
Szejkowie e-commerce
miesięcznik bezpłatny nr 2 | 112 | luty 2018 r. www.prestizszczecin.pl

Jak kochali 
Gryfici?

Porozmawiajmy 
o seksie 

OHO!KOKO 
bardzo zgrany 

duet

Paweł Fornalski
Sebastian Muliński



2x
2 lata 

Wyjątkowa oferta na vany Mercedes-Benz  
z rocznika 2017.
Szukasz współpracownika na lata? Tylko teraz zwrotny Citan, wszechstronny Vito 
i pierwszy do pracy Sprinter z rocznika 2017 w atrakcyjnych cenach.

Szczegóły oferty znajdziesz w salonach Mercedes-Benz.

PRACOWNICY ROKU

Leasing
od 101%*

2 przeglądy
w cenie pojazdu**

dodatkowej ochrony
na układ napędowy***

Tylko teraz: lub

    * Koszt procentowy dla umowy na 24 miesiące i 40% wpłaty wstępnej. Produkt Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. 
przeznaczony dla przedsiębiorstw. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  ** Pakiet przeglądów zawiera 2 przeglądy Best Basic.
*** Ubezpieczenie „Pakiet Gwarancyjny” z łącznym przebiegiem do 240 000 km dla Vito i Sprintera.  

W przypadku Citana ochrona dotyczy całego pojazdu z limitem przebiegu do 120 000 km.    

Citan: zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnie: 7,9-4,7/5,8-4,2/6,4-4,3 l/100 km; średnia emisja CO : 144-112 g/km.2

Vito: zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnie: 9,0-6,6 /6,0-5,0/6,9-5,7 l/100 km; średnia emisja CO : 182-154 g/km.2

Sprinter: zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnie: 18,6-7,1/10,8-5,7/13,8-6,1 l/100 km; średnia emisja CO : 324-165 g/km.2

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 714, 48 08 719; Stare Bielice 128, Koszalin, tel.: +48 94 34 77 376
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Cieszę się z tego wydania ogromnie. Lutowy Prestiż jest ekscytujący i mu-
sujący jak szampan, którego bezkarnie popijam w ramach karnawału. 
Dużo świetnych zdjęć, ciekawych tematów, ale przede wszystkim fascy-
nujący ludzie, którzy odnieśli sukces i zrobili karierę. Ale po kolei. 

Na okładce Paweł Fornalski i Sebastian Muliński, twórcy i właściciele szczeciń-
skiej firmy IAI S.A., potentata w obsłudze sklepów internetowych. To także nasi 
lokalni milionerzy, którzy bynajmniej nie wygrali miliona na loterii. Mieli jasno wy-
znaczony cel, byli bardzo konsekwentni i odporni na przeciwności losu. W bardzo 
interesującej rozmowie z Michałem Stankiewiczem opowiadają o swojej drodze 
do sukcesu, bogactwie, filantropii i o przyszłości e-commerce.

Zespół OHO! KOKO to szczecińska muzyczna petarda i najgorętszy debiut ostat-
niego sezonu. Ona obdarzona olśniewającym wokalem, on czaruje muzycznie 
przy pomocy elektroniki. Właśnie wydali płytę, której Prestiż ma zaszczyt i przy-
jemność być patronem. O  miłości do muzyki i  do siebie nawzajem opowiadają 
w wywiadzie z Danielem Źródlewskim.

Jeżeli jesteśmy już w temacie miłości polecam artykuł pod wdzięcznym tytułem 
„Prestiżowy utwór małżeński w czterech aktach, na dwie pary”. O swoim życiu na 
scenie i poza nią postanowiły opowiedzieć nam aktorskie pary z bogatym dorob-
kiem teatralnym i małżeńskim. W rolach głównych wystąpili: Dorota i Dariusz Ka-
mińscy z Teatru Lalek Pleciuga oraz Małgorzata i Zbigniew Filary, aktorzy Teatru 
Polskiego. Mówią zgodnie, że w życiu nie ma miejsca na grę. „Życiowe aktorstwo 
jest na krótką metę. Bardzo krótką. A co ma przetrwać to przetrwa, bez względu 
na zawód.”

Jeżeli myślicie, że zjawisko takie jak „Brangelina” jest produktem naszych cza-
sów, to bardzo się mylicie. Słynna, aktorska para – Angelina Jolie i Brad Pitt nie 
byli pierwsi. Otóż w Szczecinie też mieliśmy celebrycką parę Gryfitów żyjąca na 
początku XVII wieku. Szczecińscy autorzy tego czasu określali ich związek sym-
patyczną nazwą – Philipo-Sophia. Mowa o Filipie II i Zofii, wyjątkowo dobranym 
małżeństwie. Książę jeszcze u kresu życia powtarzał, że jest szczęśliwy, że Bóg 
dał mu taką żonę. Jak jeszcze wyglądały amory w dawnym Szczecinie? O skanda-
lach, zdradach, a także gorącej miłości książąt Anny i Bogusława mieszkających 
na Zamku przeczytacie w tekście Anety Dolegi. 

Na deser bardzo interesująca rozmowa z seksuologiem. Jak kochają się Polacy? Co 
się dzieje w naszych sypialniach? Otóż okazuje się, że jesteśmy narodem roman-
tycznym, ale niezbyt temperamentnym. Zadowolenie z naszego życia seksualne-
go nie należy do najwyższych, a do tego spada z biegiem lat. Są jednak skuteczne 
sposoby na to, by ponownie wzniecić ogień w związku. Po szczegółowe instrukcje 
odsyłam do wywiadu z doktorem Jackiem Kurpiszem.

Izabela Marecka 
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Salon Marella Szczecin salonmarellaszczecin

1. Sukienka 1199 PLN 2. Kurtka 869 PLN 3. Buty 989 PLN

feeling spring

4. Bomber 839 PLN

Al. Wojska Polskiego 20, 70-470 Szczecin, tel. 91 433 06 37
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Krzywym okiem
Pod koniec stycznia obchodziliśmy rocznicę urodzin znakomitego pol-
skiego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (ur. 23 stycznia 1905 
roku). Nie każdy pewnie wie, zwłaszcza z młodszych obywateli Szcze-
cina, że poeta ów, przez kilka lat mieszkał i tworzył w stolicy Pomorza 
Zachodniego. Jego barwna postać, wiersze, które popełnił w Szczecinie 
oraz rozrywkowe (i alkoholowe – kto ma „kablówkę” ten mógł trafić na 
jednym z polskich kanałów filmowych na świetną polską komedię opartą 
na anegdotach o poecie pt. „Odwyk”) wyskoki obrosły już legendą. Ale to 
on też jest twórcą słynnego powiedzenia z końca lat 40 ubiegłego wieku, 
że „k…a, złodziej i glina – oto obraz Szczecina”. Jak bardzo zmieniło się 
oblicze naszego miasta w ciągu tych kilkudziesięciu lat? Dobry temat na 
jakąś naukową dysertację. Bo jeszcze kilka lat temu w rankingach pew-
nego obrazoburczego tygodnika (o  kolosalnej sprzedaży) szczecińskie 
agencje towarzyskie były w  najściślejszej czołówce w  kraju (a  nawet 
na pierwszych, za przeproszeniem, pozycjach) a  sława ich pracownic 
(zwłaszcza gościnność i umiejętności) rozlała 
się  po całym świecie. O  naszych złodziejach 
samochodów nawet nie wspominamy – długo 
nie mieli konkurencji. A  i  nasi gliniarze sroce 
spod ogona nie wypadli. Ale w  międzyczasie 
pojawiło się  kilka innych profesji z  których 
słyną (w dobrym i złym tego słowa znaczeniu 
oczywiście) szczecinianie – w kraju i na całym 
świecie. Miałby więc chyba Mistrz Ildefons 
pole do popisu i  możliwość ukucia kolejnego 
zgrabnego powiedzenia charakteryzującego 
miasto   w  nowej rzeczywistości i  XXI wieku. 
A  może któryś z  lokalnych poetów chciałby 
zakasować Mistrza? Pokażcie, co potraficie. 
Ogłaszamy więc konkurs poetycki pt. „Nowy 
obraz Szczecina, miasta gdzie się Polska za-
czyna”. Pierwsza propozycja: „Starka, papry-
karz (lub pasztecik) i  piękna dziewczyna oto 
obraz Szczecina”. No to poeci do piór, pijacy do barów, a Magda Gessler 
do garów.
 
W  pewnym bardzo znanym i  popularnym lokalu w  Szczecinie ktoś za-
stosował broń biologiczną! I to na masową skalę. To nie żart. Jakiś wróg 
i sabotażysta działający najpewniej na zlecenie nieuczciwej konkurencji 
sprawił, że w pewien sobotni wieczór lokal wypełnił zapach ekskremen-
tów, (że użyjemy tego eleganckiego określenia, choć pasowałoby inne, 
bardziej popularne, powszechnie uznane za wulgarne, ale bardzo chętnie 
używane przez lud). Tak ostry, że podobno zabijał muchę w locie na 20 
metrów. Jak relacjonowała jedna z uczestniczek imprezy w jednej z  lo-
kalnych gazet:    – Byliśmy na miejscu o godz. 21 i wszystko było w jak 
najlepszym porządku. Już godzinę później zaczęło potwornie śmierdzieć. 
Jakby ktoś fekalia porozrzucał po całym klubie – wspomina kobieta. Tuż 

po weekendzie do lekarzy zaczęli się zgłaszać, z objawami zatruć pokar-
mowych, uczestnicy gorączki sobotniej nocy w  owym lokalu. Do akcji 
wkroczył także Sanepid. I  co? No i  przysłowiowe g… Nic nie wykryto. 
Klub w  oficjalnym oświadczeniu tłumaczył, że tego dnia mieli awarię 
starej, ponad 170-letniej kanalizacji. Jak było, tak było. W  każdym ra-
zie to śmierdząca historia. Niesmak pozostał, rysa na wizerunku także 
i trauma u uczestników. Zawsze jednak mogą powiedzieć, że byli na g…
ej imprezie, bawili się w g…ej atmosferze i pili g…ne drinki. I rada dla wła-
ścicieli klubu na przyszłość – na wszelki wypadek przy wejściu powinny 
być rozdawane, za darmo, choinki zapachowe, węgiel i maski przeciwga-
zowe. Bo nie wiadomo czy 170-letnia kanaliza nie da znać o sobie po raz 
kolejny. I jak islandzki gejzer wytryśnie na środku parkietu.

W telewizji publicznej od kilku tygodni prezentują historyczno - kome-
diową (bo trudno to „dzieło” inaczej nazwać) telenowelę pt. „Korona 

królów”. Kto chce ogląda, komu się podoba 
jego sprawa (o gustach przecież się nie dysku-
tuje), kogo wkurza i  irytuje też jego problem, 
kogo śmieszy ten ma niezłą „polewkę”. Ale 
dlaczego znowu sięgnięto po dzieje Piastów 
i  Jagiellonów? To tematy już ograne, wyeks-
ploatowane i  pokazane w  wielu filmach oraz 
serialach. Dlaczego więc nie sięgnięto gdzie 
indziej? Np. do zachodniopomorskiego rodu 
Gryfitów? Co, oni gorsi? Mniej barwni? Mniej 
interesujący? Ich dzieje zawierają w  sobie 
wszystko, co znakomity serial sensacyjno - 
historyczny mieć powinien! Wielkie miłości, 
zbrodnie, seks – małżeński i  pozamałżeń-
ski (coś w stylu „50 twarzy Greya” też by się 
znalazło), zdrady, intrygi, podstępy, wielkie 
namiętności, bitwy krwawe i  głośne oraz za-
bójstwa skryte, czy nawet płonący stos ze 

szlachcianką w  roli głównej. Wszystko można zawęzić i  oprzeć o  losy 
szczecińskiego Zamku Książąt Pomorskich. Ech, gdyby te mury mogły 
mówić… „Gra o tron” mogłaby mieć poważną konkurencję (oczywiście 
jakiś malkontent mógłby zauważyć, że np. w naszym przypadku nie ma 
żadnego smoka? A Zachodniopomorski Gryf to, co? Ślimak, dżdżownica 
czy inny żuk gnojarz?!?) Zwieńczeniem takiej wieloodcinkowej opowieści 
mogłaby być np. ubiegłoroczna katastrofa budowlana w Zamku! Produ-
cenci i scenarzyści! Gdzie wy macie oczy? Dlaczego szukacie świetnego 
tematu daleko jak on z bliska do was się uśmiecha i kusi!? Aż się chce 
kręcić! Apelujemy więc do rządzących w których szeregach coraz więcej 
ludzi ze Szczecina. Niech TVP da już  spokój Piastom i Jagiellonom! Niech 
odpoczną! Oni są już passe! Niech teraz cały świat widzi jak żyli Gryfici!

Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem 
i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie 
dziennikarz Kuriera Szczecińskiego.
Od kilku lat dźwiga, choć nie sam, lubianą 
przez wielu i znienawidzoną przez niektórych 
specjalną kolumnę w magazynie „Kuriera” 
pod nazwą „Kurier Towarzyski” próbując 
satyrycznie przedstawić m.in. świat lokalnej 
polityki. Namiętny wielbiciel kobiet, hucznych 
imprez towarzyskich, dobrej kuchni 
oraz polskiej kinematografii.

Dariusz Staniewski

Rysował: Grzegorz Dolniak

PIERWSZA PRYWATNA
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

od 1983 roku

ul Narutowicza 16a, 70-240 Szczecin, tel. 91 433 07 76, klinika@dr-gajda.pl, www.dr-gajda.pl
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Bebespace.pl to nowe, wyjątkowe 
miejsce w  sieci wywodzące się 
ze Szczecina. Sklep oferuje pro-
dukty wyselekcjonowanych ma-
rek dla niemowląt, dzieci i  mam. 
Wysoka jakość, sprawdzone i de-
likatne materiały oraz naturalne 
kosmetyki to to, czego szukają 
wszyscy rodzice dla siebie i  swo-
ich pociech. Znajdą tu zarówno 
artykuły niezbędne do wyprawki, 
jak i  piękne przedmioty wyposa-
żenia pokoju, a także bezpieczne 
zabawki, które sprawią radość 
każdemu dziecku. Właściciel za-
prasza do szperania, wybierania, 
kupowania i kochania.

www.bebespace.pl

Pierwsza w Szczecinie restauracja 
serwująca zbilansowane posiłki 
z  podziałem na kalorie i  makro-
składniki (białka, węglowodany 
i  tłuszcze). Restauracja, a  w  za-
sadzie bistro skierowane jest do 
ludzi chcących się zdrowo odży-
wiać, aktywnie spędzających czas 
i preferujących zdrowy styl życia, 
ale tak naprawdę każdy znajdzie 
tam coś dla siebie: kuchnię bazu-
jącą na świeżych składnikach, bez 
mąki, śmietany, głębokiego oleju 
i zbędnych, pustych kalorii, pasu-
jącą do każdej diety.

Szczecin, ul. Małopolska 4/2

Ziemniak 
i Spółka

Kolejna siedziba znanej i  lubianej 
restauracji zabierze was do karto-
flanego świata – tym razem przy 
Deptaku Bogusława. Główne role 
w menu grają oczywiście pieczo-
ne ziemniaki wypełniane przygo-
towywanym codziennie na świe-
żo nadzieniem różnego rodzaju. 
Oprócz tego coś dla siebie znajdą 
tu fani placków ziemniaczanych 
czy domowych frytek smażonych 
w  stylu belgijskim. Do południa 
serwowane jest menu śniadanio-
we. Na miejscu znajdziemy duży 
kącik zabaw dla dzieci i ponad 100 
miejsc siedzących.

Szczecin, Deptak Bogusława-róg 
ul. Jagiellońskiej

Bebe Space
Protein Point 
Healthy Food&Grill

Jedyny autoryzowany serwis 
oraz salon produktów Apple 
w  Szczecinie zmienił lokalizację. 
Firma z  25-letnim doświadcze-
niem znalazła siedzibę nieopodal 
Placu Lotników. Specjalizuje się 
w  sprzedaży kompletnych syste-
mów komputerowych. Sklep wy-
posażony jest m.in. w  sprzęt de-
monstracyjny i  salę szkoleniową, 
a  poza sprzedażą detaliczną dla 
klientów indywidualnych i  obsłu-
gą firm Maqsimum świadczy też 
usługi wdrożeniowe zakupionych 
systemów komputerowych, reali-
zuje serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny oraz prowadzi szkolenia.

Szczecin, al. Jana Pawła II 5

Maqsimum

PIERWSZA PRYWATNA
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

od 1983 roku

ul Narutowicza 16a, 70-240 Szczecin, tel. 91 433 07 76, klinika@dr-gajda.pl, www.dr-gajda.pl



Bardzo 
elegancki sport
Podczas ostatniej Gali Mistrzów Sportu wszystkie oczy 
były zwrócone na Kamila Stocha, fenomenalnego skocz-
ka, który został uznany Najlepszym Sportowcem Polski 
2017 roku… ale nie tylko. Ten wieczór należał również do 
pań. 

Monika Pyrek, wybitna lekkoatletka, wyglądała tego 
wieczoru olśniewająco. Jej seksowna czarna długa suk-
nia i zmysłowy makijaż, to zasługa Agnieszki Szeremety. 
Znana, szczecińska stylistka od jakiegoś czasu projektuje 
ubrania, głównie sukienki, pod nazwą Creo. – Współpraca 
z Moniką to sama przyjemność, wydaje mi się, że mamy 
podobny gust co na pewno ułatwiło stworzenie sukni 
– stwierdza projektantka. – Było to jednak dla mnie tak-
że ogromne wyzwanie, ponieważ wiedziałam, że muszę 
przygotować coś unikalnego, aby Monika błyszczała we 
fleszach fotoreporterów oraz w telewizji. Czytając relację 
z  wydarzenia śmiało mogę stwierdzić, że osiągnęłyśmy 
sukces. 
Suknia Moniki Pyrek zachwyciła swoją uniwersalna pro-
stotą i podkreśleniem kobiecej figury byłej sportsmenki. 
Równie pięknie wyglądały inne szczecinianki – Agniesz-
ka Skrzypulec i  Irmina Mrózek-Gliszczynska, mistrzynie 
świata w  żeglarskiej olimpijskiej klasie 470. Na wodzie 
twarde, odważne, prawdziwe „wilczyce morskie”, na 
czerwonym dywanie delikatne i zjawiskowe. Irmina Mró-
zek Gliszczyńska wystąpiła w klasycznej czerwieni, któ-
ra idealnie współgrała z  jej blond włosami a  Agnieszka 
Skrzypulec wybrała suknię w kolorze navy, czyli barwie 
jednoznacznie kojarzącej się z morzem. –  Poszukiwania 
odpowiedniej kreacji trwały miesiąc – mówi żeglarka. 
– W końcu trafiłam na suknię Mascary. Agnieszka Skrzy-
pulec jakiś czas temu wyznała Prestiżowi: „Odkryłam 
w  sobie pasję kupowania sukienek. Na wyjazdach nie 
mam okazji ich nosić. Łapię każdą chwilę, by tymi sukien-
kami się cieszyć.”
Na Gali byli również eleganccy panowie. Wicemistrz 
świata z Londynu, pierwszy Polak, który skoczył o tyczce 
6 metrów, szczecinian Piotr Lisek, w Plebiscycie Przeglądu 
Sportowego zajął ósme miejsce. Granatowy garnitur i fan-
tazyjna, bordowa mucha przykuwały wzrok. Wicemistrzo-
wi towarzyszyła elegancka Aleksandra Lisek, prywatnie 
żona lekkoatlety, ale też utytułowana sportsmenka. Pani 
Aleksandra jest halową mistrzynią i wicemistrzynią Polski 
w skoku o tyczce. Oboje wyglądali idealnie.
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foto: materiały prasowe

Piotr 
i Aleksandra Lisek

Agnieszka Skrzypulec 
i Irmina Mrózek-GliszczynskaMonika Pyrek

reklama

Lighthouse Dental Szczecin, ul.Arkońska 51/5, tel. 732 530 009, www.lighthousedental.pl,      /Lighthouse Dental

IMPLANTY, LECZENIE ORTODONTYCZNE INVISALIGN,

CYFROWA PROTETYKA Z LECZENIEM STAWÓW SKRONIOWO- ŻUCHWOWYCH,

MEDYCYNA ESTETYCZNA,  LICÓWKI CERAMICZNE.



Centrum Mody Ślubnej

tel. 91 433 90 38

salon@lovecms.pl

Szczecin, ul. Krzywoustego 78, 70-245 Szczecin Godziny otwarcia:

pn.- pt. 11:00-18:00

sob. 10:00-14:00
Lighthouse Dental Szczecin, ul.Arkońska 51/5, tel. 732 530 009, www.lighthousedental.pl,      /Lighthouse Dental

IMPLANTY, LECZENIE ORTODONTYCZNE INVISALIGN,

CYFROWA PROTETYKA Z LECZENIEM STAWÓW SKRONIOWO- ŻUCHWOWYCH,

MEDYCYNA ESTETYCZNA,  LICÓWKI CERAMICZNE.



Buty z charakterem
Mokre i szare ulice miast mogą być znowu pełne kolorów i elegancji, od 
kiedy szczecińska marka obuwia Liebre Style pokazała swoją nową ko-
lekcję butów.

– Żadne warunki pogodowe nie powinny powstrzymać nas przed wyra-
żaniem własnego stylu, dlatego do naszych butów wybraliśmy niezwy-
kle odporne podeszwy – mówią Elena Gasulla i Israel Lopez, założyciele 
Liebre Style. – Chcieliśmy, aby nasza kolekcja zimowa nawiązywała do 
barw sezonu, dlatego zastosowaliśmy ciemniejsze kolory, takie jak ciem-
nozielona sosna, brąz lub burgund, a mimo tego w naszych projektach 
wciąż można się doszukać żywych akcentów, które przypomną nam o 
jaśniejszych dniach. Tekstylia do tej kolekcji jak zwykle starannie wybra-
liśmy podczas naszych podróży po Azji, gdzie odwiedziliśmy tradycyjne 
targi. Uwielbiamy indyjskie bawełny, mongolskie hafty i jedwabny aksa-
mit z Szanghaju – dodają. 
Marka Liebre Style powstała w sierpniu 2017 roku. Hiszpanka i Meksyka-
nin z powodzeniem rozwijają swoją firmę. Otworzyli sklep internetowy, 
a także rozpoczęli współpracę z butikami w Szczecinie (Atelier Mody 
Kasia Hubińska), Warszawie (TFH Koncept), Berlinie (Rauch und Groen) 
i Finlandii (Saarni GB). Obecnie pracują nad dalszym nawiązywaniem 
kontaktów ze sklepami w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Rosji i Skandy-
nawii, a niedawno skontaktowała się z nimi linia lotnicza Wizz Air, chcąc 
zaprezentować obuwie w magazynie pokładowym. Czego możemy się 
spodziewać w 2018 roku? – Poszerzymy ofertę o pięknie zaprojektowane 
skórzane buty dla kobiet i mężczyzn oraz takie akcesoria, jak paski, to-
rebki czy portmonetki. W lutym wybieramy się do Włoch w poszukiwa-
niu odpowiednich rzemieślników, którym z pełnym zaufaniem będziemy 
mogli powierzyć stworzenie kolekcji dodatków. Natomiast nasze buty 
będą nadal produkowane w Portugalii – mówią projektanci.

im
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Subtelność ważki
Marka biżuterii Nahatik powstała z  pasji i  miłości do wszystkiego, co 
piękne, subtelne, ulotne i minimalistyczne. Autorką jest architekt i mo-
delka Magdalena Andruszkiewicz.

 – Tworzę to, czego nigdy nie mogłam znaleźć w sklepach – mówi pro-
jektantka i autorka biżuterii. – Próbuję uchwycić wszystko, co subtelne 
i  ulotne. Uwielbiam upiększać ludzi. Z  doświadczenia wiem, że dobrze 
dobrana biżuteria, drobiazg wystarczy, żeby podbudować pewność sie-
bie i dodać blasku. Kolekcja skierowana jest do osób ceniących wysoką 
jakość produktów oraz indywidualizm i oryginalność.
„Nahati” w języku guarani (język, którym posługują się Indianie amazoń-
scy) oznacza ważkę a nazwy produktów – bazują na imionach nadawa-
nych dzieciom przez plemiona Indian. – Dbam o najmniejszy szczegół – 

przekonuje Magdalena Andruszkiewicz. – Srebro i  srebro złocone łączę 
z jedwabnymi nitkami i kamieniami (zarówno szlachetnymi jak i minera-
łami). Tworzę ozdoby do włosów a także kolczyki, bransoletki, bransolet-
ko-pierścionki i pierścionki na jedwabnej nitce oraz z ekologicznego rze-
mienia z elementami ze stali szlachetnej, diamentowym wykończeniem, 
które pięknie odbija światło. Co najważniejsze – wszystko tworzę ręcznie 
i wykonuję również biżuterię na zamówienie.
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Projekty i stylizacja: Magdalena 
Andruszkiewicz/ Nahatik

Zdjęcia: Marta Machej
Model: Magdalena Andruszkiewicz

www.madurainvestmen.pl
www.maduranieruchomosci.pl

 Mierzyn ul. Topolowa, bezczynszowe apartamenty już od 390 tys. zł

Szczecin, ul. Monte Cassino 4 tel.: 501 507 678;   501 679 678
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Fanfaronada 
ubiera gwiazdy
W styczniu w kinach miała premierę komedia romantyczna „Narzeczony 
na niby”. W tej uroczej historii główn ą rolę zagrała Julia Kamińska. Aktorka 
w filmie nosi różne kostiumy, a wśród nich piękny komplet od szczecińskiej 
marki Fanfaronada.

– Julia w filmie ma na sobie body z głębokim dekoltem, a do tego spódnicę 
tiulową z kwiatowym haftem – mówi Angelika Starzonek z Fanfaronady. 
– To efektowne body zostało wykonane z wysokiej jakości elastycznej tka-
niny, podszytej siatką. Tył uszyty z dżerseju, dół natomiast powstał z ela-
stycznej lycry. Rozciągliwe materiały zapewniają jak największą wygodę 
noszenia a dzięki specjalnej konstrukcji pięknie modelują sylwetkę. Spód-
nica w kolorze ecru, którą aktorka ma dobraną do body została wykonana 
z sześciu warstw włoskiego tiulu i satynowej podszewki. Zewnętrzną war-
stwę stanowi przeźroczysty tiul pokryty kwiatowym haftem, dzięki czemu 
spódnica wygląda niezwykle romantycznie. – Wybór kreacji był oczywisty. 
Obie te rzeczy były zdecydowanymi hitami zeszłorocznej wiosennej kolek-
cji – dodaje z uśmiechem Angelika Starzonek. Wielbicielkami projektów od 
Fanfaronady są również inne polskie gwiazdy. W romantycznych krojach 
zakochały się m.in. Anna Mucha, Edyta Herbuś i Dominika Sozańska.

ad

foto: Natalia Sadkowska

Vogue zachwycony 
szczecinianką
W czasie styczniowego Fashion Berlin Week wśród gości oczywiście nie 
zabrakło amerykańskiego wydania magazynu Vogue, czyli najbardziej 
opiniotwórczego magazynu mody. Redaktorzy z  Vouge’a  popatrywa-
li na to, co się działo na wybiegach, ale i poza nimi. Ich uwagę zwróciła 
szczecińska blogerka modowa Joanna Szewczak, której dwie stylizacje 
zachwyciły speców z Vogue’a.

 – Obie kreacje były autorstwa polskiej projektantki Eli Olszewskiej – 
mówi Joanna Szewczak, znana bardziej jako Joannavi. –  Pierwszy projekt 
w jakim się pojawiłam na imprezie to był garnitur z niebieskimi kwiatami. 
Niemniejszą popularnością, zwłaszcza pośród blogerów i fotografów cie-
szyło się różowe futro, również od Eli Olszewskiej. Joannavi odwiedziła 
w tym roku pokazy m.in. Dawida Tomaszewskiego, Irene Luft i Ewy He-
rzog. Uczestniczyła także w dwóch największych imprezach blogerskich 
w  Niemczech. – Fashion Week w  Berlinie od samego początku był dla 
mnie naznaczony przypadkiem – wyznaje Joanna. – Na pierwszy FW za-
brała mnie koleżanka, a ja nie miałam pojęcia czego się spodziewać. Moje 
zaskoczenie było tak wielkie, że od 2014 nie wyobrażam sobie stycznia 
i lipca bez odwiedzenia stolicy Niemiec. 
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Baśniowe pejzaże
Agnieszka Lorek pochodzi z Sosnowca, ale od ponad dziesięciu lat miesz-
ka w  Walii. Jej prace są bardzo baśniowe, malarskie i  poetyckie, chętnie 
fotografuje szczecińskie modelki, wśród których są zjawiskowe Magdalena 
Andruszkiewicz i Nell Marczewska. Twórczość Lorek jest szczególnie popu-
larna w Wielkiej Brytanii, Rosji i USA. Publikowała m.in. w Dark Beauty Ma-
gazine i Beautiful Bizzare Magazine, ma na koncie zdjęcia dla Best Of Vogue.

– Nigdy nie potrzebowałam specjalnych inspiracji, bo wszystkie obrazy, 
które już powstały, lub które powstaną – żyją w mojej wyobraźni – wyzna-
je fotografka. – Sesje organizuje spontanicznie, czasem w ogóle o nich nie 
wiem, dopóki nie zobaczę jakiejś twarzy, lub nie wyznam przypadkowo swo-
jego marzenia o  realizacji jakiejś wizji komuś, kto zechce pomóc mi w  jej 
realizacji. Praca nad sesją przypomina trochę podróż. Sama robię makijaż, 
fryzurę, wybieram na miejscu stroje i dodatki, które wkomponowałyby sie 
w urodę modelki. Odczuwam wielki zastrzyk adrenaliny, zawrotnej szybko-
ści przemieszczania się myśli w mojej głowie, jak i ciała (czasami idziemy 
długo przez las, czy pole do miejsca, które uznam za odpowiednie) gdzie 
wyobraźnia przeplata się z  namacalnością i  próbuje zespolić w  jedno.  To 
jest jakby oderwanie się od rzeczywistości.

ad

Zdjęcia i stylizacje: Agnieszka Lorek
Model: Nell Marczewska, Magdalena Andruszkiewicz
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Szejkowie e-commerce

Paweł Fornalski
Sebastian Muliński



Jak to bywa często w biznesie – połączyła ich pasja. Do nauki, do hip-hopu, do świata IT. Gdy 18 lat 
temu dzielili swój pierwszy zysk – 30 zł – w głowach mieli już swój plan na dużą firmę i miliony. Dzisiaj 
celują w miliard. I wiele wskazuje na to, że może im się udać, bo żyją ze sprzedaży w Internecie, 
choć sami w nim nie handlują. W ubiegłym roku tygodnik Wprost umieścił jednego z nich na 
liście najbogatszych Polaków przed czterdziestką. Paweł Fornalski i Sebastian Muliński, twórcy 
i właściciele szczecińskiej firmy IAI S.A., potentata w obsłudze sklepów internetowych w rozmowie 
z Michałem Stankiewiczem opowiadają o swojej drodze do sukcesu, bogactwie i filantropii, 
o przyszłości e-commerce, stosunku do coachingu i… strzelaniu dynamicznym.
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19 Temat z okładki

Michał Stankiewicz: Pracowaliście może kiedyś razem 
w garażu?
Paweł Fornalski: Nie. Szukamy mitu założycielskiego firmy 
IT?

Dokładnie.
Paweł: Rozczaruję Ciebie. Pracowaliśmy w domu.

Może chociaż piwnica albo podjazd?
Paweł: Nie. Zdalnie i przez Internet przez jakiś czas. Dopiero po czte-
rech latach otworzyliśmy biuro. Tam był garaż.

Czyli jednak. Dzisiaj pracujecie już w biurowcu. Każdy w swoim gabi-
necie, z własną sekretarką bądź asystentką, która…
Paweł: Nie. Dalej umawiamy się na spotkania sami i śmiejemy się z ludzi, 
których asystentki dzwonią, żeby umówić wolny termin. To są rzeczy 
proste. W dzisiejszych czasach posiadanie sekretarki jest obciachem.

Czyli nie kupuje wam kwiatów dla żony i przypomina o urodzinach 
teściowej. 
Paweł: Nie, od tego jest internet.

To może chociaż bilety do teatru.
Paweł: Internet. Bilety można kupić w Internecie.
Sebastian Muliński: Mamy trzech asystentów, z tym, że zajmują się rze-
czami organizacyjnymi w biurze.

Rozumiem. Kierowcy pewnie też nie macie. Zapewne domyślacie się 
do czego nawiązuję tymi pytaniami. Do ostatniej listy Wprost, ran-
kingu milionerów przed czterdziestką w Polsce…
Paweł: Tak, a  w  którym ja znala-
złem się na dwudziestym ósmym 
miejscu… 

Dokładnie. Z wyceną majątku na 
87 mln zł. A ta lista zawsze działa 
na ludzką wyobraźnię. Czy to był 
dla Ciebie szczególny moment 
do przemyśleń? 
Paweł: W  pewnym sensie to jest 
symboliczne, chociaż i  zabawne, 
bo jak mieliśmy po naście lat to 
żartowaliśmy, że chcielibyśmy być 
na takich listach. Na pewno było 
zaskoczenie, bo dowiedziałem się 
od kolegi, który kupił gazetę. Jest to też na pewno fajne. Nie jestem zna-
nym sportowcem, ani aktorem, a to oni najczęściej są na takich listach. 
Biznes jest więc jednym sposobem, żeby się na niej znaleźć. Był moment 
refleksji, ale trwał jeden dzień i potem już powrót do zwykłej pracy.

No to teraz macie motywację, by znaleźć się na tej „dorosłej” liście 
Wprost.
Paweł: Pewnie tak, ale majątek to tylko pochodna naszej pracy, a nie 
cel sam w sobie. Raz jesteś na liście, a raz nie. Tym bardziej, że są ludzie, 
którzy nie działają na giełdzie, a  ich majątek jest trudny do policzenia 
więc nie trafią na listę. Nas po prostu wycenili. 

Celem nie jest, niemniej umiejętna propaganda sukcesu pomaga, 
buduje zaufanie.
Paweł: No tak, pewne rzeczy idą szybciej, bo albo ty nie musisz już prze-
konywać, że nie jesteś wielbłądem lub twoi kontrahenci już o tym wie-
dzą.

Długo wam zajęło budowanie firmy? Dojście do tego momentu?
Paweł: Od zawsze tworzyliśmy firmę. Zawsze myśleliśmy, że budujemy 
coś dużego. Odpowiedni czas zrobił swoje. Pamiętam pierwszą wypłatę, 
chyba trzydzieści parę złotych. A było nas siedmiu do podziału…

To była miesięczna wypłata?
Paweł: Tak. Nie mieliśmy nawet formalnej firmy. Siedmiu chłopaków, 

którzy w 2000 założyli portal muzyczny Hip-Hop.pl. No i zarobiliśmy te 
trzydzieści ileś złotych. Ustaliliśmy jasne reguły podziału i pamiętam jak 
komuś wypisywałem 7 zł 33 grosze na kwicie. A on się śmieje, no co wy, 
po co to? My na to, że takie są zasady, że budujemy coś dużego i w przy-
szłości to może być siedem milionów, a  nie siedem złotych. Mieliśmy 
wizję i odporność na czas. Pozostałych pięciu nie ma już z nami. 

Pieniądze jednak zarobiliście dość szybko, dzięki sklepowi interne-
towemu.
Paweł: Faktycznie, zlecenie budowy szczecińskiego sklepu skateshop 
(obecnie Andegrand) była dla nas szansą. Właściciel powierzył nam 
wszystko, w  zamian oferując 4% od przychodów tego sklepu, więc 
stwierdziliśmy, że jeżeli uczynimy jego właściciela obrzydliwie bogatym 
to sami będziemy bogaci. Zarabialiśmy już wtedy chyba ze 14 tysięcy na 
miesiąc. Naprawdę ciężko to było przepić dwóm studentom. Ale potem 
pojawiła się mądra myśl, że nie jesteśmy tylko od tego, by zarabiać, ale 
i coś budować. I zaczęliśmy się zastanawiać jak z tego jednego sklepu 
zrobić wiele.

Dla innych klientów.
Paweł: Tak, budować kolejne sklepy. Zaczęliśmy robić kolejne sklepy 
mając prowizję od sprzedaży, ale szybko stwierdziliśmy, że by robić coś 
dużego musimy od wszystkich pobierać jednakową opłatę za samo uży-
wanie, bez względu na obroty. Wtedy powstała wizja tysiąca sklepów 
internetowych. Teraz obsługujemy ich ponad 4 tysiące.

Czyli kolejne sklepy nie były tworzone od podstaw, ale jako kopie 
tego pierwszego?
Sebatian: Kopia i rozbudowa, tak, żeby można było swobodnie skonfigu-
rować. W efekcie – dzisiaj, po kilku tysiącach sklepów mamy oprogramo-

wanie, które możemy skonfiguro-
wać szybko do dowolnego modelu.
Paweł: W  informatyce jest jak 
w  klockach lego. Budujesz, czasa-
mi musisz dołożyć klocek, bo ci 
go brakuje w  kolekcji, ale możesz 
wykorzystać już wszystko to, co 
wcześniej zrobiłeś. Dlatego dokła-
damy, a nie budujemy od nowa.

Wybraliście zatem model abona-
mentowy, zamiast indywidual-
nego budowania na zamówienie. 
Kierunek – jak widać okazał się 
właściwy. 

