedziczenie, po-
datki – zawód pośrednika wymaga wszechstronności, znajomości pra-
wa, swobody poruszania się po ustawach i przepisach, wiedzy do jakich 
instytucji się zgłosić z poszczególną sprawą.
Nasze biuro wyznaje także zasadę przygotowywania indywidualnych 
ofert dla klientów podpisujących umowy na wyłączność, a w ich skład 

wchodzi przygotowywanie specjalistycznych raportów z obsługi da-
nej umowy – a więc jest to kolejny czas, który pośrednik musi spędzić  
w pracy. Każda umowa jest inna i oferta przygotowywana indywidualnie. 
Jeszcze inną sprawą są „elastyczne godziny pracy”. Brzmi zachęcająco  
i wygodnie, prawda? Jednak w rzeczywistości wygląda to całkowicie ina-
czej. Zawód pośrednika wymaga ruchomych godzin czasu, co oznacza, 
że przeważnie odbierają oni telefony, prowadzą prezentacje od rana do 
nocy, siedem dni w tygodniu. 
Zawód pośrednika wymaga elastyczności, wszechstronności, specjali-
stycznej wiedzy, cierpliwości, ale przede wszystkim chęci do działania. 
Nasze biuro udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych i podejmuje się 
wyzwań, które dostarczają nam bezcennego doświadczenia do kolej-
nych transakcji. Tylko osoba, która zna aktualną sytuację na rynku nie-
ruchomości i lubi swoją pracę będzie potrafiła poznać potrzeby klienta, 
dobrać odpowiednie narzędzia i poprowadzić całość współpracy tak, 
aby osiągnąć sukces i zamknąć w zadowalający sposób transakcję.  
Nie można zapomnieć także o umiejętnościach interpersonalnych, gdyż 
odpowiedni kontakt z klientem, nakierowanie jego emocji w odpowied-
nią stronę, znajomość technik negocjacji – to wszystko jest niezbędne  
w pracy pośrednika. 
Dlatego warto pamiętać, że pośrednik swoją pracą zaoszczędza czas 
klienta, dba o kompleksową obsługę oferty, ale przede wszystkim sta-
wia na bezpieczeństwo klienta i transakcji. 



Arkona Residence  
– w sercu starego miasta 

W sercu Szczecina, na starówce, w bliskim sąsiedztwie zamku, powstaje kameralna inwestycja Arkona Residence. Szczecińska inwestycja z pew-
nością zainteresuje tych, którzy poszukują mieszkań w pełnej atrakcji okolicy. Na temat projektu rozmawiamy z panem Joao Saracho, Dyrektorem 
Zarządzającym w Mota-Engil Real Estate Management.

Gdzie dokładnie zlokalizowana jest inwestycja i jakie atrakcje oraz 
udogodnienia znajdują się w jej w pobliżu?
Inwestycja Arkona Residence mieści się w sercu Starego Miasta  
w Szczecinie, w sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich, między ulicami 
Panieńską a Targiem Rybnym. W najbliższej okolicy znajdują się słyn-
ne Bulwary Szczecińskie, a w promieniu 1 kilometra zlokalizowany jest 
dworzec Szczecin Główny. Warto podkreślić, że w najbliższej okolicy 
znajduje się mnóstwo restauracji, kawiarni i barów. Popularny Rynek 
Sienny dzieli od Arkona Residence tylko 100 metrów.  
Co powstanie w ramach tego projektu? 
Arkona Residence odtwarza historyczną linię zabudowy całego kwarta-
łu miejskiego. Powstają tutaj 62 mieszkania o metrażach od 29 do 100 
m2. W ofercie znajdują się komfortowe kawalerki, lokale 2- i 3-pokojowe 
oraz dwa lokale usługowe. Budynek Arkona Residence posiada łącznie 
7 kondygnacji. Oddanie inwestycji planowane jest na pierwszą połowę 
tego roku.
Komu może się spodobać to miejsce? Dla kogo jest przeznaczone?
Swoje miejsce znajdą tu zarówno single i młode pary, jak również rodzi-
ny z dziećmi. Z kolei, dla osób zainteresowanych prowadzeniem biznesu 
w ścisłym centrum Szczecina, przewidziano wspomniane już dwa lokale 
usługowe. Poza tym, Arkona Residence to również dobry adres dla inwe-
storów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych.
Jakie są jej największe atuty?
Arkona Residence została zaprojektowana z szacunkiem dla zabytkowe-
go charakteru sąsiadującej zabudowy starego miasta, nawiązuje do ist-
niejących już okolicznych budynków. Poza tym, całość jest wykończona 
materiałami o wysokim standardzie. Warto podkreślić, że inwestycja 

będzie posiadać również stylowe lobby. Sporą atrakcją będzie zaprojek-
towany specjalnie dla mieszkańców ogólnodostępny taras o powierzch-
ni blisko 100 m2, z którego rozciągać się będzie wyjątkowy widok  
na Odrę.
Dlaczego warto zdecydować się na mieszkanie w Arkona Residence?
Arkona to idealny wybór dla osób, które cenią sobie spokój, ale nie chcą 
rezygnować z atrakcji centrum miasta. Przyszli mieszkańcy, którzy 
chcą korzystać z licznych propozycji kulturalno-rozrywkowych Szcze-
cina, znajdą tutaj swoje miejsce. Arkona Residence jest też idealnym 
projektem pod inwestycję. Jedna z najlepszych lokalizacji w całym mie-
ście przyczyni się do tego, że najem zarówno krótko- i długoterminowy 
będzie stabilnym przychodem.  
Dziękuję za rozmowę.  

rozmawiała: Karolina Wysocka/ foto: materiały prasowe

Anna Choynowska  |  tel.+48 601 149 709
biuro@arkona-residence.pl
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Jak zyskać lidera, nie tracąc specjalisty
Wyobraź sobie, że z Twojej firmy odchodzi najlepszy specjalista, którego niedawno awansowałeś na lidera zespołu. Dlaczego tak się stało? Skąd 
frustracja i demotywacja u osoby, w którą tak bardzo wierzyłeś? Czy przerosły ją nowe zadania?

To całkiem prawdopodobne i niestety dość często spotykane. Eksper-
ci z agencji doradztwa personalnego z podobnymi przypadkami mają  
do czynienia w wielu firmach z regionu. Najczęściej jest tak, że pracodaw-
ca awansuje swojego najlepszego specjalistę na stanowisko lidera lub 
menadżera, wierząc, że ktoś, kto tak znakomicie radzi sobie ze swoimi 
zadaniami, równie dobrze odnajdzie się w nowej roli. I tutaj pojawia się 
rozczarowanie. –  Nie dla każdego pracownika przeobrażenie się w oso-
bę, od której wymaga się zarówno realizowania konkretnych zadań, jak  
i zarządzania pracą zespołu, jest procesem naturalnym i łatwo przyswa-
jalnym – wskazuje Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektor LSJ HR Gro-
up. – Awansowanemu specjaliście może brakować kompetencji i narzędzi, 
pozwalających mu łagodnie wejść w nowe „buty”. Zaczyna przerastać go 
nieumiejętność skutecznego komunikowania się z podwładnymi, czy dele-
gowania zadań. Pojawia się u niego frustracja, chwilę później demotywa-
cja. A to już tylko jeden krok od decyzji o odejściu z organizacji.  
Jak zatrzymać najlepszego specjalistę, a jednocześnie uzbroić go w wie-
dzę i umiejętności liderskie? – To pytanie pojawia się dość często ze 
strony naszych klientów, firm, które się rozwijają i w których zmienia się 
struktura organizacji – mówi Joanna Siemiątkowska, koordynator pro-
jektów doradczo-szkoleniowych w LSJ. – Proponujemy wówczas skiero-
wanie pracownika, z którym organizacja wiąże pewne plany, do udziału  
w specjalnie przygotowanym programie rozwoju kompetencji liderskich.  
Jest to niezwykle istotne szczególnie w sytuacji, gdzie zmienia się relacja 
między członkami zespołu i dotychczasowy kolega z dnia na dzień staje 
się przełożonym.
Tego typu program to zarówno warsztaty grupowe, jak i sesje indywi-
dualne, które w najbardziej rozbudowanej opcji poprzedzone są testem 
psychometrycznym uczestnika oraz feedbackiem dla przełożonych.  
– W efekcie programu rozwojowego awansowany pracownik wie, jak 
budować autorytet, jak zarządzać pracą zespołu, czy też jak prowadzić 
trudne rozmowy – podkreśla Joanna Siemiątkowska. – Pod okiem trenera 
ćwiczy udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej i dowiaduje się, 
jak angażować pracowników i zachęcać ich do działania. Cały program 

oparty jest o pracę warsztatową, zatem mniej tu teorii, a więcej praktyki.
W kilka tygodni po udziale w programie rozwojowym pracownik bierze 
udział w follow-upie, czyli praktycznym warsztacie, podczas którego 
następuje usystematyzowanie nabytej wiedzy i podzielenie się doświad-
czeniami z wdrażania wypracowanych rozwiązań.
Co daje skierowanie pracownika na takie szkolenie?
Wprost mówiąc, zwiększa szansę na jego zatrzymanie w organizacji oraz 
na zwiększenie wydajności jego samego, jak i zespołu, którym zarządza. 
Nie ukrywajmy, że pracownik wyposażony w niezbędne narzędzia, tak-
że w kompetencje miękkie, pracuje lepiej niż ten, któremu narzędzi nie 
damy. 
Jeśli więc chcesz awansować swojego znakomitego specjalistę na lidera, 
nie tracąc, a zyskując na takim ruchu, koniecznie zainwestuj w dobry pro-
gram rozwoju kompetencji przywódczych.

W efekcie programu rozwojowego awansowany pracownik 
wie, jak budować autorytet, jak zarządzać pracą zespołu, 
czy też jak prowadzić trudne rozmowy. Pod okiem trene-
ra ćwiczy udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej  
i dowiaduje się, jak angażować pracowników i zachęcać ich 
do działania.

Nie dla każdego pracownika przeobrażenie się w osobę, 
od której wymaga się zarówno realizowania konkretnych 
zadań, jak i zarządzania pracą zespołu, jest procesem na-
turalnym i łatwo przyswajalnym.





DGS to teraz Demant
Jeden z największych pracodawców w regionie – DGS zmienił się w „Demant”. Firma w 2020 roku zatrudniła łącznie ponad 120 nowych specjalistów 
i planuje dalszy rozwój.

Posłuchaj, jesteśmy w grupie Demant
W lutym 2019 roku grupa Demant (wcześniej William Demant Holding) 
wdrożyła strategię nowej marki by wzmocnić wewnętrzną spójność, 
kulturę organizacyjną, współpracę, konkurencyjność oraz rekrutację. 
DGS był częścią tego procesu – jednym z wielu miejsc na świecie, które 
się zmieniło.
– Chciano, aby DGS był bardziej widoczną częścią dziedzictwa Demant. 
Należymy do dużej grupy o globalnym zasięgu, która tworzy rozwiąza-
nia przyczyniające się do poprawy słuchu i zdrowia ludzi na całym świe-
cie. Nasi specjaliści na co dzień pracują w międzynarodowych zespo-
łach – mówi Nicolai Ryfos, dyrektor generalny DGS Business Services 
Sp. z o.o. w Szczecinie.
Demant – posłuchaj rodzinnej historii
Nazwa została wybrana, żeby zbudować nawiązanie do korzeni firmy. 
Historii założyciela – człowieka z pasją – Hansa Demanta, który chciał 
poprawić życie swojej żony cierpiącej na ubytek słuchu. Przez ponad 
100 lat członkowie rodziny Demant odegrali znaczącą rolę w tworzeniu 
nowoczesnych technologii pomagających ludziom lepiej słyszeć. 
– Zmiana na Demant cementuje tę ponadstuletnią podróż, w czasie 

której staliśmy się silną firmą, aktywną i zaangażowaną pod każdym 
względem – począwszy od aparatów i implantów słuchowych po usługi 
dla protetyki słuchu na całym świecie – mówi Sebastian Gulka, dyrektor 
generalny DGS Poland Sp. z o.o. w Mierzynie.
Posłuchaj, jest fajna praca w Demant
Firma, w której obecnie na Pomorzu Zachodnim pracuje ponad 2700 
osób, wciąż się rozwija. – Tylko w 2020 zatrudniliśmy ponad 120 specjali-
stów różnych dziedzin. W tym roku będziemy rozbudowywać m.in. dzia-
ły R&D oraz finansowe. Obecnie mamy otwartych ponad 30 wakatów. 
Poszukujemy inżynierów, księgowych, programistów czy specjalistów 
ds. obsługi klienta – mówi Elżbieta Adamowicz, dyrektor HR.
Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy Produkcji i Magazynu.  
– To osoby, które po przyjściu do naszej firmy, przechodzą szkolenia 
przygotowujące je do wykonywania codziennych zadań. Część z nich 
ma szansę w przyszłości zmienić dział. Dzięki różnorodnym programom 
rozwojowym łącznie w 2020 roku ponad 170 osób z całej firmy zmieniło 
swoje stanowisko – mówi Elżbieta Adamowicz.
Więcej informacji o aktualnych ofertach pracy można znaleźć na stro-
nie www.demantszczecin.pl. 

Grupa Demant działa na rynku globalnym, posiadając spółki w ponad 30 krajach, zatrudnia ponad 16 000 osób i generuje roczne przychody 
w wysokości 14,469 mln DKK. Produkty są sprzedawane w ponad 130 krajach. Notowana na Kopenhaskiej Giełdzie Nasdaq jako jedna z 25 
spółek, których akcje są najczęściej notowane pod względem kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie, znanych również jako indeks C25, 
Demant jest spółką dominującą stojącą za sukcesami handlowymi takich światowych marek jak Oticon, Bernafon, Sonic, Audika, Oticon Me-
dical, MAICO, Interacoustics, Amplivox, Grason-Stadler, MedRx i Sennheiser Communications. William Demant Invest A/S, spółka w całości 
należąca do Fundacji Williama Demanta, posiada większość udziałów w Demant A/S, co stanowi gwarancję stabilności.
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PLAN SZYTY  
NA TWOJĄ MIARĘ

Luty tego roku pozwolił nam zasmakować zarówno zimy, jak i pierwszych oznak wiosny. Teraz, w marcu dni stają się coraz dłuższe, a promienie 
słońca cieplejsze, dając nam do zrozumienia, że lada chwila zacznie się prawdziwa wiosna. Niektórzy poważnie zastanawiają się już nie tylko nad 
zmianą garderoby, ale także nad swoim wyglądem. 
Okres kwarantanny, zamknięte siłownie, a potem mroźna zima – te i inne czynniki mogły doprowadzić do wyraźnego zaniedbania naszej sylwet-
ki. Przyszedł czas, aby oficjalnie rozpocząć przygotowania do sezonu wiosenno-letniego. Na tę okazję mamy w Klinice Zawodny coś naprawdę 
specjalnego: kompleksowy, spersonalizowany program zabiegowy na wyszczuplenie i modelowanie sylwetki, czyli #PlanNaMiarę. Ponadto akcja  
ta połączona jest z możliwością wykonania specjalistycznych badan genetycznych i testów na nietolerancję pokarmową, ze stworzeniem indywi-
dualnego planu żywieniowego i opieką dietetyka, co w pakiecie z zabiegami znacznie przyśpiesza efekt i prowadzi do wdrożenia zdrowych nawy-
ków do życia pacjenta.
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Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

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

www.klinikazawodny.pldr n. med. Piotr Zawodny

Modelowanie sylwetki może dotyczyć niemal wszystkich obszarów 
ciała, choć najpopularniejsze to: brzuch, boczki, uda i pośladki. Jednak 
ogromnym zainteresowaniem cieszą się u nas również zabiegi pozwa-
lające pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej z pleców (obszaru pod 
linią stanika), ramion oraz okolicy nad kolanami. Większość pań dosko-
nale wie, że nieodpowiednia dieta, zwłaszcza w okresie „robienia zimo-
wych zapasów”, a także brak aktywności fizycznej mogą doprowadzić  
do zmiany liczby na wadze i przyrostu tkanki tłuszczowej. To także dwie 
przyczyny, które w sposób istotny wpływają na widoczność cellulitu. 
Oprócz tego niektórzy mogą zmagać się z utratą jędrności i wiotkością 
tkanek. Klinikę Zawodny tworzą jednak starannie wyselekcjonowani 
specjaliści, którzy mają doświadczenie w rozwiązywaniu takich pro-
blemów. Oprócz własnego doświadczenia nasi lekarze, kosmetolodzy, 
pielęgniarki i inni specjaliści w swoim arsenale mają pełen wachlarz no-
woczesnych technologii i profesjonalnego sprzętu.

