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Operacje powiększania gruczołów piersiowych wykonuje się od lat 60-tych. Początkowo wykonywano ich 
niewiele, z czasem stały się bardzo popularne.
Liczba pacjentek na całym świecie gwałtownie wzrosła. Z biegiem czasu, zaczęto używać implantów również 
do zabiegów rekonstrukcji gruczołów, piersiowych po amputacji z powodu nowotworów.
Przez wiele lat właściwie nic oprócz coraz nowszych generacji implantów się nie zmieniło. Nie wykonywano 
żadnych badań naukowych, nie publikowano artykułów na temat tworzących się wokół implantów torebek 
łącznotkankowych, nie opisywano pojawiającego się w kieszeni implantu wycieku chłonnego.
Dopiero od 2016 roku, po wieloletnich badaniach, pojawiły się pierwsze publikacje i interesujące artykuły. 
I właśnie o tym chciałbym napisać obszerny artykuł.
Jest to niezwykle ciekawy materiał, bowiem sytuacja uległa bardzo dużej zmianie. Zapraszam do kolejnego 
wydania magazynu Prestiż w lutym 2019 roku. 

Nowoczesna chirurgia kręgosłupa opiera się na stosowaniu technik minimalnie inwazyjnych, co pozwala 
uzyskać efekt przeciwbólowy przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka powikłań okołooperacyjnych, przekła-
dając się na optymalny wynik terapii i szybki powrót do aktywności motorycznej kręgosłupa. 
Dążymy do usunięcia przyczyny bólu i poprawy biomechaniki kręgosłupa, co stanowi podstawę do jego 
dalszej, skutecznej rehabilitacji. 

Celem terapii jest wyeliminowanie bólu, wzmacnianie naturalnych procesów regeneracyjnych krążka 
międzykręgowego i działanie przeciwzapalne. 
Jeżeli Państwa problemem jest ból, czy dysfunkcja pochodząca od kręgosłupa, zapraszam na konsultacje 
i ewentualne dalsze leczenie. 
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Wraz z nowym rokiem przychodzi zawsze pewien dreszczyk emocji. 
Świeży start, 12 kolejnych miesięcy na spełnienie marzeń. Wszyst-
ko może się wydarzyć. Zaczynamy nowy cykl życia, tak jakby z czy-
stą kartą. Świat stoi otworem i czeka aż zaktywizujemy się i naresz-
cie zrobimy „coś”. 
Często nawet jeśli nie robimy listy postanowień, gdzieś z tyłu głowy 
chyba każdemu kołacze się myśl – „W tym roku...” 
No właśnie, co? W tym roku znajdę więcej czasu dla przyjaciół i ro-
dziny. W tym roku zrobię więcej dla siebie, wyjadę gdzieś, postaram 
się „ukulturalnić” i zamiast przed telewizorem częściej wychodzić 
do teatru, na wystawy, na koncerty. W tym roku… 
Jeśli co roku postanowienia noworoczne wyglądają u Was tak samo 
i najczęściej kończą się fiaskiem – mamy dla was kilka porad jak to 
nareszcie zmienić i w nich wytrwać. 
Ci, którzy chcą zmienić sylwetkę – znajdą poradę dietetyka i psy-
chologa. A jeśli brakuje Wam aktywności z rodziną i przyjaciółmi, 
sprawdźcie choćby nową przestrzeń jaką jest SkiPark – idealne 
miejsce, żeby spędzić aktywnie czas z bliskimi. A może marzy ci 
się wyjazd turystyczny, albo w głąb siebie? Jesteśmy w tym nume-
rze przygotowani na wszystko. Od ekstremalnych wypadów wraz 
ze znanym podróżnikiem Przemkiem Kossakowskim, po wyjazd 
w celu medytacji na Bali. Jeśli zbierasz się od lat, żeby zrobić „coś 
ze sobą” proponujemy metamorfozę urodową, która też może Ci 
odpowiedzieć na pytanie „kim jestem?”. A może zawsze narzeka-
liście na brak kultury w waszym życiu. Nic łatwiejszego – bohater 
naszej okładki zabierze was w podróż do swojego artystycznego 
świata. Kamil Kuskowski to nie tylko Dziekan Wydziału Malarstwa 
i Nowych Mediów w Akademii Sztuki, to przede wszystkim wybit-
ny twórca, którego aktualną wystawę można oglądać w Trafostacji 
Sztuki do 27 stycznia. 
Zatem nie bójcie się marzyć i zmierzyć z waszymi pragnieniami. 
Może ten rok naprawdę będzie wyjątkowy i nareszcie ruszycie się 
aby zrobić „to coś” o czym do tej pory tylko szeptaliście sobie pod 
nosem. Tego Wam życzę na ten rok. Macie aż 12 długich miesięcy 
2019 roku.