Paweł: Pojawił się nawet duży klient, który nam powiedział – zapłacę 
dwadzieścia razy więcej niż chcecie pod warunkiem, że będę mieć wy-
łączność. I pewnie większość powiedziałaby wtedy super: nie będę mu-
siał ganiać za 19 klientami, będzie jeden konkretny. To był jednak wybór 
– czy chcesz przez chwilę mieć więcej pieniędzy, czy chcesz zbudować 
coś trwałego. 

A wy wybraliście…
Paweł: Coś trwałego. Temu komuś podziękowaliśmy i całe szczęście, bo 
dzisiaj go nie ma w branży.

W 2009 roku weszliście na giełdę New Connect. Czy to był jakiś mo-
ment zwrotny?
Sebastian: Nie. 

Pozyskaliście kapitał.
Paweł: Giełda dała poczucie względnego bezpieczeństwa, bo ten kapi-
tał został w firmie. Czyli łatwiej było podejmować trudne decyzje, mając 
poduszkę finansową, zamiast ciągłego zera. Od inwestorów pozyskali-
śmy wtedy 1,67 miliona złotych, a obroty mieliśmy na poziomie 2 mln zł 
rocznie. Proces debiutu trochę nas spowolnił. Przynajmniej przez pierw-
szy rok, bo wtedy znacznie mniej pracowaliśmy nad samym produktem, 
usługami, klientami. Szybko trzeba było obciąć występy na konferen-
cjach i wrócić do mozolnej pracy.
Sebastian: Wejście na giełdę podparło nas nie tylko finansowo, ale 

Pamiętam jak komuś wypisywałem 
7 zł 33 grosze na kwicie. A  on się 
śmieje, no co wy, po co to? My na 
to, że takie są zasady, że budujemy 
coś dużego w przyszłości to może 
być siedem milionów
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i  marketingowo. Ludzie przestają traktować cię jak firmę, która może 
zniknąć. Jesteś transparentny finansowo. Nie wywrócisz się na byle ja-
kim kontrakcie. 

To także pozbawianie z  intymności, jeżeli można to tak określić. 
Giełda to konieczność mówienia i  podawania wszystkiego co się 
dzieje w firmie do wiadomości publicznej.
Sebastian: Oczywiście. Jeżeli chcesz obsługiwać tysiące firm to takie 
obnażanie, pokazywanie zdrowych finansów jest konieczne. Z tym, że 
wracając do pytania o moment przełomowy, to nie było takiego konkret-
nego. Po prostu firma się rozwijała. 

W ostatnich 3 latach mocno jednak przyśpieszyliście.
Paweł: Tak, mamy dynamikę wzrostu po 60% rocznie. Więc jest przy-
śpieszenie, a efektem tego jest wzrost kursu akcji. Ale ja się trochę od 
tego odciąłem, nie skupiam się na wycenie akcji, wzrostach. Liczy się 
organizacja, którą budujesz, ludzie, to ile czasu im poświęcasz, rozwią-
zywanie codziennych problemów. Na koniec dnia na twoje konto wpły-
wają pieniądze i wszyscy patrzą – łoł. Ale to zwykła, przyziemna robota, 
bo im bardziej patrzysz na te pieniądze, im bardziej chcesz je mieć, tym 
bardziej ich nie masz. A jak masz wywalone i robisz coś tak jak artysta, 
starasz się, żeby ludzie byli zadowoleni to chcą cię kupować, co potem 
przekłada się na pieniądze.

Jaki jest próg wejścia w sprzedaż internetową? Tzn. przychodzę do 
was, chcę założyć swój sklep internetowy. Ile muszę wydać?
Sebastian: Mamy nawet ofertę za 0 zł, jeżeli podpiszesz umowę na dwa 
lata i będziesz płacił minimum 150 zł miesięcznie. I już możesz korzystać 
z naszych usług.

A potem? 
Paweł: Możesz swój sklep rozbu-
dować, dorzucać funkcje. Część 
z nich jest płatna prowizyjnie. 

A  jaka jest górna granica. Ile 
mogę u was wydać?
Sebastian: Największy klient wy-
daje u  nas po 30 – 40 tysięcy zło-
tych miesięcznie. 

To już naprawdę spore pienią-
dze. Taki klient mógłby już chyba 
z łatwością zlecić wykonanie indywidualnego opracowania sklepu. 
Wasz produkt jest masowy. I tu przychodzi mi na myśl pewne po-
równanie z  branżą odzieżową – ubranie szyte na miarę, u  krawca 
będzie lepsze niż te gotowe, kupione w sklepie. W waszej branży tak 
nie jest? Czy wasz produkt można dopasować w  100 % do każdej 
działalności?
Sebastian: Ilu ludzi używa na świecie tego samego komputera, czy pro-
gramu? Wykorzystują to samo do robienia różnych produktów. U  nas 
jest tak samo. Możesz sprzedawać biżuterię, żywność, części samocho-
dowe i dalej będziesz wykorzystywać ten sam system. To co do niego 
włożysz, jaki będziesz mieć marketing zostawiamy twojej kreatywności. 
Oczywiście naszego systemu nie da się zastosować do zarządzania pro-
dukcją nakrętek, bo nie do tego służy. 
Paweł: Pytałeś się o próg wejścia. U nas wynosi zero złotych. Możesz 
sam budować sklep, ale wtedy musiałbyś przede wszystkim poświęcić 
na to mnóstwo czasu i wydać sporo pieniędzy. Skoro twoja nietypowość 
to tak naprawdę kwestia szczegółów, które można dolepić do całości 
to po co ci budowanie czegoś od początku? Rzeczy szyte na miarę są 
tu i teraz, a życie jest procesem dynamicznym. Obsługując parę tysięcy 
klientów cały czas się uczymy, dostosowujemy do rynku. Tworzymy go.

Wielkie firmy chyba jednak robią to samodzielnie.
Paweł: No i tracą pieniądze, bo wydają 3, 4 albo i 5 milionów na budowę 
sklepu internetowego, ale okazuje się, że nie mają tej wiedzy i doświad-
czenia. I nie jest tak, że wydając 5 mln zł będziesz mieć coś lepszego niż 
za 0 zł u nas. Bo, my te błędy warte miliony złotych już mamy za sobą. 
Oczywiście, kto bogatemu zabroni, tylko potem te bilanse…

Polskie firmy popełniają te błędy?
Paweł: Oczywiście, spójrz na Merlin.pl, stara, znana marka, która się 
przewróciła na tym, że wszystko chciała mieć sama. Potem chcieli to na-
prawić, ale już było za późno, brakowało kasy. Konkurencja korzystają-
ca ze standaryzowanego oprogramowania była już dalej. My pracujemy 
już nad rozwiązaniami, których klient dzisiaj jeszcze nie potrzebuje, bo 
o nich jeszcze nie wie. To jak z produkcją samochodów – sprzedajemy 
modele, które ludzie znają, ale pracuje już nad takimi, które wypuszczą 
za kilka lat. 

Żyjecie z rynku e-commerce. Od jego kondycji i rozwoju zależy wasz 
rozwój. Jaka wg was będzie dynamika wzrostu?
Sebastian: Rośnie handel jako handel, a e-commerce rośnie szybciej niż 
cały handel. Mamy więc dwa trendy, które się nakładają. Powiem tak: 
czy coś stoi na przeszkodzie, by handel internetowy nie miałby wyprzeć 
tego tradycyjnego?

Uważacie, że e-commerce całkowicie zapanuje?
Paweł: Nie ma powodu, żeby tak nie było. Szukamy rzeczy coraz bar-
dziej odmiennych, chcąc wybierać je z coraz większego katalogu. Nie od-
powiadają nam garnitury, które są w czterech modelach w sklepie? Ok, 
w Internecie mamy sto kombinacji. W sklepie internetowym nikt nie ma 
problemu z trzymaniem tych stu garniturów. 

Tylko, że to chyba nie prędko nastąpi. Nie tylko ze względu na przy-
zwyczajenia klientów, chęć mierzenia itd. Największy polski pro-
ducent, LPP S.A., który ma m.in. Reserved, Sinsay, Cropp, Mohito 
mocno rozwija e-commerce. Obecnie 4% obrotu na Internecie. 

Plan na 2020 to 7 do 8%. Ambit-
nie, ale to wciąż nieduża część. 
I  wciąż otwiera sklepy tradycyj-
ne, w  tym roku w  kolejnych lo-
kalizacjach. A wiedzy o trendach 
trudno mu odmówić, bo na swój 
dział rozwoju i badań przeznaczy 
w  tym roku 200 mln zł. Rocznie 
prowadzi 120 projektów badaw-
czych. Reasumując - nie ogłasza 
końca sprzedaży tradycyjnej.
Sebastian: To jest budowanie 
marki, muszą to robić, by była 
rozpoznawalna w  Europie, by mo-
gli zwiększać także sprzedaż w  e-

commerce. Rozumiem, że u nich ważny jest ten moment styku produktu 
z konsumentem, by klient dotknął, poczuł. Coś jak showroom. Z tym, że 
co w sytuacji kiedy nie ma rozmiaru? Sklep Deichmann w takiej sytuacji 
deklaruje wysłanie towaru na swój koszt do klienta, a zamówienie wy-
pełnia w komputerze kasjer. A jak nie pasuje można odnieść do sklepu. 
Czyli przenosi sprzedaż ze sklepu do Internetu. To jest przyszłość. A po-
między przyszłością, a  teraźniejszością jest wiele etapów pośrednich. 
I musimy je przejść.

Waszym drugim, znacznie młodszym dzieckiem jest system rezer-
wacji dla hoteli i pensjonatów. Szykujecie się na podobny sukces?
Paweł: Chcielibyśmy. Idzie nam chyba nieźle zważywszy, że po pięciu la-
tach od kompletnego zera, mamy 700 płacących klientów, a jedna firma 
potrafi mieć 150 apartamentów nad morzem. Więc łączna liczba obiek-
tów obsługiwanych przez nasz program jest już spora. Tempo jest dobre, 
a rozwijamy ten produkt wg takich samych reguł. Co ciekawe większość 
firm dostarczała rozwiązania tylko dla hoteli, a  tymczasem hotele to 
taki wynalazek, który przestaje istnieć w  starej formule. Teraz hotele 
są wyraźnie profilowane. Program musi to uwzględniać. Inny przykład 
– aparthotele. Nagle okazało się, że nie ma dla nich w ogóle systemu, 
dzięki czemu paroma ruchami mogliśmy ten rynek opanować. 

Dwa wielkie produkty i szybkie tempo wzrostu. Jakie macie oczeki-
wania?
Paweł: 100 mln zł przychodów netto rocznie i firma wycenionia na mi-
liard złotych. To plan na 2020 rok. To będzie znaczyło, ze mój majątek 
urośnie na papierze do 660 mln zł.

Im bardziej patrzysz na pieniądze, 
im bardziej chcesz je mieć, tym bar-
dziej ich nie masz. A  jak masz wy-
walone i robisz coś tak jak artysta, 
starasz się, żeby ludzie byli zadowo-
leni, to chcą cię kupować
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Życzę wam tego. A  przy okazji zapytam o  coś, co na Zachodzie, 
a szczególnie w USA jest wpisane w zasady biznesu. O filantropię. 
Tam jest niejako obowiązkowa. My jesteśmy chyba jeszcze z tym da-
leko w tyle. Jak jest u was?
Sebastian: Ostatnio rozmawialiśmy o tym z Pawłem, który zwrócił mi 
uwagę, że angażowałem się i  przekazywałem pieniądze na wybrane 
cele. Czemu się tym nie chwalisz? Afiszuj się – mówił mi, bo im więcej 
ludzi będzie wiedzieć, że inni się dzielą, tym więcej zacznie mówić, tym 
więcej poczuje, że to jest ważne. W Polsce faktycznie mamy z tym pro-
blem. Jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale ludzie wrzucą tam 
stówę albo 5 zł i lista filantropii odhaczona. Ja mam takie spojrzenie, że 
wszystko musi być systemowo, zamiast pojedynczych akcji, potem za-
pomnianych. Była taka straszna sytuacja z polewaniem się zimną wodą, 
czyli ice bucket challenge. Uczestnicy wpłacali na walkę ze stwardnie-
niem rozsianym. Wziąłem udział, wysłaliśmy tam pieniądze. Ale jak 
sprawdziłem tamtą fundację po czasie – to one przepadły. Staram się 
więc dawać pieniądze systematycznie i systemowo. Mam swoją chec-
klistę. 
Paweł: Ważna rzecz. Pomagamy na wiele sposobów. Najbliżsi nam są 
pracownicy. Więc przede wszystkim staramy się ich otaczać opieką. Po-
nadto dwa razy w roku robimy Webcamp. Akcja, w której uczymy ludzi 
programowania na poziomie umożliwiającym rozpoczęcie stażu za dar-
mo. Robimy casting internetowy 
i 30 osób ma za darmo camp. Rocz-
nie to 60 osób. Do tego dołożyli-
śmy imprezę PhpCamp. W  sumie 
na nasz koszt kształcimy każdego 
roku około 100 osób. Może one 
potem przekażą tą wiedzę komuś 
innemu.

Teraz wrócimy do początku na-
szej rozmowy, czyli listy Wprost 
i byciu milionerem. A konkretnie 
jak się nim stać. Tutaj nawiążę 
do bloga jaki prowadzi Paweł. 
Zacytuję Twoją opinię: „Czym 
jest to owe mityczne inwestowa-
nie w siebie? Guru od motywacji 
i  sprzedawania Ci kursów, prze-
konują, że to kwestia wykupo-
wania drogich kursów i inwesto-
wania w siebie milionów. Ja temu 
zaprzeczę. Żaden kurs nie uczynił mnie multimilionerem”. Widać, że 
jesteście sceptykami jeśli chodzi o coaching.
Paweł: Czy jest coś złego w samym coachingu? Myślę, że nie. Jest na-
tomiast coś złego w  małpowaniu na wielką skalę i  w  tej ślepej wierze 
w to, że kilka wypowiedzianych zaklęć uczynią kogoś milionerem. Dlate-
go szukamy swojej drogi we wszystkim co robimy, bez względu na to ile 
osób robi to tak samo.

Czyli Mateusz Grzesiak pracy u was nie znajdzie.
Sebastian: On jest naszym klientem. Ma u nas sklep internetowy. Jeżeli 
spojrzeć na rzeczy, które mówi to nie są głupie. Tylko ludzie patrzą się 
w to jak w dogmaty. Jakby wierzą, że odprawienie jakiś czarów sprawi, 
że życie będzie lepsze.

Amway tak działał.
Paweł: Ja byłem akurat w Amway’u, tutaj was zaskoczę. Jako nastolatek. 
Wtedy chłonąłem tą wiedzę. I bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że 
ci ludzie opowiadają o czymś o czym nie mają pojęcia. Czytają gazety, 
robią wycinki, kolaże, lepią to wszystko i gadają jak katarynki o wizuali-
zacji, czyli czymś czego nie rozumieją. 

Mówisz o Amway’u czy coachingu?
Paweł: O Amway’u. Coaching wziął się wprost z tego Amway’a. To jest 
dokładnie to samo. Kupowałeś płyn, który był droższy niż inne, przy oka-
zji dawali ci tą ich wiedzę. A dzisiaj płacisz 600 zł za bilet na gościa, który 
mówi ci to samo, bez płynu. Tylko wtedy przynajmniej za te 600 zł zosta-
wał proszek do prania, płyn do mycia naczyń i mydełko Fa. 

Kolejny cytat: „Niektórym wydaje się, że inwestują w siebie. Jeżdżą 
na drogie sympozja z  ulubionymi mówcami motywacyjnymi, cho-
dzą na Startup Weekend mimo, iż nie mają startupu, Aulę, Czwart-
ki Social Media, TeDx. Są wręcz przeedukowani i przemotywowani, 
w złym tego znaczeniu.” 
Paweł: Konferencje, sympozja. Ludzie tam jeżdżą i siedzą. Mam wraże-
nie, że tam następuje przerost formy nad treścią. Najważniejsze nie jest 
to, co masz do powiedzenia, ale jak to zaprezentujesz, w jakim otocze-
niu. Warto więc zadać sobie pytanie: czy ty siedząc na tej konferencji 
naprawdę rozwijasz swój biznes? No i do tego dochodzi czas w podróży, 
czas na afterparty… 

Czyli może zamiast pojechać na 10 czy 15 konferencję z rzędu lepiej 
pracować albo np. zagrać w hokeja albo siatkówkę?
Paweł: Z pewnością. Choć hokeja już nie uprawiam. Teraz jest strzelanie 
dynamiczne z broni palnej. Mam pozwolenie na broń, teraz buduję kolek-
cję broni i akcesoriów.  

Na czym dokładnie polega strzelanie dynamiczne?
Paweł: To są takie treningi taktyczne. Zamiast stać, przemieszczasz się 
w trakcie strzelania. Przykładowo zaczynasz od pistoletu, zmieniasz po-
tem na strzelbę, potem na karabin, biegasz, czołgasz się, ostrzeliwujesz 

cele. Liczy się czas i  dokładność. 
Kiedy byłem mały mieliśmy karabi-
ny z patyków. Dzisiaj nie jestem już 
taki mały. Mam na to pieniądze, ku-
puję broń, amunicję. Na co dzień to 
sobie stoi w szafie. A jak mam czas 
jadę na strzelnicę. 
Sebastian: U  mnie cały czas siat-
kówka. Niezmiennie od 27 lat. Pły-
wanie i bieganie też.  
Paweł: Oprócz strzelania trenuję 
też kalistenikę, taki trening funk-
cjonalny. Mam trenera i  zacząłem 
robić rzeczy, których nigdy podej-
rzewałem,  że zrobię. Ten trening 
polega na tym, że w skrócie, przy-
wraca sprawność dziecka. Ćwiczę 
dwa i  pół roku i  chciałbym dojść 
do takiej formy, żeby robić szpagat 
czy stać na rękach. To dużo więcej 
niż nawet jako dziecko robiłem. 

Mój trener np. potrafi stać na jednej ręce.

Ludzkość już zna jedną osobę, która świetnie strzela dynamicznie, 
robiąc przy tym szpagat. 
Sebastian: Tak (śmiech). Ale Chuckowi Norrisowi nikt nie dorówna.
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Zaczynali od dwóch komputerów i pracy z domu. Dzisiaj ich 
firma IAI S.A. obsługuje 4000 sklepów internetowych w Polsce 
i na świecie i 700 właścicieli apartamentów i hoteli. W 2009 
roku – jako pierwsza szczecińska firma – zadebiutowali na New 
Connect, czyli nowym rynku Giełdy Papierów Wartościowych, 
odpowiedniku amerykańskiego Nasdaq. W 2017 roku tygodnik 
Wprost umieścił Pawła Fornalskiego na swojej liście najbo-
gatszych Polaków przed czterdziestką. Prywatnie przyjaciele, 
zawodowo jeden z najbardziej dynamicznych duetów na rynku 
usług internetowych. 

Rozmawiał: Michał Stankiewicz 
Foto: Dagna Drążkowska

MUA: Alicja Cybulska

Coaching wziął się wprost z  Am-
way’a. To jest dokładnie to samo. 
Kupowałeś płyn, który był droż-
szy niż inne, przy okazji dawali ci 
tą ich wiedzę. A dzisiaj płacisz 600 
zł za bilet na gościa, który mówi ci 
to samo, bez płynu. Tylko wtedy 
przynajmniej za te 600 zł zostawał 
proszek do prania, płyn do mycia 
naczyń i mydełko Fa. 
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Choć są duetem, brzmią jak cały zespół. Ona obdarzona olśniewającym wokalem, On czaruje 
muzycznie przy pomocy elektroniki. Łączy ich nietuzinkowy talent i… miłość. Nie tylko do muzyki. 
W kilka lat zagrali setki koncertów, zdobyli rzeszę fanów i laurów, m.in. „Must Be The Music”, 
Festiwalu Młodych Talentów oraz Emergenzy. Przyszedł wreszcie czas na wydanie płyty. Przed 
Państwem OHO!KOKO, czyli Alicja Kruk i Marek Szul. 

Bardzo 
zgrany duet
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Wrośliście w szczeciński „rynek” muzyczny niczym Ksią-
żę Bogusław X Wielki i  Anna Jagiellonka przed Zam-
kiem. Choć to dopiero sześć lat mam wrażenie, że na 
pierwszą płytę, czyli moment w którym mogę zabrać 

Waszą muzykę do domu, trzeba było czekać wieczność…
alicja kruk: Oj różne czynniki się na to złożyły. Pozwól, że większość 
przemilczę… (śmiech). Najważniejsze, że „AUDIO” jest! To dla nas zakoń-
czenie pewnego etapu, ale tak naprawdę początek. Ja to przyrównuję 
do porodu, był jakiś ból, długa ciąża, ale dziś czujemy wielką ulgę, że to 
nasze dziecko już jest i możemy je tak mocno przytulić… 

W zapowiedziach podkreślacie, że ten krążek jest bezkompromiso-
wy. Co to znaczy?
marek szul: Nagraliśmy tę płytę praktycznie sami. Trochę w  domu, 
trochę w studiu, nikt nam nie mówił co mamy robić. Włożyliśmy w to 
naprawdę dużo pracy. Kupiliśmy masę sprzętu, ja się nieustannie szko-
liłem w trybie „zrób to sam”. W sumie siedzieliśmy niemal rok nad tym 
materiałem – szlifowaliśmy, pie-
ściliśmy, dopracowywaliśmy. Na 
ostatnim etapie produkcji bardzo 
pomógł mi Maciej Cybulski.
alicja: Marek każdego z utworów 
słuchał po dziesięć tysięcy razy. 
Ja już nie mogłam tego słuchać, 
a on nieustannie przychodził taki 
podekscytowany i  pytał czy tak 
dobrze, czy tak źle, czy tu zmie-
nić, a  tu zostawić. W  pewnym 
momencie nie słyszałam żadnej 
różnicy, a on mi wskazywał jakieś 
niuanse. Brzmienie tej płyty to 
jego praca, jego niewiarygodne 
zaangażowanie i  poświęcenie 
praktycznie roku życia...

Jeśli trzymać się pewnych przy-
jętych określeń, to jak szuflad-
kować „AUDIO”?
marek: Hmmm… muzycznie jest 
różnorodnie.
Alicja: Eklektyczna!
Marek: Nie znam tego słowa 
(śmiech)

W  sumie możemy uznać, że 
eklektyczna jest synonimem 
różnorodności. Ale pociągnę za 
język i poproszę o próbę okre-
ślenia Waszej muzyki. 
alicja: Usłyszałam gdzieś ostat-
nio takie paradoksalne określe-
nie: alternatywny POP i  myślę, 
że to trochę pasuje do tego co 
robimy. Do tej naszej muzycznej 
fuzji, eklektyzmu (śmiech), czy 
różnorodności. Nasza muzyka jest w jakiś sposób przebojowa, melodyj-
na, ale jednocześnie alternatywna w swojej w formie. 
Marek: Nowoczesna muzyka w nietypowych brzmieniach!
Alicja: To także muzyczna podróż, pamiętnik naszych emocji, doświad-
czeń, przeżyć. Jedenaście utworów w  języku angielskim, w  czterech 
utworach Tomasz Nawrot na perkusji, a na okładce grafika słynnego Pio-
tra Depty-Kleśty. 

To idziemy w poezję. Alicja o niebotycznym czarnym głosie….
marek: No w końcu Kruk (śmiech), czarne ptaszysko… 

Powędrujmy w  poetykę techniki muzycznej. Jesteście duetem, ale 
przecież w Waszej muzyce słuchać pełnowymiarowy zespół...  
marek: To zależy jak traktujesz instrument. Gitara akustyczna jest na 
tyle potężnym instrumentem, że ma w sobie pudło rezonansowe i może 

służyć za bęben, ma struny, bo wiadomo jest gitarą, ale dzięki elektro-
nice można… 

Czarować!? 
marek: Można zmieniać i zmodulować brzmienie w różny sposób. Kolej-
nym segmentem tego brzmieniowego łańcucha jest looper, czyli urzą-
dzenie, dzięki któremu można nagrywać daną frazę i ją zapętlić.  
alicja: Co ważne, w czasie rzeczywistym!
marek: Z perspektywy widza to wygląda tak, że wcisnąłem sobie przy-
cisk i coś tam zmieniłem, ale dla instrumentalisty wiadome jest, że każdy 
efekt inaczej reaguje na struny, zupełnie inaczej na szarpnięcie, niektóre 
mają tzw. latencję, czyli opóźnienie i musisz grać „do przodu”.

Wiedziałem, muzyka jest jednak matematyką…
alicja: Jest paru artystów, którzy też używają loopignu, ale ich utwory 
trwają po kilkanaście minut, Marek potrafi to skondensować. 
Marek: Sekretem tego, żeby to jeszcze była piosenka, jest to, że trzeba 

mocno przemyśleć daną kompo-
zycję i przede wszystkim ograni-
czać się. 

A to jest jakoś zapisane? Nuta-
mi? Cyframi? Jakimś schema-
tem?
marek: W nutach? Nie! W głowie! 
Owszem, można to zapisać, ale 
przecież nie będę czytać na sce-
nie kwitów, nie postawię tam jak 
w  Filharmonii pulpitu z  zapisem 
nutowym. Ale uwierz mi, że każ-
dy przycisk, każde działanie po 
kolei jest ustalone z góry.

To chyba skomplikowane?
marek: To proste! Przyciskasz 
i wiesz co będzie…
alicja: To jest tak, że ja na przy-
kład mogę zapomnieć tekstu, 
a Marek coś źle wcisnąć, wysypać 
się totalnie… I wtedy mamy pro-
blem! Wyobraź sobie, że nie zapi-
suje się jedna fraza muzyki, a to 
zmienia całkowicie brzmienie 
i  melodię. Musimy zostać z  tym 
do końca utworu, na bieżąco 
zmieniać praktycznie wszystko. 
Marek: Tak, nie warto tego nie ro-
bić (śmiech)
alicja: Zawsze na koncertach 
opowiadamy publiczności jak 
to działa, i wiesz, co – nieraz jak 
o  tym opowiadam to „coś” się 
dzieje.
Marek: Ty to wykrakujesz…

No tak Kruk. Alicja Kruk. Coś w tym jest.  A jak powstają Wasze utwo-
ry, czyli poruszam odwieczne pytanie co było pierwsze – jajko czy 
kura? Słowa czy muzyka?
alicja: Schemat zawsze jest ten sam: najpierw muzyka, potem melodia 
wokalu, a na koniec tekst. Marek komponuje, przedstawia mi pomysł, ja 
pisze do tego tekst. 

Uff! Dzięki. Odpada mi najbardziej tandetne i  obciachowe pyta-
nie, czyli „czym się inspirujesz”.  Już wiadomo, że muzyką Marka 
(śmiech). Ale idąc tropem Twojego śpiewania, sięgnijmy do począt-
ków.
Alicja: Śpiewam od dziecka, od kiedy pamiętam. Ale takie świadome 
śpiewanie zaczęło się w  moich rodzinnych Lipianach. Najpierw, jesz-
cze w podstawówce był chór, a potem pierwszy amatorski zespół! Pró-
by mieliśmy na plebani, ksiądz nam taki mały głośniczek pogrzebowy 
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udostępniał i przepuszczaliśmy przez niego gitary i wokal. Szaleństwo! 
(śmiech) Jak przyjechałam do Szczecina to jakoś się to wszystko szybko 
potoczyło. Pierwszym poważnym składem było Chocolate City.
marek: To był zespół skrzyknięty dla potrzeby chwili. Poznaliśmy się na 
pierwszej próbie.

A kiedy narodził się duet?
alicja: Jeszcze byłam w liceum! W Pobożniaku był wtedy Wielki Przegląd 
Małych Form Teatralnych i  tam zagraliśmy razem pierwszy raz. Aku-
stycznie.
marek: Pamiętam, że na próbie przypadkowo uderzyłem w gitarę w taki 
rytmiczny sposób i powiedziałaś, że „suuuper” (śmiech). Wtedy chyba 
urodził się nasz styl, a później dołączyłem elektronikę.

A co graliście na tym pierwszym koncercie?
alicja: Pamiętam jak dziś: Adele „Hometown Glory”

Jesteście duetem na scenie, ale też w życiu.
marek: Ja już na tej pierwszej próbie wiedziałem, że…
alicja: Wiesz, połączenie tych dwóch sfer, szczególnie w takim świecie 
– świecie muzyki czy show biznesu, jest cholernie trudne. Ten zawód, 
a już wybitnie forma duetu, którą wybraliśmy, wymaga od nas totalnego 
współdziałania, jak coś się na chwilę złego zadzieje między nami, to rzu-
tuje na pracę. To są naczynia ściśle i trwale połączone… 
marek: Ja bym powiedział tak: jest coraz ciekawiej.

Jest pewien „nieorganiczny” element, śpiewasz wyłącznie po an-
gielsku. Maska? 
alicja: Może trochę… To też kwestia barwy mojego głosu i wyjątkowej 
dla muzyki płynności tego języka. Zresztą myślę, że na ten moment nie 
jestem jeszcze gotowa by wyrazić swoje emocje w ojczystym języku. To 
bardzo trudne. Wierzę, że przyjdzie taki moment. 

No właśnie… Płyta wydana, ale to wcale nie koniec jakiegoś etapu, 
lecz początek niezwykle kreatywnej kampanii promocyjnej, opar-
tej o finansowanie społecznościowe. Niezwykły to projekt, jakiego 
jeszcze chyba nie było w tej branży.
marek: Dziś wydanie płyty, tak już zupełnie pragmatycznie, nie jest ani 
problemem, ani wielką trudnością, jeśli masz na to środki, a my mieliśmy 
dużo szczęścia, że otrzymaliśmy wsparcie od wielu instytucji i dobrych 
ludzi, plus wcześniejsze sukcesy w Festiwalu Młodych Talentów, czy pro-
gramie Must Be The Music. Zresztą jeszcze w tym roku planujemy wydać 
płytę koncertową zarejestrowaną podczas koncertu na tegorocznym 
Akustyczniu. 
alicja: Włożyliśmy w  wydanie „AUDIO” ogrom pracy, emocji i  tak na-
prawdę spory kawałek życia. Teraz chcemy, by trafiło to do jak najwięk-
szej liczby ludzi, chcemy ich poruszyć i chcemy dostać informację zwrot-
ną. To dla nas najważniejsze. Marzy nam się wielka trasa koncertowa, 
poznanie nowych ludzi. Dlatego zdecydowaliśmy się na kampanie na 
wspieram.to (www.wspieram.to/ohokoko)
marek: Mamy odważne plany i marzymy, by je zrealizować! Jeśli się uda 
to pojedziemy z naszą muzyką w Polskę, Europę, a może nawet zza oce-
an. I  to nie jest wcale prośba o  wsparcie, bo każdemu coś oferujemy 
w zamian. W projekcie opisanych jest wiele atrakcyjnych nagród – np. 
nasza debiutancka płyta „AUDIO”.

Są także oryginalne nagrody…
alicja: O tak! Na przykład koncert przez telefon, albo „Cover na życze-
nie”! Tylko błagamy nie wybierajcie piosenek typu disco polo…(śmiech) 
Także, jeśli chcecie pomóc nam przeprowadzić muzyczną ekspansję 
OHO!KOKO to zapraszamy do wsparcia kampanii, na pewno coś dla sie-
bie znajdziecie.

Rozmawiał: Daniel Źródlewski
Foto: Dagna Drążkowska

MUA: Agnieszka Ogrodniczak
Podziękowania dla Fanfaronady oraz Velpa.pl 

za wypożyczenie strojów do sesji.
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W niemal 20-letniej historii grupa „Lipali” ani razu nie zagrała z playbacku. Wokalista – Tomasz 
„Lipa” Lipnicki, po koncercie w Szczecinie, opowiedział o planach na najbliższe miesiące. 
Zdradził też, jak zareagował na propozycję koncertu patriotycznego w TVP. – Będę walczył 
o moją ojczyznę, jak tylko potrafię – przyznał oraz odniósł się po chwili do ataków na WOŚP. 

Tomasz 
Lipnicki
Nadal wierzę w Polskę

Tomasz 
Lipnicki
Nadal wierzę w Polskę
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Za nami historyczny koncert grupy Lipali. To właśnie w na-
szym mieście zadebiutował nowy basista grupy: Łukasz 
„Gajowy” Gajowniczek. Jak wam się podoba taki powiew 
świeżości. „Gajowy” się sprawdził?

Tomasz „Lipa” Lipnicki: Gra nam się bosko. Jestem z tego powodu niesa-
mowicie szczęśliwy. Jest groove, jest muzyka. Wszystko tak, jak trzeba. 
Cieszymy się też z tego powodu, bo gra z nami nasz serdeczny kumpel. 
Teraz ważne, by odpuściło mu spięcie i poczuł się swobodnie. Warto do-
dać, że nie jesteśmy tylko kolegami z pracy. Doskonale ze sobą spędza 
nam się czas. Teraz na nowo czujemy scalenie, chce się tworzyć całemu 
składowi. 

Łukasz „Gajowy” Gajowniczek: Potwornie się bałem przed pierwszym 
koncertem. Ilość pampersów dla dorosłych można liczyć chyba w miliar-
dach (śmiech). Najgorsze były pierwsze momenty. Puściło mnie dopiero 
po szóstym numerze. Gram od lat w kapeli Milczenie Owiec, ale muszę 
przyznać, że bycie członkiem Lipali to dla mnie spełnienie marzeń. O tym 
nawet nie śniłem. 

Tomek, nowy członek zespołu oznacza nową płytę? Ostatnią nagra-
liście w 2015 roku. 
Mamy nadzieję, że w tym roku wejdziemy do studia. Mamy już osiem pio-
senek, nad którymi pracujemy. Jest jeszcze wcześnie więc zapewne uda 

się skomponować sześć kolejnych. Wtedy z całej puli wybierzemy 10-11 
utworów i tak powstanie płyta. 

Gracie sporo koncertów. Byłem na wielu i na każdym mieliście do-
skonały kontakt z publicznością. Przygotowujecie scenariusze?
Nigdy. Idziemy zawsze na żywioł. Jedyne co zawsze mamy to lista piose-
nek, które zagramy. O ich kolejności decydujemy tuż przed samym kon-
certem, lub najczęściej… podczas niego. Porozumiewamy się ze sobą na 
scenie i wtedy decydujemy co jest następne.

A gracie też z playbacku?
Przez niemal 20 lat istnienia zespołu nigdy tego nie zrobiliśmy. Raz się 
tylko zdarzyło, że zagraliśmy z półplaybacku. Stało się tak na wyraźne 
życzenie organizatorów koncertu. Było mało czasu i nie można było zor-
ganizować wszystkiego tak, jak być powinno. Według mnie granie z play-
backu jest nieuczciwe i mało prawdziwe. Podczas styczniowego WOŚP 
wystąpiliśmy we Wrocławiu. Organizatorzy chcieli wybrać właśnie takie 
rozwiązanie. Nic z tego.

Angażujecie się w  akcje charytatywne. Tak, jak wspominałeś, nie 
mogło was zabraknąć na tegorocznym WOŚP. Wyobrażacie sobie, 
że mogłoby być inaczej?
Z  racji przekonań zdecydowanie nie. Wyobrażamy sobie jedynie, że 



mógłby nas ktoś nie zaprosić, bo nie starczyłoby miejsca. W całej naszej 
historii nie zagraliśmy na WOŚP tylko raz. Nie dlatego, że nie chcieliśmy, 
ale było to niedogadanie organizacyjne. Wspieramy Jerzego Owsiaka, 
jego akcję, to, co jest jej wynikiem. Bardzo często oddajemy fanty na 
licytacje i gramy, dużo gramy. Czujemy się częścią tego wszystkiego. To 
idea, w którą warto wejść i dla mnie jest niezrozumiałym sprzeciwianie 
się temu, traktowanie akcji, ludzi w niej biorących – wolontariuszy, orga-
nizatorów, czy tych, co oddają złotówkę, jak kogoś złego. 

Czy może być tak, że przez nagonkę na WOŚP, część Polaków odwró-
ci się od akcji i nie będzie chciała pomagać?
Część ludzi jest już odwrócona, już chyba bardziej się nie da. Dziwię się 
temu. Niezrozumiałe jest dla mnie to, że wymyśla się mnóstwo bredni 
szkalujących ideę. Śmierdzi to bezinteresownym jadem, zazdrością, cho-
rymi wyobrażeniami o tym, jak to Owsiak po królewsku z tego żyje. Ma 
prawo na tym zarabiać, to jest jego fundacja. One po to istnieją, by przy-
nosiły pieniądze. Robi się to jednak po to, by pomagać dzięki tej kasie 
innym ludziom. 

A gdyby zgłosili się do was przedstawiciele TVP i powiedzieli: zagraj-
cie u nas, organizujemy coś fajnego.
Tak było w ubiegłym roku. TVP organizowało jakiś swój koncert piose-
nek patriotycznych. Zadzwonili do mnie i  zapytali czy wystąpimy. Za-
proponowali jakąś niebotyczną sumę. Wszystko było ok do czasu, gdy 
zapytałem, kto organizuje wydarzenie. Gdy dowiedziałem się, że oni od-
powiedź mogła być jedna: nie! Nie zrobiłbym tego za żadne pieniądze. 

Masz swoje zdanie i nie wahasz się, by o tym głośno o tym mówić. 
Przykładem jest twój profil na facebooku, gdzie często odnosisz się 
do obecnej sytuacji w kraju. Nie boisz się tego robić?
Nie obawiam się. Urodziłem się w  1969 roku. W  1981 miałem 12 lat, 
w 1989 miałem 20. Doskonale wiem co to jest PRL. Wiem, czym jest sys-
tem jednopartyjny, system bez trójpodziału władzy. Do tego dążymy. 
Wszystkie symptomy, zachowania i czyny do tego prowadzą. To, co te-
raz się dzieje jest rozbiórką demokratycznego państwa prawa z trójpo-
działem władzy. Sprzeciwiam się temu tak, jak tylko mogę. 