Dlaczego polecamy Plan Na Miarę naszym pacjentom i wszystkim za-
interesowanym modelowaniem i wyszczuplaniem sylwetki? Przede 
wszystkim dlatego, że jest to podejście kompleksowe. Zabiegi dobie-
rane są indywidualnie pod każdego pacjenta, dodatkowo pod niego do-
bierane są również różne, uzupełniające się technologie, a to wszystko 
w celu przyśpieszenia i zwiększenia efektu. Kompleksowość Planu Na 
Miarę polega również na tym, że nasi pacjenci mają możliwość wyko-
nania najbardziej zaawansowanych na polskim rynku badań nutrige-
netycznych IGenesis, umożliwiających zbadanie wzajemnych korelacji 
poszczególnych genów. Dodatkowo w swojej ofercie mamy również 
testy MRT, są to testy wykrywające stany nadwrażliwości pokarmowej, 
pozwalają one również na ustalenie stopnia siły reakcji na poszczegól-
ne pokarmy. Dzięki wynikom testów MRT mamy możliwość nie tylko ła-
godzenia objawów nadwrażliwości pokarmowej, ale przede wszystkim 
eliminacji ich przyczyn. Dlatego warto dowiedzieć się, jak reaguje nasz 
organizm na określone pokarmy i dodatki do żywności - „mała próbka” 
krwi może oznaczać duże zmiany. Połączenie wiedzy z dziedziny gene-
tyki i odżywiania pozwala na stworzenie całkowicie spersonalizowane-
go planu żywieniowego przez naszego dietetyka.
Dietetyk prześledzi dotychczasowe wyniki badań, nawyki żywienio-
we, dokona analizy składu masy ciała oraz wykona pomiary antropo-
metryczne. Następnie stworzy spersonalizowany plan żywieniowy  
i ustali z pacjentem terminy wizyt kontrolnych. Natomiast w planie za-
biegowym pojawią się również zalecenia pozabiegowe, wyliczona ilość 
spożywanej wody (bardzo ważny czynnik!), a także wspomagająca osią-
gnięcie wymarzonej sylwetki suplementacja.

Drugim powodem polecania przez nas Planu Na Miarę jest to, że prak-
tycznie nie wymaga wysiłku ze strony pacjenta - aby zająć się swoją syl-
wetką wystarczy, że pacjent określi efekt, jaki chce osiągnąć. Doskona-
le zdajemy sobie sprawę, że mnogość technologii i dostępnych w naszej 
Klinice urządzeń może wprawiać w zakłopotanie. Pacjenci najczęściej 
nie wiedzą na czym polega specyfikacja urządzeń – i słusznie! Od tego 
są nasi specjaliści. Zatem pacjent przychodzi na wstępną, bezpłatną 
konsultację w sprawie Planu Na Miarę tylko z informacją, co chciałby 
zmienić, a resztą zajmują się już nasi lekarze, kosmetolodzy, pielęgniar-
ki. Pozostaje tylko trzymać się ustalonego harmonogramu i zaleceń. 
Ponadto akcja ta skrojona jest nie tylko na miarę każdego pacjenta, ale 
również na jego kieszeń. Każdy uczestnik otrzymuje cenę specjalną na 
zaplanowane dla siebie zabiegi, która jest zawsze wyceniana indywidu-
alnie i spotyka się z dużym zadowoleniem pacjentów.
Po raz pierwszy Plan Na Miarę zagościł u nas jako Akcja Lato, jednak 
kompleksowe podejście do naszych pacjentów oraz ich determinacja  
w dążeniu do wymarzonej sylwetki sprawiły, że postanowiliśmy umie-
ścić go w naszej stałej ofercie. I tak, skoro okres jesienno-zimowy to 
czas laserów, okres wiosenno-letni to czas pozbywania się zbędnej 

oponki na brzuchu, boczków i wygładzania cellulitu. Akcja cieszyła się 
ogromną popularnością w zeszłym roku, a dziś możemy nawet zdradzić, 
że już pierwsi pacjenci podjęli wyzwanie. Zapraszamy zatem wszyst-
kich zainteresowanych wyszczuplaniem i modelowaniem sylwetki na 
nasz spersonalizowany program: Plan Na Miarę.

W Klinice Zawodny kierujemy się holistycznym podejściem do zdrowia 
i urody, dlatego program Planu Na Miarę to również pomoc dietetyka  
i zalecenia pozabiegowe. Zwracamy uwagę nie tylko na wygląd, ale 
także na kondycję, stan zdrowia, jakość skóry, nawodnienie i nawyki 
żywieniowe. Dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy naszych pacjentów 
po uczestnictwie w programie skłaniają nas do tego, aby zachęcać ko-
lejne osoby zainteresowane osiąganiem swojej wymarzonej sylwetki do 
udziału w naszej akcji. Czytelnikom Prestiżu możemy nawet zdradzić, 
że w tym sezonie pojawią się w naszej Klinice nowe urządzenia i nowe 
technologie, które umożliwią osiąganie zupełnie nowych efektów. Tego 
co nadejdzie, jeszcze u nas nie było! Także zapraszamy nie tylko na 
konsultacje, ale także do obserwowania naszych profili społecznościo-
wych, gdzie można być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Nadcho-
dzi wiosna, czas rozkwitu i nowej energii – czas pozytywnych zmian! 
Zapraszamy na konsultacje, z przyjemnością pomożemy te zmiany 
wdrożyć w życie.



ST Medical Clinic od A do Z
ST Medical Clinic jest jedną z najnowocześniejszych klinik medyczno-rehabilitacyjnych w Szczecinie. To prywatny szpital oferujący całą paletę 
usług medycznych oraz kompleksową obsługę oraz opiekę nad pacjentem na każdym etapie jego pobytu w klinice – od diagnozy, poprzez profe-
sjonalne leczenie, aż po rehabilitację. Jak wyglądają poszczególne etapy leczenia pacjenta, za pomocą jakich urządzeń, jacy specjaliści tym się 
zajmują? Oto klinika krok po kroku.

ST Medical Clinic to prywatna placówka medyczna, zlokalizowana  
w budynku biurowo-usługowym „Cukrowa Office”. Głównym założe-
niem jej działalności jest całościowe podejście do pacjenta. Atutem jest 
kompleksowość działań. Polega ona na prowadzeniu pacjenta przez 
wszystkie etapy leczenia. Pacjent, który przekracza próg ST Medical 
ma możliwość skorzystania w jednym miejscu z pełnej diagnostyki, 
konsultacji lekarzy różnych specjalizacji, zabiegów operacyjnych z peł-
ną opieką pooperacyjną łącznie z dostępem do świeżo przyrządzanych 
pełnowartościowych posiłków dla różnego rodzaju diet nawet bezglu-
tenowych, pełnej rehabilitacji, która pozwala pacjentowi wrócić do 
całkowitej formy. A wszystko to w jednym, nowocześnie wyposażonym 
miejscu, spełniającym najwyższe standardy szpitalne oraz międzynaro-
dowe standardy bezpieczeństwa. 
– Dysponujemy najnowszej generacji sprzętem, który pozwala lekarzom 
na wykonywanie bardzo szerokiej gamy badań m.in. jamy brzusznej, 
tkanek miękkich i stawów (zarówno w przypadku urazów, jak i zmian 
przewlekłych – w tym procesów zwyrodnieniowych lub zapalnych spo-
tykanych w chorobach reumatycznych), tarczycy, jąder, a także badań 
dopplerowskich naczyń (tętnic i żył) np. szyjnych lub kończyn dolnych 
– tłumaczy dr Dominik Skupiński, specjalista radiologii i diagnostyki ob-
razowej oraz medycyny nuklearnej.
Wysoką jakość wyposażenia kliniki potwierdza prof. dr. hab. Łukasz Ko-
łodziej, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. – Mogłem 
uczestniczyć oraz doradzać w kwestii wyposażenia medycznego klini-
ki. Najważniejszą zaletą ośrodka jest posiadanie w pełni wyposażonej 
pracowni rentgenowskiej. Placówka, w której leczy się schorzenia na-
rządu ruchu, musi mieć możliwość natychmiastowego i na miejscu wy-
konania badania RTG. Badanie RTG kości i stawów, w tym wykonywane  

u pacjentów w pozycji stojącej, jest wciąż najważniejszym narzędziem 
w diagnostyce chorób narządu ruchu. Pomaga to, już podczas jednej 
wizyty postawić diagnozę, ustalić wskazania do leczenia operacyjnego 
oraz kontrolować jego wyniki, bez konieczności wysyłania pacjenta  
w inne miejsca. Tym bardziej, że pacjenci ortopedyczni dość często 
mają ograniczone możliwości poruszania się, korzystają z kul, wózków 
czy chodzików – wyjaśnia prof. Łukasz Kołodziej.
Warto dodać, że posiadanie własnej, cyfrowej pracowni rentgenowskiej 
jest ciągle unikatowe nie tylko w skali regionu, ale i kraju, a jej przygo-
towanie wymaga znacznych adaptacji pomieszczeń i sporych nakładów 
finansowych. – Muszę też wspomnieć o kolejnym, niezbędnym dla orto-
pedy urządzeniu, jakim jest mobilny aparat rentgenowski – tak zwane 
„ramię C” umożliwiające dynamiczny podgląd rentgenowski podczas 
operacji. Dla przykładu precyzyjne umiejscowienie grotów aparatu Ili-
zarowa w obrębie kości stopy lub wprowadzenie gwoździa śródszpiko-
wego, bez zastosowania ramienia C jest w zasadzie niemożliwe. Także 
pozostałe elementy wyposażenia bloku operacyjnego muszą być kom-
patybilne z tym urządzeniem – jak na przykład w pełni przezierny dla 
promieni RTG stół operacyjny. W każdym momencie operacji, w razie 
potrzeby czy wątpliwości, mogę za pomocą mobilnego ramienia C bie-
żąco dokonać podglądu rentgenowskiego. Bazę diagnostyczną uzu-
pełnia doskonałej jakości aparat USG. Teraz testujemy kolejny, nowy 
aparat ultrasonograficzny, który będzie również wykorzystywany do 
diagnostyki śródoperacyjnej. Dodatkowo taki aparat USG na nowo-
czesnym bloku operacyjnym pomaga anestezjologowi w precyzyjnym 
wykonaniu znieczulenia nerwów obwodowych, a pacjent może bezbo-
leśnie i bezpiecznie przejść okres pooperacyjny. Sercem współczesnej 
chirurgii stawów jest w pełni wyposażona wieża artroskopowa. Nasza 
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jest po prostu wspaniała – wiem, że to brzmi może śmieszne, ale za 
każdym razem cieszę się jak dziecko, gdyż ta najnowocześniejsza elek-
tronika pozwala uzyskać wprost niesamowitej jakości obraz z wnętrza 
stawu – dodaje z uśmiechem prof. Łukasz Kołodziej.
Leczenie pacjenta ortopedycznego, to nie tylko sprzęt, ale przede 
wszystkim personel. Od pań w recepcji przez pielęgniarki i lekarzy aż 
do pań obsługujących blok operacyjny. W ST Medical pracują osoby 
niezwykle zaangażowane. Chcą, lubią i potrafią pracować z pacjenta-
mi.  – Nie ma najmniejszego problemu, gdy np. musimy dopisać do pla-
nu jeszcze jedną, pilną operację i wymaga to od naszego zespołu pracy 
do późnych godzin wieczornych. Zespół fizjoterapeutów przygotowuje 
pacjentów przed operacją oraz jest trzonem okresu pooperacyjnego.  
W kilka godzin po alloplastyce stawu biodrowego pacjent samodzielnie 
porusza się po sali pod czujnym okiem fizjoterapeuty. Jesteśmy w sta-
łym kontakcie i to właśnie oni dbają o właściwy przebieg poszczegól-
nych etapów rehabilitacji, a w razie problemów natychmiast je zgłasza-
ją i wspólnie omawiamy niezbędne modyfikacje – zapewnia prof. Łukasz 
Kołodziej. 
ST Medical szczyci się nowoczesnym wyposażeniem kliniki. Należy 
do niego niewątpliwie sala operacyjna. Co ją odróżnia od podob-
nych obiektów w innych klinikach w Szczecinie?
Jej niewątpliwym atutem jest nowoczesność i zaprojektowanie zgodne 
z najnowszymi zaleceniami i trendami operacyjnymi, znakomite na-
świetlenie, wentylacja i system przepływowej sterylizacji, które łącznie 
zapewniają wyjątkowo dobre warunki do przeprowadzania operacji. 
– Sala operacyjna jest na najwyższym poziomie. W trakcie swojego szko-
lenia zawodowego miałem wielokrotnie okazję pracować w różnych 
ośrodkach na świecie i z całą pewnością mogę powiedzieć, że ośrodek 
ten dorównuje tym najlepszym, zarówno pod względem wyposażenia, 
jak i szeroko rozumianą jakością. Posiadamy najnowszy sprzęt do artro-
skopii, operacji małoinwazyjnych nadgarstka, a także znakomity sprzęt 
do leczenia urazów, który jest zamawiany indywidualnie pod potrzeby 
danego pacjenta i są to implanty najwyższej jakości i technologicznie 
najbardziej zaawansowane – tłumaczy dr n. med. Ireneusz Walaszek, 
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii ręki.
Dodaje, że sprzęt zgromadzony w ST Medical umożliwia wykonywanie 
wszystkich procedur, które przeprowadzane są w wysokospecjalistycz-
nym szpitalu klinicznym. – Nie ustępuje w żadnym aspekcie szpitalom 
klinicznym, a dodatkowo zapewnia kameralną atmosferę pracy i facho-
wą organizację okołooperacyjną, zapewniając wyjątkowy komfort pra-
cy dla operatora i skuteczne przeprowadzenie leczenia chirurgicznego. 
Podnosząc cały czas swoje kwalifikacje i umiejętności medyczne, odby-
wam wiele kursów i szkoleń za granicą, a to umożliwia mi stosowanie 
technik oraz najnowszego sprzętu stosowanego w Europie tu w Szcze-
cinie – zapewnia dr Walaszek. 
Wiele obaw pacjentów wzbudza sama operacja – przebieg, skutki, spo-
sób oraz lekarze, którzy ją przeprowadzają. W jaki sposób odbywa się 
to w ST Medical?  Jak długo, od stwierdzenia niezbędności zabiegu, cze-
ka się w klinice na operację? – To wszystko zależy od pilności zabiegu  
i wskazań do operacji. Jeśli naszym pacjentem jest na przykład sporto-
wiec, u którego doszło do urazu stawu kolanowego i jego zablokowania 
lub zerwania ścięgna to musimy po prostu „stanąć na głowie” i zapla-
nować operację w ciągu 2-3 dni. Podobnie jest w przypadku złamań. 
Zupełnie inna sytuacja jest, gdy mamy do rozwiązania złożony problem 
zaawansowanej deformacji stopy cukrzycowej. Taki pacjent często wy-
maga nawet kilku tygodni przygotowań. Od licznych konsultacji chorób 
współistniejących, poprzez ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy 
kończyny górnej i naukę chodzenia przy pomocy kul aż do wstępnego 
przygotowania rany z zastosowaniem terapii podciśnieniowej (VAC-te-
rapia).Podobnie z endoprotezami stawu biodrowego i kolanowego – pa-
cjenci muszą wcześniej skontrolować stan uzębienia i wyeliminować 
wszystkie potencjalne źródła infekcji. Często wymagają też diagnostyki 

kardiologicznej, co zwykle zabiera kilka dni. Tak więc termin operacji 
jest ściśle dopasowany do potrzeb pacjentów – wyjaśnia prof. Łukasz 
Kołodziej.
Jakie przypadki są najczęściej operowane w ST Medical? Okazuje 
się, że w klinice wykonywane są m.in. wszystkie rodzaje operacji  
z zakresu leczenie schorzeń narządu ruchu. 
Od rekonstrukcji więzadeł po alloplastyki stawów. – Do moich ulubio-
nych zajęć należy leczenie najbardziej złożonych deformacji kończyn 
dolnych a głównie kolana, stopy i stawu skokowo-goleniowego. Doty-
czy to chorób wrodzonych, wad rozwojowych oraz następstw przeby-
tych złamań i urazów. Wielu leczonych u nas pacjentów wymaga też 
operacji wymiany stawów biodrowych, kolanowych i skokowych – do-
daje prof. Łukasz Kołodziej.
Po zabiegu pacjenci ST Medical są monitorowani w okresie pooperacyj-
nym. Jak długo? To zależy od rodzaju zabiegu i stanu zdrowia pacjen-
ta. Dzięki nowoczesnym znieczuleniom nerwów obwodowych, w wielu 
przypadkach, pacjent już w kilka godzin po zabiegu może bezpiecznie  
i bez bólu udać się do domu. 
– Większe operacje, w tym alloplastyki, stawów wymagają dłuższego 
pobytu, noclegu i monitorowania pacjenta w oddziale pooperacyjnym.  
Stosowane najczęściej przez nas techniki małoinwazyjne, z reguły  
nie wymagają pobytu dłuższego niż 1 dzień. Niewątpliwą zaletą kliniki 
jest ciągłość udzielanych świadczeń. Pacjent jest diagnozowany, w ra-
zie potrzeby kwalifikowany do operacji a następnie operowany przez 
tego samego specjalistę. Ten sam lekarz sprawuje nad pacjentem opie-
kę pooperacyjną. To ważne, gdyż w razie problemów pozwala bardzo 
szybko i właściwie zareagować. Na bieżąco ustalamy wizyty, gdy wy-
magana jest na przykład punkcja stawu, rana nie goi się prawidłowo, 
sprawia dolegliwości bólowe, budzi niepokój pacjenta czy wymaga on 
dodatkowych spotkań z fizjoterapeutą. Każdy kto chorował i był leczo-
ny wie, że możliwość szybkiej konsultacji z lekarzem, który przeprowa-
dzał operację jest niezwykle ważna. Czasami taka prosta porada na 
przykład, kiedy pacjent może wziąć prysznic, czy jaki środek stosować 
przy zmianie opatrunku, zmniejszają uczucie niepokoju towarzyszące 
wszystkim zabiegom operacyjnym – stwierdza prof. Łukasz Kołodziej.
W wielu przypadkach po operacji i zakończeniu leczenia pacjenta cze-
ka okres rehabilitacji. ST Medical zapewnia szeroką gamę zabiegów  
w tym zakresie np. większości schorzeń z dziedziny ortopedii, chirurgii 
ręki, neurochirurgii, neurologii oraz reumatologii, bądź leczenia bólu  
i urazów sportowych. W ofercie ST Medical znalazła się także dietetyka  
i psychologia – coraz popularniejsze dziedziny medycyny, Cieszą się one 
systematycznym wzrostem zainteresowania wśród pacjentów. A diete-
tyka nie tylko wśród osób aktywnych fizycznie i preferujących zdrowy 
tryb życia.
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Młodość utkana z nici
Nici liftingujące to przełomowa metoda wykorzystywana w zabiegach medycyny estetycznej. A wszystko to dzięki ich spektakularnym efektom 
przy małej inwazyjności.