Daria Prochenka

„W tym roku...”
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PRZYTULNIE & PRZYJEMNIE

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 

Styczeń w Prowansji jest subtelny i przytulny. 
Zapachowe świece, designerskie naczynia,  

a wszytko w bieli, błękicie, zieleni i fioletach.  
Niby zima, ale kwiaty jakby już wiosenne, wyrastające 

z pięknych, ubranych w „sweterki” doniczek.  
Tak przyozdobione wnętrza, sprawią  
że poczujemy się ciepło, przytulnie  

i przyjemnie.



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

Dariusz Staniewski

rysował: Arkadiusz Krupa

Historyczne wydarzenie w dziejach szczecińskiej Rady Miasta oraz Sej-
miku Województwa Zachodniopomorskiego! Obie instytucje wkroczyły 
w XXI wiek! Do tej pory sesje Rady Miasta były transmitowane tylko  
w wersji audio. Sejmiku w ogóle. W nowej kadencji obrady i Rady Miasta 
i sejmiku są transmitowane video. Teraz więc każdy mieszkaniec Szcze-
cina i regionu może „na żywo” obejrzeć swoich wybrańców w trakcie 
obrad: jacy są aktywni, czym się zajmują w trakcie sesji (np. graniem 
na komputerze w szachy –  a były takie przypadki, albo wypisywaniem 
jakichś głupoty na Facebooku - dosyć częste zjawisko), jak przebiega se-
sja, ile czasu radni potrafią zmarnować na jałowe dyskusje o duperelach. 
Dlaczego czasami obrady trwają do późnych godzin popołudniowych 
lub nawet wieczornych, choć można byłoby je przeprowadzić sprawniej 
i zakończyć szybciej, po 
co radni wprowadzają licz-
ne przerwy z byle jakiego 
powodu oraz oczywiście 
ich „popisy” oratorskie. 
Niech społeczeństwo w 
końcu zobaczy. Nic się 
nie ukryje. Jak mawiają 
Rosjanie będzie „i smiesz-
no i straszno”. Czasami 
horror, thriller a czasami 
komedia albo tragifarsa. 

Wybrano wykonawcę po-
głębienia toru wodnego 
Świnoujście -Szc zecin. 
Będzie to belgijsko-ho-
lenderskie konsorcjum. 
Tor zostanie pogłębiony 
na długości 62 km. Będzie miał 100 m szerokości, a także mijanki dla 
większych statków. Okazuje się, że pogłębienie przyniesie jeszcze jeden 
efekt. Urobek jaki zostanie wydobyty podczas prac ma wynieść 20 mln 
metrów sześciennych ziemi. Pojawiło się więc pytanie: co z tym zrobić. 
I już wiadomo. Na Zalewie Szczecińskim, na wschód od toru wodnego, 
powstaną dwie wyspy. Według Urzędu Morskiego nie będą one dostęp-
ne dla turystów, bo ma tam być m.in. siedlisko dla ptaków. Teraz urzęd-
nicy zastanawiają się jak te wyspy nazwać. Taka jest wersja oficjalna. 
Bo podobno nazwy są już wybrane, a i ich przeznaczenie także zostało 
ustalone. Pierwsza z wysp –  większa ma być takim naszym lokalnym, 
szczecińskim Alcatraz –  więzieniem albo ośrodkiem odosobnienia dla 
pewnych delikwentów. Spełni się więc być może marzenie pewnej rad-
nej, kandydatki na prezydenta Szczecina, która proponowała, aby całą 
patologię zasiedlającą śródmieście miasta wywieźć gdzieś na rogatki, 
umieścić w kontenerach i niech tam sobie żyją pod nadzorem opieki 
społecznej oraz policji. Druga z wysp ma być również pewnym odpo-

wiednikiem czegoś, co już w historii się sprawdziło  –  taką naszą św. He-
leną. Czyli miejscem odosobnienia dla niektórych lokalnych polityków. 
Jacy Napoleonowie, taka wyspa.

