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Jak Mercedes, to teraz.

Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC Coupe - średnie zużycie paliwa 7,8 l/100 km, średnia emisja CO2 205 g/km

odlicz do 100% kosztów leasingu rocznik 2018 w specjalnej ofercie

Najlepszy moment, żeby zdecydować się na nowego Mercedesa, jest właśnie teraz.

To prawdopodobnie ostatnia chwila przed zmianą przepisów, kiedy możesz odliczyć 
cały koszt leasingu.

A do tego do końca roku wszystkie samochody z rocznika 2018 dostępne są 
od zaraz w specjalnej ofercie.

Odwiedź salon Mercedes-Benz i poznaj szczegóły, zanim będzie za późno.

Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, 
tel.: +48 22 312 70 00, faks: +48 22 312 60 60

Jak leasing, to teraz.
To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu swojego nowego Mercedesa.
Odwiedź salon Mercedes-Benz jeszcze przed zmianą przepisów, poznaj szeroką ofertę dostępnych modeli i skorzystaj, 
zanim będzie za późno.

odlicz do 100% kosztów leasingu

Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC Coupe - średnie zużycie paliwa 7,8 l/100 km, średnia emisja CO2 205 g/km

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 712, 48 08 719; 

ul. Koszalińska 89, Stare Bielice k/Koszalina, tel.: +48 94 34 77 372
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i w podwójnie cudownych okolicznościach mogę przy-
witać się ponownie z czytelnikami Prestiżu. Ponad  
10 lat temu dane mi było pisać pierwsze „wstępniaki“, 
aby po wielu latach powrócić do Was na jakiś czas.  
A okoliczności są naprawdę wyjątkowe, bo ten gru-
dzień to nie tylko czas świątecznej magii. Dla całej re-
dakcji to moment wyjątkowego wzruszenia, ponieważ 
czekamy na „prestiżowe dziecko“! Uspokajam wszyst-
kich wielbicieli magazynu – Izabela Marecka powróci 
za redakcyjne stery, ale chwilowo oddaje się macie-
rzyństwu. 
Można zatem śmiało powiedzieć, że święta w tym roku 
będą dla nas bardzo rodzinne, a cały rok 2018 zwień-
czony niesamowitymi emocjami! Staraliśmy się aby 
stan naszego redakcyjnego ducha przenieść na karty 
Prestiżu i pokazać, że siła tkwi w rodzinie! Poznajcie 
zatem „smaczki“ świąteczne i wigilijne historie na-
szych bohaterów. Okazuje się, że energia i siła klanów 
to bardzo nieuchwytna rzecz. Czasem tkwi w tradycji, 
innym razem w podróży, bądź zupełnie nieświątecznej 
potrawie. Nie ma idealnego przepisu na udane święta. 
Najważniejsze jest abyśmy chcieli spędzić wspólnie 
czas i potrafili zostawić problemy dnia codziennego  
z dala od wigilijnego stołu. 
I tego Państwu życzę na nadchodzące dni. A Nowy 
Rok? Niech zaskoczy Was – ale tylko pozytywnie!

Daria Prochenka

Historia 
zatoczyła koło

Od naczelnej8 





Krzywym okiem

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

 Szczecińscy politycy, artyści, samorządowcy i media mają kolejny te-
mat tzw. „samograj”. Otóż jednym ze zwycięskich projektów Budżetu 
Obywatelskiego został pomnik „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, szefa 
wszystkich szefów”. Legendarna postać z komedii „Poranek kojota”. 
Społeczeństwu pomysł się spodobał. Zagłosowano na niego, wybrano.  
I jakoś wcześniej nie było słychać jakichś psioczeń dotyczących tego 
projektu. Aż tu nagle pojawiają się sygnały od „oburzonych szczeci-
nian”, że w mieście będzie stawiany pomnik gangsterowi. Ciekawe.  
W filmie nie ma mowy na czym miałaby polegać przestępcza działal-
ności ww. Jarzyny i czym się zasłużył osiągając tytuł „szefa wszystkich 
szefów”. A w Polsce ciągle przecież obowiązuje jeszcze zasada domnie-
mania niewinności. Nie wiadomo więc jakie grzechy ma na sumieniu 
rzeczony Jarzyna. Można tylko domniemywać, że nie ma on czystych 
rąk i jakąś tam kryminalną przeszłość po-
siada. Wytropienie tego, to już chyba jed-
nak zadanie dla IPN-u albo policji (jakieś 
jego akta albo teczka gdzieś być muszą he, 
he, he). Ale z drugiej strony. Stoi przecież 
w centrum Szczecina pomnik XV-wiecz-
nego kondotiera Bartolomeo Colleoniego. 
Dla mniej zorientowanych – najemnika.  
A wiadomo czym się tacy faceci zajmo-
wali i zajmują. I jakoś nikt nie protestował 
kiedy ów pomnik w 2002 roku stawiano 
na placu Lotników. A jeżeli już, to nie-
zbyt głośno. I jakoś on niewielu osobom 
przeszkadza. Ba, uznawany jest za dzie-
ło sztuki. Złościć tylko może, że zamiast 
miecza w dłoni trzyma jakiś kij, czy pałkę.  
Bo podobno ciągle ktoś tę broń białą kradł 
i nie nadążano z uzupełnieniem braku.  
Z powodu tego kija niektórzy twierdzą, że z tym pomnikiem szczególnie 
utożsamiają się kibole oraz bandyci używający „bejsboli” w swej prze-
stępczej działalności. Chociaż nie widziano, żeby przedstawiciele obu 
tych środowisk składali kwiaty pod tym monumentem. Jeden z radnych 
miejskich proponuje, aby pomnik najemnika z centrum wywalić gdzieś, 
gdzie nie będzie w oczy raził. Ale pomnik Jarzyny też nie będzie stał  
w „city” Szczecina, tylko na Łasztowni. Fajne miejsce, z przyszłością,  
z popularnymi bulwarami, pełne turystów. Dlaczego więc nie? Może na-
wet pójdźmy dalej. Niestety, Szczecin w Polsce nie zawsze budzi miłe 
skojarzenia. I to od dawna. Przecież już sławny polski poeta Konstan-
ty Ildefons Gałczyński (który mieszkał krótko w Szczecinie) ukuł sław-
ne powiedzenie o naszym  mieście: „K…a, złodziej i glina, oto obraz 
Szczecina”. Skądś się to przecież wzięło! Tylko, że na świecie nie takie 
minusy przerabiano na plusy, nie takie mankamenty przekuwano w 
atuty i nie na takich historiach robiono pieniądze oraz kariery. Miasto  
„z przeszłością, mające mroczne oblicze, fascynujące, niepokojące, 
pełne zagadek, tajemnic oraz grzechu” może przyciągać turystów 

(Las Vegas też nie słynie z ogrodów botanicznych, wysokiego poziomu 
czytelnictwa i jarmarków rękodzieła ludowego). Dorzućmy więc może 
jeszcze pomniki np. szczecińskich „mewek”, czyli prostytutek, Cór Ko-
ryntu, kobiet lekkich obyczajów, kurtyzan, jawnogrzesznic, kobiet upa-
dłych, ladacznic (niepotrzebne skreślić  –  przyp. red.), które sławne były  
na całym świecie, pasztecika, paprykarza oraz „cinkciarza”. Może niech 
Szczecin zostanie polskim Sin City  –  Miastem Grzechu? A poza tym, kto 
powiedział, że pomnik Krzysztofa Jarzyny nie może być dziełem arty-
stycznym? Iluż łajdaków na świecie ma swoje pomniki na których widok 
krytycy sztuki i artyści różnej maści mdleją z zachwytu? I aż strach się 
trochę bać co będzie dalej. W Szczecinie ma powstać także monument 
poświęcony niedźwiedziowi Wojtkowi, który wędrował wraz z armią ge-
nerała Andersa. To pewnie oburzą się obrońcy zwierząt i będą protesto-

wać przeciwko gloryfikowaniu męczenia 
zagrożonego gatunku. Na Łasztowni ma 
stanąć również pomnik dwóch wybitnych 
polskich aktorów  –  Zbigniewa Cybulskiego  
i Zdzisława Maklakiewicza na pamiątkę ko-
medii pt. „Cała naprzód”, którą a w latach 
60. ubiegłego wieku nakręcono w Szczeci-
nie. W tym przypadku jadem pe nie sączyć 
będą przeciwnicy alkoholu. Bo wiadomo 
wszem i wobec, że obaj aktorzy za kołnierz 
nie wylewali. Dajmy szansę Krzysztofowi 
Jarzynie. A przeciwnikom   –   nie bądźcie 
znowu tacy strasznie poważni. Poluzujcie 
trochę gumę w majtach! 
 
 Pojawia się szansa całkowitego zlikwi-
dowania bezrobocia w Szczecinie oraz 

regionie. W jaki sposób? Otóż w centralnej Japonii znajduje się mia-
sto Iga. Zdaniem tamtejszych władz, to właśnie w tej miejscowości  
i jej okolicach w XIII-wieku powstały pierwsze szkoły ninja   –   sławnych, 
zamaskowanych, średniowiecznych komandosów, specjalizujących 
się w szpiegostwie i zabójstwach. Władze Iga co roku na ich cześć or-
ganizują festiwal będący wielką atrakcją turystyczną. Ale tylko przez 
kilka tygodni na przełomie kwietnia i maja, a władze chciałyby, żeby 
tak było non - stop. I tu pojawia się problem  –  nikt nie chce podjąć 
pracy jako ninja (odgrywać ich roli dla turystów) w Iga, nawet mimo wy-
nagrodzeń sięgających od 23 do 86 tysięcy dolarów rocznie. Co więc  
na to nasi bezrobotni? Kto choć raz w życiu nie chciał zostać ninja?  
A tu jeszcze leci za to „kasiorka”. I to nie mała. I można się jeszcze zasłu-
żyć dla Polski wnosząc do wschodnich sztuk walki jakieś nasze narodo-
we elementy np. finezyjna „nawalanka” wiejskimi sztachetami,  uderze-
nie „z butli” albo „baniaka”, „cios świstającego bejsbola”, czy też „kopa  
w krocze i w długą”. No to „sayonara”!

Dariusz Staniewski

rysował: Arkadiusz Krupa
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reklama

To studio urody utworzone z my-
ślą o kobietach. Miejsce zostało 
zaprojektowane tak, by każda 
klientka poczuła się w nim piękna. 
W ofercie lokalu znajdują się m.in. 
manicure, pedicure, paznokcie że-
lowe, mikropigmentacja, drenaż 
limfatyczny, mikroblending, styli-
zacja rzęs i akupunktura. Specjali-
ści Avatar Stetic pracują na profe-
sjonalnym sprzęcie, by zapewnić 
klientkom bezpieczeństwo oraz 
fachową obsługę. Jak podkreśla-
ją – z uśmiechem realizują misję 
„Twój wybór w drodze do piękna”.

Szczecin, Staromłyńska 4

Niedawno w naszym mieście 
otwarto nietypowy bar koktajlo-
wy. Miejsce zachęca stylowym, 
klimatycznym wnętrzem, przyja-
zną obsługą i smacznymi drinka-
mi. Jak zapewniają właściciele, 
nietuzinkowe koktajle, pozytyw-
na atmosfera oraz dobra muzyka 
– gwarantowane! Wśród drinków 
lokalu można znaleźć prawdziwe 
perełki, w tym „Różową Pante-
rę” z suszonymi morelami, różą  
i marakują. Pawilon 48 to miejsce 
stworzone przez pasjonatów, ale 
też osoby z dużym doświadcze-
niem za barem i ogromną wiedzą 
na temat drinków.
Szczecin, Księcia Bogusława X 48/2

Avatar Stetic 

Pizza z frytkami, nutellą, a może 
makaronem? Na kulinarnej ma-
pie Szczecina pojawiło się nowe, 
niezwykłe miejsce! Pizza Boyz 
to lider na polskim rynku wśród 
restauracji specjalizujących się w 
amerykańskiej kuchni typu „fo-
odporn”. Swoje lokale marka ma 
w Warszawie, Gdyni, Krakowie  
i Poznaniu. Co ciekawe, Pizza 
Boyz organizuje również cateringi 
oraz warsztaty kulinarne. Mimo, 
że szczecińskie miejsce otworzy-
ło się niedawno, już kusi szaloną 
pizzą na grubym cieście i przycią-
ga prawdziwe tłumy.
Szczecin, Śląska 42

Pizza Boyz Pawilon 48

To wszystkie zalety domówki  
w jednym miejscu. W lokalu można 
zorganizować urodziny, wieczór 
panieński i kawalerski lub imprezę 
dla znajomych. Miejsce znajduje 
się w centrum Szczecina. Lokal 
ma powierzchnię 55 m2 i składa się  
z 2 poziomów. U góry znajduje się 
strefa do siedzenia ze stolikami, 
dużym telewizorem oraz rozkłada-
ną kanapą, na dole – sala tanecz-
na z miejscami barowymi, a także 
toaleta z umywalką. Lokal funk-
cjonuje siedem dni w tygodniu  
i co najważniejsze – klienci nie mu-
szą martwić się o jego sprzątanie  
po imprezie!
Szczecin, Tkacka 19-22

Party Place



Zdjęcia z pracy nad sesją: TVN

Kulinarna 
mistrzyni

Patrycja Rygusiak na co dzień zajmuje się architekturą wnętrz, a po go-
dzinach znajduje czas na sport oraz przede wszystkim – rozwój kulinar-
nych pasji. Urodziła i wychowała się w Szczecinie, ale obecnie mieszka w 
Poznaniu. Chętnie odwiedza jednak rodzinne progi, by przygotowywać 
dla najbliższych wyszukane potrawy. 
Szczecinianka ma do tego prawdziwy talent, co potwierdził jej udział  
w programie MasterChef. Patrycja znalazła się znalazła się w ósemce 
najlepszych kucharzy 7. edycji telewizyjnego show. – Jestem zadowolona  
z siebie i bardzo dumna. Nie śniła mi się ósemka. Chciałam dostać się  
do czternastki i nie odpaść pierwsza– stwierdza z uśmiechem. 
Jak sama przyznaje wiele się nauczyła, poznała fantastycznych ludzi,  
a program otworzył przed nią nowy rozdział w życiu. – Ważna jest dla 
mnie architektura, ale nie zapominam o kulinarnej przygodzie, którą roz-
począł MasterChef. Myślę o książce, warsztatach kulinarnych. W dalszej 
przyszłości, może nawet knajpce – podkreśla Patrycja.
Co ciekawe, szczecinianka uwielbia makarony i kuchnię słonecznej Ita-
lii, ale do programu MasterChef dostała się dzięki pierogom z kaszanką, 
cebulą, cynamonem oraz czekoladą. Zdradziła nam przepis na mistrzow-
ski farsz: 1 kaszanka, pół łyżeczki cynamonu, pół małej cebuli, 1 łyżka 
masła. Cebulę należy pokroić w drobną kostkę, a następnie podsmażyć  
na łyżce masła. Dodać kaszankę, wymieszać wszystko do podgrza-
nia. Następnie dorzucić pół łyżeczki cynamonu i zetrzeć na drobnych 
oczkach kostkę czekolady. Wszystko ponownie wymieszać. Farszu star-
czy na 15 pierogów, które z pewnością zachwycą domowników oraz go-
ści. 

kw / foto: TVN/Newspix

Co to był 
za ślub!

Ślubne zdjęcie Marty, Kuby i ich córeczki Stefi autorstwa Aleksandry 
Medvey-Gruszki wygrało pierwszą edycję międzynarodowego konkursu 
Best Wedding Moments 2018 na portalu Looks Like Film, który obecnie 
dyktuje trendy na ślubnym rynku. Fotografia stała się też przebojem in-
ternetu.
Na zdjęciu widzimy młodą parę na chwilę przed wyjściem z kościo-
ła i ich najwyraźniej zmęczoną i znudzoną całą ceremonią córeczkę, 
ostentacyjnie leżącą na kościelnej posadzce. – Stefi jest bardzo żywym 
dzieckiem – śmieje się autorka zdjęcia. – Przez całą ceremonię była  
na zewnątrz. Pod koniec mszy uciekła dziadkowi wbiegając do wewnątrz 
i tuż przed tym jak młodzi mieli wyjść, dosłownie na sekundę położy-
ła się, po czym wstała i jak mały szogun pobiegła dalej, uciekając tym 
razem babci. W pierwszym momencie ucieszyłam się patrząc na wy-
świetlacz i poczułam, że to może być „to” foto, ale potem chciałam je 
skasować... bo jeszcze ktoś powie, że jest niestosowne. Ktoś mógłby 
pomyśleć, że dziecko zemdlało, a ja robię zdjęcie zamiast pomóc. Na 
szczęście zdjęcie zostawiłam i jak powiedział mój kolega z branży: „nie-
stosowne byłoby skasowanie”.
Cały fotoreportaż ze ślubu będzie można obejrzeć na stronie szczeciń-
skiej fotograf www.olagruszka.pl.

ad / foto: Aleksandra Medvey-Gruszka / Ola Gruszka
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Blask 
i błysk

Kolekcje szczecińskiej marki Girls Watch Porn łączą w sobie dziewczęcą 
niewinność z kobiecym seksapilem.
 Rzeczy ze zdjęć to kontynuacja linii Magical Girl: nostalgiczne wspo-
mnienie lat młodości autorki kolekcji i właścicielki brandu Pauli-
ny Kołaczek. – Inspiracją dla mnie były lalka Barbie i Czarodziejka  
z Księżyca, bohaterka popularnej japońskiej kreskówki – mówi pro-
jektantka. – W kolekcji znajdziemy body, falbaniaste figi, transpa-
rentne bluzki czy szorty z jedwabnej tkaniny, wszystko ozdobione 
brokatowymi lub opalizującymi nadrukami. Moje klientki to w więk-
szości silne i niezależne kobiety, ale mimo tych cech reagują entuzja-
stycznie na nasze cukierkowe nowości. To chyba dlatego, że każda  
z nas, czasami lubi poczuć się znowu małą dziewczynką.

ad / projekt, stylizacja, zdjęcie: Paulina Kołaczek 

Zawieszeni  
w powietrzu

Miłośnicy kina zapewne pamiętają niesamowite efekty specjalne za-
stosowane w filmie „Matrix”. Zawieszeni w powietrzu i kręcący się wo-
kół własnej osi aktorzy, to efekt techniki nazywanej bullet time, która 
wykorzystuje pracę połączonych ze sobą kilkudziesięciu cyfrowych lu-
strzanek. Ten sam efekt, w autorskim opracowaniu został wykorzystany  
w programie telewizyjnym Top Model. 
Za tą niezwykłą sesją stanęły połączone siły agencji interaktywnej 
 Digitalsi i producentów finalnego efektu, czyli projektu Time Busters. 
– W sesji udział wzięli uczestnicy programu, dla których było to jedno  
z zadań do wykonania – mówi fotograf Paweł Smoliński, szef Digitalsów. 
– Na specjalnej trampolinie każdy z nich miał się zaprezentować jak naj-
bardziej atrakcyjnie. W tym czasie ustawione wokół trampoliny aparaty 
cyfrowe wykonywały zdjęcia. Następnie obraz z wszystkich lustrzanek 
został połączony w całość i poddany postprodukcji.
Podczas sesji nad uczestnikami czuwał jeden z członków jury, znakomity 
choreograf Michał Piróg. Finalny efekt, którego fragmenty możemy obej-
rzeć w Internecie, wypadł fantastycznie. 

ad / zdjęcia z pracy nad sesją: TVN
reklama



Sznurkowe
must-have

Torebki, obok butów, to najważniejsze akcesoria w garderobie kobiety. 
Świat na torebkach od Prady czy Louis Vuitton już dawno przestał się 
kończyć. Lubimy nosić rzeczy oryginalne, ale niekoniecznie za przysło-
wiowe „miliony monet”. Sznurkowe oraz szydełkowe, kolorowe torby  
i torebki od Kasi Sałmanowicz to prawdziwe dzieła sztuki.
Pani Kasia tworzy je pod nazwą Sznurkovelove. – Jeśli jakaś torba jest  
z materiału to dlaczego nie może być ze sznurka – stwierdza projektant-
ka. – Sam pomysł narodził się kilka lat temu. Chciałam zacząć robić coś 
twórczego. Nie miał mi kto pokazać jak się szydełkuje, więc postanowi-
łam nauczyć się wszystkiego sama. Dużo czytałam i oglądałam filmiki 
na kanale Youtube.
Stanęło na torebkach i to z bardzo prostego powodu. – Kobiety je ko-
chają! – śmieje się pani Kasia. – W czasach, kiedy zalewa nas chińska 
tandeta, solidne i twórcze rękodzieło wraca do łask i każdy chce mieć 
coś oryginalnego na własność. 
Sznurki, z których powstają torebki pochodzą z recyklingu. Kupowane 
są w hurtowni w Szczecinie, przyjeżdżają także spod Łodzi. – Czas zro-
bienia torebki zależy od wybranego modelu, czy jest podszewka, zamek 
oraz inne elementy – wymienia autorka. – Gotowe torebki nie są skompli-
kowane w konserwacji. – Pierzemy je w 30 stopniach tak, jak w przypad-
ku zwykłych bawełnianych koszulek.

ad / foto: materiały prasowe

Piernikowa 
czarodziejka

Anna Goriacheva z aromatycznego ciasta potrafi wyczarować bajkowe 
postacie, uśmiechnięte owoce, kobiece drobiazgi, a nawet samochody 
oraz szkolne przybory. Pieczeniem pierniczków zajmuje się hobbystycz-
nie, ale robi to z takim zaangażowaniem, że swoją pasją mogłaby obdzie-
lić pół miasta.
Skąd pomysł na takie zajęcie? – Niektórzy twierdzą, że u kobiet po po-
rodzie objawiają się skryte talenty. Mogę być swego rodzaju potwier-
dzeniem tych słów. Wszystko zaczęło się dwa i pół roku temu – mówi  
z uśmiechem Anna. Kiedy w prezencie podarowała mamie oraz ukocha-
nej babci własnoręcznie upieczone i udekorowane pierniczki, najbliżsi 
byli zachwyceni, a jej siostra zachęciła ją do rozwoju pasji. – Bardzo mnie 
to wciągnęło – dodaje Anna – przeczytałam każdą możliwą literaturę  
o sztuce pieczenia pierników. Co jest dla niej największą motywacją  
i inspiracją? – Radość w oczach dziecka na widok piernika i gdy przybiega, 
by od razu go zjeść – podkreśla pasjonatka cukiernictwa – Kiedy widzę  
to szczęście w oczach, chce się tworzyć.
W czym tkwi sekret pierników Anny? To dzieła całkowicie autorskie. – 
Długo szukałam swojej idealnej kompozycji na masę, dużo eksperymen-
towałam, poprawiałam i modyfikowałam – podkreśla, po czym dodaje 
– Mój sekret idealnego piernika to używać zawsze tych samych składni-
ków i robić masę tylko w dobrym nastroju. 
A co warto dodać do świątecznych wypieków? – Czasem doprawiam 
swoje dzieła goździkami, kakao lub skórką pomarańczową – mówi Anna. 
Pierniki można znaleźć w jej domu przez cały rok, ale marzeniem pasjo-
natki aromatycznych wypieków jest stworzenie małej kawiarenki, także 
z innymi słodkościami. 

kw / foto: materiały prasowe 
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W PURPURZE & W ZŁOCIE

Biel, złoto i purpura. Święta w Prowansji  
mają odcień królewskich barw. Złoto symbolizuje 

bogactwo, stabilność i piękno, purpura to dostojność, 
szlachectwo i uduchowienie. Biel to symbol zimy  

i świąt. Wśród świątecznych elementów 
dekoracyjnych nie może też zabraknąć żywych 

kwiatów i zapachowych, naturalnych świec.  
Każdy dom tak przyozdobiony nabierze  

magicznego klimatu.

Warszewo I    Pasaż Duński   |   ul. Szwedzka 28   |   tel.: 572 702 761
Warszewo II    Hipermarket Leclerc   |   ul. Rostocka 15   |    tel.: 797 600 008

Mierzyn Pasaż    Bukova Park   |   ul.Łukasińskiego   |   tel.: 572 702 760
Śródmieście    ul.Sławomira 21a (wejście od Dubois)   |   tel.: 794 055 955

fb/kwiaciarnieprowansjawww.kwiaciarnieprowansja.pl 





W 2014 roku zdobyła tytuł II wicemiss Polski. Pomogło jej to rozpocząć pracę w wymarzonym zawodzie – 
modelingu. Szczecinianka Kamila Wasilewska znalazła zatrudnienie w agencji mody Major w Mediolanie, 
ale przyznaje, że spełnienie kolejnych marzeń jest jeszcze przed nią. 
– Zawsze marzyłam o tym, by chodzić po wybiegach świata. Po zdobyciu tytułu wicemiss Polski zobaczy-
łam na czym polega ta praca. Wiąże się to z wieloma wyrzeczeniami, ciągłym dbaniem o sylwetkę, częstą 
rozłąką z bliskimi – opowiada Kamila Wasilewska. – Utrzymać się z samego modelingu nie jest prostą spra-
wą. Nie zawsze jest praca. Dodatkowym minusem jest bardzo duży problem z wypłacalnością i traktowa-
niem modelek bardzo przedmiotowo. Osobiście nie miałam większych problemów, jednak nasłuchałam się 
od innych dziewczyn dużo gorszych rzeczy. Całe szczęście nie postawiłam wszystkiego na jedną kartę i nie 
polegam wyłącznie na tej pracy, a skupiłam się na własnej działalności. 
Kamila przez dwa miesiące przebywała w Mediolanie. Pracowała tam, chodziła na castingi. Znalazła za-
trudnienie w agencji Major. Nie zdecydowała się jednak na to, by dłużej tam zostać. Wróciła do Szczecina. 
Często współpracuje teraz z niemieckimi agencjami mody. Wyjazd do Włoch bez wątpienia był dużą przy-
godą. Nie uważa go jednak za swoje największe zawodowe wyzwanie. 
– Był nim udział w niemieckim programie telewizyjnym Guido Maria Kretschmera, w którym wystąpiłam 
jako modelka – opowiada Kamila. 
23-latka studiuje teraz grafikę projektową na Akademii Sztuki. Przyznaje, że światowe wybiegi nie są jej 
jedynym marzeniem. Kolejnym, od dzieciństwa, jest aktorstwo. – Chciałabym spróbować w tym swoich sił. 
Póki co, byłam statystką w serialach: „Za marzenia” emitowanym w TVP oraz w „Diagnoza” w TVN – mówi. 
Czy odważy się i spróbuje swoich sił w castingach do poważniejszych ról? – Nie wykluczam tego. Bardzo 
bym chciała – podsumowuje.

kus, foto: archiwum bohaterki

Kamila 
chce zostać 
aktorką
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Pole Dance, czyli taniec na rurze, to nie tylko relaks dla ciała. To także 
relaks dla ducha. Świadczy o tym rosnące zainteresowanie tym niety-
powym sportem. Uwielbiają go nie tylko kobiety, zachwycają się nim 
także mężczyźni. Dlaczego? Można się przekonać oglądając zdjęcia  
z sesji zdjęciowej zorganizowanej w szkole Inferno Pole Dance, którą 
Kasia Hubińska prowadzi wraz z partnerem. Sesję przeprowadził Jarek 
Romacki. Wystąpiły w niej Małgorzata Stroka, Katarzyna Rostrygin 
oraz Julia Kołodziej.
– W szkole mamy kursantki w różnym wieku. Najmłodsze to gimnazja-
listki. Uczą się tańca za zgodą rodziców. Najstarsze dziewczyny są po 
„czterdziestce”. Walczymy ze stereotypem, że taki taniec to wyłącznie 
wicie się na rurze w nocnym klubie. Nie zawsze. Jest to ciężka praca wy-
magająca siły, sprawności, wygimnastykowania i rozciągnięcia – opo-
wiada Hubińska. 

Szkoła istnieje od maja tego roku. Na początku zajęcia prowadziła za-
ledwie jedna instruktorka. Po kilku miesiącach zatrudnione są w szkole 
już cztery. Uczennice mogą korzystać z nauki stretchingu (rozciągania) 
czy core stability (stabilizacji ciała). Są także trener personalny oraz 
dietetyczka. 
– Nie ukrywam, że i ja zauroczyłam się tańcem na rurze. Nie jest to nud-
na pasja, wręcz przeciwnie. Trzeba przy niej myśleć, spala się więcej 
kalorii niż podczas innych ćwiczeń. Udowodnione jest to naukowo. Pod-
czas tańca pracują wszystkie mięśnie. To bardzo piękny sport, dzięki 
któremu możemy wypracować sobie niesamowitą sylwetkę. Polecam 
taką formę rozrywki każdej pani – podsumowuje Kasia. 

kus / foto: Jarosław Romacki

Pole dance w obiektywie
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No to
 ŚWIĘTA!

O świętach Bożego Narodzenia napisano już chyba wszystko. Tradycyj-
nie spędzane nadal mają się dobrze, chociaż coraz częściej wykorzystu-
jemy ten czas, żeby odpocząć od wszystkich i od wszystkiego, czasami 
także od zimowej aury. Coraz częściej planujemy w tym okresie urlopy. 

Ruszamy w góry albo tam gdzie jest ciepło.
Bohaterowie naszej sesji wybierają jednak celebrowanie w domu, w gro-
nie najbliższych, pod wspólną choinką, na wesoło, przy jednym stole. 
Chociaż na ten stół udaje im się przemycić rzeczy dość nietypowe…





Rodzina Turostowskich
Isobel Perera-Turostowska, na co dzień zarządza administracją i mar-
ketingiem w Gabinetach Dentus i jest przewodniczącą komitetu Inte-
ract szczecińskiego oddziału klubu Rotary. Na plan zdjęciowy zabrała 
za sobą część swojej barwnej i uroczej rodziny: męża, stomatologa  
i wielkiego miłośnika golfa, dr Cezarego Turostowskiego, jego mamę 
Marię, swoją mamę Ilonę oraz dwa zwariowane i bardzo fotogeniczne 
yorki Caddy i Nala.

W międzynarodowym sosie
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We krwi Isobel płynie polska i portugalska krew, z domieszką brytyj-
skiego klimatu, gdyż urodziła się i dorastała w Anglii. I taki też jest jej 
dom, kolorowy, pełen ludzi i śmiechu. – Kiedy mieszkałam na Wyspach 
Brytyjskich święta spędzałam zazwyczaj w Polsce, dlatego też ta for-
ma jest mi najbliższa i najlepiej znana – mówi Isobel. – Aktualnie święta 
organizujemy w naszym domu, tu w Szczecinie. Jako rodzina trzymamy 
się razem, dlatego zawsze odwiedza nas siostra mojego męża z rodziną, 
nasze kochane mamy, nasza ukochana córka Maya. Święta mają dla nas 
szczególne znaczenie, bardzo nas do siebie zbliżają. To moment, kiedy 
jesteśmy wszyscy razem. Te będą szczególnie ważne. Nasza córka Maya 
w tym roku rozpoczęła w Anglii studia i jej przyjazd na Boże Narodze-
nie do Szczecina będzie długo wyczekiwanym momentem i najlepszym 
prezentem.

Na stole wigilijnym w domu Isobel oprócz polskich tradycyjnych dań 
(obowiązkowo barszcz i kluski z makiem – według przepisu obu mam), 
zawsze znajdzie się miejsce na risotto z grzybami, tradycyjne włoskie 
ciasto z bakaliami panforte (to inwencja mamy Isobel, wielbicielki sło-
necznej Italii), angielski słodki pudding oraz wino, idealnie dobrane 
przez pana domu. –  Z tej okazji sprowadzam z Anglii przysmak zwa-
ny Christmas Crackers – mówi Isobel – To cukierki lub inne słodkości 
zapakowane w kolorowy papier, który przy rozwijaniu wydaje charak-
terystyczny trzask. Aby się dostać do środka potrzebne są dwie oso-
by, które ciągną opakowanie z dwóch stron. W środku można znaleźć, 
oprócz słodkości, papierową koronę, karteczkę z żartem lub jakiś inny 
śmieszny drobiazg. W trakcie rozpakowywania zawsze jest dużo śmie-
chu, a korony lądują na głowach domowników.



Rodzina Adamowiczów
Grzegorz Adamowicz, fizyk, pomysłodawca Miasta Nauki i jedna  
z osób tworzących powstające Morskie Centrum Nauki. Do swojej pra-
cy podchodzi jak do misji, pokazując, z pomocą pięknej żony Marty, 
 a także ostatnio córeczki Julii, że nauka to też zabawa. Jest zakochany 
w fizyce oraz w swojej rodzinie.

Fizyka świąt

– Co roku sobie obiecujemy, że w czasie 
świąt wyjedziemy gdzieś, gdzie jest ciepło, 
odpoczniemy i naładujemy akumulatory… 
ale ten moment jeszcze nie nastąpił – śmieje 
się Grzegorz. – W każdym bądź razie szefem 
w temacie organizacji świąt jest moja żona.
Marta dodaje: – Co roku święta spędzamy 
u moich rodziców i babci oraz u Grzegorza 
rodziców i babci. Jeden dzień tu, drugi dzień 
tam. Bardzo zależy nam by znaleźć czas 
dla obu rodzin, by Julia mogła spędzić czas 
z obiema prababciami. Sami nie bierzemy 
udziału w przygotowaniach, przynosimy ze 
sobą zazwyczaj jedną rzecz.



– Dzieje się tak dlatego, że moja mama jest 
pasjonatką gotowania – śmieje się Grzegorz. 
– Nasza córka twierdzi, że jest najlepszym ku-
charzem na świecie i powinna zostać szefem 
kuchni. 
Po czym dodaje: – Sam uwielbiam jeść i bardzo 
mi jest bliska maksyma, która brzmi: „Nie jem 
po to żeby żyć, żyję po to żeby jeść”. Gdybym 
nie był fizykiem, na pewno byłbym kucharzem.
Przy okazji fizyki i gotowania pada pytanie  
o modną kuchnię molekularną. – To bardzo 
marketingowa nazwa, tak naprawdę niewiele 
ma wspólnego z fizyką – stwierdza Grzegorz.  
– W tej kuchni wykorzystywana jest raptem jed-
na metoda i jeden środek. Samo słowo „moleku-
larny” brzmi po prostu chwytliwie.
Prezenty to moment z którego cieszą się najbar-
dziej dzieci. Mała Julia jest wyjątkowo cierpliwa 
w tym temacie. – Mam wszystko zaplanowane, 
wiem zawsze co chcę zostać! – woła podeks-
cytowana. – Chciałabym, żeby od razu można 
było je zabrać spod choinki, ale babcia decyduje 
kiedy można, więc cierpliwie czekam. Kocham 
prezenty!
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Rodzina Wiatrów
Sześć zwariowanych osób. Na czele tej gromadki stoi Gabriela Wiatr, świetna dziennikarka, która pracowała m.in. dla Głosu Szczecińskiego, Kuriera 
Szczecińskiego, Radia ABC i była korespondentką Radia Wawa. Aktualnie rzecznik prasowy Marszałka Olgierda Geblewicza. Obok niej mąż Andrzej, 
kolekcjoner map, dwie córki, Kasia i Kalina, przyszła pani doktor na Polskiej Akademii Nauk oraz dwóch synów: studiujący we Wrocławiu Krzysztof 
oraz najmłodszy z gromadki, pasjonat autobusów Kacper.

Awantura o ziemniaczki
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– W naszym domu, na święta zawsze jest wesoły chaos – uśmiecha się 
Andrzej. – Ja jestem tym, który przynosi świeżą choinkę, którą później 
wspólnie wszyscy ubieramy. Następnie zaczyna się pakowanie prezen-
tów. Dzieciaki długo wierzyły, że prezenty podrzuca święty Mikołaj. Do-
piero kiedy pokończyły 13, 14 lat postanowiliśmy z Gabrysią powiedzieć 
im prawdę. W kuchni niepodzielnie rządzi Gabriela, czasem z pomocą 
dzieci, o ile zdążą dojechać do domu na święta, prawdziwy barszcz z bu-
raków to domena Andrzeja. – Robię wszystko, oprócz pierogów – stwier-
dza Gabrysia. A Andrzej dodaje: – Pierogi kupujemy ze sprawdzonych 
źródeł. Mi bardzo smakują te z Siadła Dolnego. Są jeszcze pierogi, które 
poleciła mi Róża Król i które szczególnie lubią szczecińscy Żydzi. Pocho-
dzą od jednej zaprzyjaźnionej pani. Mogę polecić.

Okazuje się, że u Wiatrów na świątecznym stole, wśród tradycyjnych 
dwunastu, pojawia się jedno szczególne danie, trochę niepasujące do 
reszty… – To nasza jedna bezsensowna potrawa, którą muszę przyrzą-
dzać – śmieje się udając oburzoną Gabrysia. – Dzieci nie pozwalają mi 
zrobić świąt bez tego niezrozumiałego dla mnie dania. A są to ziem-
niaczki nadziewane pieczarkami, podawane z sosem czosnkowym. 
Akcja z ziemniaczkami ewoluowała do tego stopnia, że wymuszono na 
mnie, by potrawa pojawiała się nie tylko na Boże Narodzenie, ale także 
na Wielkanoc.
– Ostatnio mama nas oszukała i musieliśmy je sami robić – żali się 
Krzysztof. – Wyszły tak obrzydliwe, jak nigdy. Mama jest mistrzynią ce-
remonii i to ona generalnie wprowadziła do naszego domu ziemniaczki. 
W tym roku my zrobimy majonez i będzie on sojowy!

autor: Aneta Dolega 
foto: Malina Majewska 

scenografia manimali–warsztat kreatywny: 
Malina Majewska, Paula Mańkowska

wizaż: Agnieszka Ogrodniczak



Merry Christmas



Święta Bożego Narodzenia są jednymi z najpięk-
niejszych dni w roku. Ten niezwykły, zimowy czas 
przepełnia rodzinne ciepło, miłość i magia.
Aby podkreślić wyjątkowość świątecznych mo-
mentów warto zadbać też o odpowiednią kreację. 
Propozycja Marelli to przede wszystkim nasycona 
czerwień, krata vintage oraz nietuzinkowe, asyme-
tryczne kroje. 
Pragniemy, aby ten świąteczny czas był dla Was 
wyjątkowym przeżyciem, podczas wspólnych ro-
dzinnych spotkań, a Nowy Rok 2019 niech przy-
niesie wiele sukcesów, pomyślności i szczęścia 
życzy Katarzyna Gdaniec-Śmiłowska wraz z Mają  
i Natalią.

Sweter     909 PLN    636 PLN
Spodnie   689 PLN    482 PLN
Sukienka 989 PLN    692 PLN



Sukienka    1029 PLN    720 PLN
Marynarka 1199 PLN    839 PLN
Spodnie        639 PLN    447 PLN



Marynarka 1199 PLN    839 PLN
Spodnie        639 PLN    447 PLN
Buty            1199 PLN    839 PLN
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Sukienka  889 PLN   622 PLN



Salon MARELLA  |  al. Wojska Polskiego 20, Szczecin  |  tel. 91 433 06 37  |                / SalonMarellaSzczecin

Sukienka we wzory 1049 PLN       734 PLN
Buty                             1469 PLN     1028 PLN
Sukienka                       999 PLN       699 PLN

Podziękowania dla salonu MOOI oraz Eichholtz  
za współprace podczas sesji .

Foto: Emilia Wojciechowska Kobiak/ Peacock Art
Makijaż: Joanna Bąk joannabak.com
Fryzjer: Joanna Bąk  joannabak.com
Modelka: Joanna Bąk oraz Żaneta Sawicka



Wędrówka 
z Lumpem
Piotr znany bardziej jako Lump to jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców street-artowych 
w Polsce, bezkompromisowy artysta, w kręgach graffiti działający od końca lat 90. Jego mura-
le i instalacje zaistniały nie tylko w przestrzeni Polski, ale również, ale poza jej granicami, m.in.  
w: Grecji, Niemczech, Francji, Ukrainie, Gruzji, Indonezji, Izraelu / Palestynie. Od czasu do czasu 
wystawia w galeriach.