– Nici wygładzają zmarszczki i poprawiają kontur twarzy – wymienia za-
lety zabiegu dr n. med. Monika Pakosz-Golanowska, specjalista chirur-
gii ogólnej z Kliniki Dr Stachury. – Zagęszczają i wzmacniają skórę. Po-
prawiają jej sprężystość i elastyczność, pobudzają produkcję kolagenu  
i naturalnego kwasu hialuronowego, zwiększają mikrokrążenie.
To zabieg, który sprawdza się w korekcji zwiotczenia skóry i redukcji 
oznak starzenia. Jest niezawodny przy utracie jędrności i napięcia skóry, 
w modelowaniu wybranych partii twarzy, likwidacji tzw. „chomików”, 
poprawy owalu twarzy i przywrócenia objętości w okolicy jarzmowej. 
– Jego dodatkową zaletą jest minimalny okres rekonwalescencji, brak 
blizn oraz fakt, że nie trzeba się szczególnie do niego przygotowywać 
– podkreśla dr Pakosz-Golanowska. – Zastosowanie nici daje niemalże 
natychmiastowy efekt liftingu, utrzymujący się nawet do 2 lat.
W zależności od wskazań lekarza oraz potrzeb pacjentki w Klinice  
Dr Stachury stosowane są różnego rodzaju nici. – Nowością są unika-
towe, ze względu na zawartość kwasu hialuronowego, najnowsze nici 
Aptos Excellence Visage Ha – mówi doktor Przemysław Czyżyk, specjali-
sta chirurgii ogólnej. – Do dotychczasowego składu nici Aptos tj. kwasu 
polimlekowego i kaprolaktonu dodano kwas hialuronowy. Ten rodzaj 
przywraca naturalne piękno, jednocześnie liftinguje i napina skórę,  
co potwierdziły wyniki 2-letnich badań klinicznych.
Pierwsze efekty w postaci napiętej i właściwie ułożonej skóry widać na-
tychmiast po zabiegu. Jednak najbardziej widoczne stają się po około 
6 tygodniach. Dochodzi do stymulacji przebudowy tkanek zainicjowa-
nej obecnością nici w tkankach. Zaczyna się wytwarzać nowy kolagen 
w tkance łącznej, ten, którego z wiekiem nam ubywa, a który to tworzy 
elastyczne rusztowanie dla tkanek, odpowiada za właściwe napięcie 
skóry i zabezpiecza ją przed zmarszczkami. – Nici Aptos są całkowi-
cie rozpuszczalne – zapewnia doktor Czyżyk. – Ich degradacja trwa do 
dwóch lat. Po tym okresie, w skórze, w tkankach, nie ma po nich śladu.
Jeśli chcemy mieć młodszą, bardziej napiętą i gładszą skórę twarzy, 

bez efektu maski i sztuczności a nie przepadamy za widokiem chirur-
gicznego skalpela, nici liftingujące są idealnym rozwiązaniem naszych 
problemów.

ad/ foto: materiały prasowe
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Technologia CAD/CAM to komputerowe wspomaganie projektowa-
nia i wytwarzania, świetnie sprawdzające się w protetyce, szczegól-
nie w wytwarzaniu pełnoceramicznych koron. Z CAD/CAM korzysta  
dr Agnieszka Wójcicka, z gabinetu stomatologii estetycznej Gombrowi-
cza. – Przede wszystkim pacjenta omija dość nieprzyjemna czynność, 
a mianowicie pobieranie wycisku – tłumaczy pani doktor. – Wykonanie 
modelu gipsowego na podstawie takiego wycisku jest procesem czaso-
chłonnym, wymagającym ogromnej precyzji, a wiadomo, że człowiek 
nie jest nieomylny i może dojść do błędu. Natomiast CAD/CAM wyróż-
nia komputerowa, stuprocentowa dokładność. W tym przypadku cały 
proces pobierania wycisku i wykonania odbudowy protetycznej ulega 
skróceniu i wykluczone zostają czynniki generujące błędy. Wszystko 
można wykonać w trzy dni.
Jak działa ta technologia w praktyce? Specjalnie zaprojektowany ska-
ner wewnątrzustny umożliwia pobranie „wycisku elektronicznego” 
bezpośrednio z ust pacjenta. Trwa to zaledwie kilkanaście sekund  
i jest całkowicie bezbolesne.  Kolejno, na ekranie komputera pojawia 
się wirtualny model uzębienia pacjenta. Na tej podstawie lekarz pro-
jektuje odbudowę protetyczną, a gotowy projekt trafia do frezarki. 

Frezarka wycina koronę z gotowego bloku porcelany. Ostatni etap  
to polerowanie bądź charakteryzacja korony i jej glazurowanie. Po jej 
wypaleniu jest gotowa do osadzenia w jamie ustnej pacjenta. – Cały 
proces charakteryzuje krótki czas wykonania, wysoka estetyka, jakość 
i wytrzymałość – zachwala dr Agnieszka Wójcicka. – Pacjent, jeśli chce, 
może w tym procesie cały czas uczestniczyć. Indywidualnie dobiera-
ny jest kształt i kolor korony. Projektujemy piękny uśmiech wspólnie,  
za pomocą myszki do komputera. 
CAD/CAM to świetny sposób na uzyskanie pięknego uśmiechu. Podsta-
wową cechą przemawiającą za zastosowaniem tej metody jest skró-
cenie czasu od pierwszej wizyty u stomatologa do momentu nałoże-
nia korony. System ten minimalizuje również ryzyko niedopasowania.  
W tym przypadku da się porównać pracę komputera z ręczną precyzją. 
Technologia tutaj zdecydowanie wygrywa. Obraz widziany na ekranie 
komputera pomaga wykonać koronę, most czy protezę z nieporówny-
walną do pracy ręcznej estetyką wykonania i trwałością. Jeśli pacjent 
zastosuje się zaleceń lekarza może się cieszyć pięknymi zębami przez 
kolejne dwadzieścia lat.

ad / foto: materiały promocyjne
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Doktor uśmiech

Gabinet Stomatologii Estetycznej
Lekarz dentysta, technik dentystyczny dr Agnieszka Wójcicka

70-785 Szczecin Gombrowicza 25, tel. 534-455-534

Białe i proste zęby – któż z nas takich nie pragnie. Natura niestety nie wszystkich nimi obdarzyła. Te braki za to świetnie uzu-
pełnia współczesna stomatologia, a konkretnie stomatologia estetyczna, która nie tylko dba o zdrowy stan zębów ale także 
o ich wygląd. Stomatolog dr Agnieszka Wójcicka, która prowadzi gabinet przy ulicy Gombrowicza, specjalizuje się w tego typu 
stomatologii, szczególnie w nowoczesnej ortodoncji, łącząc ją z medycyną estetyczną.

– Ten rodzaj ortodoncji firmowo określa się Dr Smi-
le – mówi Agnieszka Wójcicka. – To rodzaj nakładek 
ortodontycznych, które są bardzo wygodną alterna-
tywą dla tradycyjnych aparatów. Pacjentowi w zasa-
dzie wystarczy jedna wizyta w  gabinecie, podczas 
której poddaje się skanowaniu skanerem 3D. Na-
stępnie na tej podstawie otrzymuje swój indywidu-
alny plan leczenia, który po konsultacji z  lekarzem 
zamienia się w komplet nakładek ortodontycznych. 
Po odebraniu nakładek wizyty kontrolne odbywają 
się co dwa miesiące, nakładki  muszą być noszone 
przez 12 h na dobę i wymieniane co dwa tygodnie.
 To nie jedyne udogodnienie w tym temacie. Nakładki 
ortodontyczne są wygodne w  noszeniu.  – To prze-
źroczyste aparaty korekcyjne, które przesuwają zęby 
w upragnionym przez nas kierunku i pomagaj w korekcie 
krzywego zgryzu – tłumaczy doktor Wójcicka. – Można 
je zdejmować w dowolnym momencie bez konieczności 
wizyty w gabinecie. Ponadto czas ich użytkowania jest 
krótszy w porównaniu z tradycyjnym aparatem. W za-
leżności od przypadku jest to od 3 do 12 miesięcy. 
To dobra wiadomość szczególnie dla osób doro-
słych, dla których noszenie aparatu to ostateczność. 

Tradycyjne aparaty są nie tylko niewygodne ale po 
prostu, mówiąc wprost, niezbyt estetyczne. – Za to 
nakładki są dyskretne, wygodne i co najważniejsze 
– dają rewelacyjne efekty – zapewnia z uśmiechem 
pani doktor.
Drugą rzecz, którą oferuje gabinet Agnieszki 
Wójcickiej to nowoczesna metoda wybielania zę-
bów Prevdent. – To preparat, w  którym składnik 
wybielający łączy się z  nano-hydroksyapatydem, 
który jest głównym składnikiem szkliwa i  natu-
ralnie występuje w  zębach. Ta substancja bardzo 
łatwo wnika w strukturę szkliwa i chroni je przed 
zniszczeniem – zachwala pani doktor. – To bardziej 
zaawansowana forma wybielania zębów od tra-
dycyjnej, ponieważ oprócz poprawy estetycznej, 
odbudowuje szkliwo i  znosi jego nadwrażliwość. 
Zabieg podzielony jest na trzy etapy: usuwanie 
plam, wybielanie i naprawa szkliwa. Dodatkowym 
atutem jest czas jego trwania: to jednorazowy 
zabieg, który trwa półtorej godziny. W  tym przy-
padku efekt jest także rewelacyjny. Kolor zębów 
można zmienić o siedem odcieni.

ad /foto: materiały prasowe
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lekarz, dentysta

Z komputerową dokładnością
Wizyta u stomatologa zazwyczaj napawa nas większym lub mniejszym lękiem, nawet jeśli jej cel jest czysto kosmetyczny. Producenci specjali-
stycznego sprzętu doskonale o tym wiedzą i z wykorzystaniem technologii usprawniają i ułatwiają życie sobie i oczywiście pacjentom. Technolo-
giczne nowinki połączone z wiedzą i precyzją lekarzy przynoszą bardzo dobre efekty.



Dom opieki  
prowadzony z sercem i pasją

Pensjonacik Rodzinny Pod Dębami to prywatny dom opieki, rodzinna 
firma, która powstała z myślą o osobach starszych, wymagających sta-
łej opieki oraz rehabilitacji. Właścicielką miejsca jest Jadwiga Giedziun, 
która prawie 20 lat temu postanowiła zmienić swoje życie. – Zawsze 
chciałam być pielęgniarką, ale nie mogłam zrealizować tego marzenia. 
Kiedy w Polsce trwał czas przemian, miałam dużo energii i pomyślałam, 
że to dobry moment na nowy początek. Zamieniłam pracę w biurze na 
pomoc oraz opiekę starszym – wspomina. Dziś jest oddaną przyjaciółką 
pensjonariuszy i ich bliskich. – To jest nasz dom, jedna wielka rodzina – 
mówi w rozmowie z „Prestiżem”.
Gdzie znajduje się Pensjonacik i co to za miejsce?
Dom znajduje się w miejscowości Kania, 7 km od Chociwla. Pensjona-
cik to zabytkowy pałacyk z XIX wieku. Była to siedziba rodziny von We-
del. Dom jest wyremontowany, przyjazny dla osób niepełnosprawnych  
i starszych, znajdują się w nim pokoje dwu- i trzyosobowe. W jego pobli-
żu rozpościera się duży ogród. To miejsce ciche i spokojne, jednocześnie 
z dobry dojazdem. Dom działa na podstawie ustawy o pomocy społecz-
nej z dnia 12 marca 2004 r. oraz jest wpisany na listę Wojewody Zachod-
niopomorskiego, decyzją z dnia 08 stycznia 2010 roku.
Dla kogo powstało to miejsce? Kto znajdzie w nim opiekę i pomoc? 
Pensjonacik to miejsce dla osób starszych, niepełnosprawnych. Spe-
cjalizujemy się w opiece nad pensjonariuszami z chorobą Alzheimera, 
demencją i innymi rodzajami otępień. Mamy w tym wieloletnie doświad-
czenie. Te osoby wymagają specjalistycznej opieki, zrozumienia, a u nas 
każdy mieszkaniec jest traktowany indywidualnie, z szacunkiem. 
Proszę opowiedzieć kilka słów o kadrze i opiekunach. Jak wygląda 
opieka lekarska?
Posiadamy wykwalifikowany personel. Opiekę nad pensjonariuszami 
sprawuje lekarz, który współpracuje z nami od początku działalności. 
Na dyżurach mamy pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem, pracują-
ce na oddziałach szpitalnych ortopedii i psychiatrii, dzięki czemu zapew-
niają najwyższy standard opieki. Zatrudniony jest również terapeuta 
zajęciowy, fizjoterapeuta oraz opiekunki, które pomagają mieszkańcom  
w codziennych czynnościach.

Co oferuje ten dom? Jakie są udogodnienia dla mieszkańców?
Oferujemy pobyty krótko- i długoterminowe. Organizujemy pobyty na 
czas nieokreślony, na stałe, ale też krótkie, na tydzień lub weekend, kie-
dy opiekunowie w domu potrzebują chwili wytchnienia. Mamy terapię 
zajęciową, dostosowaną indywidualnie do każdej osoby. Proponujemy 
pełen wachlarz różnych aktywności: od czytania prasy i książek, przez 
zajęcia artystyczne oraz kulinarne. W ciepłe dni organizujemy różne za-
jęcia na świeżym powietrzu. Odbywa się też fizjoterapia i masaże. Wy-
konywane są ćwiczenia ruchowe, masaże rozluźniające. To wszystko ma 
pomóc osobom, by były jak najdłuższej sprawne. Pandemia utrudniła 
organizację niektórych corocznych wydarzeń, ale z pewnością pensjo-
nariusze się u nas nie nudzą. Mieszkańcy mają swobodę poruszania się, 
nie pozostają w łóżkach, w miarę możliwości są aktywizowani, spędzają 
czas w grupie. Pomimo ograniczeń organizujemy wyjazdy nad pobliskie 
jeziora. 
Jak pandemia wpłynęła na sytuację w Pensjonaciku? Jak sobie teraz 
radzicie?
Nasz dom miał styczność z koronawirusem, wiemy jak ta choroba dzia-
ła i mamy już doświadczenie w opiece pocovidowej. Stało się to naszą 
kolejną specjalizacją, w której kładziemy nacisk na ćwiczenia ruchowe, 
oddechowe oraz regularne badania. Opieka dla osób pocovidowych jest 
bardziej wymagająca uwagi, dlatego wychodzimy z ofertą do opieku-
nów pacjentów pocovidowych. Warto dodać, że większość z nas przy-
jęła szczepionkę, zarówno personel, jak też mieszkańcy. Szczepionka  
nie jest jednak warunkiem przyjęcia nowego mieszkańca. Poza tym, ro-
dziny mogą nas odwiedzać w reżimie sanitarnym.
Co poradziłaby Pani tym, którzy zastanawiają się nad powierze-
niem bliskiej osoby opiece Pensjonaciku? 
Najtrudniejsze jest podjęcie decyzji. Rozumiemy osoby, które trosz-
czą się o swoich najbliższych. Warto do nas zadzwonić, porozmawiać, 
przejrzeć stronę www i zobaczyć nasze życie na Facebooku. Ciągle się 
doszkalamy, zarówno personel, jak i właściciele. Zapewniamy specjali-
styczną opiekę 24 h na dobę oraz regularne badania, co jest szczególnie 
ważne teraz, w sytuacji pandemii. Jesteśmy tutaj duszą, sercem i ciałem.
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Wszystko co chcieliście wiedzieć  
o nakładkach ortodontycznych

Jeżeli marzysz o zdrowym, ładnym uśmiechu i chcesz skorygować nieprawidłowe ułożenie zębów, jest dla Ciebie rozwiązanie. Nowością w Polsce 
się nakładki ortodontyczne ClearCorrect. 