Nie obawiasz się konsekwencji swoich słów?
Miałem już jakieś bany w  internecie, rzeczywiście. Policja jeszcze do 
mnie nie przyszła, bo nie ma po co. Nadal wierzę w Polskę. Wciąż siedzę 
w  kraju, który jest moją ojczyzną. Nie wyjeżdżam z  niej, chociaż bym 
mógł. Tutaj jest mój dom, tu jest moje miejsce i będą walczył o to, by 
mnie, mojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym było tutaj dobrze. Będę 
walczył o to tak, jak tylko potrafię i w taki sposób, jaki będą wymagały 
tego okoliczności. 

W Szczecinie gracie sporo koncertów. Kiedy zobaczymy was kolejny 
raz?
Trudno powiedzieć, nie mamy kalendarza na cały rok. Wydaje mi się, 
że będzie to może jesienią. Szczecin to świetne miasto, kojarzy mi się 
z  Gdańskiem, czy Gdynią. Choć nie jesteście nad morzem, klimat jest 
nadmorski. Dzieje się tak dzięki Odrze czy bliskości do Zalewu Szczeciń-
skiego. Przyjeżdżam tutaj od początku lat 90, jeszcze wcześniej – w po-
łowie lat 80. – byłem na przysiędze starszego brata kolegi. To, co zawsze 
mnie zadziwiało w tym mieście to wrażenie, że nie ma w Szczecinie cen-

trum. Nie ma, tak jak w Gdańsku, głównej ulicy czy rynku. Być może jest 
to tylko moje wyobrażenie.

Dziękuję więc za rozmowę i liczę, że rzeczywiście w tym roku będzie 
można kupić waszą nową płytę. Na zakończenie: co byście chcieli 
życzyć waszym fanom na 2018 rok?
Prawdziwego szczęścia. To niezwykle istotne. Szczęście znajdziemy 
w  wielu sytuacjach, nawet niesprzyjających. Jeśli jest źle na zewnątrz 
– poszukajmy, a radość znajdziemy w środku. Trzeba tylko chcieć. Tego 
wam życzymy. 
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Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: materiały Lipali



Jest wybitnym muzykiem jazzowym, którego sława wykracza daleko poza granice Polski. Wirtuoz 
fortepianu, który zdążył już nakarmić swoje duże ego. Poskromił je dzięki pracy nad rozwojem 
świadomości. Ciało jest dla niego salą treningową dla duszy i chyba dlatego jego muzyka rozpala
 dusze ludzi na całym świecie. Lada moment na rynku pojawi się jego najnowsza płyta „Earth 
Particles”, o której mówi, że jest odzwierciedleniem jego najskrytszych marzeń. Leszek Możdżer, 
bo o nim mowa, nagrał ją z holenderskim zespołem muzyki dawnej Holland Baroque.

Leszek Możdżer 
Partyzant w 

świecie jazzu 

Leszek Możdżer 
Partyzant w 

świecie jazzu 
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Przygotowując się do tego wywiadu, zastanawialiśmy się, 
o czym z Tobą rozmawiać, by było niebanalnie, by nie powta-
rzać tego, o co pytało Cię już stu innych dziennikarzy. I stu-
diując archiwalne teksty i wywiady, łapaliśmy się na tym, że 

czytamy coś intrygującego, ale temat nie jest rozwinięty. Pomyśleli-
śmy zatem, że hasłem przewodnim naszego wywiadu będzie zdanie: 
„Możdżera myśli nierozwinięte”…
- Bardzo dobry pomysł. Nie wiem, czy wiecie, że nie rozwijanie własnych 
myśli jest potężnym narzędziem rozwoju duchowego?

- No to rozwińmy tę nierozwiniętą myśl…
- Człowiek często wierzy w  to, co myśli. Ale wtedy jest to system za-
mknięty, który łatwo przejąć. Ja często robię ćwiczenia polegające na 
przerywaniu tego, o  czym akurat myślę. Przerywanie własnego toku 
myśli jest szansą na to, że w tej ciszy pomiędzy myślami pojawi się coś 
nowego. Wtedy wewnętrzny świat będzie się rozwijał i rozbudowywał…

- Sorry, że Ci przerwę, nie chciał-
bym zgubić myśli…
(śmiech)

- Wynotowałem sobie kilka ta-
kich ciekawych wątków, które 
gdzieś tam poruszałeś, ale któ-
rych nie rozwinąłeś. „Jestem 
partyzantem w  świecie pol-
skiego jazzu”. Co autor miał na 
myśli?
- Jestem łącznikiem pomiędzy 
światem muzyki klasycznej, 
a  światem muzyki jazzowej. Kie-
dy chodziłem do szkoły, nie do 
pomyślenia było, żeby muzycy 
grali jazz. Dzisiaj wydział jazzu 
jest na większości akademii kla-
sycznych.

- Myśl bardziej przyziemna. 
„Mycie kibla jest ważną prakty-
ką duchową i  nie należy jej za-
niedbywać“.
- Tak faktycznie kiedyś powie-
działem i  zdania do tej pory nie 
zmieniłem. Ostatnio niestety ta 
praktyka duchowa została prze-
ze mnie troszeczkę zaniedbana, 
bo byłem w  trasie, ale regular-
ne czyszczenie własnego kibla 
pozwala utrzymać prawidłowy 
stosunek wobec życiowych wy-
darzeń.

- Powiedziałeś też kiedyś: „Całe 
życie udawałem pokornego, skromnego i  grzecznego i  bardzo do-
brze na tym wyszedłem”. Udawałeś?
- Tak, ale wtedy jeszcze wierzyłem, że muszę zdobywać świat, wspinać 
się po stopniach showbiznesu i gonić za sukcesem. Dzisiaj wiem, że to 
wszystko jest kompletną iluzją i że tak naprawdę istnieje tylko sukces 
wewnętrzny, czyli odnoszenie zwycięstwa nad samym sobą. Nie ma in-
nych sukcesów.

- Kolejna myśl. Muzykę gra się po to, żeby znaleźć tę najlepszą ko-
bietę…
- No tak kiedyś myślałem (śmiech).

- Już tak nie myślisz?
- Nie, wtedy mitologizowałem kobiety. Młodemu człowiekowi trudno się 
odnaleźć w świecie, w którym kobiety stosują cały arsenał środków powo-
dujących dezorientację. Mają makijaże, gorsety, szpilki, legginsy, sztuczne 
rzęsy, push-upy, błyszczące kremy, jedwabny głos i całą tę miękkość, która 

powoduje u mężczyzny poczucie wewnętrznej ekstazy. Ja już na szczęście 
zorientowałem się jak to wszystko działa. Dodatkowo mężczyzn upoka-
rza się nieprawdziwymi tezami, że niby nie potrzebują gry wstępnej, że są 
prostsi w obsłudze, że myślą tylko o jednym, itd. Tak naprawdę to niepraw-
da. Ciało mężczyzny jest o wiele bardziej skomplikowanym narzędziem do 
opanowania niż ciało kobiety. Okazuje się, że orgazm to zupełnie co innego 
niż wytrysk. Ogarnięcie tych spraw nie jest proste i jest możliwe tylko przy 
kobiecie, która jest tego świadoma.

- A  w  sferze mentalnej? Kto jest bardziej skomplikowany? Kobieta 
czy mężczyzna?
- Moim zdaniem sprawa polega na tym, żeby mężczyzna był miękki 
w środku, a twardy na zewnątrz. A kobieta na odwrót. Na tym według 
mnie polega pogodzenie energii żeńskiej i męskiej w sobie. Filozofia gen-
der, niestety, sprowadza nas do operowania genitaliów i  noszenia lub 
nienoszenia sukienek.

- A jak dużą pracę duchową mu-
siałeś wykonać, żeby dojść do 
wniosku, że na dużym biuście 
nie da się zbudować normalne-
go związku?
 - (śmiech) Dobry research zro-
biliście. “Muza“ w  świecie arty-
stycznym jest bardzo poważną 
instytucją. Dzięki inspiracji muz 
powstają wielkie dzieła. Rzeczy-
wiście, zasilanie kobiecą energią 
jest konieczne, żeby w ogóle uru-
chomić twórczość. Bioelektryka 
tego wymaga. Jestem przekona-
ny, że energia żeńska to jest treść, 
a  energia męska to jest forma. 
A biust, to biust, jest o tyle fajny, 
o ile do fajnej kobiety należy.

- Leszek Możdżer to: wirtuoz 
fortepianu, skrzypiec, saksofo-
nu czy kontrabasu? To pytanie 
padło w „Milionerach” i ocenio-
no je na 20 tys. zł. Trochę nisko 
Cię chyba wycenili, co?
- No wiesz, moje autografy cho-
dzą po 6,90 zł na Allegro (śmiech). 
Ale chyba Maryla Rodowicz jest 
w podobnej cenie. Tyle chyba jest 
warty polski show biznes: coś 
między 6,90 a 20.

- Wspominałeś, że masz duże 
ego. Zdążyłeś już je nakarmić?
- Tak, ego jest potrzebne jak najbar-
dziej i powinno być jak największe. 

Trzeba je karmić, chronić i odżywiać oraz trzymać na smyczy.

- Udaje ci się to teraz?
- Ego czasami się ze smyczy zrywa, ale tym samym wchodzimy w obszar 
pracy nad emocjami. I to jest osobna rozmowa. Ale możemy na ten te-
mat też porozmawiać.

- Ok, to jakie masz sposoby?
- Z tego co zauważyłem, podróże generalnie bardzo rozregulowują pod 
względem emocjonalnym i najlepszym sposobem na uregulowanie i pa-
nowanie nad reakcjami jest głęboki oddech, a zwłaszcza świadomy wy-
dech. Aż do zapadnięcia brzucha. To gwarantuje trzymanie ciśnienia.

- Mówimy teraz o technice. A w sferze mentalnej?
- W sferze mentalnej to samoobserwacja i rozkminianie własnych emo-
cji pod względem ich konsystencji. Czyli próba wyczucia czy jest to 
emocja obciążająca, parząca, gniotąca, ściskająca, pulsująca, czy wła-
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śnie rozżarzająca ciało od środka. Poddawanie samej emocji analizie 
sensualnej, czyli odbieranie emocji jako proces zachodzący w ciele, od-
gadnięcie, która część ciała się zaczyna odzywać przy jakieś konkretnej 
emocji.

- Faktycznie na tylu poziomach analizujesz swoje emocje?
- Tak, to jest konieczne do rozwoju. Żyję na planecie Ziemia po to, aby 
poradzić sobie z emocjami. Dusza, kiedy już porzuci ciało fizyczne, bę-
dzie musiała funkcjonować na poziomach energetycznych i dlatego zro-
zumienie tego świata jest kluczowe, aby pójść dalej. Jestem przekonany, 
że nie żyjemy tu tylko po to, żeby zaciągnąć kredyt i dobrze się bawić, ale 
jest to najzwyczajniej sala treningowa dla duszy.

- I to jest religijne?
- Religijne... hmm... no nie bardzo. Boga nie da się zapisać na papierze. Jak 
patrzę na świat, to wszystkie religie są zawirusowane. Ludzie posługu-
ją się świętymi księgami w  celu 
zarządzania dużymi zasobami 
ludzi. Żadnej religii nie ufam do 
końca. Wiem, że w każdej religii 
musi być chociaż trochę praw-
dy, bo inaczej ludzie by za tym 
nie poszli. Ale zbyt często religia 
sprowadza się do pustych rytu-
ałów i  świata baśni. A  życie du-
chowe to bardzo konkretne na-
rzędzia. Świadomość zamknięta 
w ciele fizycznym musi jakoś so-
bie dawać radę.

- Wychowałeś się w domu kato-
lickim?
- Tak. Polska jest krajem kato-
lickim, więc różaniec i  roraty to 
były w zasadzie jedyne duchowe 
narzędzia, które rodzice dawali 
nam do dyspozycji. Dzisiaj wiem, 
że różaniec synchronizuje półku-
le mózgowe. Jeśli ktoś ma prawą 
półkulę bardziej czynną niż lewą, 
to dzięki odmawianiu różańca 
może zrównoważyć energetykę 
półkul mózgowych. I to może być 
bardzo pożyteczne.

- Pomówmy o  muzyce. Twoja 
muzyczna droga jest bardzo 
zróżnicowana. Grałeś w  słyn-
nej Carnegie Hall, grałeś też na 
weselach...
- Na weselach grałem trzy, może 
cztery razy i  każda próba koń-
czyła się depresją. Jest to wąska 
specjalizacja, wymagająca konkretnych, specyficznych umiejętności. 
Wymagająca pod bardzo wieloma względami: znajomości przebogate-
go repertuaru, który wykraczał poza moje muzyczne wyobrażenia, ła-
twości nawiązywania kontaktu z  ludźmi, którzy na weselach popadają 
w szczególny stan świadomości. Tu trzeba mieć naprawdę sporą przebo-
jowość, żeby sobie z tym poradzić.

- A  dzisiaj zagrałbyś na weselu? Młody Kulczyk niedawno się roz-
wiódł i  już ma nową narzeczoną, więc pewnie niedługo może być 
zapotrzebowanie.
- Wiesz co, zacząłem mieć szacunek do systemu finansowego i mimo że 
uważam, iż pieniądze są tylko z papieru, to jednak pewne rzeczy się dla 
nich robi. Kłamstwo mówiące o tym, że “pieniądz to energia” mocno się 
rozpleniło. Pieniądz to nie jest żadna energia, to zwykły zadrukowany 
papier. Dopiero wiara w wartość pieniędzy jest energią. Dlatego tu je-
stem jak najbardziej do dyspozycji (śmiech). Ale nie wiem czy Kulczyka 
byłoby stać, żeby wynająć mnie do gry na weselu (śmiech).

- W filmie dokumentalnym „Miłość” pada z Twoich ust słynne zda-
nie: „Chętnie bym sobie twórczo rzygnął”. Czy dzisiaj też masz cza-
sami ochotę zerwać się z tej typowo jazzowej smyczy?
- Często zdarza mi się zrealizować jakieś przedsięwzięcie i schować do 
szuflady. Miało być świeżo i twórczo, ale czegoś zabrakło. Czasami wy-
starczy, że mi fortepian nie zabrzmiał i nie decyduję się na publikację. 
Mam komputer pełen „twórczych rzygnięć” i „zerwań się ze smyczy”, 
które wstyd mi wyciągać na światło dzienne.

- W  filmie tym mówisz też: „Ja już nie wiem, jakim muzykiem je-
stem”. Dzisiaj wiesz? Jakim jesteś muzykiem?
- Nie mam pojęcia, jakim muzykiem jestem. Ale nie ustaję w marzeniach, 
że kiedyś będę doskonałym pianistą.

- Czy jest jeszcze jakaś kategoria muzyczna, styl muzyczny, którego 
jeszcze nie zagrałeś i chciałbyś zagrać?

- Tutaj mogę wspomnieć o mojej 
najnowszej płycie nagranej z ho-
lenderskim zespołem muzyki 
dawnej Holland Baroque. Okaza-
ła się ona spełnieniem moich naj-
skrytszych marzeń, połączeniem 
dwóch daleko od siebie leżących 
światów. To świat muzyki daw-
nej i świat muzyki improwizowa-
nej. Od lat marzyłem, aby zatrzeć 
tę granicę między klasyczną mu-
zyką, a muzyką jazzową. I na tej 
płycie mi się to wreszcie udało.

- A  dlaczego właśnie zespół 
holenderski? Nie chciałbyś 
nagrać takiej płyty z  polskimi 
muzykami?
- To oni do mnie zadzwonili i za-
prosili do współpracy. Siostry 
bliźniaczki, które prowadzą ten 
zespół, dwa razy przyleciały spo-
tkać się ze mną w Polsce. Już nie 
miałem jak odmówić (śmiech). 
Poza tym ten rodzaj emocjo-
nalności, który ci ludzie mają, 
bardzo mi odpowiada. Oprócz 
tego mamy podobne, nieco an-
tysystemowe podejście do ży-
cia i  muzyki. Gdy już napisałem 
cały repertuar, gdy odbyła się 
pierwsza próba, to zrozumiałem, 
że moje marzenie się spełniło. 
W  grudniu ruszamy w  trasę, za-
gramy siedem koncertów w Pol-
sce. Graliśmy już trasę w Holan-
dii i planujemy przyszłe koncerty 

w Europie w przyszłym roku.

- Kilka lat temu nagrałeś płytę „Polska”, która jest refleksją nad tym 
jak powinien wyglądać nasz kraj, w którym kierunku powinien po-
dążać. Mówiłeś między innymi: „kraj dumny, radosny, piękny”. Tak 
widziałeś Polskę cztery lata temu. Czy tak ją widzisz teraz?
- Dzisiaj bym chyba nie użył tych słów, co wtedy. Wtedy nie czytałem 
jeszcze książek Dawida R. Hawkinsa, naukowca, psychiatry, wybitnego 
specjalisty w dziedzinie rozwoju świadomości. On dumę plasuje bardzo 
nisko w tabeli emocji. Dlatego, że duma jest zawsze związana z pogar-
dą. Tkwienie w dumie zakłada istnienie przeciwnika i zmusza do walki, 
a zwalczanie przeciwnika na poziomie fizycznym rzadko kiedy prowadzi 
do wewnętrznego rozwoju.

- Duchowość, świadomość to jedno, ale co z tą Polską?
- Trzeba zdać sobie sprawę, że państwa narodowe są pewnego rodzaju 
scenografią dla gawiedzi. Dzisiaj mamy globalne powiązania kapitałowe. 
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Jeżeli wśród dziesięciu najpotężniej-
szych gospodarek świata, sześć z nich 
to są korporacje, to znaczy, że systemy 
polityczne pokazywane w  telewizji są 
fikcją. W  sejmie powinni siedzieć po-
słowie reprezentujący Bayer, BP, Co-
ca-Colę i  Siemensa. Po prostu żyjemy 
w  tzw. korpokracji i  dzisiaj podziały 
przebiegają zupełnie inaczej. W syste-
mie korpokracyjnym nie istnieje coś 
takiego jak naród, istnieje co najwyżej 
obywatelstwo. Takie umowne oznako-
wanie stada, które zamieszkuje dany 
teren.

- Jesteśmy nieświadomymi niczego 
niewolnikami?
- Trybikami w finansowej, geopolitycz-
nej machinerii. Miałem niedawno chałturę we Frankfurcie, po której zo-
stałem zaproszony na kolację z wysokimi urzędnikami Banku Centralne-
go. Jeden z nich mówił, że finanse całego świata spoczywają w rękach 
kilkuset osób. Był tym wyraźnie zaniepokojony.

- Często grasz chałtury?
- Grywam dla najróżniejszych ludzi. Gram dla mafii farmaceutycznej, 
gram dla przestępców w więzieniach, dla polityków, dla najróżniejszych 
korporacji, dla prawników, którzy mnie wynajmują na swoje zamknięte 
imprezy i gram dla znajomych, przyjaciół oraz ludzi, którzy przychodzą 
na koncerty i kupują sobie bilet. I muszę powiedzieć, że jeżeli udaje się 
zamienić moje ciało fizyczne w tak zwany portal, to następuje kontakt 
na wyższych poziomach i tu nie ma znaczenia jacy to są ludzie.

- Jedna z dziennikarek napisała kiedyś, że „Możdżer i Stańko doko-
nali cudu nad Wisłą i  sprawili, że Polacy słuchają jazzu”. Słuchają 
nadal, bo to widać na koncertach. Pytanie czy również rozumieją. 
Czy muzykę w ogóle należy starać się rozumieć?
- Muzyka ma wiele warstw. Jedną z nich jest warstwa emocjonalna, którą 
zrozumie każdy. Druga to warstwa intelektualna, którą zrozumieją nie-

liczni. No i  jeszcze są warstwy subtel-
ne, duchowe, które są przez niektóre 
osoby rozumiane, nawet kiedy nie do 
końca sobie to uświadamiają. Jeżeli 
więc którykolwiek z  tych poziomów 
jest odżywiany podczas koncertów, to 
człowiek z  takiego koncertu nie wyj-
dzie, nawet jeśli go nie rozumie.

- Porozmawiajmy o  sprawach bar-
dziej przyziemnych. Gdzie teraz 
mieszkasz?
Można powiedzieć, że mieszkam tak 
naprzemiennie, trochę w Sopocie, tro-
chę we Wrocławiu, a tak naprawdę, to 
włóczę się po lotniskach.

- A  gdzie jest to Twoje miejsce, to 
właściwe, w którym czujesz, że jest Twój dom?
- W klatce piersiowej. To jest to miejsce, gdzie jestem naprawdę u siebie. 
Zmieniłem w ogóle definicję domu. W tej chwili moje ciało fizyczne jest 
moim domem. Niestety, żadna przestrzeń miejska nie służy utrzymaniu 
zdrowego biopola. Ilość pól magnetycznych i  różnych zanieczyszczeń 
powoduje, że człowiek głupieje. Prawda jest taka, że my nie żyjemy na 
tej planecie, tylko jesteśmy częścią tej planety, integralną częścią Matki 
Ziemi. Tymczasem sramy do wody pitnej i zatruwamy powietrze, którym 
oddychamy. Czarna propaganda dyskredytuje biopaliwa, zimne pryszni-
ce i chodzenie na boso. Nic więc dziwnego, że Matka Ziemia zaczyna się 
buntować stopniowo likwidując ludzkość ze swojej powierzchni, wchła-
niając ją w  swoje trzewia. To naturalny proces, swoisty system samo-
obrony.

- Zatem, jak żyć?
- Nie wiem. Podobno trzeba jeść zupy i nie używać słowa “natomiast”.

Rozmawiali: Jakub Jakubowski, Michał Stankiewicz 
/ Foto: Karol Kacperski

E A R T H  P A R T I C L E S
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Za kulisami 
życia
Prestiżowy utwór małżeński 
w czterech aktach na dwie pary

Danie Źródlewski 
foto Dagna Drążkowska

MUA Agnieszka Ogrodniczak

Postaci:
Małgorzata Chryc-Filary – aktorka Teatru Polskiego w Szczecinie, żona Zbigniewa, urodzona w Radomsku (a dusza z Podhala)
Zbigniew Filary – aktor Teatru Polskiego w Szczecinie, mąż Małgorzaty, szczecinian, pochodzi z Olsztyna 
Danuta Kamińska – aktorka Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie, żona Dariusza, szczecinianka, pochodzi z Giżycka 
Dariusz Kamiński – aktor, Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie mąż Danuty, szczecinian, pochodzi z Białegostoku

Danuta i Dariusz Kamińscy
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Akt pierwszy: wyhaczanie wujaszka

Danuta: Podobno wpadłam Darkowi w  oku już na egzaminach wstęp-
nych. „Wyhaczył” mnie wzrokiem.

Dariusz: Pamiętam nawet jak była ubrana – zielone bojówki, bluzeczka 
w kratkę, blond włosy, takie króciutkie – jak Mia Farrow.  

Danuta (z  uśmiechem): Trochę dziwny był, chudzina okropna, taki pa-
tyczek. Dziwoląg, ale sympatyczny dziwoląg. Szybko się zaprzyjaźnili-
śmy, trochę chodziliśmy ze sobą, potem się rozeszliśmy i dopiero tak na 
poważnie na trzecim roku. Na czwartym roku studiów pojechaliśmy do 
Szczecina robić spektakl dyplomowy i… zostaliśmy tu.

Danuta: Na początku mieszkali-
śmy w teatrze, w starej Pleciu-
dze przy Kaszubskiej. Dosta-
liśmy dwa pokoje, bo byliśmy 
przecież jeszcze „tylko” parą, 
a  nie małżeństwem – takie 
przepisy były. Ja miałam pokój 
gościnny, a  Darek dostał łóżko 
polowe w archiwum. 

Dariusz: Spałem na tekstach. 
Dosłownie. Bo to łóżko się za-
padało, i trzeba było podkładać 
pod nie sterty tekstów (śmiech). 
Ale za to cała sala prób była dla 
nas. Tam mieliśmy salon – wspo-
mina Darek. 

małgorzata (rozmarzona): Przy-
stojny chłopak z  czarnymi krę-
conymi włosami, w  koszuli fla-
nelowej w kratę.

zbigniew: Wyglądała jak mała 
dziewczynka z  warkoczykami, 
kokardkami. Mówiła do mnie 
„wujaszku”. 

małgorzata (odcinając się): Do 
wszystkich tak mówiłam, bo 
byłam najmłodsza. Ja zdawałam 
po raz pierwszy i się dostałam, 
a Ty z kolegami walczyłeś kilka 
razy. Ale wracając… Szybko się 
zaprzyjaźniliśmy, jednak prze-
łomem był obóz narciarski na 
drugim roku studiów.

zbigniew (wymowne spojrzenie 
na Małgorzatę): Zwróciłem na 
Ciebie uwagę na tym obozie, 
bo tak pięknie pupę wypinałaś na tych nartach. Nie dało się nie zwró-
cić uwagi (śmiech). Efekt? Na drugim roku byliśmy już parą, a na trzecim 
małżeństwem. W akademiku mieliśmy nawet zupełnie legalny małżeń-
ski pokój. Po szkole był teatr w Sosnowcu, potem w Olsztynie, by wresz-
cie trafić do Szczecina. 

małgorzata: Zagrałam główną rolę w  Olsztynie w  „Tramwaju zwanym 
pożądaniem” i przyjechała do nas scenografka Ania Rachel, która potem 
zachwycona moją rolą powiedziała ówczesnemu dyrektorowi w Szczeci-
nie „bierz ich, fantastyczne małżeństwo z dzieckiem, dziecko odchowa-
ne, bierz ich”. I nas ściągnęli. Dostaliśmy mały pokoik z kuchnią, z dziec-
kiem i  psem – opowiada Małgorzata. 

Dariusz (wybuchając nagle śmiechem): Właśnie mi się nasz ślub przypo-

mniał. Skradziono nam wszystkie prezenty ślubne. Było potwornie go-
rąco, wszystkie drzwi otwarte by jakiś przewiew był, a te prezenty były 
złożone w  jakiejś sali obok. Jak się oddaliśmy w  wir zabawy wszystko 
w niewyjaśnionych okolicznościach znikło. 

Danuta (z przejęciem): Zrobiło się zamieszanie, przyjechała Milicja, za-
częto przesłuchiwać, wyjaśniać, szukać… Pamiętam, ze ten milicjant 
zapytał „co dokładnie zginęło?”. A my przecież nie wiedzieliśmy co do-
staliśmy i musieliśmy pytać gości co nam dawali. A co ciekawe zniknęły 
wszystkie sprzęty, a koperty z pieniędzmi zostały. Takie czasy, w skle-
pach nic nie było…

Akt drugi: życie a teatr
małgorzata (poważnie): Mam 
wrażenie, a właściwie pewność, 
że sprawy czysto zawodowe zo-
stawiamy w pracy. Życia nie da 
się zagrać, ani wyreżyserować. 
W  życiu trzeba być człowie-
kiem, nie postacią. Oczywiście 
bardzo dużo w  domu rozma-
wiamy o teatrze, o naszych ro-
lach, o pracy, ale na tym chyba 
koniec.

zbigniew: Myślę, że z  uwagi 
na naszą pracę mamy znacznie 
więcej tolerancji na stresy. Jak 
Gosia ma premierę, to schodzę 
jej z  drogi. Rozumiemy siebie 
i  rozumiemy teatr. To jest bar-
dzo dużo, bo znamy inne podob-
ne pary, które tego nie rozumie-
ją. Ba! Nie tylko te aktorskie. 
Ale jest chyba coś teatralnego 
w  naszej codzienności, chy-
ba jedyne co wykorzystujemy 
z  tego świata. Cytaty ze sztuk, 
z naszych ról krążą w domu nie-
ustannie. Odpowiadamy sobie 
nimi, można się nawet wybornie 
pokłócić używając tylko cyta-
tów (śmiech). 

małgorzata (rozczulona): A  ja 
lubię jak Zbyszek mi czyta na 
głos. Od razu zasypiam wtedy…  
A tak poważnie to uwielbiam jak 
on czyta mi poezje. 

Danuta (stanowczo): Na tyle się 
znamy, że nie mamy możliwości 
grania przed sobą. Nie ma na to 
szans. Teatr jest nasza pasja, ale 

w domu go nie ma. Chyba, że wspólne uczenie się tekstu.

Darek: Myślę, że „nie aktorzy” lepiej znają się na takim prywatnym uda-
waniu niż aktorzy (śmiech). Na scenie można oszukać, bo na przykład 
negatywna postać może być zagrana przez kogoś absolutnie krystalicz-
nego, a w realnym życiu tak się nie da, te umiejętności są zupełnie nie-
przydatne. No chyba, że na początku znajomości, by kogoś zauroczyć 
i trochę poudawać kogoś innego niż się jest. A życiowe aktorstwo jest na 
krótką  metę. Bardzo krótką. Co ma przetrwać to przetrwa, bez względu 
na zawód.

zbigniew: Gosia powiedziała na początku naszego związku, że nie bę-
dzie gotować, że może chodzić choćby codziennie do baru mlecznego, 
ale gotować nie będzie i już. Więc ja gotuje.  

Danuta Kamińska: Trochę dziwny był, chudzina okrop-
na, taki patyczek. Dziwoląg, ale sympatyczny dziwo-
ląg. Szybko się zaprzyjaźniliśmy, trochę chodziliśmy ze 
sobą, potem się rozeszliśmy i dopiero tak na poważnie 
na trzecim roku.

Danuta Kamińska
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. 
Aleksandra Zelwerowicza w  Warszawie, Wydział Sztuki Lal-
karskiej w  Białymstoku. W  latach 1981–1987 po raz pierwszy 
zatrudniona została jako aktorka lalkarka w  Teatrze Lalek 
„Pleciuga”; w  latach 1987 – 1991 i  1992 – 1995 podjęła pracę 
w  Teatrze Polskim w  Szczecinie jako aktorka dramatyczna. 
Do „Pleciugi” wróciła w 1996 r roku. Jej najważniejsze role to: 
Zelima w  „Księżniczce Turandot” w  reżyserii F. Fromada, Na-
stazja Filipowna w „Idiocie” w reżyserii A. Maja, Doris Levine 
w „Bogu” W. Allena w reżyserii Zbigniewa Wilkońskiego, „Anty-
gona” w reżyserii Zbigniewa Wilkońskiego, tytułowa „Królowa 
śniegu” w reżyserii Anny Augustynowicz. W 1985 roku została 
laureatką piosenki aktorskiej we Wrocławiu. 

Dariusz Kamiński
Absolwent Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwero-
wicza w Warszawie, Wydział Lalkarstwa w Białymstoku. Jako 
aktor związany jest z  Teatrem Lalek Pleciuga od 1981 roku. 
Zagrał między innymi w  Korozji w  reżyserii Leszka Mądzika, 
„Tańczącej gazeli i magicznym tam-tamie” w reżyserii Zbignie-
wa Niecikowskiego, „Małej syrence” w  reżyserii Waldemara 
Wolańskiego i „Bajkach samograjkach” w reżyserii Anny Augu-
stynowicz. Jako reżyser zadebiutował w  1995 roku przedsta-
wieniem „Jaś i Małgosia” Jana Brzechwy. 
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małgorzata (nieco zakłopotana): No nie umiem gotować, i  co z  tego… 
I nie da się tego ani zagrać, ani wyreżyserować (śmiech).  

Akt trzeci: teatr a życie 
zbigniew: Teatr daje jakieś takie spełnienie. Dzięki temu, że ta praca 
sprawia nam przyjemność jesteśmy ludźmi szczęśliwszymi. A  ludzie 
szczęśliwi łatwiej się dogadują, i są łagodniejsi. 

małgorzata: Ktoś kto wykonuje inny zawód na pewno tyle się nie śmieje, 
tyle nie przeżywa.  W każdym dorosłym jest tam gdzieś w środku ukryte 
takie wieczne dziecko, a my w naszej pracy możemy bezkarnie być tym 
dzieciakiem ile się da…. 

Danuta: Faktycznie jakieś większe ścieranie ma miejsce w sytuacjach, 
w  których Darek reżyseruje. Ja 
albo gram w  tych spektaklach, 
albo jestem jego asystentką. 
Wtedy się ścieramy, dyskutuje-
my, ale nie kłócimy się o  „Kop-
ciuszka” czy „misia”. Jednak fak-
tycznie zawsze się mu wtrącam 
(śmiech).

Dariusz (z  szydercza powagą): 
Ja cenię bardzo jej uwagi, a  jak 
się nie zgadzam z  nimi, to po-
tem w  domu przemyślę… i  się 
zgadzam (śmiech). Wracamy do 
domu, otwieramy butelkę wina 
i  dalej się kłócimy… jak reżyser 
i  aktor. Ale to chyba nie odbie-
ga od normy, choć faktycznie 
mamy więcej czasu na rozmo-
wę. Aktorzy robią swoje i  idą 
do domu, a  my choć idziemy 
do domu dalej mamy tam teatr 
(śmiech).

Danuta: W  ostatnim spektaklu 
ja gram babcię, a  on leśnicze-
go i  nasze postaci mają się ku 
sobie. Doświadczenie życiowe 
pomagało w  zbudowaniu roli. 
Ale w  teatrze lalkowym mamy 
jeszcze „filtr” lalki i  to bardziej 
takie zadanie grupowe, czy ze-
społowe. Jednak przyznaję, że 
bardzo cenimy siebie  jako ak-
torów, mamy do swojego rze-
miosła dużo zaufania. I nie tylko 
poprzez małżeńskie sprawy.

Dariusz: Jest jeszcze jeden in-
trygujący wymiar tego teatral-
nego małżeństwa – po niejednej  
premierze, w której grałem ja a Dana nie, to i tak ona dostaje komple-
menty od widzów po spektaklu (śmiech).

zbigniew (wyraźnie szukający w pamięci): Jako małżeństwo na scenie? 
Hmmm… pamiętam jak Gosia grała kiedyś moją córkę (śmiech). Mam! 
W „Prywatnej klinice” gramy małżeństwo! Ale tam chyba nie da się nic 
z życia przenieść, to zbyt charakterystyczne role.  

małgorzata:  W „Prywatnej klinice” im głupiej tym lepiej. Zresztą nie są-
dzę, by ktoś mógł pokochać taką kretynkę jaką tam gram (śmiech). Ta 
postać nie ma nic a nic ze mnie. 

zbigniew: Myślę, że na scenie, w  roli nasza prywatność nie liczy się, 
zresztą nie dało by się tego oglądać (śmiech). Na scenie musimy zapo-

mnieć, że się znamy, musimy zostawić nasze emocje w garderobie.

małgorzata (nagle): Czekaj. Był taki spektakl, gdzie nasze emo-
cje się przydały! Pamiętasz „Notanik” Jean Clauda  Carrièra w  Olsz-
tynie. Tam się wszystko mogło zdarzyć w  tych rolach, ale dużo 
nam dawało, że jesteśmy razem w  miłosnych, intymnych scenach.  
Zbigniew (ze śmiechem): To pewne. 

małgorzata (rozczulona): Jeszcze mi się coś przypomniało. Całkiem 
niedawno wspólnie zagraliśmy w teledysku rapera Soboty do piosenki 
„Przepraszam”. Ja nie znam rapu, nie słucham, ale wiem, że ta piosenka 
jest bardzo mądra. Gramy tam małżeństwo, które wiele przeszło i od-
chodzi… Myślę, że to nasza taka rola, która jest swego rodzaju zwieńcze-
niem wspólnej drogi. A ten teledysk to ma z piętnaście milionów odsłon!
[przyp.autor: stan na 20 stycznia 2018 – 27 338 798 wyświetleń)

 
Akt czwarty: owoce
Danuta: On od dziecka rósł na 
aktora! Od zawsze wiedziałam, 
że pójdzie w  tym kierunku, to 
było oczywiste. 

Dariusz: Jak był malutki, to 
przewijaliśmy go na scenie. 

Danuta: Jak powiedział, że chce 
iść do szkoły teatralnej to nic 
a nic nie byłam zdziwiona.

Dariusz: Przygotowywali-
śmy go do egzaminów, jesz-
cze w  starej Pleciudze. To był 
dramat. Ale on był drętwy 
(śmiech). Postawiliśmy go na 
scenie, my na pustej widow-
ni i  daliśmy mu taki wycisk.  
Danuta: Myśleliśmy, że powie 
nam, że rezygnuje i że nie będzie 
zdawał. A on to wszystko przy-
jął i jak nas potem zaskoczył. 

Dariusz: Dalej zaskakuje. W każ-
dej roli. 

[Damian Kamiński, syn Danuty 
i  Dariusza jest aktorem w  war-
szawskim Teatrze Guliwer] 

małgorzata (wcale bez żalu): 
Nie poszedł w aktorstwo. Choć 
od zawsze miał ciągoty literac-
kie i językowe. 

Zbigniew: Jak zapytałem go co 
chciałby robić w życiu, to usłyszałam że najchętniej by leżał na kanapie 
i czytał ksiązki, czyli że chce zostać filozofem.

małgorzata: Podsunęłam mu kilka innych pomysłów, z uwzględnieniem 
powyższego. Namawiałam go na stosunki międzynawowe, bo wydawało 
mi się, że to będzie miało wzięcie. 

zbigniew: Posłuchał matki.  On to nazywa nauki politologiczne. Właśnie 
się doktoryzował, jest wykładowcą i się spełnia w tym jak my w teatrze.

[Dr Mateusz Filary wykłada między innymi w Instytucie Nauk o Polityce 
i Administracji w krakowskiej Akademii Ignatianum]

Zbigniew Filary: Zwróciłem na Ciebie uwagę na tym 
obozie, bo tak pięknie pupę wypinałaś na tych nartach. 
Nie dało się nie zwrócić uwagi...