Pan z ramy, pan z rowerem
miejsce: ulica Owocowa, Essence
Kilka lat temu na ścianie kamienicy przy dworcu głównym PKP, Piotr 
stworzył mural, w którego centrum, na tle kwietnych ornamentów (in-
spirowanych oryginalną tapetą z domu ciotki), znajduje się okrągła, 
pusta rama obrazu, pod którą wsunięta jest kartka pocztowa. Forma 
jest kolażowa i przestrzenna. Motyw widokówki jest osobnym obiek-
tem, obrazem niezależnym od ściany, wypełnionym starymi bilbordami.  
Jak we wszystkich realizacjach Lumpa każdy detal ma znaczenie, kon-
strukcja jest szkatułkowa.
Zaczynamy od fotografii umieszczonej na płycie, która przedstawia 
Kazimierza Nowaka. To podróżnik i reportażysta z lat 30-tych XX wie-
ku, który podporządkował swoje życie realizacji marzenia: podróży ro-
werem przez Afrykę. Po powrocie do kraju zmarł na malarię. – Pięć lat  
po realizacji ściany niewiele już pozostało z wizerunku bohatera, które-
go przedstawiał. Z realizacji marzeń czasami niewiele zostaje, ale liczy 
się przeżycie – mówi Piotr. – To tak jak w fotografii analogowej: kiedy 

dobrze nie utrwalisz obrazu to on z czasem zaczyna schodzić, brązo-
wieje i zanika. 
Forma zdjęcia z idącym Nowakiem jest tak przygotowana, że pracuje 
na przestrzeni lat. – Dla mnie najważniejszym elementem tej pracy jest 
rama, w której znajduje się fotografia, a raczej to co z niej zostało oraz 
podpisy graficiarzy – kontynuuje –  Kartka w wewnątrz ramy jest ulotna, 
tagi pozostaną. 
Kamienica znajduje się w sąsiedztwie Komendy Głównej Policji i mekki 
graficiarzy, czyli PKP. Mural usytuowany jest pomiędzy nimi. – Co ja-
kiś czas robię zdjęcie tej ściany i obserwuję zmiany – wyznaje artysta.  
– Jak zupełnie zejdzie obraz ze środka ramy to mam do wyboru dwie 
opcje: albo to poprawię albo umieszczę w tym miejscu QR Code. Dzię-
ki tej aplikacji najeżdżając telefonem na to miejsce, każdy będzie mógł  
np. obejrzeć zapis wideo z powstawania tego murala.
Ta ściana jest też swojego rodzaju podsumowaniem dotychczasowej 
twórczości Lumpa. – Przestałem robić typowe graficzne rzeczy, porzu-
ciłem klasyczne graffiti i tym muralem rozpocząłem nowy etap.

Absolwent poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, ar-
tysta interdyscyplinarny, działający głównie w prze-
strzeni urban art. Ulica to jego pierwotne środowisko.
Trudno uchwytny, bo zapracowany. Zabrał nas na 
krótką (podkreślam) wycieczkę po znanym/nieznanym 
Szczecinie. Trafiliśmy do kilku historycznych, trochę 
zapomnianych miejsc. Porozmawialiśmy o czasie, jego 
braku, przemijaniu, sztuce. Wykluło się z tego kilka 
ciekawych historii.

foto: Lump
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Fabryczna galeria
miejsce: Cukrowa / ZREMB
Tereny przy ulicy Cukrowej nieopodal Uniwersytetu Szcze-
cińskiego i ruinyn Szczecińskiej Fabryki Maszyn Budowlanych 
ZREMB-Famabud. Industrialny budynek, który ulega powolne-
mu rozkładowi, zamienia się w nieoficjalną galerię sztuki ulicz-
nej. 
Na rozpadających się, pamiętających kilka pożarów ścianach 
znajdujemy piękne prace m. in. artystów z Wrocławia, War-
szawy, Aten, Melbourne. Wśród pozostałości po działalności 
fabryki, (gdzieniegdzie można jeszcze znaleźć m.in. stare plany 
architektoniczne, meble biurowe) znajdują się też prace Lumpa. 
– Rzeczy, które tutaj powstały są inspirowane dawnymi tablica-
mi BHP z czasów PRL-u – wymienia. –  Hasło „Twoje niedbalstwo 
grozi pożarem” zmieniłem na „Twoje malarstwo grozi poża-
rem”. W oryginale za napisami były cztery okna, w mojej wersji 
jest klasyczna kolejka EN57.
Jedna z prac polskiego artysty Cekasa i przyjaciela Piotra, 
jest zainspirowana rzeczami, które znajdowały się w fabryce  
w pobliżu tej ściany. – Gdy się przyjrzymy z bliska detalom  
to zobaczymy elementy środowiska fabryki jakie Łukasz umie-
ścił w swojej pracy – podkreśla Piotr.
Nieopodal znajdują się style dwóch artystów z Australii, m.in. 
Jiskie, świetnego fotografa, specjalizującego się w dokumen-
towaniu sceny hip-hopowej a dalej napotkamy jeszcze więcej 
graficznych rzeczy. – Traktuję to miejsce jak galerię. Chętnie 
przyprowadzam tu artystów, którzy akurat wpadają do Szczeci-
na. Panuje tu niesamowity spokój. Przez świetliki wpada piękne 
światło, kolory na ścianach są bardzo malarskie. Tak jak Trasa 
Zamkowa stała się oficjalną galerią graffiti, tak ZREMB jest wy-
łącznie dla wtajemniczonych.

praca: Cekas
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Wchodzimy na dach fabryki, z którego rozpościera się imponujący wi-
dok, jeśli akurat ktoś lubi obraz z postapokaliptycznych filmów. Przed 
nami widnieje duży napis ZREMB, a obok logo Lumpa i napis „Fruit Of 
The Lump”, wyglądające tak jakby tu były od czasów, kiedy fabryka 
jeszcze żyła. 
Logo ZREMBu to też dzieło naszego bohatera, wykonane według orygi-
nalnego szablonu znalezionego na terenie fabryki. – Ten napis wykona-
łem dokładnie według kalki technicznej znalezionej na miejscu. Jedyna 
rzecz, którą zmieniłem to kolor liter, które w oryginale, według wskazó-
wek, powinny być czarne.

Papier, kasety i haszysz
miejsce: Skolwin / Wiskord
Kolejne miejsce, które odwiedzamy to północne tereny Szczecina  
i Fabryka Papieru Skolwin działająca od 1911 roku. Na jej drzwiach Lump 
umieścił oryginalną kalkę ołówkową DELFIN, służącą do robienia odbi-
tek maszynowych. Zmieniamy dzielnice na Żydowce, ale pozostajemy 
w pofabrycznym industrialnym otoczeniu. 
Legendarne Zakłady Wiskord przeszły do historii nie tylko przez „pra-

wie” spalenie na ich terenie w latach 90. kilkunastu ton haszyszu skon-
fiskowanego przez policję. „Prawie” gdyż to, co nie poszło z dymem 
trafiło do wielbicieli tej używki. Wiskord słynął także, a może jednak 
przede wszystkim, jako producent kaset magnetofonowych, których 
używał prawie każdy z nas. Piotr wziął na warsztat oba aspekty historii 
tego miejsca. 
Na jednej ze ścian odtworzył słynne kasety w taki sposób by wygląda-
ły jak mural za czasów świetności fabryki. Pozostałe praktyki Lumpa  
z Wiskordu zafunkcjonowały w ramach zbiorowej wystawy SZIT (Szcze-
cińska Szkoła Instalacji) – w formie przestrzennych liter z oryginalnego 
napisu Wiskord S.A., wideo dokumentacji z ich wycinania (w biały dzień) 
oraz w formie rozprzestrzeniającego się po przestrzeni wystawienni-
czej lekko snującego się zapachu haszyszu.
To tylko ułamek miejskiej twórczości Lumpa, interwencji w Szczecinie 
stworzył ogromną ilość, niestety większości nigdy nie opublikował. Pla-
nuje kolejne.

autor: Aneta Dolega
foto: Jarosław Gaszyński

więcej prac Lumpa: www.instagram.com/fruitofthelump
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Przemiana 
ciała i ducha

Marta Borkowska to kobieta, której spotkanie z doktorem Arturem 
Śliwińskim z Art Medical Center odmieniło życie. Z przyjemnością  
i ochotą stanęła przed obiektywem Radka Kurzaja, a nam opo-
wiedziała swoją historię, która pomimo dramatycznego począt-
ku zakończyła się bardzo szczęśliwie. To także kolejny przykład  
na to, że medycyna estetyczna potrafi zmienić czyjeś życie  
na lepsze. 

autor: Aneta Dolega
foto: Radek Kurzaj
makijaż, włosy, stylizacja: Agnieszka Ogrodniczak
mecenas projektu: Art Medical Center



Wypadek
Do doktora Śliwińskiego trafiłam z polecenia. Miałam dość 
poważny problem z piersią w wyniku wypadku, któremu ule-
głam w dzieciństwie. Kiedy miałam 6 lat, podczas zabawy 
wpadłam na drzwi, które miały wstawioną szklaną szybę. 
Nieszczęśliwie rozbiłam ją i nadziałam się na kawałki szkła. 
Między innymi przecięłam sobie klatkę piersiową. Po wypad-
ku pozostał mi brzydki i rozległy bliznowiec. Pierś, która ule-
gła przecięciu nie rosła równomiernie z drugą zdrową, sutek 
zupełnie się schował. Moja pierś wyglądała nieestetycznie.                      
W wyniku wypadku, przez większość mojego dotychczaso-
wego życia miałam z tego powodu kompleksy. Wstydziłam 
się swojego ciała, wstydziłam się pokazywać nago, nawet 
przed własnym mężem. To było dla mnie bardzo krępujące. 
Do tego pojawiały się problemy przy karmieniu dziecka. 
Przez pewien czas unikałam tego tematu, nie chciałam o nim 
rozmawiać – był dla mnie zbyt traumatyczny. W końcu doj-
rzałam do decyzji, by coś z tym zrobić.

Zabieg
Był 2016 rok. Chodziłam na treningi personalne. Moim 
trenerem był Łukasz Plewnia, który pomagał mi w wal-
ce z nadwagą. Ważyłam wtedy ze 100 kilogramów, jak 
nie więcej. Oprócz tego namówił mnie na odwiedziny  
w klinice AMC u doktora Śliwińskiego. Przedstawił go, jako 
znakomitego chirurga i człowieka. Namówiona poszłam  
do kliniki. Doktor Śliwiński okazał się być osobą niezwy-
kle ciepłą i otwartą. Stworzył taką atmosferę w gabinecie,  
że po raz pierwszy od dawna nie wstydziłam się swojego 
ciała. Szczegółowo opowiedział mi o zabiegu, pokazał zdję-
cia innych pacjentek przed i po. Jednym słowem – artysta.                                                                                                             
Po operacji, kiedy zdjęto mi opatrunki i zobaczyłam moje 
piersi, to popłakałam się ze szczęścia. Były ładne i równe,  
a blizna zniknęła. 

Być kobietą
Operacja bardzo pozytywnie wpłynęła nie tylko na moje 
zdrowie, ale także na samopoczucie. Wzrosło moje poczu-
cie wartości, a także nastawienie do życia. Zaczęłam bar-
dziej słuchać trenera, zmieniłam dietę na według zasady” 
jeść częściej, ale mniej”. Jestem po operacji już dwa lata plus  
32 kg mniej na wadze. W końcu czuje się kobietą. I to nieza-
leżnie od tego czy założę na siebie dres i adidasy czy będzie 
to sukienka i szpilki. Nie tylko zmieniło się moje ciało, ale tak-
że to, co mam w głowie. Czuje się świetnie ze sobą.

Walka o siebie
Jeżeli ktoś ma kompleksy i pragnie zawalczyć o siebie to ko-
rzystanie z medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej jest 
dobrym wyborem. Po to ona jest. Dawniej nie było takiej 
możliwości. Jedynie, co mogłyśmy zrobić by poczuć się lepiej 
to założyć coś ładnego na siebie, pomalować usta czy oczy. 
Jestem aktualnie na takim etapie, że bez skrepowania mogę 
opowiadać o tym co mi się przytrafiło i co z tym zrobiłam. 
Naprawdę drogie panie, warto o siebie walczyć, a jeżeli ma-
cie taką okazje to z niej skorzystajcie. To najlepsza inwesty-
cja w siebie.
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Nago 

i charytatywnie
Zakryte akty, łączące piękno kobiecego ciała oraz niesamowitych bał-
tyckich plaż – taki jest pomysł na pierwszy w historii polskich sportów 
wodnych charytatywny kalendarz. Produkuje go SurfPorn, nowa polska 

marka, która pojawiła się na rynku w tym roku. Idea jest szczytna, cały 
dochód zostanie przeznaczony na dzieciaki z domów dziecka, by umoż-
liwić im wyjście na wodę!



Projekt SurfPorn powstał z pasji do surfingu, wody i przyrody, ale 
przede wszystkim ludzi i co ważne, nie należy kojarzyć tej nazwy jed-
noznacznie. Za projekt odpowiedzialni są Jagoda „Yago” Szymkowiak, 
artystka, grafik oraz Michał „Don” Foltynowicz, surfer i akrobata, któ-
rzy spotkali się i razem zaczęli planować rzeczy niesztampowe. Firma, 
która na co dzień zajmuje się produkcją ubrań z surfowymi grafikami, 
teraz postanowiła pójść krok dalej i wdrożyć pomysł „pro bono”. 
– Marka opiera się na wszystkim, co prawdziwe, na tym czego nie ma, 
a sami byśmy chcieli mieć. Dlatego postanowiliśmy zrobić pierwszy  

w historii polskich sportów wodnych kalendarz. Kalendarz, w którym 
połączymy to co najpiękniejsze, czyli nasze cudowne plaże oraz ma-
giczne miejsca, zmiksujemy to  z pasją do uprawiania sportów wodnych,  
a całość zostanie okraszona najpiękniejszymi polskimi surferkami – 
opowiada Michał Foltynowicz, współwłaściciel SurfPorn. 
Wszystkie kalendarze będą numerowane i przekazane na licytacje oraz 
do fundacji, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na dzie-
ciaki z domów dziecka, których nie stać na to, by móc zapewnić takie 
atrakcje, jak surfing, swoim podopiecznym.
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– Wierzymy, że umożliwiając dzieciom wyjście na wodę i przybliżając 
kontakt z naturą pozwolimy poczuć im wolność i szczęście, z które-
go my dorośli cieszymy się właśnie jak małe dzieci – dodaje Michał.
Pomysł produkcji charytatywnego kalendarza powstał sponta-
nicznie na campingu Chałupy 6. Zdjęcia to zakryte akty, łączące 
piękno kobiecego ciała oraz polskich, niesamowitych, bałtyckich 
plaż. Wszystko w konwencji czarno-białych zdjęć, na których widać 
przede wszystkim piękno i prostotę. W projekcie wzięło udział wielu 
wspaniałych ludzi. 
– Szczególne podziękowania dla Tadeusza Elwarta z Chałupy 6, za in-
spiracje i wsparcie, Filipa Wendlanda i Smoła Studio, za piękne zdję-
cia, których podjął się wykonać oraz dla Olgi Bołądź, która wzięła 
udział w sesji i będzie promować nasz projekt. Sama akcja i jej cel 
zaaferowały ją tak, że nie trzeba było jej długo do tego namawiać, 
po prostu poczuła to i „faluje z nami”! – podsumowuje Jagoda „Yago” 
Szymkowiak.

autor: Klaudia Krauze, foto: Filip Wendland / Smoła Studio
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Pierwszy raz do Portugalii trafiłem z kolegą przy okazji naszych autostopowych wojaży po starym kontynencie. Był 2008 rok, kiedy to nie licząc 
tygodniowego szkolenia surf odbytego w poprzednie wakacje u wybrzeży Hiszpanii, byłem w tematyce surfingu jeszcze zupełnie zielony. Następna 
wizyta była nieco lepiej zorganizowana – było auto, odrobinę większe doświadczenie i nastawienie na surfing... Pierwsze zielone fale poza Bałty-
kiem i Hiszpanią tylko utwierdzały mnie w przekonaniu, że ten kraj to miejsce, w którym mógłbym osiąść na dłużej. Wszechobecna małomiastecz-
kowość, sielankowy klimat, który powoduje, że czasami czuję się jakbym spędzał czas na polskiej wsi, stosunkowo niskie ceny, nieco zamknięci, 
lecz przyjaźni ludzie i przede wszystkim dzikie, piękne wybrzeże bombardowane wysokiej jakości falami na całej długości tego niewielkiego kraju. 

falŁOWCY PORTUGALSKICH 
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ZAKOCHANY W PORTUGALII
Starałem się pokierować swoim życiem tak, aby jak najczęściej tu by-
wać. W przerwach pomiędzy pracą/studiami kilkukrotnie organizowa-
łem wypady na surfa ze znajomymi z Polski, próbując zarazić ich bakcy-
lem i stopniowo odkrywając kolejne obszary portugalskiego wybrzeża. 
Kolejnym krótkim rozdziałem była praca na surfcampie w okolicach 
Ericeiry (Sizandro), gdzie w zamian za łóżko i wyżywienie pracowałem 
fizycznie przy odrestaurowywaniu tego obiektu przed sezonem. Los 
chciał, że poznałem spoko gościa – Michała z Krakowa, który akurat 
odbywał swojego portugalskiego surf tripa i wziął mnie na pokład – 
tym razem odkrywaliśmy miejscówki środkowej i północnej Portugalii,  
a dobre warunki do pływania dopisywały nam nieustannie przez prawie 
3 tygodnie... 
Musiałem zrobić przerwę na doładowanie budżetu, ale już myślałem jak 
tu znowu wrócić do Portugalii na dłużej i w efekcie wpadłem na pomysł 
studiów magisterskich w niewielkiej, acz słynnej surf-mieścince Pe-
niche (dobór uczelni raczej ze względu na kierunek swellu niż kierunek 
studiów...). Po studiach próbowałem jeszcze prowadzić własną knajpę 
w Lizbonie, co po roku uznaję za kolejną życiową lekcję. Po paru latach 
nadal udaje mi się przebywać w pobliżu oceanu – spędzam tu większość 
czasu, szkolę i organizuję wyjazdy surfingowe. 

POLOWANIE NA FALE
Jak wygląda moja portugalska przygoda? Jak co wieczór wlepiam oczy  
w ekran laptopa wnikliwie analizując prognozę by wybrać plażę, która 
zaserwuje nazajutrz najciekawsze warunki. Decyzja zapadła, więc paku-
ję do busika dechę i wojskowy śpiwór. Tak, wojskowy. Możecie wierzyć 
lub nie, ale noce w Portugalii wcale nie są ciepłe, a szczególnie zimą, kie-
dy północny Atlantyk wydaje najwięcej interesujących “ground swells”. 
Późnym wieczorem parkuję na spocie, rozkładam prowizoryczne łóżko 
i dobranoc – pchły na noc.
Słońce wschodzi, słychać szum oceanu, wartko otwieram oczy. Wyglą-
dam przez okno, a tam fale – długie, regularne i wysokie! Jeszcze tyl-
ko sekunda... Naciągam pianę i lecę na wodę nacieszyć się pierwszymi 
falkami. Surfing o poranku ma w sobie nutkę magii i harmonii, dlatego 
tak bardzo cenię sobie te dostojne momenty. Zwłaszcza, że na bardziej 
popularnych spotach czasami bywa naprawdę ciasno. Szacuje się,  
że w samej Portugalii surfuje ok 70 tysięcy osób, a do tego jeszcze przy-
jezdni, szkółki, itd... 
Kto jeszcze nie pływał w Portugalii może się zdziwić, ale w wodzie nie 
brakuje utalentowanych surferek, ani nerwowych lokalesów gotowych 
dokształcić każdego, kto przejawia jakieś braki w znajomości etykiety 
lub zasad pierwszeństwa/bezpieczeństwa. Na pocieszenie pozostaje 
nam fakt, że w tym całym tłumie raczej ciężko natrafić na rekiny lub 
inne kreatury zagrażające naszemu zdrowiu – woda jest tu dla nich  
za zimna, natomiast dla nas w sam raz na 4 mm piankę.
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ZA ZIMNO DLA REKINÓW
Z drugiej strony jest też kilka mniej obleganych spotów, dostępnych dla 
tych, którzy mają trochę czasu i zdecydują się wnikliwiej czytać mapę 
oraz odjechać kawałek dalej za miasto. W końcu Portugalia to prawie 
1800 km linii brzegowej usianej falami różnego rodzaju – beachbreak, 
pointbreak, reef... w zależności od umiejętności i upodobań każdy znaj-
dzie coś dla siebie.
Jeśli mam “day-off” to w oczekiwaniu na zejście poziomu wody oddaję 
się moim drobnym hobby, jak rysowanie czy gitarka, choć najchętniej 
krążę busikiem po okolicach eksplorując oraz fotografując kolejne za-
kamarki, widoczki, a nieraz i falki poukrywane pośród malowniczych 
klifów. 
Jeszcze zanim tide dojdzie do poziomu, który korzystnie wpływa  
na zachowanie fal, planuję czy popływać na tej samej miejscówce co 

z rana, czy lepiej wybrać się na inny spot. Tutaj sprawa jest ułatwiona, 
bo znaczna liczba portugalskich break'ów monitorowanych jest on-line 
24/7 – w ciągu dnia wystarczy więc smartphone i internet żeby zorien-
tować się jak wygląda sytuacja na wodzie. 
BARWNA SCENERIA
Będąc za miastem lub w mniejszych miejscowościach, nie powinno być 
problemów z dojazdem na wieczorną sesję, jednak chcąc wydostać się 
z centrum dużego miasta, jak np. Porto czy Lizbona, to z reguły nie-
uniknione jest stanie w korkach, gdyż okolice sunsetu często pokrywają 
się z godzinami szczytu... jednak falki w barwnej scenerii zachodzącego 
słońca i przy siadającym wiaterku zawsze są miłym akcentem. Na ko-
niec dnia chill ze znajomymi, rzut okiem na prognozę na kolejny dzień  
i oczekiwanie na ciąg dalszy portugalskiej przygody...

autor: Paweł Ratkowski, foto: materiały prasowe
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Czy szczecinianie już rezerwują letnie wakacje? Jakie są korzyści  
z wcześniejszej rezerwacji? 
Są to duże korzyści dla domowego portfela. Aktualne zniżki sięgają 
nawet 60%. Rezerwując teraz zapłacimy jedynie 5% zaliczki, mamy 
gwarancję najniższej ceny, a także zapewnienie, że w razie nieprze-
widzianych zdarzeń możemy np. zmienić termin naszego wyjazdu nie 
narażając się na dodatkowe koszty. Wczesna rezerwacja to również 
największy wybór oferty: kierunku, terminu czy pokoju. Te najlepsze 
hotele, w najpiękniejszych lokalizacjach, czy pokoje rodzinne sprzedają 
się bardzo szybko. Ponadto dla klientów, którzy już teraz dokonają re-
zerwacji wakacji korzyścią będzie darmowy parking przy lotnisku oraz 
darmowe ubezpieczenie od kosztów ewentualnej rezygnacji. Wylatując 
z Berlina korzystamy również z promocyjnych cen biletów lotniczych 
tanich i rejsowych linii, co pozwala na różne długości pobytów i dobre 
godziny przelotów.
Które miejsca wypoczynku w tym roku cieszą się największą popu-
larnością?
Basen Morza Śródziemnego, takie kraje jak Grecja, Hiszpania, Turcja 
czy Bułgaria. Lubimy łączyć miejsca, w których plażujemy, możemy zo-
baczyć zabytki, parki rozrywki. Częściej rezerwujemy kilkudniowe wy-
jazdy typu „city break” do takich miast jak Lizbona, Rzym czy Madryt,  
z przelotem lub z własnym dojazdem. Chętniej latamy do egzotycznych 
miejsc np. na Dominikanę, do Tajlandii czy na Malediwy.
Jakie miejsca wybierają rodziny? 
Chętnie rezerwują wczasy all inclusive z zapleczem rekreacyjnym dla 
dzieci. Lubimy wypoczynek w Grecji, Turcji, Bułgarii i na Majorce, szcze-
gólnie w hotelach oferujących dla najmłodszych polskich animatorów 
Lollo&Bernie oraz mających zjeżdżalnie czy aquaparki. Chętnie wybie-
ramy Włochy – czy to samolotem czy z własnym dojazdem, szczególnie 
ośrodki przy plaży, położone wśród zieleni, z basenami i placami zabaw. 
Dla dzieci w takich obiektach pobyt jest darmowy. 

Co w przypadku konieczności rezygnacji z wcześniej wykupionej 
wycieczki?  
Warto skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji np. all risk, które umożliwia zwrot kosztów z każdej zadeklarowanej 
pisemnie przyczyny. Dla fanów wakacji na 4 kółkach mamy atrakcyjną 
ofertę rezerwacji miejsc noclegowych. Planując wakacje z dojazdem 
własnym wystarczy tylko 5% zaliczki, resztę dopłacamy na tydzień 
przed wyjazdem. Do tego terminu można również bez dodatkowych 
kosztów zmienić swoją rezerwację. 
Gdzie szczecinianie spędzają egzotyczne wakacje? 
Wiele ofert dla klienta jest „szytych na miarę” i dopasowywanych  
do jego indywidualnych potrzeb. Jeśli ktoś marzy o połączeniu zwie-
dzania Kuby i wypoczynku w Meksyku albo o rejsie po Malediwach ze 
zwiedzaniem Dubaju w drodze powrotnej, wystarczy zgłosić się do nas. 
Możemy też wylecieć z Berlina, a wrócić do Warszawy. Doradzimy i znaj-
dziemy najkorzystniejsze warianty wypoczynku czy też zwiedzania na 
każdą kieszeń.
Jakie są najnowsze wakacyjne trendy Polaków? 
Turystyka zmierza w stronę personalizacji oferty, urlop to zazwyczaj 
kilka dni, które chcemy spędzić tak jak lubimy. W najnowszym katalogu 
i ofercie „Selected” znajdziemy hotele markowe dedykowane różnym 
grupom turystów. Nowością są np. hotele Cook’s Club, które oferujemy 
m.in. w Bułgarii, Turcji, na Sardynii, na Majorce. To obiekty zaprojekto-
wane dla turystów, którzy chcą spędzać czas w obiektach o świetnym 
designie, z doskonałą kuchnią i drinkami, przy serwowanej przez topo-
wego DJ’a muzyce. Wieczorne seanse filmowe na dużym ekranie przy 
basenie, wspólna rozrywka w escape rooms – to tylko niektóre z atrakcji 
tych miejsc. 
Dziękuję za rozmowę.

Choć do lata jeszcze kilka miesięcy już ciepło myślimy o wakacyjnym wypoczynku. O tym, dokąd warto pojechać w tym roku, które kierunki są 
modne i na jakie zniżki możemy liczyć mówi Weronika Sadlok, kierownik biura podróży Neckermann.

Wakacje szyte 
na miarę

rozmawiała Aneta Dolega, foto: materiały prasowe 
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Arcydzieła
Z METALU

Ich rzeźby budzą skrajne emocje: jedni są nimi zachwyceni, inni przerażeni. Paweł Hołownia oraz Łukasz Bielecki stworzyli firmę Metal Mad-
ness, która z metalu jest w stanie zrobić praktycznie wszystko. Dzieło „Szatana”, czyli Łukasza wspomaganego przez ekipę, możemy podziwiać  
przy wjeździe do Stargardu. To trzymetrowy Gryf, który zaledwie po paru miesiącach zaskarbił sobie ogromną sympatię mieszkańców miasta. 
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To nie tylko sposób na życie, to jednocześnie największa pasja. Pa-
weł „Szeryf” Hołownia kilka lat temu postanowił, że skompletuje 
ekipę, która będzie tworzyła z metalu prawdziwe cuda. Zbiegło się 
to ze spotkaniem Łukasza „Szatana” Bieleckiego, którego bez namy-
słu zatrudnił. Dzisiaj już wiemy, że była to doskonała decyzja. Z roku 
na rok Metal Madness rozwija się coraz prężniej. 
– Wnętrzami, w szerokim zakresie, zajmowałem się całe dorosłe ży-
cie. W pewnym momencie zauważyłem na rynku trend wzbogaca-
nie wnętrz w wysokiej jakości elementy z metaloplastyki. Poznałem 
wtedy też Łukasza, wyjątkowo zdolnego spawacza-artystę, który 
stał się moją prawą ręką w próbie stworzenia tego, czym dzisiaj jest 
Metal Madness. Obecnie w skład naszego niezwykle zgranego ze-
społu wchodzi jedenaście osób, a firma wciąż się rozwija – opowiada 
Paweł Hołownia. 
Paweł przyznaje, że jego ekipa jest zbiorem bardzo zdolnych ludzi, 
którzy po przyjściu do firmy metaloplastyki uczyli się praktycznie 
od zera. Cechują się twórczym myśleniem oraz zapałem, a właśnie 
te cechy często były wyznacznikiem, czy ktoś do nich dołączy, czy 
też nie.
– W godzinach pracy zajmujemy się produkcją metalowych, prze-
szklonych ścianek, tworzymy poręcze schodów, meble itp. Nasze 
rzeźby natomiast powstają poza produkcją, zazwyczaj po godzi-
nach. Jest to bardzo czasochłonny proces i pozwala się ekipie samo-
realizować. Moi pracownicy mają dostęp do wielkiego placu zabaw 
dla dużych chłopców i czerpią z tego tyle, na ile mają ochoty – opo-
wiada Szeryf.
Z każdym dniem, miesiącem, rokiem Metal Madness jest coraz bliżej 
pewności tego, że w tym składzie z metalu jest w stanie zrobić prak-
tycznie wszystko. Jedno z dzieł chłopaków możemy oglądać przy 
wjeździe do Stargardu. W dużej mierze jest stworzone przez Szata-
na, w końcowym etapie wspomagali go już koledzy. Na produkcję 
rzeźby poświęcili prawie… 600 godzin!
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 –  W zeszłym roku w Stargardzie na ArtFestiwal 2017 Łukasz, przy 
naszym udziale, wykonał prawie trzymetrową rzeźbę Gryfa, która 
dumnie stoi w mieście do dzisiaj. Mieszkańcy Stargardu zdecydo-
wali, że jej zdjęcie zostanie umieszczone na okładce oficjalnego 
kalendarza miejskiego na 2019 rok – opowiada Paweł. – Stalowa 
korona drzewa, również wykonana przez Szatana, stoi natomiast 
w restauracji w Pobierowie. Wiszą na niej lampiony wykonane  
z butelek po Jacku Danielsie. 
Rzeźb jest jednak dużo więcej: czaszka zrobiona przez Pawła 
Czapskiego, „paszczoszczur” autorstwa Konrada Bizona, punkowa 
lampka Michała Wyciorka czy lampa „Pani jesień” Marcina Skrzyń-
skiego. Ale są także inne perełki. Pasjonaci wykłuwają również 
broń białą. Zajmuje się tym „Bocian”, czyli Piotr Chocian. 
– Koszt wykonania rzeźby zależy od czasu, jaki czas trzeba po-
święcić na jej stworzenie. Zaczyna się od kilku, a kończy nawet na 
kilkudziesięciu tysiącach złotych. Nie znamy nikogo, kto by się zaj-
mował w pobliżu podobnymi rzeczami. Często wystawiamy się na 
różnych targach i pokazujemy to, co robimy. Nasze stanowisko za-
wsze wzbudza skrajne emocje: jedni są zachwyceni, inni przeraże-
ni, ale nikt nie przechodzi obojętnie. Dzieci albo płaczą, albo bawią 
się eksponatami ustawionymi na stworzonych przez nas meblach. 
Staramy się, bo było to jak najatrakcyjniejsze i chyba nam się  
to udaje. W moim biurze wisi bowiem dyplom za zdobycie 1. miej-
sca w konkursie na najlepsze stanowisko targowe podczas targów 
Bud-Gryf w 2017 roku – podsumowuje Hołownia. 

autor: Andrzej Kus, foto: materiały prasowe
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Przestrzeń 
skąpana w szarości

Przestrzeń jest jednym z pojęć definiujących rzeczywistość, odnoszącym się do wielu aspektów życia człowieka. 
Jest centrum doświadczenia, tożsamości i widzenia.

Prezentacja
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Stosunek człowieka do przestrzeni mieszkalnej można rozpatrywać 
na dwóch płaszczyznach: utylitarnej, gdzie spełnia rolę środka za-
spokojenia codziennych potrzeb oraz uczuciowej, gdzie mieszka-
nie jest mikrośrodowiskiem dla użytkownika i jest kształtowane 
stosownie do preferencji i gustów, jednocześnie stając się częścią 
osobowości. Nawet w minimalnej przestrzeni występują związki 
emocjonalne i występuje zjawisko identyfikacji z mieszkaniem, ale 
oczywiście przeważa podstawa użytkowa. Kluczową rolę w kształ-
towaniu tej proporcji odgrywa ilość czasu spędzonego w mieszka-
niu. Przestrzeń, w której przebywamy nie tylko zaspokaja potrzeby, 
ale także zmysły. 

Projekt obejmował wiele zagadnień, od zmiany układu funkcjonalnego, po 
zmianę i dopracowanie rozwiązań technicznych instalacji i przyłączy oraz 
po najważniejszy aspekt kreacji wnętrza mieszkalnego w taki sposób, aby 
użytkownicy przestrzeni identyfikowali się z nią, dodając własną osobo-
wość, a przez stworzenie całościowej wizji tła codziennego życia, czuli ze 
swoją przestrzenią kontakt zarówno psychiczny, jak i socjologiczny.

projekt i zdjęcia: Katarzyna Utecht
Dziekan Wydziału Sztuk Wizual-
nych Akademii Sztuki w Szczecinie.
Prowadzi pracownię projektowania 
wnętrz - www.uk-architekt.pl
specjalizacja: projektowanie archi-
tektury wnętrz, mebli, form prze-
strzennych, działalność twórcza: 
architektura, design, projektowanie 
wnętrz
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S-Line Studio to zespół projektowy, który postawił na rozwój oraz poszerzanie wiedzy w temacie architektury 
i projektowania wnętrz poprzez szkolenia, targi i własne pomysły. W efekcie powstało wiele ambitnych i satys-

fakcjonujących realizacji.
– Prace nad projektem rozpoczynamy wyznaczając z klientem preferencje i oczekiwania – wyjaśniają Marta So-

bieszek i Grzegorz Kumiszcza, właściciele S-Line Studio.  Pierwsza rozmowa jest wnikliwa i rzeczowa. Istotą jest 
odczytać wyobrażenia o własnym wnętrzu. Wychodząc od układu funkcjonalnego przez projekt ścian działowych  

i oświetlenia, po każdy kolejny szczegół wykończenia, aż po fizyczne zrealizowanie projektu wnętrza wraz z nadzorem 
autorskim.

PROJEKTY 
WNĘTRZ

AUTORSKI  
SALON MEBLI 
KUCHENNYCH



Zapraszamy do studia aranżacji wnętrz w Go-
rzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 12, 
w którym znajduje się również salon mebli 
kuchennych. Oferujemy autorskie projekty  
i nowatorskie rozwiązania najwyższej jakości 
poparte wieloletnim doświadczeniem. Współ-
pracujemy z liderami produkującymi osprzęt 
kuchenny oraz posiadamy w ofercie sprzęty 
AGD uznanych marek na świecie.

S-LINE STUDIO
Marta Sobieszek 606 806 160

Grzegorz Kumiszcza 663 888 082

ul. Walczaka 12/1-2
66-400 Gorzów Wlkp. 

www.s-linestudio.pl

– Tworzymy kuchnie z dbałością o de-
tal, kreatywnie, by tworzyć wnętrze 
mieszczące się w kanonach nowocze-
snego wzornictwa lub by świadomie 
powrócić do klasyki – mówią zgod-
nie. – Wykonywany zawód nie jest 
tylko pracą, jest pasją, a stworzenie 
przestrzeni, w której jej właściciele 
przebywają z prawdziwą przyjemno-
ścią jest najwspanialszym wynagro-
dzeniem.
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Ekskluzywne osiedle „Warszewo Przy Parku” znajduje się w kameral-
nym miejscu, z dala od ruchliwej ulicy. W pobliżu znajdziemy przysta-
nek, z którego dostaniemy się do samego centrum miasta. Niedaleko 
są także: szkoła, przychodnia, sklep oraz basen. Co ważne – osiedle po-
łożone jest w otoczeniu bardzo dużej ilości zieleni, w sąsiedztwie parku 
oraz Puszczy Wkrzańskiej 

– Całe osiedle liczy dziesięć domów w zabudowie bliźniaczej. Dostęp-
ne są jeszcze apartamenty o powierzchni 104 metrów kwadratowych. 
Każdy będzie miał dwa miejsca parkingowe oraz ogródek – opowiada 
przedstawiciel dewelopera, Krystian Surmacz z firmy Marina Develo-
per. – Wszystkie budynki spełniać będą najnowszą normę dotyczącą 
oszczędności energii i izolacji cieplnej. Ściany są ocieplone styropia-
nem. Wstawione są nowoczesne okna posiadające specjalne szklenia, 
zapewniające maksymalne wykorzystanie energii cieplnej 

Docelowo osiedle wyróżniać się będzie nowoczesną bryłą budynków. 
Zostało starannie zaprojektowane ze szczególną dbałością o estety-
kę wszystkich elementów. Do ich wykonania zastosowano naturalne, 
ekologiczne i nowoczesne materiały. Fundamenty wykończone zostały 
płytkami cokołowymi. Ściany zewnętrzne pokryte są cienkowarstwo-
wym tynkiem mineralnym barwionym w masie. Estetyki budynków 
dopełniają starannie wykończone otwory okienne, parapety z kształt-

ki ceramicznej, pokryte dachówką ceramiczną dachy, a także rynny  
z blachy malowane proszkowo.

Każdy z apartamentów przygotowany będzie z bardzo dużą dokładno-
ścią. W standardzie wykończenia znajdziemy ogrzewanie podłogowe  
i system inteligentnego zarządzania mieszkaniem. Dzięki temu syste-
mowi, za pomocą urządzenia mobilnego będziemy mogli sterować role-
tami (znajdziemy je w standardzie zarówno na parterze, jak i na piętrze), 
ogrzewaniem czy uruchomimy alarm. 

– Mieszkania zostaną też wyposażone w instalację do centralnego od-
kurzania. W każdym salonie znajdzie się kominek. Jego montaż rów-
nież jest częścią standardowej naszej oferty. Osiedle „Warszewo Przy 
Parku” bez wątpienia jest doskonały miejscem dla tych, co cenią zie-
leń, spokój, czyste powietrze oraz jednocześnie bliskość do centrum. 
W styczniu planujemy już jego odbiory. Po nich wprowadzą się pierwsi 
mieszkańcy. Jestem przekonany, że będą zachwyceni, nie tylko położe-
niem, ale i jakością wykonania całego osiedla – podsumowuje Krystian 
Surmacz. 

Budowa kameralnego osiedla „Warszewo Przy Parku” powoli dobiega końca. Zakończenie zaplano-
wane jest jeszcze w tym miesiącu, później będzie czas na odbiory i wprowadzą się pierwsi lokato-
rzy. – To miejsce położone w zaciszu, otoczone zielenią, wprost wymarzone dla rodzin. Jego atutem 
jest cisza, spokój i czyste powietrze – opowiada Krystian Surmacz z firmy Marina Developer. 

autor: Andrzej Kus, foto: materiały prasowe

„Bliźniaki” przy parku 
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Olsniewajacych Swiat
życzy

Salon Swarovski  |  C.H. Galaxy  |  al. Wyzwolenia 18-20, Szczecin





Łazienka marzeń
Łazienka obok sypialni to jedno z najprzyjemniejszych miejsc w domu. 
Spełnia praktyczne potrzeby i dba o naszą przyjemność, dostarczając 
upragnionego relaksu. A jeśli to wszystko rozgrywa się w stylowo i funk-
cjonalnie zaprojektowanej przestrzeni, tym większa radość dla nas.
W salonie łazienek Bokaro odnajdziemy to wszystko, łącznie z pomysło-
wymi rozwiązaniami projektantów, które sprawią, że nawet najmniej-
sza łazienka stanie się wyjątkowym i praktycznym miejscem. Dla osób 
„uzależnionych” od wygody, zostanie w dyskretny i elegancki sposób 
połączona z sypialnią. 
Salon Bokaro stanął w atrakcyjnym punkcie miasta, na bulwarze Gdań-
skim. – Ma powierzchnię wystawową przekraczającą 1000 m2.
Posiadamy 67 boksów ekspozycyjnych oraz kilkadziesiąt ekspozytorów 
–  mówi Marek Adamczak, projektant salonu. – Posiadamy wygodną  
i przestronną salkę dla architektów, pokój dla rodzica z dzieckiem oraz 
strefę zabaw dla najmłodszych. W budynku znajduje się sześć stano-
wisk sprzedaży oraz dwa biura projektowe. Do salonu przylega prze-

stronny ogrodzony parking. Łatwo też tu trafić, miejsce jest umiejsco-
wione w ścisłym centrum miasta z dojazdem dwoma ulicami.
W ofercie salonu znajduje się szeroka gama płytek ceramicznych – głów-
nie polskich producentów, nie brakuje też zagranicznych marek. Znaj-
dziemy tu produkty sygnowane takimi nazwiskami i nazwami jak: Zień, 
Tubądzin, Villeroy Boch, Grohn czy Opoczno. Ponadto klienci znajdą  
w Bokaro płytki Atlas Concorde Italy, Stargres, Pilch, Ceramstic, Steuler, 
Nord Ceram, Paradyż, czy Marconi. Dla poszukujących czegoś innego, 
piękny kamień dekoracyjny od marki Stegu. – Polecamy również bogatą 
ofertę nowoczesnego wyposażenia łazienek: ceramikę sanitarną, kabi-
ny, wanny, meble i armaturę od znanych firm – wymienia Michał Chle-
bowski, dyrektor salonu. – Do tego klienci na miejscu znajdą wszystkie 
produkty z chemii budowlanej, a także wszelkie akcesoria i elementy 
dekoracji. Wszystko to, co jest potrzebne by łazienka spełniała nasze 
oczekiwania i marzenia, klienci znajdą w naszym salonie.

ad / foto: materiały prasowe

Salon Łazienek BOKARO SZCZECIN  |  bulwar Gdański 11  |  70-601 Szczecin  |  tel: (91) 4 624 002  |  kom: 607 111 558
e-mail: szczecin@bokaro.pl  |  www.bokaro.pl  |  godziny otwarcia: pn-pt: 8-18, sb: 9-14, nd nieczynne
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ŻYCZY PRZYJEMNYCH, WYGODNYCH I CIEPŁYCH ŚWIĄT

5 Plus Salony oświetlenia i mebli 
ul. Jagiellońska 5  |  70-435 Szczecin  |  tel: 513 103 062  |  info@5plus.com.pl



Nowy poziom 
dekoracji

Szczecińska firma tworzenie dekoracji wyniosła na nowy poziom.  
Od okazjonalnej sprzedaży balonów, po miejsce zatrudniające  
ok. dwieście osób, z własną produkcją i klientami w całej Europie. Bez nich  
nie ma ślubów, świąt, urodzin, wieczorów panieńskich czy Halloween. 
PartyDeco to dekoracyjny potentat. – Jesteśmy firmą, która cały czas 
musi być na bieżąco z trendami, unikamy stagnacji, cały czas zatrudnia-
my nowe osoby – wymienia Agnieszka Gabryel, współwłaścicielka Par-
ty Deco. – W tej chwili kluczowa jest dla nas ekspansja na zagraniczne 
rynki.
W związku z tym szczecińska marka od dekoracji, wyprowadziła się  
z liczącego 5 tysięcy metrów magazynu w North-West Logistics Park, 
do dwukrotnie większego miejsca znajdującego się Panattoni Park 
Szczecin. Ponadto PartyDeco odniosło sukces na ogromnych targach 
w Paryżu Maison&Objet, zrzeszających pasjonatów dekoracji z całego 
świata. Kolejny krok to ekspansja na amerykański rynek, który jest wzo-

rem w tej branży i pokazanie się za dwa lata na targach w Nowym Jorku.
PartyDeco stworzył 10 lat temu Mikołaj Gabryel, który jako student 
sprzedawał balony napompowane helem w parkach i nadmorskich 
miejscowościach. Zmysł biznesowy i świetne pomysły doprowadziły go  
do otwarcia sklepu z dekoracjami, a także do stworzenia firmy świad-
czącej usługi dekorowania sal na różne imprezy okolicznościowe. – Ja 
również zawsze miałam smykałkę do robienia interesów, dodatkowo 
zmysł kreatywny: zaczęłam projektować i produkować różne ozdoby 
– mówi Agnieszka Gabryel. – Widząc potencjał w postaci przeróżnych 
świąt, uroczystości i okazji, zaproponowałam współpracę Mikołajowi. 
Łącząc to z intuicją biznesową mojego męża udało się stworzyć markę, 
która nie ograniczała się już tylko do balonów. Mikołaj np. jako pierwszy 
w tej branży stworzył katalog produktowy, który rozesłał do klientów. 
Dystrybucja na początku przynosiła mniejsze zyski niż sklep na Kolum-
ba, ale małymi kroczkami ta sytuacja zaczęła się zmieniać. 