Nakładki mogą być stosowane u większości dorosłych i nastolat-
ków z problemem stłoczonych zębów (crowding), szpar między zę-
bami (spacing), nadzgryzu poziomego (overjet), nagryzu pionowego 
(zgryz głęboki, overbite), zgryzu otwartego (open bite), przesunięcia 
linii pośrodkowej. Będą komfortowe dla ludzi aktywnych, również 
fizycznie, ponieważ ryzyko uszkodzeń mechanicznych jest małe.  
W aparatach nakładkowych można uprawiać w zasadzie każdy rodzaj 
sportu. Nakładki ortodontyczne nie posiadają elementów aparatu tra-
dycyjnego np. zamków czy łuków, które w dynamicznej sytuacji mogą 
ulec awarii lub spowodować uraz wargi, policzka.
Nakładki ClearCorrect wykonane są z poliuretanu, tworzywa, które nie 
alergizuje – to dobra wiadomość dla pacjentów wykazujących reakcję 
alergiczną na niektóre metale. Alergizować może np. nikiel, z którego 
wykonane są elementy aparatu metalowego. Co więcej, w stosowaniu 
nakładek nie chodzi tylko o ładny uśmiech – lecząc wadę zgryzu apa-
ratem tradycyjnym zwiększamy ryzyko próchnicy, odwapnień szkliwa, 
dysfunkcji i paradontozy. Takiego ryzyka nie ma przy stosowaniu apa-
ratu nakładkowego.
Wygoda
Nakładki możemy w dowolnym momencie ściągnąć np. przed jedze-
niem czy piciem, ale też przed randką czy przed spotkaniem bizne-
sowym. Nie musimy się martwić, że resztki jedzenia utkną między 
drutami czy zamkami. Klasyczne aparaty ortodontyczne są bowiem 
założone na stałe, a ich bardziej delikatna konstrukcja wymaga więk-
szej ostrożności przy jedzeniu. Dlatego, aby ich nie uszkodzić, należy 
m.in. unikać spożywania twardych produktów takich jak jabłka, su-
charki, popcorn lub surowe warzywa.
Noszenie nakładek nie wymaga zmiany diety. Możemy jeść ulubione 

potrawy ponieważ nakładki da się w każdej chwili zdjąć. Łatwiej zacho-
wać również prawidłową higienę jamy ustnej. Nie musimy stosować 
szczoteczek ortodontycznych, wyciorków ani nici dentystycznych ze 
specjalną usztywnianą końcówką. Gdy chcemy dokładnie umyć zęby  
i oczyścić przestrzenie między nimi, po prostu ściągamy nakład-
ki, myjemy i nitkujemy zęby jak zwykle, nakładki czyścimy szczotką  
do zębów, przepłukujemy wodą i gotowe.
Tempo leczenia
Nakładkami jesteśmy w stanie leczyć szybciej. Czas leczenia ortodon-
tycznego skracamy o około 50%. Zaleca się noszenie nakładek wyrów-
nujących przez 22 godziny na dobę, zdejmując do jedzenia, picia, mycia 
zębów. Nakładki wywierają celowany nacisk na zęby, każda stopniowo 
przesuwa je tylko w odpowiednim kierunku. Każdą nakładkę użytku-
je się 2 tygodnie, następnie przechodzi do kolejnej. To tak jakbyśmy 
podkręcali tradycyjny aparat co 2 tygodnie, a przecież wykonuje się  
to co 4-8 tygodni.
Estetyka
Aparaty nakładkowe, w odróżnieniu od tradycyjnych, są po prostu nie-
widoczne, ponieważ nikt nie musi wiedzieć o Twoim leczeniu.
Ile będzie kosztować leczenie?
Koszty leczenia nakładami ClearCorrect będą wynosić około 15 tys. 
zł – w tym mieści się cena nakładek wraz z wizytami kontrolnymi oraz 
ewentualne korekty leczenia przez 5 lat. Leczenie przy pomocy prze-
zroczystych nakładek może się nawet okazać tańsze niż przy apara-
tach stałych. Dlaczego? Leczenie przebiega często wieloetapowo, 
szczególne u młodych pacjentów, a w przypadku nakładek opłaconych 
jest do 5 lat leczenia.

foto: Karolina Kara Tarnawska 
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wypełnienia kwasem hialuro-
nowym  |  zabiegi z wykorzy-
staniem toksyny botulinowej  |  
mezoterapia igłowa i mikroigło-
wa  |  lipoliza iniekcyjna  |  AQU-
APEEL H2 więcej niż oczyszczanie 
wodorowe 6 w 1  |  medyczne 
peelingi chemiczne Mesoes-
tetic i inne  |  Thermal RF frak-
cyjne fale radiowe  |  kriolipoliza 
wymrażanie tkanki tłuszczowej 
LipoRadioLogie® VINCI™ II mo-
delowanie sylwetki przy zasto-
sowaniu fali radiowej,  próżni 
- vacum, masażu profilowa-
nymi rolkami oraz światła LED  |  

LipoRadioLogie® VINCI™ II zabieg 

liftingujący na twarz, szyję i de-

kolt wykorzystujący silne działa-

nie fali radiowej, próżni - vacum, 

masażu profilowanymi rolkami 

oraz światła LED  |  komplekso-

wa pielęgnacja KLAPP COSME-

TICS w tym zabiegi bankietowe  |  

masaż bańką chińską  |  makijaż 

permanentny brwi  |  podstawo-

we zabiegi kosmetologiczne  |  

Kosmetyki do sprzedaży deta-

licznej MEDIK8  |  Istnieje możli-

wość kupienie karty podarun-

kowej.

Gabinet kosmetologii estetycznej stworzony z myślą o kobietach,  
które chcą wyglądać pięknie w każdym wieku.  

Zapraszamy na darmową konsultację.

bosko 
w każdym wieku

Wyglądaj



Psychoterapia  
– szansa  

na lepsze życie
Centrum Psychoterapii & Coachingu Synergia funkcjonuje w Polsce 
od 3 lat. W Szczecinie rozpoczęło działalność w lutym 2020 roku, tuż 
przed pandemią. Zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne w tym 
trudnym czasie sprawiło, że obecnie firma ma już 2 oddziały w naszym 
mieście, zapewniając pacjentom jeszcze lepszy dostęp do swoich usług.

Jest to placówka prywatna, dzięki czemu bez kolejek, które są zmorą 
pacjentów oczekujących na terapię na NFZ, można tu skorzystać z te-
rapii indywidualnej, rodzinnej, dzieci i młodzieży, par czy małżeństw. 
Synergia skupia już kilkunastu terapeutów różnych nurtów: poznaw-
czo-behawioralnego, psychodynamicznego, systemowego,  skoncen-
trowanego na rozwiązaniach. – Właściwą wizytę zawsze poprzedza 
konsultacja, która pozwala na wstępne rozpoznanie problemu i dobór 
odpowiedniego terapeuty – informuje Dajana Bukowska, menedżer 
Synergii. Kto korzysta z pomocy specjalistów? Nie można tu mówić  
o jednolitej grupie pacjentów. Dużo osób zapisuje się na terapię długo-
terminową, która polega na cotygodniowych spotkaniach trwających 

50 minut. Zadowolenie z efektów jest przyczyną, dla której pacjenci 
namawiają do skorzystania z pomocy bliskie sobie osoby. Do niedaw-
na Synergia działała przy ul. Emilii Plater, a obecnie ma siedzibę także  
w centrum miasta, przy ul. Jagiellońskiej, niedaleko Deptaku Bogu-
sława, co jest odpowiedzią na potrzebę wielu młodych ludzi, którzy  
nie radzą sobie z problemami dnia codziennego. 
Szkolenia i warsztaty
Centrum prowadzi też szkolenia i warsztaty rozwojowe dla terapeu-
tów. W swojej ofercie ma również kursy dla terapeutów, m.in. z terapii 
schematów z certyfikowanym terapeutą. Zaprasza na szkolenia m.in. 
z asertywności, komunikacji interpersonalnej, motywacji, inteligencji 
emocjonalnej, negocjacji, stresu, konfliktów czy podstaw coachingu. 
Pandemia a zdrowie psychiczne
– Na naszą branżę pandemia wpłynęła, niestety, dobrze, co dla  mnie 
osobiście jest przerażające – mówi psycholog i psychoterapeuta Mar-
tyna Jasińska. – Nawet poluzowanie obostrzeń nie zmieniło faktu, że 
większość życia spędzamy teraz przy komputerze, co rodzi masę pro-
blemów – zarówno uzależnienie od internetu, jak i zupełnie realne 
trudności w relacjach czy związkach. Mamy do czynienia z depresjami 
czy zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi u osób cierpiących na lęki.  
Co ciekawe, poprawiło się introwertykom – brak możliwości spotykania 
się z innymi ludźmi jest im na rękę. Większość ludzi jest jednak zestre-
sowana, również stratami finansowymi. Teleporada, dostępna na NFZ, 
nie wystarcza. W tej sytuacji odpowiadamy na potrzeby pacjentów i za-
praszamy na konsultacje – dodaje Martyna Jasińska. 
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Rzeźbić ciało laserem
Nadmiar tkanki tłuszczowej to nie tylko problem ludzi zmagających się z nadwagą. Często dotyka osoby szczupłe i aktywne fizycznie. Wyda-
wać by się mogło, że odpowiednia dieta i ruch wystarczą by uzyskać wymarzoną sylwetkę, niestety nie zawsze to pomaga. Lipoliza laserowa  
to zabieg, który świetnie sobie z tym poradzi, a także z innymi problemami natury zdrowotnej, o czym przekonuje w rozmowie dr n. med. Marcin 
Wiśniowski, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Jaka jest różnica między lipolizą a liposukcją laserową?
Te dwa określenia stosowane są często wymiennie. Lipoliza laserowa 
określana jest także jako liposukcja małych objętości. Istotą zabiegu 
jest zastosowanie lasera o odpowiedniej długości fali, która wykazuje 
największe powinowactwo do tkanki tłuszczowej. Uszkodzone przez 
laser komórki tłuszczowe zostają w ciągu 1-2 miesięcy wyeliminowane 
przez organizm.
Ten zabieg jest dedykowany osobom, które zmagają się z nadmia-
rem tkanki tłuszczowej i niekoniecznie są to osoby z nadwagą.  
Kto dokładnie może korzystać z lipolizy?
Zabieg dedykowany jest do modelowania sylwetki, czyli trwałej reduk-
cji tzw. depozytów tłuszczowych. Miejscowe nagromadzenie tkanki 
tłuszczowej stanowi niejednokrotnie duży problem dla osób aktyw-
nych fizycznie i generalnie szczupłych. Mimo ćwiczeń i racjonalnej die-
ty nie ulegają one redukcji.
Lipoliza to działanie na małym, wybranym obszarze ciała. Dokład-
nie, które części ciała obejmuje?
Leczeniu możemy poddać właściwie każdy obszar z miejscowym 
nagromadzeniem tkanki tłuszczowej. Najczęściej wykonuję zabiegi  
w obrębie brzucha, tzw. boczków, zewnętrznych powierzchni ud, pod-
bródka, a nawet w przypadku pseudoginekomastii, czyli nagromadze-
nia tkanki tłuszczowej w okolicy gruczołów sutkowych u mężczyzn.
Na czym dokładnie polega ten zabieg, jak przebiega i jakie daje 
efekty?
Zabieg składa się z trzech etapów. Pierwszy to znieczulenie miejscowe. 
Cienką kaniulą wprowadzam do tkanki podskórnej specjalny roztwór 
znieczulający, który dodatkowo rozpulchnia tkankę tłuszczową. Po ok. 
15 minutach mogę rozpocząć główny etap zabiegu, czyli lipolizę lasero-
wą. Przez niewielkie nacięcie wprowadzam do tkanki podskórnej świa-
tłowód, którym doprowadzana jest energia z lasera. Światło lasera se-

lektywnie uszkadza komórki tłuszczowe. Raz uszkodzone komórki nie 
zostaną już nigdy wbudowane w tkankę. Dodatkowym atutem lipolizy 
laserowej jest efekt termiczny. Dzięki niemu podgrzewana jest skóra  
i elementy łącznotkankowe co poprawia jej napięcie. Ostatnim eta-
pem jest delikatne odessanie upłynnionej tkanki tłuszczowej tak, aby  
nie uszkodzić naczyń krwionośnych i elementów łącznotkankowych.
Czy sama lipoliza wystarczy, by pozbyć sie problemu i jak długo 
możemy się cieszyć jej efektem?
Lipoliza nie jest zabiegiem odchudzającym tylko modelującym sylwet-
kę. Najlepiej sprawdza się w połączeniu z ruchem i zdrowym odżywia-
niem. Efekty lipolizy są trwałe, ponieważ zmniejszamy pulę komórek 
tłuszczowych w danym obszarze. Na ostateczne efekty trzeba jednak 
poczekać ok. 1-2 miesięcy.
Pomimo, iż nie jest to bardzo inwazyjny zabieg to jednak nie jest 
dla każdego. Jakie są przeciwwskazania?
Jest to zabieg minimalnie inwazyjny, ale jednak stanowi pewną inge-
rencję w ciało. Osoby poddawane temu zabiegowi powinny być zdro-
we. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do jego wykonania są niewy-
dolność serca, nerek, niewyrównana cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia, 
ciężkie choroby wątroby czy alergia na środki znieczulające.
Czy lipoliza jest w stanie zastąpić tradycyjną liposukcję?
To dwa odmienne zabiegi. Tak jak wspomniałem wcześniej to liposuk-
cja małych objętości, dedykowana do modelowania sylwetki, a nie od-
chudzania. Odsysanie jest tylko dodatkowym elementem, a nie główna 
częścią zabiegu. Ostateczne efekty widoczne są po ok 2 miesiącach, 
kiedy uszkodzone komórki tłuszczowe zostaną wyeliminowane przez 
organizm.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega/ foto: materiały promocyjne
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Marzec miesiącem kobiet w Clochee
Ekologia to dla wielu osób sposób na zdrowe, szczęśliwe życie w zgodzie z naturą i własnym sumieniem. Jej zasady doskonale wpisują się w filo-
zofię marki Clochee, która z okazji Dnia Kobiet zorganizowała premierę nowej linii kosmetyków naturalnych Clochee Premium. Twarzami linii zo-
stały Magdalena Podgórska i Joanna Traczyk, panie, które bardzo dbają o swój wizerunek i których ideały są spójne z wartościami marki Clochee.

Moc z natury
Produkty Clochee Premium to efektywne połączenie natury i techno-
logii. Specjalnie dobrane oleje, wody kwiatowe, składniki organiczne 
oraz najwyższej jakości ekstrakty to kluczowe substancje aktywne, 
które gwarantują wysoką efektywność i odpowiednią pielęgnację.  
Ich naturalne pochodzenie sprawia, że są bardziej skuteczne od kosme-
tyków konwencjonalnych, wywierając zbawienny wpływ na naszą cerę. 
Pozyskuje się je często z trudno dostępnych miejsc, takich jak zbocza 
gór czy lasy równikowe. Nie ma więc przesady w stwierdzeniu, że w sło-
iczkach czy flakonach zaklęta jest wielka moc natury. Marka Clochee 
nie idzie na kompromis – ceniąc wysoką świadomość ekologiczną swo-
ich odbiorców oraz ich chęć etycznego korzystania z dóbr natury, pol-
ski producent kosmetyków postawił nie tylko na autorskie receptury  
i bogactwo substancji aktywnych, ale także na minimalizację efektów 
ubocznych. Brak barwników, dodatek wyłącznie tych konserwantów, 
które są dopuszczone do stosowania w ekokosmetykach, bezalergen-
na kompozycja zapachowa, a do tego opakowanie typu refill, czyli wy-
mienny wkład do słoiczka zrobiony z plastiku po recyklingu, to korzyści, 
które doceni każdy, komu bliskie są przyroda, piękno i bezpieczeństwo. 
Linia Clochee Premium oferuje krem młodości na dzień, odbudowujący 
krem na noc, eliksir liftingujący i koncentrat wyrównujący koloryt.