Nie od dziś wiadomo w całej Polsce, że Szczecin leży nad morzem.  
Tak to powtarzano przez całe lata, że naród uwierzył. Potem turyści 
przyjeżdżają do stolicy Pomorza Zachodniego i stając na Wałach Chro-
brego dopytują którędy na plażę. Nie ma co z tym walczyć. Zwłaszcza, 
że być może rzeczywiście jeszcze trochę i Szczecin będzie leżał nad mo-
rzem. Wskazują na to prognozy meteorologiczne, które pojawiły się przy 
okazji ostatniego szczytu klimatycznego w Katowicach. Okazuje się,  

że ma nam zalać trochę 
kraju! Pod wodą znajdą się 
m.in. Wyspa Spichrzów 
w Gdańsku, Elbląg, Pra-
wobrzeże w Szczecinie 
oraz Świnoujście! Tak się 
podniosą wody oceanów 
i mórz. Cieszą się m.in. 
wędkarze, płetwonurko-
wie, posiadacze jachtów 
i innych łódek, górale (bo 
do nich woda, póki co, nie 
dojdzie), producenci fil-
mów katastroficznych (bo 
temat wdzięczny, szeroki 
i głęboki (dramaturdzy 
- jeden już pisze sztukę 
pt. „Zalani”), producenci 
wódek (bo być może wró-
ci „Bałtycka”), hodowcy 

ryżu, gangsterzy likwidujący (swoją konkurencję metodą „betonowych 
skarpetek”) oraz prezydent Szczecina (którego koncepcja Floating Gar-
den, czyli miasta Pływających Ogrodów wreszcie się zrealizuje w 100 
procentach). Choć tylko na prawie połowie powierzchni stolicy Pomo-
rza Zachodniego. 
Wściekli są  developerzy pakujący gigantyczne pieniądze w nadmorskie 
inwestycje (bo popłyną z funduszami i utopią mega kasę) oraz właści-
ciele małej gastronomii od Świnoujścia aż po Hele. Przygotowują wła-
sną konferencję klimatyczną na której przedstawią odpowiedź na tę 
wielką wodę, która ma nadejść: m.in. domy i hotele na palach (ewentu-
alnie pływające lub podwodne) oraz food shipy zamiast food trucków.  
W menu np. pizza z owocami Morza Bałtyckiego, kebab z morświna, ma-
karon z wodorostami oraz potrawy kuchni orientalnej z sieciówki pod 
nazwą „Chińska dżonka pełna jedzonka”.

Felieton10 



reklama

Sklep powstał, by pomóc wszyst-
kim kobietom opróżnić szafy  
z nadmiaru rzeczy. Miejsce to ate-
lier i showroom, działający na za-
sadzie komisu. Znajdziemy w nim 
luksusowe ubrania, buty, torebki 
oraz różnego rodzaju akcesoria 
znanych projektantów lub marek. 
Wśród nich prawdziwe perełki, 
m.in. Dior, YSL, D&G, Boss i Gucci. 
Atrakcyjne ceny, piękne wnętrze 
oraz zakupy przy filiżance kawy, 
to z pewnością coś, co spodo-
ba się wielu paniom. Na wizytę  
w sklepie można się umawiać tele-
foniczne: 576866766.
Szczecin, Wieniawskiego 30/2

Gabinet zajmuje się głównie makija-
żem permanentnym, kosmetologią 
i medycyną estetyczną. Pracow-
nicy Athena Clinik starają się nie 
zmieniać, ale uwydatniać aspekty 
urody klientów. Miejsce oferuje 
makijaże permanentne brwi, oczu 
i ust, a także upiększające zabiegi 
dobrane do potrzeb skóry, jak rów-
nież kuracje z użyciem pijawek czy 
profesjonalne masaże. O wszystko 
dba zgrany zespół, który z pasją 
podchodzi do pracy. Co więcej, za-
biegi medycyny estetycznej w gabi-
necie wykonuje wykwalifikowany 
lekarz.
Szczecin, Szafera 190

Zapasy z szafy
Be Happy Sweet Art 
& Illusion Museum Athena Clinik

Ciekawy wystój, przytulna atmos-
fera i dobre jedzenie – to tylko nie-
które atuty lokalu. W bistro ser-
wowane są śniadania, lunche oraz 
brunche. Specjalnością Cocorico 
jest jednak najważniejszy posiłek 
dnia. Śniadania serwowane są już 
od 7:30. W menu m.in. mistrzow-
skie kanapki na ciepło i zimno, 
jajka po benedyktyńsku oraz bliny, 
a także pyszna kawa, herbata lub 
zdrowe koktajle owocowo-wa-
rzywne. Ciekawostką jest nazwa 
bistro. Nawiązuje do ulicy, na któ-
rej znajduje się lokal i do koguta, 
budzącego pianiem o poranku.
Szczecin, Kurza Stopka, 13, 14