Pomysł, determinacja, skupienie i pasja – to składniki sukcesu, a w przypadku PartyDeco, dodatkowo świetny zmysł estetyczny i doskonałe wyczu-
cie światowych trendów w dziedzinie mody i designu a także… szczęście do ludzi.
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Przełom nastąpił sześć lat temu, kiedy PartyDeco stworzyło ofer-
tę całoroczną, podobnie jak w branży fashion, proponując różne 
kolekcje na konkretne okazje. W tej chwili firma to nie tylko dział 
sprzedaży, dystrybucji, ale także dział kreatywny, projektowy, pro-
dukcyjny, sklep internetowy, stacjonarny sklep także dla klientów 
indywidualnych oraz cała infrastruktura opierająca się na amery-
kańskim systemie zarządzania. 
Szczecińska marka faktycznie wytycza trendy w branży dekora-
cyjnej, przełamując często dotychczasowe tendencje. – Już teraz 
mogę powiedzieć, że przyszłoroczne Halloween w temacie ozdób 
i dekoracji wyjdzie z… mroku – wyznaje współwłaścicielka Par-
tyDeco. – Chcemy w to święto wprowadzić trochę światła. Obok 
dotychczas dominującej czerni pojawią się pastele i złoto, które 
zabłyszczało już w tym roku. Złoto w ogóle zagości na dłużej. Boże 
Narodzenie podobnie jak Nowy Rok będzie w klimacie glamour. 
Złoto połączymy np. z granatem ubierając je w minimalistyczne 
formy. Dla miłośników bardziej tradycjach świąt nie zabraknie bie-
li, czerwieni i zieleni oraz elementów kojarzących się z tym rado-
snym okresem.

autor: Aneta Dolega, foto: materiały prasowe

na zdjęciu Agnieszka Gabryel



Las w szklanej kuli
Przyrodę można umieścić w utworze muzycznym, czego świetnym przykładem są „Cztery pory roku” Vivaldiego, ale czy da się ją także zamknąć 
w szklanym naczyniu? Jak najbardziej! Co więcej, rośliny będą tam zakwitały, gubiły liście, a nawet znikały i na nowo się rodziły. Prawdziwy zielony 
mikrokosmos jest na wyciągnięcie ręki! Wszystko zaś za sprawą Darii Wadas-Modrzejewskiej, właścicielki firmy Mossa Terra, która w szklanym 
naczyniu potrafi zamknąć las, dżunglę, a nawet pustynię.

Tworzenie miniaturowych ekosystemów w szkle od jakiegoś czasu jest 
bardzo modne, a jedną z pierwszych osób, które zaczęły się tym zajmo-
wać w Polsce, była szczecinianka – Daria Wadas-Modrzejewska. 
Pomysł na zielony biznes
Skąd inspiracja na taką działalność? Daria wymienia trzy główne powo-
dy: pasję do roślin, studia i podziw dla azjatyckich osiągnięć. – Jestem 
córką ogrodników, od dzieciństwa mam do czynienia z roślinami. Kolej-
ny krok to studia, z wykształcenia jestem biotechnologiem, zajmowa-
łam się kulturami in vitro, a moja praca magisterska dotyczyła kwitnie-
nia róż w słoiczkach. Przełomowym momentem była natomiast podróż 
z mężem do Japonii. W krajach azjatyckich panuje ogromny szacunek 
dla przyrody i poszanowanie zieleni. Każda roślinka jest bardzo ważna. 
Azjaci dbają o nawet najdrobniejsze punkty zieleni w mieście. Przeno-
szą też miniaturowe ekosystemy do siebie do domu, żeby otaczać się 
przyrodą. Tworzą również ogrody z mchów i paproci, co skojarzyło mi 
się z tym, co jest u nas, Puszczą Bukową. Jak wróciłam do domu, stwier-
dziłam, że nasza polska przyroda wcale nie jest gorsza od azjatyckiej  
i można coś takiego przenieść z naszego lokalnego, szczecińskiego po-
dwórka – podkreśla Daria.

Na początku obdarowywała mossariami rodzinę i przyjaciół, ale po 
chwili o zielone ekosystemy zaczęli pytać inni. Daria musiała się zde-
cydować. Wzięła udział w konkursie z urzędu pracy i udało jej się do-
stać dotację unijną. Uzyskała też pozwolenie od Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska na pobór mchu. Na początku nie było łatwo, ale do 
wszystkiego doszła metodą prób i błędów. Biznes zaczął się rozwijać. 
– Mam z tego satysfakcję, a inni mają dużo radości – zapewnia miło-
śniczka zieleni. A skąd pomysł na nazwę firmy? – Mossa to mech, terra 
ziemia. Nazwa ładnie brzmi, jest sympatyczna. Wpada w ucho. Dobrze 
się kojarzy, a każdy kto ją usłyszy może sobie tę nazwę dobrowolnie 
zinterpretować – podkreśla z uśmiechem Daria. Jak natomiast wyglą-
da zwykły dzień pracy właścicielki firmy Mossa Terra? Daria śmieje się  
i mówi, że nie ma czegoś takiego, każdy jest inny, a ona prowadzi 
ogrodnictwo w mikroskali. – Muszę dopasować się do roślin, a nie one  
do mnie. Codziennie je doglądam, obserwuję. Dużo rozmawiam z klien-
tami, bo mossarium to nie produkt sklepowy, spore grono osób traktuje 
je jak „roślinne zwierzątko”. Bardzo emocjonalnie podchodzą do zaku-
pu. Prócz tego robię czasem za kuriera, pocztę kwiatową, czy doradcę 
roślinnego – mówi z uśmiechem.

Daria Wadas-Modrzejewska
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Leśne życie w wersji mini
Czym tak naprawdę jest las w szkle? – Mossarium to miniaturowy eko-
system, zamknięty w szklanym naczyniu. Podstawowym elementem 
tworu jest mech, który gromadzi wodę. W miarę zapotrzebowania od-
daje ją innym roślinom lub gdy jest jej za dużo, działa jak gąbka, odsysa-
jąc ją. Zapewnia optymalne warunki – wyjaśnia Daria. Laikowi może się 
to wydawać z pozoru proste, szklany słoik, trochę ziemi i mchu, kilka 
roślin. W praktyce, wcale nie jest to takie łatwe. Jak podkreśla Daria 
rośliny są humorzaste, a każda ma własne zapotrzebowania. – Nie na 
wszystko mamy wpływ i trzeba się z tym pogodzić. To zajęcie wymaga 
cierpliwości – dodaje. A jak to możliwe, że kwiaty radzą sobie zamknięte 
w szkle i zachodzą w nich procesy takie, jak za oknem? Jak podkreśla 
właścicielka firmy Mossa Terra rośliny wyczuwają, że są w zamknięciu 
i dostosowują się do przestrzeni oraz warunków, w jakich żyją. – Wodę 
dostarczamy im co jakiś czas, na początku, by rozruszać ekosystem. 
Początkowy etap jest kluczowy, mossarium musi przyzwyczaić się do 
nowych warunków, a jak to zrobi, zaczyna żyć samodzielnie. Rośliny 
same wytwarzają dla siebie tlen, dzięki fotosyntezie, a zachodzą w nich 
takie same procesy jak za oknem, gdyż działa na nie długość dnia i nocy 
– tłumaczy Daria.
A jak zazwyczaj wygląda przygotowanie ekosystemu w szkle? – Pierw-
szy etap to przyszykowanie tego, co chce klient. Zorientowanie się  
w sprawach roślinek. Nasadzenie. Ostatni etap, w zależności do mos-
sarium, trwa najdłużej. Przy jednej roślince obserwacja wynosi tydzień, 
przy większej ilości dłużej, a przy drzewach trzy miesiące to minimum. 
Popularne mossaria ze storczykiem około 10 dni – podkreśla Daria.  
Co ciekawe, twórcy ekosystemów zapewniają, że mogą one stać  
w domu nawet wiele lat. Właścicielka firmy Mossa Terra trzyma przy 
sobie swoje pierwsze okazy i najstarsze z nich ma ponad 3,5 roku. Mi-
łośniczka zieleni cały czas je obserwuje – Mossaria przy prawidłowej 
pielęgnacji są długowieczne. Do każdego dołączamy krótką instrukcję 
– mówi Daria, po czym dodaje z uśmiechem. – Mówimy też każdemu 
klientowi, że w razie czego proszę pisać, będziemy pomagać. Nie każdy 
musi się znać na roślinach, a mi też zależy na tym, by mossaria miały 
się dobrze. Chętnie udzielam informacji. Zawsze jesteśmy też otwarci, 
żeby takie mossarium przyjąć do nas na „rehabilitację”. 
Wśród klientów firmy Mossa Terra najpopularniejsze są mossaria  
ze storczykami i leśne, jak mówi Daria „szczecińskie”, gdyż przypomi-
nają Puszczę Bukową. Jednak zakup małego ekosystemu to jedno, a dru-
gie to jego pielęgnacja we własnych czterech kątach. Jak dbać w domu  
o miniaturowy ekosystem? Oto kilka porad od specjalistki. – Podstawą 

jest obserwacja. Jak za dużo pary, to trzeba uchylić wieczko, za sucho – 
podlać, mech dodatkowo należy osobno zraszać. Czasem rośliny mogą 
przeżyć szok temperaturowy, wtedy warto na przykład przestawić je  
w inne miejsce. Mossaria lubią bardziej cieniste miejsca, niekoniecznie 
na widoku. Ważny jest więc kompromis, między ich potrzebami, a na-
szymi zachciankami estetycznymi – podkreśla Daria. A komu właści-
cielka firmy Mossa Terra szczególnie poleciłaby mossarium? – To szcze-
gólnie praktyczne dla osób, które mają mało czasu na zajmowanie się 
roślinami. Ekosystem po pewnym czasie staje się samowystarczalny. 
Przy minimalnym wysiłku jest on w stanie się utrzymać i cieszyć oko 
bardzo długo. Nawet osoby, które nie mają ręki do kwiatów, mogą sobie 
na to pozwolić – zapewnia.
Miniaturowa Puszcza Bukowa
Daria ma wiele zainteresowań i jak sama przyznaje, to otwiera hory-
zonty, a także pozwala jej myśleć niestandardowo. Zna również wiele 
ciekawostek na temat kwiatów, dzięki czemu każde z jej mossariów 
jest absolutnie wyjątkowe. Właścicielka firmy Mossa Terra pracuje  
z dużym zaangażowaniem, a tworzone przez nią ekosystemy mają dla 
niej wielką wartość. – Jedno z zamówień, które szczególnie zapadło mi  
w pamięć, to stworzenie mossarium w dużej kuli z muszlami, pamiątkami  
z podróży. Była to piękna aranżacja z wyeksponowaniem pamiątek. 
Inne to zamówienie, gdzie musieliśmy odwzorować planetę z „Gwiezd-
nych Wojen” – po czym dodaje – Ludzie często mają niezwykłe pomysły. 
Staram się pomóc spełnić im marzenia. Dużo osób zamawia z zagranicy 
lub innych miejsc. Wiele z nich kojarzy Puszczę Bukową z domem i chcą 
mieć przy sobie kawałek Szczecina, w nowym miejscu zamieszkania, 
by przypominał o domu, rodzinnej okolicy. W takim mossarium mamy 
małą buczynkę, mech, paprotki i czasem skrzydłokwiat, gdyż daje ele-
ment zieleni, nawet jeśli zmienia się pora roku.
Jakie są największe walory jej dzieł, prócz wizualnych? Według Darii 
to obserwacja i medytacja, gdyż mamy pod opieką coś, co się zmienia. 
Miłośniczka zieleni podkreśla też, że mossaria zawsze potrafią czymś 
zaskoczyć i dodaje – Obserwowanie procesów przyrody w mikroskali 
jest bardzo kształcące. 
A co poradziłaby komuś, kto sam chce stworzyć mossarium? – Uzbroić 
się w cierpliwość i nastawić na próby. Najlepsze rośliny to skrzydłokwia-
ty, paprotki i fitonie – podkreśla z uśmiechem Daria Wadas-Modrzejew-
ska. 

autor: Karolina Wysocka, foto: materiały prasowe
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www.plantacjasuchanowko.pl

ul. Rostocka, E.Leclerc
ul. 1 Maja, Stokrotka
ul. Szafera, Hala Sportowa
ul. Wąska / Niedziałkowskiego, 
     Teatr Lalek Pleciuga

ul. Seledynowa, Korty Tenisowe - Os. Bukowe
ul. 26 Kwietnia / Derdowskiego, Stokrotka
ul. Łukasińskiego / Taczaka, Garażowiec 
     - Os. Horeszków
ul. Duńska / Złotowska

Deptak Bogusława, od pl. Zgody
os. Zielone Pole, Przecław
ul. Przyjaciół Żołnierza, C.H. Wilcza
ul. Przyjaciół Żołnierza, C.H. Stara Cegielnia
Plac Lotników, Jarmark Bożonarodzeniowy
ul. Ofiar Oświęcimia, sklep Kaufland

Nasze punkty  w Szczecinie:

Plantacja Suchanówko 
jest szkółką drzew i krzewów ozdobnych specjalizującą się w produkcji 

Jodły kaukaskiej, Świerka kłującego i Świerka pospolitego

Powstała w 2006 roku w otulinie obszaru Natura 2000 o nazwie Dolina Iny koło Recza.
Uprawa prowadzona jest na 30 hektarach i obejmuje ok. 240 tysięcy choinek

Tylko 7 godzin od ścięcia na Plantacji Suchanówko do ekspozycji w Szczecinie
Co trzy dni świeże choinki dostarczane do naszych punktów w Szczecinie.

Jeśli zależy Wam na jakości i świeżości choinek, znajdziecie je w punktach oznaczonych logo 

Plantacja Suchanówko

Szczęśliwe Choinki
z własnej uprawy

POLSKIE STOWARZYSZENIE  
PLANTATORÓW CHOINEK

KUPUJĘ POLSKĄ CHOINKĘ



Prezent
W WYJĄTKOWEJ ODSŁONIE

Wybór odpowiednich prezentów dla bliskich osób może być kłopotliwy, 
jednak prawdziwe schody zazwyczaj pojawiają się dopiero przy pako-
waniu podarunków. Można oczywiście włożyć je do eleganckich pude-
łek, kopert lub torebek, ale lepiej postawić na pomysłowość. Podpowia-
damy, jak oryginalnie zapakować prezent na Święta.
Zrób to sam
DIY (ang. Do it yourself – zrób to sam) to bardzo popularny trend nie tyl-
ko w modzie, aranżacji wnętrz, ale też dekoracji. Wiąże się on z ochro-
ną środowiska, recyklingiem i upcyklingiem, gdyż zakłada przerabianie 
rzeczy już istniejących. Co więcej, jego celem jest tworzenie rzeczy 
niepowtarzalnych oraz wyjątkowych, a jak doskonale wiemy, właśnie 
takie prezenty cieszą najbardziej. Jak więc nadać podarunkowi orygi-
nalny charakter i zrobić to w zgodzie z najgorętszymi trendami? Wca-
le nie trzeba mieć dużych umiejętności manualnych ani wyszukanych 
materiałów, wystarczy tylko trochę cierpliwości, kreatywności oraz 
wyobraźni. Do opakowania i dekoracji prezentów można wykorzystać 
rzeczy, które mamy w domach. – Do przygotowania fajnego opakowa-
nia możemy wykorzystać wszystkie elementy dekoracyjne zalegające  
w szafie. Sprawdzą się wstążki, tasiemki, kolorowe sznurki, małe bomb-
ki, lizaki czy cukierki. Najważniejsza jest jednak pomysłowość, włożone 
w pracę serce i staranność. Wszystkie inne mankamenty zejdą na drugi 
plan – podpowiada Justyna Czyżewicz, właścicielka firmy Balonikowo.
Wspomniana wcześniej idea recyklingu, a właściwie nadawania dru-
giego życia przedmiotom, bliska jest modelce Natalii Marczewskiej. 
Kreatywna dziewczyna od lat przygotowuje dla bliskich i rodziny wła-
snoręcznie zrobione oraz opakowane prezenty, a jej specjalnością 

są domowe pralinki zapakowane w bajeczne pakunki w formie choin-
ki. – Oryginalnym pakowaniem prezentów zajmuję od dziesięciu lat. 
Zawsze, odkąd pamiętam, towarzyszyło mi uczucie, że powinna być  
to niespodzianka, powinno to dawać frajdę. Czasem ludzie mówią mi, 
że aż nie chcą otwierać prezentu, niszczyć opakowania – mówi z uśmie-
chem Natalia. 
Podarunek od serca
Jak zapakować prezent pod choinkę? To jedno z popularniejszych pytań 
wpisywanych w internetowe wyszukiwarki tuż przed Świętami. Eksper-
ci podpowiadają, że warto zainspirować się naturą i minimalizmem lub 
równie popularnym stylem glamour. – Najmodniejsza jest jak zawsze 
klasyka. Minimalizm jest teraz też na topie. Bardzo popularny jest rów-
nież styl skandynawski i rustykalny – mówi Justyna Czyżewicz. To praw-
da, bo od kilku sezonów wśród najgorętszych trendów dekoracyjnych 
jest natura. Modne materiały i elementy ozdobne to detale drewniane, 
rattan, raffia, wiklina, juta, jak również tkaniny, w tym bawełna, len. 
Dużą popularnością cieszą się też dekoracje w kolorach ziemi. Z drugiej 
strony, wciąż popularna jest klasyka, czyli ozdoby w barwach czerwo-
nych, zielonych, złotych i srebrnych, a także symbole od lat kojarzące się 
z okresem świątecznym, czyli gwiazdki, śnieżynki oraz renifery. Elegan-
cję ceni Iwona Rakowska, która hobbystycznie zajmuje się tworzeniem 
dekoracji i oryginalnych opakowań prezentów. – Lubię styl elegancki.  
W prezentach dla dorosłych preferuję złoto i srebro, ale dla dzieci sta-
ram się przygotowywać bardziej kolorowe opakowania  – podkreśla.
A jak się w tym wszystkim odnaleźć i oryginalnie zapakować prezent, 
nie tracąc na to zbyt wiele czasu i wysiłku? Oto kilka pomysłów!
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W szarym papierze
Bardzo silny jest obecnie trend eko i pakowanie prezentów w zwykły, 
szary papier oraz ozdabianie ich naturalnymi dodatkami. – Stonowane 
kolory można przełamać żywymi elementami dekoracyjnymi. Idealnym 
tego przykładem jest szary papier prezentowy, przepleciony sznurkiem 
jutowym z wizytówką z kartonu, przyczepioną drewnianą klamerką. 
Do tego dołączona gałązka anyżu, laska cynamonu, ususzony plaster 
pomarańczy i prezent nabiera magii świąt  – radzi Justyna Czyżewicz. 
Z oryginalną etykietką
W modzie są minimalistyczne bileciki, które łatwo można dopasować 
do różnego rodzaju ozdób i papierów prezentowych. Wzory ładnych 
etykietek można znaleźć w Internecie. Wystarczy je wydrukować, wy-
ciąć i przymocować za pomocą wstążek do prezentów opakowanych  
w papier dekoracyjny lub szary. Teraz wystarczy tylko ozdobną czcion-
ką wypisać bilecik srebrnym lub złotym markerem. To nadaje prezentom 
indywidualnego charakteru, o czym doskonale wie Iwona Rakowska: – 
Własnoręcznie wykonuję etykietki i kartki świątecznie, które dołączam 
do podarunków – mówi z uśmiechem.

W starej mapie lub tematycznej gazecie 
Prezent zgodny z zainteresowaniami można owinąć w papier dopaso-
wany do hobby konkretnej osoby. Podróżnikowi z pewnością spodoba 
się podarunek zapakowany w mapę i przewiązany ozdobną wstęgą. Me-
lomanowi na pewno przypadnie do gustu prezent opakowany w papier 
z pięciolinią, a fance mody, w czasopismo prezentujące najnowsze tren-
dy. O czym jeszcze warto pamiętać przygotowując podarunek? – Mamy 
pewne cechy zbliżone z naszymi przyjaciółmi. Jeśli nam się coś spodo-
ba, to bliskiej osobie zapewne także – podkreśla Natalia.
Ze stemplami
Jak trafnie zauważyła Justyna Czyżewicz oryginalne opakowanie  
na prezent można wykonać z rzeczy, które mamy w domowych szu-
fladach lub kuchni. Oto przykład! Wystarczy papier do pakowania, 
stempel z ziemniaka lub gumki, farba akrylowa oraz kawałek sznurka.  
W tworzenie takiego opakowania można zaangażować najmłodszych, 
na pewno sprawi im to mnóstwo frajdy. Co więcej, tak zapakowany pre-
zent będzie całkowicie niepowtarzalny i spodoba się fanom recyklingu!
W woreczku
Zapakowanie prezentu do woreczka to doskonałe rozwiązanie  
dla miękkich podarunków (poduszka, pluszak) lub przedmiotów o nie-
regularnych kształtach. Nie dość, że opakowanie nie zdradza, co jest 

w środku, to jeszcze przywołuje na myśl jeden z atrybutów świętego 
Mikołaja. Wystarczy worek o jednolitym kolorze, materiałowa wstążka 
i ozdoba, którą można będzie łatwo przywiązać do tkaniny, np. mała 
bombka, gałązka głogu, świerku lub ostrokrzewu. Natalia Marczewska 
pluszaka proponuje zapakować w formie cukierka.
A co, jeśli mimo szczerych chęci opakowanie nam nie wyszło lub  
nie mamy czasu na jego własnoręczne wykonanie? W takich przypad-
kach warto skorzystać z pomocy ekspertów lub firm, które zajmują się 
tym na co dzień. – Pakowanie prezentów dla jednych jest przyjemno-
ścią, a dla innych katorgą. My wychodzimy naprzeciw tym, dla których 
zapakowanie prezentu to nie lada wyzwanie. Coraz więcej osób zwraca 
uwagę nie tylko na zawartość, ale również opakowanie. Wiadomo, li-
czy się pierwsze wrażenie. Tradycyjne zapakowanie w torebkę powo-
li wychodzi z mody. Dla niektórych to pójście na łatwiznę. Zawinięcie  
w papier? Ok, ale to też sztuka. My z całą pewnością zrobimy to profe-
sjonalnie. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, a chciałby sprawić przyjem-
ność drugiej osobie, wręczając prezent w pięknej odsłonie, zapraszamy 
do naszej Strefy Uśmiechu przy ul. Kaszubskiej 17. Na pewno wymyśli-
my razem coś oryginalnego – zapewnia Justyna Czyżewicz, właścicielka 
firmy Balonikowo.

autor: Karolina Wysocka, foto: unsplash
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Terenowy charakter rodzinnego auta. Suv, który idealnie sprawdzi się 
jako samochód dla rodziny, a także dla ceniących sobie niezależność 
osób. KIA Sorento to najnowszej generacji auto z koreańskiej stajni, któ-
re ma pełne prawo nosić na masce nazwę „premium”. 

Sylwetka Sorento przyciąga spojrzenia dynamicznymi, dopracowanymi 
liniami nadwozia, które podkreślają charakter Suva. Opływowe kształ-
ty samochodu komponują się efektywnie z 19-calowymi obręczami kół 
z oponami 235/55 R19. Całość zgrabnie uzupełniono przednimi i tylnymi 
lampami LED, które posiadają system samopoziomowania i dynamicz-
nego doświetlania zakrętów. Reflektory uzupełniają delikatnie podnie-
sioną linią maski, co jest dużym walorem estetycznym Sorento. Auto 
posiada panoramiczny szklany dach, który jest sterowany elektrycznie 
z elektrycznie regulowaną roletą.

Kia Sorento to przede wszystkim auto stworzone dla osób wymagają-
cych, zarówno jego design, jak i wyposażenie zaskakują nawet te osoby, 
których oczekiwania są naprawdę wysokie. 

Wnętrze Suva to połączenie nowoczesności i elegancji, która wyrafino-
wanym stylem zachwyca nie tylko podczas pierwszej jazdy. 

Linie kokpitu, tak jak sylwetka auta, mają opływowe kształty, które 
potęgują horyzontalny układ kabiny w którym dominuje minimalizm  
w dobrym stylu. Stylistyka zegarów „Supervision Cluster” jest doskona-
łym uzupełnieniem całości razem z kolorowym wyświetlaczem LCD 7. 
Dopracowane detale, materiały wysokiej jakości, a także komfortowa 
przestrzeń gwarantują niesamowite doznania z każdej podróży, zarów-
no kierowcy, jak i pasażerom. Przestrzeń w Kia Sorento zaprojektowana 
została tak by pasażerowie siedzący w drugim i trzecim rzędzie, mieli 
swobodną przestrzeń na nogi. Fotele w Sorento są ergonomiczne i kom-
fortowe, a przestrzeń wnętrza jest idealnie zaprojektowana dla 7 osób. 
Kierowca i osoba siedząca z przodu cieszyć mogą się podparciem kręgo-

słupa, a także podgrzewanymi i wentylowanymi siedzeniami z trzema 
poziomami ustawienia temperatury.

Kia Sorento to diesel z 8 biegową skrzynią automatyczną. Kierowca 
siedzi wysoko, co pozwala mu na bardzo dobrą widoczność z przodu. 
Z widocznością z tyłu, szczególnie ważną podczas parkowania, radzą 
sobie przednie i tylne czujniki parkowania (kamera 360 stopni + czuj-
niki). 185 konna jednostka napędowa jest podstawowym silnikiem  
Kia Sorento, ponadto Suva można wyposażyć w silnik 2.2 200 KM. Silnik 
pracuje cicho w każdym zakresie obrotów. Po mieście Kia Sorento poru-
sza się wręcz z gracją. To nie jest auto do popisywania się piskiem opon, 
czy sprintem od świateł do świateł. Tu jeździ się z klasą, delektując się 
komfortem z samego poruszania się. Kia Sorento posiada zestaw audio 
firmy „Harman Kardon” na który składa się 10 głośników i wzmacniacz 
640 W.

Sorento świetnie sprawdza się także podczas jazdy w trasie, jest ciche 
nawet przy dużych prędkościach. Funkcja aktywnego tempomatu z au-
tomatyczną regulacją odległości to idealne rozwiązanie podczas podró-
ży drogami ekspresowymi i autostradami.

Wydawać by się mogło, że poruszając się tak dużym samochodem bę-
dziemy musieli uważać na zakrętach. Nic bardziej mylnego.

Kia Sorento posiada technologię Nivomat – jej zawieszenie tylne  
ma funkcją samopoziomowania, zwinnie pokonuje ciasne łuki.

Kolejna rzecz, która nas miło zaskoczy w przypadku tego modelu  
to spalanie. Widzimy naprawdę duże auto i od razu myślimy, że skoro 
wielkie to i taki sam ma apetyt. Tymczasem Sorento podczas spokojnej 
jazdy po mieście zużywa 8 l na 100 km, poza miastem tylko 6 l. Do tego 
Kia Sorento wyposażona jest w zestaw systemów, które czuwają nie 
tylko nad komfortem użytkowania auta, ale także sprawią, że jazda nim 
jest bezpieczna.

autor: Aneta Dolega, foto: Jarosław Gaszyński
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Gwiazda  
na Gwiazdkę

Święta już za progiem, czas pomyśleć o prezentach. W szale zakupów, pisania listów do świętego Mikołaja my podpowiadamy, co powinno znaleźć 
się pod choinką. To przede wszystkim propozycja dla fanów motoryzacji i tych, którzy poszukują wymarzonego samochodu.  

W tym roku, z okazji Gwiazdki salon Mercedes-Benz Mojsiuk postano-
wił wyprzedać kila swoich flagowych modeli. O samochodach, których 
mamy szansę zostać właścicielami mówi Piotr Jarmużewski, product 
expert w salonie Mercedes-Benz Mojsiuk: – Po pierwsze Mercedes-Benz 
C 200d, czyli najchętniej wybierana seria modelowa, jaka właśnie za-
debiutowała w nowej, wszechstronnie udoskonalonej odsłonie. Otrzy-
maliśmy m.in. nowy wygląd przedniego pasa oraz odświeżone wzornic-
two  przednich i tylnych lamp. Zupełnie nowa jest również architektura 
elektroniczna samochodu: klienci mogą skorzystać z opcjonalnego,  
w pełni cyfrowego panelu wskaźników oraz systemów multimedialnych 

z dopasowanymi do ich potrzeb funkcjami informacyjnymi i rozryw-
kowymi. Równocześnie w ofercie debiutują nowe silniki benzynowe  
oraz wysokoprężne.
Prezentowana wersja jest wyposażona w silnik diesla o pojemności  
1.6 l, generujący moc 150 KM i 360 Nm momentu obrotowego z auto-
matyczną, 9-biegową skrzynią. Oczyszczanie spalin ma miejsce przy sa-
mym silniku, a nie w dalszych elementach wydechu, co powoduje szyb-
sze nagrzanie filtra cząstek stałych, szybsze wypalanie, a także bardzo 
niskie emisje CO2.
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Drugi model, o którym wspomina nasz ekspert, to nowa Klasa A, wypo-
sażona po raz pierwszy w zupełnie nowy system multimedialny MBUX. 
Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji ma on unikalną cechę: zdol-
ność uczenia się. Może być personalizowany i dopasowywany do po-
trzeb użytkownika. 

Do atutów MBUX należy także panoramiczny kokpit z dotykowym ekra-
nem, nawigacja korzystająca z rozszerzonej rzeczywistości oraz inteli-
gentne sterowanie głosowe z funkcją rozpoznawania naturalnej mowy, 
aktywowane komendą „Hej, Mercedes”. Prezentowana wersja jest wy-
posażona w silnik 1.4 l, generujący 163 KM i 250 Nm momentu obroto-
wego, współpracujący z 7-biegową, automatyczną skrzynią.

Klasa GLE do nabycia w Leasingu Mercedes-Benz od 103%

Klasa C do nabycia w Leasingu Mercedes-Benz od 103%
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Kolejne auto to najlepiej sprzedający się samochód marki Mercedes-Benz 
w roku 2017. Mowa o GLC 250 4MATIC Coupé. – W przypadku tego mo-
delu klienci mają możliwość indywidualizacji pojazdu. Niemal każdy ele-
ment może być dobrany osobno – zapewnia Piotr Jarmużewski – Ponad-
to auto świetnie zachowuje się na drodze. W standardzie mamy kamerę 
cofania. Silnik samochodu to 2.0 l, jednostka dysponuje mocą 211 KM  
i 350 Nm, współpracującą ze skrzynią 9-biegową 9G-Tronic. 

Na świątecznej liście znalazły się także: jeden z pierwszych kompak-
towych crossoverów w segmencie premium, czyli Mercedes-Benz 
GLA, który w 2017 roku przeszedł lifting i w takiej formie sprzedaje się  
go obecnie. Dostępny jest w wielu wariantach mocy, silników benzyno-
wych oraz diesla, opcjonalnie z napędem 4MATIC. Dzięki zastosowaniu 
7-stopniowej przekładni AMG Speedshift DCT samochód jest wstanie 
osiągnąć pierwsze 100km/h w czasie 4.4 s! 

Klasa S do nabycia w Leasingu Mercedes-Benz od 103%
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autor: Aneta Dolega, foto: Dagna Drążkowska- Majchrowicz
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Klasa GLC do nabycia w Leasingu Mercedes-Benz od 100%

Pod choinką może też zaparkować zniewalające swoim wyglądem  
S Coupé. – Ma ponad 5 metrów długości, ponętne i dwudrzwiowe smu-
kłe nadwozie – wymienia Piotr Jarmużewski.  – Przód zdominowany jest 
przez atrapę chłodnicy z dużą gwiazdą oraz elegancko narysowanymi 
kloszami reflektorów. Efektowna i monumentalna wręcz stylistyka nie-
sie za sobą jedno następstwo. W tym samochodzie nawet przez mo-
ment nie poczujemy się anonimowo. Ciężko w kilku słowach opisać, 
co auto oferuje w każdym aspekcie jazdy. Od najnowszych systemów 
wspomagania kierowcy, aktywnego tempomatu z możliwością poko-
nywania skrzyżowań, panoramicznego dachu w technologii Magic Sky 

Control, do rozszerzonych możliwości sterowania niemal każdą funkcją 
w pojeździe. W ofercie dostępne są jedynie silniki benzynowe dyspo-
nujące mocą od 367 KM w przypadku wersji S450 do 630 KM w topowej 
odmianie S65 AMG Coupe. 
Kolejne dwa modele będące idealnym prezentem to potężny, ale ze 
sportowym sznytem SUV GLE Coupé 350d 4 MATIC oraz Mercedes kla-
sa E 220d 4M, w którym znajdziemy jedną z najbardziej spektakularnych 
funkcji, umożliwiającą zaparkowanie auta za pomocą smartfona. 



PEREŁKA
MOTORYZACYJNA

Podobno dziennikarze będący na premierze tego auta, kiedy go zoba-
czyli wydali z siebie głośne „wow”. Nowe auto Forda zostało zaprojek-
towane według filozofii New Edge, czyli ostre kąty i wielokąty. To było 
coś zupełnie nowego, przełom w designie motoryzacyjnym. Odważne 
linie spodobały się przyszłym kierowcom i Focus na dobre zaparkował 
w ich sercach, stając się jednym z najpopularniejszych aut osobowych 
dla klasy średniej.

Od tamtej pory minęło 20 lat a Ford Focus ma się doskonale. Tegoroczny 
model nadal cieszy oko, chociaż od swoich narodzin nieco urósł i wy-
przystojniał. Nabrał sportowego charakteru dzięki ostrzejszej linii oraz 
zawieszeniu i zderzakom, a także górnej i dolnej kracie wlotu powietrza, 
przypominającej plaster miodu. Jeśli dołączymy do tego lakierowane li-
stwy progowe czy 17” obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze Rock 
Metallic, to otrzymamy naprawdę świetną „furę”. 

Dla mojego pokolenia lata 90. to sentymentalna podróż do młodzieńczej przeszłości. To czasy kiedy na ekranach kin królowały „Titanic”, „Big 
Lebowski” i „Biegnij Lola Biegnij”. Na listach przebojów Britney Spears, Marylin Manson, i Lauryn Hill. To moment kiedy na drogach pojawił się 
zachwycający Ford Focus. Był rok 1998.
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Wewnątrz zrobiło się bardzo przestronnie, jest więcej miejsca na ka-
napę, łatwiej dobrać odpowiednią pozycję na fotelach. Oprócz prak-
tycznej strony, wnętrze Forda stało się eleganckie i proste. Z cieka-
wostek należy wymienić FordPass Connect. To technika modemowa, 
która nasze auto zamienia w mobilny hotspot WiFi z możliwością 
podłączenia aż do 10 urządzeń. Oprócz pomagania w planowaniu po-
dróży, FordPass pozwala zlokalizować samochód na parkingach czy  
w centrach handlowych, pozwala zdalnie zablokować i odblokować 
samochód, sprawdzić poziom paliwa i nawet uruchomić naszego 
pupila.
Jazda nowym Focusem jest cicha i przyjemna. Jego dźwięk zaczyna 
być słyszalny dopiero przy znacznym przyśpieszeniu, ale nie jest 
irytujący. Spokojnie prowadząc auto, można uciąć sobie równie spo-
kojną pogawędkę, bez przymusu podnoszenia głosu. Ford otrzymał 
układ niezależnego tylnego zawieszenia z systemem kontroli tłumie-
nia drgań. To rozwiązanie monitoruje elementy zawieszenia, nadwo-
zia, układu kierowniczego i hamulcowego oraz dostosowuje pracę 
zawieszenia pojazdu, przez co zapewnia większy komfort i płynność. 
Focus może również wykrywać dziury w nawierzchni, co pozwala 
zmniejszyć negatywny wpływ nierównej drogi na komfort jazdy.
To bezpieczne auto z bardzo dobrym systemem wsparcia. Co dla nas 
zrobi? Utrzyma obrany pas ruchu, rozpozna znaki drogowe, ostrzeże 
przed jazdą pod prąd a po kolizji od razu się zatrzyma. Ponadto wykry-
je pieszych, wspomoże parkowanie, dostrzeże obiekty w martwym 
polu, utrzyma stałą prędkość pojazdu, niezależnie od powierzchni  
po jakiej się porusza.
Nowy Ford Focus dorósł, ale dojrzałość wyszła mu tylko na dobre. 
Utrzymany wciąż na tym samym wysokim poziomie może nadal kró-
lować wśród aut dla nieprzeciętnego kierowcy. 

autor: Aneta Dolega, foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz   

FORD FOCUS ST-LINE
Maksymalna moc – 182 KM
Prędkość maksymalna – 195 km /h
Przyśpieszenie – 11,0 – 100 km/h [s]
Średnie zużycie paliwa – 4,7 l / 100 km
Skrzynia biegów – manualna, 6-biegowa



Boskie Volvo S90
Jest piękny, luksusowy i bardzo wygodny. Spoglądając na Volvo S90 widać boskie muśnięcie. Wystarczy spojrzeć na jego przednie światła.  
Mają kształt, który nawiązuje do młota nordyckiego boga Thora. 