Dojrzała twarz piękna
Marka Clochee starannie dobiera osoby, z którymi podejmuje współ-
pracę. Wybór Magdaleny Podgórskiej i Joanny Traczyk nie był przypad-
kowy. 
Pierwsza z pań, na co dzień makijażystka, zafascynowana aktorstwem 
modelka reklamowa, decyduje się na firmowanie swoją osobą tylko 
marek, których filozofia jest zgodna z jej światopoglądem. Współpracę  
z Clochee podjęła z przyjemnością. – Ich kosmetyki są stałym elemen-
tem mojej rutyny pielęgnacyjnej – mówi Magda, która zwraca też uwa-
gę na to, że nie są one testowane na zwierzętach. 
Nie inaczej jest z Joanną Traczyk, którą można z powodzeniem nazwać 
kobietą-wulkanem. Zawodowo zajmuje się HR’em, uwielbia bowiem 
pracować z ludźmi i dla ludzi. Zrealizowana jako mama, po 40-stce po-
stawiła na własny rozwój, natomiast po 50-tce „wrzuciła trzeci bieg”. 
Młodość ducha i umysłu zachowuje przebywając wśród młodszych 
osób i ucząc się tańca. Uwielbia różnorodność, dlatego udział w rekla-
mie jest dla niej wielką przygodą.
Współpraca z obiema paniami o tak wyrazistych osobowościach spra-
wiła, że linia Clochee Premium stała się jeszcze bardziej wyjątkowa..

autor: Karina Tessar/foto: materiały prasowe
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Luxmedica Face And Body Beauty 
      ul. Welecka 1a, 72-006 Mierzyn  |  tel.: +48 793 797 800 

     /LuxmedicaBeauty  |       /luxmedicabeauty

Wiosenne SOS
Marzec to początek wiosny. To także najlepszy czas na odnowę naszej skóry i co za tym idzie urody.

Po sezonie zimowym skóra wymaga szczególnej pielęgnacji. Jest ma-
towa, przesuszona i pozbawiona blasku. To efekt wahań temperatury, 
zimnego wiatru, przebywania w ogrzewanych i nieprzewietrzonych 
pomieszczeniach. Obowiązkowe noszenie maseczek również wpływa 
niekorzystnie na jej stan i wygląd.  Na szczęście można temu zaradzić  
i tchnąć w nią nowe życie.
Wiosną specjaliści z Luxmedica Face and Body Beauty mają przygoto-
wany szereg zabiegów, które rozprawią się ze skutkami zimowej aury.  
– W naszej ofercie znajdują się zabiegi oczyszczające, złuszczające, na-
wilżające i odżywcze – wymienia Marzena Rutkowska, menager Luxme-
dica Beauty. – Najważniejszym zabiegiem jest oczyszczanie, równie nie-
zbędne jak mycie zębów.  Skóra, gdy jest zanieczyszczona, wykorzystuje 
tylko jedną trzecią składników aktywnych, które jej dostarczamy pod 
postacią preparatów kosmetycznych. Dlatego cerę należy oczyszczać 
systemowo, ale z głową.
Rozsądek w tym przypadku jest wskazany, gdyż oczyszczanie twarzy nie 
jest codziennym zabiegiem.  – Jest to głęboka ingerencja w skórę i powin-
na być przeprowadzana ostrożnie, aby nie doprowadzić do zaczerwie-
nienia i nadmiernego starcia naskórka – tłumaczy Marzena Rutkowska.  
– Z zabiegów oczyszczających na wiosnę idealnie sprawdzą się peelingi 
chemiczne (kwasy), mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny i oxybrazja.  
Do każdego rodzaju cery jesteśmy w stanie dopasować odpowiedni zabieg. 
Po dokładnym oczyszczeniu twarzy i pozbyciu się warstwy rogowej 
naskórka następuje drugi etap –- nawilżenie i odżywienie preparatami 
bogatymi w witaminy i minerały, które łagodzą oznaki starzenia i popra-
wiają koloryt skóry. – Nasz płaszcz hydrolipidowy niczym straż granicz-
na, pilnuje i ogranicza ucieczkę wody na zewnątrz, a także chroni skórę 
przed czynnikami zewnętrznymi. Dlatego tak ważne, aby ten płaszczyk 
istniał – zaznacza menagerka salonu.  – Oczywiście codzienna pielęgna-
cja jest niezmiernie ważna, jednak należy pamiętać, że większość uży-
wanych przez nas preparatów pozostaje na zewnętrznych warstwach 
skóry, nie wnikając głęboko.
Przygotowując skórę na wiosnę warto więc rozważyć wizytę w salonie 
kosmetycznym i wykonać profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne, dzięki 
którym składniki aktywne zostaną „wtłoczone" i odżywią głębsze war-
stwy skóry. 

– Wybierając zabiegi kosmetyczne idealne na wiosenne porządki, warto 
zwrócić uwagę na infuzje tlenową, mezoterapię bezigłową oraz mikro-
igłową, sonoforezę – zaleca Marzena Rutkowska. – Dzięki tym zabiegom 
nasza skóra będzie promienna, odpowiednio nawilżona, odżywiona, ela-
styczna i jędrna.
– Wiosną trzeba zadziałać kompleksowo i zadbać o właściwe oczysz-
czenie, nawilżenie, odżywienie, wzmocnienie i poprawienie metaboli-
zmu skóry i tkanki podskórnej. To wszystko jesteśmy w stanie zapewnić  
w Luxmedica Face and Body Beauty – dodaje.

autor: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz



Strefa piękna  
i szczęśliwego  

pacjenta
Olimedica była znana przede wszystkim jako centrum medyczne spe-
cjalizujące się w diagnostyce i leczeniu chrapania oraz bezdechu senne-
go, osiągając na tym polu wiele sukcesów. Wierząc, że zdrowie i piękno 
idą ze sobą w parze specjaliści z Olimedici postanowili rozszerzyć swoją 
działalność o Strefę Beauty. 

O tym, na czym dokładnie polega misja centrum i z jakich nowości mogą 
skorzystać pacjenci rozmawiamy z dyrektor zarządzającą Izabelą Żmu-
dzińską i doktorem Aleksandrem Żmudzińskim, laryngologiem i leka-
rzem medycyny estetycznej. 
Skąd pomysł na rozwój właśnie w tym kierunku?
To naturalny proces rozwoju naszego centrum i odpowiedź na potrze-
by pacjentów. W ofercie znajdują się zabiegi medycyny estetycznej, ale 
nasi specjaliści wykonują także zabiegi mniej inwazyjne, wśród których 
jest karboksyterapia, infuzja tlenowa oraz oxybrazja. Nowością w na-
szej placówce jest urządzenie HIFU, które służy do nieinwazyjnego li-
ftingu, dając spektakularne efekty, a także najnowszej generacji laser 
Alpha System z miernikiem melaniny, wykorzystywany do epilacji oraz 
urządzenie IPL w technologii 3D służące do usuwania przebarwień, fo-
toodmładzania i leczenia trądziku.
Który rodzaj zabiegów szczególnie Państwo preferujecie?
Naszym celem jest dbałość o przywrócenie pięknego, a przede wszyst-
kim naturalnego wyglądu. Koncentrujemy się na zabiegach prewencyj-
nych, poprawiających jakość skóry. Odtwarzamy to, co skóra utraciła 
z wiekiem lub korygujemy niedoskonałości, tak by przywrócić odpo-
wiednie proporcje twarzy i uzyskać harmonię. Przed każdym zabiegiem 
zapraszamy na bezpłatną konsultację, podczas której nasz specjalista 
dobiera indywidualny program zabiegowy, który pozwoli uzyskać jak 
najlepsze i naturalne efekty.
Zbliża się wiosna, czego już mamy pierwsze oznaki. Skóra po zimie 
wymaga regeneracji. Jaki rodzaj zabiegów będzie najlepszy?
Oczywiście zapraszamy do skorzystania z technologii IPL i lasera.  
Nic nie działa tak dobrze na nasze samopoczucie jak piękna, elastycz-
na skóra. Fala świetlna doskonale pobudza komórki skóry do produk-
cji włókien kolagenowych i elastynowych. Efektem tego jest poprawa 
napięcia skóry, ukrwienia i dotlenienia. Dodatkowo zmarszczki zostają 
wygładzone, pory skórne zmniejszone, a koloryt wyrównany. Wiosna to 
też dobry moment, aby zacząć przygotowania do lata, dlatego też po-
lecamy epilację wybranych partii ciała, na którą zapraszamy zarówno 
panie jak i panów.

Jednym z zabiegów, który znajduje się w państwa ofercie jest 
niechirurgiczny lifting twarzy wykonywany technologią HIFU.  
To świetna metoda, szczególnie dla osób, które boją się skalpela ale 
też nie mają ochoty korzystać z lasera. Na czym polega ten zabieg 
i jakie daje efekty?
Rzeczywiście, HIFU jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych 
rozwiązań bezinwazyjnego liftingu twarzy, a także redukcji tkanki 
tłuszczowej. Technika ta wykorzystuje ultradźwięki o dużym natężeniu. 
Koncentrują się one w głębszych warstwach skóry lub tkance podskór-
nej, nie uszkadzając przy tym skóry. Pierwszy efekt widoczny już bez-
pośrednio po zabiegu, to delikatny lifting, który jest wynikiem krócenia 
włókien kolagenowych. Właściwy rezultat zabiegu, w postaci trwałej 
zmiany kształtu twarzy i napięcia policzków, trzeba zaczekać kilka mie-
sięcy. Powołując się na opinie naszych klientek efekt końcowy często 
naprawdę zaskakuje. Efekty jakie możemy uzyskać to m.in. poprawiony 
owal twarzy, wyostrzony jej kontur oraz wyraźny lifting skóry. Dodatko-
wo linia żuchwy staje się wyraźniejsza, linia brwi jest uniesiona, dzięki 
czemu cała twarz zyskuje młodszy wygląd.
W państwa centrum można również skorzystać z właściwości lase-
ra i IPL o nazwie Alpha System. To niezwykłe urządzenie stosowane 
jest wielu niechirurgicznych zabiegach estetycznych: od depilacji 
po leczenie trądziku. Do czego dokładnie można go użyć i na czym 
polega jego fenomen? 
Alpha System to urządzenie łączące najbardziej zaawansowane tech-
nologie; laser diodowy 808nm oraz technologię IPL 3D. Laser diodo-
wy skutecznie usuwa zbędne owłosienie. Jesteśmy szczególnie dumni  
z tego urządzenia, bo jest to unikatowy w Szczecinie laser z miernikiem 
melaniny Milo, który poprzez pomiar poziomu melaniny w okolicy zabie-
gowej pozwala ustalić parametry dostosowane indywidualnie do rodza-
ju skóry, dzięki czemu zabiegi możemy wykonywać przez cały rok. Poza 
laserem, Alpha System wykorzystuje technologię IPL 3D, którą stosuje-
my w zabiegach redukcji przebarwień, leczenia trądziku, rumienia i przy 
fotoodmładzaniu.
Różnorodność zabiegów, nowoczesne urządzenia i świetni specja-
liści. W jakim kierunku podąża Olimedica i czego powinniśmy się 
spodziewać?
Oczywiście stawiamy na rozwój i cały czas pracujemy nad tym, aby 
poziom świadczonych przez nas usług był jak najwyższy. Chcemy za-
pewnić naszym pacjentom kompleksową obsługę w jednym miejscu, 
dlatego wciąż poszerzamy nasz zespół o nowych specjalistów. Obecnie 
naszym pacjentom oferujemy konsultacje z zakresu laryngologii, lecze-
nia chrapania, ortopedii, rehabilitacji, dietetyki, psychologii i oczywi-
ście medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Nasza praca jest naszą 
wielką pasją, dlatego zadowolenie naszych pacjentów jest dla nasz naj-
ważniejsze. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i uznanie dla naszych 
działań.

rozmawiała: Aneta Dolega / materiały prasowe

Olimedica Centrum Medyczne  |  Szczecin, ul. Krzywoustego 9-10  |   CH Kupiec I piętro 
tel.: 793 138 757  |  www.olimedica.pl

specjalista laryngolog, lekarz med. estetycznej –  
Aleksander Żmudziński, właściciel – Izabela Żmudzińska

dr n. tech. Michalina  
Adaszyńska-Swirzyńska, 

laser Alpha System





Panie Doktorze, Wkrótce zawita wiosna a wraz z nią słońce... Coraz 
więcej słyszy się o fotoprotekcji i negatywnym działaniu słońca na 
skórę. Proszę o pomoc - jak dbać o skórę w okresie wiosenno-letnim, 
jakie kosmetyki powinnam stosować oraz jakie zabiegi są wskazane 
w tym okresie w celu poprawy kondycji skóry?
Ania

Pani Anno,
Promieniowanie słoneczne powoduje w skórze szereg uszkodzeń, nisz-
czy DNA komórek i przyspiesza pojawianie się pierwszych zmarszczek. 
Ponadto promieniowanie jest główną przyczyną przebarwień skóry,  
a także sprzyja rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Proszę pamiętać, że 
na szkodliwe działanie promieni słonecznych narażeni jesteśmy o każdej 
porze roku. Kosmetyki fotoprotekcyjne hamują proces niszczenia komó-
rek. Nie zaleca się filtrów niższych niż SPF 20. Wybierać należy preparaty 
o szerokim spektrum działania, które będą skutecznie chronić skórę przed 
promieniowaniem UVA oraz UVB. Skóra uszkodzona działaniem promieni 
UV, wymaga regeneracji. Ważna jest domowa, dobrze dobrana pielęgna-
cja. Proszę pamiętać, że słońce nie jest przeszkodą do zachowania właści-
wej kondycji skóry - to od nas zależy, jak dbamy o nasz wygląd i zdrowie. 
Pomóc możemy również tym osobom, które wcześniej niewłaściwie chro-
niły swoją skórę przed promieniowaniem UV i teraz zaczęły zauważać 
efekty niepożądane, czyli zmarszczki, przebarwienia, nierówny koloryt 
skóry, rozszerzone naczynia krwionośne, a także wiotkość skóry.  Okres 
wiosenno-letni jest specyficznym okresem, w którym z uwagi na ryzyko 
przebarwień należy uważać na zabiegi laserowe i chemiczne uszkodzenia 
skóry. W tym okresie warunkowo dopuszczalne jest stosowanie laserów 

pikosekundowych pod warunkiem ich dobrej jakości oraz odpowied-
nich kwalifikacji i doświadczenia osoby wykonującej zabieg. Dodatkowo  
w Klinice Zawodny jest dostępna szeroka gama zabiegów radiofrekwen-
cji, ultradźwięków, mezoterapii itd. Każdy zabieg powinien być poprze-
dzony specjalistyczną konsultacją. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Witam, problemem, który wraca do mnie w sezonie wakacyjnym, 
kiedy temperatury sprzyjają zakładaniu sukienek i spódnic jest kom-
pleks związany z masywnie umięśnionymi łydkami. Jak uzyskać pięk-
ne łydki na lato i wreszcie pozbyć się kompleksów? 
Amelia 
 
Pani Amelio, 
wiele pań cierpi na kompleksy związane ze zbyt umięśnionymi łydkami, 
a dodatkowe stymulacje tych partii niestety tylko pogłębiają problem. 
Dlatego w tym przypadku można postawić na modelowanie za pomocą 
toksyny botulinowej. Dzięki temu zabiegowi można zmniejszyć napięcie 
mięśni i wizualnie je wysmuklić.
Proszę pamiętać, że zabieg z użyciem toksyny botulinowej nie ma wpły-
wu na redukcję tkanki tłuszczowe łydek, lecz tylko na  zmniejszenie masy 
mięśniowej i w konsekwencji ich wyszczuplenie. Prawidłowo wykonany 
zabieg nie powinien zaburzać funkcji ruchowych. Przed zabiegiem zale-
cam konsultację specjalistyczną w celu oceny ewentualnych wskazań  
i przeciwwskazań.

Specjalista chirurgii szczękowo - 
twarzowej, certyfikowany lekarz 
medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi



TEATR Z BURSZTYNU
Z obiektywnych przyczyn w tym numerze Prestiżu nie przeczytacie nowej recenzji. W zamian proponuję wartościującą podróż, której trasę wyzna-
czą laureaci Bursztynowych Pierścieni. Opóźniona gala, także z powodu wspominanych już przyczyn obiektywnych, odbyła się pod koniec lutego 
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Nagrody zostały wręczone po raz 39. 