Małgorzata Chryc –Filary
Aktorka Teatru Polskiego.Absolwentka Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w  Krakowie. Zadebiutowała w  roku 1982 
w  Teatrze Zagłębia Sosnowiec rolą Pinokia w  reżyserii Jacka 
Medweckiego. Związana z teatrami: w Zagłębiu Sosnowcu i im. 
Stefana Jaracza w Olsztynie, a także z Teatrem Telewizji, w któ-
rym zagrała w spektaklach Tadeusza Ryłko „Niobe” Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego (1983) oraz „Wyrok” Fontana 
Ciro (1985). Od roku 1990 związana na stałe z Teatrem Polskim 
w  Szczecinie. Jej najważniejsze role: Barbara Smith w  „May-
day”, Magda w „Prywatnej klinice”, Prostytutka w „Operze za 
trzy grosze”, Rozstropska w „Pijakach”.

Zbigniew Filary
Aktor Teatru Polskiego. Absolwent Wydziału Aktorskiego 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w  Krakowie (1982). 
Zadebiutował w roku 1976 w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Gru-
dziądzu w spektaklu „Dziś do ciebie przyjść nie mogę…” Lecha 
Budreckiego i  Ireneusza Kanickiego, w  reżyserii Bronisława 
Orlicza. Związany z  teatrami: im. Aleksandra Fredry w Gnieź-
nie, Teatrem Zagłębia Sosnowiec i  Teatrem im. Stefana Jara-
cza w  Olsztynie. Od roku 1990 na stałe związany z  Teatrem 
Polskim w Szczecinie. Najważniejsze role: Archambaud w „Ko-
lacji dla głupca”, Devignard w Balu Manekinów, Spencer w „Ko-
gucie w rosole”, Gordon w „Prywatnej Klinice”, Jack Cameron 
w „Przyjaznych duszach”.
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Małgorzata Chryc-Filary, Zbigniew Filary



Pokaż,  
że kochasz
Jedni omijają je szerokim łukiem, inni świętują w najlepsze. Mimo że nie wywodzą się z polskiej tradycji, Walentynki to doskonały 
czas, by sprawić przyjemność bliskiej osobie. Z okazji Święta Zakochanych wyszukaliśmy upominki, które pomogą Wam 
powiedzieć „kocham”.

Miłosne motywy dekoracyjne żadnej 
kobiecie nie pozwolą zapomnieć o 
osobie, która podarowała jej torebkę 
Liu Jo. Propozycja dla wiecznie 
zabieganych pań to „Hawaii” tote 
bag (599 zł), a dla kobiet ceniących 
wszechstronność i elegancję 
mała, ozdobiona efektownymi 
wykroczeniami torba typu crossbody 
„Melrose” (569 zł).
Liu Jo, Szczecin,  
Galeria Kaskada, poziom 0

Melrose

Tym prezentem rozwiążesz 
odwieczny problem każdej 
kobiety: co na siebie włożyć. 
W dopasowanej sukience 
marki Marella (999 zł) będzie 
się czuła jak prawdziwa dama. 
Kolor nasyconej czerwieni, 
rozcięcie, ukryty z tyłu zamek 
i podkreślający talię pasek 
dodadzą jej pewności siebie.
Marella, Szczecin,  
al. Wojska Polskiego 20 

Tego dnia, a może bardziej tej nocy nie 
można się obejść bez seksownej bielizny, 
a nic tak nie podkręci atmosfery jak 
czerwień i koronki. Nocna koszulka Bona 
marki Nipplex (99,99 zł), wykonana z 
przyjemnej wiskozy z lekko usztywnianą 
miseczką, podkreśli atuty każdej kobiety. 
Salon Bielizny Ebras,  
Szczecin, pl. Żołnierza 17

Metal i skóra. Lojalność i zdrada. 
Gniew i seks. Tymi hasłami 
opisywana jest książka Madeline 
Sheehan „Niepokorna” (36,90 
zł). To nie jest ckliwa love story. 
Pełna namiętności i pożądania 
lektura wydawnictwa Czwarta 
Strona, którą warto przeczytać 
we dwoje. 
www.czwartastrona.pl 

Serduszka zostawmy paniom. 
Mężczyźni zdecydowanie bardziej 
niż miłosne motywy docenią 
uniwersalny wygląd, a czapka 
z daszkiem Armani Exchange 
(289 zł) z kolekcji Wiosna/Lato 
2018 to praktyczny upominek, 
który przyda się w garderobie 
każdego pana, ceniącego komfort 
i swobodę. 
Boutique Chiara, Szczecin,  
ul. Ks. Bogusława X 11
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Hawaii



Ręcznie robione cukierki karmelki 
(od 7 zł/100 g) i lizaki z motywem 

serduszka (od 4 zł) – czy może być 
słodszy upominek na Walentynki? 

Jeśli taki drobiazg to dla Was 
za mało, nie ma problemu z 

zamówieniem lizaka o wybranym 
smaku i np. 0,5 m średnicy. 

Cukier Lukier, Szczecin,  
pl. Orła Białego 7

Jeśli 14 lutego marzy Wam się romantyczny wieczór na plaży, z 
pomocą przyjdzie podwójny komplet pościeli „plaża” (od 385 zł) czy 
poduszka z gryki 50x30 utrzymana w tym samym wzornictwie (120 
zł). Idealny prezent na Walentynki, zwłaszcza że na pościeli można 
doszukać się narysowanego na piasku serduszka przebitego strzałą. 
Foonka (dawniej Hayka), Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A  
lub na www.foonka.store  

Eleganckiemu mężczyźnie, który 
ceni unikatowe przedmioty, 

podaruj zestaw do whisky Final 
Touch (119 zł). W niebagatelnej 

tubie prezentowej znajdzie 
ozdobioną wyjątkowym wzorem 
szklankę do whisky i silikonową 

formę do lodu.
www.forhim.pl, możliwy odbiór 

osobisty w Szczecinie

Kwiaty to uniwersalna i zawsze ceniona propozycja na prezent. 
Starannie wykonane kompozycje kwiatowe, m.in. bukiety  
i flower boxy, możesz wręczyć osobiście albo wysłać w dowolne 
miejsce na świecie.
www.kwiaciarnieprowansja.pl

Praktycznie i z pomysłem? To panowie 
lubią najbardziej, więc podróżne etui 
na koszulę marki Packshi (99 zł) będzie 
świetnym prezentem dla każdego z nich. 
Dzięki specjalnej przegródce i instrukcji 
ten gadżet ułatwi życie każdemu 
mężczyźnie w delegacji, zabezpieczając 
koszulę przed zagnieceniami. 
www.forhim.pl, możliwy odbiór osobisty 
w Szczecinie

Czerwona torebka (420 zł) podkreśli kobiecość  
i styl użytkowniczki, stanowiąc idealne wykończenie 
stylizacji codziennej oraz wieczorowej. Elegancka, 
welurowa, z motywem kwiatowym – doskonała 
na wielkie wyjście. Dostępna również w kolorze 
granatowym.
VIP Collection, Szczecin, al. Wojska Polskiego 22

W Święto Zakochanych nic nie wprowadzi 
romantycznego nastroju tak jak blask świec. 
Zapachowe świeczki walentynkowe Bridgewater, 
Kringle czy Yankee Candle (od 11 do 115 zł) są więc 
idealne do wyrażenia uczuć ukochanej osobie – 
także bez okazji.  
Szczecin, Galeria Kaskada (poziom 0)  
lub Centrum Handlowe Galaxy (poziom 0)
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Michał Leksiński zamierza wspiąć się na wszystkie najwyższe szczyty Ziemi. Mont 
Blanc, Elbrus oraz Kilimandżaro już za nim. W  najbliższych dniach podejmie próbę 
dostania się na Aconcaguę w Ameryce Południowej. Góra znajduje się na wysokości 
6962m. – Dzięki tym wspinaczkom jestem w stanie pomóc potrzebującym dzieciom 
z Fundacji Happy Kids – mówi 29-latek.

Ryzykuje życie 
i pomaga dzieciom
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Michał Leksiński porywa się na rzeczy, które dla wielu z nas 
są niewyobrażalne. Wspina się na najwyższe szczyty świata, 
podejmuje się także innych ekstremalnie niebezpiecznych 
wyzwań. Nie robi tego wyłącznie z myślą o sobie. Szczegól-

nie dzięki wspinaczkom pozyskuje fundusze, które później przeznacza 
na pomoc potrzebującym dzieciom. Przyznaje, że podróże „kręciły” go 
niemal od zawsze. Gdy skończył studia zaczął realizować swoje marze-
nia związane z poznaniem różnych zakątków kuli ziemskiej.

– Wykorzystałem czas studiów i moment, który nastąpił zaraz po nich na 
dłuższe podróże. Za mną jest prawie miesiąc samotnej wędrówki przez 
Japonię, czy pętla ponad pięciu tysięcy kilometrów przez Indie pociąga-
mi. Zwiedziłem już ponad 40 krajów, w których miałem przyjemność po-
znawać ludzi i kulturę, często niezwykle odmienną od naszej – opowiada 
Michał. – Starałem się zawsze wszystko organizować samodzielnie. 

Podróżnik uwielbia adrenalinę, nie są mu także obce sporty ekstremal-
ne. Skakał na spadochronie, odważył się na skoki na bungee. 

– To moje małe marzenie, które systematycznie realizuję: top 6 naj-
wyższych skoków świata. Mam póki co trzy z nich za sobą: najwyższy 

na świecie z Macau Tower w Chinach (233 m), drugi najwyższy to skok 
z  tamy wodnej w  Szwajcarii z  wysokości 220 m oraz piąty najwyższy 
w kolejności skok to Most Europy 192 m. Wydaje mi się, że zarówno po-
dróże, te dalekie i te bliskie, jak i kolejne ekstremalne doznania przybliża-
ły mnie do tego pionowego świata, jakim jest wspinaczka. Gdy w końcu 
ją odkryłem, zrozumiałem że to prawdziwa pasja.

Wspina się i tym samym pomaga dzieciom

– Z  Fundacją Happy Kids miałem przyjemność poznać się nieco wcze-
śniej, gdy nasze drogi przecięły się w moim zawodowym życiu. Gdy zoba-
czyłem, co robią i jak profesjonalnie podchodzą do tak trudnego tematu, 
jakim jest piecza zastępcza – byłem pozytywnie zaskoczony – opowiada 
chłopak. – Zrobili na mnie ogromne wrażenie. Gdy zrodził się pomysł Ko-
rony Ziemi, nie miałem wątpliwości, że Happy Kids będzie moim pierw-
szym wyborem. Zgodzili się wejść w projekt. Za to i za wiele innych rze-
czy zawsze będę im dziękował. 

Fundacja Happy Kids działa od 2001 roku. Pracuje głównie na rzecz dzie-
ci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. 
Stworzyli już dla nich 12 rodzinnych domów dziecka. Aktualnie w realiza-
cji jest tworzenie 13. Będzie budowany od samych podstaw 

– Mój projekt nazwałem „7 Happy Summits”. Jest to połączenie nazwy 
Fundacji „Happy Kids” z  nazwą wyzwania „7 Summits”. Wyzwanie to 
znane jest również pod nazwą „Korony Ziemi”, czyli najwyższych szczy-
tów poszczególnych kontynentów. W  teorii mamy siedem szczytów, 
w praktyce ze względu na rozbieżności interpretacyjne dziewięć – opo-
wiada Michał. 

W skład Korony Ziemi wchodzą: w Europie: Mt Blanc (4810 m) lub Elbrus 
(5642 m), w Afryce Kilimandżaro (5895 m), w Ameryce Płd. Aconcagua 
(6962 m), w Ameryce Płn. Denali (6192 m), w Azji Mt Everest (8848 m), 
w  Australii i  Oceanii Góra Kościuszki (2228 m) lub Piramida Carstesza 
(4884 m), wreszcie na Antarktydzie Masyw Vinsona (4892 m). 

– Mam na koncie kilkanaście szczytów na kilku kontynentach. Te wcho-
dzące w  skład Korony Ziemi to Mont Blanc, Elbrus oraz Kilimandżaro. 
Mt Blanc nauczył mnie uporu. Góra z  pozoru prosta wpuściła mnie na 

swój szczyt dopiero za trzecim razem. Jednak nagrodę jaką otrzymałem 
– pierwszeństwo na szczycie tego dnia – było czymś niezapomnianym. 
Z kolei Kilimandżaro miało dać naukę, że góry nie zawsze są takie jak jest 
sobie wyobrażamy. Zamiast słonecznej Afryki, otrzymałem sześć dni nie-
ustającego deszczu, a na koniec śniegu. Na szczycie, na którym stanąłem 
o 7 rano 1 stycznia 2017 czułem się jak w środku piłki ping-pongowej. To-
talna biel. Zero widoków. Natomiast na Kaukazie dostałem lekcję deter-
minacji. Była to samodzielnie zorganizowana wyprawa. Atak szczytowy 
z oddziałem rosyjskiej armii, który się z nami zakolegował załamał się na 
5000 m i musieliśmy wracać. Ponowiliśmy próbę dwa dni później i szczyt 
był nasz. Góry, jak ktoś kiedyś powiedział to tylko kupa kamieni, której 
sens nadają ludzie którzy na nie wchodzą. Coś w tym jest – mówi Michał. 

Dzięki tym podróżom projekt „7 Happy Summits” przyniósł Fundacji 
wsparcie finansowe z dwóch projektów górskich, gdzie część sponsorin-
gu została przeznaczona właśnie na potrzeby dzieci. To również obóz 
wspinaczkowy zorganizowany dla 12-stki podopiecznych organizacji. 



– Pojechaliśmy w Jurę na kilka dni, gdzie pod czujnym okiem instrukto-
rów wspinaliśmy się z podopiecznymi Fundacji. Organizujemy spotkania 
w Rodzinnych Domach, prezenty z ekspedycji, spotkania na Wigilię czy 
Dzień Dziecka. Staram się być cały czas być w kontakcie z najmłodszymi 
nie tylko poprzez media elektroniczne, ale również w prawdziwym życiu 
– opowiada Leksiński. 

Ambitne plany na 2018 rok

Już w styczniu Michał rusza do Argentyny by zdobyć najwyższy szczyt 
Ameryki Południowej – Aconcaguę. Następnie chce polecieć na Alaskę, 
aby zdobyć Denali, a na koniec w listopadzie zdobyć oba szczyty Austra-
lii i  Oceanii. By tego dokonać potrzeba również nienagannej kondycji. 
Ćwiczy więc trzy razy w tygodniu, pod kątem siłowym i wydolnościo-
wym. Przed wyjazdami stosuje odpowiednią do warunków dietę. 

– Ze sprzętem na szczęście nie mam problemów. Poprzednie wyprawy 
sprawiły, że jestem dobrze przygotowany w  tym zakresie. Jak zawsze 
kwestią trudną są finanse. Wyprawę na Aconcaguę mam już potwierdzo-

ną, natomiast kolejne dwie to plany. Każda z nich to koszt ok. 30 tysięcy 
złotych, dlatego pomoc sponsorów jest tutaj kluczowa. Poszukiwanie 
firm, czy osób które chciałby w taki projekt zainwestować to żmudna 
praca. Systematycznie walczę o finansowanie wypraw i wierzę, że zain-
teresuję tym projektem szerokie grono ludzi. Zawsze minimum 20 pro-
cent wsparcia jest przekazywane dla Fundacji.

Podróżnik przyznaje jednak, że kolejne lata będą jeszcze trudniejsze. 
Czekają go najtrudniejsze góry: Everest, gdzie podejmie próbę wspinania 
się do strefy śmierci – na poziom ponad 8 tysięcy metrów. Drugim wy-
zwaniem będzie Masyw Vinsona na Antarktydzie – bardzo odległa góra, 
do której ciężko się dostać. Koszt samej ekspedycji kosztował go będzie 
ponad 100 tysięcy złotych. 

– To przede wszystkim będzie wyzwanie finansowe – podsumowuje 
29-latek.  

Autor: Andrzej Kus / Foto: Michał Leksiński
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Lata 30. dwudziestego wieku, nowojorska dzielnica Harlem. Wieczór w legendarnym 
Savoy Ballroom. Dźwięk alkoholu w szkle, rozmów, śmiechu i swingu, czyli tanecznej 
odmiany jazzu. Papierosowy dym, ludzie, w większości czarna społeczność Nowego 
Jorku. Na parkiecie coraz więcej par, muzyka robi się intensywniejsza, wszyscy 
zaczynają tańczyć. Lindy hop – to najmodniejszy styl, który rządzi tej nocy.

Zabawa 
bez reguł
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lindy hop to połączenie tańca towarzyskiego i  solowego, opar-
tego na improwizacji, protoplasta m.in., boogie woogie i  jive. 
Ma bardzo towarzyską naturę – mówią entuzjaści lindy hop ze 
Szczecina i  promotorzy kultury swingowej. – Od lat 80. znowu 

trwa renesans tego stylu na świecie, my od niedawna „zarażamy” nim 
w Szczecinie, dzięki Ogrodom Kultury.

Swing był muzyczną odpowiedzią na totalitaryzm, ponieważ jego roz-
kwit przypadł na lata drugiej wojny światowej. Jego radosny przekaz 
miał dodać otuchy ludziom i  na chwilę odwrócić ich uwagę od wojen-
nego koszmaru. Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald, Benny Go-
odman – ci artyści muzycznie nakręcali swingowy klimat. – Najlepiej się 
tańczyło i nadal tańczy do muzyki granej na żywo. To era big bandów, 



nierozerwalnie związanych ze swingiem – tłumaczą szczecińscy tance-
rze. – Aktualnie nie zawsze jest to możliwe by taki big band mógł zagrać 
na potańcówce więc korzystamy z  Dj’a, który gra wszystkie najlepsze 
utwory związane z lindy hop. Na festiwalach, których w samej Europie 
jest co raz więcej, big bandy to naturalna rzecz, ma się poczucie, że się 
wsiadło w wehikuł czasu i trafiło do złotej ery swingu.

Z  nazwą „lindy hop” związanych jest kilka historii, która prawdziwa - 
trudno powiedzieć. Według jednej z wersji nazwa lindy hop została sko-
jarzona z  pierwszym lotem transatlantyckim odbytym przez Charlesa 
„Lindy” Lindbergha w  1927 roku. Reporter przeprowadzający wywiad 
ze Georgem „Shorty” Snowdenem, jednym z prekursorów lindy hop, po-
łączył termin przez niego użyty z głośnym w tym czasie wydarzeniem 
prawdopodobnie w celu uzyskania rozgłosu. Związek pomiędzy pilotem, 
Georgiem Snowdenem oraz nowym tańcem na stale wtopił się w folklor 
lindy hop, niezależnie od tego czy lot transatlantycki zainspirował na-
zwę dla tego tańca, czy nie. 

Drugim prekursorem lindy hop jest Frankie Manning, człowiek odpowie-
dzialny za większość kroków i  akrobacji charakterystycznych dla tego 
stylu, osoba, która ukształtowała współczesny lindy hop. – Fenomen 
tego tańca polega na tym, że nie obowiązują go żadne reguły, nie pod-
lega schematom. Można zatańczyć z osobą, której się nie zna i świetnie 
się bawić – zachwalają wielbiciele lindy hop. – Wymaga jedynie odrobiny 
dystansu do siebie gdyż z tym stylem związane są żarty, śmiech i zwy-
czajne parkietowe wygłupy. To nie jest poważne tango czy sensualna 
salsa. To taniec w białych tenisówkach i spódnicy w grochy.

Ta bardzo dynamiczna forma tańca może łączyć w sobie układy choreo-
graficzne, sekwencje improwizowane solo oraz w parze, bardzo często 
z akrobacjami z czego zresztą jest najbardziej znany. Współcześnie tan-
cerze lindy hop starają się odtwarzać historyczne układy zarejestrowa-

ne na filmach lub nauczane przez tancerzy takich jak wspomniany Fran-
kie Manning. – Jest kilka podstawowych figur, które musimy w trakcie 
ich wykonywania dopasować do muzyki. Nie musimy trzymać przy tym 
ustalonego rytmu – wyjaśniają tancerze. – W  czasie tańca mieszamy 
wszystkie podstawowe kroki na wszelkie możliwe sposoby, możemy je 
połączyć np. z charlestonem. Na początku to może się wydawać dziwne, 
że muzyka np. leci na 8 a my tańczymy na 6. To tylko pozornie trudne. 
Tutaj nie ma po prostu reguł – dodają.

Czasy swingu to także moda, ubiór. Ludzie w  tamtej epoce wyglądali 
pięknie. To olśniewające suknie, makijaże, eleganckie koszule, piękne 
fryzury i garnitury. – W swingu wspaniałe jest jeszcze to, że to nie tyl-
ko sama muzyka i taniec się liczą, ale też odpowiedni strój, co nie jest 
ostatnio takie trudno, gdyż ta moda wraca. Wystarczy wejść do zwykłej 
sieciówki by znaleźć ubrania w stylu retro – mówią tancerze. – Panowie 
noszą muszki, szelki, kaszkiety, panie występują w sukienkach w kwia-
ty, wiązanych trzewikach albo tenisówkach. Modne są wysokie upięcia, 
loki, zadbane wąsy i brody. Odpowiedni strój pomaga wczuć się w ten 
klimat.

W Szczecinie raz w miesiącu można się wczuć w swing w Piwnicy Kany. 
Lokalni entuzjaści lindy hop organizują tam potańcówki swingowe. Od 
niedawna też można się w Szczecinie uczyć w paru szkołach. – Jak ktoś 
polubi ten taniec to może zagłębiać jego tajniki na kursach tańca. My 
jednak podczas każdej potańcówki uczymy chętnych kilku kroków. Jak 
ktoś to polubi to świetnie, jak nie trudno… ale tego chyba się nie da lubić. 
To jest zaraźliwe – dodają na koniec.

Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska 
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W dobie Tindera i innych aplikacji randkowych miłość w swoim romantycznym wydaniu 
zaczyna powoli istnieć tylko w książkach, filmach i wspomnieniach. Nie jest to dobre zjawisko, 
bo paradoksalnie przypomina nam o tym, o czym chyba zapomnieliśmy: prawdziwe uczucia rodzą 
się tu, w realu a nie w wirtualnym świecie. Przy okazji Walentynek postanowiliśmy przenieść się do 
przeszłości. Będzie bardzo staroświecko, ale lokalnie. Przedstawimy wam miłość w wydaniu 
Gryfitów. Na przykładzie kilku par pokażemy, że pewne rzeczy się nie zmieniają a amory 
w książęcym wydaniu są równie skomplikowane, jak nasze, zwyczajnych ludzi.

Kochać jak Gryfici

Pomorscy kronikarze nie opisali miłości na miarę romansu Zyg-
munta II Augusta i  Barbary Radziwiłłówny – mówi Joanna Ko-
ścielna, kulturoznawca, badająca historię Księstwa Pomorskie-
go – Są jednak w dziejach Gryfitów opowieści o pasji, zdradzie, 

a nawet zbrodni. Są też opowieści o miłości wiernej, takiej, która zdarza 
się raz w życiu.

Piękni i bogaci: Erdmuta i Jan Fryderyk

Uchodzili za najbardziej atrakcyjną parę książęcą na Pomorzu. Oboje 
lubili przepych dworskiego życia, luksusowe przedmioty, stroje, klejno-
ty, bale, maskarady, polowania, zimą jazdę na łyżwach i szalone kuligi 
z pochodniami i  fajerwerkami. Ich wyprawione z wielkim przepychem 
wesele miało miejsce 17 lutego 1577 w Szczecinie. Wśród gości nie bra-

kowało posłów cesarza i króla Polski. Erdmuta, młodsza od męża o 19 
lat, była śliczną, szczupłą blondynką, o delikatnych rysach i pięknych 
oczach. Z Janem Fryderykiem zaręczona została już w wieku 7 lat – opo-
wiada Joanna Kościelna – Miłość męża zdobyła, ale to wcale nie ozna-
czało, że był jej wierny. Książę wiódł dość swobodne życie erotyczne, 
nawet po ślubie. – O  ekscesach władcy musiano na Pomorzu ponad 
miarę plotkować, bowiem w 1589 roku odbył się proces o zniesławie-
nie księcia, w który uwikłana była sama Sydonia von Borcke. Powołują-
ca się na rozmowę Sydonii z służącą Cathariną, pani von Brockhausen 
rozsiewała pogłoski, że książę egzekwował „ius primae noctis” (prawo 
pierwszej nocy) wobec wszystkich dwórek, czy to panien, czy służą-
cych. Tego typu epizody nie wpływały na dłuższą metę na wzajemnie 
relacje małżonków, a o czułości i trosce Jana Fryderyka o żonę świadczą 
jego listy i testamenty. 

Bogusław XIII i Anna
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Nagła śmierć męża (9 lutego 1600) była wstrząsem dla Erdmuty. Długie 
lata wdowieństwa spędziła w Słupsku. W testamencie prosiła, aby po-
chowano ją w  kaplicy zamkowej w  Szczecinie i  nalegała, aby na palec 
włożono pierścień z 13 diamentów, którym poślubił ją Jan Fryderyk. 

Jesienna miłość: Anna i Bogusław XIII

Taka była miłość, która przytrafiła się Bogusławowi XIII (1544-1606). 
Spadła na niego nieoczekiwanie i w późnym wieku. 

Książę był człowiekiem rozsądnym, i  tak też rządził swym państwem, 
znał się na finansach, miał zrozumienie dla nauki i sztuki. Nie lubił prze-
pychu, był uprzejmy, towarzyski. Z pasją zajmował się mechaniką, sny-
cerką, złotnictwem, przeprowadzał eksperymenty chemiczne, intereso-
wał się medycyną. Lubił polowania, zwłaszcza na dziki, hodował wielkie, 
rasowe konie. Zbliżająca się starość napełniała go lekką melancholią, 
a te pogodnie jesienne nastroje oddają wpisywane do sztambuchów sło-
wa: „Die Zeit ist kurtz, der Tod ist schnel, ein jeder lebe wie er sterben 
wil” (czas [życia] jest krótki, śmierć jest szybka, niech więc każdy żyje 
tak, jakby [zaraz] miał umrzeć). 

– Po śmierci swej pierwszej żony, Klary (1598), niemłody książę po trzech 
latach wdowieństwa ożenił się z  Anną von Schleswig-Holstein. Anna 
była od niego 33 lata młodsza – kontynuuje opowieść Joanna Kościelna. 
– Musiała być kobietą wielkiego serca, zdobyła bowiem miłość nie tylko 
męża, ale także jego dorosłych dzieci. Znany jest list jej pasierba, Fran-
ciszka, w którym formalny zwrot „vielgeliebte Frau Vatter” (umiłowana 
żono ojca) przekreślił, wpisując w to miejsce duże serdeczniejsze słowa: 
„geliebte Frau Mutter” (kochana Pani Matko). 

Bogusław bardzo kochał swoją żonę, przypłacił to wręcz zdrowiem. – 
W początkach marca 1606 roku Anna tak ciężko zachorowała, że jedna 
z kobiet czuwających przy niej uznała, że księżna kona i pobiegła zawia-
domić władcę. Usłyszawszy tragiczną wieść książę zasłabł, rozpłakał 

się, a  potem powtarzał, że chce iść za żoną – mówi Joanna Kościelna 
– Gdy wyjaśniło się, że Anna żyje, książę w dzień i w nocy czuwał przy 
jej łożu. To wydarzenie negatywnie wpłynęło na jego stan zdrowia, Bo-
gusław zachorował i zmarł po krótkiej chorobie 7 marca 1606 roku. Pa-
stor patrzący na pełną poświęcenia opiekę, jaką wycieńczona własną 
chorobą Anna otoczyła umierającego męża, zapisał, że źródłem jej mocy 
w tych dniach była „(...) serdeczna miłość i wierność, którą serca tych 
dwojga książęcych małżonków były ze sobą złączone, tak, że można ją 
było wręcz namacalnie odczuć i zauważyć”.

Istnieje bardzo wymowny portret Bogusława XIII i Anny; oboje w uroczy-
stych bogatych strojach, spokojnie patrzą w kierunku widza, a o tym, co 
dzieje się między nimi mówią muskające się nieśmiało dłonie.

Miłość intelektualistów: Philippo-Sophia

Jeżeli myślicie, że zjawisko takie jak „Brangelina” to coś nowego, to się 
mylicie. Pomimo, iż małżeństwo słynnej aktorskiej pary Angeliny Jolie 
i Brada Pitta po kilkunastu latach się rozpadło to jednak tych dwoje na-
zywanych było właśnie takim przydomkiem. Otóż to zjawisko dotyczące 
niebanalnych par pojawiło się już w… XVII wieku. 

Filip II i Zofia byli wyjątkowo dobrze dobraną parą. Książę u kresu nie-
zbyt długiego życia wyznał, jak jest szczęśliwy, że Bóg dał mu taką 
właśnie żonę. Szczecińscy autorzy owego czasu chętnie określali ich 
związek sympatyczną nazwą: Philippo-Sophia. W  ten sposób zwracali 
uwagę na przymioty intelektualne obojga. Ich panowanie to szczytowy 
okres rozwoju kulturalnego Księstwa, czas działania najwybitniejszych 
pomorskich historyków, teologów, poetów i  muzyków. – W  hucznym 
weselu Filipa i Zofii von Schleswig-Holstein wzięło udział wielu książąt 
i posłów zaprzyjaźnionych władców, a uczniowie szczecińskiego Peda-
gogium Książęcego wystawili sztukę „Pastor Fido” (Wierny pasterz). 
Całe miasto było przystrojone, ulicami przeciągały parady jeźdźców, wi-
watowano i pito za pomyślność młodej pary. Paul Friedeborn, kronikarz 

Jan FryderykErdmuta



Szczecina, cieszył się, że przy tej okazji nie doszło do żadnych burd i że 
wszystko przybiegało uroczyście i radośnie. 

Księżna była podziwiana za wielki rozum, dobroć, urok – wymienia Joan-
na Kościelna. – Lubiła czytać, śpiewać, wyszywać, kolekcjonowała książ-
ki. Prowadziła z mężem życie spokojne, w otoczeniu uczonych, dworzan 
i artystów. Oboje dużo inwestowali w sztukę; mapa Pomorza Eilharda 
Lubinusa, pomorska szafa (Kunstschrank), imponująca kolekcja monet, 
zbiór obrazów, bogaty księgozbiór, skrzydło muzealne zamku szczeciń-
skiego to symbole ich panowania. Zofia przeżyła męża o 40 lat. Los nie 
oszczędził jej smutku, patrzyła na upadek dynastii Gryfitów i państwa, 
którego był władczynią.

Skandale i skandaliki

Temat miłostek Gryfitów pojawia się na kartach kronik sporadycznie, 
choć pewnie byłoby, o czym pisać, bo władza to podobno najskuteczniej-
szy afrodyzjatyk. – Według kronikarzy tragicznie skończyły się amory 
księcia Barnima II – zauważa Joanna Kościelna. – Książę w czasie polo-
wania w Puszczy Wkrzańskiej zatrzymał się w Mokrawicy w domu ryce-
rza Widanty i pod jego nieobecność uwiódł mu żonę. Widanta wyczekał, 
i gdy książę raz jeszcze przybył polować w te okolice, zabił rywala. Dzia-
ło się to w 1295 roku, w okolicach wsi Stolec (Stolzenburg). Tragedię upa-
miętniał krzyż stojący przy dawnej drodze z Dobieszczyna do Hintersee.
Skandalicznie układało się małżeństwo dwojga Gryfitów, Eryka II i Zofii, 
córki księcia Bogusława IX. Oboje byli bardzo piękni, i wszystko wska-
zywało, że związek będzie udany i  takim był przez kilka lat. Z czasem 
pojawiły się nieporozumienia, małżonkowie rzadko się spotykali, zaczęli 
prowadzić życie osobne. Zofia, pod której urokiem miał być i król Pol-
ski, Kazimierz Jagiellończyk, nawiązała gorszący poddanych romans ze 
swym ochmistrzem Johannem von Massowem. – Dramatem zakończyło 
się pierwsze małżeństwo ich syna, Bogusława X z  margrabianką Mał-
gorzatą brandenburską. Księżna korzystać miała z  usług przysłanego 
z dworu brandenburskiego doktora Fritza, do dziś nie wiadomo, czy miał 
ją leczyć z bezpłodności, czy dokonywać u niej aborcji. Pewnego razu ów 
Fritz spędził całą noc w komnacie księżnej, o czym doniesiono Bogusła-

wowi. Plotki i podejrzenia książę wykorzystał, aby ostatecznie odsunąć 
się od żony i rozpocząć przygotowania do rozwodu. Nieszczęsnego me-
dyka kazał uwięzić i zagłodzić w wieży zamku w Ückermunde. Za bardzo 
udane uchodzi natomiast drugie małżeństwo Bogusława z polską kró-
lewną, Anną Jagiellonką zawarte 2 lutego 1491 roku. 

Pełnymi temperamentu kobietami były siostry Bogusława X. Jedną 
z nich, Katarzynę wydał za mąż za księcia Henryka I brunszwickiego na 
Wolfenbüttel, ale pożycie pary nie układało się najlepiej. Henryk - wedle 
słów pomorskiego kronikarza Thomasa Kantzowa - „jak to niscy ludzie, 
szybko gniewem wybuchał i bić ją chciał niekiedy”. Wówczas Katarzyna, 
dużo wyższa od męża „chwytała go i  siłą sadzała, mówiąc: „Siedźcie, 
miły panie, w gniew nie wpadajcie tak łacno”, i prędzej nie puściła, aż 
przyrzekł jej pokój, którego zresztą rzadko z chęcią dotrzymywał” – cy-
tuje z  uśmiechem Joanna Kościelna, dodając, iż niedobrana wzrostem 
para miała, co najmniej dziewięcioro dzieci. – O  Elżbiecie, wbrew woli 
przez brata umieszczonej w klasztorze, ten sam autor napisał, że: „nie-
chętnie poszła do klasztoru i często Bogusławowi mówiła: że lepiej by ją 
był oddał biednemu szlachcicowi lub grafowi, zamiast pakować do tego 
nieszczęsnego burdelu (leidige Huren-Haus). Prowadziła się jednak god-
nie i skromnie, i musiała się zadowolić tym, czego nie mogła zmienić”.

Owocami grzesznych miłości Gryfitów byli ich potomkowie „z nieprawe-
go łoża”. Bogusław X miał dwóch synów, Joachima i Krzysztofa, o któ-
rych wykształcenie i los bardzo się troszczył. Naturalnym synem księcia 
Jerzego I miał być Georg Herz. Niektórzy badacze za syna księcia Filipa 
I uważają księcia Ludwika I von Putbus. Nieślubną córkę miał Jan Fryde-
ryk. Książę Kazimierz przez długie lata był w związku z Katarzyną Fro-
rycken, którą traktował, jak księżnę, o co bracia mieli do niego pretensje.

Jak widać na powyższych przykładach miłość Gryfitów była równie pog-
matwana, równie piękna i szczęśliwa, co tragiczna. Gryfici z miłości two-
rzyli, umierali i zabijali. Najważniejsze, że kochali.
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Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe 
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Wojtek Wirwicki – cechuje go lokalny patriotyzm i duch walki.  Dlacze-
go patriotyzm? Bo wszelkie jego projekty, są ściśle powiązane z naszym 
miastem.  Dlaczego duch walki? Bo od kilkunastu lat walczy z pokutują-
cym stereotypem, że w Szczecinie nic się nie dzieje. Jeśli jest ktoś, kto 
tak sądzi, niech zajrzy na portal „wSzczecinie.pl”, a  przekona się, jak 
bardzo nie ma racji. Znajdzie tam mnóstwo pozytywnych informacji.  
Ani na portalu, ani w życiu Wojtka nie ma miejsca na maruderstwo. On 
nie marudzi, tylko działa. Szukał miejsca, które będzie zarówno domem, 
jak i miejscem pracy. Musiało spełniać sporo parametrów: odpowiednia 
lokalizacja, metraż, klimat… Szukał i znalazł. Spotykamy się w miejscu, 
z którego nie chce nam się wychodzić: przestronnie, drewniane podłogi 
tajemniczo trzeszczą, w piecu kaflowym huczy ogień, w drzwiach wita 
nas kot, którego uroda i elegancja zwalają nas z nóg. To Zołzik. Kolej-
ny dowód na to, że Wojtek dąży do spełniania swoich marzeń. Jednym 
z nich było posiadanie kota. I ma. A nawet dwa! Zołzik – klasa, uroda, 
wdzięk, towarzyska natura. To pierwszy kot Mai i Wojtka. Szukali kota 
do adopcji, jeden rzut oka na miłą parę doświadczonej pani z ośrodka 
i wybór padł na Zołzika, a raczej na Zołzę, bo na ówczesny czas wszy-
scy byli przekonani, że to koteczka.  Pojawił się kot, a wraz z nim alergia 
na… kocią sierść. Alergia minęła, kot został i jak to z kotami bywa – rzad-
ko kończy się na jednym – po roku pojawiła się Fuczka, czarna pchełka 
z plamką na nosie, która podbiła serce Mai. Komitywa między kotami 
pojawiła się błyskawicznie. Wspólne spanie, wspólna kuweta, podział 

obowiązków. Zołzik jest odpowiedzialny za sprzątanie, z uwagi na swoją 
wrodzoną delikatność, jest przekaźnikiem wszelkich informacji między 
kocim teamem, a Mają i Wojtkiem (jest w tym szalenie delikatny). Fucz-
ka… no cóż lubi pospać, pojeść, pofuczeć – wszak płeć i imię zobowiązu-
je. Podczas naszej wizyty Zołzik dwoił się i troił, pełniąc honory domu, 
Fuczka nie zaszczyciła nas swoją obecnością. Oficjalna wersja jest taka, 
że jak to kobieta ma swoje dróżki i  foszki, mniej oficjalna to taka, że 
ostatnio trochę przybrała na masie i niekoniecznie chciała mieć bliskie 
spotkanie z obiektywem Jarka…

Wojtku dokończ zdanie:

W zwierzętach cenię… to, że są prawdziwe

Od zwierząt uczę się… cierpliwości, spokoju, lenistwa w pozytywnym 
znaczeniu

Zwierzaki wnoszą do mojego życia… radość

Pies czy kot… kot!
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...Weź na kolana kota – to nasz cykl, w którym przedstawiamy znanych i lubianych szczecinian 
z ich ukochanymi czworonogami. Ich historie będą czasem wesołe, a czasem wyciskające łzy z oczu. 
Bo jak wiadomo – życie pisze najlepsze scenariusze.