Młot według mitu został wyposażony w niezwykłe właściwości. Thor 
mógł uderzać nim tak mocno, jak tylko pragnął. Młot nigdy nie ule-
gał zniszczeniu, nigdy nie chybiał celu i zawsze powracał wprost do 
swojego właściciela. To dzieło skandynawskiej motoryzacji jest rów-
nie niezawodne, bardzo bezpieczne i niekolizyjne a swoich pasaże-
rów zawiezie gdzie tylko chcą. W temacie bezpieczeństwa Volvo S90  
nie tylko dba o kierowcę i pasażerów, ale także o to, co znajduje się  
na zewnątrz samochodu. Potrafi wykryć znajdujących się na drodze 
pieszych, rowerzystów oraz – jako jedno z pierwszych aut na świecie  
– duże zwierzęta. Samochód ostrzeże kierowcę o niebezpieczeństwie 
zderzenia i w razie braku reakcji, samodzielnie zahamuje, także po 
zmroku. Ostrzeże również o ryzyku kolizji z poruszającym się wolniej 

lub nieruchomym pojazdem. Dodatkowo układ Pilot Assist automa-
tycznie utrzyma prędkość i odległość od poprzedzającego nas pojaz-
du, a jednocześnie delikatnymi ruchami kierownicy pomoże utrzymać 
się na pasie ruchu. Dodatkowo S90 wyposażone zostało w całą masę 
układów zwiększających poziom bezpieczeństwa. Są wśród nich, m.in. 
układ informowania o znakach drogowych, układ zapobiegający niekon-
trolowanemu zjechaniu z drogi i układ wspomagania jazdę w korkach.
Ten model Volvo może zachwycić. Począwszy od intrygujących przed-
nich świateł, od których rozpoczęliśmy artykuł, skończywszy na pilocie 
do samochodu wykończonym ręcznie, m.in. z białej skóry, włókna wę-
glowego albo z drzewa orzechowego. Wnętrze jest przestronne, wygod-

Volvo S90 D4
Maksymalna moc – 190 KM

Prędkość maksymalna – 230 km/h
Przyśpieszenie – 8,2-100 km/h [s]

Średnie zużycia paliwa – 6 l/100 km
Skrzynia biegów – automatyczna 8-biegowa
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ne, bardzo stylowe. Naturalne drewno, aluminium, skórzana kierownica, 
tapicerka nappa bądź tekstylna, klasyczna albo sportowa. Do tego kilka 
pakietów do wyboru, dostosowanych do konkretnego klienta a które 
mają za zadanie uprzyjemnić mu jazdę. Co innego dla biznesmenów, 
co innego dla rodzin a jeszcze inne atrakcyjne dodatki dla tych osób, 
które np. nie przepadają za zimą i potrzebują podgrzewanych foteli.
Jazda S90 jest bezstresowa. Począwszy od uruchomienia silnika,  
a na zaparkowaniu w docelowym miejscu kończąc. Pomimo gabary-
tów, napędu na cztery koła i turbo doładowania jest cichy, spokojny  
z bardzo dobrą przyczepnością. Volvo S90 wyposażone zostało w alu-

miniowe felgi i zimowe opony niskoprofilowe. Samochód przyśpiesza 
z dużą lekkością i gracją, płynąc po drogach i to nawet na 20-calo-
wych kołach. Jadąc nim po mieście, nawet po nierównej drodze, czy 
podczas przejazdu przez tory tramwajowe, czujemy się komfortowo. 
To również idealne auto na podróże po autostradzie. Nie tylko, bez-
pieczne, ale szalenie wygodne. Po prostu miłe. To nie koniec przy-
jemności. W środku znajdziemy system Audio High Performance, 
9-calowy kolorowy dotykowy ekran centralny, 10 głośników, system 
Bluetooth, graficzny wyświetlacz zegarów, elektroniczną klimaty-
zację, system recyrkulacji, kontroli i poprawy jakości powietrza.

Na koniec to co najlepsze: sposoby na zostanie właścicielem tego nie-
zwykłego pojazdu. Możemy go kupić oczywiście za gotówkę, możemy 
wziąć na niego kredyt, wziąć w leasing, ale jest jeszcze jedna, co raz 
bardziej popularna forma finansowania. Jest nią wynajem. – Samo-
chód można wynająć na określony przez klienta okres, np. na dwa lata.  
W tym temacie współpracujemy z firmą mLeasing – mówi Robert Smół-
ko, dyrektor zarządzający Volvo Auto Bruno. – Co miesiąc przyszyły 
użytkownik auta płaci ratę, w przypadku S90 jest to 1199 zł.  Kwota ta 
może się zmieniać w zależności od wybranej przez klienta wersji, wy-

posażenia, koloru karoserii, tapicerki czy ubezpieczenia. Wynajmując 
samochód nie trzeba płacić kaucji a na przegląd zapraszamy do nasze-
go salonu. 
Takim autem można wybrać się w podróż gdziekolwiek, z jednym za-
strzeżeniem – pomimo swojego „boskiego” rodowodu do mitycznej Val-
hallii nas nie zabierze.

autor: Aneta Dolega, foto: Jarosław Gaszyński
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znaczy spełniać marzenia

Probitas Finance 
ul. Okulickiego 77D / 6   |  71-035 Szczecin
Tel. 728 941 771
www.probitasfinance.pl

Probitas Finance od wielu lat zajmuje się doradztwem finansowym 
dla klientów biznesowych i nie tylko. Zespół firmy to profesjonaliści, 
których wiedza oraz umiejętności pomagają zrealizować nawet naj-
śmielsze plany. Probitas Finance od ponad 5 lat prowadzi Michał Dań-
czak. Jak twierdzi – przyjemnie jest pomagać innym w rozwoju. 
Rynek finansowy bez tajemnic
W Probitas Finance pracują specjaliści, a rynek finansowy nie ma  
dla nich tajemnic. Najlepszym tego przykładem jest właściciel firmy 
Michał Dańczak, który od lat zajmuje się pośrednictwem finansowym. 
Studiował w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie ukoń-
czył ekonomię, a także skończył studia Executive MBA na Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie. – Pracowałem wcześniej w firmie, 
która zajmuje się tym samym i postanowiłem przenieść dobre rzeczy na 
swoją działalność. To co było najlepsze wziąć, a to, co było do poprawy, 
poprawić. W tej branży człowiek cały czas musi się dostosowywać do 
bieżących trendów i klientów. Oferta bankowa zmienia się cały czas. 
Powinniśmy mieć taką wiedzę, żeby znać propozycje poszczególnych 
banków i umieć dostosować je jak najlepiej do klienta – podkreśla wła-
ściciel Probitas Finance.
Klient na pierwszym miejscu
Potrzeby klientów to priorytet dla zespołu firmy. Zawsze znajdują oni 
odpowiednią strategię przeznaczoną dla indywidualnych potrzeb. – Ba-
zujemy na ich zadowoleniu, to dla nas największa siła napędowa – mówi 
właściciel Probitas Finance. Swoje usługi firma stale uzupełnia o nowe 
oferty produktów. – Naszą rolą jest znaleźć jak najlepsze rozwiązanie 
dla klienta, spełniające wszystkie jego potrzeby, w jak najkrótszym cza-
sie. Jako pośrednik musimy znać oferty banków i wiedzieć, w którym,  
co klient może uzyskać. Zaoszczędzamy jego czas, dzięki Probitas Fi-
nance dostaje on szeroki wachlarz propozycji, z których może wybrać 
coś dla siebie.  – Mamy więcej produktów i znacznie więcej możliwości 
niż jeden bank – podkreśla Michał Dańczak. Z kim współpracuje Probi-
tas Finance? – Głównie zajmujemy się firmami, wolnymi zawodami, ale 
też innymi, zwykłymi działalnościami, 
np. sklepami, działalnościami usługowymi, a także osobami, które mają 

umowy o pracę i podobne – zapewnia właściciel firmy. Najczęściej jed-
nak obsługują wolne zawody, w tym lekarzy, prawników, księgowych  
i architektów. Przedstawiciele tych branż często biorą kredyty, gdyż po-
trzebują pieniędzy na różnego rodzaju inwestycje, a pracownicy Probi-
tas Finanse ułatwiają im proces ich uzyskania. – Dojeżdżamy do klienta, 
potrafimy spotkać się wieczorem i porozmawiać. Mamy też możliwość 
wprowadzenia wniosku zdalnie, z wykorzystaniem zgody klienta w for-
mie smsa, przesyłanego przez Bank. To bardzo prosty proces – podkre-
śla Michał Dańczak. Pracownicy Probitas Finance chętnie pracują dla 
tych, którzy mają ciekawe pomysły na biznes. – Doradzamy i dzięki 
temu zwiększa się możliwość rozwoju firmy. Kredyty są dźwignią finan-
sową. W perspektywie realizacji inwestycji, powodują większy dochód 
niż koszt – dodaje właściciel firmy. Co ciekawe, profesjonaliści mogą 
liczyć nawet na 650 tys. zł finansowania na podstawie uproszczonej 
procedury wnioskowania. 
Probitas Finance współpracuje z większością banków w Polsce.  
– Skupiamy się jednak głównie na kilku tych, które mają najlepszą, naj-
tańszą ofertę – zapewnia właściciel. Firma planuje rozwój w obrębie 
wewnętrznym, w tym poszerzenie zespołu, pozyskanie większej ilości 
firm i produktów. A co wyróżnia Probitas Finance spośród konkuren-
cji rynkowej? Ciągły rozwój, indywidualne podejście, wykwalifikowani 
pracownicy, szybkość procesu, dobre relacje i obsługa posprzedażowa. 
–  Jesteśmy w kontakcie z klientami także po finalizacji transakcji. Po-
magamy i kierujemy. Pamiętamy o klientach, a oni o nas – zapewnia dy-
rektor sprzedaży Aneta Czuk.             

autor: Karolina Wysocka, foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz  
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Izbowe spotkanie z Grzegorzem Kołodko

Bogaty kalendarz Izby

Rolą Północnej Izby Gospodarczej jest inicjowanie dyskusji i podejmo-
wanie działań dających odpowiedzi na istniejące problemy ekonomicz-
ne sektora przedsiębiorstw. Jednym z problemów, z którymi borykają 
się niemal wszystkie przedsiębiorstwa jest słabość rynku pracy, niewy-
dolne szkolnictwo zawodowe i wynikające z tego niedobory pracowni-
ków.
W związku z tym Izba zorganizowała spotkanie, na które zostali za-
proszenie eksperci i przedstawiciele firm: Zbigniew Cenkier, dyrektor 
Shipping and Trading, Marek Kubik, prezes Agencji Rozwoju Metropolii 
Szczecińskiej, Paweł Laska, site manager Zalando Logistics Operations 
Polska, Krzysztof Osiński, prezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonale-
nia Zawodowego w Szczecinie, Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Jarosław Tarczyński, prezes Pół-
nocnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– W sytuacji, w której firmy zabiegają o nowych pracowników, musimy 
przejąć inicjatywę i zadbać, żeby nasz głos w sprawie rynku pracy dotarł 
do polityków, samorządowców i środowiska naukowego – mówił Jaro-
sław Tarczyński. 
Zwieńczeniem debaty było wystąpienie prof. Grzegorza Kołodki, który 
podsumował problemy rynku pracy oraz wygłosił wykład, w którym po-
ruszał m.in. temat procesu globalizacji, oraz przywołał przykład spekta-
kularnego i niepowtarzalnego skoku gospodarczego Chin. W wykładzie 
wzięli udział szczecińscy przedsiębiorcy. 

Wigilia Izbowa, wyjazd do Francji dla firm z sektora czystych techno-
logii, spotkania z Leszkiem Balcerowiczem i Jackiem Walkiewiczem.  
To tylko niektóre wydarzenia, jakie planuje Północna Izba Gospodarcza 
na końcówkę 2018 i pierwszy kwartał 2019 roku.
Pod koniec roku przedsiębiorcy złożą sobie życzenia przy świątecz-
nym stole. Tegoroczna Wigilia Izbowa odbędzie się 20 grudnia w Starej 
Rzeźni. W części artystycznej wystąpi Grażyna Łobaszewska. Spotka-
niu towarzyszyć będzie podsumowanie akcji charytatywnej Izby na 
rzecz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku oraz Centrum Obsługi Placó-
wek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie. 
Czyste technologie we Francji
Północna Izba Gospodarcza zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa 
z sektora czystych technologii do udziału w finansowanej przez Izbę 
wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 17-19 marca w miejsco-
wości Colmar we Francji. Tematem przewodnim będzie ekologiczne 
budownictwo, a w szczególności budownictwo pasywne. Wydarzenie 
organizowane w ramach międzynarodowego projektu Cleantech Inter-
national, z programu Interreg South Baltic Region.

Inspirujące spotkania 
Od nowego roku izbową stronę internetową powinni uważnie śledzić 
ci, którzy interesują się ekonomią w skali makro, bowiem planowane 
jest spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem. Dla tych, którzy chcą 
poznać moc swoich możliwości będą mieli okazję wziąć udział w spo-
tkaniu z psychologiem i mówcą Jacka Walkiewiczem. 
Sukcesja z sukcesem 
W świetle wprowadzonej ostatnio ustawy o zarządzie sukcesyjnym, 
która zakłada, że śmierć właściciela firmy nie będzie już oznaczać jej 
likwidacji, warto poznać działalność Sekcji Sukcesji działającej przy 
Północnej Izbie Gospodarczej. Skupiające prawników, ekonomistów  
i przedsiębiorców ciało staje się wiodącym gronem prowadzącym dys-
kusje na ten temat na Pomorzu Zachodnim.
Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w Wigilii Izbowej mogą kon-
taktować się z Północną Izbą Gospodarczą wysyłając e-mail na adres 
kd@izba.info.
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Buławy Nestora Przedsiębiorczości
Barbara Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Miro-
sław Sobczyk, prezes drukarni Zapol i Andrzej Lebdowicz, przedsiębior-
ca z branży hotelarskiej zostali nagrodzeni Buławami Nestora Przedsię-
biorczości Północnej Izby Gospodarczej.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w klubie Copernicus szcze-
cińskiego hotelu Radisson BLU. Bogatą karierę bankową i menedżerską 
oraz sukcesy w tworzeniu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych 
Barbary Bartkowiak przedstawił prof. Stanisław Flejterski, Piotr Tol-
ko, dziennikarz Radia Szczecin przypomniał barwne biznesowe losy 

Andrzeja Lebdowicza, a Prof. Zygmunt Meyer zaprezentował życiową  
i biznesową drogę Mirosława Sobczyka. Laureaci otrzymali pamiątko-
we buławy, portrety autorstwa Bogdana Wawrzyniaka oraz upominki 
nawiązujące do ich historii biznesowej.
Wyboru laureatów dokonało prezydium Północnej Izby Gospodarczej  
w Szczecinie. Członkowie prezydium zgodnie podkreślali, że laure-
aci poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju potencjału 
Szczecina i regionu.

Północna Izba Gospodarcza życzy wszystkim 
przedsiębiorcom Wesołych Świąt!
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Szczecin słynie z pięknych kamienic, z którymi związane są niezwykłe 
historie. Niektóre z tych budynków otrzymują nowe życie jak Kamienica 
Dohrna znajdująca się na ul. 3 Maja 22, obok pl. Zawiszy. W tym neorene-
sansowym budynku będą się mieściły biura o wysokim standardzie. Już 
pierwsze firmy zarezerwowały w nim miejsce.
 – Kamienica Dohrna to połączenie historycznego budynku i nowoczesnej 
formy, spełniającej najwyższe standardy biurowe – mówi Anna Choynow-
ska, właścicielka Broker Nieruchomości, odpowiedzialna za komercjali-
zację budynku. – To narożna, 6-kondygnacyjna kamienica wybudowana  
w XIX wieku, która zostanie zrewitalizowana na biura klasy A.
Pierwszym właścicielem tego budynku był Carl Anton Dohrn, który  
w 1852 roku wybudował przy obecnym placu Zawiszy swoją rezydencję. 
Był tłumaczem, podróżnikiem i doktorem nauk przyrodniczych. Założył 
„Towarzystwo Muzeum Pomorskiego”, które gromadziło kolekcję sztuki 
antycznej. W XIX w. powstało „Pommersches Muzeum” z siedzibą w re-
zydencji Dohrnów przy ówczesnej Lindenstrasse. Rezydencja Dohrnów 
przetrwała wojnę, wypaleniu uległa tylko część dachu. Po wojnie budy-
nek zabezpieczono i od 1946r mieściła się w nim przychodnia kolejowa. 
W późniejszych latach Kamienica Dohrna była własnością PKP. Na przeło-
mie 2019/2020 roku powstanie nowoczesny biurowiec, nawiązujący archi-
tekturą i klimatem do swojej niezwykłej przeszłości.
– Kameralna kamienica będzie jednocześnie nowoczesną powierzchnią 
biurową o łącznej powierzchni ponad 4 tys. m2 – wymienia Anna Choy-
nowska. – Przyszli najemcy elastyczne i funkcjonalne przestrzenie będą 

mogli dzielić na mniejsze moduły lub pozostawić w systemie „open spa-
ce”. Jako, że budynek jest podporządkowany nawet najbardziej wymaga-
jącym klientom, nie zabraknie w nim recepcji, szybkobieżnych wind, cało-
dobowej ochrony, systemu kontroli dostępu oraz rowerowni. Wisienką na 
torcie będzie boisko do koszykówki, które zlokalizowane będzie na dachu. 
Ponadto znajdą się takie detale jak podniesione podłogi, klimatyzacja,  
a także uchylne okna.
Kamienica Dohrna to nie tylko powierzchnia biurowa. W budynku znaj-
duje się także przestrzeń na lokale usługowe. Ze względu na prestiżową 
lokalizację, znajdującą się w samym centrum miasta i wysoki standard 
inwestycji, to idealne miejsce na: restauracje, kawiarnie, instytucje finan-
sowe, gabinety lekarskie.
– Położenie, architektura, piękna przeszłość i wystrój tego budynku są je-
dyne w swoim rodzaju. – dodaje na koniec Anna Choynowska. – Historia  
i nowoczesność daje wspaniałe połączenie i drugie życie temu budynkowi.

ad, foto: materiały prasowe

Kamienica Dohrna,
70-001 Szczecin  |  al. 3 Maja 22
tel. +48 502 727 727  |  najem@kamienicadohrna.pl
www.kamienicadohrna.pl

Kamienica Dohrna  
– stylowy i nowoczesny biurowiec
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Restauracja
Znają się od urodzenia, pracują razem od 10 lat. Prywatnie zgodne i kochające się rodzeństwo, zawodowo perfekcyjny duet, stojący za sukcesem 
restauracji i browaru Wyszak. Znają ten biznes dosłownie od kuchni. Nie tylko są właścicielami dobrze prosperującego lokalu, ale jak trzeba ugotu-
ją, podadzą a nawet staną na zmywaku. O prowadzeniu rodzinnego biznesu, rozmawiamy z Joanną Różycką i Michałem Jagłą.

Jak się prowadzi rodzinny interes będąc rodzeństwem? Dogaduje-
cie się ze sobą w pracy bez problemu?
Joanna Różycka: Patrzymy w jednym kierunku. Ważną rolę odegrała 
nasza mama, która przekazała nam dobre wartości, natomiast w świat 
smaków, zapachów i gotowania wprowadziła nas babcia. Dom zawsze 
nam się kojarzył z dobrą kuchnią, wspólnym spędzaniem czasu przy 
jednym stole i celebrowaniem posiłków. I taką też przyjęliśmy zasadę  
w prowadzeniu restauracji.
Michał Jagła: Na początku był podział obowiązków. Ja byłem odpo-
wiedzialny za alkohole, moja siostra za kuchnię. Z czasem zaczęło się  
to wzajemnie przenikać, sami też od siebie się dużo nauczyliśmy. 
Co sprawiło, że zaczęliście ze sobą pracować. Skąd pomysł na pro-
wadzenie lokalu?
M.J. Jako rodzeństwo zawsze dobrze funkcjonowaliśmy, podobnie jako 
partnerzy w biznesie. Po 10 latach to się nadal sprawdza.
J.R. Pewnie wiele osób pamięta nas kiedy w naszej pierwszej restauracji 
nad morzem, Siesta Bar w Międzywodziu, sami gotowaliśmy, parzyli-
śmy kawę, podawaliśmy gościom jedzenie, sami jeździliśmy po towar, 
co zresztą robimy do dzisiaj. Sami również wyremontowaliśmy miejsce, 
a był to kupiony w Niemczech warzywniak, które później służyło nam  
za restaurację. Naprawdę, bez cienia przesady, poznaliśmy ten biznes 
od podszewki, a Wyszak jest naszą pasją, spełnieniem marzeń, wisien-
ką na torcie.
M.J. Pamiętam jak wchodząc do profesjonalnie wyposażonej kuchni 
głaskaliśmy sprzęt, na który nas wtedy nie było stać. Miałem 21 lat  
i gotowałem na zwykłej kuchence.
Co serwowaliście gościom w swojej pierwszej restauracji?
J.R. Na początku drinki i kawę a w następnym roku w karcie znalazło się 
jedzenie, np. pyszne ryby z pieca, kuchnia śródziemnomorska.

M.J. Trzymaliśmy dobry poziom od samego początku, do tego stopnia, 
że dzwonili do nas ludzie pytając, kiedy otwieramy lokal, bo chcą przy-
jechać nie do Międzywodzia tylko specjalnie do nas.
J.R. Otworzyło nam to oczy na ten biznes i dało potężny impuls do dzia-
łania. Przestała nam wystarczać sezonowa działalność gastronomicz-
na. 
Przyszedł w końcu czas na Szczecin
M.J. Tak, najpierw na deptaku Bogusława mieliśmy Czarną Owcę, mały 
bar, który fajnie hulał, miał swój klimat i swoich stałych gości. W nocy 
pracowaliśmy w Owcy, a w dzień remontowaliśmy Wyszaka. To był bar-
dzo wesoły i ciekawy czas (śmiech).
Rzadko się ostatnio zdarza by właściciele nowo powstałych restau-
racji sami gotowali czy mieli jakiekolwiek doświadczenie w gastro-
nomii. Zazwyczaj zatrudniają do tego odpowiednie osoby, a lokal 
traktują jako inwestycję. Jesteście tego przeciwieństwem.
J.R. Cały czas jesteśmy w naszej restauracji, jak trzeba to staniemy  
za barem, wejdziemy na kuchnię czy posprzątamy. Mamy też szczęście 
do ludzi. Pracujemy z samymi pasjonatami, taki jak my. Świetnie się  
z nimi dogadujemy. 
M.J. Prowadzenie restauracji to nie jest już tylko praca, to styl życia. 
Tutaj jest nasz drugi dom.
W takim razie co polecacie z menu Waszej restauracji, coś z Waszej 
osobistej listy.
M.J. Wkładki sezonowe. To jest miejsce, w którym możemy kulinarnie 
zaszaleć. Łączymy ze sobą różne smaki, z których wychodzi nowa ja-
kość. To nasza specjalność.
Dziękuję z rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega, foto: Tomasz Hanć

Browar Wyszak  |  Księcia Mściwoja II 8  |  70-535 Szczecin  |  tel.: +48 662 233 678  |  www.browarwyszak.pl
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Rosenthal  |  Jadwiga Brejwo  |  ul. Ks. Bogusława X 14/2A  |  70-441 Szczecin
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pod choinką zawsze były  
wyjątkowe i piękne

. . .aby prezenty



Dziennikarz, filozof
robotniczo-chłopski.

Szymon Kaczmarek

Prezent my self
A gdyby tak sprawić sobie pod choinkę prezent? Tak, sobie, czyż nie zasługuję? Przecież 
wszyscy myślą o sobie, a tylko ja o mnie. Wypasiony prezent, taki „łoł”! Nie bacząc na kosz-
ty, nie żałując sobie, wymarzony i od serca. Jeden z nielicznych pod choinką, który z pewno-
ścią będzie trafiony. No bo przecież kto mnie zna lepiej niż ja? Prezent od którego zakręci 
mi się w głowie. Będę lepszy, piękniejszy i jaśniejszy. Przynajmniej we własnych oczach. Pre-
zent reprezentujący moją prezencję. Podarek życia. Wszak grudniowe święta to pretekst 
nie byle jaki. Kiedy więc jak nie teraz?
Ileż to razy łykałem gorzkie łzy rozwijając pod choinką paczkę, w której był jakiś nic nie 
znaczący, zupełnie mi nieprzydatny prezent świąteczny. Przedmiot świadczący o zupełnej 
obojętności emocjonalnej darczyńcy. A już na pewno, o jego braku wyobraźni, że o rozumie 
nie wspomnę. Nie ciesząca oczu ni serca rzecz, mówiąca: mam cię w nosie, szkoda mi było 
czasu by zastanowić się nad tym, co sprawiło by ci radość. A ta radość jest przecież na wy-
ciągnięcie ręki, na króciutką chwilkę refleksji. Wystarczy otóż pomyśleć. O sobie. 
Wśród naszych pragnień, jedno wybija się na plan pierwszy. Pragnienie bycia dobrym. Cza-
sami nawet najlepszym. Niezwykle lubimy sytuacje w której myślimy o sobie: jakiż to ja 
jestem wspaniały, dobry i szlachetny! Błogość ogarniająca nasz organizm w takich chwi-
lach, zbliżona jest do tej, jaką osiągamy oglądając zwycięstwo naszej reprezentacji w piłce 
nożnej. I równie rzadka. Może porównywalna z chwilą zakupu nowej pary butów u kobiet, 
ale tego stanu do końca jeszcze nie zgłębiłem, więc nie będę się nad tym wymądrzał. Jestem 
dobry. Trwaj chwilo!
Każdego roku, w okolicach Bożego Narodzenia, wraca do mnie wspomnienie sprzed lat 
wielu. I wracać będzie już zawsze. Otóż w Wigilię, późnym popołudniem jadąc do przy-
jaciół, musiałem kupić papierosy. Przed sklepem zauważyłem stary rower obładowany 
różnymi torbami, pakunkami, zawiniątkami. Przed ladą w sklepie stał starszy pan i liczył  
na spracowanej dłoni drobne pieniądze. Nie było ich zbyt wiele, najczęściej były to te żółte, 
najdrobniejsze monetki. Wszystko wskazywało na to, że ów rower to cały majątek tego 
człowieka. Jego dom, stół wigilijny. Jego smutek życia i walka z losem. Kupiłem co miałem 
kupić, wszystkiego dwie paczki fajek, pewnie za kwotę równą świąteczno-noworocznemu 
budżetowi tego pana i… wyszedłem. On o nic nie prosił, nie zbierał na alkohol, stał wpatrzo-
ny w dłoń na której leżało kilkanaście pieniążków.
Każdego roku wraca ten obraz. Wiem, pisałem już o tym. I pisać będę każdego roku. Pisać  
o żalu, że nie zrobiłem sobie najpiękniejsz go prezentu na świecie. Bezrefleksyjnie zaprzepa-
ściłem szansę jedną na tysiąc. Mogłem bowiem, miast być elegancko ubranym, pachnącym 
drogimi perfumami egoistą, zostać na krótką chwilę DOBRYM.
Jednak zrobię sobie ten najwspanialszy prezent. Zacznę od uśmiechniętego i miłego „dzień 
dobry” wobec sąsiada spod trójki. Tego, co na parkingu puknął mój samochód. To ponury 
gość jest, pewnie ma problemy, bo wciąż smutny. Uśmiechnę się więc, zagadam po sąsiedz-
ku… Zapytam też panią Gienię, czy zakupów jej nie trzeba? Ona już całkiem nie wychodzi  
z domu. Cierpliwie poczekam na resztę od kasjerki ze „Społem” i złożę jej świąteczne życze-
nia. Może nawet spróbuję uśmiechnąć się do pań na mięsnym? Wygładzę napięte mięśnie 
twarzy i zmarszczone brwi. Schowam głęboko ogólne rozczarowanie i gorycz. Zapomnę  
o swoich zgryźliwych uwagach. Wypogodzę się wobec świata i okolic. Nie będę oglądał 
wiadomości. Nic mnie nie powstrzyma! 
Wesołych Świąt!
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Azjatycki street food  
w świątecznym wydaniu

Zdrowe i kolorowe pierożki przy zamówieniu 
na wynos z odbiorem własnym tylko 99 gr/szt.*

Polecamy jako pyszne uzupełnienie wigilijnej 
kolacji:

wegetariańskie barwione sokiem ze szpinaku

z kurczakiem i kukurydzą

z wieprzowiną i marchwią

z wołowiną i burakiem

z kaczką i selerem korzeniowym

Świąteczna
promocja

99 gr/szt.

Szczecin, al. Boh. Warszawy 40 
(C.H. Nowy Turzyn – wejście od ul. 26 Kwietnia)
         / mrwangpl  |  www.mr-wang.pl 

*Wyroby mrożone. Szczegóły oraz składanie zamówień w lokalu.



Wigilijne 
wariacje

»

Według ludowej tradycji w niezwykłą noc wigilijną na stole nie może zabraknąć darów natury z pól, 
sadów, lasów oraz oczywiście wody. Dawniej wszystko to miało znaczenie i mimo, że dziś pierwotna 
symbolika wybranych potraw się zatarła, nikt z nas chyba nie wyobraża sobie gwiazdkowego wieczo-
ru bez ryb. Coraz częściej odchodzimy jednak od karpia, na rzecz śledzi, łososia czy krewetek. Wigilia  
to jeden z nielicznych w roku dni gromadzących przy wspólnym stole całą rodzinę i najbliższych, dlate-
go warto zaskoczyć gości niecodziennymi przystawkami. Oto pyszne propozycje oryginalnych potraw.

Przygotowanie:
Filety osuszamy papierowym ręcznikiem, następnie drobno siekamy. Cebulę, ogórki i oliwki kroimy  
w drobną kostkę, dodajemy do śledzia razem z musztardą i świeżo mielonym pieprzem. Wszystko 
razem mieszamy. Małe filiżanki lub miseczki wykładamy folią spożywczą, wypełniamy tatarem ze śle-
dzia, następnie obracamy do góry dnem na półmisku i zdejmujemy. Tatara dekorujemy plasterkami 
cytryny i koperkiem.

Tatar ze śledzia
Składniki (2 porcje):
»  2 solone filety śledziowe (wcześniej namoczonych)
»  ½ czerwonej cebuli
»  2 ogórki kiszone
»  10 czarnych drylowanych oliwek
»  1 łyżka musztardy francuskiej
»  świeżo mielony pieprz
»  do dekoracji: gałązki koperku, plastry cytryny
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Studio Kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl

www.facebook.com/studiokulinarnebataty

Foto: Iwona Orzechowska-Zeidler 
(Smakowity Blog Kulinarny)



Przygotowanie:
Łososia drobno siekamy, mieszamy z koperkiem, skrapiamy sokiem z limonki, doprawiamy solą i pie-
przem. Awokado kroimy w drobną kostkę i skrapiamy sokiem z limonki. Na talerzu stawiamy metalo-
wą obręcz, do środka wkładamy pokrojone awokado a następnie tatar z łososia. Zdejmujemy obręcz, 
dekorujemy plastrem limonki i sałatą roszponką.

Tatar z łososia z awokado
Składniki (2 porcje):
»  200 g świeżego łososia
»  1 awokado
»  limonka
»  2 łyżki posiekanego koperku
»  sól
»  pieprz
»  do dekoracji: plastry limonki, sałata roszponka

»



Przygotowanie:
Krewetki wrzucamy do wrzątku na kilka minut, odce-
dzamy i odkładamy do wystudzenia. Mango kroimy  
w drobną kostkę. Papryczkę chili kroimy na pół, pozby-
wamy się pestek, następnie drobno kroimy. Pokrojone 
mango, chili i krewetki mieszamy z drobno pokrojoną 
kolendrą, skrapiamy sokiem z limonki, przyprawiamy 
solą.

Salsa z mango 
z krewetkami
Składniki (2 porcje):
»  200 g krewetek koktajlowych
»  1 mango
»  1-2 papryczki chili
»  listki kolendry
»  limonka
»  sól

»



Karkut to klimatyczne miejsce, w którym znaleźć można wiele odniesień do dawnego Szczecina. Nazwa to tylko jeden z wielu smaczków, które 
składają się na wyjątkowość restauracji. Bezdyskusyjnie króluje tutaj wyszukana i pyszna kuchnia, a na sukces miejsca pracuje zgrany zespół ludzi, 
szukających gastronomicznych wyzwań. Co jeszcze wyróżnia lokal?

Dobry duch miejsca
Będąc w restauracji, nie sposób nie spytać o nazwę i wizerunek męż-
czyzny na jednej ze ścian lokalu. Nazwa lokalu pochodzi od nazwiska 
niemieckiego kupca i filantropa Ferdynanda Karkuta, który w znacz-
nym stopniu przyczynił się do rozwoju Szczecina. Co więcej, restaura-
cja znajduje się nieopodal ulicy, która przed wojną nazywana była jego 
imieniem (Karkutschstrasse). 
O samym niemieckim kupcu wiemy, że uwielbiał dobre jedzenie i prze-
padał za soczystymi stekami. A steki królują w menu lokalu.  – Ulica, 
restauracja, steki i osoba Ferdynanda, wszystko złożyło się idealnie. 
Nic więc dziwnego, że stał się naszym patronem – mówi z uśmiechem 
zastępca managera Polina Vedel.
Skąd pomysł na restaurację? Szef kuchni Przemysław Olczyk podkreśla, 
że w Szczecinie nie było dotąd miejsca, które spełniałoby bardzo wyszu-
kane gusta. Co wyróżnia lokal spośród innych? Przede wszystkim pasja  
i zaangażowanie. – Wysublimowana kuchnia, wystrój, produkty najwyż-

szej jakości i ceny do niej adekwatne. Cały zespół stara się, by był to jak 
najwyższy poziom. Poczynając od menagerów, kończąc na barmanach 
– mówi szef kuchni. Polina Vedel zaś dodaje – Ludzie bardzo chętnie  
do nas wracają. Mówią, że to miejsce na poziomie zachodniej Europy. 
Serce restauracji
Jak wiadomo, sercem każdej restauracji jest kuchnia. W lokalu Karkut 
pieczę nad menu sprawuje wspominany już Przemysław Olczyk. Jak 
zapewnia, praca to dla niego odpowiedzialność i prestiż. Wcześniej był 
szefem kuchni w jednej ze znanych szczecińskich restauracji, ale posta-
nowił, że chce zmienić pracę, by się rozwijać. Co go inspiruje? Czy ma 
własnego mistrza gotowania? – Jest wielu kucharzy, których obserwo-
wałem i obserwuję. Inspiruję się zdjęciami, opisami dań na portalach 
internetowych. Staram się dokształcać, jeżdżę na różne szkolenia. Każ-
dy kucharz ma swoje mistrzowskie dania i od każdego warto się czegoś 
nauczyć. W Karkucie jest nas razem dziewięciu. Praca zespołowa jest 
dla mnie bardzo ważna – podkreśla Przemysław Olczyk.

Restauracja
Z PASJĄ I ROZMACHEM

KARKUT

Prezentacja
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Alison Singh Gee powiedziała kiedyś „Tylko to, co gotujesz z miłością, 
jest naprawdę smaczne”. Podobne motto wydaje się przyświecać także 
twórcom menu w restauracji Karkut. A czy szef kuchni ma swoje ulu-
bione danie? – Lubię mięsa. Nie potrzebuję innych rzeczy, tylko mięsa 
do życia – żartuje Przemysław Olczyk i dodaje – W dzieciństwie moją 
ulubioną zupą była szczawiowa, przygotowywana przez prababcię.  
Do tej pory ją wspominam i cała rodzina próbuje ją skopiować. Tylko 
mi się udaje. 
Czy szef kuchni przemyca do swoich dzieł smaki z dawnych lat?  
Jak najbardziej! – Chętnie przenoszę smaki dzieciństwa do swojej kuch-
ni. Któregoś razu nawet sam zebrałem szczaw i zrobiliśmy tutaj z nim 
zupę. Była pyszna. Przenoszenie smaków z dzieciństwa to nie jest pro-
sta rzecz, ale staram się – podkreśla z uśmiechem.
W menu restauracji Karkut można znaleźć sezonowaną wołowinę, świe-
że ryby i owoce morza, dania z grilla oraz smaczne desery. Nie zabra-
kło też alkoholi z najwyższej półki, w tym sporej kolekcji win. Potrawy  
w restauracji są nie tylko pyszne, ale też pięknie podane. Jak podkreśla 
Przemysław Olczyk, dania smakują i wyglądają. Obecnie w restauracji 
obowiązuje stała karta, ale od nowego roku ma ulec niewielkim zmia-
nom. A czym cechuje się kuchnia lokalu? To połączenie tradycji z nowo-
czesnością. – Nasza karta składa się z 2 części. Mamy dział grilla, a także 
część bardziej nowoczesną, gdzie znaleźć można ciekawe przystawki 
czy dania złożone – mówi Przemysław Olczyk. Co jest specjalnością 
restauracji? – Naszym znakiem firmowym jest sezonowana wołowina. 
Możemy pochwalić się też świeżymi owocami morza oraz rybą pieczo-
ną w soli. Co do deserów, to robimy od podstaw lody. Smaki zależą od 
sezonu, ale mamy na przykład lody z miodu gryczanego, marchewkowo-
-pomarańczowe czy jabłkowe – dodaje szef kuchni.
Kucharze w restauracji Karkut dużą uwagę zwracają nie tylko na smak  
i wygląd dań, ale również na produkty z jakich przygotowywane są po-
trawy. Wybierane są składniki z ekologicznych farm. Wysoka jakość 
oraz świeżość to podstawa. Kucharze nie stosują półproduktów. – Sta-
ramy się używać najlepszych produktów na rynku. Mamy wielu dostaw-
ców. To jest też zmienne, ciągle staramy się ulepszać naszą restaurację. 
Nie stoimy w miejscu – zapewnia Przemysław Olczyk. Co ciekawe, w lo-
kalu Karkut możemy przyglądać się kucharzom w trakcie pracy. – Mamy 
kuchnię otwartą, a dzięki temu kontakt z klientem. Goście widzą jak 
pracujemy. 
Ważne detale
Celem restauracji jest stworzenie miejsca, w którym każdy element 
ma znaczenie. Począwszy od uśmiechu witającej obsługi, kończąc  
na zaspokojeniu potrzeb kulinarnych najbardziej wymagających klientów.  
Na zadowolenie gościa pracuje cała załoga, w tym menagerowie, kel-
nerzy, barmani i oczywiście kucharze. – Mamy ambicję być najlepszą 
restauracją w województwie. Musimy robić wszystko w tym kierunku 

– podkreśla Przemysław Olczyk.
Personel składa się z osób o wysokich kwalifikacjach. Członkowie ze-
społu restauracji ciągle się rozwijają, uczestniczą w szkoleniach i de-
gustacjach. Kelnerzy do każdego podchodzą indywidualnie. Doskonale 
znają całą kartę i potrafią wprowadzić gości w prawdziwą kulinarną 
podróż. –  Chętnie rozmawiają z gośćmi, potrafią opowiadać. Wiedzą  
o daniach wszystko. Zanim goście usiądą do stolika, to potrafią ich dłu-
go oprowadzać po całej restauracji i opowiadać historię o Karkucie – za-
pewnia z uśmiechem szef kuchni. Zastępca managera Polina Vedel zaś 
dodaje – Przy gościach sami porcjują steki, filetują rybę. 
W restauracji Karkut kładzie się jednak nacisk nie tylko na kuchnię  
i wykwalifikowany personel, ale też atmosferę miejsca. Lokal zachwy-
ca ciekawym wystrojem oraz dbałością o nawet najdrobniejsze detale. 
Przyciąga wzrok. Przechodząc ulicą obok miejsca, trudno nie zerknąć  
z zaciekawieniem do środka. Klimat zapewnia jednak nie tylko eleganc-
ki wystrój, ale też zdjęcia starego Szczecina i dbałość o klienta. W lo-
kalu odbywają się degustacje alkoholi, w tym win oraz koniaków, a w 
piątki grana jest muzyka na żywo. –  Rozwijamy się w tę stronę, by nie 
tylko jedzeniem i obsługą zadowolić klienta, ale by dla gości były też 
inne atrakcje. W obecnych czasach ludzie przychodzą do restauracji nie 
tylko, by dobrze zjeść, ale też by poczuć klimat, atmosferę – podkreśla 
Polina Vedel. A szef kuchni, Przemysław Olczyk dodaje – Chcielibyśmy 
usłyszeć jak inni mówią, że jesteśmy najlepsi. Na to czekamy.
Siedząc w pięknych wnętrzach restauracji Karkut trudno więc jedno-
znacznie stwierdzić, kto jest dobrym duchem tego miejsca. Czy może 
jest to niemiecki kupiec i filantrop Ferdynand Karkut, którego nazwisko 
stało się nazwą lokalu? Czy raczej cała załoga restauracji, w tym szef 
kuchni Przemysław Olczyk i z-ca managera Polina Vedel? Ocenę pozo-
stawiamy gościom. 

autor: Karolina Wysocka, foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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Czary w kuchni
Przed wojną była tu restauracja Haus am Westendsee, a w XIX w. młyn słodowy. Park Kasprowicza z uroczym jeziorem Rusałka to jeden z najpięk-
niejszych punktów na mapie Szczecina. Dzisiaj rozpoczynaa się kolejny etap tego legendarnego miejsca.

Grand Park Hotel**** to nie tylko hotel, to również jedyna w swoim 
rodzaju Restauracja Rusałka. Każdy znajdujący się w jej wnętrzu sto-
lik to gwarancja zapierającego dech widoku na magiczne jezioro i park.  
W menu za to znajdziemy wyśmienitą kuchnię polską, śródziemnomor-
ską i autorską. Potrawy serwowane w restauracji są bardzo zróżnico-

wane, od klasycznych jak tatar, po niecodzienne kompozycje smaków 
w daniach z jagnięciny, które stanowią o wyjątkowości tego miejsca. 
Dodatkowo chleb z własnego wypieku, a w karcie deserów lody własnej 
produkcji. W menu można znaleźć m.in. wieprzowinę złotnicką i pstrągi 
z hodowli z Zielenicy.