Bursztynowe pierścienie to przede wszystkim plebiscyt popularności,  
w którym laury poprzez głosowanie przyznają widzowie zachodniopo-
morskich teatrów (SMS oraz przy pomocy kuponów drukowanych na ła-
mach „Kuriera Szczecińskiego” – organizatora konkursu). Najwięcej gło-
sów w kategorii spektakl sezonu zyskał „Rozbity dzban” według komedii 
(!) Heinricha von Kleista przygotowany przez Teatr Nie Ma, wyreżyse-
rowany przez Tatianę Malinowską-Tyszkiewicz. Niestety nie widziałem 
przedstawienia (ależ oczywiście, z powodu przyczyn obiektywnych), 
stąd zmuszony jestem poprzestać na gratulacjach. W kategorii aktor-
skiej publiczność wyraźną przewagą głosów wskazała Sylwię Różycką 
za tytułową kreację w „Piaf” na deskach Teatru Polskiego. Faktycznie 
ten spektakl należy do niej. Jest po prostu fenomenalna. Jeden z uzna-
nych krytyków teatralnych, Jacek Sieradzki, prowadzący od dwudziestu 
siedmiu lat prestiżowy „Subiektywny spis aktorów” używa w nim gra-
dacji uznania: mistrzostwo, zwycięstwo, na fali, nadzieje. W przypadku 
zjawiskowej kreacji Różyckiej pasują wszystkie te określenia. I to jedno-
cześnie. Aktorka nie tylko brawurowo, wręcz organicznie, wcieliła się  
w postać Edith Piaf, ale przede wszystkim zachwyciła wokalnie. 
Kolejne bursztynowe nagrody przyznaje kapituła konkursu, w której 
składzie zasiadam od wielu lat. W gestii jurorów jest wyznaczenie nomi-
nacji poprzedzających głosowanie oraz przyznanie własnych nagród – 
za najlepszy spektakl oraz najlepszą kreację aktorską. Wskazujemy tak-
że wyróżnienie dla debiutantów – Srebrną Ostrogę oraz Wielką Nagrodę 
Jury dla wybitnych osobistości lub/i wybitne osiągnięcia. 
Ta ostatnia trafiła w ręce Michała Janickiego „za klasę ról komediowych 
w Teatrze Polskim, za Teatr Kameralny i Festiwal Euromusicdrama, pro-
mujący muzykę teatralną". Z kolei Srebrną Ostrogę odebrała Maja Bar-
tlewska, która coraz śmielej rozpycha się na scenie lalkowej Pleciugi. 
Jurorskie uzasadnienie wyboru, poszerza to jeszcze tak: za wrażliwość, 
warsztat i sceniczny entuzjazm. Nic dodać, nic ująć! 
Najlepszym spektaklem sezonu 2019/2020 jury uznało produkcję Teatru 
Kana "Sit down Tragedy albo Szesnaście dotyków śmierci". To już druga, 

po plenerowym widowisku „Gap Filling” (2012) wspólna realizacja Kany 
z petersburskim Teatrem Akhe, nazywanym rosyjskim teatrem inżynie-
ryjnym lub teatrem optycznym. Tym razem Maksim Isaev i Pavel Sem-
chenko stworzyli pozornie niemożliwą misterną maszynerię teatralną 
wzbudzaną siłą rąk (i nie tylko) aktorów oraz wyobraźnią widzów. Za-
dziwiają i zachwycają pomysły wprawiania w ruch albo funkcjonalności 
poszczególnych przedmiotów. Równolegle z ludzką siłą, demiurgiem 
ruchu są ogień i woda, co nadaje tej teatralnej kunstkamerze organicz-
ności. Oglądanie tego pokazu technicznych osobliwości jest czystszą 
przyjemnością. „Sit down tragedy” to prawdziwe teatralne czary. A do 
tego sporo mądrości i odwagi. 
Za najlepszego aktora minionego sezonu teatralnego kapituła „Bursz-
tynowych Pierścieni” uznała Arkadiusza Buszkę, który wraz z Piotrem 
Ratajczakiem (reżyseria) i Piotrem Rowickim (tekst) na deskach Te-
atru Małego stworzyli spektakl „Zabić Prezydenta”. Kunszt aktorski 
Buszki nie podlega absolutnie żadnej dyskusji. Aktor od lat zaskakuje 
i zachwyca praktycznie w każdym scenicznym wcieleniu. Parafrazując 
niedawną panią premier, monodram Buszce po prostu się należał! Albo 
inaczej: monodram Buszki po prostu się należał publiczności! To abso-
lutnie wybitna kreacja, zagrana na najwyższym skupieniu, wyrazista, 
emocjonalna, porażająca i poruszająca. Buszko wciela się w Eligiusza 
Niewiadomskiego – malarza, patriotę, zabójcę pierwszego prezydenta 
II Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. Opowiada o jego twórczości, 
o życiu, karierze urzędnika, wojennym epizodzie, ale też politycznych 
poglądach. Widzowie są świadkami jego radykalizacji, która prowadzi 
do zbrodni. 
Przy okazji budowy przekopu Mierzei Wiślanej spodziewano się wydo-
być 7 ton bursztynu. Ostatecznie wydobyto… 17 kilogramów. Ile ważą 
zachodniopomorskie, teatralne bursztyny? Tego nie wiadomo, ale wia-
domo, że są całkowicie bezcenne. 

autor: Daniel Źródlewski / foto: Piotr Nykowski
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KONGRES Z LEMEM

„Kongres futurologiczny” to opowiadanie Stanisława Lema. Przedsta-
wia antyutopijną wizję społeczeństwa przyszłości. Koszmar ukazany 
został w obrazie świata, którego materialną i duchową nędzę maskują 
halucynacje wywołane działaniem środków chemicznych. Spektakl, 
który powstał na podstawie tego dzieła jest koprodukcją z Teatrem 
Współczesnym we Wrocławiu. Autorami adaptacji są Agnieszka Ja-
kimiak i Mateusz Atman, który o przedstawieniu mówi tak: „Kongres 
futoroligiczny” to teatr, który staje się kongresem, który zamienia 
się w teatr. Naukowe fikcje sztuki traktuje się jako rozrywkę i formę 
ucieczki od rzeczywistości, ale to także lekarstwo — kapsułka, dzięki 
której nasze strachy stają się mniej straszne, kapsułka, w której mie-
szają się nasze marzenia i nadzieje. Interesująca jest tu terapeutyczna 
wartość sztuki. Żywa iluzja teatru może mieć uzdrawiającą moc. ad

Teatr Współczesny, 19, 20 marca, godz. 19 i 21 marca, godz. 17

ad/ plakat: Tom
asz Arm

ada

reklama

foto: P. Gmadzyk, Opera na Zamkufoto: H. Karapuda

XXIII WIOSENNE  
KONCERTY GITAROWE

W tym roku ze względu na pandemię, Wiosennych Koncertów Gi-
tarowych będzie można słuchać tylko online (bezpłatnie) w każdy 
weekend marca na:facebook.com/zamek.szczecin i youtube.com/
zkpszczecin, www.zamek.szczecin.pl. Dany koncert będzie dostępny 
przez trzy dni (piątek, sobota, niedziela). Nagrania odbyły się w Galerii 
Gotyckiej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wiosenne Koncer-
ty Gitarowe organizowane od 1998 roku są jedną z najstarszych cy-
klicznych imprez muzycznych miasta. Co roku Zamek gości artystów 
reprezentujących najwyższy światowy poziom. W ostatni weekend 
marca wystąpi duet gitarowy Woch-Guzik Duo. W programie m.in. 
EgbertoGismonti (1947): „Palhaco“, Ferdinando Carulli (1770-1841):  
Serenada A-dur, op.96, Isaac Albéniz (1860-1909): „Cordoba“, Sergio 
Assad (1952): Suite „One Week In Rio“ (zadedykowaneWoch&Guzik 
Duo), EgbertoGismonti (1947):  „7 Anéis“, Marco Pereira (1950): „Bate 
Coxa“, Anonim:  walc wenezuelski „Quiero ser tu sombra“. ds

Zamek Książąt Pomorskich, 26 – 28 marca
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foto: P. Gmadzyk, Opera na Zamkufoto: Jarosław Gaszyński

SZTUKA PRZYJAŹNI

Znakomity duet aktorski: Adam Dzieciniak i Michał Janicki ponownie 
razem na scenie. Tym razem obu panów zobaczymy w premierowej 
sztuce pt. „Do trzech razy sztuka”, pary dramaturgów — Konstantego 
Ciciszwili i Janusza Wasylkowskiego. Spektakl jest historią o niekon-
wencjonalnej przyjaźni, zaś sama sztuka stawia pytanie o moralność 
i etyczne zasady postępowania. Jezykiem teatru próbuje odtworzyć 
ludzkie relacje w przyjaźni, ponadto jest alegorią o niezmiennej, ludz-
kiej naiwności. Lekkie pióro, siła sugestii, a także zgrabnie napisane 
dialogi sprawiają, że ten rodzaj dramatu będący metaforą jest łatwy 
w odbiorze. Na dodatek daje aktorom możliwość zaprezentowania 
szerokiego wachlarza umiejętności, co w przypadku wspomnianego 
duetu zapowiada wyśmienitą zabawę.  ad

Teatr Kameralny, 27 marca, godz. 19

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

ARCHEOMODERNA

Po zakończeniu II wojny światowej obszar Polski przesunął się na za-
chód. Nowe tereny utożsamiono z dominium pierwszych Piastów. Po-
zbawiane żywiołu niemieckiego miasta przeobrażano w centra życia 
etnicznie unifikowanych polskich przesiedleńców. Idea powrotu na 
ziemie wczesnopiastowskie skutkowała koncentracją zainteresowań 
na dwóch biegunach: badaniach archeologiczno-antropologicznych 
oraz animowaniu nowego środowiska artystycznego. Wystawa Ar-
cheomoderna, pomyślana jako jubileusz 75-lecia polskiego muzealnic-
twa w Szczecinie oraz 50-lecia funkcjonowania placówki w sieci muze-
ów narodowych, ukazuje specyfikę tutejszych zbiorów artystycznych 
w kontekście tego interdyscyplinarnego zbliżenia. ds

Muzeum Narodowe, ul. Wały Chrobrego 3, od 13 marca 
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KLUCZ DO POEZJI

Oprea na Zamku zaprasza na recital Ewy Olszewskiej (sopran) i Olgi 
Bilej (fortepian). A gdyby tak na chwilę przenieść się w surrealistyczny 
świat snów i podświadomych myśli?... Dzięki genialnej muzyce Ben-
jamina Brittena oraz ponurym, zmysłowym, często nieprzeniknio-
nym tekstom Arthura Rimbauda postaramy się przejść przez bramę 
rządzącego się zupełnie innymi prawami świata, do którego klucz 
ma tylko ten, kto powołuje go do życia… W części pierwszej recitalu  
w cyklu Les Illuminations, op. 18 spróbujemy zatopić się w wizji tego 
niezwykłego świata. W drugiej części przeniesiemy się do niczym 
nieskrępowanej wyobraźni teatru absurdu z dodatkiem subtelności  
i niuansów, a Erik Satie, Manuel Rosenthal oraz Claude Debussy nam 
w tym pomogą –zapewniają organizatorzy. ds

Opera na Zamku, 20 marca

foto: materiały prasowe

EROTYK  
PO SZCZECIŃSKU

To ma być  jedna z najgorętszych książek sezonu – „Niebezpieczny 
trójkąt” Kamili Andrzejak-Wasilewskiej!  Tak zapewnia wydawca opi-
sując jej powieść jako erotyk. Dwóch braci, jedna kobieta. Miłość, 
nienawiść, pożądanie i zdrada. Podczas imprezy w jednym ze szcze-
cińskich klubów, Nikola poznaje tajemniczego bruneta, dla którego 
momentalnie traci głowę. I choć nie zna jego imienia i nie wie, skąd 
pochodzi, nie ma to dla niej żadnego znaczenia – liczy się tylko niesa-
mowity seks, który ich połączył. Oboje obiecują sobie, że jeżeli jesz-
cze kiedykolwiek się spotkają, powtórzą tę upojną noc. Cztery lata 
później Nikola układa sobie życie z nowym mężczyzną, którego wkrót-
ce ma poślubić. Szczęśliwie zakochana, nie podejrzewa, że przeszłość 
upomni się o nią i zniweczy wszystkie jej plany… Co się wydarzy, gdy 
owładnięty zazdrością dawny kochanek postanowi ponownie ją zdo-
być? Czy umowa, którą z nim niegdyś zawarła, pomoże jej podjąć 
słuszną decyzję czy tylko skomplikuje całą sytuację? ds

Od lutego 2021

foto: m
ateriały prasow
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foto: P. Gmadzyk, Opera na Zamkufoto: materiały prasowe

FINAŁ KONKURSU  
KOMPOZYTORSKIEGO

Filharmonia Szczecińska oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS są orga-
nizatorami  finału I Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego 
im. Mieczysława Karłowicza. Jury rozpatrzyło 176 prac z Argentyny, 
Austrii, Białorusi, Brazylii, Chin, Cypru, Danii, Finlandii, Grecji, Nider-
landów, Hiszpanii, Kanady, Korei Południowej, Macedonii, Niemiec, 
Polski, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Sześć zakwalifi-
kowanych do finału kompozycji zostanie prawykonanych przez Or-
kiestrę Symfoniczną Filharmonii w Szczecinie. Organizatorzy posta-
nowili powołać cykliczny konkurs kompozytorski, który będzie się 
odbywał w cyklu dwuletnim. Odważna przestrzeń budynku, która 
jest inspiracją do pokazywania współczesnego repertuaru, niesamo-
wita publiczność, która towarzyszy Filharmonii już od wielu lat, i pa-
tron, którego twórczość jest prawdziwym wyznacznikiem muzycznej 
wrażliwości i orkiestrowego kunsztu – to elementy, które składają się  
i składać się będą na wyjątkowość finału I Międzynarodowego Kon-
kursu Kompozytorskiego im. Mieczysława Karłowicza. ds

Filharmonia Szczecińska, bezpłatna premiera on line, 19 marca, godz.19

WESOŁA KLINIKA

Prywatna Klinika to inteligentna i prawdziwie śmieszna farsa, w której 
humor rozwija się aż po ostatnią scenę. Lekka treść, wyraziste posta-
ci, zawrotne tempo, zaskakujące zwroty akcji oraz świetna obsada za-
pewniają rozrywkę na wysokim poziomie. Historia Harriet, rozwódki 
mieszkającej w eleganckim mieszkaniu w Brighton, która rozwiązuje 
problemy finansowe dzięki wsparciu dwóch żonatych dżentelmenów  
i perfekcyjnie zorganizowanego kalendarza. Kiedy jeden z nich zostaje 
unieruchomiony w łóżku przez złamaną nogę, a w progu mieszkania 
Harriet pojawia się dawno niewidziana przyjaciółka Anna wraz z nie-
stroniącym od alkoholu mężem oraz niczego nieświadome zdradza-
ne małżonki, spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji, 
pomylonych tożsamości, karykaturalnych sytuacji i arcyśmiesznych 
dialogów. Spektakl inauguruje Scenę Impresaryjną LaDecadence. Ob-
sada: Monika Fronczek / Katarzyna Kołeczek, Klaudia Halejcio, Rafał 
Cieszyński / Michał Czernecki, Tomasz Oświeciński, Alżbeta Lenska, 
Katarzyna Bujakiewicz / Katarzyna Anzorge, Paweł Koślik / Wojciech 
Solarz. Rezerwacja biletów: www.ladecadence.bilety.fm. ds
Nowy Browar Szczecin, Sala LaDecadence, 9 kwietnia

ad/ plakat: Tomasz Armada



ELŻBIETA POMORSKA  
– PIĘKNA SIŁACZKA 

Radosna, miła, opiekuńcza, ładna, wysoka i nieziemsko silna. Podobno łamała w rękach podko-
wy. Pewnego dnia została cesarzową. Odbyła wtedy uroczystą przejażdżkę po Rzymie. W ko-
ronie, z rozwianym włosem, pełna dumy oraz uroku. Gryfitka, córka pomorskiej ziemi, królowa 
Czech, wnuczka Kazimierza Wielkiego. Czuła żona, oddana matka. Elżbieta Pomorska, Eliška 
Pomořanská, Elisabeth von Pommern. Los napisał jej niezwykle barwną historię. 