Rozmawiała: Inga Elerowska / Foto: Jarek Gaszyński

Do serca przytul psa...
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Pokaż im dom. Pokaż, że istnieje coś lepszego, niż te klika metrów 
w schroniskowym boksie. Pokaż im, że przed ludzką nie trzeba się ugi-
nać ze strachu, że może być czuła. Przekonaj ich, że człowiek może być 
dobry… Teraz pomyśl, ile rzeczy może się wydarzyć w  ciągu 9 lat. Jak 
wiele miejsc można odwiedzić, ilu rzeczy się nauczyć, ilu ludzi poznać. 
Kiki i Kajko od 9 lat oglądają ten sam obrazek: schronisko widziane przez 
kraty wspólnego boksu. Można powiedzieć, że uczestniczyli w założeniu 
schroniska w Choszcznie, są w nim od samego początku, do dziś… Pomy-
ślcie jak inaczej mogło się potoczyć ich życie, gdyby na ich drodze poja-
wił się inny człowiek. Mogli nauczyć się „siad”, „daj łapkę”, chodzenia na 
smyczy, mogli spotkać w swoim psim życiu wiele osób, które nie wzbu-
dzałyby lęku. Czy 9 lat w bidulu to naprawdę uczciwy wyrok za zjedzony 
kapeć, czy skradzioną ze stołu kanpakę? Kiki i Kajko jeszcze do niedaw-
na nie chodzili na spacery. Bali się opuścić boks. Korzystali jedynie z wy-

biegu, wypuszczani przez opiekunkę, którą znają. Marta (wolnitariuszka) 
poświęciła im więcej czasu. Siedziała przy boksie, podsuwała smakołyki, 
przyzwyczajała do swojej obecności, powoli zdobywała zaufanie. Warto 
było być cierpliwym. Teraz pozwalają się drapać za uszkiem i widać, jak 
bardzo jest im to potrzebne. Nigdy nie mieli na tyle odwagi, by sami o to 
poprosić. Nigdy im nie przyszło do głowy, że mogą o to poprosić. Możesz 
to zmienić. Możesz krok po kroku zdobywać ich zaufanie – fundamen-
ty zostały już położone. Jeśli możesz dać dom choć jednemu z nich, daj 
proszę znać. Co zyskasz? Miłość i wiernego przyjaciela do końca życia. 
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Foto: Kamila Kozioł

Kontakt z wolnotariuszem: Marta 507  516 562

KIKI I KAJKO
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Alfa Romeo Giulia Spider przyjechała do Szczecina cztery lata temu. Wraz z dwoma „siostrami” 
przypłynęła do nas ze Szwecji. Wszystkie miały zostać odrestaurowane. 

Włoska, 50-letnia 
piękność

Włoska, 50-letnia 
piękność
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Powoli jednym z symboli naszego miasta stają się piękne, odre-
staurowane samochody. Drugiego życia nabywają zazwyczaj 
w zupełnej ciszy. Prace przy ich odbudowie nie trwają tydzień 
czy miesiąc, a ciągną się często latami. Czy opłaca się czekać? 

Alfa Romeo Giulia Spider jest doskonałym przykładem na to, iż warto!

– To była trzecia Alfa Giulia Spider w kolejce do odrestaurowania – opo-
wiada Tomasz Cholewa z firmy BT Classics. – Zazwyczaj bywa tak, że 
właściciele przed zleceniem naprawy opisują stan faktyczny auta, w ja-
kim według nich się ono znajduje. Najczęściej stan ten różni się znaczą-
co od rzeczywistego. Tak było i w tym przypadku. Klient zapewniał, że 
wszystkie trzy auta są kompletne i  brakuje jedynie kilku elementów. 
Ostatecznie, po poskładaniu dwóch pierwszych okazało się, że złożenie 
trzeciego egzemplarza będzie nie lada wyzwaniem. W toku prac renowa-
cyjnych posłużył on bowiem jako dawca części dla dwóch pierwszych, 
jakże „kompletnych” aut. 

Samochód przeszedł gruntowny remont blacharsko-lakierniczy i mecha-
niczny. Każdy z podzespołów został rozebrany, sprawdzony i ponownie 
złożony, zaś wszystkie wadliwe lub zużyte elementy zostały wymienio-

ne w miarę możliwości na nowe lub dorobione według fabrycznej spe-
cyfikacji. Uzyskano w ten sposób sto procent pewności, że każdy z ele-
mentów pojazdu będzie funkcjonował bezproblemowo jeszcze przez 
kolejnych kilkanaście lat. 

Tak jak dwie poprzednie Alfy, także i ta otrzymała kolor nadwozia „alfa 
rosso”, niezwykle popularny dla tego modelu. 

– Po wszystkich tych zabiegach, które zajęły naszej firmie blisko rok, 
auto prowadzi się z  niezwykłą zwinnością i  łatwością. Daje ogromną 
przyjemność podróżowania pięknym zabytkowym pojazdem z  otwar-
tym dachem – mówi Tomasz Cholewa.

Alfa Romeo Giulia Spider wyprodukowane zostało w 1963 roku. Pod ma-
ską znajduje się 4-cylindrowy, rzędowy silnik DOHC o pojemności 1570 
centymetrów sześciennych z aluminiowym blokiem i głowicą. Przyspie-
sza do 100km/h w 9,9 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 172 km/h.
Wnętrze jak na dzisiejsze standardy prezentuje się raczej spartańsko, 
ale w  latach 60-tych uchodziło za wzór dla małych samochodów typu 
cabrio. Wkomponowane w  lakierowaną deskę rozdzielczą trzy zegary: 



prędkościomierz, zegar „combi”: ze wskaźnikiem poziomu paliwa, ci-
śnienia oleju oraz napięcia ładowania akumulatora i  obrotomierz były 
w tamtym czasie czymś niespotykanym. Pod deską znajdują się włączni-
ki wycieraczek oraz nadmuchu świeżego powietrza. Został też dodatko-
wo zamontowany włącznik świateł awaryjnych – jest to wymóg koniecz-
ny do uzyskania pozytywnego wyniku badania technicznego na terenie 
Niemiec oraz kilku innych krajów Unii Europejskiej. W przypadku tego 

konkretnego auta tapicerka została uszyta ze skóry w kolorze czarnym. 
Całość została zwieńczona nowym poszyciem dachu, także w kolorze 
czarnym, z najlepszego dostępnego na dzień dzisiejszy materiału.
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Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały BT Classics 
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Marcin Siergiej nie tylko kolekcjonuje samochody, ale też bar-
dzo o nie dba. Sam remontuje, lakieruje, wyszukuje części. 
Robi to z ogromną pasją, o czym chociażby świadczy stan 
jego dzisiejszych eksponatów. – Zacząłem przed laty od Sy-

reny, o której zawsze marzyłem. Nie było łatwo, bo gdy tata dowiedział 
się o  moich planach zakupowych powiedział, że akurat tego auta nie 
chce widzieć na podwórku. Ostatecznie udało się go przekonać i dzisiaj 
mogę się pochwalić jednym z  najstarszych moich eksponatów, z  1972 
roku – opowiada pan Marcin.

Najstarszy samochód pochodzi z 1971 roku. Jest nim Warszawa, która 
trafiła do nas z  Dębna. Przez kilkanaście lat stała w  garażu i  nikt nią 
nie jeździł. Pan Marcin kupił ją od pierwszego właściciela. Jest w bardzo 
dobrym stanie, choć przed laty musiała być w  całości lakierowana. – 
W podwoziu natomiast, choć nic nie było robione, nie znajdziemy nawet 
niewielkiego ogniska rdzy. Nic nie było spawane, wymieniane – cieszy 

się właściciel. – Samochód robi duże wrażenie i często jest zauważane 
w mieście. Także przez policję. Pewnego razu, gdy jechałem z narzeczo-
ną zatrzymał nas patrol. Myślałem, że przeprowadzą kontrolę. Ich jednak 
interesowało… czy wewnątrz nie jest nam za zimno. Innym razem chcieli 
zrobić sobie zdjęcie. To miłe reakcje. 

Syrena za pół litra

Najciekawsza i  najzabawniejsza historia przytrafiła się przy zakupie 
wspomnianej Syreny. Była w okazyjnej cenie w Widuchowej. Marcin Sier-
giej znalazł ogłoszenie w jednej z gazet. Zadzwonił, umówił się i wynego-
cjował jeszcze lepszą stawkę. Pojechał z kolegami po odbiór. – Właściciel 
wcześniej powiedział, że jak się zdecyduję, mam ze sobą przywieźć pół 
litra wódki. Wzięliśmy lawetę i pojechaliśmy po auto. Wyciągnąłem na 
koniec flaszkę i okazało się, że to nie wszystko. Razem mamy ją wypić. 
Żona oryginalnego handlarza przygotowała jeszcze ogórki i ostatecznie 

Kolekcja pana Marcina robi ogromne wrażenie. Przez ostatnie lata „uzbierał” 14 samochodów, które 
już trudno dzisiaj zauważyć na ulicach. Kolekcjoner zakochany jest w polskich autach z czasów PRL. 

Wspomnienia 
z PRL-u
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samochód stał się moją własnością – wspomina roześmiany pan Marcin. 
Obecnie kolekcjoner ma 14 eksponatów: Fiaty 126p, Fiaty 125p, Syrenę, 
Nysę, Poloneza, Warszawę. – Teraz pozostaje mi kwestia utrzymania ich 
w takim stanie, w jakim są. Wszystkie mam zrobione. Jeżdżę nimi na wy-
stawy, biorę udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, chętnie 
pokazuję. Póki co stopuję z zakupami, bo skończyło się wolne miejsce. 
Druga sprawa, że już bardzo ciężko znaleźć takie samochody. Te, które 

mam w większości mają jedną historię. Widziałem je „na mieście” i  je-
chałem za właścicielem do domu. Wtedy była okazja by porozmawiać 
o zakupie. Na jednego Fiata polowałem aż 3 lata. Opłacało się – podsu-
mowuje Siergiej. 

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
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Dla Mateusza Warzechy „piękno tkwi w prostocie”, a „diabeł tkwi w szczegółach”. Te stare jak świat 
maksymy wykorzystuje w projektach mebli, przedmiotów użytkowych oraz w tworzeniu wnętrz 
mieszkalnych.

Natura, 
obserwacja, 
prostota
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Nie ukrywam, że te najważniejsze źródła inspiracji to dla mnie 
przede wszystkim natura, obserwacja i powrót do prostoty – 
wyznaje projektant. – Poszukując czegoś, co mnie natchnie 
często wybieram się na spacery, lub jadę za miasto. Ponadto 

zawsze szukam najprostszych możliwych rozwiązań.

Mateusz ukończył w Szczecinie architekturę wnętrz, studiował również 
wzornictwo przemysłowe. Jeszcze na studiach, udział w  konkursach 
architektonicznych, pozwolił mu projektować dla takich marek jak Sie-
mens czy Porta KMI. Jednak najpoważniejsze szlify w zawodzie zdoby-
wał pracując, najpierw na stażu a później jako główny projektant, dla 
IKEA Poznań. – Sporo się tam nauczyłem, szczególnie o stylu skandy-
nawskim, który jest obecnie bardzo modny – stwierdza Mateusz. – Po 
zakończeniu przygody z IKEA rozpocząłem współpracę z jednym z nie-
mieckich biur projektowych odpowiedzialnych za wnętrza komercyjne 

w całych Niemczech. Byłem tam odpowiedzialny chociażby za projekt 
sali konferencyjnej siedziby T-Mobile czy jednego z biur Google. 

Po ukończeniu studiów Mateusz założył własne biuro projektowe Yon 
Yonson Studio i zaczął działać na rodzimym rynku. – Szczeciński rynek 
uważam za bardzo chłonny i  perspektywiczny, jeśli chodzi o  rozwój 
wzornictwa. Jest u  nas wielu ludzi chcących mieszkać elegancko, wy-
godnie, choć do końca nie wiedzą jak to zrobić lub nie mają na to czasu. 
Wówczas mogą zwrócić się do mnie o pomoc w stworzeniu przestrzeni, 
która sprosta ich wymaganiom – dodaje architekt.

Tekst: Aneta Dolega
Projekty: Mateusz Warzecha

Foto: Joanna Kaźmierczak
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Lekko i naturalnie
Niebawem schowamy futrzane materiały i mięsiste poduszki z sofy, zdejmiemy ciężkie zasłony, wpuścimy do domów ciepłe, słoneczne promienie. 
Nadejdzie upragniona wiosna, a wraz z nią nowy wystrój. Najważniejszy trend tego sezonu? Okna mają być przystrojone w modne firany i zasłony 
niczym wakacyjne lekkie sukienki.

Modne materiały to batyst, cienka bawełna, len, które natu-
ralnie przepuszczają światło. Zasłony do nowoczesnego sa-
lonu powinny być lekkie i pastelowe. Do wnętrz eleganckich 
i  stylowych, idealnie sprawdzą się lejące żorżety. – Okna 

zwykle zajmują dużą powierzchnię ściany, ich oprawa staje się istotnym 
elementem wystroju. Zasłaniając lub odsłaniając okno, możemy łatwo 
kontrolować przestronność oraz światło wnętrza – tłumaczy Barbara 
Pindera, właścicielka Salonu Dekoracji Okien Impresja. – Jeśli aranżacji 
brakuje charakteru lub przytulności, można ubrać okna w gustowne role-
ty rzymskie. Umożliwiają błyskawiczną zmianę aranżacji. Latem oczywi-
ście będą to lekkie, przeźroczyste tkaniny, a zimą stonowane i grubsze. 

Ładnie w łazience, miękko w ogrodzie

– Jeśli masz łazienkę z oknem, warto zadbać o jego aranżację – przeko-
nuje Barbara Pindera. – Wprowadzenie do łazienki materiałów, kolorów, 
wzorów i faktur sprawi, że pomieszczenie będzie bardziej indywidualne, 
stanie się miejscem, w którym lubimy przebywać i oazą odpoczynku.

Podobnie będzie na świeżym powietrzu. Ciepłą wiosną i latem spędza-
my więcej czasu poza domem. Uprzyjemnić można te chwile siedząc 
na werandzie, tarasie lub balkonie na grubych poduchach obszytych 
tkaninami w  barwne kwiaty. Ogrodowe altany idealnie się prezentują 

z  powiewającymi naturalnymi batystami. Szyku mogą dodać hafty na 
zwiewnych tkaninach.

Uroda detali 

Określony styl zasłon lub firan uzyskujemy poprzez odpowiednie dobra-
nie tkaniny i  drobne zabiegi dekoracyjne. Na przykład poprzez marsz-
czenia górnej części firan można dekoracji okiennej nadać jeszcze bar-
dziej wymyślny i ozdobny charakter. – Mniej znaczy więcej. Dodatkiem 
mogą być wymyślne frędzle lub ozdobna taśma z haftem. Detale nadają 
ogromnego sznytu i  oryginalności – dodaje szefowa Impresji. – W  na-
szym salonie znajduje się ogromny wybór dodatków, wszystkie według 
najnowszych trendów, wprost z wnętrzarskiego haute couture.

ad / Foto: Materiały prasowe

Impresja  Salon Dekoracji Okien
ul. Śląska 9, 70-432 Szczecin

tel. +48 91 48 32 127, kom. +48 603 863 786, 
www.salonyfiran.pl

Prezentacja
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Estetyczny zachwyt
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Nie salon, czy living room, tylko kuchnia. 
To ona jest wizytówką każdego miesz-
kania i domu, miejscem gdzie chętnie 
spędzamy czas. Jej funkcjonalność 

to jedno, wygląd to drugie. Kuchnia w tym sezo-
nie powinna być urządzona… ze smakiem. Stu-
dio Mebli Kuchennych Magenta specjalizuje się 
w kuchniach od Verle Küchen. Niemiecka marka 
śledzi bieżące trendy w wystroju wnętrz i swojej 
najnowszej ofercie posiada kuchnie zarówno no-
woczesne jak i  klasyczne. Projekty zachwycają 
pomysłowością i estetycznym rozmachem. Verle 
stawia na: indywidualizm, ponadczasowe barwy, 
funkcjonalność i wygodę. Te cztery filary wyzna-
czają kierunek w  urządzaniu przestrzeni nie na 
rok, czy dwa, a na kolejne kilka lat. 

Design 69 

ad / Foto: materiały prasowe

Studio Mebli Kuchennych MAGENTA
ul. Wyszyńskiego 9, Szczecin, tel. 786 816 327, 

www.verlekuchen.com
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Miłość. Ech…Miłość… Nie, nie! No, skąd? Przecież pamiętam. 
Oczywiście, że pamiętam. No, właśnie, pamiętam. Ta ławka 
koło Straży Pożarnej na Tkackiej stoi do dziś. A ja wciąż czu-
ję smak pierwszego pocałunku. Była zniecierpliwiona dłu-

gim oczekiwaniem i chyba nawet znudzona? Moja desperacja wyraźnie 
ją ożywiła. Pocałunek był wzajemny. Ale to było jakoś w kwietniu, maju, 
a nie w lutym!!!  Kto to wymyślił, by w lutym właśnie o miłości mówić 
w kontekście święta? Co to za miłość, gdy wokoło zawierucha, zamarz-
nięte kałuże i ogólna plucha z mozzarellą? W mróz, to nawet kaczorowi 
nie…po drodze. A gdzie słowiki kląskające? Gdzie pachnące łany rzepaku 
w taki miłosny nastrój, niezmiennie przez lat kilkadziesiąt wprawiające 
mojego stryjka Ryszarda? Gdzie kocyk rozłożyć na zielonej trawce? Te 
wieczory pachnące maciejką, powroty nad ranem…

Ja rozumiem Anglosasów, którym pogoda w miłości nie wadzi zbytnio, 
bo gdyby, to dawno by wyginęli. Rozumiem Francuzów, boć to naród 
podatny na serc połamanie, jak mało który. Nawet Niemców rozumiem, 
choć nie rozumiem, że i oni mogą kocha. Ale my, Polacy w sensie? Miłość 
w lutym szanse ma niewielkie i narażona jest co najmniej na zapalenie 
płuc. Lutowe uczucia to plastikowe serduszka i całusy na fejsie. Niewiele 
mają wspólnego z drżeniem dłoni skradającej się do jej ręki w ciemności 
sali kinowej. Miłość to nie moda, ani trendy. Nie da się jej kupi, ani niele-
galnie ściągnąć z aplikacją, choć są tacy, co próbują. Miłość to nie kolor, 
ani kształt. To Miłość…

Skoro więc aura uczuciom nie sprzyja, powinniśmy zmodyfikować Wa-

lentynki? Niech zatem będą świętem serdeczności, przyjaźni, szacunku, 
uprzejmości. Wszak to wszystko znamiona Miłości, to ona w całej swej 
najpiękniejszej postaci. Zamiast lizaków w kształcie serduszka, odrobi-
na ludzkich uczuć na co dzień. Zamiast kwiatka, uśmiech szczery. Zwy-
czajne, zapomniane słowa: dzień dobry, proszę, dziękuję. Ja wiem, tego 
nie uczą w tiwi, ani jednej, ani drugiej. Ale popytajmy dziadków, oni pa-
miętają czasy, gdy słowa te były w powszednim użyciu.

Tymczasem pójdę sobie na spacer (bo dziś na obiad mam spacer) i poroz-
glądam po świecie lutowym, popatrzę koleżeńsko w oczy przechodniom, 
z zachwytem na szare obłoki…Aż tu nagle…

Mam widzenie! O, jezusicku! Widzenie mam takie: nad wszystkimi unosi 
się Sting, śpiewający „Brand New Day”, a korowód tańca miłości otwie-
ra wtulona w męskie ramiona prezydenta Krzystka, Małgorzata Jacyna
-Witt. A za nimi wspólnie i miłośnie Wieczorek z Arłukowiczem, Marsza-
łek Geblewicz z  redaktorem Duklanowskim, zgodnym rytmem pląsają 
redaktorzy naczelni Radia Szczecin i  Gazety Wyborczej, suweren PiS
-u z wyborcami lewicy, sprzedawczynie stoiska mięsnego sklepu „Spo-
łem” na Budziszyńskiej z  klientami, złodzieje z  policjantami, kierowcy 
z cyklistami, psy wraz z kotami, wierzący z ateistami, prawdziwi Polacy 
z gorszym sortem, Kaczmarek z Chacińskim…nie, no spoko. Zagalopo-
wałem się! Aż tak, to nie. Przyznam, że czasami ponosi mnie fantazja, 
zwana przez moich wrogów „chorą wyobraźnią”. Chyba powinienem od-
stawić te tabletki, różowe i  białe. Niebieską sobie zostawię, wszak to 
luty – miesiąc Miłości…

Szymon Kaczmarek 
- dziennikarz, filozof 
robotniczo-chłopski            

Szymon Kaczmarek

Brand New Day





/17schodowbar, 723 895 123, 17schodow.comul. targ Rybny 1, 70-535 szczecin, podzamcze

reklama

tego dnia chcielibyśmy zaprosić na specjalny wieczór i  cele-
browanie święta zakochanych przy doborowej whisky: saute 
lub wymieszanej w  koktajlu. Destylat z  jęczmienia polecamy 
w  szczególności panom. W  zależności od preferowanej inten-

sywności trunku – począwszy od łagodnej, trzykrotnie destylowanej 
whisky irlandzkiej aż po ostrość szkockich single maltów – na pewno 
zaspokoi męskie podniebienia. Z  kolei najbardziej preferowane przez 
kobiety koktajle, czyli drinki na bazie nut cytrusowych i  kwiatowych, 
skomponują nasi niezawodni barmani, by dekoracją i przede wszystkim 
smakiem móc uraczyć płeć piękną – zaprasza Przemysław Wojciechow-
ski, menedżer koktajlbaru 17 Schodów. 

Kultowe bąbelki 

Na całym świecie, aby uczcić odpowiednią okazję, odkorkowuje się szam-
pany. Ten historyczny trunek i zasady jego tworzenia opisał na przełomie 
XVII i XVIII w. benedyktyński mnich – Dom Pierre Perignon. Stricte szam-
pan produkowany może być wyłącznie w regionie północno-zachodniej 
francuskiej Szampanii (fr. Champagne), której zawdzięcza swoją nazwę. 
Ze względu na popularność wśród francuskich oraz angielskich możno-
władców rozsławił się jako jeden z najlepszych aperitifów. Nie może go 

więc zabraknąć w walentynkowy wieczór w 17 Schodach. Trunek ten stał 
się inspiracją dla czołowych barmanów na całym globie i nie inaczej jest 
w lokalu na szczecińskim Starym Mieście. Do klasycznych koktajli z uży-
ciem szampana zaliczają się chociażby French 75, Mimosa, Bellini czy Kir 
Royal, a każdego z nich można skosztować w 17 Schodach. Szampan był 
i będzie synonimem celebrowania dobrych chwil.

Przepis na miłość

– Jeśli chodzi o nasze autorskie przepisy, użyliśmy ginu własnej mace-
racji z dodatkiem żurawiny oraz domowej produkcji syropu z kwiatów 
hibiskusa, zaś całość uzupełniliśmy właśnie musującym trunkiem z wi-
nogron – tłumaczy Przemysław Wojciechowski. Koktajl ten znany jest 
pod nazwą Rubinowy Puder. – Na ten specjalny dzień – Walentynki – 
przygotowaliśmy kilka kolejnych pomysłów, które ozdobimy w bąbelki. 
Jakie to pomysły? Przekonacie się sami, przekraczając nasze progi już 
14 lutego – zapowiada menedżer 17 Schodów. Ulatujący naturalny gaz 
z odkorkowanej masywnej butelki szampana i Walentynki – można by 
rzec: „love is in the air”.

Miłość 
w procentach

Luty – Walentynki! Jeśli tego dnia miałoby paść słowo „single”, to tylko single malt lub single barrel. Na 14 lutego koktajlbar 17 Schodów 
przygotował wyjątkowe propozycje dla zakochanych.

im / Foto: Dagna Drążkowska



Wramach akcji „Zaadoptuj wilka” trwa kampania, której 
celem jest upowszechnianie wiedzy na temat tego zwie-
rzęcia, a  także uświadomienie, że powinniśmy wspierać 
jego ochronę. Jedną z  form tego wsparcia jest wirtualna 

adopcja. Restauracja Marshal food, znana nie tylko ze swych kulinarnych 
specjałów, dołączyła do akcji.

– Polska jest jednym z  niewielu krajów w  Unii Europejskiej, który mo-
żemy dziś nazwać wilczą ostoją. Tym bardziej chcemy pomóc naszym 
rodakom działając lokalnie – tłumaczy Krzysztof Faliński, szef restaura-
cji. – Włączyliśmy się czynnie do akcji na rzecz ochrony wilków żyjących 
w Polsce. W związku z tym postanowiliśmy przeznaczyć na ten cel 10 
procent dochodu z każdej propozycji, która znajdzie się w naszej nowej, 
sezonowej karcie.

Obecny kwartał w Marshal Food należeć będzie do Kanady. W tym pięk-
nym kraju, na jego północno-zachodnich terenach można spotkać sporo 
szarych wilków. Kanadyjczycy znani są z dbania o przyrodę i zwierzęta. 
Ich kuchnia, choć nie tak popularna jak inne, jest bardzo ciekawa, bo sza-
lenie zróżnicowana. 

Kanada to wielokulturowe państwo, otwarte na ludzi i …smaki.  To raj 
da miłośników tostów francuskich, miłośników syropu klonowego na 
naleśnikach, typowej przekąski Poutine, czyli frytek z sosem mięsnym 
lub ostrygowym, dziczyzny, japońskich specjałów takich jak chociażby 
chrzan Wasabi. Nie sposób przejść obojętnie w okolicach Rayskiego 23 – 
Karmić tak będziemy do kwietnia, również wegetarian bo zawsze mamy 
opcje dla wszystkich – dodaje z uśmiechem Krzysztof Faliński.

WWF Polska od blisko jedenastu lat roku prowadzi działania na rzecz poprawy relacji między wilkiem a człowiekiem, m.in. walczy o ochronę 
wschodniej części Karpat, która jest jedną z najważniejszych ostoi trzech dużych drapieżników, w tym waśnie wilka.

Wilczy apetyt

Marshal Food
ul.Rayskiego 23, Szczecin

tel. 531 288 099
www.marshalfood.pl

Prezentacja
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Ozwyczajach związanych z obchodami Nowego Roku opowie-
dział nam Yuanming Wang, rodowity Chińczyk i  właściciel 
najstarszej restauracji chińskiej w Szczecinie.

Rodzinne świętowanie z wróżbami w tle

Świętowanie Nowego Roku rozpoczyna się tak jak u nas – w jego wigilię. 
Trwa jednak znacznie dłużej, bo aż 2 tygodnie! Z  tej okazji Chińczycy 
wybierają się na długie wolne i z nawet najdalszych zakątków świata sta-
rają się wrócić do domu. Jest to bowiem ich najważniejsze święto, które 
jednoczy całe rodziny. W odróżnieniu od naszego Sylwestra, w Państwie 
Środka nie organizuje się tanecznych bali i choć wyjścia do restauracji 
są coraz modniejsze, to ulubioną formą spędzania czasu są wówczas 
rodzinne biesiady. Na stołach królują wtedy pierogi z różnymi nadzienia-
mi – mięsne, z krewetkami, rybne czy wegetariańskie. Nie są to jednak 
zwykłe pierogi. Niektóre z nich zawierają w środku małe pieniążki, a od-
nalezienie takiego skarbu ma przynieść szczęście i  powodzenie finan-
sowe w nadchodzącym roku. Jest to duża atrakcja zwłaszcza dla dzieci. 
– Jako mały chłopiec zawsze trafiałem na takie pierożki, myśląc, że je-
stem wielkim farciarzem. Dopiero później okazało się, że to rodzina tak 
dbała o moje szczęście – wspomina z uśmiechem Yuanming Wang. Obo-
wiązkowymi daniami są także podawane w całości ryby, ale nie brakuje 
też ciast i innych słodkości. 

Hucznie i ekologicznie

Obchody Chińskiego Nowego Roku, który jest świętem przestawnym, 
są niezwykle widowiskowe i  głośne. W  każdym mieście organizowane 
są noworoczne parady, których główną atrakcją jest taniec smoka. Za-
daniem smoka jest zniszczenie lub odpędzenie wszystkiego, co było złe 
w starym roku. Kiedyś całą noc puszczano sztuczne ognie, z których wy-
nalezienia i produkcji Chińczycy są znani na całym świecie. Obecnie jest 

to zakazane. Powodem są względy środowiskowe, a konkretnie ochrona 
powietrza przed zanieczyszczeniami. Nie organizuje się już wielkich po-
kazów miejskich. – Fajerwerki można puszczać indywidualnie poza mia-
stem, a w mniejszych miejscowościach są do tego specjalnie wyznaczo-
ne miejsca. Początkowo ludzie protestowali, ale z czasem zrozumieli, że 
taki zakaz wprowadzono dla ich dobra. Świadomość ekologiczna jest już 
znacznie większa – tłumaczy właściciel restauracji. 

Chiński Nowy Rok w Jin Du

W Polsce najbardziej znaną potrawą kuchni chińskiej jest kaczka po pe-
kińsku. W Chinach króluje ona tylko w rejonie samego Pekinu, natomiast 
najbardziej popularnym daniem jest tzw. hot pot, czyli kociołek. Jest to 
potrawa jednogarnkowa, do której szykuje się talerze z bardzo cienko 
pokrojonym mięsem najwyższej jakości (głównie baraninę i wołowinę), 
świeże owoce morza, grzyby shiitake, warzywa czy tofu. Przyrządzenie 
posiłku w kociołku to doskonała zabawa dla kilku osób. Najważniejsza 
jest gorąca atmosfera, która temu towarzyszy – i ta międzyludzka, i ta 
bijąca od kociołka, w którym cały czas gotuje się wywar. Wybrane przez 
uczestników spotkania smakołyki gotowane są w wywarze bez dodatku 
tłuszczu, a następnie szybko maczane w ulubionym sosie: orzechowym, 
sojowym, z dodatkiem chińskiego octu ryżowego lub ostrej pasty syczu-
ańskiej. Towarzyszy temu dobra zabawa, bo wszyscy przygotowują 
potrawę razem. Kociołek nie jest jeszcze dostępny na stałe w menu Jin 
Du, ale przed Chińskim Nowym Rokiem na Facebooku restauracji odbę-
dzie się konkurs, w którym będzie można wygrać to smakowite danie. 
Z okazji święta będzie też można zamówić kociołek – z jednodniowym 
wyprzedzeniem i  z  wyłączeniem weekendów. Smakoszy uspokajamy 
– w  przygotowywanej obecnie nowej karcie Jin Du kociołek na pewno 
zagości na stałe. 

Nadchodzi Chiński Nowy Rok
Do wspólnych obchodów najważniejszego święta w Chinach zaprasza restauracja Jin Du. Dokładnie 16 lutego 2018 Chińczycy na całym 
świecie rozpoczną Rok Psa. Podobnie jak samo święto Nowego Roku, będzie to czas przyjaźni, współpracy, tolerancji i zacieśniania 
kontaktów międzyludzkich.

im / Foto: materiały prasowe



Zapraszamy na kuchnię japońską, chińską i tajską. Świętuj z nami Chiński Nowy Rok 2018!

Szczecin, al. Jana Pawła II 17

tel. 91 489 34 68

www.jindu.pl

/restauracjajindu

Szczecin, al. Piastów 1

tel. 91 484 36 18

www.sake.szczecin.pl

/RestauracjaSake



I stnieje wiele sposobów na zrzucenie kilku zbędnych kilogramów. 
Należy jednak pamiętać, że zbyt szybkie zmniejszenie masy ciała 
może nieść za sobą negatywne skutki. Krótkie diety, mało skutecz-
ne suplementy diety czy też głodówki to często stosowane meto-

dy, które mogą powodować jedynie utratę mięśni i negatywnie wpłynąć 
na stan skóry, a także na stan całego organizmu. Zamiast wyszukiwać 
kolejnych mało skutecznych metod należy postawić na zbilansowaną 
dietę, aktywność fizyczną oraz odpowiednio dobrane zabiegi z zakresu 
medycyny estetycznej. – Nasza wiedza, długoletnie doświadczenie oraz 
bogaty wachlarz technologii umożliwia nam dobranie i połączenie odpo-
wiednich metod tak, aby osiągnąć jak najwyższą efektywność.

– Jako jedni z nielicznych posiadamy w swojej ofercie najnowocześniej-
sze urządzenia światowej klasy, które posiadają sprawdzone klinicznie 
rozwiązania. Jednym z nich jest Accent Prime. – mówi dr Piotr Zawod-
ny z kliniki Zawodny Estetic. To połączenie fal radiowych i ultradźwię-
ków. Opatentowana technologia tzw. „zimnych ultradźwięków” działa 
selektywnie na komórki tłuszczowe, nie naruszając otaczających tka-
nek. Wibracje emitowanych ultradźwięków niszczą błonę komórek 
tłuszczowych powodując ich sukcesywny rozpad oraz uwolnienie na-
gromadzonego tłuszczu, który w kolejnym kroku jest samoistnie wyda-
lany z organizmu. Accent Prime posiada rownież technologię „ciepłych 
ultradźwięków”, która generuje skompresowaną falę ultradźwiękową 
co wywołuje zjawisko kawitacji, czyli niszczenia lokalnych depozytów 
tłuszczu podwyższoną temperaturą. W zależności od potrzeby możemy 
wykorzystać ciepłe lub zimne ultradźwięki. Jednak w celu zwiększenia 
efektywności zabiegu istnieje możliwość łączenia obu technologii pod-
czas jednej sesji. Po wykonaniu serii zabiegów możemy oczekiwać wy-
szczuplenia, redukcji cellulitu oraz wyraźnej poprawy napięcia skóry.

Kolejnym urządzeniem wykorzystującym tym razem zogniskowaną falę 
ultradźwięków czyli technologię HIFU (high intensity focused ultraso-
und) jest Ultraformer. Technologia ta wykorzystywana jest do podgrze-
wania tkanek takich jak skóra, tłuszcz i mięśnie. W wyniku precyzyjnego 
podgrzania, tkanki mają tendencje do obkurczania się i wywołania mi-
krouszkodzeń, które stymulują wytwarzanie nowego kolagenu. Techno-
logia HIFU jest stosowana do ujędrniania praktycznie każdej części cia-
ła. Jest to metoda bezpieczna, dająca bardzo dobre efekty już po jednym 
zabiegu, nie wymagająca okresu rekonwalescencji,

Uzupełnieniem terapii może być Lipomassage Endermologie Cellu M6 
Endermolab. To medyczne urządzenie do endomasażu, w  którym za-
stosowano pełen zakres możliwości techniki LPG, zwiększając efektyw-
ność zabiegu nawet o 50 % w porównaniu do poprzednich wersji. Dzię-
ki synergistycznemu działaniu elektrycznie sterowanych rolek i próżni 
Endermolab pozwala w  przyjemny i  bezpieczny sposób wymodelować 
ciało. W rezultacie uzyskujemy wymarzoną sylwetkę, naturalnie gładką 
i jędrną skórę gotową na powitanie wiosny.

Choć za oknem aura jeszcze jest w pełni zimowa to w powietrzu są już wyczuwalne pierwsze oznaki wiosny. Oznacza to, że już niedługo porzucimy 
nasze ciepłe zimowe kurtki i sięgniemy do szafy po lżejsze i bardziej podkreślające sylwetkę ubrania. I może się okazać, że po długich zimowych 
wieczorach nasza figura pozostawia wiele do życzenia, a nasze ulubione jeansy nie prezentują się najlepiej. 

Ciało 
w formie

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

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

www.klinikazawodny.pl
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Chcemy dobrze wyglądać i  nie wahamy się poprawiać na-
szego wyglądu. Aż 59 proc. menedżerów przebadanych 
w zeszłym roku przez amerykański „Newsweek” uważa, że 
w zdobyciu i utrzymaniu pracy wygląd jest równie ważny 

jak doświadczenie lub nawet ważniejszy. Co Pan na to?
To prawda, że chcemy dobrze wyglądać. Dzisiejsze przedsiębiorcze, peł-
ne energii i aktywne kobiety, a  także mężczyźni chcą, aby ich wygląd 
odzwierciedlał to, jak młodo się czują wewnętrznie. Intensywność życia 
wymusza, by otrzymać najlepiej natychmiastowy efekt. Chcemy też 
żyć komfortowo i nie lubimy z tego komfortu rezygnować. Nie lubimy 
czuć bólu, cierpieć, męczyć się. Często pacjenci nie zdają sobie sprawy, 
że wszystkie zabiegi operacyjne są obarczone większym lub mniejszym 
ryzykiem. I nawet w najlepszych rękach, w najbardziej profesjonalnym 
miejscu nie oszukają czasu, który muszą zarezerwować na rekonwale-
scencje po operacji, muszą też poddać się ścisłym zaleceniom lekarza, 
by osiągnąć oczekiwany efekt. Niestety, zdarza się, że traktują pobyt 
w szpitalu jak pójście do fryzjera. Z całym szacunkiem dla sztuki fryzjer-
skiej. 