Prezentacja
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Wyborna kuchnia podana na eleganc-
kiej porcelanie, przestronne, słoneczne 
wnętrze z bajkowym wręcz widokiem. 
Restauracja Rusałka czaruje smakiem, 
wystrojem i obsługą, ale żadne słowa 
nie oddadzą atmosfery tego miejsca. 
Należy sprawdzić to samemu.

ad 
foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

ul. Słowackiego 18  |  71-434 Szczecin  |  info@grandparkhotel.pl 
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Są momenty, kiedy kawa w filiżance nie wystarcza – szczególnie w dłu-
gą, sylwestrową noc. W koktajlbarze 17 Schodów wśród wybornych 
drinków i koktajli znajduje się jeden, który ma szansę stać się gwiaz-
dą tej wyjątkowej nocy. Wódka, likier kawowy, odrobina cukru i mocna 
dawka espresso. Całość serwowana w schłodzonym szkle koktajlowym. 
Oto Espresso Martini, jedyne, wyjątkowe, przepyszne.
– Koktajl został skomponowany w latach 80. przez londyńskiego guru 
barowego Dicka Bradsella – zdradza genezę drinka właściciel 17 Scho-
dów Michał Łoziński. – Bar Soho Brasserie odwiedziła znana modelka  
i poprosiła  o skomponowanie koktajlu, który ją obudzi.  Bradsell wybrał 
aromatyczne espresso, likier kawowy, cukier i dobrej jakości wódkę, 
które wymieszał w shakerze z lodem. Tak przygotowany koktajl podał  
w schłodzonym, eleganckim szkle, prezentując tym samym po raz 

pierwszy Espresso Martini. Co ciekawe, Dick Bradsell, którego żona po-
chodziła z Polski, stworzył inny koktajl o nazwie Polish Martini.
Espresso Martini to koktajl dla wielbicieli zarówno kawy, jak i mocniej-
szych trunków – stawia na nogi i rozpieszcza zmysły – Dlatego w syl-
westrową noc, specjalnie dla państwa, bez limitu będziemy serwować 
między innymi słynne Espresso Martini, na bazie luksusowej wódki Ke-
tel One, która ma 300 historię produkcji – zapewnia właściciel. – Ten 
londyński klasyk nie jest jedynym koktajlem z tak bogatą historią i sma-
kiem, który zaprezentujemy tej nocy. Oprócz doznań smakowych gwa-
rantujemy szampańską zabawę do białego rana w klimacie 17 Schodów. 
Zapraszamy do rezerwacji miejsc i spędzenia razem z nami tej wyjąt-
kowej nocy!

Pobudka z klasą

Event-Bar  |  ul. Targ Rybny 1  |  Szczecin
     / EventBarCatering
www.event-bar.pl
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Ze względu na okres Świąt Bożego Narodzenia i noc sylwestrową, 
grudzień jest miesiącem szczególnym. Warto abyśmy zatroszczyli się  
nie tylko o stworzenie niepowtarzalnej aury wokół spotkań z bliskimi, 
ale także o poczucie, że wkraczamy w ten okres jako najlepsze wersje 
samych siebie. Dzięki pomocy wykwalifikowanego zespołu Kliniki Za-
wodny Estetic możemy zachwycać w czasie spotkań w rodzinnym gro-
nie oraz olśniewać pięknem i pewnością siebie podczas szampańskiej 
nocy sylwestrowej.
Trzy tygodnie przed sylwestrem…
Jest to idealny moment na ostatnie zabiegi laserowe przed wkrocze-
niem w rok 2019. Możliwa jest zarówno kontynuacja, jak i rozpoczęcie 
terapii, której kolejnym zabiegom można poddać się już w styczniu. Sze-
roki wachlarz urządzeń laserowych dostępnych w naszej Klinice sprawi, 
że nareszcie pozbędziemy się uporczywych defektów skórnych. W wal-
ce ze zmianami naczyniowymi idealnym rozwiązaniem będzie zabieg  
z użyciem lasera Excel V marki CUTERA, którego działanie polega  
na ich selektywnej fototermolizie. Jeśli problemem są natomiast zmia-
ny hiperpigmentacyjne, najlepszym krokiem w stronę pozbycia się ich 
będzie rozpoczęcie terapii laserem pikosekundowym PicoSure, którego 
posiadaniem Klinika może pochwalić się jako jedna z nielicznych w Pol-
sce. W ofercie znajduje się również niedościgniony laser frakcyjny En-
core, którego szerokie spektrum zastosowań pozwoli na redukcję blizn 
potrądzikowych, poprawę napięcia owalu skóry twarzy oraz likwidację 
zmarszczek.
Dwa tygodnie przed sylwestrem…
Na okres dwóch tygodni przed Nowym Rokiem warto poddać się za-
biegom regenerującym oraz poprawiającym ogólną kondycję skóry przy 
wykorzystaniu urządzeń zapewniających minimalny okres rekonwale-
scencji. W tym przypadku trafionym wyborem będzie mezoterapia mi-
kroigłowa przy użyciu urządzenia DERMAPEN. Dzięki kontrolowanemu 
tworzeniu mikrourazów uruchamiane są w skórze intensywne procesy 
regeneracyjne, a wprowadzane substancje czynne znacząco poprawią 
jej kondycję.
Jest to także optymalny czas, aby podjąć decyzję o wizycie u lekarzy 
w celu zastosowania wypełnień. Wykorzystywany w Klinice najwyższej 
jakości kwas hialuronowy pomoże zlikwidować lub zmniejszyć niepo-
żądane zmarszczki oraz zwiększyć objętość konturu i czerwieni war-
gowej ust. W przypadku, gdy zmarszczki mimiczne, tzw. „kurze łapki”, 
„lwia zmarszczka” czy też „bruzdy marionetki” wywołują dyskomfort 
związany z wyglądem zewnętrznym, warto rozważyć miejscowe ostrzy-
kiwanie toksyną botulinową. Działanie botoksu polega na blokowaniu 
połączeń między zakończeniami nerwów, a mięśniami w okolicach inie-
kcji. Pełen efekt działania toksyny widoczny jest między 10 a 14 dniem 
po zabiegu.
Tydzień przed sylwestrem…
Ograniczony czas, w którym można poprawić kondycję skóry pacjen-
tów, obliguje do zdecydowanych kroków. Stąd propozycja skorzystania 

z innowacyjnego thermoliftingu Zaffiro, który stanowi skuteczne, a za-
razem ekspresowe rozwiązanie w momencie pojawienia się na skórze 
oznak starzenia. Efekt termiczny zachodzący podczas zabiegu powo-
duje podrażnienie i skurczenie włókien kolagenowych, co przekłada się  
na korzyści wizualne, takie jak zwiększenie elastyczności i napięcia skó-
ry oraz wygładzenie zmarszczek. Aby efektywnie odmłodzić skórę oraz 
poprawić jej napięcie, a jednocześnie poddać się małoinwazyjnemu 
zabiegowi, który nie wymaga okresu rekonwalescencji, należy rozwa-
żyć również skorzystanie z zabiegu opartego na zastosowaniu energii  
o częstotliwości fal radiowych (RF) – Pelleve. Podczas procedury za-
biegowej skóra właściwa ulega podgrzaniu, co prowokuje fibroblasty  
do produkcji kolagenu. Efektem estetycznym tego zjawiska będzie deli-
katny lifting, uniesienie zwiotczałych partii skóry twarzy oraz poprawa 
jej napięcia, co z pewności przełoży się na samopoczucie podczas zaba-
wy sylwestrowej!

Od niedawna w ofercie Kliniki figuruje innowacyjny hydropeeling in-
fuzyjny AQUAPURE, który w połączeniu z aplikacją dobroczynnych 
substancji aktywnych sprawi, że skóra stanie się odświeżona, rozświe-
tlona i napięta. Dodatkowo, zawarte w profesjonalnych preparatach 
składniki, takie jak wąkrota azjatycka oraz wyciąg z miodu przyspieszą 
naturalne procesy naprawcze. Zabieg jest odpowiedni dla wszystkich 
rodzajów skóry.
Tuż przed ważnymi wydarzeniami pożądane jest błyskawiczne odmło-
dzenie skóry, nadanie jej zdrowej i promiennej prezencji. Efekty te są 
osiągalne dzięki terapii tlenem hiperbarycznym. Podaż tlenu intensy-
fikuje zachodzące w skórze procesy biologiczne i potęguje absorpcję 
składników aktywnych zawartych w specjalistycznych preparatach 
zwiększających efektywność zabiegu. Zabieg Intraceuticals dedyko-
wany jest dla pacjentów, którzy cenią sobie komfort podczas trwania 
procedury zabiegowej – jest całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny.
Aby zwiększyć efektywność wyżej wymienionych zabiegów i utrwalić 
ich widoczne rezultaty warto poddać się seriom zabiegowym, o których 
szczegóły można zapytać podczas konsultacji lekarskiej lub kosmeto-
logicznej w Klinice Zawodny Estetic. Wraz z pomocą specjalistów pod-
czas zbliżającej się nocy sylwestrowej będziemy imponować bliskim 
swoją aparycją!

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

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

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

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

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

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

Idealnym uzupełnieniem terapii laserowych są świetnie sprawdzające 
się zabiegi mezoterapii, które przywrócą prawidłowy stopień nawil-
żenia. Do mezoterapii stosujemy preparaty z  kwasem hialuronowym, 
czystym bądź wzbogacone o hydroksyapatyt wapnia, który dodatkowo 
stymuluje komórki do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwa-
su hialuronowego. Alternatywą dla kwasu może być osocze bogatopłyt-
kowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki 
Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfi-
kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej, 
wykorzystująca nowatorski i  kilkuetapowy proces przetwarzania krwi 
w  separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości 
oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

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

www.klinikazawodny.pl

dr n. med. 
Piotr Zawodny

Akcja – jesienne 
odmłodzenie
Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami  szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia 
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie 
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania 
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.
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C u t e r a  E n l i g h t e n  I I I  T r i p l e x :

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

- redukuje blizny 
- leczy rozstępy

- leczy fotostarzenia skóry
 - głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę 

- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne

Piękni  
na święta
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- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne
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Klinika HAHS
ul. Czwartaków 3, Szczecin

www.hahs-estetyczna.pl

Adrianna Rzeczycka 
– lekarz medycyny estetycznej, lekarz dentysta 
z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Na czym polega zabieg PlasmaComplex?
–To bezpieczna terapia, w której wykorzystujemy działanie własnych 
komórek macierzystych oraz fibryny strukturalnej, czyli białka wytrą-
cającego się z osocza krwi w czasie jej krzepnięcia. Metoda jest w peł-
ni naturalna, bowiem skóra pacjenta ostrzykiwana jest wyłącznie jego 
własnymi komórkami. Nie mamy więc do czynienia z kawasem hialuro-
nowym, botoksem i przede wszystkim ze skalpelem. PlasmaComplex 
widocznie odmładza i spowalnia procesy starzenia się skóry. Zabieg 
jest praktycznie pozbawiony działań niepożądanych.
Wspomniała Pani, że zabieg Plasma Complex wykorzystuje  
m.in. komórki macierzyste pobrane od pacjenta. Gdzie dokładnie  
w naszym organizmie się one znajdują i za co odpowiadają?
– Komórki macierzyste to niedojrzałe komórki naszego organizmu, 
które są prawdziwymi mistrzami w dzieleniu się i samoodnowie. Znaj-
dziemy je w okolicach błony podstawowej naskórka, gdzie odpowiadają  
za jego regenerację po urazach. Są również w mieszku włosowym,  
a co za tym idzie – stoją na straży wzrostu odbudowy włosa, w naczy-
niach krwionośnych – regulując ich napięcie oraz w skórze właściwej, 
gdzie są bogatym źródłem melanocytów odpowiedzialnych za piękną 
cerę pozbawioną znienawidzonych przebarwień. Zastosowanie komó-
rek macierzystych jest więc nieocenione w zahamowaniu procesów 
starzenia właśnie w tkance skórnej.
Na czym polega więc wykorzystanie komórek macierzystych i fi-
bryny strukturalnej w terapii PlasmaComplex i jak dokładnie je po-
zyskujemy?
– Krew pobrana od pacjenta zostaje poddana procesowi wirowania wy-
korzystującego małą siłę odśrodkową w krótkim czasie. W jego wyni-
ku otrzymujemy fibrynę bogatokomórkową czyli mieszaninę komórek 
macierzystych, płytek krwi z czynnikami wzrostu oraz leukocytów, 
które są konieczne do odbudowy tkanki. Dodatkowo powstaje fibryna 
strukturalna, która pełni funkcję swego rodzaju stelaża dla nowo po-
wstającej tkanki skóry. Taka mieszanka podana pacjentowi to ogrom-
ny potencjał regeneracyjny dla wielu obszarów naszego ciała, zarówno 
skóry, naskórka, tkanki podskórnej, mięśniowej, kostnej, chrzęstnej, jak 
i w przypadku włosów.
Jak wyglądają koleje etapy kuracji PlasmaComplex?
– Jak wspomniałam, na początku trzeba pobrać od pacjenta krew z we-
wnętrznej strony przedramienia, tak jak przy standardowej morfologii. 
Gdy w wyniku wirowania powstaną z niej już gotowe preparaty, ostrzy-
kuje się nimi skórę w miejscu, które pacjent chce poddać zabiegowi. Jest 
to przede wszystkim twarz, szyja oraz dekolt. Na wykonanie Plasma-
Complex trzeba zarezerwować około 45 minut. Pochłoną one jednak 

głównie przygotowania, bo samo ostrzykiwanie nie zajmie więcej niż 
10 minut. Po przeprowadzonym  zabiegu nie powinnyśmy też odczuwać 
jakichkolwiek niepożądanych skutków. U niektórych może wystąpić je-
dynie chwilowe podrażnienie i zaczerwienienie skóry, ale to wszystko.
Czy jest to zabieg dedykowany konkretnej grupie wiekowej i płci?
– Plasma Complex pomoże zarówno kobietom, jak i mężczyznom.  
Co więcej, nie jest to zabieg wyłącznie dla osób dojrzałych, bowiem 
mogą się mu poddać także młodzi ludzie, którzy chcą na przykład po-
zbyć się blizn potrądzikowych. Najczęściej jednak korzystają z niego 
kobiety w średnim wieku z dojrzałą cerą, na której widoczne są oznaki 
starzenia takie jak zmarszczki. 
O czym należy pamiętać po zabiegu?
 – Bezpośrednio po przeprowadzonym zabiegu przede wszystkim po-
winniśmy odpocząć, nie podejmując żadnej aktywności fizycznej. Nie 
korzystajmy jednak z sauny oraz nie róbmy nic, co spowoduje, że pod-
niesie się nasze tętno. Nie możemy też dopuścić do zainfekowania miej-
sca nakłuć, dlatego trzeba stosować się do zaleceń lekarza.
Na jakie efekty możemy liczyć po wykonaniu PlasmaComplex?
– Skóra staje się przede wszystkim bardziej sprężysta i napięta,  
co zauważymy już po pierwszej kuracji. Poza tym, jest lepiej ukrwiona,  
a naturalne wypełnienie sprawia, że wyglądamy na wypoczętych  
i odmłodzonych. Dzieje się tak, bo dzięki ostrzykiwaniu  spłycamy 
zmarszczki,  blizny po trądziku czy wszelkie ubytki tkankowe – w za-
leżności od miejsca jakie wybrał pacjent. Co więcej, odbudowują się 
wszystkie warstwy skóry, nie tylko powierzchniowa. Dzięki temu efek-
ty są trwałe, jednak aby je podtrzymać najlepiej zabieg powtórzyć 2-3 
razy w ciągu roku. 
Dlaczego pacjenci coraz chętniej decydują się na ten zabieg?
– We współczesnym świecie medycyna estetyczna nikogo już nie szo-
kuje, nie jest też tematem tabu. Poza tym, coraz więcej osób może po-
zwolić sobie na zabieg upiększający. Jednocześnie w ostatnich latach 
wzrosła nasza świadomość ekologii i bardziej dbamy o zdrowie, dlatego 
podążamy za coraz bardziej naturalnymi rozwiązaniami, również jeśli 
chodzi o zabiegi medycyny estetycznej. A tym wymaganiom potrafi 
sprostać właśnie metoda PlasmaComplex, polegająca na wykorzysta-
niu naszego osocza bogatopłytkowego, a mówiąc prościej: krwi. Bo czy 
może być coś bardziej naturalnego niż terapia swoimi własnymi komór-
kami?
Dziękujemy za rozmowę.

... w kolorze szkarłatu
Zmarszczki mimiczne, na czole, pod oczami, grawitacyjne, „kurze łapki”, „usta palacza”. Niestety, każdy kolejny rok odbija się na twarzach, szyjach 
i dekoltach. Według zamierzchłych legend znienawidzone procesy starzenia zatrzymywała kąpiel w krwi, co z resztą, w ślad za wampirzycami, 
praktykowała hrabina Elżbieta Batory. Dziś, w dobie rozwiniętej medycyny estetycznej, a przede wszystkim – medycyny regeneracyjnej, możemy 
śmiało stwierdzić, że w zabobonach kryło się ziarenko prawdy. 
Magia odmładzania tkwi w komórkach macierzystych, czyli w naszej krwi. To bez wątpienia najbardziej  naturalny składnik, który możemy wyko-
rzystać w walce o młodość. Jak to możliwe? Fenomen zabiegu PlasmaComplex wyjaśnia dr Adrianna Rzeczycka z Kliniki HAHS.

ad / foto: materiały prasowe



Aby święta 
były spokojne

Radość wspólnie spędzanych z rodziną Świąt Bożego Narodzenia i wyjątkową atmosferę może przerwać niespodziewanie… ból zęba.  Problemy 
ze swobodnym jedzeniem, odklejony most, czy obrzęk twarzy i czarodziejska atmosfera wigilijnego biesiadowania pryska. Co robić w takich sytu-
acjach i jak sobie z nimi poradzić? Edyta Wejt-Tawakol i Marek Tawakol  z Dental Center postanowili udzielić nam kilka bezcennych rad.
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Ból zęba 
Przepłucz usta ciepłą wodą, aby usunąć zalegające resztki jedzenia, 
użyj nici dentystycznej, lub wykałaczki. Weź leki przeciwbólowe, ale 
nie wolno ich wkładać bezpośrednio do ubytku w zębie. Gdy poczujesz,  
że policzek puchnie można zrobić zimny okład z kostki lodu zatopionej 
w wodzie. Koniecznie odwiedź swojego dentystę, zęby same się nie le-
czą, nawet w święta.

Złamany ząb 
Częsta przypadłość podczas uczt. Jeżeli ząb odłamał się cały, nie sta-
raj się go z powrotem przykleić klejami z supermarketu, one zawierają 
cyjanoakrylany więc nie nadają się do jamy ustnej. Poza tym można go 
połknąć myląc z bakaliami lub co gorsza  zakrztusić  się i wtedy mały 
problem może urosnąć do poważnego zagrożenia życia. Jeżeli odłamała 
się ścianka zęba, wypłucz resztki jedzenia ciepłą wodą i nie nagryzaj  
na tą stronę bo sprowokujesz niepotrzebnie ból. Unikaj zbyt gorących 
lub zbyt zimnych potraw. Koniecznie odwiedź gabinet stomatologiczny, 
bo z czasem będzie tyko gorzej.

Utrata wypełnienia 
Aby zabezpieczyć domowym sposobem nadwrażliwy ząb możesz użyć 
bezcukrowej gumy do żucia jako tymczasowego wypełnienia na czas 
przyjęcia, lub wosku ze świeczki uplastycznionego w palcach – kolor 
zapewne będzie przypominał dekoracje świąteczną, ale to nie powinno 
zdjąć uśmiechu z twojej twarzy. Oczywiście po świętach zapraszamy 
do gabinetu.

Odcementowana korona lub most 
Należy przepłukać usta ciepłą wodą, umyć koronę lub most od we-
wnętrznej strony i nalać do środka wody. Jeśli samo się całkiem dobrze 
trzyma w buzi, to można tymczasowo przykleić na pastę do zębów lub 
pożyczyć od babci klej do protez i przymocować most. Jeżeli natomiast 
samo od razu odpada należy schować  uzupełnienie  i pamiętać, gdzie 
się je odłożyło w świątecznym zamieszaniu, aby przypadkiem ładnie za-
pakowane nie trafiło pod choinkę.

Wybity ząb 
Jest poważniejszym problemem, należy go trzymać za koronę, prze-
płukać przegotowaną letnią wodą i jeśli to możliwe umieścić delikatnie 
ponownie w zębodole. Jeśli nie, przechowujemy wybitego zęba w soli 
fizjologicznej, mleku lub pod językiem we własnej ślinie. Tutaj czas gra 
dużą rolę, a szanse utrzymania zęba są wysokie gdy trafisz do denty-
sty w ciągu godziny. Mlecznych zębów nie należy ponownie wkładać do 
zębodołu, natomiast dziecko może oprócz Mikołaja odwiedzić Wróżka 
Zębuszka.

Ropień okolicy okołozębowej 
Jeżeli zauważysz małą, bolesną rosnącą grudkę w okolicy korzenia zęba 
to może być ropień. Jeżeli jest dobrze odgraniczony od reszty dziąsła 
można przepłukać usta wodą z solą lub płynem do płukania ust  i czy-
stymi palcami przycisnąć tę grudkę z dwóch stron. Jeśli wypłynie zawar-
tość, to przyniesie to tymczasową ulgę. Jeśli natomiast ropień tworzy 
się z dużym obrzękiem okolicy twarzy, pomóc może tylko dentysta. Na-
leży tylko przykładać zimne kompresy.

autor: Aneta Dolega, foto: Jarosław Gaszyński

Z okazji świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy,
kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia

radosnych, spokojnych świąt
oraz pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku.
Edyta Wejt-Tawakol, Marek Tawakol 

z zespołem Dental Center
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Enklawa
urody

Marta Czerkawska-Burgs to beauty expert, specjalistka mikropigmentacji i właścicielka Enklawa Institute. Ukończyła studium kosmetologiczne, 
szkołę mikropigmentacji Purebeau oraz Long Time Liner – jedną z najbardziej prestiżowych szkół na świecie. W swojej pracy ceni perfekcjonizm, 
estetykę i zdobytą wiedzę, którą wykorzystuje tworząc wyjątkowe makijaże permanentne. Jej instytut cieszy się renomą. Co więcej, w salonie 
wykonywane są zarówno zabiegi z zakresu kosmetologii, jak i medycyny estetycznej. 

Skąd pomysł na Enklawę?
Pomysł na Enklawę pojawił się z chęci odtworzenia miejsca profesjo-
nalnego, współpracującego z najlepszymi markami kosmetologicznymi,  
w połączeniu – przyjaznego i pięknego miejsca dla klientów z najwyż-
szym standardem obsługi.
A jak wspomina Pani okres tworzenia salonu? Co sprawiło, że z „ma-
łego gabinetu” powstał instytut?
Na początku zajmowałam się wszystkim, zaczynając od przygotowa-
nia gabinetów, poprzez pracę recepcjonistki, menadżera, aż po marke-
ting. Pracowałam od rana do wieczora, ciesząc się każdą chwilą, mimo,  
że klientów nie było. Wierzyłam, że moja pasja, pomysł i wytrwałość 
się kiedyś opłacą.
Nie muszę pytać, czy praca to Pani pasja, bo to widać od razu.  
Co jednak daje Pani największą satysfakcję?
Uwielbiam prowadzić instytut i daje mi to mnóstwo energii. Zarówno 
zarządzanie oraz wdrażanie nowych pomysłów, zabiegów, jak też prze-
kazywanie wiedzy, informacji moim pracownikom.
W czym specjalizuje się Enklawa? Jakie zabiegi wykonujecie i o któ-
re najczęściej pytają klienci?
Od 10 lat jesteśmy jedynym autoryzowanym Instytutem Dermalogica 
w Szczecinie. Specjalizujemy się w kosmetologii medycznej, popartej 
sprzętami z badaniami klinicznymi oraz mikropigmentacją estetyczną 
i medyczną. Prowadzimy skin bar, gdzie każda pacjentka może spróbo-
wać naszych kosmoceutyków i skonsultować się z dermokonsultantką. 
Najwięcej wykonujemy terapii łączonych, zaczynając od zaawansowa-

nych oraz małoinwazyjnych amerykańskich kwasów, łączonych z lase-
rem Alma oraz zabiegów Dermalogica. Zajmujemy się także profilak-
tyką i mobilizacją blizn po ciąży, operacjach, czy mastektomii metodą 
skin needling. Ja osobiście najczęściej zajmuję się mikropigmentacją,  
a teraz coraz częściej pigmentacją medyczną brodawki piersiowej po 
zabiegach chirurgii plastycznej oraz mastektomii.
Wchodząc do instytutu od razu widać, że między pracownikami jest 
dobra atmosfera. Co może Pani powiedzieć o personelu salonu? 
Ważnym dla mnie aspektem jest dobra energia w instytucie. Tworzymy 
zespół  i wiem, że razem możemy więcej. Personel jest ze mną bardzo długo,  
a każda osoba jest specjalistką w swojej dziedzinie. Kosmetolog Marle-
na ma bardzo dużą wiedzę i doświadczenie. Zajmuje się m.in. mezote-
rapią i laserami, a klientki cenią bardzo jej pracę. Kamila to specjalistka  
w temacie stylizacji rzęs, szkoliła się u ulubienicy celebrytów – Zosi Ja-
sińskiej. Martyna, podobnie jak ja, zajmuje się makijażem permanent-
nym. Świetnie robi hennę i doskonale stylizuje brwi. Małgosia doskonale 
zna markę Dermalogica i jest konsultantem dermokosmetycznym. Ania 
zajmuje się recepcją, to dzięki niej wszystko dopięte jest na ostatni guzik. 
Oferta Enklawy jest bardzo bogata, ale czy w najbliższym czasie 
planujecie ją rozszerzyć?
Cały czas staramy się rozszerzać ofertę i szkolić. W ostatnim czasie 
sporo uwagi poświęcam mikropigmentacji medycznej brodawki piersio-
wej. Współpracuję z dr Arturem Śliwińskim i trafia do mnie dużo pań. 
Staram się być na bieżąco w temacie, należę do projektu „Motyle Świa-
domości”, którego pomysłodawczynią jest Agnieszka Zapała.
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Co jest Pani największym osiągnięciem?
Największe osiągnięcie to Enklawa, jej rozwój i stałe 
klientki. Jesteśmy na bardzo wysokim poziomie wśród 
gabinetów kosmetologicznych. Mamy najwyższej jako-
ści sprzęty, porównywalne do tych, jakie używane są 
w Warszawie i renomowanych gabinetach Szczecina. 
Naszym atutem jest nowoczesna endermologia Allian-
ce oraz laser Alma Harmony XL Pro. Co więcej, staramy 
się realizować potrzeby klienta. Dodatkowo, jesteśmy 
jedynym w Szczecinie autoryzowanym salonem marek 
Dermalogica i Dermaquest, a to dwie wiodące firmy  
na świecie, jeśli chodzi o dermokosmetyki.
Osiągnęła Pani sukces w swojej branży. Ma Pani cie-
szący się dużym uznaniem wśród klientek instytut 
i zgrany zespół pracowników. Czego jeszcze można 
Wam życzyć?
Dalszego rozwoju i tego, by nie zatracić dążenia do per-
fekcji. Po urodzeniu dwójki dzieci mam nową energię. 
Pracuję jako menadżer, wykonuję zabiegi, konsultuję 
klientki i chcę żeby było jeszcze lepiej. Będzie mnie cie-
szyć, jak nasi pacjenci będą szczęśliwsi z poprawy ich 
urody i będzie ich coraz więcej. Życzę sobie wytrwało-
ści, aby sprostać każdej, nawet najbardziej wymagają-
cej klientce. Zapraszam na pyszną parzoną zieloną her-
batę, aromatyczną kawę i chwilę rozmowy o pielęgnacji 
cery. W poniedziałki i środy można nas odwiedzać bez 
zapisów i skonsultować się z kosmetologiem oraz do-
brać odpowiednią pielęgnację. Zawsze znajdziemy  
dla każdego czas.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Karolina Wysocka
foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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Babcine sposoby 
na przeziębienie

Babcia wie wszystko najlepiej – to fakt. Wiedzą o tym nawet małe dzieci, dla których rodzice naszych rodziców są autorytetem absolutnym.  
Z doświadczenia i mądrości przodków czerpią jednak nie tylko członkowie rodzin, ale także firmy farmaceutyczne. Słodkie specyfiki na kaszel, 
rozgrzewające syropy dla najmłodszych, pyszne pastylki działające na chrypkę – składniki tych suplementów diety opierają się na tym, co dała nam 
natura. Sposobów na problemy jesienno-zimowe szukaj na targu i w spiżarni babci, a nie aptece.

Babcia prawdę Ci powie
Dostępność leków i suplementów diety jest ogromna. Zdecydowanie 
łatwiej jest chwycić gotowe już produkty bez recepty niż robić własne 
napary. Smutne miny przeziębionych w reklamie dzieci przypominają 
o syropach czy tabletkach poprawiających samopoczucie i wpływają-
cych na odporność. Zapominamy jednak, że nasze babcie radziły sobie 
doskonale bez wytężonej pracy marketingowców, czerpiąc z natury to, 
co najlepsze.
– Wychowałam się w domu gdzie bardzo rzadko sięgano po leki. Moja 
babcia, a później mama co roku na przełomie maja i czerwca robiły sy-
ropy z kwiatów czarnego bzu, akacji i lipy. Szykowały susze z mięty, lipy, 
jagodzin. Jak tylko zaczynały się pierwsze chłodne wieczory do herba-
ty dostawaliśmy sok z malin, syrop z kwiatu czarnego bzu lub lipy. Do 
tego kanapki z prawdziwym miodem. To samo staram się wprowadzić 
u swoich dzieci – wymienia Katarzyna Kretschmer, mama 4-letniej Olgi 
i 6-letniego Miłosza.
Większość babć ma dobrą radę w każdej kwestii. Od złego humoru i zła-
manego serca po problemy zdrowotne. Coś na brzuszek, na rozgrzanie, 
na zatkane zatoki. W babcinych głowach jest pomysł na wszystko.
– Sposoby na rozgrzanie są różne. Pamiętam jak moja mama, smaro-
wała klatkę piersiową chorego dziecka kozim łojem. Później kładła  
w to miejsce pergamin, w którym wcześniej robiła mnóstwo małych 
dziurek. Na to koszulka, pod pierzynę i rano budziliśmy się zdrowi – 
wspomina 78-letnia Anna Kwiecień.
W dzisiejszych czasach przy pierwszych objawach przeziębienia i grypy 
świadome mamy starają się wykorzystać inne niż farmaceutyki możli-

wości. W pierwszej kolejności sięgają po dobre rady i sprawdzone przez 
pokolenia sposoby.
– Przy gorączce staram się nie sięgać od razu po lekarstwa. Robię swo-
im dzieciom okłady. Na czoło, kark, nadgarstki lub łydki przykładam 
zmoczone w chłodnej wodzie pieluchy tetrowe. Czasami robię im kąpiel 
w wodzie zimniejszej zaledwie o 1 stopień C niż ciało – tłumaczy Marle-
na Pietrusewicz, mama rocznej Julki i 3-letniej Zuzi.
Macierzanka, dziurawiec, anginka to tylko niektóre z zapomnianych dzi-
siaj roślin. Domowe apteczki są niestety zapełnione mocniej niż półka 
w lodówce z warzywami i owocami. Dzisiaj na stołach jako przekąski 
królują orzeszki i paluszki. Dawniej pomiędzy posiłkami sięgało się  
po kiszoną kapustę i jadło ją wręcz garściami. Na typowe przeziębienia 
i kaszel także rozwiązaniem było coś zupełnie innego niż współcześnie. 
– Cała wieś przychodziła do mnie na bańki, chociaż byłam krawcową, 
a nie lekarzem. Ale nie było lepszego sposobu na przeziębienie i ka-
szel. Specjalne bańki rozgrzewało się przy pomocy denaturatu i kładło  
na plecach. Skóra zasysała się do środka i widać było ciemne ślady. Mó-
wiło się, że im ciemniejsze tym bardziej osoba chora. Dzisiaj ta forma 
nie jest już niestety tak popularna, łatwiej brać lekarstwa – mówi 92-let-
nia Marianna Stolarowicz.
Sprawdzone, domowe sposoby na przeziębienie i leki bez recepty, mogą 
pomóc zwalczyć chorobę, zanim na dobre się rozwinie. Natura pomoże 
odetkać nos, obniży podwyższoną temperaturę, złagodzi chrypkę lub 
kaszel – typowe objawy przeziębienia. Wśród domowych sposobów  
na pierwsze dolegliwości najczęściej wymienia się herbatę z imbirem, 
miód z mlekiem lub czosnkiem, zioła, gęsi smalec, rosół. Dorośli chętnie 
sięgają po herbatkę z rumem grzane, wino czy wódkę z pieprzem. 
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reklama

Natura, z której czerpie farmacja
Na szczęście coraz chętniej sięgamy po recepty medycyny naturalnej. 
Kuracje naszych babć okazują się naprawdę skuteczne! Nie tylko star-
sze pokolenie, ale także stare poradniki i internet mogą być skarbnicą 
wiedzy. Zanim zarejestrujemy się do lekarza warto zadzwonić do babci.
– Wśród składników preparatów na przeziębienie pojawiają się te natu-
ralne: malina, lipa, czarny bez, czosnek, pelargonia afrykańska, hibiskus, 
dzika róża. Na dobrych, naturalnych składach bazują zwłaszcza prepa-
raty dedykowane kobietom ciężarnym oraz dzieciom. Z doświadczenia 
mogę stwierdzić, że preparaty ze składnikami chemicznymi, używane 
przez dorosłych, są stosowane zdecydowanie zbyt często i z powodze-
niem mogłyby być zastąpione domowymi przetworami. Zachęcam do 
pytania w aptekach o preparaty oparte na naturalnych, zdrowych skład-
nikach – tłumaczy Justyna Krawiec, farmaceuta.
Warto zatem sięgać po to, co sugerują nasze mamy i babcie, bo natu-
ra ma ogromną moc. Ludzkość przetrwała miliony lat bez aptek i su-
plementów diety polecanych w reklamach. Oczywiście konsultacja  
ze specjalistą jest niezbędna jeśli domowe sposoby zawodzą. Warto 
również pamiętać, że ważny jest rozsądek i umiar – jak we wszystkim. 
Nie damy się zwieść modzie i pędzie w naturalizm za wszelką cenę. Jed-
nych z dawnych sposobów na powrót zdrowia było przecież wskoczenie 
na trzy zdrowaśki do pieca – tego nie polecamy. Może jednak uda się 
rozpędzić pierwsze objawy przeziębienia lub zapobiec im dzięki presti-
żowemu ABC zdrowia?
• Pachnąca kąpiel, a po niej szybko do łóżka! Do wanny z ciepłą należy 

dodać kilka kropli olejku lawendowego, eukaliptusowego, rozmary-
nowego, miętowego lub melisowego. Można tworzyć własne kompo-
zycje.

• Kąpiel w soli zabłockiej. Już dodanie 1 szklanki zabłockiej soli termal-
nej do każdej kąpieli przyniesie znaczne efekty zdrowotne, a klimat  
w łazience upodobni się do nadmorskiego.

• Płukanki do nosa. Bardzo skuteczne są te z soli kuchennej. Można ją 
zrobić rozpuszczając pół łyżeczki soli w pół szklanki wody. Płukankę 
należy wykonywać strzykawką około 5 razy dziennie. Płukanki poma-
gają także na gardło.

• Nacieranie klatki piersiowej. Najlepiej zrobić to kamforą tuż przed 
snem, ciepło się ubrać i położyć do łóżka. Zamiast nacierania można 
także położyć na piersiach termofor z ciepłą wodą.

• Na ból gardła. Należy ugotować dwa ziemniaki, rozetrzeć na miazgę  
i zawinąć w kawałek gazy. Taki kompres trzeba położyć na szyję, owi-
nąć szalikiem i trzymać, aż ziemniaki ostygną. 

• Rosół na zdrowie. Ze względu za zawartość wydzielanych podczas 
gotowania związków, rosół ma właściwości przeciwzapalne, prze-
ciwbólowe, antywirusowe i antybakteryjne. Rosół powinien być go-
towany na kurze z dodatkiem włoszczyzny.

• Sok malinowy. Ten domowej roboty zawiera mniej cukru niż kupo-
wany, ponadto zawiera mnóstwo Witaminy C. Można go tez dodać  
do herbatki z miodem i cytryną.

• Inhalacje. Trzeba wlać do miski litr wrzątku, wpuścić 7 kropli olejku 
sosnowego lub lawendowego. Następnie pochylić się, przykryć gło-

wę ręcznikiem, tak żeby para nie uciekała na boki. Taka inhalacja po-
winna odbywać się około 5 minut.

• Płukanka ziołowa. Należy odmierzyć po pół łyżeczki liści szałwii, ru-
mianku, liści mięty pieprzowej i kwiatu nagietka. Zioła trzeba zalać 
szklanką wrzątku i odstawić na 20 minut. Letnim naparem płucze się 
gardło kilka razy dziennie.

• Mleko z miodem i czosnkiem. Każdy z tych składników wykazuje inne 
właściwości prozdrowotne. Razem tworzą prawdziwą moc witamin, 
składników mineralnych i substancji aktywnych, które szybko usuną 
z organizmu szkodliwe wirusy i bakterie. 

• Syrop z cebuli. 2 duże drobno posiekane cebule należy ułożyć war-
stwami w szklanym lub emaliowanym naczyniu, przesypując cukrem 
(w sumie ok. 0,5 szklanki). Po 3 godzinach należy zlać sok, wymieszać 
go z łyżką naturalnego miodu i sokiem wyciśniętym z 0,5 cytryny.

• Krople z podbiału. Trzeba zalać szklanką wrzątku suszone liście pod-
biału, odstawić na kwadrans i przecedzić. Do przestudzonego naparu 
dodać 0,5 szklanki miodu.

• Syrop z młodych pędów sosny. Po zerwaniu młodych pędów trze-
ba je delikatnie umyć, pokroić na kawałki wielkości centymetra 
lub ugnieść drewnianym tłuczkiem. Następnie w słoiku układa się  
na przemian warstwy pędów i cukru (warstwę pędów grubości 3 cm 
posypać 4 łyżeczkami cukru) i zakręca go. Syrop na kaszel jest goto-
wy po około tygodniu.

• Miód anyżowy. Do 3 łyżek miodu lipowego lub wielokwiatowego moż-
na dodać czubatą łyżeczkę mielonego anyżu i wymieszać. Należy 
jeść 2 razy dziennie po łyżeczce, najlepiej po posiłku.

• Sok z owoców czarnego bzu. Owoce czarnego bzu należy ogrzewać  
w garnku, aż puszczą sok, rozetrzeć na miazgę i przecisnąć przez 
gazę. Sok z miodem zagotować (1 część miodu na 10 części soku), 
rozlać do ciemnych butelek. 

• Herbatka lipowo-miodowa na rozgrzanie. 2 łyżeczki suszonych 
kwiatów lipy należy zaleć szklanką wrzątku, przykryć i odstawić  
na 10 minut. Gdy napar nieco przestygnie, można dodać 2 łyżeczki 
miodu, wypić i koniecznie wskoczyć do łóżka.

autor: Hanna Promień, foto: materiały prasowe



Nieinwazyjna laserowa
ginekologia estetyczna

Rejestracja internetowa: www.engel-hajdasz.pl

Rejestracja telefoniczna: 602 111 640, od godz. 16:00

Adres: ul. Partyzantów 3/2, 70-222 Szczecin    

Korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Leczenie nietrzymania moczu

Rehabilitacja po porodzie

Vaginal Narrower

GINEKOLOGIA GINEKOLOGIA  ESTETYCZNA
POŁOŻNICTWO 

BADANIE USG 

 Promocja na wszystkie zabiegi 20%



3-4 tygodnie przed ważnym wydarzeniem

USTA – naturalnie podkreślone, zmysłowe, kuszące oraz nawilżone. Mo-
delowanie ust za pomocą kwasu hialuronowego jest wyjątkowo precy-
zyjne, skuteczne oraz bezpieczne. Odbudowanie utraconej objętości, 
korekta asymetrii czy uniesienie kącików ust pięknie podkreśli czer-
wień wargową. Krótko trwający zabieg, stosowane przez nas znieczule-
nie zagwarantuje komfort podczas wykonywanego zabiegu. 
ZMARSZCZKI – W zależności od ich rodzaju rozwiązaniem może być 
zarówno Botox jak i kwas hialuronowy. Utratę objętości w bezpiecz-
ny sposób można odbudować przy pomocy zabiegu wolumetrycznego  
z wykorzystaniem kwasu hialuronowego. Botox znajdzie zastosowanie 
w przypadku zmarszczek mimicznych, relaksując mięśnie. Oba zabiegi 
sprawią, że skóra będzie będzie wyglądała na zadbaną oraz wypoczętą.

2 tygodnie przed ważnym wydarzeniem

HYDROBALANS – Gładka, ale przede wszystkim napięta i sprężysta 
skóra to nieodłączny atrybut zadbanej skóry. Brak nawilżenia sprawia,  
iż zmarszczki są bardziej widoczne a skóra zaczyna wiotczeć. Luncho-
wy zabieg np. Restylane Skinboosters przywróci odpowiedni poziom 
nawodnienia skóry twarzy, szyi, dłoni wydobywając naturalną wital-
ność. Idealny zabieg dla osób aktywnych, które nie mogą pozwolić so-
bie na długi okres rekonwalescencji. 

7 dni przed ważnym wydarzeniem 

Efekt GLOW – Promienna cera, wyrównany koloryt oraz naturalny efekt 
kremu BB. Połączenie odmładzania z wykorzystaniem mezoterapii 
igłowej oraz aktywnego VEGE serum to propozycja, dla osób z szarą, 
matową i odwodnioną cerą. BB GLOW SKIN to nowoczesne połączenie 
wartości nawilżających, pigmentu wyrównającego koloryt oraz roz-
świetlacza odbijającego drobinki światła. Efekty zabiegu doskonale 
sprawdzą się jako uzupełnienie wieczorowego makijażu. 