Nie każdy wie, że z Pomorza Zachodniego pochodzą trzy wielkie cesa-
rzowe. Dwie z nich, dość dobrze znane, urodziły się w Szczecinie i pano-
wały w Rosji. Trzecia, mniej popularna, to właśnie Elżbieta. Pomorzan-
ka, która dotarła na szczyt XIV-wiecznej elity europejskiej.
Księżniczka pomorska na dworze polskim
Elżbieta prawdopodobnie przyszła na świat w Darłowie, około 1347 
roku. Była dzieckiem księcia pomorskiego Bogusława V i Elżbiety Pia-
stówny, córki Kazimierza Wielkiego. – Imię otrzymała po matce. Wię-
zy bliskiego pokrewieństwa łączyły ją z królem Danii Waldemarem  

I Atterdagiem, który swój przydomek (Atterdag – Dojutrek) zawdzięczał 
powiedzeniu „jutro będzie nowy dzień”, władcami Litwy, Olgierdem 
i Kiejstutem, których siostrą była jej babka, Aldona-Anna, córka wiel-
kiego księcia Gedymina, z królem Węgier Ludwikiem Andegaweńskim, 
książętami śląskimi – wymienia Joanna Kościelna w tekście „Gryfitka na 
cesarskim tronie”. Najważniejszy w tym wszystkim był jednak dziadek, 
król Polski. Elżbieta wraz z bratem Kazimierzem po śmierci matki znala-
zła się na jego dworze.
Król Polski otoczył oboje wnucząt serdeczną opieką. Podobno mali Po-
morzanie byli rozpieszczani na dworze Kazimierza Wielkiego. Dziadek 

gotyckie popiersie Elżbiety Pom
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bardzo przejmował się też ich losem i starał zapewnić im jak najlepszą 
przyszłość. Poza tym, był świetnym graczem politycznym. Obserwu-
jąc europejską arenę, z poparciem nuncjusza papieskiego oraz zgodą 
ojca dziewczyny Bogusława, postanowił przedstawić swoją wnuczkę 
jako kandydatkę na żonę dla Karola IV Luksemburskiego, króla Czech  
i Niemiec oraz cesarza rzymskiego. Propozycja spotkała się z aprobatą. 
– W przygotowania do wesela włączył się więc polski król z wielką ener-
gią; wziął na siebie cały jego koszt i obiecał wypłacić ze swego skarb-
ca znaczną część posagu panny młodej – podkreśla Joanna Kościelna 
we wspomnianym już tekście. Pomorska księżniczka, wnuczka króla 
polskiego, miała zostać żoną jednego z najpotężniejszych, najbardziej 
wpływowych mężczyzn w Europie. 
Panna młoda jak z bajki
Ślub odbył się w Krakowie, w maju 1363 roku i opisali go później słyn-
ni kronikarze, Jan Długosz oraz Thomas Kantzow. Ceremonia zaślubin 
miała miejsce w kościele katedralnym na Wawelu. Uroczystość pełna 
przepychu olśniła licznych znakomitych gości. Europejscy królowie, 
władcy i książęta byli zachwyceni. Świętowanie trwało długi czas. 
Podobno wesele ciągnęło się przez 20 dni. Nie zabrakło wytwornych 
biesiad, występów kuglarzy, widowisk, tańców, turniejów rycerskich, 

gonitw oraz kosztownych darów dla gości. Europejscy władcy nocowali 
w zamku królewskim. – Komnaty na tę okazję specjalnie przyozdobio-
no purpurą, szkarłatem, złotem, perłami i klejnotami – podkreśla Zyg-
munt Boras w książce „Książęta Pomorza Zachodniego”. Cały Kraków 
zaopatrzono wówczas sowicie w jadło i napoje, tak by nikomu niczego  
nie zabrakło.
Podobno panna młoda podczas uczty weselnej zaimponowała świeżo 
upieczonemu małżonkowi, dając popis niezwykłej siły i łamiąc podko-
wy. Karolowi spodobała się krzepka, zdrowa dziewczyna, która jedno-
cześnie była łagodna oraz serdeczna. Goście również byli pod wraże-
niem, tym bardziej, że para znalazła wspólny język, mimo, iż dzieliła 
ich różnica wieku i wyglądu. Elżbieta była znacznie młodsza od Karola, 
zgrabna, urodziwa. Odznaczała się wysokim wzrostem. Karol z kolei po-
dobno mocno się garbił. Czeski władca poza tym miał niesymetryczną 
twarz, którą przecinała blizna. Braki w szacie zewnętrznej nadrabiał 
jednak dobrym charakterem. Poza tym, miał znakomite wykształcenie 
i liczne zainteresowania. Był rycerski, kochał literaturę. Odnosił się do 
innych z szacunkiem. Na pierwszy rzut oka para wydawała się niedo-
brana, ale między tą dwójką pojawiła się nić porozumienia. Co ciekawe, 
Pomorzanka dostała od dziadka wielki posag, być może na otarcie łez, 
ale chyba nie smuciła się zbyt długo po ślubie. Historycy zgodnie twier-

„Uczta u Wierzynka”, obraz Jana Matejki, 1877 r., Wikipedia
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dzą, że to małżeństwo, mimo iż polityczne, okazało się udane. Nawet 
bardzo. Żyli długo i szczęśliwie. 
Pani na praskich włościach i cesarzowa 
Uprzejmy, życzliwy, zaradny mężczyzna zawładnął sercem Elżbiety,  
a Pomorzanka oczarowała go pogodnym usposobieniem oraz energią 
życiową. Po ślubie para przeniosła się do Pragi. Tam nastąpiło uroczyste 
powitanie wybranki Karola oraz jej koronacja. Małżonkowie zamieszkali 
na dworze w Pradze. Karol był dobrym władcą, dbał o rozwój swoich 
ziem. Miał też opinię świetnego gospodarza.– Dwór Karola przewyższał 
świetnością wszystkie dwory europejskich monarchów tego czasu, był 
centrum polityki i kultury – zaznacza Joanna Kościelna w swoim arty-
kule. Miejsce przyciągało znakomitych uczonych, artystów, polityków 
oraz rycerzy. Poza tym, Karol zawsze mógł liczyć na Elżbietę. 
Pomorzanka była czwartą żoną mężczyzny, ale to małżeństwo cze-
skiego władcy trwało najdłuższej. – Ponadto zdrowa i dorodna Elżbieta 
urodziła mu tyle samo dzieci, ile trzy jej poprzedniczki razem wzięte 
– zaznacza Barbara Faron w tekście „Piękna i Bestia – Piastówna i ce-
sarz”. Pomorska księżniczka wspierała cesarza oraz była mu bezgra-
nicznie oddana. Podobno, gdy kiedyś zapadł na niebezpieczną chorobę 
udała się na długą, nocną pielgrzymkę z zamku w Karlsteinie do pra-
skiej katedry, by u stóp św. Wita modlić się o poprawę zdrowia mał-
żonka. Chętnie towarzyszyła też mężowi w jego licznych podróżach.  
Karol z kolei bardzo troszczył się o żonę i obsypywał ją drogimi klejno-
tami. Para dogadywała się bardzo dobrze. Doczekali się sześciorga po-
tomków, w tym dwóch synów (przyszłych cesarzy). 
Po koronacji na królową Czech, Pomorzanka zyskała jeszcze koronę 
Niemiec w Akwizgranie. Parę lat później, w Rzymie, została cesarzo-
wą. – Ceremonia koronacji odbyła się 1 listopada 1368 r., papież Urban  
V włożył na głowę Pomorzanki cesarski diadem, w wydarzeniu tym, 
poprzedzonym uroczystą mszą, uczestniczyli licznie członkowie kole-
gium kardynałów i włoskiej arystokracji. Po zakończeniu uroczystości 
cesarzowa odbyła uroczystą przejażdżkę po Wiecznym Mieście w stroju 
koronacyjnym i w cesarskiej koronie na rozpuszczonych włosach – za-

znacza Joanna Kościelna we wspominanym tekście. Elżbieta stała się 
wtedy wpływową osobą w najwyższych europejskich kręgach tamtego 
czasu, a Gryfici pękali z dumy.
Nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach. Utrzymywała kontakty z Po-
morzem, w jej pieczęci widniał zaś doskonale znany nam symbol: gryf. 
Całe życie wspierała też brata Kazimierza. – Pobyt w dalekiej Pradze nie 
odebrał pomorskiej księżniczce poczucia łączności ze swoim krajem – 
podkreśla Zygmunt Boras w swojej publikacji o władcach pomorskich.  
Elżbieta raczej nie mieszała się do wielkiej polityki, ale była podporą dla 
męża, a także oddaną matką dla dzieci. Chętnie pomagała różnym oso-
bom. Doceniano jej dobroć serca. Miała też pewien wpływ na scenę po-
lityczną. – Małżeństwo jej poprawiło znacznie stosunki między Polską 
a Cesarstwem, a także zbliżyło Pomorze Zachodnie do Polski – dodaje  
Zygmunt Boras w książce „Książęta Pomorza Zachodniego”.
Intrygująca kobieta warta pamięci
Ciekawostką jest to, że Elżbieta brała prawdopodobnie udział w słynnej 
Uczcie u Wierzynka, utrwalonej później dzięki Matejce i Abramowiczo-
wi w polskim malarstwie oraz uwiecznionej przez Niemcewicza w rodzi-
mej literaturze. Podobno krakowski rajca przygotowywał też jej ślub. 
Przez długi czas myślano, że słynna biesiada Mikołaja Wierzynka i we-
sele Elżbiety to jedno wydarzenie. Teraz uważa się jednak, że kronikarze 
mylnie łączyli obie uroczystości. Uczta u Wierzynka odbyła się rok po 
ślubie Elżbiety. Wiadomo jednak, że w spotkaniu monarchów europej-
skich brał udział jej mąż, Karol, więc pewnie jego żona, wnuczka pol-
skiego króla i inicjatora zjazdu, także. Niezwykła Gryfitka z pewnością 
miała pewien wpływ na ówczesną scenę państwową. Była zauważalną 
postacią. Historycy podkreślają, że udanym małżeństwem z Karolem 
zacieśniła więzy polsko-pomorsko-europejskie.
Po śmierci męża, Elżbieta opuściła królewski dwór w Pradze i przeniosła 
się na zamek w Hradec Králové. Mieszkała tam kilkanaście lat. Słynęła 
z pięknych obyczajów. Zmarła w opinii świętości w lutym 1393 roku. Po-
chowano ją obok cesarza, w praskiej katedrze świętego Wita. Elżbietę 
wspominano dobrze. Szczerze po niej płakano. Pamięć o księżniczce  

„Uczta u Wierzynka”, obraz Bronisława Abramowicza,  1876 r., Wikipedia
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z pomorskiej ziemi pielęgnowano przez lata. Jeden z jej synów, Zyg-
munt, także został wielkim władcą. Był królem Węgier, Niemiec, Czech 
oraz cesarzem rzymskim.  – W praskiej katedrze św. Wita zachował się 
nagrobek Elżbiety. Widzimy na nim kobietę o dużej twarzy, uśmiech-
niętej, o bystrych oczach, silnie zarysowanym podbródku – zaznaczają 
twórcy publikacji „Księżne wdowy – mieszkanki słupskich zamków”, 
wydanej przez Muzeum Pomorza Środkowego. Okazuje się, że nawet  
w czeskiej Pradze można znaleźć cząstkę Pomorza… i to jak niezwykłą. 

autor: Karolina Wysocka

Baltic Neopolis Orchestra na przestrzeni kilkunastu lat przybliża piękno kla-
syki licznym odbiorcom za pośrednictwem różnorodnych wydarzeń zarówno 
w kraju i za granicami.
„Bajkowa Symfonia” to najnowszy projekt BNO, w którym postanowiła zwró-
cić się do najmłodszych polsko-niemieckich słuchaczy, tych, którzy mają swo-
je pierwsze spotkania z „muzyką poważną” dopiero przed sobą!

Dzięki przygotowanym we współpracy z Evangelische Grundschule z Benz 
(powiat Vorpommern-Greifswald) muzycznym warsztatom, rówieśnicy po 
obu stronach granicy polsko-niemieckiej, odkrywać będą tajniki muzycznych 
pojęć, a także poznawać wybitne postacie muzycznego świata Niemiec i Pol-
ski, Ludviga van Beethovena i Grażynę Bacewicz. W przystępnej formie, w 
bezpiecznych warunkach za pośrednictwem sieci, dzieci będą mogły nie tylko 
zajrzeć do nieznanego muzycznego świata, ale także zapoznać się z nieco z 
kulturą sąsiadów.
Ze względu na sytuację pandemii COVID-19 realizacja projektu wymaga 
szczególnych przygotowań i nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finanso-
we w specjalnym naborze Funduszu Małych Projektów na obszarze wsparcia 
Programu Współpracy Interreg V A.

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Pol-
skich Euroregionu Pomerania, pomimo utrudnionych okoliczności nawiązy-
wania i utrzymywania kulturalnych i artystycznych kontaktów, zrealizowany 
zostanie edukacyjny projekt. Dla najmłodszych mieszkańców pogranicza 
będzie on z pewnością powiewem normalności, tak ważnym dla utrzymania 
poprawnego rozwoju społecznego. Projekt będzie realizowany na początku 
kwietnia 2021 roku. Szczegóły pod adresem: www.balticneopolis.pl 
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BNO  
WRACA NA SALONY

Wiosna to nie tylko budząca się do życia przyroda, więcej słońca i więcej barw, ale także piękny rozkwit koncertów oraz związanej z nimi, 
idealnie pasującej do aury za oknem – muzyki klasycznej. Jedna z najbardziej oryginalnych orkiestr wraca „pocovidowo” do gry. Baltic Neopolis 
Orchestra koncertem „Villa de la musique” otwiera muzyczną wiosnę na salonach. Dosłownie i w przenośni.

– Wiosenny sezon rozpoczynamy koncertem 20 marca, w ramach na-
szego bodajże już siedmioletniego cyklu „Wielcy Koncermistrzowie”  
– mówi Emilia Goch Salvador, altowiolistka, dyrektor Baltic Neopolis 
Orchestra. – W przypadku tego koncertu zdecydowaliśmy się jeszcze 
na formułę on line, gdyż był tak od początku zaplanowany, a dosta-
liśmy za mało czasu aby ją zmienić. Ale też dlatego, że odbędzie się 
w… Willi Lentza. Jest to dodatkowy smaczek, ponieważ Willa nie jest 
jeszcze otwarta po remoncie dla zwiedzających. Szykowane jest ofi-
cjalne wielkie otwarcie na późniejszy termin, natomiast my chcemy 
uchylić nieco rąbka tajemnicy i pokazać publiczności te niezwykłe po-
mieszczenia. Zresztą jesteśmy znani z tego, że lubimy grać w zupełnie 
nowych przestrzeniach, tak jak to było np. w przypadku Posejdona.
BNO rozpoczyna sezon na Lentzowych salonach typowo salonowym 
repertuarem. Usłyszymy „Legendę” Henryka Wieniawskiego, zalicza-
ną do romantycznego nurtu „pieces de salon”, czyli gatunku ballady 
salonowej. Obok niej zaprezentowane zostanie arcydzieło Jana Seba-
stiana Bacha – „Koncert na dwoje skrzypiec”, a także powstałe w jed-
nej z rezydencji Salzburga, „Divertimento D-dur” Wolfganga Amade-
usza Mozarta. Jako wisienka na salonowym torcie zabrzmi „IV Kwartet 

smyczkowy” Krzysztofa Pendereckiego, jednego z najwybitniejszych 
polskich kompozytorów.
– Willa Lentza, wyjątkowy repertuar i wspaniały gość. Na tym kon-
cercie wspólnie z nami wystąpi Agata Szymczewska, znakomita 
skrzypaczka i kameralistka – mówi szefowa BNO. – Agata jest laure-
atką jednego z najważniejszych konkursów na świecie, jeśli chodzi  
o wiolinistykę – konkursu Wieniawskiego.  Na co dzień gra w Karol Szy-
manowski Quartet – kwartecie o międzynarodowej sławie, będącym 
jednym z ambasadorów polskiej muzyki na świecie. To artystka z naj-
wyższej półki. 
Poza marcowym koncertem w ramach cyklu będą miały miejsce jesz-
cze dwie imprezy. W październiku odbędzie się koncert Berlińczyków 
z koncertmistrzem Danielem Stabrawą. W repertuarze tego koncertu 
znajdą się kompozycje polskich kompozytorów: Mikołaja Góreckiego 
i Michała Spisaka. Na drugą, wrześniową imprezę złożą się trzy „wę-
drujące” koncerty. Tutaj koncertmistrzem będzie wiolonczelista Adam 
Klocek, z którym Balitic Neopolis Orchestra zagra w Szczecinie, Ostro-
wie i na końcu w Częstochowie. 

ad/ foto: materiały prasowe
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Są takie koncerty, kiedy to konferansjer powinien płacić za możliwość 
ich poprowadzenia. I to grubo zapłacić. Są również takie, za które kon-
feransjer świeci przed publicznością oczami, ale o tych napiszę w innym 
miejscu i terminie. Dziś skupię się na tych, które tak mocno wryły się  
w moją pamięć, że wciąż słyszę ich każdą nutę, każde brawa i okrzyki za-
chwytu widowni. Oczywiście, powinienem zacząć od tego pierwszego, 
sprzed pięćdziesięciu lat, gdy ówczesny szef klubu „Kontrasty” Wacek 
Czech, wypchnął mnie na scenę do mikrofonu bym zapowiedział nor-
weski zespół jazzowy Satan’s Horn – gościa specjalnego festiwalu Jazz 
Jantar. Okazało się bowiem, że spośród tłumu cisnącego się w klubie, ja 
jedyny wiedziałem co i jak grają, bo zupełnie przypadkowo, byłem posia-
daczem ich płyty. Moja bezczelność zwyciężyła tremę i…tak przy mikro-
fonie pozostałem na następne pół wieku.
Ćwiczyłem zapowiadając koncerty Sklepu z Ptasimi Piórami. Później  
w dyskotekach jako „prezenter muzyki mechanicznej”. Tak to się niegdyś 
oficjalnie nazywało, a na poparcie tego nazewnictwa, po surowym eg-
zaminie przed wysoką komisją, otrzymywało się stosowny dokument 
wydawany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Śmieszne, choć chyba 
bardziej uczciwe to były czasy.
Wróćmy jednak do mikrofonu i koncertów. Tych dużych i kameralnych. 
Dla kilkusettysięcznej widowni podczas pierwszych „Tolszipów” i dla kil-
kunastu osób w niewielkim klubie. Dla wytrawnej, mądrej i wrażliwej wi-
downi i dla przypadkowej zbieraniny podpitej tłuszczy. Koncertów wiel-
kich Gwiazd światowego formatu i nieudolnych popisów knajpianych 
klezmerów. Do mikrofonu trzeba podejść zawsze z należytą powagą  
i szacunkiem. Zarówno do artysty, jak i widowni. Niejednokrotnie to 
trudne zadanie, ale ta trudność jest solą tego zawodu. Mój przyjaciel  

i mentor mikrofonowy śp. Teodor Baranowski, niezapomniany głos Pol-
skiego Radia Szczecin, powiedział mi kiedyś: „Gdy nie poczujesz tremy 
siadając przed mikrofonem, uważaj. To pierwszy sygnał do zmiany za-
wodu…”.
Mikrofon radiowy, to najpiękniejsza forma kontaktu ze Słuchaczami.  
O wiele łatwiej mówić do widzów siedzących blisko sceny. Nawet do tłu-
mu sięgającego horyzontu Wałów Chrobrego. Sterylna cisza radiowego 
studia, czerwona lampka sygnalizująca ci, że mikrofon czeka na twój 
głos i…gdzieś w świecie, Słuchacz, któremu winien jesteś udowodnić, że 
zasługujesz na Jego uwagę…
Rok temu, „źli  ludzie” pozbawili mnie kontaktu ze Słuchaczami Radia. 
Karma wróciła i „źli ludzie” szukają dziś pracy. Ja pracy w tym dzisiej-
szym Radiu, nie chciałbym szukać. Żadna to chwała, a i sromota niema-
ła. Rok temu, permanentna, choć na szczęście nieskuteczna kandydat-
ka na urząd prezydencki Szczecina, obrażając mnie i moich Słuchaczy, 
podważyła moje mikrofonowe kompetencje. Efektem niewyparzonego 
języka są jej publiczne przeprosiny i wpłata stosownej kwoty na konto 
WOŚP, którego nienawidzi szczerze, więc musiało zapiec. Na wiosnę 
będę spacerował w koszulce z nadrukiem jej przeprosin. Jak wieść niesie, 
nie tylko ja. Popyt na takie koszulki jest spory.
Dlaczego tyle dziś o mnie? Ano, pewnie dlatego, że w tegorocznym mar-
cu mija równo pięćdziesiąt lat mojej pracy z mikrofonem. Pracy, która 
wielu przynosiła radość, choć i wielu spędzała sen z powiek. Przerwanej 
w Radiu przez „złych ludzi”, a na scenach przez pandemię. Pandemia mi-
nie. Wierzę, że jeszcze za czasów mojej mikrofonowej sprawności. „Źli 
ludzie” też miną i też jestem w tej materii optymistą, czego szczerze, 
z wiosenną nadzieją życzę moim Słuchaczom, Widzom i Czytelnikom.