Zapanowała moda na odwracalne zabiegi odmładzające. Szybkie, 
tańsze od operacji i coraz skuteczniejsze. 
W  dążeniu do zdrowego i  pięknego wyglądu powinno wykorzystywać 
się wszelkie możliwości. Jeżeli zabiegi w medycynie estetycznej powo-
dują poprawę, ale nie niszczą, to jestem ich zwolennikiem. Przychodzi 
moment, w którym medycyna estetyczna nie jest już w stanie pomóc. 
I wtedy potrzebna jest interwencja chirurga plastycznego. Pamiętajmy 
jednak, że my chirurdzy-plastycy nie jesteśmy cudotwórcami – nie za-
trzymujemy starzenia, a  jedynie spowalniamy i ukrywamy jego efekty. 
Musimy też pamiętać, że po laserach, pilingach chemicznych, czy ni-
ciach liftingujących – anatomia twarzy jest inna. W  przypadku osoby, 
która korzystała z zabiegów medycyny estetycznej, praca chirurga jest 
dużo trudniejsza, ponieważ są blizny, przykurcze, zaburzenie struktur, 
stwardnienia. Osobiście nie jestem zwolennikiem laserów. Nikt nie prze-
kona mnie, że poparzona skóra wygląda lepiej. 

Pacjenci boją się skalpela, to naturalne, że szukają alternatywnych 
metod.

Droga do piękna 
– wybieraj świadomie

Prezentacja
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Żyjemy w czasach, w których rozwój medycyny pozwala nam cieszyć się lepszym zdrowiem i atrakcyjniejszym wyglądem. Pomagają nam w tym 
m.in. medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna. Wybór lekarza oraz miejsca, w którym będziemy poddawać się zabiegom estetycznym ma 
kardynalne znaczenia dla wyglądu, a nierzadko zdrowia. O tym, czym powinnyśmy się kierować i jak świadomie dokonywać wyboru opowiedział 
Prestiżowi dr n. med. Artur Śliwiński z centrum Art Medical Center.
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Tak, ale na pewno nie da się zastąpić liftingu żadnym bezinwazyjnym 
zamiennikiem. Są nici liftingujące i  liftingujące kemy, ale niewiele to 
w praktyce oznacza. Lifting to poważna operacja, obarczona ryzykiem, 
ale jedyna skuteczna. Nie da się go zrobić w znieczuleniu miejscowym, 
bo trwa 3-5 godzin. Podczas zabiegu odwarstwia się dosyć dużą prze-
strzeń warstwy skórnej, otwiera się przestrzenie powięziowe i podnosi 
się całe struktury twarzy. Efekt po operacji zależy od bardzo wielu rze-
czy. Pacjent musi sprawdzić, lekarza i miejsce operacji. Warunki szpital-
ne, a warunki gabinetowe, to jest zupełnie inny poziom. Istnieje bardzo 
niewiele centrów chirurgii plastycznej w  Polsce, które mają spełnione 
warunki szpitalne. Ale to jest nie po to, żeby się nimi chwalić, tylko po to, 
by szybko udzielać pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, lub zdrowia. 
Warto korzystać ze zdobyczy obu dziedzin, zarówno chirurgii plastycz-
nej, jak i medycyny estetycznej. To potężna baza możliwości w dążeniu 
do utrzymania dobrego wyglądu na wiele lat. Odpowiednie przygotowa-
nie skóry poprzez pielęgnację przed i po zabiegach chirurgicznych wpły-
wa także na poprawę gojenia i skrócenie czasu rekonwalescencji.

Słyszy się też o  zabiegach chirurgicznych w  znieczuleniu miejsco-
wym.
W znieczuleniu miejscowym usuwam tylko znamiona i to w mało wraż-
liwych miejscach. Musimy pamiętać, że pacjent w  takim znieczuleniu 
może lepiej, albo gorzej znosić jego działanie, bo już samo znieczulanie 
jest bolesne. Na przykład znieczulenie w obrębie powiek nie jest niczym 
przyjemnym. Mało tego przy operacji powiek często trzeba sięgnąć głę-
biej. Tam znieczulenie miejscowe nie działa, więc najczęściej się to wiąże 
z tym, że operacja obejmuje tylko wycięcie kawałka skóry, czyli efekt nie 
będzie zadowalający. 

Myślę, że boimy się znieczulenia ogólnego i za wszelką cenę pragnie-
my go uniknąć. 
Jeżeli mamy na sali anestezjologa, pielęgniarkę anestezjologiczną, pa-
cjent jest podłączony pod specjalistyczną aparaturę monitorującą, chi-
rurg operuje w asyście z  instrumentariuszką, a na sali operacyjnej jest 
niezbędny personel, to naprawdę nie ma, czego się obawiać. A  nawet 
przy najprostszym znieczuleniu miejscowym może dojść do zatrzymania 
akcji serca. Czy chirurg ma taką samą umiejętność i taką samą wiedzę 
i doświadczenie, jak anestezjolog? Otóż, nie ma.  I tak to powie każdy spe-
cjalista. Po zabiegu w znieczuleniu miejscowym pacjent idzie do domu.  
Może zasłabnąć, może się poczuć źle. Nigdy nie wiemy, jak zareaguje. 
Podczas znieczulenia ogólnego jest monitorowany, pilnowany i zostaje 
w klinice do rana lub kilka dni pod profesjonalną opieką medyczną. 

I tu dochodzimy do sedna – jak wybrać lekarza? Czym się kierować 
przy wyborze miejsca operacji?
Oczywiście szukamy rekomendacji, znajdziemy je na stronie interne-
towej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej 
i  Estetycznej, sprawdzamy doświadczenie lekarza, specjalizację. Pro-
blem polega na tym, że nie zawsze tam, gdzie jest miło i  ładnie – jest 
też profesjonalnie.  Dobrze zapytać znajomego chirurga – on powie, czy 
w  miejscu, które wybraliśmy jest prawdziwa sala operacyjna z  profe-
sjonalną aparaturą. Kolejnym aspektem jest postępowanie po zabiegu. 
Lekarz musi nadzorować proces rekonwalescencji pacjenta, a obowiąz-
kiem pacjenta jest stosować się ściśle do zaleceń lekarza. Wiąże się to 
nierzadko z kilkoma wizytami kontrolnymi, ale tylko wtedy możemy być 
pewni, że efekt będzie optymalny. Połączenie wszystkich tych elemen-
tów w rękach doświadczonego specjalisty spełnia marzenia pacjentów 
o zdrowym pięknie. Spotkałem się z opowieściami, że pacjenci konsulto-
wali z lekarzem efekty po operacji, wysyłając mu zdjęcie zrobione tele-
fonem. To jakiś absurd! Znam też przypadki pacjentów, którzy parę dni 
po poważnym zabiegu, robią sobie selfie z klubów nocnych. To przykład 
skrajnej nieodpowiedzialności i mówiąc bez ogródek – głupoty.

Podsumowując – nie ma drogi na skróty.
Oczywiście, że nie. Chcemy zmiany na lepsze – musimy w nie zainwesto-
wać nie tylko pieniądze, ale i czas. Dla mnie najwyższą wartością jest 
zdrowie i bezpieczeństwo. Spotkałem na swojej drodze wielu pacjentów, 
którym pomagałem, ponieważ poddali się eksperymentalnym modnym 
w danym czasie zabiegom przy użyciu preparatów czy aparatów niewia-
domego pochodzenia i wątpliwej jakości. Apeluje o świadome i rozsądne 
podejście do zabiegów chirurgii plastycznej, oraz medycyny estetycznej, 
a przede wszystkim o ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarza. To jedyna 
droga, aby uniknąć powikłań i cieszyć się lepszym, młodszym wyglądem.

Rozmawiała: Izabela Marecka / Foto: Jarosław Gaszyński
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ul. Langiewicza 28/U1, Szczecin
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Penisa można wydłużyć i pogrubić w sposób bezpieczny i trwały. 
Coraz więcej panów, którym doskwiera jego rozmiar, decyduje 
się na ten właśnie zabieg.

Mały, ale wariat.

Chociaż o męskich problemach i częściach ciała nie mówi się tak często 
jak o dolegliwościach kobiet, to nie znaczy, że one nie istnieją. Powięk-
szanie piersi i plastyka damskich narządów płciowych jest czymś natu-
ralnym. W przypadku za małego przyrodzenia u mężczyzn temat owia-
ny jest tajemnicą. Nie wolno o nim głośno mówić, bo to wstyd. Każdy 
przecież powinien być wyposażony niczym Eros! I choć, ani oczekiwania 
społeczne, a tym bardziej większości kobiet takie nie są, to kompleks 
małego przyrodzenia istnieje.

- Zarówno panie jak i panowie cierpią z powodu kompleksów, tylko u ko-
biet mówi się o tym dużo częściej. Wśród mężczyzn największym proble-
mem, często rzutującym na życie osobiste jest sprawa małego penisa. 
Spotykam coraz więcej pacjentów, którzy szukają sposobów na zmianę 
tej sytuacji i decydują się na zabiegi chirurgiczne – mówi doktor Michał 
Piotrowiak, specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

Oprócz obniżonej samooceny i złego samopoczucia u panów skromniej 
obdarzonych przez naturę występują także problemy w nawiązywaniu 
kontaktów. Niestety nie mówi się o tym głośno, bo facet musi być silny 
i męski, a penis w stałej gotowości do akcji. O wielkości członka żartuje 
się już w szatniach po W-F-ie, a o tym, czy jego rozmiar zadowoli partner-
kę lub partnera zaczynają myśleć już nastolatkowie.

Pomocna dłoń chirurga

Przypominamy, że prącie to część ciała, podobnie jak stopa albo nos – 
u każdego będzie miało inny rozmiar. Jeśli jednak wielkość członka, to 
nie efekt zimna, z pomocą przychodzi dzisiejsza medycyna. Sposobów 
na powiększenie penisa jest kilka, a jeden z nich to zabieg chirurgiczny. 
Dzięki niemu członek może zostać wydłużony, pogrubiony lub wydłużo-
ny z jednoczesnym pogrubieniem. 

- Efekty przedłużenia są trwałe, do osiągnięcia ich nie używamy implan-
tów więc pacjenci nie odczuwają obecności żadnego ciała obcego. Od 
razu uspokajam, penis w pełni zachowuje swoje funkcje seksualne, a po 
wygojeniu współżycie jest możliwe w wyższym wymiarze komfortu psy-
chicznego – tłumaczy doktor Michał Piotrowiak, specjalista chirurgii pla-
stycznej i rekonstrukcyjnej.

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym i trwa od 1–1,5 
godziny. Pacjent musi pozostać w klinice zaledwie jeden dzień, więc po-
wrót do życia codziennego jest bardzo szybki. Szwy są w pełni wchła-
nialne, jednak na chwile uniesień i ocenę efektów przez oboje partnerów 
trzeba poczekać 8 tygodni od zabiegu. 

Niezależnie od tego czy wielkość męskiego przyrodzenia jest wystarcza-
jąca czy też nie, paniom przypominamy, żeby nie używały słów „penis” 
i „mały” w jednym zdaniu, nawet w żartach.Panom natomiast, że warto 
szukać rozwiązań, które poprawiają samoocenę i zwiększają komfort 
życia, szczególnie seksualnego. Tutaj z pomocą przychodzi chirurgia 
plastyczna.

Bo wielkość ma znaczenie

Mediklinia
ul.Mickiewicza 55

70-385 Szczecin
tel. 667 989 848

plastyka@mediklinika.eu
www.mediklinika.eu
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Jest tematem rozmów, westchnień, zainteresowań i marzeń. Chociaż nie jest zbyt ładny, przyciąga wzrok i myśli. Jest najczulszą częścią ciała 
u facetów, przedłużeniem ich męskości. Jego średnia długość w stanie erekcji to 15-17 cm, a właśnie wielkość ma tu znaczenie.

Lek. Michał Piotrowiak: Specjalista 
chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

„Zdrowe podejście w mojej profesji to 
podstawa. Przyjdź porozmawiać, może 
to wystarczy, żeby uświadomić sobie, 
że szkoda czasu na kompleksy”
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Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej

Tarczycy
Piersi

MonaLisa Touch
Rehabilitacja po porodzie

Menopauza
Leczenie nietrzymiania moczu

Estetyczna korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja

Choroby kobiece
Diagnostyka piersi

Niepłodność

Planowanie ciąży
Ciąża fizjologiczna

Ciąża bliźniacza
Opieka poporodowa

Ultrasonografia położnicza 3D i 4D
KTG płodu

promocja 50%
na zabiegi

Mona Lisa Touch



Mikroskop to jeden z  podstawowych sprzętów wykorzy-
stywanych w stomatologii. Jakie jest jego zastosowanie?
Mikroskopy używane są na całym świecie głównie do lecze-
nia kanałowego, ale ich zastosowanie jest o wiele szersze. 

Dzięki odpowiedniemu powiększeniu możliwa jest przede wszystkim 
prawidłowa diagnoza umożliwiająca skuteczne wyleczenie zęba. Dzięki 
zestawowi specjalnych filtrów, w  jaki wyposażony jest najnowszy mi-
kroskop firmy Zeiss, na którym mam przyjemność pracować w Dental 
Center Wejt & Tawakol, bez problemu można dostrzec już bardzo małe 

zmiany próchnicowe. Pomaga mi on precyzyjnie wykonywać wszelkie 
procedury lecznicze, takie jak: opracowanie próchnicy i zakładanie wy-
pełnień, szlifowanie zębów, resekcję wierzchołków korzeni czy leczenie 
kanałowe. Umożliwia obejrzenie i dokładne oczyszczenie rany po usu-
nięciu zęba. Diagnozuję dzięki niemu i leczę także inne, bardziej złożone 
problemy, z którymi zgłaszają się do mnie pacjenci.

Aby zrozumieć problem, najpierw trzeba go dostrzec. Co jeszcze, 
poza samym mikroskopem, pomaga Panu w pracy?

Szkiełko i oko, czyli kilka słów 
o pracy współczesnego stomatologa

Prezentacja
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Zobaczyć, to zrozumieć problem. Co jest niewidoczne dla oka, staje się wyraźne w 25-krotnym powiększeniu. O szczegółach pracy endodonty 
rozmawialiśmy z Adrianem Borawskim, lekarzem dentystą pracującym  Dental Center Wejt-Tawakol.



Kolejnym, ważnym udogodnieniem jest tor wizyjny – urządzenie zamon-
towane wewnątrz mikroskopu, które umożliwia wykonywanie zdjęć, 
nagrywanie filmów oraz przesyłanie obrazu na żywo do monitora. Dzię-
ki niemu łatwiej jest zobrazować pacjentowi przyczynę dolegliwości, 
wytłumaczyć tok leczenia, omówić dalsze możliwości oraz prognozę, 
gdyż czasem nawet pięknie wyglądający ząb nie nadaje się do dalsze-
go leczenia, na przykład z powodu pionowego pęknięcia korzenia, które 
uwidacznia się właśnie dopiero w odpowiednio dużym powiększeniu.

Wielu pacjentów obawia się leczenia kanałowego. W jaki sposób jest 
ono przeprowadzane w Dental Center?
Wszystkie procedury leczenia kanałowego wykonywane pod mikro-
skopem wymagają zachowania wysokich standardów, dlatego u moich 
pacjentów stosuję wszystkie wytyczne Polskiego Towarzystwa Endo-
dontycznego. Dla polepszenia komfortu pacjenta do zabiegów stosuję 
ochronę jamy ustnej zwaną koferdamem. Umożliwia ona wyeliminowa-
nie wałków ligniny oraz izolację pola zabiegowego przed dostępem śliny. 
Precyzję pomiarów zapewnia endometr, czyli urządzenie, które pozwala 
na bardzo dokładne określenie długości kanałów korzeniowych, a jakość 
leczenia podnosi zastosowanie narzędzi maszynowych. Po opracowaniu 
kanałów bardzo istotne jest trójwymiarowe wypełnienie ich systemem 
gutaperki na gorąco, co zapewnia właściwy efekt leczniczy.

To znaczy, że przyszłość stomatologii należeć będzie do najnow-
szych technologii?
Nie tylko przyszłość. Już dziś nie wyobrażam sobie wykonać nawet naj-
prostszej procedury bez odpowiedniego powiększenia, gdyż to gwaran-
tuje mi sukces w  leczeniu. Standardowo wykorzystuję również tomo-
grafię komputerową do trójwymiarowej diagnostyki skomplikowanych 
przypadków endodontycznych. Wszystkie najnowsze technologie i urzą-
dzenia, przy pomocy, których pracuję, oferują pacjentom Dental Center 
Wejt & Tawakol niespotykaną jeszcze kilka lat temu jakość i precyzję le-
czenia niezbędną do zachowania własnych zębów – można powiedzieć, 
że do końca życia.

Dziękujemy za rozmowę. 
Foto: Dagna Drążkowska

Dental Center
Szczecin, ul. Mariacka 6/U1

tel. 91 423 57 57
kontakt@dentalcenter.pl

www.dentalcenter.pl
/klinika.edentist
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Jak wyglądał Pani droga do zostania dietetykiem?
Jeszcze kilka lat temu moim jedynym sportem było przerzucanie 
kanałów w telewizorze. Nie żywiłam się źle, ale w mojej diecie spo-
ro można było poprawić. Dopiero wypadek uświadomił mi, że aby 

         powrócić do formy trzeba wiele zmienić – jadłospis, aktywność fizycz-
ną. Rozpoczęłam studia w zakresie psychodietetyki i dietetyki. Rozpoczę-
łam także treningi biegowe. Z czasem zaczęłam układać jadłospisy – dla 
siebie i znajomych. W końcu otworzyłam własny gabinet. 

Czym dokładnie jest Perfect Line?
Do odchudzania podchodzimy kompleksowo – od analizy składu ciała, 
przez “uszyty na miarę” jadłospis, po zabiegi ujędrniające, antycelluli-
towe, likwidujące nagromadzoną tkankę tłuszczową.  Zaprosiłam do 
współpracy panie kosmetolog, które dodatkowo wykonują zabiegi przy-
wracające równowagę i piękno ciała. Oprócz standardowych, posiada-
my urządzenia medyczne Icoone oraz LipoRadiology Vinci II, które wspo-
magają wysiłek w odchudzaniu naszych pacjentów. 

W czym się Pani specjalizuje?
Pracuję w nurcie psychodietetyki. Jestem świadoma, iż nie jest możliwe 
ciągłe bycie „na diecie”. Ułatwiam przejście przez proces zmiany: wspo-
magam procesy automotywacji, samodyscypliny i samokontroli. Układa-
nie jadłospisów traktuję wyłącznie jako dodatek do procesu pracy nad 
umysłem. Moje diety są sycące, odpowiednio zbilansowane, a produkty 
łatwo dostępne i niedrogie. Robię dokładny wywiad żywieniowy, prze-
prowadzam badanie analizy składu ciała, pytam o choroby, alergie po-
karmowe, godziny pracy, spożywania posiłków, co ktoś najczęściej jada 
i czego nie lubi, itd. 

Skąd w gabinecie kosmetologia?
Myślę, że te obszary się łączą. Chcąc być pięknym, trzeba podejść do 
ciała całościowo. Zmienić myślenie o jedzeniu i poprawić kondycję skó-
ry. Podczas nauki na rozmaitych uczelniach poznałam wiele osób. Dwie 
z nich dziś współpracują ze mną w Pefect Line. Mogę się od nich wiele 

nauczyć. I chociaż sama mogę pochwalić się dyplomami z zakresu psy-
chodietetyki, psychologii oraz coachingu, to nie byłabym w stanie tak 
profesjonalnie udzielić porad w zakresie kosmetologii. Dlatego ogromnie 
się cieszę z moich biznesowych partnerek. 

Jakie proste metody może Pani polecić osobom, aby zdrowo żyły?
Główna zasada: moja dieta ma być przyjemnością, nie katorgą. Więk-
szość z nas pracuje poza domem, dlatego zalecam, aby w takich sytu-
acjach posiłki zabierać ze sobą w pojemniczkach. W sklepach radzę wy-
bierać zdrowe, nieprzetworzone produkty i zwracać uwagę na etykiety. 
Warto zamienić jasne pieczywo na pełnoziarniste a napoje gazowane na 
wodę. Proszę pamiętać, aby jeść większe śniadania, a mniejsze kolacje, 
częściej gotować, piec i dusić niż smażyć. Nie można zapominać też o ak-
tywności. Jeżeli brakuje czasu aby chodzić na siłownię, to przecież moż-
na ćwiczyć w domu, spacerować, albo chodzić pieszo do pracy. Dobrze 
jest, gdy aktywność jest regularna i wypada minimum 3 razy w tygodniu.

Jaka jest Pani recepta na zdrowe, sycące śniadanie?
Każdemu zalecam wypicie szklanki letniej wody, może być z dodatkiem 
cytryny, imbiru czy odrobiny miodu. Tak można rozpocząć dzień tuż po 
przebudzeniu. Około pół godziny później watro sięgnąć po porcję wa-
rzyw i białko. Doskonałe będą różnego rodzaju jaglanki, omlety i twaróg. 
Do tego sezonowe warzywa i mamy świetne, pełnowartościowe śniada-
nie. 

Zdrowe zrządzenie losu

Perfect Line
Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 40/3 

monika@perfectline24.pl 
tel: 662-081-181 

www.perfectline24.pl
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Niezaplanowane wydarzenia często mają wpływ na nasze życie a raczej na jego zmianę. W przypadku Moniki Bochenko poważny uraz kolana, 
któremu uległa, spowodował, że bliżej przyjrzała się swojemu zdrowiu. W rezultacie zmieniła wszystko a następnie zapragnęła się tym podzielić 
z innymi.  Tak powstał gabinet dietetyczno-kosmetologiczny Perfect Line.



lady – Fit Camp to wiosenny obóz treningowy dla pań, zarówno 
tych, które trenują od dawna, ale także dla tych osób, które do-
piero rozpoczynają przygodę ze sportem.

Blisko tygodniowa przygoda (11–17 marca) będzie miała miejsce w nad-
morskim Dźwirzynie w luksusowym Hotelu Havet Resort&Spa. Wszyst-
kie treningi poprowadzą profesjonalni trenerzy z Lady Fitness & Beauty 
Mazowiecka 13. Zajęcia zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. Oto, co cze-
ka wszystkie uczestniczki campu: treningi nordic walking połączone ze 
szkoleniem z technik, poranne marszobiegi na plaży lub w nadmorskim 
lesie, trening obwodowy na siłowni, aqua aerobik, serie ćwiczeń wzmac-
niających i kształtujących sylwetkę, pilates oraz streching.  Dodatkowo 
do dyspozycji pań będą sauny, jacuzzi, grota solna i basen a także możli-
wość wzięcia udziału w morsowaniu. Codzienne menu będzie przygoto-
wywane wspólnie przez dietetyka i szefa kuchni. Nie zabraknie spotkań, 
wykładów, m.in. ze zdrowego odżywiania, do dyspozycji pań poza trene-
rami personalnymi będzie również dietetyk. 

Obozy fitness takie jak Lady – Fit Camp to coraz popularniejsza forma 
wypoczynku połączonego z rekreacja. To także świetny wstęp do zmia-
ny stylu życia na zdrowszy. Nie zawsze wystarcza nam silnej woli by sa-
memu zadbać o siebie. Daleko od domu, w przyjemnym otoczeniu, pod 
czujną i czułą opieką specjalistów od fitness i w grupie takich samych 
osób jak my, wprowadzenie filozofii fit do naszego życia staje się łatwiej-
sze. Trochę pracy i efekty zaskoczą nas samych. 

Zapisy już trwają: fitmaz@inet.pl.

Wypoczynek 
w stylu fit
Idealne połączenie treningu, zdrowego odżywiania i wiedzy. A do tego 
w pięknych okolicznościach przyrody, bo w otoczeniu nadmorskiego 
lasu, piaszczystej plaży i rozległych wydm. Taki pejzaż wręcz zachęca do 
zmiany stylu życia oraz wzmocnienia ciała i ducha.

ad / Foto: materiały prasowe
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Nie wyobrażamy sobie życia bez wzroku. Czy pacjenci odpo-
wiednio często i szybko odwiedzają okulistów? 
Gdy pojawiają się gwałtowne infekcje lub urazy, pacjenci 
szybko idą do lekarza. Inaczej jest przy problemach przewle-

kłych, gdy noszą okulary albo soczewki. Wtedy ze względu na strach, 
niewiedzę, czasami lenistwo odkładają wizytę u okulisty w czasie. Wolą 
męczyć się z wkładaniem soczewek czy szukaniem okularów. A wzrok 
można skorygować także innymi, trwałymi sposobami.

Czego najczęściej boją się pacjenci?
Boją się bólu, komplikacji, ryzyka, problemów. Poza tym ludzie wolą nie 
wiedzieć, że mają jakąś chorobę, która wymaga zabiegu chirurgicznego. 
Problemy są różne, ale dzisiejszy postęp medycyny i  technologii daje 
ogromne możliwości powrotu do zdrowia, pełnej sprawności widzenia, 
a tym samym polepszenia jakości życia. Lęk wynika z niewiedzy.

Zabieg chirurgiczny kojarzy się ze skalpelem w oku, czy to rzeczywi-
ście takie straszne?
Zabiegi są różne, ale zupełnie bezpieczne. Wszystko dąży do minimali-
zacji, czyli najmniejszego cięcia i jednocześnie największej skuteczności. 
Problemy zależą od wieku pacjentów, ale są to głównie wady wymagają-
ce korekcji okularami, zaćmy, zwyrodnienie plamki żółtej, a także zmia-
ny cukrzycowe na siatkówce. Większość przypadków można skorygo-
wać laserowo.

Ale wiązka lasera w  oku, żeby je wyleczyć? Brzmi trochę jak 
w Gwiezdnych Wojnach.
To prawda, pacjenci czasami tak to opisują. Jeśli chodzi o  leczenie la-
serem to w ostatnich latach zauważalny jest ogromny postęp korekcji 
wzroku tą metodą. Jest ona najlepszym i  najbezpieczniejszym sposo-
bem leczenia. Chociaż pacjenci rzeczywiście mają obawy przed laserem. 
Pytają co się stanie jak poruszą głową, czy mogą mrugnąć, czy wiązka 
może zrobić krzywdę i czy to sprawia ból.

To może obalmy mity. Mamy się czego bać?
Zdecydowanie nie. Wszystkie obawy są bezpodstawne i wynikają z nie-
wiedzy. Lasery są dzisiaj bardzo precyzyjne i bezpieczne. Te najnowsze 
pozwalają na szybki i pełny powrót do zdrowia. W naszych gabinetach 
proponujemy najmniej inwazyjną, bezbolesną terapię – mikrosoczewko-
wą korekcję wzroku Lentivu. W niej nie używa się żadnych narzędzi, poza 
nowoczesnym i dokładnym laserem. Ten laser wykonuje 2-3 mm cięcie, 
a w przedniej części oka kreuje soczewkę, której wielkość i grubość jest 
uzależniona od wady pacjenta. Ten element zabiegu trwa zaledwie 25 
sekund, a całość, aby pozbyć się wady wzroku w … 10 minut. Po zabiegu 
pacjent od razu funkcjonuje bez okularów czy soczewek. Do normalne-
go życia wraca już następnego dnia. Kobiety mogą się malować, nie ma 

problemu z aktywnością fizyczną, pracą przy komputerze oraz prowa-
dzeniem auta. Jednym z najważniejszych mitów do obalenia jest także 
to, że kobiety po laserowej korekcji wzroku nie mogą rodzić naturalnie. 
To oczywiście nieprawda.

Kto może się zgłosić na taki zabieg?
Każdy nasz pacjent przechodzi szereg badań diagnostycznych, które po-
zwalają lekarzowi ocenić czy daną wadę można skorygować. Ten proces 
trwa nawet do 2h, ponieważ w naszej klinice opieka jest kompleksowa. 
Poza standardowymi badaniami proponujemy też wizytę u optometry-
sty, który analizuje całe oko. Do laserowych korekcji wzroku kwalifiko-
wane są tylko ustabilizowane wady, co następuje około 20 roku życia. 
Najważniejsze jest jednak to, że znakomitej większości pacjentów wy-
starczy jeden zabieg, zaledwie 24 sekund, aby pozbyć się wady na całe 
życie.

Odzyskaj 
ostrość 
widzenia

Klinika okulistyczna Optegra
ul.Mickiewicza 140 Szczecin

Infolinia: 222 426 260
www.optegra.com.pl
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Rozmawiała: Hanna Promień / Foto: Dagna Drążkowska

Aż 80% informacji, które trafiają do mózgu człowieka, pochodzi od 
zmysłu wzroku. Oko jest bardzo ważnym narządem człowieka, ale 
czy dbamy o  nie wystarczająco dobrze? I  co zrobić, jeśli mamy 
problemy ze wzrokiem? Pytamy o  to lekarza okulistę dr Esterę Igras 
z Kliniki okulistycznej Optegra.

Prezentacja



Villa Ho�  Wellness & SPA, 72-344 Trzęsacz, tel. 91 387 55 00, www.VillaHo�.pl

ATRAKCJE DLA CAŁEJ RODZINY
- kryty basen z podgrzewaną wodą 

- jacuzzi

- rzymska i sucha sauna

- gabinety odnowy biologicznej

- masaże klasyczne i orientalne

- lobby-bar

- multimedialna sala klubowa z bilardem

- własna restauracja - wyróżnia nas

PAKIETY:
- weekend w SPA dla dwojga

- rodzinny wypoczynek

- Święta Wielkanocne – oferta First Minute

- Długie Weekendy – oferta First Minute

- pakiety SPA dla mężczyzn

- pakiety SPA dla kobiet

- konferencje i szkolenia

- pakiety pobytowe dla �rm

PR1217

Walentynki w SPA nad morzem



Porozmawiajmy 
o seksie

Stres, przepracowanie i warunki, w których żyjemy bardzo szkodzą zdrowiu, a co za 
tym idzie zmniejsza się nasza aktywność seksualna. Jak podgrzać wygasający ogień 
w związku i co dzieje się w sypialniach Polaków? Opowiedział Prestiżowi dr n. zdr. 
Jacek Kurpisz, psycholog zajmujący się zdrowiem psychicznym i seksualnym.
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Mówi się, że luty to miesiąc zakochanych. Są walentynki, 
wszędzie serduszka i amorki. W polskich sypialniach bę-
dzie się działo?
Badania pokazują, że jako nacja nie jesteśmy za bardzo ko-

chliwi, zadowolenie z życia seksualnego nie należy do najwyższych, a do 
tego spada na przestrzeni lat. Z drugiej strony o Polakach można powie-
dzieć, że są dość romantyczni i celebrują związki, oddanie oraz partner-
stwo. Jednak tak naprawdę statystyczny Polak nie istnieje, a każda para 
przeżyje ten czas na swój własny sposób. U jednych będzie ogniście i go-
rąco, a u innych nie będzie się działo prawie nic. 

Czyli kochamy bardziej platonicznie? Dajemy romantyczne kwiatki 
i serduszka, a „happy endu” nie ma?
Myślę, że ten przysłowiowy „happy end” jest, ale raczej bez większych 
fajerwerków. Szczególnie w stałych związkach kochamy mocno i nieko-
niecznie platonicznie, ale nie do końca umiemy to przełożyć na odczuwa-
ną satysfakcję seksualną, szczególnie u panów.

Czyli problem tkwi w mężczyznach?
Tu nie chodzi o płeć, a bardziej o brak umiejętności dogadania się. Seks, 
czy też ogólniej sfera aktywności erotycznej zależy od wielu czynników. 
Z  jednej strony tych zakorzenionych w  nas samych, w  tym jacy jeste-
śmy, jakie mamy układy nerwowe, predys-
pozycje genetyczne, typy osobowości oraz 
wcześniejsze przeżycia. Z  drugiej strony 
jest to kwestia norm kulturowych, momen-
tu życia, w  jakim jesteśmy i  etapu związ-
ku. W  tym wszystkim nie zawsze jeste-
śmy w  stanie sprostać zarówno własnym 
potrzebom, jak i  oczekiwaniom naszego 
partnera. Wszystko to jest jednocześnie 
uwikłane w naszą komunikację, a przecież 
porozumiewamy się nie tylko słowami, ale 
całym ciałem, spojrzeniem, każdym ge-
stem. Więc to, jaka będzie ta walentynko-
wa noc, czy też każda inna, będzie zależało 
od różnych elementów. Między innymi rów-
nież od tego, jak nam minął nam dzisiejszy 
dzień i jaki jest nasz związek.

Ale potrafimy ze sobą rozmawiać i opo-
wiedzieć czego oczekujemy w łóżku?
Raczej stosujemy metodę „jeśli mnie ko-
chasz, to się domyśl”. A  to niestety jest 
zrzucaniem odpowiedzialności na part-
nera, dla którego taka sytuacja może być 
trudna do rozwiązania. Z  czasem może 
to skutkować narastaniem frustracji, po-
nieważ ciężko jest odczytać wszystkie sy-
gnały drugiej osoby i jednocześnie wpleść w to zaspokajanie własnych 
potrzeb. Badania pokazują, że jako Polacy niechętnie otwarcie rozma-
wiamy o seksie. Może to prowadzić do licznych problemów, szczególnie 
w małżeństwach. Miłość fizyczna jest jednym z najważniejszych filarów 
stałego związku. Jeśli w odpowiednim czasie nie nauczymy się wzajem-
nie sygnalizować swoich seksualnych potrzeb, to taki niesatysfakcjonu-
jący i nieefektywny wzorzec komunikowania się zastyga i utrwala się. 
Frustracja i  niezadowolenie rosnące latami przyjmie po czasie formę 
emocjonalnego oddalenia się od siebie parterów lub wybuchu złości. Do-
prowadzi do momentu, kiedy przy nawarstwieniu się innych problemów 
już nie będzie wiadomo, o co właściwie chodzi i od czego ten kryzys się 
zaczął. A bardzo często chodzi właśnie o seks.

I wtedy szukamy tego zadowolenia i spełnienia erotycznego gdzieś 
indziej?
Nierzadko tak, choć bywa, że nie do końca rozumiemy co nas pcha w stro-
nę zdrady. Nawet będąc we względnie szczęśliwym związku, w którym 
jednak nie układa się w sypialni, wiele osób po długich miesiącach rozte-
rek i walki ze sobą, decyduje się ostatecznie na podjęcie jakiejś innej rela-
cji seksualnej. Badania pokazują, że partnerzy oraz małżonkowie zwykle 
nie przyznają się swojej drugiej połowie o „skoku w bok”.

Nikt ze szczęścia i wielkiej miłości do partnera nie zostawia go.
Takie romantyczne podejście do miłości bywa złudne. Oczywiście po-
czątek związku, wybuch uczuć zakochania i namiętności jest czymś zu-
pełnie normalnym i oczekiwanym. Jednak standardem jest także to, że 
z czasem ten żar zaczyna przygasać. Przechodząc kolejne etapy związ-
ku, wchodząc w  jego dalsze fazy potrzebujemy dużo więcej rozmowy, 
komunikacji, odświeżenia przygasającej namiętności, czegoś nowego. 
Musimy włożyć w partnerstwo więcej wysiłku, bo jeśli nie uchwyci się 
odpowiedniego momentu, związek może wejść w etap przyjacielski lub 
tak zwany etap „pusty”. Wtedy to, co jest tak ważne umiera. Pozostaje 
przyzwyczajenie lub samo zobowiązanie, na przykład kredyt lub dzieci. 
Pułapką jest myślenie, że ten romantyzm musi trwać cały czas i w każ-
dej chwili. Aniołki, amorki i serduszka mogą być fajne, ale to nie one są 
w tym wszystkim najważniejsze. Mogą wręcz zaburzyć prawdziwy sens 
partnerstwa i bycia razem. Są symbolem mocno nierealnego podejścia 
do miłości, które w naszym kraju wciąż ma się dobrze. Oczekiwania ro-
mantyzmu 24 godziny na dobę.

Czyli kwiatki i serduszka warto zamienić na szybki numerek?
Czasami jest to dobra opcja. Szczególnie jeżeli jest spontaniczny i nie-
sie za sobą radość, poczucie przyjemności i bezpieczeństwa. Nie powi-
nien on jednak zupełnie zastąpić dłuższego zbliżenia, pełnego bliskości 

i  uczucia. Zaproszenie do takiego nu-
merku może być różnie przyjęte przez 
partnera, nie ma na to jednej zasady i nie 
wszystkim taka forma przypadnie do 
gustu. Dla jednych będzie porywającym 
potwierdzeniem ich atrakcyjności, a  inni 
poczują się traktowani przedmiotowo. 
Każda para wyrabia swój własny schemat 
tego, co jest dla nich zadowalające.

A  jeśli wejdziemy zbyt mocno w  sche-
mat, w  tą fazę przyjacielską, czy są 
sposoby na pogrzanie uczucia ponow-
nie?
Jeśli jest miłość, a przygasło pożądanie to 
trzeba działać. Najczęściej taką relację da 
się uratować. Najważniejsza jest szczera 
rozmowa, ale nie w  biegu czy złości, na 
przykład przy okazji jakiejś kłótni, tylko 
spokojna i  konkretna. Chodzi o  to, żeby 
wprost powiedzieć o swoich potrzebach, 
o  tym, co czujemy. Przeprowadzenie ta-
kiej rozmowy dobrze wcześniej zaplano-
wać, zadbać o odpowiedni czas i warun-
ki – kiedy nie ma pracy, dzieci i  innych 
przeszkód. Poza tym warto szukać nowo-
ści, swego rodzaju przyprawy dodającej 

erotycznej pikanterii, szczególnie w  wieloletnich związkach. Otwarta 
i szczera komunikacja może na nowo rozbudzić dawne emocje, pożąda-
nie. W ostateczności można zgłosić się do specjalisty.