1-2 dni do ważnego wydarzenia 

LIFTITNG I RELAKS – Efekt natychmiastowego napięcia, liftingu mają-
cy na celu modelowanie konturów twarzy. Innowacyjne wykorzystanie 
specjalnie stworzonych bandaży,  które w połączeniu z głębokim na-
wilżeniem podkreśli kontur twarzy oraz widocznie go uniesie. Idealna 
propozycja dla osób, które chcą efektu WOW tuż przed ważnym wyj-
ściem.
Specjalnie wyselekcjonowane zabiegi to propozycja dla osób, które pra-
gną natychmiastowego efektu oraz krótkiego okresu rekonwalescencji. 
Najwyższej jakości preparaty, środki znieczulające spełniające wszyst-
kie normy bezpieczeństwa w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem 
naszych specjalistów, to przepis na piękny wygląd podczas ważnej uro-
czystości. 

Piękna napięta i rozświetlona skóra, podkreślone usta czy brak widocz-
nych zmarszczek przed specjalną okazją? Święta, sylwester oraz okres 
karnawału sprawiają, że każdy chce czuć się wyjątkowo. Jakie zabiegi 
warto wykonać?  Jaki okres czasu należy wziąć pod uwagę, aby osią-
gnąć pożądany efekt? Kilka słów o zabiegach tzw. „bankietowych” 
opowiedzą nam Państwo Marosz, na co dzień zajmujący się dziedziną 
medycyny estetycznej i kosmetologii. 

Sylwestrowe

S.O.S

Zabiegi bankietowe
szybko, bezpiecznie, efektywnie

Radosnych Świat Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzy zespół lekarzy i pracowników gabinetu Marosz

Marosz Gabinety Medycyny Estetycznej i Kosmetologii
ul. Kazimierska 2G/2, 71-043 Szczecin
tel. +48 691 504 423
www.drmarosz.pl, www.agnieszka-marosz.pl

Prezentacja



Święta? Jedz, 
módl się i kochaj!

Czy zdarzyło Ci się zjeść kalendarz adwentowy w jeden dzień? Wydobyć wszystkie słodkie czekoladki ze środka i pochłonąć łapczywie jednego 
wieczoru? Nawet jeśli masz ten grzech na sumieniu – są jeszcze gorsze, które powodują, że Święta przeradzają się w niekończący się festiwal obja-
dania. A jednak – można też świętować i nie utyć w ogóle. Jak?

Tajemnica nietycia w święta
Uwaga, mówi to dietetyk: świąteczny czas jest po to, żeby cieszyć się 
jedzeniem, nawet w nadmiarze. To czas, w jakim nie należy myśleć  
o diecie i treningach, a o rodzinie, przyjemnościach płynących ze smaku 
i zapachu świąt. To czas na kulinarną ucztę. Nawet, jeśli w rezultacie tuż 
po trzech dniach obfitości nieco poluzujesz paski, konsekwencje będą 
niemal niezauważalne. Dodatkowy kilogram lub dwa jesteś w stanie 
dość szybko zgubić. 
Nie jest też wcale łatwo tak szybko przytyć. Żeby dodać sobie 2 kilo-
gramy trzeba zjeść 15 tys. kcal ponad swoje zapotrzebowanie. Oznacza  
to ok. 21 tys. kcal przez trzy dni świąt. To sporo, a trzeba brać pod uwagę 
jeszcze jeden ważny wątek. Duża część nadmiaru kilogramów to wcale 
nie tłuszcz, który zostanie z Tobą na dłużej, a niewydalone resztki jedze-
nia, nagromadzona woda, oraz glikogen. 
Tajemnica tycia
Jest oczywiście jedno „ale“. I teraz proszę o szczerą odpowiedź:  
„Ile trwają Święta Bożego Narodzenia?“. Trzy dni? Na pewno? 
Kilka lat temu badacze z The New England Journal of Medicine przebada-
li 3000 tysiące dorosłych z trzech krajów świata – Niemiec, USA i Japonii. 
Każdy z nich ważył się codziennie przez rok, a dane do centrum badań 
przesyłali przez internet podłączony do ich wagi wyposażonej w wi-fi. 
Okazało się, że ludzie nie tyli wcale w święta, a najmocniej przybierali na 
wadze… na dwa-trzy tygodnie przed świętami. Wzrost masy ciała trwał 
także kilka dni po świętach i łącznie wynosił  0,5% ich wagi.
Oznacza to, że czas, który identyfikowali jako święta znacznie się 
wydłużył, że zwykle szybciej ulegali pokusie nadmiernej konsumpcji.  
A zasada bilansu energetycznego jest prosta. Aby przytyć, musisz do-
starczać organizmowi więcej kalorii, niż wynosi twoje dzienne zapotrze-
bowanie. 
Często spotykam ludzi, którzy wytrwale trenują, wybierają w miarę 
zdrowe produkty, stosują się do prozdrowotnych zaleceń, a umyka im 
najistotniejsza kwestia: jedzą po prostu za dużo. Jest to nierzadko je-
dyny błąd, który uniemożliwia redukcję wagi oraz powoduje tycie. Nic 
dziwnego, zważywszy na to, że pisząc ten artykuł w środku listopada co-

dziennie mijam w moim sklepie spożywczym wielką choinkę równo uło-
żonych czekoladek. Już jest. Czy skoro już jest, to już można świętować? 
Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś od czasu do czasu pozwolił lub po-
zwoliła sobie na małą przekąskę. Pamiętaj tylko aby nie przekraczać 
dziennego zapotrzebowania. Zrozumienie tej zasady pozwala minima-
lizować presję. Możesz mieć ciastko i zjeść ciastko, pod jednym warun-
kiem - jesteś zdrowy i nie przesadzisz z ilością. W myśleniu o świątecz-
nym jedzeniu niewątpliwie pomaga też właściwe rozumienie idei Świąt 
Bożego Narodzenia, którego sens mieści się m.in…. w oczekiwaniu. 
Nie zapomnij o przyjemnościach 
A co, jeżeli jakimś cudem udało ci się przekroczyć 21 tysięcy kalorii  
w 3 dni? Zapewne wiesz już z różnych stron, że powinieneś robić kar-
dio na spacerze (komu się chce, przecież mamy tylko 3 dni odpoczynku,  
a niektórzy pracują fizycznie przez cały rok). A może jednak wstawać od 
stołu i robić po cichu przysiady, pić wodę na umór i liczyć każdy okruch 
na talerzu? Lepiej zaplanować sobie w tym czasie coś znacznie przyjem-
niejszego. 
Udany seks pozwala zachować zdrowie, przeżyć miło czas z kimś bli-
skim i jest także najprzyjemniejszym sposobem na pozbycie się nadmia-
ru zjedzonych kalorii. Naukowcy z uniwersytetu w Kanadzie obliczyli,  
że w trakcie seksu tracimy średnio od 3 do 4 kalorii na minutę. Dla porów-
nania - podczas spaceru spalamy średnio 4 kalorie na minutę. Całowanie 
się pozwala nam spalić około 70 kcal na godzinę, a orgazm to około 80 
kcal. Sumując: podczas 30-minutowej sesji przyjemności jesteśmy w sta-
nie spalić nawet 200 kcal. 
Seks, oprócz spalonych kalorii, wpływa pozytywnie na wiele innych 
aspektów zdrowia. Bardzo ważnym aspektem – w kontekście wagi – 
jest zmniejszenie poziomu stresu, który wpływa niekorzystnie na pro-
ces odchudzania. Badania wykazały, że stres nieodłącznie wiąże się  
z większą liczbą przyjmowanych kalorii. Czyż to nie ciekawa alternatywa  
na święta? 
Podsumowując: konsumpcyjny styl życia zawsze będzie podsuwał 
nam mało zdrowe scenariusze. Co robić? Świętować świadomie, żeby  
nie wyszło, że opychamy się cały czas, a normalnie jemy tylko „od święta".  
No i kochajmy się!

Małgorzata Szewczyk jest absolwentką Gdań-
skiej Akademii Wychowania Fizycznego i Spor-
tu. Specjalizuje się w treningu funkcjonalnym, 
korygującym wady postawy ciała, budującym 
masę mięśniową, spalającym tkankę tłusz-
czową, a także w treningu kondycyjnym oraz  
w przygotowaniu motorycznym do wybra-
nych dyscyplin sportowych. Pomaga ludziom 
korygować wady postawy ciała, budować 
masę mięśniową i spalać tkankę tłuszczową.

Felieton124 



Od stóp do głów 
ul. Batalionów Chłopskich 39A, 
70-764 Szczecin, 
tel. 505 111 690, 
www.odstopdoglow.com

Polecamy zabiegi:
• podologia: pedicure leczniczy kosmetyczny, korekcja wrastających paznokci, leczenie odcisków i brodawek, terapia nadpotliwości stóp
• kosmetologia medyczna: mezoterapia igłowa, osocze bogatopłytkowe, wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym, lipoliza iniekcyjna
• kosmetyka twarzy: zabiegi firmowe Jean D’Estrees, złuszczania kwasami, mezoterapia bezigłowa oraz mikroigłowa, mikrodermabrazja, fale radiowe
• zabiegi na ciało: zabiegi na bazie kosmetyków Organique oraz Guam, bodywrapping, zabiegi odchudzające, pojędrniające i antycelulitowe,  

fale radiowe, cellulologia, lipoliza ultradzwiękowa, zabiegi niwelujące rozstępy
 
Oferujemy także:
• kompleksowe usługi fryzjerskie damsko-męskie
• profesjonalna terapia manualna, fizjoterapia, masaż, rehabilitacja po zabiegach operacyjnych, terapia narządów ruchu
 
NOWOŚĆ:
• zabiegi BB Glow oraz BB lips, polegające na rozświetleniu skóry twarzy oraz nadaniu subtelnego 

 odcienia czerwieni wargowej.

od lewej: Elżbieta Łazarów - kosmetyka, Małgo-
rzata Jabłońska-Żelepień - podologia, kosme-
tologia estetyczna, Karolina Wojno - recepcja, 
Mariola Troczyńska - fryzjerstwo.

Piękno od stóp do głów!

Karta podarunkowa  
to doskonały  

prezent gwiazdkowy



Pokochaj piękno!
Poznaj moc face-modelingu

Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12   •   tel. 513 086 098   •   www.bebeauty.szczecin.pl   •       / Instytut Urody Be Beauty

Instytut Urody Be Beauty

Kosmetolog Agata Kampioni twierdzi, że piękno tkwi w każdej z nas nie-
zależnie od wieku. Rozmowa z właścicielką Instytutu Urody Be Beauty 
utwierdza nas w przekonaniu, że nie jest to jedynie chwytliwe hasło,  
a rzeczywistość, zwłaszcza, gdy oddamy się w jej niezawodne ręce. 

Z branżą jest Pani związana blisko 13 lat. Co się działo w tym czasie?

Po ukończeniu Technikum Usług Kosmetycznych pierwsze kroki zawo-
dowe stawiałam jako szkoleniowiec we włoskiej firmie kosmetycznej  
TeN Cosmetics, potem jeszcze były dwie kolejne aż trafiłam Thalgo, 
gdzie pracowałam 8 lat. Nie zatrzymałam się jednak w rozwoju. Opie-
kowałam się klientami, a jako szkoleniowiec współpracowałam z gabi-
netami kosmetycznymi i ośrodkami spa. W międzyczasie ukończyłam 
Wyższą Szkołę Zdrowia i Edukacji z tytułem kosmetologa, a lata do-
świadczenia w branży sprawiły, że odkryłam, jakie miejsce chciałabym 
stworzyć dla moich klientów.

Instytut Urody Be Beauty obchodzi w grudniu 4 urodziny. Jak zmie-
niało się to miejsce?

Udało mi się stworzyć miejsce, które dzięki moim współpracownikom 
i klientom ma atmosferę i duszę, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie,  
a ja osobiście realizuję swoją pasję. Zresztą ewoluowała nie tylko oferta 
zabiegów kosmetycznych i z zakresu medycyny estetycznej. Przez lata 
pracy także ja się zmieniłam. Odkryłam swój kierunek zawodowy: tera-
pie naturalne. Szalenie pochłonęła mnie ta nauka, dzięki której mogę 
obserwować zmiany u moich klientek już po jednym zabiegu. Odbyłam 
wiele szkoleń, po których śmiało mogę nazwać siebie terapeutą twarzy. 
Dlatego nie przestaję inwestować ani w naukę, ani w najnowsze techno-

logie, ale jednak nie zapominam o tym, ile daje nam natura. 
Jakie terapie naturalne proponuje Pani klientkom?

Jako pierwsza w Szczecinie wprowadziłam Face-modeling, czyli terapię 
bazującą na akupresurze. Poprawia ona samopoczucie poprzez odpo-
wiedni ucisk receptorów obecnych na twarzy i polega na modelowaniu 
twarzy przy pomocy masażu liftingującego. Stymuluje pracę organów 
wewnętrznych i likwiduje napięcia, a dzięki przywróceniu pierwotnego 
położenia mięśni odmłodzenie twarzy jest właściwie efektem ubocz-
nym. To naprawdę wspaniała metoda, bo łączy w sobie nie tylko ele-
menty masażu mięśniowo-powięziowego i akupresury, ale może dosko-
nale współgrać także z akupunkturą, dzięki czemu efekty będą nie tylko 
szybsze, ale i bardziej trwałe. 

Koniec roku skłania do refleksji. Jakie ma Pani plany na 2019 rok?

Czuję, że to będzie przełomowy rok w mojej karierze. Spotkanie z natu-
ralnymi technikami odmładzania twarzy całkowicie odmieniło moje po-
strzeganie własnej pracy i swojego miejsca w branży. Pracuję nad autor-
ską terapią, którą mam nadzieję zaproponować paniom w najbliższym 
czasie. Jestem pewna jej pozytywnych efektów, co daje mi gwarancję, 
że moje klientki również będą zadowolone. 
Tego życzymy i dziękujemy za rozmowę.

Twoje 
piękno 
w dobrych rękach

im / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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Dekada  
doświadczenia
Violetta Grącka-Chrzanowska,  to certyfikowany lekarz medycyny estetycznej i właścicielka gabinetu Medestetic. Z racji obranej drogi zawodowej 
pogłębiała swoją wiedzę, zdobywając dyplom Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie. Znalazła chwilę,  
by opowiedzieć nam o swojej pracy, nowym gabinecie i zmianach, jakie zaobserwowała w medycynie estetycznej na przestrzeni ostatnich lat.

Niedawno otworzyła Pani nowy gabinet. Jak się Pani czuje w no-
wym miejscu? 
Bardzo mi się tutaj podoba. Niebuszewo ma coś w sobie, swoją duszę  
i historię. To dobre miejsce zarówno pod względem klimatycznym,  
jak i energetycznym. Po złej sławie nie ma śladu. Wszyscy tutaj są 
grzeczni, mili. Jestem oczarowana tą dzielnicą. 
Jak wyglądały Pani początki? Skąd pomysł na taką działalność?
Skończyłam podyplomowe studia z medycyny estetycznej przy Pol-
skim Towarzystwie Lekarskim w Warszawie, później zaczęłam praktykę  
w Szczecinie. Najpierw przy ulicy Okulickiego, gdzie spędziłam 10 lat,  
a w tej chwili, od czerwca mam nowy gabinet na Niebuszewie. Na po-
mysł takiej działalności wpadłam wraz z koleżanką, lekarzem derma-
tologii. Wówczas, kiedy zaczynałyśmy takich gabinetów było niewiele. 
Co według Pani zmieniło się w medycynie estetycznej na przestrze-
ni lat?
Wiedza z zakresu medycyny estetycznej wciąż się zmienia. Aby być  
na bieżąco trzeba śledzić nowinki, stale się dokształcać. Uczestniczę  
w licznych kongresach, konferencjach oraz kursach. To nie tylko ko-
nieczne, ale też odpowiedzialne. Zmieniły się też kanony piękna. Na 
początku były modne uwypuklone policzki, duże usta, uzupełnienia ob-
jętości twarzy.  Teraz coraz częściej mówi się  o naturalnym wyglądzie 
i  jestem zdecydowanie zwolenniczką takich rozwiązań. Lubię zabiegi 
regeneracyjne, odbudowujące skórę. Obecnie do gabinetów przycho-
dzą także bardzo młode osoby, przed 30 rokiem życia. Warto jednak pa-
miętać, że nadmierna korekcja w takim wieku jest błędem. Co ciekawe, 
z zabiegów medycyny estetycznej korzystają coraz chętniej mężczyźni. 
W tym wypadku ważne jest, by nie sfeminizować twarzy, a  ich rysy  
nie były zbyt kobiecie.
Czy jest coś, co Panią niepokoi w związku z rozwojem medycyny 
estetycznej?
Stała się ona bardzo powszechna i dostępna. Coraz więcej widzę źle 

skorygowanych i przerysowanych twarzy. Z uwagi na wykonywany 
zawód, zwracam na to szczególną uwagę. Efektem końcowym zabiegu 
powinna być odmłodzona, upiększona twarz, ale finalnie to powinna 
być ciągle ta sama osoba. Zniekształcone rysy nie mają nic wspólnego 
z medycyną estetyczną. Niepokojące jest także to, że pojawia się  coraz 
więcej gabinetów, w których zabiegi są wykonywane przez osoby, które 
nie mają do tego uprawnień. Martwi mnie to, że luki prawne umożliwiają 
pójście na łatwiznę, zatrudnianie niewykwalifkowanego personelu oraz 
niezdrową konkurencję. Skutki bywają opłakane.
Często poprawia Pani efekty nieudolnych zabiegów?
Niestety coraz częściej mam z tym do czynienia, choć my lekarze bo-
imy się tego, ponieważ odpowiedzialność za czyjeś błędy spada na nas. 
Często nie wiemy np. jakie preparaty zostały użyte podczas zabiegu. 
Poprawek jest coraz więcej, a ich najczęstszą przyczyną jest powie-
rzenie spraw osobom, które nie mają odpowiedniego wykształcenia  
i uprawnień. Należy o tym pamiętać, bo nie każdy niechciany efekt moż-
na cofnąć.
Nietrudno zgadnąć, że praca to także Pani pasja. A czym zajmuje 
się Pani „po godzinach”?
To fakt, bardzo kocham moją pracę. Daje mi dużo satysfakcji i sprawia 
przyjemność. Prywatnie jestem miłośniczką czworonogów. Chętnie 
pomagam chorym i zapomnianym zwierzętom.  Mam w domu sporą 
gromadkę ze schroniska. Moje psy mają swój dom, przestały być „niczy-
je”, ale ja dzięki nim  zyskuję znacznie więcej. Dają mi niezwykłą dawkę 
dobrej energii, radości, uczą miłości i pokory. Ich uśmiechnięte mordki  
i uruchomione ogony są balsamem na każdy, nawet najtrudniejszy 
dzień.
Dziękujemy za rozmowę.

Medestetic Clinic  |  ul.Niemcewicza 2/2u  |  Szczecin  |  Tel. 604 544 566, 606 383 800

rozmawiała: Karolina Wysocka  
foto: Dagna Drążkowska - Majchrowicz
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ZABIEGI OSOCZOWE
• Klasyczne PRP
• CGF skoncentrowane cz.wzrostu
• iPRF fibryna bogatopłytkowa
• komórki macierzyste

KOREKCJA POWIEK
• Plasma IQ

RADIOCHIRURGIA
• Usuwanie drobnych zmian  

skórnych

NICI LIFTINGUJĄCE
• Aptos, Happy Lift

STYMULACJA SKÓRY
• Ellanse
• Crystalys
• Atelokolagen

ODCHUDZANIE
• Leczenie farmakologiczne i dietetyczne
• Cavi Lipo ultradźwięki

SKLEROTERAPIA
• Zamykanie naczynek na nogach

LASEROTERAPIA
• Trądzik różowaty
• Trądzik dorosłych
• Przebarwienia
• Fotoodmładzanie

Medestetic to jeden z pierwszych gabinetów medycyny estetycznej w Szczecinie. Działa od 10 lat. 
W tym czasie wykonano kilka tysięcy zabiegów estetycznych oraz udzielono wiele porad lekarskich. 
Obecnie działalność jest prowadzona w nowym miejscu – na klimatycznym Niebuszewie.

MEDESTETIC CLINIC  |  UL.NIEMCEWICZA 2/2U  |  SZCZECIN  |  TEL. 604 544 566, 606 383 800

Dr Violetta Grącka-Chrzanowska

Certyfikowany lekarz medycyny estetycznej, specjalista medycyny 
rodzinnej, absolwentka Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej 
przy Polskim Towarzystwie Lekarskim w Warszawie, członkini 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej UIME, 
uczestniczka licznych medycznych kongresów, konferencji i kursów.

www.medestetic-clinic.pl



Anna
Jastak  
– najważniejszy 
jest pacjent

Anna Jastak – chirurg plastyczny, od lat pracujący w Berlinie. Lekarka zdobyła doświadczenie na Uniwersytecie w Regensburgu i w szpita-
lach klinicznych stolicy Niemiec. Ostatnie lata poświęca głównie chirurgii estetycznej oraz rekonstrukcyjnej. Od lat z dużym powodzeniem 
zajmuje się metodą transferu własnej tkanki tłuszczowej pacjenta w wybrane okolice ciała. Specjalistka prowadzi także konsultacje i wyko-
nuje zabiegi w Klinice Zawodny w Szczecinie.

Anna Jastak jest chirurgiem plastycznym i od wielu lat pracuje w Berli-
nie. W rozmowie dla Prestiżu opowiedziała nam o swoich początkach, 
pracy chirurga, a także innowacyjnej metodzie pozyskiwania oraz 
transferu własnej tkanki tłuszczowej pacjenta przy pomocy systemu 
Body Jet. 
Kiedy postanowiła Pani zostać lekarzem? I kiedy zdecydowała 
Pani, że zostanie chirurgiem plastycznym?
Od kiedy pamiętam, chciałam być lekarzem, pracować z ludźmi.  
Od zawsze moją uwagę pochłaniały problemy innych, chęć ich rozwią-
zywania, pomagania innym. Tego nauczyli mnie moi rodzice, również 
lekarze. Zawód ten dał mi idealną szansę na wymarzoną pracę. Na po-
czątku mojego kształcenia w Niemczech miałam możliwość operowa-
nia w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej na Uniwersytecie 
w Regensburgu. Wtedy zrodziła się moja fascynacja właśnie tą dziedzi-
ną chirurgii. Specjalizowanie się w tym zakresie wymagało jednak kolej-
nych lat pracy i wykonania wielu zabiegów.
Ma Pani duże doświadczenie i wiedzę. Co jest najważniejsze w chi-
rurgii plastycznej?
Osiągnięcie pożądanych efektów w zakresie zabiegów chirurgii pla-
stycznej zawsze wymaga połączenia dużego doświadczenia ze strony 
operatora, dobrego sprzętu, jak i pełnego zrozumienia pacjenta, jego 
problemu oraz oczekiwań. Bardzo ważne jest ustalenie wraz z nim pla-
nu zabiegowego, jak również uświadomienie, czy jego oczekiwania są 
realne i czy po zabiegu osiągniemy dobry rezultat. Moim zadaniem jest 
ocena oraz decyzja, w jaki sposób możemy osiągnąć zamierzony, wy-
marzony efekt.  Zawsze jest dla mnie bardzo istotne to, na czym sku-
pia się pacjent, co stanowi dla niego problem i jakie są możliwości jego 
rozwiązania.

Gdzie obecnie Pani pracuje i jakie zabiegi są tam wykonywane?
Pracuję w renomowanej Klinice Chirurgii Plastycznej i Estetycznej  
w Niemczech, gdzie oferujemy szeroki zakres zabiegów z zakresu chi-
rurgii twarzy, piersi czy modelowania sylwetki. Europejską i światową 
sławę przyniosła nam praca nad transplantacją autologicznego tłusz-
czu. To właśnie w naszej klinice wynaleziono oraz doprowadzono  
do najwyższej światowej jakości proces pozyskiwania oraz transferu 
własnej tkanki tłuszczowej pacjenta przy pomocy systemu Body Jet. 
Wraz z współtwórcą tego pomysłu od lat przeprowadzam liczne zabie-
gi tego typu i jako zespół uzyskaliśmy największe doświadczenie w tej 
dziedzinie w Europie i wiodącą pozycję w rankingu światowym. Swoją 
wiedzą oraz doświadczeniem służę także Klinice Zawodny w Szczeci-
nie, gdzie oferujemy pacjentom kompleksową opiekę.
Czym jest ta metoda, na czym polega? Jakie ma zalety i czy zabieg 
jest bezpieczny?
Autologiczny, czyli własny tłuszcz pacjenta, może być przeszczepiany 
na różne obszary ciała. Kluczową rolę podczas zabiegu odgrywa spo-
sób pobrania tkanki, przygotowanie jej do przeszczepu oraz technika 
wykonania transferu w wybrany rejon ciała pacjenta. Bardzo ważne,  
aby decyzję o zabiegu podejmował chirurg plastyczny z odpowiednim 
doświadczeniem. Najczęściej wykonuję transfer tkanki tłuszczowej  
w obszar piersi u kobiet. Zabieg powiększa, podnosi biust, minimalizuje 
asymetrię lub odbudowuje piersi po usunięciu z przyczyn chorobowych. 
Ta metoda daje bardzo dobre i trwałe rezultaty, jest też procedurą mi-
nimalnie inwazyjną, bez długiego okresu rekonwalescencji, pozostawia-
nia widocznych blizn. Bezpieczny zabieg przeprowadzam u pacjentów 
w trybie ambulatoryjnym.
Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiała Karolina Wysocka, foto: materiały prasowe
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Centrum dobrego 
spojrzenia

Historycy nie są zgodni co do tego, kto wynalazł okulary, ale nasi przod-
kowie chwytali się różnych sposobów, by podkręcić swój szwankujący 
wzrok. W starożytności do powiększania obrazu używano kryształów 
lub wklęsłych luster, np. cesarz Neron oglądał walki gladiatorów spoglą-
dając na arenę przez szafir. Przełom nastąpił w XVII wieku, gdy w Lon-
dynie pojawiały się w okularach zauszniki. Rewolucja w tej dziedzinie 
trwa nadal, a wybór okularów jest ogromny, tak jak w znanych salonach 
Optik Center Ekspres. W tym roku salon zyskał pełnoletność. Założony 
i prowadzony jest przez Ewę Pawską, dla której sztuka optyczna nie ma 
tajemnic. To firma stricte szczecińska, rodzinna, oparta na starym, do-
brym rzemiośle. 
Działacie wciąż w tym samym miejscu, oferując naprawdę duży  
i atrakcyjny wybór okularów. W czasach, kiedy na rynku pojawiają 
się sieciówki to oznacza sukces.
Każde przenoszenie się, zamykanie wiąże się z utratą klienta. My 
jesteśmy wciąż w tym samym miejscu. Poza tym jesteśmy firmą pol-
ską, rodzinną. Nie mamy ani statusu spółki, ani nie należymy do żad-
nej sieci. Powoli się rozrastamy, obecnie mamy siedem salonów: trzy  
w Szczecinie i cztery w Świnoujściu. Sukces opiera się na dwóch rzeczach:  
na jakości i na podejściu do klienta. Okulary maja nam służyć przez dłu-
gi czas, dlatego muszą być dobrze wykonane z bardzo dobrych materia-
łów i jeszcze powinny być ozdobą naszej twarzy, gdyż jest to też swego 
rodzaju biżuteria.
W salonie znajdziemy okulary praktycznie dla każdego i na każdą 
kieszeń. Są tu marki premium takie jak Armani, RayBan, Prada czy 
Oakley. Każda z tych rzeczy, niezależnie od ceny, nie odbiega ani 
jakością ani fasonem od tych z górnej półki.
Jakość dla nas to rzecz najważniejsza i dotyczy to każdego naszego pro-
duktu. Współpracujemy z dobrymi firmami, które produkują znakomite 
soczewki okularowe.  Pracujemy na nowoczesnych maszynach, które 

pozwalają nam na bardziej precyzyjne wykonanie okularów. Pracuję  
w tym zawodzie już 40 lat. Zaczynałam od ręcznego szlifowania szkieł. 
Mogłabym spokojnie przejść na emeryturę, ale kocham to robić i wiem, 
że maszyna nie jest w stanie wykonać pewnych rzeczy tak dokładnie 
jak człowiek.
Rozmawiając o nowoczesności w optyce i w pani branży należy 
wspomnieć o wynalazku, który jest bardzo przydatny dla tych 
osób, które muszą używać więcej niż jednej pary okularów.
Tak, mowa tu o szkłach progresywnych, które mamy w swojej ofercie. 
Są one połączeniem szkieł do dali, komputera oraz czytania. Jedna para 
okularów zapewnia nam widzenie na wszystkie odległości. Zostały one 
stworzone z myślą o osobach po 40 roku życia, które zaczęły posiadać 
dyskomfort związany z patrzeniem na bliskie odległości. Współpracuje-
my z francuską firmą Essilor, która posiada najnowszej generacji szkła 
progresywne Varilux, zapewniające komfortowe widzenie. W naszym 
salonie nie tylko wykonujemy tradycyjne okulary ale także korekcyjne 
okulary przeciwsłoneczne, gogle narciarskie oraz okulary do spawania. 
Posiadamy szeroki asortyment, dzięki czemu każdy klient może zna-
leźć odpowiednie okulary dla siebie. Jesteśmy w stanie dostosować się  
do każdego. 
Okulary to jak Pani wspomniała także biżuteria. W takim razie  
co w tym sezonie warto założyć na nos?
Mówi się o powrocie do okrągłych oprawek, ale tak naprawdę do każ-
dej osoby pasuje co innego. Są klienci, którzy lubią jednolite barwy.  
Są też i tacy, którzy nie boją się odrobiny ekstrawagancji. Na pewno nikt  
nie wyjdzie od nas bez swojej pary wymarzonych okularów.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega, foto: materiały prasowe

al. Wyzwolenia 2, 70-552 Szczecin
tel. 91 812 84 10  |  fax. 91 814 29 21  |  optik.center.ekspres@wp.pl
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NASZE SALONY
SZCZECIN:  al. Wyzwolenia 2 , 70-552 Szczecin  |  tel. 91 812 84 10

NOWY TURZYN  |  al. Bohaterów Warszawy 40, 70-342 Szczecin  |  tel. 91 33 36 250
RONDO ZDROJE  |  ul. Leszczynowa 23, Szczecin  |  tel. 91 433 06 17

ŚWINOUJŚCIE: ul. Wybrzeże Władysława IV 20B, 72-600 Świnoujście  |  tel. 91 321 93 06
ul. Uzdrowiskowa 16 (Promenada), 72-600 Świnoujście  |  tel. 91 322 23 00

ul. Bohaterów Września 2, 72-600 Świnoujście  |  tel 91 321 26 90
PLATAN  |  ul. Wojska Polskiego 16A, 72-600 Świnoujście  |  tel. 91 852 46 43

Wyraźna 
promocja!

2za1
Tylko teraz wyraźna promocja  
w salonach OPTIK CENTER EKSPRES!  
Przy zakupie 2 par szkieł progresywnych  
marki VARILUX zapłacisz jak za jedną!

GRUDZIEŃ PEŁEN RABATÓW!
• Oprawy okularowe -15%* 
• Skorzystaj z promocji i zakup 2 pary soczewek progresywnych Varilux w cenie 1*
• Bezpłatne badanie wzroku przy zakupie okularow
 * promocje się nie łącza 



Piotr Burszewski to lekarz, specjalista chirurgii plastycznej. Jeden z najmłodszych specjalistów w tej dziedzinie oraz jeden z najmłodszych w kraju 
koordynatorów Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w 109. Szpitalu Wojskowym. Dodatkowo członek zespołu Art Medical Center. 
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Od zawsze związany ze Szczecinem.

Młody wilk
CHIRURGII PLASTYCZNEJ

W liceum dałeś się poznać, jako miłośnik siatkówki, badmintona, 
humanista z zacięciem aktorskim, satyrycznym i dziennikarskim. 
Gdzie w tym wszystkim miejsce na medycynę?
Pomysł na medycynę zrodził się z rozsądku i ciekawości, chociaż  
to oczywiście duże uogólnienie. Od zawsze imponowali mi lekarze i le-
karki, którzy w obliczu dramatycznych okoliczności, zagrożenia czyje-
goś zdrowia potrafili dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom zapanować 
nad sytuacją. Nie mniej pomysł pojawił się gdzieś pod koniec liceum, 
jako ambitny projekt sposobu na życie. Nie jest to może typowa moty-
wacja, ale każdy ma swoją prywatną, często daleką od stereotypowych.
A czemu właśnie medycyna?
Na to pytanie w pełni poznałem odpowiedź po trzecim roku, gdy pierw-
szy raz spotkałem się z pacjentem, któremu chciałem pomóc. Zaufanie 
jakim mnie obdarzył i wiara, że to ja mu pomogę dało mi wiatr w żagle.  
Do dziś mnie to zachwyca.  
Czysty altruizm czy kwestia prestiżu i pozycji także?
Trochę wszystkiego, ale oczywiście w różnych proporcjach. 
A kiedy stwierdziłeś, że akurat chirurgia plastyczna?
I tym razem to decyzja z końca tym razem studiów. Na początku my-
ślałem o pediatrii, później była chirurgia dziecięca, gdy uświadomiłem 
sobie, że zdolności manualne, to coś w czym się wyróżniam, a na koń-
cu pojawiła się chirurgia plastyczna. To jest bardzo indywidualna spe-
cjalizacja, w której bierzesz odpowiedzialność za wszystko, co robisz. 
Jesteś oczywiście częścią zespołu, ale odpowiedzialność od początku  
do końca jest Twoja – od pierwszego nacięcia aż do ostatniego szwu. Bywa  
to stresujące, ale bardzo satysfakcjonujące. 
Dostajesz coś brzydkiego i robisz z tego coś ładnego?
Nigdy nie używam takiego pojęcia jak brzydota. W tej specjalizacji wy-
stawianie takich ocen to prosta droga do upadku. Każdy pacjent ma 
niepowtarzalny, osobisty problem, indywidualną dolegliwość, konkret-
ny defekt. Staram się temu zaradzić. Pojęcie piękna i norm estetycz-

nych przyjętych przez społeczeństwo jest kwestią umowną. W chirurgii 
plastycznej efekt idealny to najczęściej taki, który przede wszystkim 
ucieszy pacjentkę czy pacjenta. Nie zawsze nasza ingerencja musi być 
zauważalna, czasami wystarczy taka poprawa defektu, której nikt  
z boku nie dostrzeże. Sukces osiągamy, jeśli coś pacjenta drażniło, coś 
się nie podobało i dzięki nam przestało takim być. 
Ale chirurgia plastyczna kojarzy się głównie z naciąganiem skóry 
na twarzy czy powiekach i powiększaniu piersi, a wtedy jest efekt 
„wow”.
Możliwości chirurgii plastycznej zdecydowanie wykraczają poza ten 
schemat. Chociaż byłbym naiwny gdybym uważał, że chirurgia es-
tetyczna nie jest jedną z najważniejszych gałęzi. Praktyka pokazuje 
jednak, że 95% zgłaszających się do lekarza pacjentów ma wyraźny 
problem. Problem, który można opisać i zdiagnozować. W pozosta-
łych przypadkach najważniejsza będzie rozmowa. By efekt ostateczny 
był najlepszy, a oczekiwania pacjenta i możliwości lekarza muszą być 
zgodne. Osiągnąć to można jedynie przez merytoryczną i profesjonalną 
rozmowę. Bywa jednak, że oczekiwania wybiegają znacząco poza moż-
liwości medycyny lub są nieadekwatne do problemu i wtedy też trzeba 
umieć to przedstawić.
To znaczy, że medycyna plastyczna łączy się z psychologią?
Siłą rzeczy bardzo.
A miałeś pacjentkę, której musiałeś powiedzieć, że przesadza?
Zdarzyło mi się w bardzo delikatny sposób tłumaczyć pacjentce,  
że dana operacja nie pomoże. Kobiety przychodzą czasami ze zdjęciami 
i oczekują identycznego efektu jak na fotografii, a tego zrobić się nie 
da. Nie można wsadzać pacjentek w szablon i działać według ustalone-
go schematu. Jeszcze raz powtórzę, że każdy przypadek należy zawsze 
traktować indywidualnie. Do takich rozmów potrzebne jest doświad-
czenie, wiedza i zaufanie, o które walczymy od pierwszych sekund kon-
sultacji.
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Ty jesteś młodym lekarzem, pacjentki mają do Ciebie to zaufanie, 
o którym mówisz?
Mimo różnych głosów i opinii lekarze wciąż są osobami, które obdarza 
się wielkim zaufaniem. Ale o to musimy dbać. To oczywiste, że pacjenci 
chcą iść do lekarzy najbardziej doświadczonych, znanych i cenionych, 
ale tak naprawdę najważniejszy jest pierwszy kontakt. Ta pierwsza wi-
zyta i wrażenie jakie po niej zostaje, daje pacjentowi odpowiedź, czy 
zaufa lekarzowi ponownie i odda swoje zdrowie w jego ręce. Dlatego 
trzeba podchodzić do każdego w sposób, w jaki samemu chce się być 
obsłużonym – profesjonalnie, ale z wyczuciem i normalnością. To owo-
cuje i wtedy wiek czy rozpoznawalność w mieście nie ma znaczenia.  
Na szczęście nie mogę narzekać na ilość pacjentów i pacjentek, choć 
jestem młody i nowy na rynku. Wiem, że mam dobrą opinię wśród osób, 
które leczyłem i operowałem, a kolejka się wydłuża i z tego jestem bar-
dzo zadowolony.
A miałeś taką sytuację, że ktoś z pacjentów, albo w branży potrak-
tował Cię z góry? Masz dopiero 33 lata.
W branży się nie zdarzyło, ale jak w każdej grupie zawodowej do no-
wych osób podchodzi się dość sceptycznie. Pacjenci chcą pomocy  
i możliwość jej uzyskania jest dla nich najważniejsza. O wiek mnie jesz-
cze nikt nie zapytał. Zdaję sobie jednak sprawę, że czeka mnie wiele 
lat pracy, zbierania doświadczeń i kształtowania dobrej marki. Dlatego, 
gdy trafia się pacjent z przypadkiem, który przerasta moje możliwości 
nie mam najmniejszego problemu, by zaproponować kogoś, kto w roz-
wiązaniu tego problemu pomoże lepiej. 
Czemu mówisz, że jesteś nowy w Szczecinie, skoro tu się urodziłeś 
i uczułeś?
Swoją specjalizację zdobywałem w Gryficach. Egzamin zdałem niecały 
rok temu, więc jestem raczej nowy w branży. Przez 7 lat mnie nie było  
w Szczecinie, ale to tutaj jest mój dom. Poza tym z wielkim zadowole-
niem stwierdzam, że są tu świetne perspektywy zawodowe. Dla mnie 
chociażby dzięki temu, że od trzech lat ściśle współpracuję i współtwo-
rzę zespół Art Medical Center z doktorem Śliwińskim specjalistą chirur-
gii ogólnej i chirurgii plastycznej na czele. 
Będąc w Gryficach ciągle jedną nogą pozostawałeś w naszym mie-
ście.
W Gryficach zajmowałem się leczeniem pacjentów ciężko oparzonych 
oraz tą częścią chirurgii plastycznej, którą obejmują procedury NFZ. 
Obowiązkiem każdego lekarza jest ciągły rozwój, więc i ja chcąc się roz-
wijać postawiłem też na inny kierunek. 
Ale co zrobiłeś? Przyszedłeś do doktora Śliwińskiego, przedstawi-
łeś się i powiedziałeś, że chcesz się od niego uczyć i przyjeżdżać 
kilka razy w tygodniu z Gryfic do Szczecina?
Mniej więcej tak. Powiedziałem, że jestem chirurgiem plastycznym  
i chcę się nauczyć czegoś nowego. Pracowałem w Gryficach i jednocze-
śnie dojeżdżałem do Szczecina. No i się udało. Tak rozpoczęła się moja 
współpraca z jednym, według mnie, ale i nie tylko, najlepszych ośrod-
ków chirurgii plastycznej w kraju, a może i Europie. 
Odwaga, tupet czy ambicja?
Tupet nie, bo ja z pokorą podchodzę do życia, ale odwaga, pracowitość 
i wiara we własne siły na pewno. Ambicja też, bo to paliwo do rozwoju.
Ambicja, która teraz zaowocowała?
Nie pierwszy już raz, bo później wystartowałem w konkursie na Ko-
ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej w Szpitalu Wojskowym  
w Szczecinie. Zaproponowałem swój pomysł na poprowadzenie oddzia-
łu i okazało się, że moja oferta wygrała. Władze szpitala obdarzyły za-
ufaniem młodego lekarza. Nie mniej po kilku miesiącach naszej współ-
pracy myślę, że wszyscy są z tego zadowoleni.
Młody chirurg rewolucjonista?
Ewolucjonista. Nie wprowadziłem ani rządów twardej ręki, ani nie uży-
łem miotły kadrowej. Wprowadziłem kilka zmian, które poprawiają 
funkcjonalność oddziału. Zaprosiłem do współpracy chirurga ręki oraz 
chirurga onkologa, również młodych lekarzy, którzy świetnie pracują. 
Rozszerzyłem w ten sposób ofertę i możliwości tego miejsca. Uregu-
lowałem sprawy konsultacji i harmonogram zabiegów. Ja nie boję się 
nowych technik, dużych operacji czy ambitnych zabiegów, ale absolut-
nie nie wzbraniam się też od tych najprostszych. Każdy kto zgłasza się 

po pomoc, chociażby z najmniejszym problemem będzie miał udzieloną 
pomoc. To mogę zagwarantować.
Jak przyszedłeś zespół na oddziale był zgrany, miał swoje przyzwy-
czajenia i standardy. Załoga ucieszyła się, że przyszedł młody ener-
giczny szef?
Czy załoga się ucieszyła tego nie wiem, na pewno wszyscy byli przejęci 
jak to będzie funkcjonowało, bo każdy boi się zmian. Ja takich obaw nie 
miałem, bo pracowałem przez wiele lat ze wspaniałym zespołem w Gry-
ficach i wiedziałem, że sobie poradzę. Teraz po kilku miesiącach mam 
wrażanie, ze zespół jest zadowolony z tego jak współpracujemy, jak się 
rozwijamy i ilu mamy pacjentów. Moim zdaniem wszystko zmienia się 
na plus. Zbieramy bardzo pozytywne opinie od pacjentów opuszczają 
nasz oddział po zabiegach. Od komendy szpitala również (śmiech).
Mówi się, że grupa lekarzy specjalistów jest dosyć zamknięta i nie-
chętna na wejście nowych. Masz poczucie, że to rzeczywiście trud-
ne wgryźć się w to środowisko?
Przejść tą ścieżkę samemu jest bardzo trudno. Mi pomogła głównie cięż-
ka praca oraz życzliwe osoby, które do siebie przekonałem. To pozwala 
mi rozwijać się krok po kroku i pracować na własne nazwisko. Trzeba 
dać innym podstawy do zaufania, przekonać ciężką pracą – inaczej ni-
czego się nie osiągnie. Każdego dnia żmudnie pracuję na to, co mam. 
Ta żmudna praca to przyjazdy z Gryfic do Szczecina kosztem czasu 
prywatnego, kosztem żony, dzieci, przyjemności i snu?
Rzeczywiście czasami tak bywało. Ten wysiłek czasami mnie przytła-
czał, ale wiedziałem po co to robię. Nie spodziewałem się aż takiego 
efektu końcowego, ale byłem przekonany, że ciężka praca zaowocuje. 
To zaprocentowało nawet bardziej niż mogłem sobie wymarzyć.
Jesteś najmłodszym szefem oddziału?
Nie wiem czy są gdzieś prowadzone takie statystyki, ale wydaje mi się, 
że w tym momencie chyba jestem najmłodszym koordynatorem oddzia-
łu chirurgii plastycznej w Polsce, a może i w ogóle najmłodszym koor-
dynatorem (uśmiech). Ale z komitetu Guinnessa jeszcze nie dzwonili 
(śmiech).
To znaczy, że czas na młodych?
Całym sercem jestem za tym. Oczywiście najważniejsza jest wiedza  
i doświadczenie, ale poznałem już kilku młodych ordynatorów i wiem, 
że pracują na najwyższych obrotach, ze wszystkich sił starając się wy-
konywać swoje zadania jak najlepiej. Robią dodatkowe studia, zmienia-
ją pewne zasady trwające od lat, podnoszą standardy. Wiem z doświad-
czenia, że podejmując takie wyzwanie, jakim jest prowadzenie oddziału 
nie ma czasu na huczne świętowanie, bo radość jest, ale bardzo szybko 
zastępuje ją mobilizacja i poczucie odpowiedzialności. 
Zapadła Ci szczególnie w pamięć jakaś historia, która zmieniła Two-
je postrzeganie, jako lekarza?
Najbardziej zapamiętałem pacjentkę, której wcale nie zoperowałem. 
Ta historia zdefiniowała i ukształtowała we mnie lekarza jakim jestem. 
Przyszła do mnie kobieta z prośbą o zakwalifikowanie do usunięcia 
niedużej, ale nowotworowej zmiany skórnej na twarzy. To był listopad, 
więc zaproponowałem jej termin przed świętami, żeby do Bożego Na-
rodzenia ten dość pilny problem szybko rozwiązać, a rana miała czas 
się ładnie wygoić. Pani stwierdziła jednak dość chłodno, że to jej nie 
odpowiada i że przyjdzie kiedy indziej. Wtedy, jako bardzo młody le-
karz trochę się zirytowałem i pomyślałem, że to bardzo nierozsądne  
i, że przecież wiem lepiej, że potrzebna jej szybka pomoc. Na szczęście 
tylko pomyślałem, bo po chwili pacjentka dodała, że musi być teraz  
w domu, bo to ostatnie święta jej śmiertelnie chorej córki. W tym mo-
mencie nauczyłem się raz na zawsze, że pacjentów się nie ocenia, bo 
nigdy nie wiemy, jaka historia idzie za człowiekiem. Nie wiemy czemu 
podejmują jakąś decyzję. Lepiej jest myśleć, że robią coś, bo mają po-
wód, niż zakładać, że wiem od nich lepiej. 
Jesteś na początku, na środku czy na szczycie swojej drogi?
Na pewno jestem jak na swój wiek jestem w bardzo wysokim punkcie 
swojej kariery. Mam nadzieję, że nareszcie trochę stabilnym, bo ostatni 
rok był trochę zakręcony. Uwielbiam to co robię i chciałbym jak najdłu-
żej się tym cieszyć.