Tęskno mi za mikrofonem

Dziennikarz, filozof  
robotniczo-chłopski.

Szymon Kaczmarek

Rok temu, „źli  ludzie” pozbawili mnie kon-
taktu ze Słuchaczami Radia. Karma wróci-
ła i „źli ludzie” szukają dziś pracy. Ja pracy  
w tym dzisiejszym Radiu, nie chciałbym szu-
kać. Żadna to chwała, a i sromota niemała.



  

Pierścienie dla najlepszych W dobrej formie
foto:  akk foto: Alicja Uszyńska

Pomimo iż impreza w tym roku była bardzo skromna, nagrody plebi-
scytu organizowanego przez Kurier Szczeciński bezpośrednio trafiły do 
artystów tworzących zachodniopomorską scenę. Najlepszym spekta-
klem okazał się „Sit down tragedy albo Szesnaście dotyków śmierci” 
Teatru Kana, a głosami publiczności „Rozbity dzban” Teatru Nie Ma. 
Najlepsi aktorzy sezonu: Arkadiusz Buszko i Sylwia Różycka. Maja Bart-
lewska została nagrodzona Srebrną Ostrogą dla najbardziej obiecującej 
młodej osobowości teatralnej. Michał Janicki otrzymał Wielką Nagrodę 
Jury, „za klasę ról komediowych w Teatrze Polskim, za Teatr Kameralny 
i Festiwal EuromusicDrama, promujący muzykę teatralną”. ad

Pod nazwą EMS Fit Clinic kryje się nowoczesny trening EMS, przy po-
mocy którego możemy pięknie wyrzeźbić i wzmocnić ciało. Trenerka 
personalna Małgorzata Paszyński jest w stanie popracować nad dobrą 
formą z każdym i niemal w każdych warunkach. Do swoich klientów 
podchodzi całościowo, dlatego też współpracuje ze specjalistami z in-
nych dziedzin. Po takim treningu warto skorzystać m.in. z akupunktu-
ry, masażu czy któregoś z wielu zabiegów kosmetologicznych. ad

 
Maja Bartlewska z Teatru Lalek Pleciuga

 Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz z młodymi aktorami z Teatru Nie Ma

 

 

 

  

 

 

 

Michała Janicki odbiera nagrodę z rąk Artura Daniela Liskowackiego

Paulina Szczykowska, Kamila Kozłowska-Sancewicz, Jarek Urban, masaże, akupunk-
tura, Małgorzata Paszyński, Katarzyna Chlebowska-Bartosik, podolog, Patrycja 
Samowska

Arkadiusz Buszko (z prawej), aktor Teatru Współczesnego

  

 

Bibiana Chimiak i Dariusz Mikuła (Teatr Kana) Patrycja Samowska, kosmetolog, 
lingeristka

Małgorzata Paszyński, EMS Fit Clinic

Paulina Szczykowska, stylistka paznokci

Kamila Kozłowska-Sancewicz,  
fizjoterapeutka
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Horropera Spotkanie po lekcji
foto: materiały prasowe foto:  akk

Kiedy jesteś małą dziewczynką, rodziców nie ma w domu i towarzy-
szy ci tylko kot, jest noc, nie ma prądu, a za oknem szaleje burza, to 
już jest trochę strasznie. Kiedy w drzwiach twojego pokoju staje wiel-
ki nietoperz, który jest Toperzem, a  jego przyjaciółmi są Dźwiedź  
i Boszczyk, a potem ruszasz z nimi na pełną przygód wyprawę, żeby 
uratować świat. A waszym śladem podąża bezwzględny i przebiegły 
Pan Błysk. Tak wygląda mroczny świat  „Horropery” niezwykłego 
szczecińskiego projektu książki wraz ze słuchowiskiem muzycznym. 
Jego premiera odbyła się w Księgarnia FiKa. ds

 „Lekcja miłości” – świetny dokument Małgorzaty Goliszewskiej i Ka-
tarzyny Matei to jedna z tych produkcji, którą koniecznie trzeba obej-
rzeć. To opowieść o poszukiwaniu miłości i o całkowitej zmianie życia, 
na którą, jak udowadnia bohaterka filmu, nigdy nie jest za późno. Jo-
lanta Janus, o której jest ten dokument, w towarzystwie autorek i jed-
nej z bohaterek filmu, miała okazję porozmawiać z widzami na żywo.  
Do spotkania doszło po projekcji w kinie Zamek. ad

 
Irena Naumowicz, Jacek Wierzchowski, Konrad Pawicki  –  autorzy 

 od lewej: Małgorzata Goliszewska, Katarzyna Mateja, Jolanta Janus, 
Wiesław Lewoc, zastępca dyrektor Zamku Książąt Pomorskich

 Marta Uszko – Odtwórczyni głównej roli wraz z czytelnikami  Jolanta Janus, główna bohaterka filmu

  

  

  

Małgorzata Narożna – Księgarnia FiKa, Joanna Leszczyńska – Wydział  
Kultury Miasta Szczecin

Leokadia Ogrodowczyk, jedna z bohaterek „Lekcji miłości”

Konrad Pawicki – autor, Kaja i Piotr Depta-Kleśta – ilustratorzy, Małgorzata Narożna – 
księgarnia Fika, Joanna Leszczyńska – Wydział Kultury Miasta Szczecin

Katarzyna Mateja, operatorka – autorka zdjęć do filmu

  
Jacek Wierzchowski, Irena Naumowicz, Konrad Pawicki  –  autorzy Goście wydarzenia
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Atelier relaksu Z miłości do teatru
foto: materiały prasowe foto: Jarosław Gaszyński

W Walentynkowy weekend miało miejsce otwarcie salonu HYGGE - Mas-
sage&SPA w nowej siedzibie w Atelier Piękna. Podczas kameralnej impre-
zy, goście przy klimatycznej muzyce i blasku aromatycznych świec oraz 
kadzideł, próbowali specjalnie przygotowanych przekąsek i napojów,  
a także mogli skorzystać z jednego z odprężających i leczniczych ma-
saży. Ponadto, organizatorzy dla zebranych osób przygotowali niespo-
dziankę w postaci vouchera na masaż dla bliskiej osoby. Wszystko odby-
wało się w odprężającej atmosferze, zgodnej z filozofią miejsca. ad

Wygłodniali teatralnych wrażeń widzowie nie zawiedli podczas walen-
tynkowego wieczoru w Teatrze Kameralnym, niektórzy przyjechali aż  
z Trójmiasta! Równie stęsknieni za publicznością fantastyczni akto-
rzy: Adam Dzieciniak i Michał Janicki mogliby właściwie nie schodzić  
ze sceny do rana. To był bardzo niekonwencjonalny wieczór kabareto-
wy, na który złożyły się stare i nowe teksty. Było oczywiście o miłości, 
ale najbardziej o miłości do teatru. ad

 
Kamila Krawczyk, masażystka i założycielka HYGGE - Massage&Spa

 
Artur Groenwald z żoną i Zofia Janicka

 Kamila Krawczyk i masażysta Damian Rumiński  Super duet aktorski: Adam Dzieciniak i Michał Janicki

 

  

 

Klientki Spa 

Mieszko Gorzejewski, jeden z gości i Damian Rumiński Stęsknieni za teatrem widzowie

 
Stęsknieni za teatrem widzowie
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Miasto na nowo wymyślone Dzień Otwarty w ST Medical
foto: materiały prasowe foto: Alicja Uszyńska

Spragnieni kontaktu ze sztuką na żywo, mogli w końcu przekroczyć 
mury galerii. Trafostacja Sztuki oficjalnie z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa, otworzyła zbiorową wystawę „Co sobie kto na 
swój temat wymyśli”. To wybór prac szczecińskich artystów, którzy  
w przewrotny sposób opowiadają historię powojennego miasta i doko-
nują krytycznego przeglądu utrwalonych symboli i mitów. Wernisażo-
wi towarzyszyła premiera nowego albumu Marszałka, zatytułowane-
go „Rust”. Ekspozycja potrwa do 2 maja. ad

Klinika medyczno-rehabilitacyjna ST Medical Clinic zorganizowała  
u siebie Dni Otwarte. Goście mogli skorzystać z pomocy m.in. fizjo-
terapeutów, ortopedów, dietetyków i chirurgów. Jednym z pacjentów 
był też Michał Materla, mistrz federacji KSW, który jest ambasadorem 
kliniki i jest pod jej stałą opieką. Celem palcówki jest holistyczne po-
dejście do pacjenta. ad

 Od lewej: Piotr Nikodem Wardziukiewicz , autor identyfikacji wizualnej wystawy (twórca 
czcionki Stettinum Nicodemus Pro), Stanisław Ruksza, Jędrzej Wijas, Daria Grabowska, Ada 
Kusiak, Andrzej Witczak, kuratorzy i artystka Monika Tichy „Pacyfka” (Lambda Szczecin)

 Na pierwszym planie: artystka Aleksandra Ska i Stanisław Ruksza, dyrektor TRAFO  Michał Materla, Mistrz federacji KSW i Sebastian Kwiatkowski Koordynator działu 
rehabilitacji, założyciel kliniki

  

  

  

Rzeźba Aleksandry Ska „Jestem wkurwiona” Michał Materla i prof. dr hab. n.med. Łukasz Kołodziej 

„Głód życia” Lumpa Patrycja Kwiatkowska (z lewej), dyrektor zarządzający 

  
Praca Zbigniewa Romańczuka i Radosława Nagaya Dominik Skupiński, lekarz, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej oraz medy-

cyny nuklearnej
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GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet  al. Wojska Polskiego 70
Centrum Medyczne Słowik ul. Kaszubska 59
Centrum Medyczne Słowik ul. 5 lipca 11
Dental Art ul. Śląska 9a
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
Dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna ul. 
Kusocińskiego 12/lu3
ESTETIC Klinika Zawodny  ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Excelmed ul. Kopernika 6/2
Gabinety Dr Żółtowski al. Powstańców Wielkopolskich 79
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Klinika Dr Stachura ul. Jagiellońska 87
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Medicus  pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) 
al.Piastów 30
Optegra ul. Mickiewicza 138
Ortho Expert ul. Jagiellońska 87B
Perładent - Gabinet Stomatologiczny al. Powstańców 
Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul. Śląska 5/2
PP Estetyczna ul. Żupańskiego 6/1
ST Medical Clinic ul. Kwiatkowskiego 1/26
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Synergia Centrum Psychoterapii & Coachingu  
ul. Emilii Plater 7c/16
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103

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

KANCELARIE
Przemysław Manik – kancelaria adwokacka  
ul. Kr. Korony Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski – kancelaria adwokacka  
al. Boh.Getta Warszawskiego 1/4 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur – kancelaria adwokac-
ka  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 adwo-
kacka ul. Monte Cassino 7/1 
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwokacka   
ul. Bogusława 5/3 
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwokacka  
ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria adwokacka  
ul. Wyszyńskiego  14 
Licht Przeworska – kancelaria adwokacka ul. Tuwima 27/1 
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokacka  
ul. Odzieżowa 5  
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22 
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka  
ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kancelaria notarialna 
al. Jana Pawła II 17 
Kancelaria Notarialna Małgorzata Węgłowska  
ul. 5 lipca 9/1
Kancelaria Notarialna Małgorzata Posyniak ul. Józefa 
Piłsudskiego 20
Kancelaria Prawna Kamil Zieliński ul. Narutowicza 11/14
Kancelaria Radców Prawnych Brzeziński, Gregorczyk  
ul. Swarożyca 15A/3
Waldemar Juszczak – kancelaria adwokatów i radców  
al. Niepodległości 17 

Zbroja Adwokaci ul. Bogusława X 9/4

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

MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki Ustowo 56 
BMW i 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
Polmotor Wojska Polskiego 127
Skoda ul. Struga 1A 
Subaru ul. Struga 78A 
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I  25B  
Toyota Kozłowski ul. Struga 17 
Volvo ul. Pomorska 115B 
VW ul. Struga 1B 

NIERUCHOMOŚCI
Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Baltic Group ul. Piotra Skargi 15
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2  
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B
Futyma ul. Mieszka I 61A
Idea Inwest ul. Tkacka 14/U1
Lider House ul. Modra 92/2
Litwiniuk Property (Oxygen) ul. Malczewskiego 26
Master House ul. Lutniana 38/70
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
El Globo ul. Piłsudskiego 26
Emilio Restaurant al. Jana Pawła II 43
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim) 
Jin Du al. Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kisiel ul. Monte Cassino 35/2
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Kresowa al. Wojska Polskiego  67
La 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. Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów  1
Shanghai Rynek Sienny 4
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Stockholm Kitchen&Bar  Bulwar Piastowski
Sushi & Pasta ul. Zbożowa 4
Tokyo  ul. Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława   
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi  al. Jana Pawła II 42 
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65 
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11

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

SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A 
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85 
Binowo Golf Park  Binowo 62 
Bloom ul. Koralowa 64X 
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13 
Eurofitness  (Netto  Arena) ul. Szafera 3 
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B 
Floating Chillout ul. Iwaszkiewicza 20/U4
Kids Arena, ul. Staszica 1
Mabo B Zone Klub ul. Welecka 2
Marina Sport ul. Przestrzenna 11 
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46 

PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2  
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Strefa Jogi ul. Santocka 18/16
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127 
Universum al. Wojska Polskiego 39

ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna  
ul. Wielkopolska 32
Atelier Fryzjerskie Paulina Mądrzak ul. Bogusława 45/12
Akademia Fryzjerska Gawęcki  Al. Wojska Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77 
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. Felczaka 20 
Ella ul. Kaszubska  17/2 
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Euromedis ul. Powstańców Wielkopolskich 33a
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
Centrum Informacji Turystycznej  Aleja Kwiatowa
CITO ul. Szeroka 61/1
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48 
Follow Me ul. Kolumba 1 
Follow Me ul. Wendy 10A
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27 
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34 
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28  
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego
Przedszkole Niepubliczne Nutka (Baltic Business Park)
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73 
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14 
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum  
ul. Mieszka I 61C
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny   
ul. Niemierzyńska 17A 
Teatr Polski ul. Swarożyca 
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4  
Unity Line pl. Rodła 
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34 
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13 
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2 
Zamek Punkt Informacyjny  ul. Korsarzy 34 
Zapol al. Piastów 42 

LISTA DYSTRYBUCJI



ZŁOTY TREND

WWW.MENNICAMAZOVIA.PL

info@mennicamazovia.pl  +48 91 425 80 20

Odwiedź Mennicę Mazovia 
i kup „złotą szóstkę”, najpopularniejsze 

monety lokacyjne.

Kupując monetę lokacyjną, możesz ją w razie potrzeby 
sprzedać w dowolnym miejscu na  świecie.
Każda z nich wykonana jest ze złota o próbie 999,9.

DLACZEGO WARTO? 



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