Gdzie szukać inspiracji dla ponownego wzniecenia emocji erotycz-
nych? Seksuolog nam podpowie – włączyć film pornograficzny czy 
poczytać Kamasutrę?
Seksuolog oczywiście pomoże, ale wcześniej dajmy szansę zadziałać 
własnej inwencji i  wyobraźni. Niech wizyta u  specjalisty nie będzie 
pierwszym korkiem. Spróbujmy najpierw porozmawiać, ustalić oczeki-
wania i potrzeby. Jeśli to nie przyniesie skutku, wtedy warto skorzystać 
z porady. Pamiętajmy jednak, że seksuolog nie zaproponuje konkretnej 
pozycji, ani miejsca, w którym powinniśmy się kochać. Nie ma idealnych 
rozwiązań, złotego środka, który zadziała na wszystkich jednakowo. 
Seksuolog tak poprowadzi rozmowę, żeby para sama znalazła sposoby 
na poprawę sytuacji. Warto szukać pomocy, bo stres, przepracowanie 
i warunki w jakich żyjemy wcale nie sprzyjają naszemu funkcjonowaniu 
seksualnemu, a wręcz potęgują szkodzące mu negatywne emocje. Zada-
niem całej reakcji stresowej, w tym hormonów jest między innymi nas 
seksualnie znieczulić. Patrząc biologicznie, jeśli czujemy stres oznacza 
to zbliżające się niebezpieczeństwo, a więc powinniśmy nastawić się na 

Seksuolog Jacek Kurpisz
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ucieczkę lub walkę. W świecie zwierzęcym to nie 
jest czas na igraszki, tylko na gotowość bojową, 
żeby potencjalny drapieżnik nas nie dopadł i nie 
pożarł. Samo podejmowanie aktywności sek-
sualnej mocno angażuje uwagę, wywołuje roz-
kosz, a zatem naraża na atak. Jeśli stan stresu 
czy frustracji trwa zbyt długo, jest to sytuacja 
bardzo dewastująca dla zdrowia somatycznego 
oraz psychicznego. Mogą wówczas pojawić się 
różne dysfunkcje seksualne, najczęściej zwią-
zane z  erekcją, nawilżeniem pochwy oraz ob-
niżonym pożądaniem. A to może prowadzić do 
unikania seksu, niezaspokojenia partnera, ko-
lejnych kłótni w związku. Zamyka nas w takim 
błędnym kole.

Ale po kłótni, seks na zgodę, bywa bardzo od-
świeżający i odprężający.
Dla wielu osób to jeden z  najlepszych momen-
tów na zbliżenie i osiągniecie wysokiej satysfak-
cji. Emocje o dużej intensywności, o ile sprzyjają 
temu warunki, mogą zostać przeinterpretowane 
ze złości na pożądanie. Tutaj w  sumie nie ma 
dużej różnicy, bo przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, a obojęt-
ność. Złość można przekuć w ogromne pożądanie.

Czy w seksie są ciągle tematy tabu?
Niestety tak i warto, a nawet trzeba, o nich rozmawiać. Z perspektywy 
seksuologa widać, że są sprawy, które w  naszym kraju traktowane są 
jako nienormalne, wręcz zboczone, a znajdują się w granicach szeroko 
rozumianego zdrowia. Mam tu na myśli na przykład mniejszości seksu-
alne, czy też osoby o  specyficznych preferencjach, które nikomu nie 
szkodzą i mogą być realizowane za świadomą zgodą dorosłego partnera. 
To są rzeczy, o których niechętnie się publicznie mówi, a które są dość 
powszechne. Faktem jest, że ludzka seksualność to morze różnorodno-
ści. Oczywiście jest tu również ta ciemna strona. Szczególnie ważnym 
problemem jest kwestia przemocy seksualnej. W sferze seksu nie może 
być mowy o jakimkolwiek przymuszaniu innej osoby do czegokolwiek.

Ludzie mają odwagę uprawiać seks poza własnym łóżkiem?
Według ostatnich badań głównym miejscem współżycia Polaków jest to 
sypialnia, ale łono natury zajmuje drugą pozycję. Zdarzają się też biura, 
miejsca pracy i  toalety. Czasami można zaryzykować zrobienie „tego” 
inaczej, ale trzeba pamiętać o  konsekwencjach, zwłaszcza tych praw-
nych. Na pewno warto szukać nowych rozwiązań i pamiętać, że zawsze 
można zaproponować partnerowi „coś innego”. To działa w obie strony. 
Nie trzeba się na wszystko zgadzać, ale warto wysłuchać fantazji drugiej 
strony. Może ich nawet spróbować, mając na uwadze, że zawsze można 
się wycofać i wyjaśnić, że jednak ta nowość się nam nie podoba. Dotyczy 
to wszelkich urozmaiceń życia erotycznego.

Mówi się, że mężczyźni z krajów skandynawskich są oziębli, a połu-
dniowcy to gorący kochankowie. To znaczy, że nasi mężowie i part-
nerzy są letni, umiarkowani?

Osobiście nie jestem zwolennikiem takiego szu-
fladkowania. Każdy z  nas jest wyjątkowy. Ba-
dania pokazują, że potrzeby seksualne, sposób 
ich wyrażania, jak również granice, których nie 
jesteśmy w  stanie przekroczyć są bardzo indy-
widualne. Trudno powiedzieć, że Polacy są letni. 
Wszystko zależy od erotycznego temperamentu 
danej osoby.

Polacy często uprawiają seks?
Badania z roku 2017 pokazują, że blisko 3/4 do-
rosłych badanych do 49 roku życia najczęściej 
odpowiadało, że robi to, co najmniej raz w tygo-
dniu. Ciężko powiedzieć czy to dużo, czy mało. 
Jeśli ktoś ma bardzo rozbujane potrzeby seksu-
alne to taki wynik może być frustrujący, ale dla 
kogoś o mniejszych potrzebach będzie to powód 
do zadowolenia. Tutaj znów jest to sprawa bar-
dzo indywidualna. W  przypadku podejmowania 
aktywności seksualnej nie warto porównywać 
się do średniej. To do niczego nie prowadzi. Nie-
mniej z perspektywy czasu obserwujemy, że Po-
lacy stopniowo kochają się coraz rzadziej.

A  co z  grupą po 49 roku życia? Młodzi ludzie bardzo chcą wierzyć 
w niepokalane poczęcie, a nasi rodzice i dziadkowe także uprawiają 
seks?
Młodsze pokolenia chcą wierzyć w postępującą aseksualność osób od 
nich starszych. Przejawy seksualności u osób będących na emeryturze 
są automatycznie kojarzone z jakąś patologią. Przecież dziadkowie po-
winni zająć się czymś pożytecznym, a  nie takimi świństwami! Ludzie 
młodsi zwykle wypierają fakt, że ich dziadkowie czy też rodzice mogą 
być nadal aktywni w sferze erotycznej. A okazuje się, że wręcz powinni. 
Różne badania przeprowadzone wśród osób po 70 roku życia pokazują, 
że potrzeby seksualne, zainteresowanie seksem, a  nawet sama możli-
wość uzyskania reakcji genitalnej wcale nie muszą zaniknąć z wiekiem. 
Nie jest to wcale oczekiwany objaw fizjologicznego starzenia się. Dodat-
kowo, seniorzy, którzy pozostają aktywni seksualnie subiektywnie czują 
się zdrowsi oraz obiektywnie rzadziej skarżą się na swój stan zdrowia. 
Przecież seks to również przeżywanie bliskości, wymiana uczuć i świet-
ny poprawiacz nastroju. I  chociaż w  jesieni życia seks może wyglądać 
inaczej, niż za młodu, to wcale nie musi tracić na jakości. Z drugiej stro-
ny, jeśli zachowania seksualne osoby starszej ulegają szybkiej zmianie, 
wiążą się z rozhamowaniem i nie pasują do jej dotychczasowych cech 
osobowości, to w takiej sytuacji należy zgłosić się z nią do lekarza.

Czyli dzisiaj wieczorem wszyscy powinniśmy porozmawiać ze swo-
imi partnerami o potrzebach i oczekiwaniach, żeby bogatym życiem 
erotycznym cieszyć się do późnej starości?
Jeśli nasza rozmowa kogoś do tego skłoni, to będę bardzo zadowolony, 
a jak jeszcze uda się w ten sposób przedłużyć czyjeś życie, także seksu-
alne, będzie to pełen sukces.

reklama

Rozmawiała: Hanna Promień / Foto: materiały prasowe





Face-modeling zmienił moje postrzeganie własnego zawodu – 
mówi Agata Kampioni, właścicielka Be Beauty. – Przekonałam 
się, że nie tylko wypełniacze są świetną metodą na zatrzymanie 
młodości. 

Powrót do natury

Masaż liftingujący oparty na modelowaniu twarzy przy pomocy dłoni 
nie jest z pozoru niczym nowym, bo bazuje na popularnej w Azji akupre-
surze. Nowatorskie jest jednak wykorzystanie jej nie tylko na potrzeby 
zdrowotne, ale także do zadbania o wygląd. W końcu zdrowa skóra to 
piękna skóra. Face-modeling pomaga zachować i przywrócić młody wy-
gląd i poprawia samopoczucie, a  jego działanie da się w  łatwy sposób 
wytłumaczyć, bo wykorzystuje naturalne procesy zachodzące w naszym 
organizmie. Odpowiednie uciskanie poprawia ukrwienie i  dotlenienie 
nawet najgłębiej położonych mięśni twarzy. Tak usprawniony przepływ 
krwi i limfy pozwala z kolei na lepsze odżywienie komórek i pobudza je 
do zwiększonej produkcji kolagenu, która może trwać nawet do kilku 
miesięcy po zabiegu. Dlatego efekty są widoczne już od pierwszej sesji, 
ale odczuwamy je znacznie dłużej, zwłaszcza że masowana i uciskana 
jest nie tylko skóra, ale także wewnętrzna część jamy ustnej. Metoda 
ta pomaga przywrócić mięśniom ich pierwotne położenie, dzięki czemu 
twarz jest wypoczęta, owal twarzy poprawiony, policzki, kąciki ust czy 
obwisłe powieki uniesione, a skóra doskonale przygotowana do ewentu-
alnej aplikacji wybranych kosmetyków. Połączenie różnej intensywno-
ści ucisku z masażem pomaga spłycić zmarszczki i wyraźnie zmniejszyć 
worki pod oczami. 

Nie tylko twarz

Wbrew nazwie face-modeling ma wpływ nie tylko na twarz, ale i  całe 
ciało, bo dzięki odpowiednim uciskom do lepszej pracy stymulowane 
są także narządy wewnętrzne. Zgodnie z naturalną medycyną chińską 
twarz jest mapą wielu punktów refleksologicznych, które poprzez przez 
tysiące zakończeń nerwowych połączone są z narządami i układami ca-
łego ciała, umożliwiając swobodny przepływ życiowej energii. Zaburze-
nie funkcjonowania tych połączeń powoduje problemy zdrowotne. Zna-
jomość i odpowiednie uciskanie punktów na twarzy, ale i ciele, pomaga 
przywrócić równowagę energetyczną i  poprawia kondycję masowanej 
skóry oraz uelastycznia mięśnie. – W ten sposób poprawiamy też odpor-
ność organizmu, a nie ma przecież nic piękniejszego niż naturalnie i mło-
do wyglądające ciało. Co ważne, metoda ta nie ma skutków ubocznych. 
Nie ma więc nic lepszego jak natura – przekonuje Agata Kampioni.

Poznaj mapę 
swojej twarzy

Instytut Urody Be Beauty
 Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12

tel. 513 086 098
 www.bebeauty.szczecin.pl
/ Instytut Urody Be Beauty
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Prezentacja
Coraz więcej klientek gabinetów kosmetycznych odczuwa przesyt 
medycyną estetyczną. Szukając innych, skutecznych rozwiązań, 
właścicielka Instytutu Urody Be Beauty zaproponowała paniom 
zabieg face-modelingu, stając się prekursorką tej metody w Szczecinie.



Pisaliście jakiś czas temu o rozstępach, ale nie mogę dotrzeć do tego 
artykułu. Proszę o kolejną poradę jak najszybciej pozbyć się rozstę-
pów po ciąży oraz ujędrnić obwisłą skórę. Jestem szczupłą osobą, 
uprawiam sport, a  pomimo tego brzuch nie jest płaski. Czy pozo-
stało mi chirurgiczne wycięcie skóry czy też jest jakiś zabieg, który 
mógłby ujędrnić to miejsce.

Rozstępy powstają w  wyniku nadmiernego rozciągania skóry i  uszko-
dzenia sieci włókien kolagenowych w skórze. Gdy już się pojawią, walka 
z  ich pozbyciem jest bardzo trudna, dlatego bardzo ważne jest wcze-
sne rozpoczęcie terapii. Pracując na rozstępach tzw. „młodych” efekty 
są najbardziej korzystne. Zabiegami medycyny estetycznej możemy 
zmniejszyć znacznie ich widoczność jednak bardzo trudno jest pozbyć 
się rozstępów zupełnie. Podstawą sukcesu kuracji jest odpowiednio 
dobrany laser frakcyjny i zastosowanie go w optymalnym okresie i z od-
powiednią częstotliwością. Laser frakcyjny prócz działania poprawiają-
cego wygląd rozstępów oddziaływuje również na otaczającą skórę, spra-
wiając, że staje się ona bardziej napięta i jędrna. Dobre efekty w walce 
z  rozstępami można osiągnąć w  monoterapii lecz najlepsze uzyskamy 
stosując terapie odpowiednio skojarzone. Mogą być to dodatkowe za-
biegi termiczne działające obkurczająco na włókna kolagenowe, zabiegi 
iniekcyjne silnie pobudzające do regeneracji lub nawet przeszczepy rege-
neracyjne skutkujące sprężystą i elastyczną skórą.

Dzień dobry. Od wielu lat borykam się z  problemem przebarwień 
na skórze. W  tym roku jest to mój drugi sezon jesienno - zimowy, 
podczas którego korzystam z zabiegów IPL w celu likwidacji prze-
barwień. Wedle zaleceń nie poddaje się tym zabiegom w sezonie let-
nim. Czy istnieją jakieś zabiegi, które bezpiecznie mogę wykonywać 
latem?

Problem z przebarwieniami różnego pochodzenia np. po ekspozycji na 
słońce, hormonalnymi to coraz częstszy problem wśród pacjentów. Pa-
nie, które mają tendencje do hiperpigmentacji powinny całorocznie sto-
sować kremy z filtrami oraz unikać słońca nawet po skończonej serii za-
biegów. Do leczenia hiperpigmentacji stosujemy laseroterapię klasyczną 
milisekundową, nanaosekundową, a ostatnio najbardzej efektywną pi-
kosekundową często skojarzoną z działaniem chemicznym kosmeceuty-
ków. Popularność problemu zobligowała profesjonalny przemysł medy-
cyny estetycznej i kosmetologii aby nie zostawić pacjentek samym sobie 
w okresie wiosenno - letnim lecz niestety jest to okres najtrudniejszy do 
tego rodzaju terapii. Mnogość firm oraz produktów dostępnych na rynku 
może zniechęcić do podjęcia decyzji. Bez specjalistycznej wiedzy wybór 
może okazać się niewłaściwy. Zachęcam więc do konsultacji ze specja-
listą, który pomoże dobrać indywidualnie wedle wskazań i  oczekiwań 
terapię. 

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, 
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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Globalny kryzys ekonomiczny zweryfikował atrakcyjność wie-
lu form inwestowania i zwrócił uwagę inwestorów ponownie 
na inwestycje ściśle powiązane z zakupem konkretnego mate-
rialnego obiektu, który dodatkowo ma szansę w czasie zyski-

wać na wartości. Dzieła sztuki to inwestycje, które są odporne na kryzys 
gospodarczy, tym samym stanowią jeden z najlepszych nośników war-
tości materialnej.

Rynek z potencjałem

Również w Polsce dynamika wzrostu na rynku sztuki jest bardzo obiecu-
jąca. Szacuje się, że polski rynek sztuki jest około siedmiokrotnie niedo-
szacowany. Prognozy zakładają, że  jego wartość do roku 2020 urośnie 
trzykrotnie i  osiągnie 300 milionów złotych – takie dane podaje firma 
ArtBank, specjalizująca się w doradztwie inwestycyjnym na rynku sztuki 
oraz wyławianiem i promocją artystów z potencjałem. 

Ekonomiści, fani dywersyfikacji portfela, w sztuce dawnej upatrują bez-
piecznej lokaty kapitału, z  ryzykiem bliskim zeru. Inwestycja w  dzieła 

współczesne to z kolei szansa na bardzo duże zyski, obarczona jednak 
sporym ryzykiem. Przyjmuje się, że minimalny czas inwestycji w sztukę 
to między 4 a 8 lat.

Jaki kapitał?

Ile trzeba mieć pieniędzy by inwestować w sztukę? Niekoniecznie mają-
tek. Jak podaje portal aukcyjny Artprice, 80 procent transakcji zawiera-
nych na rynku sztuki opiewa na kwotę mniejszą niż 500 dolarów. Choć 
wartość rynku sztuki stale rośnie, a dominuje na nim sztuka współcze-
sna (ok. 70% wszystkich zawieranych transakcji), to najatrakcyjniejszą 
niszę stanowią dzieła tzw. Młodej Sztuki. Są to prace młodych artystów, 
u  progu kariery, które można nabyć w  atrakcyjnych kwotach, a  które 
w perspektywie kilku lat mogą przynieść zwielokrotnione zyski. 

Klasyka i młoda sztuka

Takim przykładem obok znanego wszystkim Wilhelma Sasnala (wzrost 
notowań z 1,5 tys. złotych w 2000 roku do 400 000 dolarów w roku 2007) 

Około 50 mld dolarów – tyle jest aktualnie wart światowy rynek sztuki. Inwestowanie w sztukę stało się jedną z najatrakcyjniejszych form lokaty 
kapitału. W zestawieniach długookresowych przebija swoją opłacalnością inwestycje w złoto i 10-letnie obligacje USA. Według indeksu Mei Moses 
All Art Index, w przeciągu ostatnich 60 lat, średni zysk z 6-letnich inwestycji w sztukę to 112%.

Biznes96 

Sztuka – przyjemność 
i wysoka stopa zwrotu

Anna Bocek, Red Hair



może być przedstawiciel młodszego pokolenia, Tomek Kowalski (rocznik 
’84), którego ceny prac poszybowały z kilku tysięcy do kwot kilkunastu 
tysięcy euro w zaledwie kilka lat, a jednym z ich nabywców jest Franco-
is Pinault, partner Salmy Hayek, biznesmen i inwestor, właściciel takich 
ekskluzywnych marek jak Gucci.

Patrząc jednak na realnie, najpewniejszą inwestycją są płótna naszych 
klasyków, które cieszą się największym zainteresowaniem. Na portalu 
Rynek i Sztuka czytamy, że Wyspiański, Kantor, Chełmoński, Siemiradz-
ki, Makowski czy Zak to nazwiska, które sprzedawane są za stosunkowo 
wysokie kwoty. 

Ponadprzeciętne zyski

Od 2009 roku nieustannie rośnie zainteresowanie sztuką Młodej Polski. 
Ale warto też podkreślić, że bardzo wysoko ceni się także klasyków XX 
wieku. Przykładowo obrazy Wojciecha Fangora kupowane w latach 90. 
zyskały na wartości ponad 800%, a  wartość obrazu Jana Lebensteina 
„Figura osiowa nr 77” w ciągu siedmiu lat wzrosła ośmiokrotnie. Obrazy 
takich artystów jak Kazimierz Mikulski, Adam Marczyński czy Wojciech 
Fangor zyskiwały na wartości ponad 40% rocznie. 

Jak inwestować w sztukę? Prace artystów możemy wyszukiwać na wła-
sną rękę w  galeriach lub uczestnicząc w  aukcjach organizowanych 
przez domy aukcyjne. Coraz popularniejsze staje się jednak korzystanie 
z usług Art Banking. Jakie są zalety takiego rozwiązania? Inwestor może 
liczyć na kompleksową obsługę. Począwszy od znalezienia atrakcyjnego 
dzieła, poprzez pomoc w jego zakupie, ubezpieczeniu, aż po bezpieczny 
transport we wskazane miejsce.

Dywersyfikacja portfela

Jak ograniczyć ryzyko inwestycyjne? Fachowcy i doświadczeni inwesto-
rzy zalecają dywersyfikację portfela. Jeśli możemy sobie pozwolić, aby 
zainwestować większe pieniądze, to przeznaczmy je zarówno na dzie-
ła uznanych artystów, ale nie zapominajmy uzupełnić kolekcji o młodą 
sztukę. 

Jedna z najważniejszych zasad inwestowania w sztukę mówi, że nieza-
leżnie od tego czy wybierasz sztukę dawną czy współczesną, obraz, 
rzeźbę czy fotografię, kieruj się własnym gustem. Nie inwestuj w dzieło, 
które ci się nie podoba. Może się okazać, że będziesz na nie patrzył przez 
kilka lub kilkanaście lat więc wybierz coś w twoim guście.

Inwestycje w  sztukę, w  przeciwieństwie do innych inwestycji finanso-
wych, przynoszą korzyści w  aspekcie estetycznym i  wizerunkowym. 
Dzięki dziełom sztuki ozdabiamy nasze wnętrza, dajemy wyraz naszej 
osobowości i indywidualności. 

Autor: Max Radke / Foto: Materiały prasowe

ZALETY INWESTOWANIA W SZTUKĘ
• Inwestycje w sztukę w historycznej perspektywie przynosiły 
atrakcyjne zyski, w  przeciwieństwie do papierów wartościo-
wych i dochodów pasywnych (np. renty).
• Inwestorzy, którzy w swoim portfolio posiadają dzieła sztuki, 
redukują ryzyko i w historycznej perspektywie uzyskują zdecy-
dowanie lepsze wyniki w skali roku.
• Inwestycje w sztukę stanowią solidne zabezpieczenie przed 
inflacją i  zapewniają zyski znacząco przekraczające wzrosty 
globalnych indeksów cen konsumenckich.
• Sztuka stanowi rzeczywistą klasę aktywów i rosnący rynek 
inwestycyjny.
• Rynek sztuki jest nieprzejrzysty i  w  dużej mierze nieuregu-
lowany, dzięki czemu dostarcza osobom z  ponadprzeciętną 
wiedzą na temat sposobu jego funkcjonowania dostęp do wie-
lu możliwości inwestycyjnych oraz okazji transakcji arbitrażo-
wych.
• Inwestycje w dzieła sztuki mają niską korelację do tradycyj-
nych rynków inwestycyjnych, takich jak akcje czy renty, tym 
samym zapewniając istotną możliwość dywersyfikacji portfela 
inwestycyjnego.

reklama

Tadeusz Kantor, PeintureWojciech Fangor. Heweliusz, praca z wystawy 
dla Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie



Grand Park Hotel ma bardzo romantyczne położenie. Znajdu-
je się nad samym brzegiem jeziora Rusałka, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Teatru Letniego, a  jednocześnie blisko centrum 
miasta – opowiada Anna Marczak, dyrektor hotelu. – Bez wąt-

pienia atrakcyjna jest restauracja z  ogromnym tarasem, dostępna dla 
wszystkich mieszkańców. Pomieści 70 osób wewnątrz oraz w słoneczne 
i ciepłe dni tyle samo na zewnątrz. W oranżerii – przeszklonej części re-
stauracji – serwowane będą śniadania dla gości hotelowych. Do restau-
racji będzie można również wejść bezpośrednio od strony parku. 

W  restauracji dominować ma kuchnia śródziemnomorska i  autorska. 
– Smaczne dania podawane będą w  nowoczesny sposób. Zamierzamy 
zapraszać także na tematyczne tygodnie oraz miesiące, w zależności od 
pory roku. Dzięki temu menu będzie zróżnicowane. Dla najmłodszych-
menu dziecięce – każdy znajdzie coś dla siebie. Co ważne – w przystęp-
nych cenach – zapewnia Anna Marczak.

W części hotelowej przygotowano 28 klimatyzowanych pokoi w wysokim 
standardzie i  z  nowoczesnymi rozwiązaniami, w  tym dwa 80-metrowe 
apartamenty podzielone na dwie części – wypoczynkową i sypialnianą. 
Każdy pokój wyposażony w TV z rozbudowaną telewizją kablową, mini-
bar, czajnik i ekspres do kawy. Wrażenie robią znajdujące się we wspo-
mnianych dwóch apartamentach łazienki – właściwie pokoje kąpielowe. 

– To duże pomieszczenia, w których m.in. znajdziemy wanny wolnosto-
jące, z których będzie można oglądać TV lub słuchać muzyki. Nie każdy 
jednak lubi brać kąpiele w wannie, dlatego też alternatywą są prysznice, 
umywalki i toaletka – mówi dyrektor obiektu. 

W  hotelu znajdują się również dwie sale bankietowo-konferencyjne. 
Gustownie urządzone, klimatyzowane i wyciszone będą idealnym miej-

scem na wesele lub uroczysty bankiet, ale i  doskonałe do organizacji 
konferencji czy szkolenia. Z sal będzie wyjście na zewnątrz – co z pewno-
ścią uatrakcyjni każde spotkanie.

Nie tylko dla gości hotelu, ale także mieszkańców przygotowano Well-
ness & SPA – do którego prowadzi osobne wejście. W skład strefy SPA 
wchodzą sauny: sucha i parowa, gabinety kosmetyczne, masaże, zabie-
gi na ciało czy różnego rodzaju kąpiele. Dodatkowo przewidziano także 
Hammam – jedyny w najbliższej okolicy, gdzie przeprowadzana będą ma-
saże pianą, czy olejkami aromatycznymi. W SPA, w części wypoczynko-
wej, czas umili fontanna, która pozwoli się zrelaksować.

– Na zewnątrz, dla gości hotelu przygotowaliśmy około 20 miejsc parkin-
gowych. Pojawi się także stacja do ładowania samochodów elektrycz-
nych. Cały teren dookoła zostanie uporządkowany i zagospodarowany, 
tak aby miejsce wyglądało wyjątkowo. Najmniejsi nasi goście skorzy-
stają z placu zabaw. Również wewnątrz do ich dyspozycji oddamy Kids 
Club. Jest to nieoceniony atut – rodzice będą mogli obserwować swoje 
pociechy z tarasu lub oranżerii przy filiżance kawy lub w trakcie obiadu 
rodzinnego, a dzieci spędzą czas na zabawie.

Prezentacja
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Grand Parkg Hotel
ul. Słowackiego 18, 71-434 Szczecin

info@grandparkghotel.pl
www.grandparkghotel.pl

Czterogwiazdkowy hotel 
nad brzegiem Rusałki
Grand Park Hotel jest już prawie gotowy. Nowoczesny obiekt położony w Parku Kasprowicza pierwszych gości przyjmie w kwietniu. Wiele atrakcji 
przygotowano także dla mieszkańców naszego miasta. Jedną z nich jest restauracja. 





Upalna 
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„Kotka na gorącym blaszanym dachu” to arcydzieło XX-wiecznego ge-
niusza dramatu Tennessee Williamsa. Po mistrzowsku przeniósł ją na 
ekran w 1958 roku Richard Brooks, obsadzając w głównych rolach Paula 
Newmana i Elizabeth Taylor. W zeszłym roku na scenie londyńskiego Na-
tional Theatre zrealizował tę słynną sztukę Benedict Andrews. W głów-
nych rolach wystąpili Sienna Miller („High-Rise”, „Snajper”) i Jack O’Con-
nell („Niezłomny”). Parna noc na plantacji bawełny w Missisipi. Rodzina 
gromadzi się, by uczcić urodziny ojca. Małżeństwo jego syna, Bricka, 
przeżywa kryzys: manewry, sekrety, seksualne napięcie zwiastują bli-
ski koniec. Upał jest nie do zniesienia – podobnie jak kłamstwa, które 
padają w trakcie spotkania. Rodzinna uroczystość naznaczona cieniem 
zbliżającej się tragedii, mimo wysiłków zmienia się w  psychodramę. 
Spektakl spodobał się zarówno krytykom jak i publiczności. Trafił też do 
kin na całym świecie w ramach cyklu „NT Live”. W Szczecinie zostanie 
pokazany w Multikinie w wersji z polskim napisami.

Multikino, 22 lutego, godz.19
ad

foto: Johan Perssonfoto: Johan Perssonfoto: materiały prasowe

Radiostatik to nowatorskie spojrzenie na neo soul i nu-jazz, za którym 
stoi polsko-amerykański zespół. Pianista Michał Wróblewski stworzył 
formację o szerokich muzycznych horyzontach. Ojcem chrzestnym pro-
jektu jest światowej sławy trębacz spod znaku legendarnego Blue Note 
Records, kompozytor muzyki filmowej i pięciokrotny zdobywca nagrody 
Grammy Terrence Blanchard. To on doprowadził do spotkania polskiego 
pianisty ze zdolnymi amerykańskimi muzykami na Manhattanie. Efek-
tem jest niezwykle świeże spojrzenie na jazz, soul i  hip-hop. W  skład 
formacji wchodzą dwaj wokaliści – Andre Washington, posiadający 
wyjątkową barwę głosu, oraz charyzmatyczny raper Raashan Ahmad, 
postać dobrze znana wszystkim sympatykom niezależnej strony rapu. 
Ich debiutancki album „Lucid Dream” to efekt współpracy z Russellem 
Elevado, producentem i reżyserem dźwięku ze znanego na całym świe-
cie nowojorskiego kompleksu studiów nagraniowych MSR. Tym razem 
Radiostatik zabrzmi w nowej odsłonie z gościnnym udziałem muzyków 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie.

Filharmonia, 26 lutego, godz.19
ad

Minimalny czas,
maksymalne efekty.

Trening z elektrostymulacją
mięśniową.

al.Wojska Polskiego 31/4                                                                    ems.szczecin@gmail.com, www.studioems.com.pl
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Drugie 
życie Sary
„Kiedyś wyobrażałam sobie, że moje życie jest pięciolinią, na której 
każda chwila zostaje zapisana w  postaci odpowiednio dobranych nut. 
(…) Wszystkie razem tworzą niepowtarzalną melodię, którą nuci moje 
serce. Jednak kilka dni temu wszystko umilkło, a całość zaczęła przypo-
minać urwany hejnał.” Wydarzenia z  przeszłości zmieniły Sarę nie do 
poznania, odcisnęły piętno na jej poczuciu własnej wartości i zaufaniu 
do ludzi. Jest teraz pewna, że miłość sprowadza się jedynie do cierpie-
nia. Przynosi rozczarowanie. Przekonał się o tym także Michał, którego 
wykorzystała była dziewczyna. Przypadkowe spotkanie dwóch poranio-
nych dusz uruchamia ciąg niespodziewanych zdarzeń. „Z popiołów” to 
powieś młodej pisarki Martyny Senator. Autorka, z wykształcenia infor-
matyk, na co dzień pracuje w jednej z korporacji, każdą wolną chwilę spę-
dza na pisaniu. Zadebiutowała niedawno, bo trzy lata temu, powieścią 
„Kiedy wolność mówi szeptem”. Twórczość Senator wpisuje się w popu-
larny nurt literacki „new adult” skierowany do młodych dorosłych czytel-
ników. Powieść wydana przez wydawnictwo Czwarta Strona.

ad

foto: Johan Perssonfoto: materiały prasowe

Femenizm 
teatralny
„Goście, goście!” To projekt czytań scenicznych dramatów ukraińskich, 
których pomysłodawcą jest aktor i reżyser Teatru Współczesnego Ma-
ciej Litkowski. Ideą projektu jest dostrzeżenie zmieniającego się krajo-
brazu społecznego Polski i  Szczecina ze szczególnym uwzględnieniem 
mniejszości narodowych i obcokrajowców zamieszkujących naszą „małą 
ojczyznę”. W  lutym odbędzie się czytanie sztuki „FEMEN’izm” Dena 
Guminnego. Sztukę jej autor nazywa „kolażem o  ludziach” próbując 
pokazać niejednoznaczny obraz założonej w Kijowie i znanej na całym 
świecie Grupy Femen. O  działaczkach tzw. „seks-feminizmu” zrobiło 
się głośno, kiedy w  czasie protestów zaczęły pokazywać się topless. 
Bohaterkami sztuki są przede wszystkim młode ukraińskie aktywistki, 
których działalność zrodziła się jako sprzeciw wobec narastającej pro-
stytucji i seksturystyki na Ukrainie.  Na scenie zobaczymy m.in. Magdę 
Wrani-Stachowską, Grażynę Madej i Adriannę Janowską-Moniuszko. Czy-
tanie wyreżyserowała Magdalena Miklasz.

Teatr Mały, 19 lutego, godz.19
ad
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Mocna strona
 Japonii
Tomasz Lazar spędził kilka miesięcy w Japonii żeby zrealizować jeden 
ze swoich projektów fotograficznych. Wykonał fascynujący materiał 
o świecie,  o jakim nawet się nam nie śniło. Kluby dla fetyszystów w noc-
nym Tokio i Las Samobójców (na zdjęciu), owiane złą sławą miejsce, do 
którego ludzie przyjeżdżają by pożegnać się z  życiem – te dwa cykle 
zdjęć będzie można wkrótce obejrzeć w szczecińskiej Trafostacji. O Le-
sie Samobójców Tomasz Lazar opowiedział nam kilka miesięcy temu: 
„Las Samobójców jest położony 100 km od Tokio. Jego oficjalna nazwa 
to Aokigahara używana zamiennie z Jukai, co oznacza Morze Drzew. Jest 
to miejsce gdzie regularnie ludzie przychodzą odebrać sobie życie. Pa-
nuje w nim przytłaczająca atmosfera i klimat ogromnego smutku. Naj-
bardziej wstrząsający widok jest nie samych ciał, chociaż na żadne się 
nie natknąłem, tylko samego miejsca śmierci i rzeczy pozostawionych 
przez osoby, który zdecydowały się na ten krok. Podczas jednego z mo-
ich pobytów w nim naliczyłem aż dwanaście szubienic…”

Trafostacja Sztuki, 22 lutego, godz.19
ad

foto: Tomasz Lazarfoto: Johan Perssonfoto: materiały prasowe

Dziewczyna 
z książkami
Paulina, studentka pedagogiki, ma dobry, ciepły dom, wspaniałych ro-
dziców i  cudownie zapowiadającą się przyszłość. Nie podejrzewa, że 
najbliżsi skrywają przed nią tajemnicę. Kiedy poznaje Mikołaja, jej ży-
cie zmienia się diametralnie. Tak wygląda w skrócie początek powieści 
„Dziewczyna z warkoczami” Anny H. Niemczynow. To druga już książka, 
która wyszła spod dłoni mieszkającej w Szczecinie pisarki. – Urodziłam 
się z książką w ręku – i tak mi zostało do dziś. Otarłam się o anoreksję, 
przeszłam traumę rozwodu, samotnie wychowywałam dziecko. Dziś je-
stem wdzięczna za doświadczenia, którym przyszło mi stawić czoła – 
wyznaje na swoim blogu autorka. – Czytam, czytam, czytam i… piszę. 
Pisanie jest tym, co mnie bardzo uspokaja. Pozwala mi żyć życiem moich 
bohaterów, oraz uczy patrzenia na własne doświadczenia z dystansem. 
Kocham ciszę towarzyszącą procesowi twórczemu, jest ona dla mnie 
najpiękniejszą muzyką. Wierzę, że moja przygoda z  pisaniem, będzie 
trwała całe życie.

ad
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Moc jest 
z Lukiem
Drum’n’bass, acid techno, disco, jazz, hip-hop, a nawet… country. Długa 
jest lista gatunków, z  którymi eksperymentował Luke Vibert. Artysta 
znany jest pod wieloma pseudonimami. Okazuje się bowiem, że fani 
muzyki elektronicznej bardzo szybko przywiązują się do stylu konkret-
nego artysty i jeśli chciałby on zacząć mieszać gatunki, musi liczyć się 
z tym, że sprawi zawód swoim sympatykom (to pogląd samego Viber-
ta). Współpracuje z największymi wytwórniami, takimi jak Ninja Tune, 
Mo’Wax czy Warp. Elektroniczne i klubowe dźwięki produkowane przez 
tego twórcę rzadko kogo pozostawiają obojętnym. Świadczą o tym za-
pełnione industrialne hale, w których dźwiękowa mieszanina gatunko-
wa Luka Viberta porywa tłumy do wielogodzinnego pląsania od Londy-
nu po St. Petersburg. Na jego ostatniej płycie rządzi wysoce imprezowa 
muzyka rave rodem z  lat 90., oparta na breakbeatowo-house’owych 
rytmach, naszpikowana znanymi wokalnymi samplami, ale podana 
z charakterystycznym dla Viberta luzem, funkową werwą i brzmienio-
wą elegancją.

Filharmonia, 10 lutego, godz.19
ad

foto: materiały prasowe

Artystka 
wyzwolona
Charyzmatyczna, z  mocnym głosem i  urodą, która niejednokrotnie 
wzbudzała i  wzbudza dyskusje. Kiedyś była głosem buntu, kiedy jako 
nastolatka zaczęła śpiewać w  O.N.A. Później nie schodząc ani trochę 
z drapieżnego tonu, pokazała się jako dorosła artystka a teraz, jako do-
rosła kobieta. Agnieszka Chylińska to najbardziej charakterna postać 
wśród pań w  polskiej muzyce rozrywkowej. „Forever Child” ostatni 
album Chylińskiej pojawił się blisko dwa lata temu nagle, bez medial-
nego szumu, w stylu, który polski showbiznes jeszcze nie rozumie. To 
dojrzała Agnieszka, stonowana, muzycznie daleka od rockowego tąp-
nięcia. Album jest nowoczesny, naszpikowany elektroniką, świetnie wy-
produkowany. Do tego teksty, dalekie od banału, nadal szczere i mocne.  
Album pokrył się potrójną platyną, zaś promująca go trasa koncerto-
wa cieszyła się tak ogromnym powodzeniem i entuzjazmem fanów, że 
wszystkie koncerty zostały wyprzedane w rekordowo krótkim czasie. 
Teraz będzie okazja by powtórzyć ten sukces.