rozmawiała: Hanna Promień, foto: Dagna Drążkowska- Majchrowicz



Witam Panie Doktorze. Chciałabym zrobić mężowi prezent 
świąteczny w postaci bonu podarunkowego. Mój mąż ma 35 lat  
i od dłuższego czasu boryka się z problemem widocznych blizn po-
trądzikowych. Chciałabym pomóc mu w wyzbyciu się kompleksu.  
Czy w Państwa ofercie znajdę odpowiedni zabieg? Pozdrawiam, 
Monika.
Szanowna Pani Moniko,
Na wstępie pragnę poinformować o konieczności przeprowadzenia kon-
sultacji lekarskiej w celu określenia faktycznego problemu Pani męża, 
ustalenia przebiegu terapii oraz wykluczenia wszelkich przeciwwska-
zań. Jeśli rzeczywiście defektem skórnym Pani partnera są blizny potrą-
dzikowe i towarzyszące temu nierówności w teksturze skóry, idealnym 
rozwiązaniem będzie skorzystanie z figurującego w naszej ofercie za-
biegu laserowego Encore.
Jest to obecnie jeden z najskuteczniejszych i wszechstronnych laserów 
frakcyjnych CO2, którego efektywność przy energii pojedynczego im-
pulsu 225mJ i mocy 60W jest nieporównywalna z żadną z innych dostęp-
nych technologii laserowych na świecie.
Sposób frakcyjny dostarczania energii przez laser oznacza, że działając 
w sposób wybiórczy tworzy siatkę „nakłuć”, które wywołują powstanie 
mikroskopijnych stref przegrzania termicznego w skórze, jednocześnie 
pozostawiając „pomosty” nienaruszonej tkanki. Efektem wizualnym 
tego zjawiska będzie spłycenie i zmniejszenie widoczności blizn potrą-
dzikowych oraz wyrównanie i wygładzenie powierzchni skóry.

Witam, moim problemem jest cera naczyniowa. Niezależnie od sy-
tuacji moja skóra jest mocno zaczerwieniona, w okolicy nosa i po-
liczków występują pojedyncze popękane naczynka. Nagłe zmiany 
temperatury, alkohol czy stres, sprawiają, że robię się purpurowa. 
W Państwa ofercie znalazłam różne metody walki z cerą naczynio-
wą, tylko na jakiej podstawie mam wybrać najlepszy dla siebie za-
bieg: Proszę o pomoc.
Przede wszystkim serdecznie zapraszamy Panią na konsultację, w trak-
cie której wykonamy badanie Visiograficzne. Skóra zostanie poddana 
analizie pod kątem gładkości, ilości przebarwień i zmarszczek, rozsze-
rzonych porów i naczyń krwionośnych. Dokładnie zobrazuje nam pro-
blem unaczynienia cery i pozwoli dobrać odpowiednie zabiegi. Możliwo-
ści jest kilka: Laser Cutera Exel V dedykowany jest zarówno do trwałych 
teleangiektazji i naczyniaków, ale także dzięki dużej plamce zabiegowej 
stosowany jest w przypadku rumienia napadowego i utrwalonego. Jeśli 
głównym problemem skóry jest rumień, doskonale sprawdzi się także 
Alma Dye-VL (wąskopasmowe pulsacyjne źródło światła). Efektem za-
biegu będzie zmniejszenie reaktywności naczyniowej skóry oraz deli-
katne rozjaśnienie przebarwień. Jeśli skóra oprócz zmian naczyniowych 
wykazuje też dużą tendencję do hiperpigmentacji zalecamy wówczas 
Quantum SR- wielopoziomowe działanie IPL, które zmniejszy rumień, 
usunie przebarwienia oraz dzięki termicznemu działaniu wiązki światła 
na wodę, spowoduje poprawę napięcia skóry. Co ciekawe z naszej prak-
tyki wynika, że wczesne wprowadzenie laseroterapii w terapii zmian na-
czyniowych znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju trądziku różowatego, 
oraz zmniejsza reaktywność alergiczną skóry. Zapraszam na konsulta-
cję w celu ustalenia i omówienia indywidualnego programu leczenia.

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, 
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
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Ski Park Szczecin to jedyne w naszym województwie centrum narciar-
sko-wspinaczkowe. Miejsce oferuje doskonałą rozrywkę dla początkują-
cych oraz profesjonalistów, zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Co więcej, przygodę w Ski Park można zacząć już od czwartego roku ży-
cia, a całoroczne centrum otwarte jest siedem dni w tygodniu, niezależ-
nie od pogody!
Na miejscu można skorzystać z dwóch stoków narciarskich, kilkunastu 
kreatywnych ścianek wspinaczkowych Clip ‘n Climb, ścianki interak-
tywnej oraz niekończącej się trasy wspinaczkowej Everest. Centrum  
z pewnością spodoba się tym, którzy kochają narty i snowboard lub chcą 
nauczyć się na nich jeździć. Początkującym, miejsce pomoże się prze-
łamać i poprawnie nauczyć techniki jazdy, natomiast miłośnikom oraz 
profesjonalistom ułatwi przygotowania do sezonu zimowego oraz do-
pracowanie poprawnej postawy w celu osiągnięcia lepszych rezultatów 
na górskich trasach. Wszystko to za sprawą luster weneckich ustawio-
nych przed stokiem oraz profesjonalnej opieki trenerskiej.
Trenerzy, obsługując stoki, dostosowują ich nachylenie od 9 do 22 stop-
ni oraz prędkość jazdy od 0 do 50 km/h. Wszystko dopasowywane jest  
do umiejętności oraz wieku uczestników. Co istotne, w ciągu godziny  
na halowych stokach można przejechać aż kilkanaście kilometrów!
Ski Park Szczecin to bezpieczna alternatywa dla naturalnych warunków, 
gdyż pozwala uniknąć złego naśnieżenia, odsłoniętego lodu oraz kole-
jek przy wyciągach. Stoki Maxxtracks wykonane są z najwyższej jako-
ści materiałów a ich przemyślana konstrukcja zapewnia niezawodność.  
Ski Park to świetne miejsce dla rodzin. Pozwala aktywnie spędzić czas 
„na sportowo”. Co więcej, jednocześnie na stoku może jeździć maksy-
malnie trzech dorosłych lub czwórka dzieci a wszystko po to aby tym 
osobom zapewnić przestrzeń i komfort.
Dodatkowo w centrum można zorganizować urodziny, warsztaty i szko-
lenia a jeśli zmęczenie nóg od szusowania po stoku da o sobie znać, 
zawsze możemy spróbować swoich sił na kreatywnych ściankach wspi-
naczkowych, interaktywnej platformie wspinaczkowej lub ściance fit-
ness. Warto wspomnieć także o tym, że zarówno sprzęt, buty oraz opie-
ka trenerska są wliczone w cenę biletu. Oczywiście wizyta nie zastąpi 
wyjazdu w góry, ale z pewnością pozwoli na uprawianie ulubionego spor-
tu, dopracowanie techniki i pozostanie w formie. W końcu to świetna al-
ternatywa dla zajęć fitness czy godziny na siłowni! Jak widać – wspaniała 
sportowa rozrywka i niezapomniane wrażenia gwarantowane.

autor: Karolina Wysocka, foto: materiały prasowe

ul.Twardowskiego 5  |  71-100 Szczecin
Tel.575 392 228  |        / SkiPark Szczecin
www.skiparkszczecin.pl
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Współwłaściciel agencji reklamowej 
„BONO” i “Bene Sport Centrum”, 
koordynator organizacji 15. Mistrzostw 
Europy w Pływaniu oraz turnieju 
Pekao  Szczecin Open, wielki 
miłośnik tenisa i innych sportów 
rakietowych.

Krzysztof Bobala

Prezent na święta
No i nadszedł grudzień. W mieście świąteczne dekoracje, w radio co chwila Bożonarodze-
niowe piosenki, które śpiewa George Michael czy Mariah Carey, a w sklepach zakupowy szał 
trwający już kilka tygodni. Wszyscy, jak co roku ulegamy tzw. „magii świąt”. A pamiętacie 
jeszcze swoje prezenty, które jako dzieci, znajdowaliście pod choinką? Zamknijcie oczy  
i przypomnijcie sobie (ale tylko te najfajniejsze). Młodszym pewnie będzie łatwiej, ale  
w moim wieku to i Wigilii przeżyłem dużo więcej no i pamięć już nie ta. Ale jedne święta,  
do dzisiaj pamiętam szczególnie, mimo zbliżającej się „sześćdziesiątki”. To było jakoś  
w połowie lat siedemdziesiątych. Ja wykazywałem pierwsze, ale już mocno wyraźne obja-
wy fascynacji tenisem. O sprzęt do białego sportu było wtedy wyjątkowo trudno. Słynnych 
Polonezów jeszcze nie produkowano, a inne polskie rakiety typu Opal, Nefryt, Gem lub nie-
mieckie Germiny pojawiały się w nielicznych sportowych sklepach jedynie okazjonalnie. 
Dlatego możecie sobie wyobrazić moją niewysłowioną, dziecięco-nastoletnią radość, kiedy  
to pod choinką zauważyłem najpierw podłużny pakunek z karteczką „od Mikołaja dla Krzyśka”,  
a potem rozpakowując go po wigilijnej kolacji oczom moim ukazała się biało-niebieska, drew-
niana rakieta Aeroplan rodem z Chin (okazuje się, że chociaż jeszcze nie było AliExpress,  
to już wtedy jakieś towary były ściągane właśnie z Państwa Środka). Była przepiękna, mia-
ła nakrapiany, syntetyczny naciąg i pachniała nowością. To był początek mojej zawodni-
czej przygody z tenisem i to właśnie za ten prezent do dzisiaj jestem niezwykle wdzięczny 
moim kochanym Rodzicom i oczywiście Świętemu Mikołajowi. W każdym kolejnym roku 
znajdowałem pod choinką cudowne prezenty, także te sportowe, ale nic już nigdy nie prze-
biło radości z tej chińskiej rakiety, mimo, że w końcu żadnej większej, zawodniczej kariery 
nie zrobiłem. Także w tym roku rodzina pyta o to, co pewien gość na czerwono, z workiem  
na plecach, ma mi przynieść pod choinkę. Może płytę, książkę, jakiś drobiazg do golfa,  
a może coś do tenisa. Sam nie wiem. Ja się ciągle zastanawiam, przeszukuję internet, ale są 
tacy co zastanawiać się już nie muszą. Pewien święty z Rovaniemi już o nich zadbał. Jednym 
z tych szczęśliwców jest doskonały polski kierowca rajdowy Robert Kubica, który właśnie 
dostał szansę ponownych występów na torach Formuły 1. Fani sportów motorowych i ta-
lentu pana Roberta pewnie od razu zaprotestują, że to nie żaden Mikołaj, że żaden prezent, 
że Kubica swoją karierą, życiem, determinacją na taki powrót po prostu zasłużył. Nigdy nie 
wątpiłem w sportową wielkość naszego wspaniałego kierowcy, nigdy nie podważałem jego 
zdolności i predyspozycji, ale patrząc na sport nieco bardziej chłodno niż fani ścigania się 
po torach, stwierdzam, że to jednak właśnie Święty Mikołaj z logo Orlenu na czerwonym 
kubraczku, Kubicy w tym wypadku, piękny prezent podarował. Sto milionów złotych prze-
kazanych do Williamsa za dwa lata startów Pana Roberta w tej stajni na światowych torach 
F1 to w końcu suma niemała, a pewnie kiedy patrzą na nią przedstawiciele innych dyscyplin 
to wydaje się kwotą wręcz kosmiczną. I myślę, że przy okazji świątecznego biesiadowania, 
warto zastanowić się i podyskutować, czy lepiej robić takie prezenty, nawet tak wspania-
łym jak Robert Kubica zawodnikom, czy może lepiej za tę sumę wychować kolejne pokolenia 
mistrzów w kilku olimpijskich dyscyplinach sportu. Wesołych Świąt!



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego Roku 
pragniemy serdecznie podziękować 

za miniony rok oraz złożyć naszym Gościom  
moc gorących życzeń zdrowia, szczęścia 

i wszelkiej pomyślności
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Fanny i Aleksander 
Teatr Współczesny, Reżyseria: Justyna Celeda
Bergmanowski scenariusz, choć napisany blisko 40 lat temu, a osa-
dzony w początkach XX wieku zaskoczył aktualnością. Dla współcze-
snego widza to obok trudnej obyczajowej historii, także spojrzenie na 
odwieczną, a dziś szczególnie widoczną w polskiej rzeczywistości, kon-
frontację różnych filozofii życia. W spektaklu to nieco frywolny świat 
artystycznej rodziny Ekdhalów kontra ascetyczne życie Biskupa Verge-
rusa. Ponad czterogodzinny spektakl pełen jest teatralnych fajerwer-
ków, szczególnie w przestrzeni scenografii, oraz misternych kostiumów 
Grzegorza Małeckiego. Znakomita jest Beata Zygarlicka jako Helena 
Ekdahl, przejmującą postać Emilii stworzyła Barbara Lewandowska, 
urzeka komediowy wulkan Pawła Niczewskiego (Gustav Adolf), wyra-
zisty jest Marian Dworakowski jako Oscar Ekdhal, a popis teatralnej 
magii (dosłownie) dał Konrad Pawicki. Na scenie oglądamy niemal cały 
zespół teatru, jednak ich role są nierówne, niektóre płaskie, i statyczne 
(nie tylko w kontekście choreograficznym). Niezrozumiały, a nawet nie-
potrzebny był zabieg wprowadzenia marionetek, które choć wizualnie 
poetyckie, sprawiały problemy animacyjne. Być może właśnie ta nie-
czytelna forma utrudniła tytułowym postaciom (poprawni Maria Dą-
browska i Jakub Gola) namówienie widza, by spojrzał na teatralny świat 
ich oczami. Choć spektakl wciąga, intryguje, a momentami zachwyca, 
to niestety całość jest niespójna, często chaotyczna, a druga część za-
wodzi, tak jakby reżyserka wyczerpała pomysły na inscenizację. Wiele 
scen było wręcz kalkami filmowych kadrów, bez pomysłu na ich teatra-
lizację, czy osobny charakter. 

Zamek z piasku
Teatr Polski, Reżyseria: Andrzej Zaorski 
Skrajnie odległe od siebie pomysły na życie, także na jego intymne sfe-
ry, mają dwie pary, które spotykają się w „Skizie”. Andrzej Zaorski, który 
już raz sięgał po ten tekst na deskach Teatru Polskiego w 1978 roku, 
tym razem zaproponował formę musicalu. Dopisał piosenki trafnie ko-
mentujące akcję, zresztą osadził ją kilkadziesiąt lat później niż oryginał, 
wreszcie zmienił zakończenie. Efekt: wywołujący salwy śmiechu, nie-
co pieprzny i formalnie urzekający spektakl. To sprawdzona komedio-
wa forma, szczera teatralna klasyka w dobrym znaczeniu tego słowa.  
Nie zawiedli aktorzy wcielający się w główne postaci, choć da się wy-
czuć pewną pokoleniową „różnicę”: starsi aktorskim stażem – Olga 
Adamska i Sławomir Kołakowski (tu przepraszam za określenie) po pro-
stu „wymiatają”. Ten spektakl zdecydowanie należy do Adamskiej (Lulu) 
– to rola na wskroś błyskotliwa, jakby dla niej napisana. Aktorka kokie-
tuje i moralizuje z niesłychaną gracją, a jak zaśpiewa… och! Świetny 
jest Sławomir Kołakowski jako Tolo – ileż w nim humoru, ileż przekory 
i… rozczulającego marudy. Młodsza para – Marta Uszko i Filip Cembala 
świetnie bawili się swoimi postaciami. Debiutujący przecież w musicalu 
„Rent” w Operze na Zamku Cembala przypomniał swoje wokalne i cho-
reograficzne możliwości (brawurowa „pijana” piosenka), Uszko znów 
potwierdziła swój muzyczny talent oraz aktorską finezję. Milcząca rola 
samego reżysera, jako kamerdynera Maurycego to teatralny majstersz-
tyk, o którym można by było rozprawiać godzinami. A przy okazji reży-
ser miał oko na zespół… 

Kulturoznawca, animator i menedżer kultury, 
dziennikarz prasowy oraz telewizyjny,  
konferansjer, PR-owiec. Rzecznik prasowy 
Muzeum Narodowego w Szczecinie, związany 
także z Przeglądem Teatrów Małych Form 
Kontrapunkt w Szczecinie oraz świnoujskim 
Grechuta Festival. Założyciel i reżyser  
niezależnego Teatru Karton. 

Daniel Źródlewski

Recenzje teatralne
Walki karnawału z postem

Na szczecińskich scenach dwie premiery – w Teatrze Współczesnym „Fanny i Aleksander” na podstawie filmowego scenariusza Ingmara Bergmana 
w reżyserii Justyny Celedy, a w Teatrze Polskim „Zamek z piasku” – musical Andrzeja Zaorskiego według „Skiza” Gabrieli Zapolskiej. Tytułowa 
„walka” łączy obie tak odległe od siebie formą i tematyką produkcje. 

Foto: Włodzimierz PiątekFoto:  Piotr Nykowski
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Kobieta snów  
i ćma barowa

Spektakl muzyczny „Berlin, czwarta rano” to zaproszenie do zagłębienia 
się w puls wielkomiejskiej nocy. Bohaterami opowieści są metropolia i jej 
ludzie. Przedstawienie w reżyserii Łukasza Czuja inspirowane jest przed-
wojennym kabaretem berlińskim. Na spektakl składa się 16 piosenek 
napisanych przez wybitnych twórców niemieckich. Stanowią one punkt 
wyjścia do muzycznej opowieści, w której wybrane wątki narracyjne 
ukazywane są poprzez taniec. Spektakl to czarna bajka, nocna wyprawa 
przez miasto, odsłaniająca mroczne historie bohaterów. Ona jest kobie-
tą, jaką spotyka się w nocy lub snach, a on – archetypem ćmy barowej, 
który może ją zarówno zafascynować, jak też przestraszyć. Co z tego 
wyniknie? By się przekonać, warto wybrać się na spektakl. W Szczeci-
nie zobaczymy realizację Teatru Roma. Dużą atrakcją wydarzenia będzie 
muzyka na żywo zespołu The Jobers. W obsadzie m.in. Katarzyna Zieliń-
ska, Kacper Kuszewski, Anna Głogowska i Rafał Maserak.

Teatr Współczesny, 17 grudnia, godz. 17.30 i 20.00
kw

foto: materiały prasowe

Dziewczyna 
z kulą w głowie

Malala Yousafzai dla niektórych jest dziewczynką postrzeloną przez ta-
libów, a dla innych – symbolem walki o własne prawa. Obecnie ma 21 
lat i głośno mówi o potrzebie wolności oraz niezależności bez względu  
na płeć. Za swoją działalność otrzymała wiele nagród, w tym Pokojową 
Nagrodę Nobla. Mimo tego, że odważna Pakistanka z doliny Swat 6 lat 
temu niemal straciła życie w walce o prawo do podjęcia nauki, wciąż zaj-
muje się tematem edukacji kobiet ze Wschodu. Spektakl Teatru Współ-
czesnego przybliża odbiorcom jej świat, w tym rodzinę, przyjaciół oraz 
rzeczywistość, w której żyła, zanim wydano na nią wyrok. Przedsta-
wienie realizowane jest w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego 
„Dorosłość”. „Malala. Dziewczyna z kulą w głowie” Elżbiety Chowaniec 
w reżyserii Roberta Drobniucha ma być pretekstem do szerszej dyskusji 
o świecie, w którym żyjemy. W obsadzie m.in. Adrianna Jankowska-Mo-
niuszko, Arkadiusz Buszko, Maciej Litkowski i Wojciech Sandach.

Teatr Współczesny, 8 grudnia, godz. 19.00
kw

foto: materiały prasowe



Gdziekolwiek, 
jednak tutaj 

Dziewiętnastu artystów z Polski oraz Belgi pokaże swoje prace na wy-
stawie „Anywhere, but Here”. To już piąta odsłona cyklu „Medialny Stan 
Wyjątkowy” – wspólnego projektu Muzeum Narodowego w Szczecinie 
– Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Wydziału Malarstwa i Nowych Me-
diów Akademii Sztuki. Kuratorzy celowo pozostawili hasło przewodnie 
w wersji angielskiej z uwagi na wielowątkowość i czasem zaskakujące in-
terpretacje, próby artystycznej ekspresji tematu związanego z podróżą. 
Idea projektu to próba przeniesienia się w odległe miejsce by zobaczyć 
siebie patrzących w lustro. Zobaczyć siebie ze swoimi wyobrażeniami, 
ideami, marzeniami. Bo kiedy chcemy się przyjrzeć samym sobie używa-
my lustra, ale paradoksalnie, widzimy w nim wyłącznie swój wizerunek. 
Zmiana punktu obserwacji może być czysto mentalna lub wirtualna, 
bądź fizyczna, związana z doświadczeniem podróży. Może, albo powin-
na łączyć w sobie wiele metod. Odnalezienie „odległego punktu obser-
wacji” wydaje się ważne nie dlatego, by poznać świat, czy go kontrolo-
wać, ale w nim zamieszkiwać i być. 
Otwarcie wystawy 7 grudnia o godzinie 18.00 w Muzeum Sztuki Współczesnej. 

nath 

foto: materiały prasowefoto: Johan Perssonfoto: materiały prasowe

Kamil Kuskowski jest dziekanem Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów 
Akademii Sztuki w Szczecinie. Wcześniej pracował na Wydziale Tkaniny  
i Ubioru Akademii Sztuki w Łodzi. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach 
łódzkiego Muzeum Sztuki, Galerii Piekary w Poznaniu, Biurze Wystaw Ar-
tystycznych Galerii Bielska w Bielsku-Białej czy Zachęcie Sztuki Współ-
czesnej w Szczecinie. Dzieła Kamila Kuskowskiego cechuje konceptual-
ne podejście do medium malarstwa. Artysta świadomie gra z zasobem 
historii sztuki, wchodząc w dialog z innymi dziełami, bądź twórcami. Wy-
stawa „Between” złożona jest z 25 rzeźb oraz 25 obrazów i podejmuje 
temat związków wynikających z dzieł trzech artystów awangardowych 
–  Kazimierza Malewicza, Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Ko-
bro. Kuskowski ujawnia wzajemne relacje twórców oraz podobieństwa 
ich prac. Cykl artysty ma charakter artystycznego śledztwa w ramach 
historii sztuki. Wernisaż „Between” Kamila Kuskowskiego odbędzie się 
13 grudnia, a wystawę będzie można oglądać do 27 stycznia.

TRAFO, 13 grudnia, godz. 19.00
kw

Pomiędzy 
rzeźbami i obrazami

reklama
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Urodziny 
zamkowego kina

W piątek, 28 grudnia 1895 roku w 9. dzielnicy Paryża odbyła się pierwsza 
na świecie komercyjna projekcja filmowa. Podczas pokazu bracia Lu-
mière (August Marie Louis i Louis Jean) zaprezentowali dziesięć krótkich 
filmów, a wszystkiemu przyglądał się Georges Méliès, pionier kina, ojciec 
idei narracji filmowej. To wydarzenie miało duży wpływ na narodziny 
światowej kinematografii, a tym samym na powstanie szczecińskiego 
kina zamkowego. Z tej okazji ośrodek zaprasza na świętowanie 55-le-
cia działalności Kina Zamek. W ramach imprezy odbędą się m.in. pokazy 
filmów, w tym dokumentalnych, krótkometrażowych i animowanych, 
a także minirecital Konrada Pawickiego. Wśród poruszanych podczas 
wydarzenia tematów na pewno nie zabraknie dyskusji o ważnych posta-
ciach kina. Wśród tematów: bracia Lumière (na zdjęciu), Buster Keaton 
i Charlie Chaplin.

Kino Zamek, 28-29 grudnia
kw

foto: materiały prasowe

Urbaniak, 
jazz i rap

Michał Urbaniak jest znanym saksofonistą, skrzypkiem jazzowym, kom-
pozytorem i aranżerem. Występował w zespołach Andrzeja Trzaskow-
skiego, Krzysztofa Komedy oraz Milesa Davisa. Koncertował w wielu 
miastach Stanów Zjednoczonych i Europy. Od lat komponuje muzykę 
także do spektakli teatralnych, filmów oraz programów telewizyjnych. 
Artysta wielokrotnie zwyciężał również w plebiscytach polskich i za-
granicznych pism muzycznych. Co ciekawe, w 2012 roku zadebiutował 
z sukcesem jako aktor w filmie „Mój rower” Piotra Trzaskalskiego.  
W Szczecinie artysta wystąpi w grudniu i pokaże swoje muzyczne obli-
cze. Towarzyszyć mu będzie ESKAUBEI & Tomek Nowak Quartet feat. 
Mr Krime. Wydarzenie to ciekawy muzyczny eksperyment, łączący jazz  
i rap. Koncert odbędzie się w ramach cyklu „Jazz pod Choinkę”, organizo-
wanego przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe.

Filharmonia, 8 grudnia, godz. 19.00
kw

foto: materiały prasowefoto: materiały prasowe
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foto: Mirosław Pietruszyński

Krzysztof Penderecki pierwsze utwory zaczął tworzyć w wieku ośmiu lat. 
Dziś to wybitny kompozytor i dyrygent, odznaczony Orderem Orła Białe-
go. Muzyka twórcy wielokrotnie wykorzystywana była w filmach, m.in. 
„Lśnienie”, „Katyń”, czy „Dzikość serca”. Kompozytor w grudniu odwiedzi 
Szczecin, by zaprezentować symfonię „Siedem bram Jerozolimy”. Dzieło 
to prawdziwy monument, który stworzony został na 3000. rocznicę po-
wstania stolicy Izraela. Prawykonanie VII symfonii kompozytora odbyło 
się 9 stycznia 1997 roku i wzięła w nim udział ogromna, międzynarodowa 
obsada. Dzieło składa się z siedmiu części, w których artysta wykorzystał 
teksty zaczerpnięte ze Starego Testamentu, a dokładnie – Księgi Psal-
mów oraz Ksiąg Prorockich. Kompozycja jest przykładem realizacji idei 
„wielkiej syntezy”, w której twórca odwołuje się do uniwersalnych war-
tości i łączy tradycję muzyczną różnych epok z nowoczesnymi środkami 
wyrazu. W symfonii wyraźnie widać odwołania do spuścizny wielkich 
twórców różnych form instrumentalnych oraz wokalnych. Jaki jest efekt 
finalny? Żeby się przekonać, warto usłyszeć dzieło na żywo.

Filharmonia, 14 grudnia, godz. 19.00
kw

Wielki muzyczny 
monument

25 lat 
na scenie

Kasia Kowalska to wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Pio-
senkarka w swoim dorobku ma wiele prestiżowych nagród oraz ponad 
milion sprzedanych płyt. Dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
wokalistek na polskiej scenie muzycznej. W tym roku obchodzi jubile-
usz 25-lecia pracy artystycznej. Z tej okazji wyruszyła w trasę koncer-
tową obejmującą kilkanaście polskich miast, m.in. Szczecin. Podczas 
występów na pewno nie zabraknie jej największych przebojów, w tym 
– „Oto ja”, „Jak rzecz”, „Prowadź mnie”, „Antidotum”, „Pieprz i sól” czy  
„Co może przynieść nowy dzień”. Na koncertach będzie można usły-
szeć także najnowsze dzieła artystki. Co ciekawe, mimo, że od wydania 
pierwszej płyty Kasi minęło blisko ćwierć wieku, pewne rzeczy pozosta-
ły niezmienne – piosenkarka wciąż zachwyca niespotykaną wrażliwo-
ścią, miłością do muzyki i pasją, z jaką ją tworzy oraz wykonuje.

Filharmonia, 5 grudnia, godz. 19.00
kw

foto: materiały prasowe

Wine Center, ul. Ks. Bogusława 37, Szczecin , tel. 882190130, pkalinski@winecenter.pl, www.winecenter.pl

Firma Wine Center bezpośredni importer win oferuje Państwu kilkaset wyselekcjonowanych winiarskich pozycji pochodzących
z różnych zakątków całego świata. Prowadzimy profesjonalne degustacje i szkolenia, celebrujemy eventy winiarskie, z których mogą

korzystać osoby indywidualne oraz �rmy. Zapraszamy do naszego salonu z winami.
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Pikantne 
zagrywki

Spektakl „Pikantni” autorstwa cenionego austriackiego dramaturga 
Stefana Vögla opowiada o dwóch znudzonych sobą parach małżeńskich. 
Alex i Doris oraz Bea i Christoph szukają wrażeń, by podnieść temperatu-
rę swoich związków. Pary poznają się na portalu randkowym, a następ-
nie postanawiają urządzić wspólną, intymną schadzkę. Sytuacja kompli-
kuje się jednak już na samym początku wieczoru, a spotkanie staje się 
początkiem emocjonujących zmian w życiu całej czwórki. Pełna humoru 
komedia zaskakuje błyskotliwymi dialogami i inteligentnymi ripostami. 
Spektakl to jednak nie tylko fantastyczna zabawa, przedstawienie budzi 
też refleksję nad tematem nowoczesnych małżeństw oraz manipulacji 
uczuciami. W Szczecinie zobaczymy realizację w reżyserii Tomasza Ga-
wrona. Na scenie pojawią się m.in. Anna Mucha, Barbara Kurdej-Szatan, 
Mikołaj Krawczyk i Michał Ziembicki.

Teatr Współczesny, 10 grudnia, godz. 20.00
kw

foto: materiały prasowe

Świętowania 
W Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych 
jednocześnie panuje atmosfera świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, 
jest zabawa weselna, chrzciny, Andrzejki, oraz… pogrzeb. Niezwykle 
wciągająca wystawa „Świętowanie” to już piąta prezentacja zbiorów 
Działu Etnografii Pomorza. Tym razem eksponaty, których wiele poka-
zywanych jest po raz pierwszy, ilustrują właśnie bogactwo ludowych 
obrzędów i zwyczajów dorocznych i rodzinnych. Opowieść o świętowa-
niu ma układ kalendarza. W porządku chronologicznym przedstawione 
są rodzime tradycje związane z najważniejszymi świętami kościelnymi, 
ale także z innymi ważnymi uroczystościami dorocznymi – dożynkami 
czy okresem zadusznym. W ten chronologiczny kontekst wpleciona 
jest druga narracja, odnosząca się do najważniejszych wydarzeń w na-
szym życiu: narodzin, małżeństwa i śmierci. To unikatowe doświadcze-
nie porównania czasu minionego z obecnymi sposobami świętowania.  
Dla młodych często zaskoczenie, dla starszych – podróż do przeszłości. 
Wystawa czynna będzie do maja przyszłego roku. 
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Prawdopodobnie najzabawniejsza 
kobieta w Polsce

Legendarny element żeński, awangarda polskiego kabaretu, słynny… Asior. Mówi się o niej, że jest najśmieszniejszą kobietą w Polsce. Joanna Ko-
łaczkowska to znana aktorka i autorka tekstów kabaretowych, która odwiedziła Szczecin, by wystąpić na festiwalu SZPAK. Z tej okazji postanowi-
liśmy zadać jej kilka pytań. W rozmowie dla Prestiżu opowiedziała m.in. o tym, co myśli o nowych kabaretach, dlaczego lubi grać wredne kobiety 
i co ją śmieszy. 

Kiedyś powiedziała Pani o kabarecie: „To jest pasja, która, na szczę-
ście, łączy się z pracą”. Dalej Pani tak uważa?
Tak, nic się nie zmieniło. Nadal jest to niesamowita pasja i praca. Już 
samo rozmawianie o kabarecie, analizowanie skeczu, wymyślanie pio-
senki, daje nam dziką przyjemność. Gdy nie ma wśród nas osób postron-
nych, oddajemy się rozmowom, planowaniu tego, co zrobimy w przy-
szłości. Nie ma w tym zawodzie większego szczęścia, niż ciekawość, 
jaką czujemy stojąc za kulisami. Trochę niespodzianki i trochę przypusz-
czeń, jak będzie dziś, jak zareaguje publiczność.
Przyjechała Pani do Szczecina wraz z kabaretem Hrabi na festiwal 
komedii SZPAK. Wydarzenie to daje możliwość zaistnienia począt-
kującym artystom. Co Pani myśli o młodych komikach i nowych ka-
baretach? Jak podobają się Pani ich pomysły?

Zauważam lekki odwrót od kabaretu. Nastąpiło pewne wysycenie, ale 
wciąż naprawdę jest się kim zachwycać. Podobają mi się ostatnio gru-
py improwizacyjne i cieszy mnie, że „impro” tak świetnie się rozwija  
w Polsce.
Przy okazji, wróćmy do Pani początków. W latach 90. panował 
prawdziwy boom na kabarety, prężnie rozwijało się zielonogórskie 
zagłębie kabaretowe i działał kabaret „Potem”. Co pamięta Pani  
z tamtych czasów? Czy chętnie je Pani wspomina?
Wspominam jako czas bez odpowiedzialności, bez żadnych stresów. 
Studiowaliśmy sobie do południa, po zajęciach w klubie robiliśmy ka-
baret, wieczne próby, które przeradzały się w spotkania towarzyskie. 
Cokolwiek robiliśmy, musiało nam przynosić przyjemne doznania, nic 
nas nie goniło, żadnej presji. Szczęśliwy czas, w którym odkrywałam 
swoje zamiłowania.
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W jednej z rozmów przyznała Pani, że lubi grać postaci złe, 
wredne. Dlaczego?
Są wyraziste, łatwiej je zagrać. Każdy ma to niemal pod nosem, wy-
starczy w sobie obudzić wspomnienia, gdy byliśmy dziećmi, a do-
rośli wokół dawali popisy rozmaitych zachowań. Dzieci rejestrują  
i potem, tak jak ja – potrafią to na scenie wskrzesić. Przyjemniej się 
gra postaci wredne, bo można sobie poużywać, zupełnie bezkarnie.
Nawiązując do poprzedniego pytania: Na scenie gra Pani silne, 
pewne siebie kobiety. Skąd czerpie Pani inspiracje? I ile jest 
prawdziwej Joanny Kołaczkowskiej w kabarecie?
Jakaś część na pewno jest. Daję swoją energię, głos, osobowość,  
ale jednak staram się wcielać. Motywuje mnie i napędza taki rodzaj 
grania, by odczuwalna była moja naturalność, z domieszką wykre-
owanej postaci. Ludzie czując tę naturalność, mogą mieć wrażenie, 
że nie gram, a po prostu mówię jako Joanna Kołaczkowska. Jednak 
to tylko wrażenie, zresztą – bardzo pozytywne. Dzięki niemu postać 
żyje, jest z krwi i kości. To podbija humor, żarty.
Teraz  w świecie kabaretowym bardzo modne są kontrower-
syjne tematy, np. kościół lub polityka. Pani jednak od lat unika 
poruszania drażliwych kwestii i nie podąża za modami. Jak się  
to Pani udaje? 
Kabaret Hrabi nie lubi żartować z polityki, zwyczajnie szkoda  
na to czasu. Zajmowanie się publicystyką to nie dla nas, bo po pierw-
sze – śmieszy nas co innego, po drugie – inni robią to nieźle, więc 
po co? Fakty przemijają bardzo szybko, zawrotna rotacja powoduje,  
że niektóre tematy dezaktualizują się niemal z dnia na dzień. Nasz 
plan to pisanie skeczów i piosenek, które będą śmieszyć również  
za 100 lat.
Czy inni członkowie Pani rodziny mają podobne poczucie humo-
ru? Czy często żartuje Pani przy rodzinnym stole?
Przy rodzinnym stole niezwykle rzadko, częściej zdarza się, że to 
najbliżsi mnie rozśmieszają. Nie lubię presji bycia jakąś, według 
czyichś wyobrażeń lub oczekiwań. Ma być naturalnie, ma być miło 
i ciepło. Zatem nie naprężam się i nie żartuję. Koledzy z kabaretu 
mają identyczne poczucie humoru, śmiejemy się na szczęście w tych 
samych momentach. Chyba trudno byłoby nam pracować razem  
i wymyślać sceny, gdybyśmy nie czuli pewnej wspólnoty.
A co prywatnie Panią śmieszy? Jaki rodzaj humoru jest Pani naj-
bliższy? Lubi Pani kawały, a może ma Pani swój ulubiony skecz 
lub piosenkę kabaretową? 
Lubię kawały, ale słuchać, broń Boże opowiadać. Już niejednokrotnie 
przekonałam się, że zanim publicznie opowiem kawał, muszę go sobie 
najpierw dobrze przypomnieć. Jest coś w opinii, że kobiety palą kawa-
ły. Świetnym przykładem jest pewna pani, która chciała opowiedzieć 
kawał. Brzmiał on następująco: „Jaka jest różnica między Anglikami  
a Rosjanami? Ogromna. Anglicy mają maniery, a Rosjanie manierki”.  
A tak go opowiedziała: „Anglicy mają maniery, a Rosjanie menażki”.  
To wszystko na ten temat. Ja mam podobnie. Strzegę się. Uwielbiam 
za to piosenki Starszych Panów. To muzyczno-poetyckie majstersz-
tyki. Moje serce przepełnia radość, że te utwory zostaną z nami na 
zawsze, jednocześnie czuję lekką zazdrość, że to nie my je wymy-
śliliśmy.
Podobno to Adam Nowak z zespołu „Raz, Dwa, Trzy” namówił 
Panią do udziału w castingu do kabaretu. Ma Pani z nim kon-
takt? Co mówi teraz, kiedy jest Pani nazywana „carycą polskie-
go kabaretu”?
Gdy się spotykamy z Adamem, najczęściej wspominamy czasy, gdy 
zalegaliśmy na IX piętrze w akademiku, albo śpiewając albo śmiejąc 
się nieprzytomnie. Ciekawostką jest fakt, że te powroty do przeszło-
ści są bardzo przyjemne, ale chyba to, co robimy obecnie jeszcze 
bardziej. Zawsze sobie powtarzam, że nie wolno zamykać rozdzia-
łów, że skoro tak miło się wspomina coś, co już było, nic nie stoi 
na przeszkodzie żeby to wskrzesić. Choćby w zupełniej innej formie. 
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tel.: 501 679 678, 502 506 789
www.madurainvestmen.pl

Bezrzecze
domy w zabudowie bliźniaczej

Bardzo wysoki standard: 
- solary - okna trzyszybowe - rolety zewnętrzne
- odkurzacz centralny - ogrzewanie podłogowe
- duży ogród - dwa miejsca parkingowe

Mierzyn ul. Topolowa
- domy w zabudowie bliźniaczej
Już w sprzedaży!