Netto Arena, 24 marca, godz.19
ad

foto: materiały prasowe
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Mniej frywolne 
party
„Lunch o Północy”, spektakl w reż. Jakuba Przebindowskiego to próba 
przyjrzenia się temu co nas podnieca, bawi i  intryguje. W  szesnastą 
rocznicę ślubu Roman zaprasza do swojego jeszcze niewykończonego 
domu poznaną przez internetowy portal parę, by urządzić wspólne fry-
wolne party. Tajemnicze spotkanie ma być niespodzianką i  prezentem 
dla jego żony Barbary. Nieoczekiwany zwrot akcji sprawia, że do ich no-
wego lokum trafiają niewłaściwi ludzie. Omyłkowe spotkanie staje się 
pretekstem do opowieści o małżeńskich związkach, miłości, seksie i ma-
rzeniach, głęboko skrywanych w naszej podświadomości. W tej przeza-
bawnej komedii zobaczymy: Joannę Kurowską, Annę Oberc, Pawła Króli-
kowskiego i Piotra Gąsowskiego, który o spektaklu mówi tak: „To sztuka 
o tym, jak walczyć z prozą życia, jak kombinować, żeby nasz związek był 
atrakcyjny, i  jak zrobić, żeby w dojrzałym już wieku przekłuć to w coś 
cieplejszego, mocniejszego i  nie zawsze okraszonego ciągłą łóżkową 
gimnastyką, tylko czymś więcej.”

Teatr Pleciuga, 11 lutego, godz.19
ad

Szkoła 
kochanków
„Wierność kobiety jest jak Feniks, wszyscy o niej słyszeli, ale nikt nie 
wie gdzie jej szukać...“ Tak śpiewa na początku „Così fan tutte” Don Al-
fonso, jeden z bohaterów opery buffa Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
powodując tym samym lawinę niespodziewanych zdarzeń: od cynicz-
nego zakładu i  pieniędzy stawianych przez młodzieńców na wierność 
swych wybranek przez późniejsze uwikłanie w zmowę nowych zalotni-
ków, po śluby i truciznę. Liczne pomyłki i zamiany ról czynią z „Così fan 
tutte” najzabawniejszą komedię w dorobku Mozarta, która ma jednak 
poważne przesłanie – skłania do refleksji nad ludzką naturą i namysłu, 
na czym naprawdę opiera się związek dwojga ludzi. By podkreślić po-
nadczasowy charakter tej opowieści realizatorzy umieścili jej akcję bli-
sko współczesności, jedynie aluzyjnie odnosząc się do epoki Mozarta, 
w której  „Così fan tutte” było prawdziwym skandalem obyczajowym. 
Reżyseria Jacek Papis.

Opera Na Zamku, 10 lutego, godz.19
ad

projekt plakatu: Jacek Pałucha
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Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak

reklama

Siła metali 
szlachetnych
W Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej 
(ul. Staromłyńska 1) można oglądać obrazy Mara Radke z  najnowsze-
go cyklu artysty „Złoto, srebro oraz…”. Urzekające kolorystycznie, 
proste w  formie, a  przede wszystkim pozbawione, często spotykane-
go u współczesnych artystów, przeintelektualizowania, oraz ukrytych 
trudnych kontekstów. To czyste malarskie piękno i to wysokiej próby. 
Pochodzący z Olsztyna, ale mieszkający na stałe w Niemczech artysta 
znany był dotychczas z fluoroscencyjnych instalacji, teraz powraca do 
malarstwa, choć swoje płótna, a  na nich abstrakcyjne geometryczne 
kompozycje, wciąż nazywa „obrazo-obiektami”. W cyklu „Złoto, srebro 
oraz...” Radke śledzi możliwości, siłę promieniowania oraz oddziaływa-
nie tytułowych metali szlachetnych. Zastanawia się czy „dzieło sztuki 
w  kolorach tych kruszców promienieje bardziej niż dzieło w  barwach 
czerwieni i błękitu, a  jeżeli tak – co w nim promienieje: złoto i srebro 
czy też powiązane z nimi skojarzenia i  idee? Innymi słowy: co właści-
wie stanowi o  wartości złota i  srebra?” Wystawę można oglądać do 
8 kwietnia 2018 roku. 

nath

foto: materiały prasowe foto: Johan Perssonfoto:  Yulka Wilam / Kayax 

Zalewski 
w świecie Niemena
W 2017 roku minęło pięćdziesiąt lat od premiery płyty „Dziwny jest ten 
świat” Czesława Niemena. Tytułowy utwór stał się największym przebo-
jem lat 60, a jego tekst do dzisiaj budzi w słuchaczach ogromne emocje. 
Projekt „Zalewski śpiewa Niemena” powstał w ramach Motywu Niemen 
tegorocznego festiwalu w Jarocinie i był jego ogromnym sukcesem. Na 
Festiwalu właśnie odbyło się premierowe wykonanie piosenek legendar-
nego artysty w nowych aranżacjach Jurka Zagórskiego i Krzysztofa Za-
lewskiego. Już wkrótce w Szczecinie Zalewski w towarzystwie czołówki 
krajowych instrumentalistów i przy wokalnym wsparciu sióstr Przybysz 
zaprezentuje piosenki Niemena. Będzie to wyjątkowa i niepowtarzalna 
okazja, by usłyszeć genialne utwory znane i mniej znane w nowej - nie-
zwykle interesującej odsłonie. Usłyszeć będzie można zarówno kultowe 
„Dziwny jest ten świat”, „Jednego serca”, jak i te jeszcze nieodkryte „Do-
loniedola” czy „Pielgrzym”.

Filharmonia, 22 lutego, godz.19
ad



Dziwne, że dopiero teraz ten tekst trafia na polskie sceny. Na-
pisany w  1890 roku przez duet Wilhelma Jacoby  oraz Carla 
Laufsa  (w oryginale „Pension Schöller“) poraża uniwersalno-
ścią, zaraża poczuciem humoru i przede wszystkim zachwyca 

pomysłem na intrygę. A  ta na dzisiejsze czasy jak znalazł, szczególnie 
w kontekście politycznym, i podziału społeczeństwa ową polityką spo-
wodowany. A  pomysł jest taki: prowincjonalny ziemianin z  Bronowic 
(Szlacheckich, co na każdym kroku podkreśla) pragnie przeżyć w wielkim 
mieście na tyle oryginalną przygodę, by po powrocie do domu móc za-
imponować znajomym. Chce spędzić wieczór w… domu wariatów. Łasy 
na względy (i pieniądze wuja) jego bratanek Alfred, przy pomocy swego 
przyjaciela Kazimierza Czereśniaka zapraszają Stolnika do zaprzyjaźnio-
nego Pensjonatu, ale wmawiają mu, że to ekskluzywny szpital dla psy-
chicznie chorych. Ekscentryczni goście i ich dziwactwa „pomagają” ten 
ryzykowny plan zrealizować. Jeśli dodać do tego perspektywę głównego 
bohatera, będącego pewnym, że ma do czynienia z  wariatami, należy 
spodziewać się wybornej zabawy. A ta jest jeszcze lepsza, kiedy rzekomi 
wariaci składają mu rewizytę… 

Nie ma w tym spektaklu słabych ról. Aktorzy Teatru Polskiego w farsie 
czują się jak ryby w wodzie, i przyznać trzeba, że „pływają” po scenie 
brawurowo, co skrzętnie wykorzystał reżyser Marek Gierszał. Michał 
Janicki jako Maurycy Stolnik jest bezapelacyjnie fantastyczny, zdaje 
się, że to rola napisana wprost dla niego. Aktor daje z siebie absolutnie 
wszystko, jego komiczny potencjał wystrzeliwuje w  każdej scenie ni-
czym kilogramy prochu w finale pokazu fajerwerków. Brawo! Nie ustę-
puje mu Olga Adamska jako Baronowa Sołowiejczyk, pisarka powieści 
z wydźwiękiem. O tak, wydźwięk jej frywolnych popisów aktorskich po-
zostaje na długo w  pamięci. Klasa! Kolejny raz zachwycił Piotr Bumaj, 

mimo, że jego postać jest epizodyczna – jako niespełniony aktor Adam 
Łopatowicz (swoisty hołd twórców prapremierowego spektaklu dla sze-
fa sceny Adama Opatowicza) z wadą wymowy – mówiący „p” zamiast „l” 
(za mistrzów ma Bogusława Pindę i Jerzego Trepę) – cóż za konsekwencja 
i  dystans. Brawura! Świetny jest Sławomir Kołakowski, jako Apolinary 
Feigenbaum – człowiek światowy, ekscentryczny podróżnik. Mistrzo-
stwo! Należy także wspomnieć debiutującego w dramatycznej formie, 
lidera zespołu Chorzy Olka Różanka. Choć jego postać nie posiada aż 
takiej farsowej dynamiki jak pozostałe, muzyk wpisał się w konwencje 
bez zarzutu. Tak trzymać! Do tego świetne kostiumy, adekwatna opra-
wa muzyczna, funkcjonalna nawiązująca do epoki scenografia w trzech 
planach – krakowskiej kawiarni, wnętrz Pensjonatu oraz salonu Stolnika. 
Na uwagę zasługuję tłumaczenie reżysera, Herberta Kaluzy przy udziale 
całego zespołu – adekwatne uwspółcześnienia i uproszczenia, pozwala-
jące na pełną adaptację tekstu w polskich warunkach. Tylko czekać, na 
„marsz” tekstu przez kolejne sceny w kraju. 

Spektakl bezpośrednio po premierze został okrzyknięty hitem i przebo-
jem. Nie zaprzeczę, że to w swoim gatunku majstersztyk, jestem też pe-
wien, że przez kilka sezonów będzie przyciągał tłumy, a bilety rezerwo-
wać będzie trzeba z co najmniej kwartalnym wyprzedzeniem. Jeśli jednak 
spróbować spojrzeć na spektakl Gierszała krytycznie, to wskazałbym na 
brak swoistej odwagi w śmielszym wykorzystaniu zawartej w nim intry-
gi w odniesieniu do „tu i teraz”. Chciałbym by teatr był zaangażowany 
w  gorące spory, nawet bez mniej lub bardziej tendencyjnego opowia-
dania się po którejś ze stron. Jednak pomysł by na niektórych patrzeć 
jak na wariatów wydaje się zbyt pyszny, by nie zgotować czegoś więcej. 
A  polityczne aluzje w  piosenkach ze słowami Artura Andrusa (świetne 
wykonanie Katarzyny Sadowskiej) to zbyt mało, czuję niedosyt…

 Kulturoznawca, animator i menedżer kultury, 
dziennikarz prasowy i telewizyjny. Rzecznik 
prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
związany także z Przeglądem Teatrów Małych 
Form Kontrapunkt w Szczecinie oraz 
świnoujskimi festiwalami – FAMA 
a także Grechuta Festival. Założyciel 
i reżyser niezależnego Teatru Karton

Daniel Źródlewski

Recenzje teatralne
Wilhelm Jakoby, Carl Laufs, „Pensjonat Pana Bielańskiego”, reż. Marek Gierszał, Teatr Polski w Szczecinie

Teatr wariatów

Foto: Włodzimierz Piątek
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Owładnięty przez sport od 9. roku życia. 
Pracował w Polskim Radiu Szczecin. Obecnie 
dziennikarz sportowy Super Expressu, 
współpracuje także z tygodnikiem Piłka Nożna.

Jerzy Chwałek

Wielki Stoch 
w Nowy Rok

Nowy Rok zaczął się dla polskiego sportu najlepiej jak mógł. Ka-
mil Stoch, góral z Zębu pokazał taki ząb, że rywalom opadły 
wąsy, na które powraca moda wśród skoczków. Polak, jako 
drugi w  66-letniej historii Turnieju Czterech Skoczni wygrał 

wszystkie cztery konkursy. Wcześniej dokonał tego tylko Niemiec Sven 
Hannawald, który po zakończeniu ostatniego konkursu szczerze wyści-
skał Polaka i powitał w ekskluzywnym gronie. Patrząc na ten obrazek 
trudno nie odnieść wrażenia, że sport szybciej i skuteczniej może ocie-
plać stosunki między krajami, niż bardziej czy mniej zaradni politycy.

Kamil Stoch swoją znakomitą formę i przygotowanie do sezonu potwier-
dził dwa tygodnie zdobywając wicemistrzostwo świata w lotach narciar-
skich oraz brązowy medal z kolegami w konkursie drużynowym.

To nie koniec trofeów zgarnianych przez Kamila od początku roku.

W pierwszą sobotę stycznia żona skoczka, w jego imieniu odebrała na-
grodę dla najlepszego polskiego sportowca ubiegłego roku w Plebiscy-
cie Przeglądu Sportowego. Moim zdaniem zasłużenie, choć z piłkarskim 
asem Robertem Lewandowskim wygrał nieznacznie, a zdaniem niektó-
rych nawet niezasłużenie.

Dziwię się tym głosom tych (nawet dziennikarzy), którzy starają się 
umniejszać klasę i osiągnięcia Kamila, uznając skoki za sport niszowy. 

Owszem uprawia je się w Europie i Japonii, ale przecież każdy rozsądny 
wie, że na rozbiegu skoczni nie zobaczymy nigdy zawodników z Brazylii, 
Australii czy nawet Hiszpanii, bo nie zmienimy klimatu na świecie. To, 
że skoki uprawia się tam gdzie jest śnieg i góry, nie oznacza, że to sport 
niszowy. Bogate kraje z tradycjami w skokach – Niemcy, Austria, Norwe-
gia czy Japonia wydają miliony na tę dyscyplinę. Pochłaniają je zarówno 
przygotowania skoczków, jak i wyścig technologiczny sprzętu i strojów. 
Dlatego pokonanie wymienionych przez mnie nacji, to wielka sztuka, 
której w wielkim stylu Kamil Stoch dokonał już nie raz. Pierwszym mi-
strzem, który przeskakiwał rwali był Adam Małysz. Miano mistrza można 
teraz nadać Stochowi. Spokój i nieprawdopodobnie mocna psychika to 
cechy, które są równie ważne jak umiejętność latania w powietrzu i lą-
dowania na zeskoku.

Kamilowi trzeba życzyć tylko zdrowia i żeby w zaczynających się lada 
dzień Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang zachował formę 
ze skoczni Austrii i Niemiec.

A ja chciałbym, żeby w kolejnym plebiscycie, Stoch i Lewandowski znów 
otwierali grono laureatów, i  nieważne, w  jakiej kolejności. Będzie to 
oznaczało, że Polscy sportowcy odniosą sukcesy w dwóch najważniej-
szych imprezach tego roku – ZIO w Pjongczang i na piłkarskim mundialu 
w Rosji.

reklama
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- szeroki zakres usług na każdym etapie procesu tworzenia wnętrz
- indywidualne podejście do klienta
- unikatowe koncepcje i rozwiązania
- autorskie projekty lamp i rzeźb

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I BUDYNKÓW

facebook.com/architektlukaszberdyszak



Bal ponad podziałami
Adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy bawili się hucznie na 
balu In Gremio, który odbył się w szczecińskim hotelu Radisson Blue. Nie 
zabrakło atrakcji, goście tańczyli Poloneza, był też pokaz pokazu żywio-
łowej samby w wykonaniu pięknych tancerek. Warto odnotować fakt, że 
impreza po raz pierwszy miała wymiar charytatywny. Z inicjatywy współ-
organizatorki balu Agnieszki Aleksandruk-Dutkiewicz, odbyła się aukcja 
na rzecz Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.                    

       im

foto: Jarosław Gaszyński

Agnieszka i Jacek Miller
Od lewej: Mecenas Waldemar Juszczak z żoną Donatą, 
mecenas Włodzimierz Łyczywek z żoną Weroniką

Barbara Marciniak- Marecka, mecenas Andrzej Marecki

Sabrina Daleszyńska, notariusz Michał DaleszyńskiSędziowie i notariusze, prokuratorzy i adwokaci razem. Humory dopisywały

Adwokaci Marek Mikołajczyk, Dariusz Jan Babski

Mecenas Martyna Matyjas-Błaszczyk 
z mężem Bartoszem 

Sędzia Aleksandra Krukar-Leśniak, mecenas Artur Leśniak, 
prokurator Diana Rokosz, sędzia Arkadiusz Krupa

Adwokaci Paulina i Michał ŻurawMecenas Marek Mikołajczyk, notariusz Marzena Mikołajczyk 

Kroniki

Organizatorki balu: mecenas Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz, 
mecenas Hanna Łyczywek- Falkowska
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Akustyczeń uwiódł Szczecin
Kolejny Akustyczeń za nami. Kilka dni koncertów, spotkań, zabaw. Naj-
większymi gwiazdami festiwalu był zespół Lipali oraz Paulina Przybysz, 
znana z zespołu Sistars. Fanom tej imprezy towarzyszyły…hektolitry wy-
pitej wody, kawy i alkoholu i godziny fantastycznej muzyki.                                                        

                         ad

foto: Hubert Grygielewicz

Od lewej: Paweł Rozmarynowski, Marek Szul, Alicja Kruk, Tomasz Nawrot Nawrocki Część Lipali, czyli Tomek Lipnicki i Romek Bereźnicki

Szalony MC Mewa z Ludojada

Apostolis Anthimos

 Olek Różanek, szef festiwalu Jarek Krużołek (Fiffertone)

Paulina Przybysz
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Talenty Szczecina
foto: Jarosław Gaszyński

Anielskie urodziny

Zadowolone klientki gabinetu 

foto: Monika Bagińska

Ilona Perera oraz Vittorio CurtarelliOle Faurschou

Członkowie Rotary Szczecin International: Isobel Perera-Turostowska, Gabi Stein, 
Alex Nielsen (organizator Talentów Szczecina) wraz z małżonką, prezydent klubu 
Matthias Schädlich, Stefan Stein, Radek Dziedzic, (Interact Szczecin International) 

 International Youth Orchestra

Jarosław Tarczyński (prezes Północnej Izby Gospodarczej i Durable) 
wraz z małżonką oraz członkowie Rotary Szczecin International: 
Małgorzata i Mariusz Wojtas, Marcin Zamaro, Cezary i Isobel Turostowscy. 

Vessna obchodziła drugie urodziny

Nie zabrakło pysznego tortu 

Rotary Club Szczecin International od 10 lat wspomaga osoby będące 
w potrzebie. Koncert Talenty Szczecina to jedna z wielu inicjatyw chary-
tatywnych. Podczas ostatniego koncertu na scenie Filharmonii wystąpi-
ła młodzieżowa orkiestra symfoniczna – International Youth Orchestra 
pod dyrekcją duńskiego dyrygenta Ole Faurschou. Dochód został prze-
znaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 

ad

Pokaz makijażu dziennego, zabiegi na twarz, prezenty, łakocie od Mar-
ty Żółkowskiej i dobra zabawa. Tak obchodziła swoje urodziny Vessna 
– gabinet kosmetyczny Pauliny Ostrowskiej. Sama gospodyni gabinetu 
została również uhonorowana… anielskimi skrzydłami, bo jak usłyszała 
od jednej z klientek: „Jesteś aniołem a nie kosmetyczką”.                                                   

ad

Dyrygent orkiestry Ole Faurschou 
oraz Anna Nowik (muzyk)

Prof. Eckhard Maronn (Rotary 
Szczecin International)
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Najlepsi w biznesie
foto: materiały prasowe

foto: Dagna Drążkowska

Beata i Robert KrólMarszałek Olgierd Geblewicz z żoną Agnieszką

Od lewej: Waldemar Juszczak, Donata Juszczak, Bogumił Rogowski

Od lewej: Bożena Flejterska, Stanisław Flejterski, Aneta Zelek

Od lewej: Natalia Paszkowska i Barbara Paszkowska

Od lewej: Sławomir Piński (Binowo Park Golf Cub), aktor Michał Janicki (Teatr Kameralny), 
Zbigniew Paszkowski, Bogumił Rogowski, Wojciech Ciuruś, Dariusz Zarzecki

W Hotelu Park odbyła się już XVI Gala Biznesu. Tradycyjny bal karnawa-
łowy, zorganizowało Business Club Szczecin, najstarsze stowarzyszenie 
gospodarcze w  regionie. W  czasie imprezy wręczono nagrody za rok 
2017. Wśród laureatów znaleźli się m.in.: Binowo Park Golf Club, Pol-
ska Żegluga Bałtycka), Zachodniopomorska Szkoła Biznesu oraz aktor 
i współzałożyciel Teatru Kameralnego Michał Janicki.

ad

Kacper Zieliński, malarz

Fotografowie, od lewej: Łukasz Haruń i Filip Kacalski

Tomasz Lazar, fotograf i bohater 
wystawy, Ewa Łyczywek-Pałka, 
Prezes Szczecińskiego Okręgu ZPAF

Moda według Lazara
W galerii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego można 
oglądać wystawę „Fashion Photography”. To zestaw fotografii Tomasza 
Lazara, jednego z najbardziej znanych, także poza granicami Polski, foto-
grafa. Jako jeden z niewielu na świecie ma możliwość uczestniczenia za 
kulisami największych pokazów mody. Prezentowane zdjęcia pokazują to, 
co dzieje się podczas Tygodni Mody (Fashion Week) w Londynie, Mediola-
nie, Paryżu i Nowym Jorku.     

    ad

Zdjęcia Tomasza Lazara

W środku: Zbigniew Wróblewski, fotograf z przyjaciółmi

Jakub Bessarab, fotograf z córką Łucją
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Śmiechu warte
Sufit nad widownią prawie zerwał się podczas premiery „Pensjonatu 
Pana Bielańskiego” w  reżyserii Marka Gierszała. Zerwał się z  powodu 
salw śmiechu jakie wystąpiły w czasie najnowszej produkcji Teatru Pol-
skiego. Śmiało możemy napisać, że to będzie kolejny hit szczecińskiej 
sceny. Brawurowa komedia podbiła serca publiczności, a wesoły nastrój 
długo jeszcze panował w teatralnych kuluarach.

ad

Beata Buchner, Krzysztof Baranowski, kompozytor i Michał Szelągowski, lekarz

Dorota Chrulska, aktorka, Tomasz Płonka, lekarz, Adrianna 
Szymańska, aktorka z mężem Jakubem Szymańskim (Teatr Polski)

Reżyser Marek Gierszał z żoną Gudrun

Aktorka Olga Adamska z Ryszardem Siwcem

Aktor Filip Cembala i Malwina 
Szwaczyk (Teatr Polski)

Aktorka Sylwia Różycka z mężem 
Marcinem „Yetim” Tomaszewskim

Od lewej: dyrektor Teatru Polskiego Adam 
Opatowicz i fotograf Włodzimierz Piątek

Marta Uszko, aktorka i Marcin Tychulski

Od lewej: Andrzej  Buławski (Slow Food Szczecin) 
Adam Zadworny (Gazeta Wyborcza)

Monika Adamowska (Gazeta Wyborcza), Paweł Bartnik, radny

Od lewej: Jolanta Kowalewska (Gazeta Wyborcza), Gabriela Wiatr (Urząd 
Marszałkowski), Marcin Tomaszewski, senator Tomasz Grodzki

Szczupak dla Jadłodzielni
Podczas jednego ze styczniowych wieczorów Teatr Mały wypełnił się wy-
jątkowymi gośćmi. Wręczano statuetki Szczecińskiego Szczupaka 2017 – 
nagrody, którą od kilkunastu lat szczecińska redakcja Gazety Wyborczej 
przyznaje za nietuzinkowe osiągnięcia w minionym roku. W tym roku na-
groda trafiła da rąk skromnych i szlachetnych twórczyń Jadłodzielni. Jadło-
dzielnia rozdaje żywność potrzebującym, tę która nam już nie jest potrzeb-
na, ale nadal jest dobra. Mówią o sobie, że są: „łącznikiem między lodówką 
a śmietnikiem” i robią to wyłącznie z potrzeby serca. Gratulujemy!          ad

Od lewej: Monika Adamowska, Gabriela Wiatr, Bogna Czałczyńska (Kongres Kobiet)

Filip Przytulski (Refugees Szczecin) wraz ze zwyciężczyniami plebiscytu – ekipą Jadłodzielni

foto: Włodek Piątek

foto: Włodek Piątek



Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

EMS Studio al.Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul.Welecka 13 
Eurofitness  (Arena Azoty) ul.Szafera 3 
Fitness „Forma” ul.Szafera 196B 
Fitness Club ul.Monte Cassino 24  
Fitness dla Pań ul.Mazowiecka 13
Marina Sport ul.Przestrzenna 11 
PRIME FITNESS ul. 5 Lipca 46 
RKF ul.Jagiellońska 67
Sport Shop  ul.5-go Lipca 38
Squash na Rampie (obok KJ) ul.Jagiellońska
Strefa H2O basen ul.Topolowa 2  
Studio Tańca Anna Kowalska ul.Krasinskiego  10
Szczeciński Klub Tenisowy al.Wojska Polskiego 127 
Szkoła Jogi Deptak Bogusława 3 

ZDROWIE I URODA

Artmasters ul.Mickiewicza 138
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 
Barber Shop ul.Sienna 5a
Be Beauty Instytut Urody, ul.Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul.Monte Cassino 37A 
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter) 
ul.Krzywoustego 
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter 
CMC Klinika Urody ul.Jagiellońska 77 
Cosmetica Rosa ul.Wielkopolska 27
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul.Felczaka 20 
Ella ul.Kaszubska  17/2 
Enklawa Day Spa al.Wojska Polskiego 40/2
Estedent ul.Mickiewicza 49a
Ernest Kawa, ul.Jagiellońska 95
Filozofia Piękna ul.Mała Odrzańska 21/5 
Fryzjerskie Atelier Klim ul.Królowej Jadwigi 12/1 
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz ul.Mazurska 20 
Imperium Wizażu ul.Jagiellońska   
JK Studio (od Rajskiego) ul.Monte Cassino 1/14
Karmelove ul.Wilków Morskich 9 
Medestetic ul.Okulickiego 46
Odnowa  al. Bohaterów Warszawy  
Galeria Nowy Turzyn, I piętro    
OXY Beauty  ul. Felczaka 18/U1  
Perfect Studio, ul.Rayskiego 20
Rajski Salon Piękności  ul.Rayskiego 17 
Royal Studio ul.Łokietka  7/10 
Royal Thai Masage ul.Sienna 4  
Salon Fryzjerski Keune  ul.Małopolska 60 
Sensitive pl.Batorego 5  
SPA Evita Przecław  96E 
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul.5-go Lipca 32D  
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3  
Vessna ul.Bł.Królowej Jadwigo 46/1
Verabella ul.Jagiellońska 23
Vitamin Clinic al.Wojska Polskiego 215
Well Spring Tai massage  ul. Kaszubska  13/4A  
Wersal Spa al.Jana Pawła II 16

INNE

Filharmonia – sekretariat ul.Małopolska 48 
Follow Me ul.Kolumba 1 
Galeria Kierat 2 ul.Małopolska 5  
Galeria Kierat ul.Koński Kierat 14 
Galeria ZPAP ul.Koński Kierat 16  
Muzeum Narodowe  ul.Staromłyńska  27 
Neckerman al.Wojska Polskiego 11 
Open Mind  ul.Koński Kierat 17/1 
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
Radio Szczecin al.Wojska Polskiego 73 
Sala koncertowa ul.Energetyków 40
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul.Wendy 14 
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny  
ul.Niemierzyńska 17A 
Taatr 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 

Marshal Food ul.Rayskiego 23/1
Między Wierszami ul.Moniuszki 6/1 
Na Kuncu Korytarza ul.Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe  ul Nowy Rynek 5  
Paladin ul.Jana z Kolna 7
Pauza Cafe  (Filharmonia parter) ul.Małopolska
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9 
Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1 
Pepperoni Pizzeria ul.Poniatowskiego 2a
Porto Grande  Wały Chrobrego
Public Fontanny al.Jana Pawła II 43
Restauracja Stara Rzeźnia ul.Wendy 14 
Restauracja Szczecin ul.Felczaka 9 
Ricoria al.Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul.Małopolska 45
Sake ul.Piastów  1
Spotkanie al.Jana Pawła II 45
Stara Piekarnia ul.Piłsudskiego 7 
Stockholm Kitchen&Bar  Bulwar
To i owo ul.Zbożowa 4  
Tokyo  ul.Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława   
Trattoria Toscana pl.Orła Białego
Ukraineczka ul.Panieńska
Unagi  Nowy Rynek  2 
Willa Ogrody ul.Wielkopolska  19  
Willa West Ende al.Wojska Polskiego 65 
Wół i Krowa ul.Wielka Odrzańska 20
Wół i Krowa ul.Jagiellońska 11

SKLEPY

5 Plus  ul.Jagiellońska  5 
Arkadia perfumeria ul.Krzywoustego 7
ART TOP ul.Chodkiewicza 6 
Atelier Sylwia Majdan al.Wojska Polskiego 45/2 
Atrium Molo  ul.Mieszka I 73 
B&M  al.Wojska Polskiego 43  
Batty Barcley CH Galaxy – parter 
Bella Moda ul.Bogusława  13/1  
Brancewicz al.Jana Pawła II  48 
Centrum Mody Ślubnej ul.Krzywoustego 4  
Chiara Boutique ul.Bogusława 12/2 i 11/1 
Clochee ul.Bogusława 10/2
Escada al.Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul.Przestrzenna 11 
Hexeline CH Galaxy - parter  
Jubiler Kleist ul.Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny) 
Kropka nad i ul.Jagiellońska 96
La Passion ul.Jagiellońska 96 
LKJ CH Galaxy Galeria
LKJ CH Kaskada Galeria
Madras Styl ul.Małopolska 9
Manufaktoria ul.Rayskiego 26/1 
Marc Cain al.Wojska Polskiego 29 
MaxMara ul.Bogusława 43/1 
Mia&Charli al.Wojska Polskiego 35/3
Moda Club ul.Wyzwolenia 1
MOOI ul.Bogusława 43 
Olsen  galeria KASKADA 
Pink & blue baby store ul.Bogusława 42/1 
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)  ul.Rayskiego 23/11
Portofino al.Jana Pawła II 42
Prowansja kwiaciarnia ul.Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul.Rostocka 15
Riviera Maison  ul. Struga  23
Rosenthal ul.Bogusława 15/1A 
Rosenthal galeria KASKADA 
Stoprocent  ul.Krzywoustego 72 
Studio Mebli VIP ul.Krzywoustego 
Terpiłowscy jubiler (parter) CH Turzyn
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro 
Terpiłowscy jubiler ul.Jagiellońska 
Via di moda al.Wojska Polskiego 20 
Vin 28 ul.Rayskiego 28
VIP Collection al.Wojska Polskiego 22 
Wineland  al.Wojska Polskiego  70
Wine Center ul.Bogusława 37

SPORT I REKREACJA

2-be-fit al.Wojska Polskiego 70 
Aquarium (basen dla dzieci) ul.Jemiołowa 4A 
ASTRA szkoła tańca al.Wyzwolenia 85 
BENE sport ul.Modra 80
Binowo Golf Park  Binowo 62 
Bloom ul.Koralowa 64X 
Calypso Fitness Club Office Center ul.Piastów 30

Cafe Hormon ul.Monte Cassino 6
Cafe Orsola pl.Żołnierza Polskiego 3/1 
Coffee Costa  GK KASKADA
Coffee Costa  CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Czekoladowa cukiernia al.Wojska Polskiego  17 
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fabryka  Deptak Bogusława 4/1 
Fanaberia Deptak Bogusława 
Koch Cukiernia al.Wojska Polskiego  4  
Lodziarnia Pogodna ul.Poniatowskiego 2
Secesja Cafe al.Jana Pawła II  19/1 

KLUBY

Bar Czysty Deptak Bogusława
Free Blues al.Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club Deptak Bogusława
Rocker Club ul.Partyzantów 2 

MOTORYZACJA

Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuk Ustowo 56 
BMW i MINI przy rondzie Hakena 
Citroen Drewnikowski al.Boh. Warszawy 19  
Citroen Drewnikowski ul.Citroena 1  
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul.Pomorska 115B 
Harley Davidson ul.Gdańska  22A 
Holda – Jeep i Lancia ul.Gdańska  7 
Honda ul.Białowieska 2  
HTL ul.Lubieszyńska 20 
Kia Polmotor ul.Szymborskiej 8 
Kia, Nissan, Subaru Ustowo 52 
Lexus Kozłowski ul.Mieszka I  25  
Łopiński  VW ul.Madalińskiego 7 
Mazda Kozłowski ul.Struga 31B 
Mercedes Bogacki ul.Mieszka I  30 
Mercedes Mojsiuk ul.Pomorska 88 
Nissan ul.Struga 71 
Opel Bogacki ul.Mieszka I  45 
Opel Kozłowski ul.Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski ul.Bagienna 36D 
Peugeot Drewnikowski ul.Rayskiego 2 
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

Atelie Nieruchomości ul.Jagielońska 82/1 
Calbud, pokoj 17 parter ul.Kapitańska 2  
Extra Invest al.Wojska Polskiego 45 
Neptun Developer ul.Ogińskiego 15 
SGI  pl.Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul.Kaszubska  20/4

RESTAURACJE

13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 2  
17 Schodów ul.Targ Rybny 1 
A nuż widelec ul.Ogińskiego 5
Bachus - winiarnia ul.Sienna 6 
Bistro na językach ul.Grodzka
Bohema al.Wojska Polskiego  67 
Bollywood ul.Panieńska 20 
Bombay ul.Partyzantów 1 
Buddah ul.Panieńska 
Buena Pinta ul.Śląska 12
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar ul.Sienna 10
Chałupa ul.Południowa 9
Chief pl.Grunwaldzki
Clou Wine Bar ul.Wielka Odrzańska 18 
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
Czerwone Korale al.Jana Pawła II 42
Dobre Rzeczy ul.Słowackiego 14
El Globo ul.Piłsudskiego 15
Food & wine ul.Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim) 
Hereford Steakhouse al.Jana Pawła II 47-48
Jin Du al.Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem pl.Lotników
Kitchen meet&eat Bulwar
La Passion du Vin ul.Sienna 8 
Mała Tumska ul.Mariacka 26

GABINETY LEKARSKIE

AMC ul.Langiewicza 28/U
Artmasters ul.Mickiewicza 138
Centrum Leczenia Otyłości ul.Krzywoustego 9-10
Dental Implant Aesthetic Clinic ul.Panieńska 18
Dentaltenter u.Mariacka 6/U1
Dentus ul.Mickiewicza 116/1
ESTETIC Klinika Zawodny  ul.Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul.Ostrawicka 18
Gabinet Okulistyczny Ewa Wojciechowska ul.5 Lipca 3/1
Gajda ul.Narutowicza 16A
Ginekologia estetyczna dr Ewa Sznura 
ul.Langiewicza 28/7
HAHS ul.Czwartaków 3
Hahs Protodens ul.Felczaka 10
Hajdasz ul. Partyzantów 3/2
In House ul.Bolesława Śmiałego 39
Kolmed ul.Mazurska 7
Laser Medi Derm ul.Kasprzaka 2C
Laser Studio ul.Jagiellońska 85
Lighouse Dental, ul.Arkońska 51/5
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul.Bolesława Śmiałego 17/2
Medicus  pl.Zwycięstwa 1
Mediklinika ul.Mickiewicza 55
Medimel ul.Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) 
al.Piastów 30
ORTO PERFEKT ul.Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny 
al.Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul.Śląska 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczna ul.M.Skłodowskiej –Curie 5/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna 
al.Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul.Krzywoustego 19/5
Stomatologia Kamienica 25 ul.Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul.Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul.Wielka Odrzańska 31
USG dr Magdalena Salamaga ul.Arkońska 51/4
Vitrolive Przychodnia Ginekologiczna al.Wojska Polskiego 103

HOTELE

Hotel Atrium al.Wojska Polskiego 75 
Hotel Campanille ul.Wyszyńskiego  
Hotel Dana al.Wyzwolenia  50 
Hotele Marina ul.Przestrzenna 13 
Hotel Novotel ul. 3 Maja 31 
Hotel Park ul.Plantowa 1
Hotel Plenty ul.Rynek Sienny 1
Hotel Radisson BLU pl.Rodła 10 
Hotel Vulcan ul.Druckiego-Lubeckiego 6a

KANCELARIE

Lizak, Stankiewicz, Królikowski -  kancelaria adwokacka  
al.Boh.Getta Warszawskiego 1/4 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur - kancelaria adwokacka 
 ul.Klonowica 30/1 
Andrzej Marecki Królowej - kancelaria adwokacka 
 ul.Kr.Jadwigi 13/12 
Mikołaj Marecki sekretariat- kancelaria adwokacka 
św. Ducha 5A/12 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski -  adwokaci i radcowie  
ul.Panieńska 16  
Tomasz Kordus - kancelaria adwokacka ul.Felczaka 11 
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik – kancelaria adwokacka 
ul.Monte Cassino 7/1 
Dariusz Jan Babski - kancelaria adwokacka  ul.Bogusława 5/3 
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 
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka 
ul.Narutowicza  12
Waldemar Juszczak -  kancelaria adwokatów i radców 
al.Niepodległości 17 
ZBROJA -  adwokaci  ul.Więckowskiego 1b/8 
 
KAWIARNIE

Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Cafe 22 pl.Rodła 8



PODARUJ DOM MARZEŃ*