Osobom występującym na scenie bardzo trudno zachować 
prywatność, ale Pani w jednym z wywiadów została nazwana 
„antycelebrytką”. Jak to możliwe? Ma Pani jakiś sposób na to, 
by media nie interesowały się prawdziwym życiem Joanny Ko-
łaczkowskiej?
Oczywiście, że mam. Należy samemu się nie otwierać, nie informo-
wać, nie wrzucać zdjęć z dziećmi, z rodziną. Jeśli się samemu będzie 
pilnowało prywatności, nikt nie poczuje się zaproszony. Proszę 
zwrócić uwagę, czy Anna Dymna jest obecna w magazynach plot-
karskich? Nie. Bo nie chce. Poza tym, kabarety – ludzie żartujący  
z samych siebie, nie są smacznym kąskiem dla paparazzi. Nam  
nie zależy na takim zainteresowaniu, my sami wybraliśmy. 
Myślę, że po tylu latach na scenie można nazwać Panią ekspertem  
od rozśmieszania ludzi. Czy Polacy mają według Pani poczucie 
humoru? Z czego najbardziej śmieje się publiczność kabaretów?
Oj różnie, ale chyba historie obyczajowe śmieszą najbardziej. Wyra-
ziste, dziwaczne postaci, zdrady małżeńskie, zły i durny szef, narze-
kające, wredne gadatliwe żony, mąż ciapa. Zatem widzowie śmieją 
się z siebie. Ze swoich dysfunkcji, wad i problemów. Możliwe, że my 
widzowie mamy w sobie tę nieuświadomioną chęć obśmiania proble-
mu, żeby się nim nie zadręczać.
Na koniec chciałabym jeszcze zapytać o uroki występowania  
na scenie. Odgrywając rolę musi być Pani poważna, ale czasem 
trudno powstrzymać śmiech. Przypomina sobie Pani swoją naj-
zabawniejszą wpadkę? Jak wybrnęła Pani z kłopotliwej sytuacji?
Graliśmy skecz „Egzamin” (program „Tak, że o”) i wkładałam za ku-
lisami różowe, wieśniackie kozaczki. Miałam mało czasu, więc ro-
biłam to w panice. Szamotałam się z tymi butami, nogi nie weszły  
w buty, a musiałam natychmiast wychodzić na scenę. Weszłam 
więc, stopy mając w cholewkach. Wyglądało to kosmicznie i tak 
śmiesznie, że zostało na zawsze.
Uwielbiam ten skecz, przypomina mi moje studenckie lata. Bar-
dzo dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Karolina Wysocka, foto: Anna Majer
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ALEKSANDRA ARENDT BAŁTYK  
– HISTORIE ZZA PARAWANU

Co Tomasz Raczek robił na transatlantyku Stefan Batory? Dlaczego po plaży paradowano w sukienkach? Czy brązowa opalenizna zawsze była  
w modzie? Gdzie nad morzem była „nowa Warszawa”, a gdzie „małe Zakopane” Jak zmieniały się nadmorskie kurorty i moda plażowa. Odpowiedzi 
na te pytania znajdziecie w fascynującej książce „Bałtyk – historie zza parawanu”. O bałtyckich tajemnicach, o tym ile prawdy jest w legendach 
rozmawiamy z autorką książki, Aleksandrą Arendt. 

Co Panią najbardziej zaskoczyło w trakcie pisania tej książki, która 
historia okazała się najbardziej intrygująca, niesamowita?
Tylko jedna? To cios poniżej pasa (śmiech). Każda z tych historii zasko-
czyła mnie na swój sposób. Jednak najbardziej zaintrygował mnie nieist-
niejący już wyciąg plażowy w Jastrzębiej Górze. Dowiedziałam się o nim 
zupełnie przypadkowo. Nie pamiętam gdzie natknęłam się na zdjęcie, 
na którym była ta winda. Od razu zaczęłam szukać o niej informacji,  
a tych było niewiele. Na szczęście mieszkańcy podzielili się ze mną swo-
imi wspomnieniami i zdjęciami. W dwudziestoleciu międzywojennym 
Jastrzębia Góra stała się modnym kurortem, do którego chętnie ściąga-
ła elita z całego kraju. Nazywana była nową Warszawą. Winda powstała 
na stromym klifie, po to by łatwiej było dostać się na plażę. Na samej 
górze żelbetonowej wieży zaprojektowano taras widokowy. Niestety, 
wybuchła wojna i windy nie uruchomiono. Zaczęła działać dopiero  
w 1967 roku, przez dwa sezony. Potem wyłączono ją z użytku, bo klif za-
czął się obsuwać. W 1982 roku, podczas sztormowej nocy, konstrukcja 
runęła na plażę. 
Zmierzmy się zatem z tymi ciekawostkami. Zacznijmy od Helu,  
a w zasadzie od Starego Helu, którego już nie ma, bo pochłonęły go 
bałtyckie fale... 
Stary Hel to osada, która naprawdę istniała. Znajdowała się około  
1,5 km na północny zachód od obecnego miasta. Trudno powiedzieć, 
kiedy dokładnie powstała. Dokumenty, w których pojawia się Stary Hel 
pochodzą z XIV wieku. Co można powiedzieć o tej osadzie? Była dość 
bogata, a to dzięki obfitym łowiskom śledzi i dobrym układom handlo-
wym. Helanie mieli winiarnie, karczmy, port i stocznie. Żyć, nie umierać! 
Niestety, ze względu na położenie – narażone ciągle na działania żywio-
łów, osada przestała istnieć – tak twierdzą historycy. Legenda, jednak 
mówi co innego. Stary Hel miał zniknąć przez grzechy mieszkańców. 
Nie zdradzajmy wszystkiego, bo warto sięgnąć do książki. Zapytam  
o co innego. Ponoć zwyczaj zażywania kąpieli w Bałtyku upo-
wszechnili Francuzi...
To Anglicy pierwsi zaczęli zachęcać do morskich kąpieli. Uważali,  
że słona woda może mieć zbawienny wpływ na zdrowie. Ale kąpiele  
w Bałtyku rzeczywiście upowszechnili Francuzi, którzy  pojawili się  
na naszym Wybrzeżu po zakończeniu wojen napoleońskich. W końcu 
to lekarzowi z Alzacji zawdzięczamy rozwój kąpieliska w Sopocie, ale 
nie tylko. Doktor Haffner miał też spory wkład w powstanie kąpieliska 
w Gdańsku Brzeźnie. 
Okazuje się, że w dawnych czasach kąpiele w zimnym Bałtyku miały 

szerokie zastosowanie...
Można powiedzieć, że były lekiem na całe zło. Kąpiele w morzu miały 
wyleczyć histerię, reumatyzm, depresję, anemię, nawet paraliż. Brzmi 
niedorzecznie? Pewnie tak, ale te 170 lat temu nadmorskie kuracje cie-
szyły się sporym zainteresowaniem. A to za sprawą Anglików, którzy 
rozpływali się nad leczniczym zastosowaniem słonych kąpieli. Ta moda 
przywędrowała również nad Bałtyk. 
Wystarczyło kilka razy wejść do wody i choroby ustępowały?
To nie było takie proste (śmiech). Jeśli ktoś chciał podreperować swo-
je zdrowie, najpierw musiał się wybrać do lekarza. To on ustalał jak 
przebiegała cała kuracja. I tak pewien warszawski aktor miał przejść  
na dietę i codziennie przez 60 dni zażywać kąpieli w morzu. Bez względu  
na pogodę. Jakby tego było mało, obowiązywał cały szereg zasad, które 
określały jak prawidłowo się kąpać.  
Ponoć w XIX wieku nad Bałtykiem obowiązywała segregacja pla-
żowiczów? Dlaczego na plażach wprowadzano osobne strefy i dla 
kogo one były przeznaczone?
Płeć piękna i płeć niebezpieczna na jednej plaży? Wykluczone. W XIX 
wieku po prostu nie wypadało razem wypoczywać nad wodą. Dlatego 
plaże dzielono na trzy części: dla pań, panów i małżeństw z dziećmi. 
Strefy wydzielały płachty z materiału albo płoty. Czasami wyznaczano 
nawet godziny kąpieli. Oczywiście nie wszystkim te zasady się podo-
bały. Nie brakowało śmiałków, którzy nic sobie nie robili z tych ogra-
niczeń. W Świnoujściu pewien młody Niemiec założył damski czepek 
i wpłynął do „damenbadu”. Wszystko po to, by poflirtować z urodziwą 
Polką. Takich mistyfikacji było więcej. 
Dzisiaj każdy z nas marzy o pięknej, brązowej opaleniźnie. Kiedyś 
jednak było zupełnie na odwrót, a plaże latem były pełne ubranych 
od stóp do głów ludzi. Dlaczego? 
Opalenizna była „zarezerwowana” dla biednych, dlatego bogaci kura-
cjusze tak skrupulatnie chronili się przed słońcem. Parasolki, długie 
suknie, rajstopy – każdy sposób był dobry, byle tylko uchronić się przed 
zarumienioną skórą. Zachowała się nawet relacja pewnej kobiety z Ko-
łobrzegu, która nie zdołała uratować córek przed letnią opalenizną. 
Cóż to był za dramat! Matka bardzo bała się o swoje dzieci. Ale wcale  
nie chodziło jej o ewentualne poparzenia. Martwiła się, że gdy dziew-
czynki wrócą na stancję, będą wyzywane od wieśniaków. Kobieta była 
tak zdesperowana, że robiła im okłady z maślanki. Po co? Żeby je choć 
trochę wybielić…Wszystko zmieniło się, gdy pojawiła się Coco Chanel.
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Impresja Salon Dekoracji Okien
ul. Śląska 9, 70-432 Szczecin
tel. +48 91 48 32 127
kom. +48 603 863 786
www.salonyfiran.pl

Doradzamy, Mierzymy, Szyjemy, Montujemy.
Jest takie miejsce na mapie Szczecina, gdzie powstają jedyne w swoim rodzaju dekoracje okien oraz wnętrz.

Oferujemy przede wszystkim znakomitą jakość.

Mamy w ofercie tkaniny, firany, 
zasłony, rolety rzymskie, karnisze, 
żaluzje aluminiowe, drewniane, 
plisy oraz obrusy, poduszki, kapy  
i wiele innych.

reklama

No właśnie, kiedy zaczęła się rewolucja w modzie plażowej i jak ona 
przebiegała?
Pierwsze kostiumy kąpielowe nie były ani ładne, ani przydatne. Tak na-
prawdę utrudniały zażywanie kąpieli. Szorstkie, grube materiały, koł-
nierzyki, pantalony – nie brzmi to zbyt zachęcająco. Duży wpływ na to 
jak później wyglądały kostiumy miała pierwsza wojna światowa. Stała 
się ona początkiem rewolucji obyczajowej. Mężczyźni ruszyli na front, 
a kobiety same musiały sobie radzić z codziennymi trudami. Były silne  
i niezależne, a to nie umknęło uwadze projektantów. Sama Coco Chanel 
forsowała styl kobiety-chłopczycy. Powoli stroje były coraz krótsze. 
W końcu kobiety nie wstydziły się pokazać łydek. Na kolejną rewolu-
cję trzeba było poczekać na odważną Brigitte Bardot odzianą w skąpe 
bikini. 
Cofnijmy się jeszcze bardziej w czasie. Mamy XVIII wiek i na bałtyc-
kie plaże wjeżdżają wozy kąpielowe.... 
Teraz takie wozy byłyby wielką atrakcją. Kilka wieków temu przede 
wszystkim pełniły funkcję użytkową. Miały skutecznie ukrywać wsty-
dliwe plażowiczki przed ciekawskimi spojrzeniami podglądaczy. Jak? 
Pani wsiadała do wozu, który stał na brzegu, a ten po chwili wjeż-
dżał do morza. Jedne plażowiczki się przebierały, inne pływały nago.  
Po skończonej kąpieli wjeżdżały wozem na brzeg. Takich wozów używano  
np. w Sopocie. 
Dzisiaj na plażach królują parawany. Jakie inne ciekawe wynalazki 
plażowe można było spotkać nad Bałtykiem w dawniejszych cza-
sach? 
Zanim pojawiły się parawany, popularne były grajdołki, czyli piaszczy-
ste okopy na plaży. Te usypywali nie tylko dorośli, ale i dzieci. Przeglą-
dając prasę z lat 80. natknęłam się nawet na artykuł, w którym opisa-
no „wojnę” o grajdołek. Plażowicze uwielbiali też wiklinowe kosze.  

Te można było zobaczyć m.in. w Brzeźnie, Świnoujściu, czy Sopocie.  
Na szczęście na niektórych plażach znów pojawiły się te urocze „wikli-
nowe osiedla”. 
Co mają ze sobą wspólnego skoki narciarskie i polskie wybrzeże?
Nic, prawda? Większość osób tak by właśnie odpowiedziała. Wcale 
mnie to nie dziwi, bo ja też nie mogłam uwierzyć w to, że w Trójmieście 
w latach 1940-1970 uprawiano skoki narciarskie. Oczywiście nie miały 
one nic wspólnego z nowoczesnymi obiektami, na których teraz biją re-
kordy nasi skoczkowie. Te trójmiejskie skocznie często wykorzystywały 
naturalne ukształtowanie terenu. Skoczkowie, z którymi się spotkałam, 
wspominają, że „stawali na wzniesieniu i rzucali się w przepaść”. Nie 
mieli kombinezonów i kasków. Skakali w powyciąganych swetrach i na 
nartach znalezionych gdzieś w domowych piwnicach. Ale dawali z siebie 
wszystko. W Sopocie nawet ruszyły prace nad budową skoczni z praw-
dziwego zdarzenia…
I na koniec zapytam co Tomasz Raczek robił na transatlantyku Stefan 
Batory?
Spełniał swoje wielkie marzenie. I nie chodziło tutaj o udział w wyciecz-
kowym rejsie. Tomasz Raczek nie zamierzał wylegiwać się w swojej 
kajucie, on chciał być marynarzem. Przez lata nie dawno mu żadnych 
szans, ale kiedy stał się już popularny, otworzyły się przed nim nowe 
możliwości. Prezes Polskich Linii Oceanicznych zaproponował Raczko-
wi posadę oficera rozrywkowego. Jego zadaniem było dbanie o dobre 
samopoczucie pasażerów. Jak? Organizował bale, pokazy mody, spotka-
nia klubu dyskusyjnego. Na „Stefku” dużo się działo. Ale nie zdradzajmy 
wszystkiego.  

rozmawiał: Jakub Jakubowski 
foto: materiały prasowe



Są parą w życiu prywatnym i zawodowym. Ona – absolwentka Akademii
Muzycznej w Gdańsku w klasie klarnetu, wydziału muzykologii paryskiej
Sorbony i Szkoły Aktorskiej w Paryżu, wielokrotnie doceniana jako 
dramaturg. On – wybitny francuski wirtuoz klarnetu i uznany pedagog 
jednej z najstarszych uczelni muzycznych świata, Konserwatorium 
Królewskiego w Brukseli. Koncertował w największych salach z najwy-
bitniejszymi artystami, zespołami kameralnymi i orkiestrami. Patrycja 
Fessard i Jean-Marc Fessard współtworzą wspólnie ze szczecińskim Te-
atrem Kameralnym jeden z najoryginalniejszych festiwali muzyczno-te-
atralnych Euromusicdrama. 
To koncerty muzyki teatralnej interpretowane przez muzyków o mię-
dzynarodowej renomie, orkiestrę Filharmonii Szczecińskiej, ale także 
wydarzenia na pograniczu obu dziedzin sztuki z udziałem wybitnych 
aktorów, a także koncerty-wykłady, sympozja i warsztaty teatralno- 
muzyczne.
Jak Państwo trafiliście do Teatru Kameralnego?
Jean Marc Fessard: Jestem nie tylko pasjonatem muzyki, ale rów-
nież zapalonym teatromanem i podczas moich pierwszych pobytów  

w Polsce w czasie wizyt w teatrze zwracałem uwagę w pierwszej ko-
lejności na muzykę i scenografię. Zauważyłem, że ważność muzyki  
w teatrze zaczyna zanikać. Dawniej było tak, że wielcy kompozytorzy 
jak Lutosławski, Penderecki czy Darius Milhaud pisali muzykę teatral-
ną. Aktualnie jest ona wykonywana głównie na scenach muzycznych. 
Nagranie, komputery wypierają żywych muzyków ze scen teatralnych.  
Z drugiej strony dla naszej aktorsko-muzycznej pary napisano dużo pra-
premierowych utworów, które są hybrydą teatru i muzyki. W Teatrze 
Kameralnym i w osobie Michała Janickiego znaleźlismy patrona sztuki, 
pod jego skrzydłami równie dobrze rozwijają się aktorzy jak i muzycy,  
np. współpracujący z nami świetny pianista Michał Francuz.
Patrycja Fessard: Co ważne, w Teatrze Kameralnym jest znakomita 
akustyka, tak dobra, że nie słychać przejeżdżających obok tramwajów 
(śmiech). To miejsce ma magię, w środku miejskiego hałasu istnieje nie-
samowita przestrzeń, idealna pod uprawianie teatru instrumentalnego 
i przeróżnych jego hybryd. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się tutaj, 
co było oczywiste, kiedy poznaliśmy to miejsce. W następnym roku  
do festiwalowych partnerów dołączyła Filharmonia a następnie Teatr 
Polski.

KLARNET, SUKNIA I TEATR
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rozmawiała Aneta Dolega, foto: Jarosław Gaszyński

ZACZNIJMY JESZCZE RAZ 
2.03.2019 

godz. 17.00 i 19.15 
Teatr Lalek PLECIUGA 

w Szczecinie

CHCESZ SIĘ BAWIĆ  
ZADZWOŃ: 
18.03.2019 

Godz. 17.00 i 20.00 
Opera na Zamku w Szczecinie

BILETY DO NABYCIA:  
bilety.fm ,CIKiT na Zamku,  

kupbilecik.pl 
 www.intermedium.szczecin.pl 

oraz tel.600 651 732

Zapraszamy na naszego  
FB Intermedium  

- Teatr i Wydarzenia Rozrywkowe

Jak doszło do Waszego spotkania z Michałem Janickim a także  
jak sami się poznaliście?
P.F.: Piętnaście lata mu napisałam spektakl poetycko-muzyczny „Szkla-
ny kosz”, który otrzymał nagrodę na Festiwalu Kobiet Twórców w Bruk-
seli. Po nim Michał Janicki zaprosił mnie jako aktorkę i autorkę tego tek-
stu do Szczecina do teatru, który wtedy mieścił przy pl. Żółnierza. Wraz 
ze mną pojawił się mój mąż, który zastąpił wielkiego pianistę improwi-
zatora. Okazało się, ze świetnie radzi sobie również z muzyką teatral-
ną. Natomiast Jean-Marca poznałam na konkursie muzyki kameralnej  
im. Johanessa Brahmsa w Gdańsku. Byłam osobą, która prezentowała 
ten konkurs. Jako, że jestem też zapaloną klarnecistką podeszłam wtedy  
do nieznanego mi jeszcze mojego przyszłego męża i powiedziałam mu, 
że jestem zachwyconą jego grą i zapytałam go o stroiki. A on mi na to: 
„ale ma pani piękną suknię!” (śmiech). Tak się poznaliśmy. Połączyła nas 
wspólna pasja i miłość do muzyki… no i moja suknia.
JM.F. Pomysł na festiwal pojawił się po pierwszym koncercie w murach 
Teatru Kameralnego. Wszyscy byli zachwyceni akustyką tego miejsca. 
Po czymś takim postanowiliśmy działać dalej. Swoje archiwa dla nas 
otworzyło francuskie radio, Comedie Francaise, radio Teatru Drama-
tycznego w Berlinie. Mieliśmy konferencje, wykłady, koncerty, Telewizja 
Polska zainteresowała się żywo naszym projektem, ponieważ pierwsza 
edycja była zorganizowana z festiwalem Ars Musica w Brukseli. Drugą 
edycję zrobiliśmy już przy udziale Filharmonii a trzecią przy współpracy 
z Teatrem Polskim. Z roku na rok festiwal się rozrasta i potrzebujemy 
co raz więcej miejsca.

Jakim kluczem kierujecie się przy organizacji festiwalu i jaka jest 
jego główna idea?
Wychodzimy od muzyki teatralnej, którą znajdujemy w archiwach. Oka-
zuje się, że się ten rodzaj muzyki świetnie komponuje się ze słowem, 
oszczędnie dawkowanym, ale bez nadbudowanej scenografii, przy uży-
ciu zaledwie kilku elementów. Jako twórcy festiwalowi chcemy żeby te-
atr wybrzmiewał akustycznymi dźwiękami, chcemy żeby więzi muzyki  
z teatrem powróciły do bazy. Tworzymy świat, którego nie znajdziemy 
w Internecie czy telewizji.
Na co dzień mieszkacie we Francji w Wersalu. Jak z tej perspektywy 
wygląda Polska pod względem kultury a jak Francja?
P.F. Kultura francuska jest mocno nastawiona na literaturę. Polska  
to kraj muzyki, ponieważ nie istniałaby bez Chopina i Paderewskiego. 
Francja przetrwała Wielką Rewolucję dzięki literaturze. To tutaj jest 
najwięcej noblistów z tej kategorii. Jest tak, że teatr, Molier to Francja 
a Polska, pomimo tego, że we Francji są świetni muzycy i sale i szkoły, 
nadal wibruje muzyką klasyczną. Widać powrót do muzyki klasycznej. 
Pełne uczelnie muzyczne, pełne sale koncertowe.
MJ.F. Zabawna jest taka sytuacja, że w Warszawie lotnisko nosi nazwi-
sko Fryderyka Chopina a we Francji nie ma np. Debussy’ego tylko Char-
les de Gaulle. To świadczy o tym jak kultura dla Polaków jest ważna.  
We Francji mówmy o tym jak o potrzebie, która idzie ze środka, z we-
wnątrz. Oznacza to samo co w Polsce „z potrzeby serca.
Dziękuję za rozmowę.

reklama
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Niech żyje bal!
Doskonała włoska muzyka, tańce w weneckich maskach i znakomite 
menu.  Prawdziwa Bella Italia! Właśnie pod tym hasłem w hotelu Radis-
son Blu odbył się kolejny bal dobroczynny Lions Club Szczecin Jantar.  
Na wydarzenie przybyło spore grono gości, w tym członkowie klubu z Bari 
i Berlina. Co ciekawe, w nastrój słonecznej Italii uczestników balu wpro-
wadził artysta Nicolo Palladini, Włoch mieszkający od kilku lat w Polsce. 
Pieniądze zebrane z licytacji zostały przeznaczone na oddział geriatrii  
w szpitalu przy ul. Arkońskiej. Nie dość, że zebrano sporą sumę na szczyt-
ny cel, to jeszcze goście balu wspaniale bawili się do białego rana.         kw

foto:  Igor Skawiński, Przemysław Lewandowski

Goście LC Berlin Spree

Członkinie LC Szczecin Jantar

Dr Urszula Majewska (Ordynator oddz. geriatrii w szpitalu przy Arkońskiej), Halina 
Stanuch (Prezydent LC Szczecin Jantar), Ewa Hełka (Gubernator Okresu 121 Polska)

Angelo Rella (Konsul Honorowy Republiki 
Włoskiej) z małżonkąAnetta i Tomasz Byrscy Ewa Hełka (Gubernator Okręgu 121 Polska), Michael Faude (Prezydent LC Pariser Platz 

z Berlina), Halina Stanuch (Prezydent LC Szczecin Jantar), 

Ewa Hełka (Gubernator Okręgu 121 Polska ), Krzysztof Mokrzycki (Prezydent LC Szczecin Magnolia), 
Halina Stanuch (Prezydent LC Szczecin Jantar), Krzysztof Biedulski (Przewodniczący Regionu Północ-

no-Zachodniego Okręgu 121 Polska), Krystyna Rynkun (LC Rainbow Bridge)

Goście z LC Palo del Colle Auricarro z BariDr Elżbieta Andrysiak-Mamos, Sebastian Kulesza, Halina Stanuch

Krystyna Rynkun, notariusz Zofia Daleszyńska, Lilianna Kamińska Adrianna Zalewska, Krystyna Araszkiewicz, Dariusz Baranik (TVP3), Halina Stanuch, Agata Chlubek
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Teatr w muzyce

Bosski pokaz

Koncertem inauguracyjnym w Teatrze Polskim rozpoczęła się trzecia edy-
cja Festiwalu Euromusicdrama organizowanego przez Teatr Kameralny. 
Zabrzmiały inspirowane teatrem utwory: „Kwartet na Koniec Czasu” 
Oliviera Maessiana i „Eriko” Michela Lysighta. Na scenie, ale także w ku-
luarach pojawili się tacy wybitni muzycy jak: Tomasz Daroch, Jean-Marc 
Fessard, Michał Francuz i Piotr Pławner. Było uroczyście i bardzo towa-
rzysko.
ad

Centrum Mody Ślubnej podczas 3. Targów Ślubnych Wedding Arena zapre-
zentowało bardzo udany pokaz. Piękne modelki, różnorodne stylizacje ślubne  
z najnowszej kolekcji i doskonała oprawa muzyczna sprawiły, że wydarze-
nie to na długo pozostanie w pamięci widzów. O wyjątkowe detale zadbały 
Aleksandra Kasielska, Liliana Nogal, stylistki z salonu Szyk oraz specjalistki  
z Magic flower oraz kwiaciarni Romantyczna. Nad wszystkim czuwała zaś 
właścicielka CMŚ Monika Boska-Nowakowska, a jako wisienka na torcie pięk-
nego spektaklu wystąpiła utalentowana Kasia Buja-Kazuba.                             kw

foto:  Włodzimierz Piątek

foto: Paulina Drwal

Od lewej: Ewa Raciborska, Katarzyna Niezabitowska. Irena Brodzińska,  
Patrycja Fessard, Piotr Piechocki, Karolina Piechocka

od lewej: Jolanta Poźniak, Barbara Więckowska, Marzena Perzanowska-Stefańska

Od lewej: Adam Chociaj i Armand Fessard

Mariusz i Małgorzata Talarczykowie

Katarzyna Chociaj z mężem i Jean-Marc Fessard

Od lewej: Piotr Pławner, Jean-Marc Fessard, Tomasz Daroch, Armand Fessard, Patrycja 
Fessard, Michał Francuz, Zofia Janicka i Michał Janicki

Od lewej: Liliana Nogal, Marzena Cieślik, Monika Boska-Nowakowska (właścicielka 
CMŚ), Sabina Połtawska

Od lewej: Magdalena Michalak, Emilia Morgaś, Liliana Nogal, Marzena Cieślik

Małe modelki: Lilia i Zuzia
Od lewej: Magdalena Michalak, Emilia Morgaś, Liliana Nogal, Marzena Cieślik, Kasia Buja-Kazuba, 

Karina Pochwała, Sabina Połtawska, Agnieszka Gulczyńska, Aleksandra Popiela, na dole: Lila i Zuzia
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Sztuka od kuchni

Wieczór muzycznych wrażeń

Kuchnie często przypominają pracownie artystów - z tego założenia 
wyszli właściciele S-line Studio w Gorzowie Wielkopolskim, organizu-
jąc otwarcie nowej siedziby salonu połączone z wernisażem fotografii 
Szymona Brodziaka. Laureat 28 nagród fotograficznych pokazał swoje 
prace w niecodziennym otoczeniu minimalistycznie urządzonych kuchni, 
w których na żywo gotował Robert Wojnarowski, master chef marki Bos 
ch Siemens. Goście nie mogli się nasycić rozmowami o kulinariach i sztuce.
im

W tym sezonie Teatr Polski zachwycił swoich widzów premierą musicalu 
„Zamek z piasku” na motywach dzieła Gabrieli Zapolskiej. Co, ciekawe za 
reżyserię sztuki odpowiada Andrzej Zaorski, a muzykę – Tomasz Bajerski. 
Spektakl został nagrodzony gromkimi brawami, a tuż po nim odbył się ban-
kiet i koncert. Goście spragnieni dalszych wrażeń muzyczno-wokalnych  
z entuzjazmem przywitali Sylwię Różycką, Felipe Alonso Cespedens San-
cheza oraz Krzysztofa Baranowskiego. Artyści dali wirtuozerski popis,  
a wiele utworów publiczność zaśpiewała razem z nimi.                                                 kw 

foto:  Łukasz Bernas

foto: Włodzimierz Piątek

Od lewej: Tomasz Najder, Mieczysław i Mirosława Chruściel, Elżbieta i Sławomir PreissOd lewej: Andrzej Oryl z małżonką

Maria Kowalska-Danilkiewicz,  
Katarzyna Bieschke-Wabich Adam Grochulski, Janusz Zaorski Od lewej Anna Bal, od prawej Wojciech Bal

Szymon Brodziak i goście S-line Studio

Właściciele S-line Studio: Marta Sobieszek i Grzegorz KumiszczaSzymon Brodziak zaprezentował swoje czarno-białe fotografie w S-line Studio

Dominika Bochońska prezenterka TVP3, Łukasz Trembacz,  
Grzegorz Kumiszcza – właściciel S-line StudioMaster chef marki Bosch Siemens Robert Wojnarowski i jego kulinaria

Emilia Książek, Tomasz Stefaniak, Aneta Wawrzyniak, Marta Sobieszek – właścicielka S-line Studio 
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Twórcy filharmonii wyróżnieni

Świętowanie z pluszowym misiem

Koncert dla hospicjum

Twórcy szczecińskiej filharmonii, Fabrizzio Barozzi i Alberto Veiga, zostali 
wyróżnieni przez Izbę Architektów RP. Otrzymali Honorową Odznakę II 
stopnia. Co ciekawe, to pierwszy przypadek przyznania tej odznaki archi-
tektom spoza Polski. Wyróżnieni twórcy przyznali, że ta nagroda to dla 
nich zaszczyt. Po oficjalnej uroczystości Alberto Veiga wygłosił otwarty 
wykład w sali kameralnej Filharmonii szczecińskiej. Mieszkańcy naszego 
miasta tłumnie przybyli na miejsce, aby go posłuchać. Wydarzenie odbyło 
się pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin.                                         kw

Piękne projekty marki MaxMara możemy podziwiać w Szczecinie już od 
15 lat. Z tej okazji firma zaprosiła swoje klientki na niezwykłą imprezę. 
Głównym punktem wydarzenia była „Teddymania” i pokaz kolekcji marki. 
Sympatyczny pluszowy miś nie tylko pomógł w promocji kultowego płasz-
cza MaxMara, ale też wytrwale pozował do zdjęć. Urodzinowa impreza 
upłynęła w sympatycznej atmosferze i z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci klientek.                                                                                                   kw

Szczecińscy sportowcy znowu zaśpiewali i to w jakim stylu! Nie dość,  
że przedstawili swoje wersje popularnych utworów, to jeszcze zrobili  
to w szczytnym celu. Podczas koncertu charytatywnego Głosy dla Hospi-
cjum udało się zebrać sporą sumę pieniędzy, a wykonawcy i goście wyda-
rzenia bawili się przy tym doskonale. Wśród piosenek, jakie zaśpiewali spor-
towcy, były takie hity jak: „Miłość w Zakopanem”, „Kryzysowa narzeczona” 
czy „Noc taka czarna”. Wpływy z akcji zostaną przeznaczone na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla hospicjum dla dzieci.                                             kw

foto:  materiały prasowe

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Daria Nowak (konferansjer)

Alberto Veiga (pracownia Barozzi Veiga), Aleksandra Hamberg-Federowicz (sekretarz Rady ZPOIA)

Alberto Veiga i jego dzieło

Inga Elerowska,  
Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Anna Karbowińska,  
Krystyna Figura-Zdanowicz

Jan Chojnacki,  
Włodzimierz Zdanowicz

Maria Niewiadomska, Anna Szulc

Marta Machnik, Kaja Böygard, Monika Klecha

Maria Kaszyńska (dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT), Małgorzata Pilinkiewicz 
(prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP), Alberto Veiga, Piotr Krzystek (prezydent Szczecina), 

Piotr Błażejewski (przewodniczący ZPOIA) 

King Wilki Morskie Biegacze z Prawobrzeża

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz, Fotobudka

Kroniki 161 



SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
EnergySports ul. Welecka 13 
Eurofitness  (Netto  Arena) ul. Szafera 3 
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B 
Fitness Club ul. Monte Cassino 24  
Mazowiecka 13 ul. Mazowiecka 13
Marina Sport ul. Przestrzenna 11 
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46 
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Squash na Rampie (obok KJ) ul. Jagiellońska
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2  
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127 
Universum al. Wojska Polskiego 39

ZDROWIE I URODA

Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna ul. Wielkopolska 32
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A 
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
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
Euromedis ul. Powstańców Wielkopolskich 33a
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5 
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1 
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska  7
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   
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłopskich 39a
Optegra ul. Mickiewicza 140
Optic Center Ekspres al. Wyzwolenia 2
OXY Beauty  ul. Felczaka 18/U1  
Perfect Studio, ul. Rayskiego 20
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka  7/10 
Royal Thai Massage ul. Sienna 4  
Saint Studio Fryzjerskie ul. Boh. Getta Warszawskiego 8
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
SPA Evita Przecław  96E 
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D  
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz  ul. Św. Wojciecha 1/9
Vessna ul. 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

13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48 
Follow Me ul. Kolumba 1 
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5  
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27 
Neckermann al. Wojska Polskiego 11
Neckermann CH Galaxy – II piętro
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 
Teatr Polski ul. Swarożyca 
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4  
Unity Line pl. Rodła 
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34 
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13 
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2 
Zamek Punkt Informacyjny  ul. Korsarzy 34 
Zapol al. Piastów 42 

Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
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
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14 
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9 
Ricoria al. Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów  1
Shanghai Rynek Sienny 4
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7 
Stockholm Kitchen&Bar  Bulwar Piastowski
To i owo ul. Zbożowa 4  
Tokyo  ul. Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława   
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi  ul. 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  
Bokaro bulwar Gdański 11
Brancewicz al. Jana Pawła II  48 
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 78  
Chiara Boutique ul. Bogusława 12/2 i 11/1 
Clochee ul. Bogusława 10/2
Domokoncept ul. Santocka 39
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11 
Hexeline CH Galaxy - parter  
HiperGlazur - Salon Łazienek ul. Świerczewska 47
Impresja ul. Śląska
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny) 
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Patrizia Aryton ul. Jagiellońska 96 
LKJ CH Galaxy
LKJ CH Kaskada 
Liu Jo CH Kaskada
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  CH Kaskada 
Pink & blue ul. Bogusława 42/1 
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)  ul. Rayskiego 23/11
Prowansja kwiaciarnia ul. Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul. Rostocka 15
Riviera Maison  ul. Struga  23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A 
Rosenthal CH Kaskada 
Stoprocent  ul.Krzywoustego 72 
Studio Mebli VIP ul. Wrocławska 48
Strefa Koloru ul. Santocka 48-49
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro 
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

Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A 
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85 
Binowo Golf Park  Binowo 62 
Bloom ul. Koralowa 64X 
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4

Fanaberia Deptak Bogusława 
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego  4  
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Mała Francja ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
Quattro Cafe ul. Tkacka 64d
Secesja Cafe al. Jana Pawła II 19/1 
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52

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, Suzuki Ustowo 56 
BMW i MINI przy rondzie Hakena 
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 
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I  25  
Łopiński  VW ul. Madalińskiego 7 
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B 
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I  30 
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88 
Moto 46 ul. Kurza 1
Moto 46 ul. Kurza 4
Opel Kozłowski ul. Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D 
Polmotor ul. Struga 31B
Polmotor ul. Szymborskiej 6
Polmotor Ustowo 52
Skoda ul. Struga 1A 
Subaru ul. Struga 78A 
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I  25B  
Toyota Kozłowski ul. Struga 17 
Volvo ul. Pomorska 115B 
VW ul. Struga 1B   

NIERUCHOMOŚCI

Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2  
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B 
Lider House ul. Modra 92/2
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15 
SGI  pl. Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska  20/4
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125

RESTAURACJE

17 Schodów ul. Targ Rybny 1 
A nuż widelec ul. Ogińskiego 5
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6 
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bohema al. Wojska Polskiego  67 
Bollywood ul. Panieńska 20 
Bombay ul. Partyzantów 1 
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar ul. Sienna 10
Chałupa ul. Południowa 9
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
Klimatt al. Jana Pawła II 42
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 26
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim) 
Jin Du al. Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Miejska ul. Śląska 12/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1 
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe  ul. Nowy Rynek 5  

GABINETY LEKARSKIE

AMC ul. Langiewicza 28/U1
Centrum Rehabilitacji Duet  al. Wojska Polskiego 70
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentallica ul. Mickiewicza 48/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
EMS  al. Wojska Polskiego 31/4
ESTETIC Klinika Zawodny  ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinet Okulistyczny Ewa Wojciechowska ul. 5 Lipca 3/1
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Kolmed ul. Mazurska 7
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul. Bolesława Śmiałego 17/2
Marosz Gabinety Medycyny Estetycznej ul. Kazimierska 2G/2 (wejście od ulicy Ku Słońcu)
Medicus  pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) al.Piastów 30
Optegra ul. Mickiewicza 138
ORTO PERFEKT ul. Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz ul. Partyzantów 3/2
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 al. Wojska Polskiego 103
Vitrolive ul. Kasprzaka 2

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

Przemysław Manik – kancelaria adwokacka ul. Kr. Korony Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski -  kancelaria adwokacka  al. Boh.Getta 
Warszawskiego 1/4 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur - kancelaria adwokacka  ul. Klonowica 30/1 
Andrzej Marecki Królowej - kancelaria adwokacka  ul. Kr.Jadwigi 13/12 
Mikołaj Marecki - kancelaria adwokacka ul. ks. Bogusława X 1/2 lokal 8
Gozdek, Kowalski, Łysakowski -  adwokaci i radcowie  ul. Panieńska 16  
Tomasz Kordus - kancelaria adwokacka ul. Felczaka 11 
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik – kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino 7/1 
Dariusz Jan Babski - kancelaria adwokacka  ul. Bogusława 5/3 
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
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Coffee Costa  GK Kaskada
Coffee Costa  CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Coffe House Center al. Wojska Polskiego 32
Columbus Coffe ul. Królowej Jadwigi 12
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fabryka  Deptak Bogusława 4/1 





Jedno z najbardziej zaawansowanych

technologicznie  centrów medycznych w Polsce.

 AMC Art Medical Center

ul. Langiewicza 28/U1,  70-263 Szczecin

 tel. +48 91 820 20 20

www.artmedicalcenter.eu