Cocorico Bistro  
Eksperymentalne

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

Profilaktyka Diagnostyka Sedacja Leczenie

ZADBAJ O UŚMIECH SWOJEGO DZIECKA

W Szczecinie powstało miejsce, 
które z pewnością spodoba się mi-
łośnikom mediów społecznościo-
wych, choć nie tylko. Nowatorskie 
muzeum sweet artu skierowane 
jest do wszystkich – zarówno 
rodzin z dziećmi, jak również blo-
gerów czy influencerów. Znaleźć  
w nim można dziesiątki atrakcyj-
nych scen do robienia zdjęć, gigan-
tyczne słodycze, wielkie flamingi 
oraz pomieszczenia z iluzją. Jak 
podkreślają twórcy, słodkie mu-
zeum jest pierwszym tego typu 
miejscem w Europie. W „Be Hap-
py” można zorganizować urodziny, 
wieczór panieński lub sesję ślubną.
Szczecin, Papieża Jana Pawła II 3-4



Nowy adres: ul. WIELKOPOLSKA 32
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SZUKAJ NAS NA FACEBOOK'U

Zdjęcia z pracy nad sesją: TVN

Piękni,  
utalentowani

Szczecińska literatura jest kobietą. Nie umniejszając nic piszącym pa-
nom to faktycznie panie dzierżą pióro. Dowodem jest wysyp kolejnych 
młodych pisarek na zachodniopomorskim horyzoncie literackim.
„Piękni, bogaci, perfidni” to debiut literacki kolejnej szczecinianki. Mar-
ta Ewa Mazurek napisała tę powieść wspólnie z Giorgio Rayzacherem. 
Fabuła powieści rozgrywa się współcześnie w świecie bogatych ludzi. 
Główna bohaterka nawiązuje romans z trzema mężczyznami, trafiając 
w ten sposób do świata, który niekoniecznie jest tak piękny jak wygląda 
z wierzchu. 
Marta Ewa Mazurek ukończyła Wyższą Szkołę Sztuki Użytkowej  
w Szczecinie. Projektuje meble, jest architektem wnętrz, malarką, autor-
ką ilustracji. Włoch Giorgio Rayzacher ma polskie korzenie – jego ojciec 
jest Polakiem. Romanista i pedagog, ukończył reżyserię w Rzymie i był 
asystentem sławnych włoskich reżyserów: Bertolucciego i Felliniego. 
W 1996 roku wydał we Francji swoją pierwszą powieść, „Księżniczka  
z Lyonu”, wydaną również w Polsce w 2006 roku. W 2004 roku wydał  
w Polsce psycho-thriller „Dreszcze” a w 2007 roku „Legenda o nerwo-
wym człowieku”. W 2018 roku wystąpił w filmie laureata Oscara Pawła 
Pawlikowskiego „Zimna Wojna”. Jest egzaminatorem Uniwersytetu z Pe-
rugii i uczy języka włoskiego.

ad

Ubrana 
w wygodę

Płaszcze, swetry, bluzy i dobrze znane nam sukienki. Nowa limitowana 
kolekcja Sylwii Majdan, którą swoim nazwiskiem firmuje Natalia Siwiec, 
utrzymana zastała w dziewczęcym, luźnym i sportowym klimacie. 
Projekty szczecinianki to przyjemne w dotyku tkaniny, miłe dla oka 
kolory i fasony. Powstały ubrania, którymi chcemy się otulić, idealne  
na każdą okazję i pogodę, w których każda z pań poczuje się wygodnie 
i zmysłowo. –  Natalia Siwiec to pełna energii mama, a także kobieta 
biznesu, z którą znam się od dawna – mówi Sylwia Majdan. – Pozytyw-
ną atmosferę na backstage’u zawdzięczam wielu osobom. Znaleźli się 
tam między innymi moi utalentowani i drodzy przyjaciele: asystentka  
i bratnia dusza Klaudia Waga, fryzjerka Kasia Klim, organizatorka całego 
przedsięwzięcia Maja Holcman-Lasota oraz fotograf Adam Federowicz.

ad / foto: Adam Fedorowicz

reklama



„Du...
Du hast...
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Zdjęcia z pracy nad sesją: TVN

Hafty 
i aksamity

Najnowsza kolekcja Fanfaronady pełna jest zimowych inspiracji i bajko-
wych kreacji. W tym sezonie królują: jedwab, haft, metaliczna dzianina, 
triacetat. Nie mogło zabraknąć znaków rozpoznawczych Fanfaronady – 
tiulu i koronki. Symbolem tej kolekcji ma szansę stać się spektakularna 
spódnica maxi uszyta specjalną techniką. Wśród innych nowości znalazł 
kwiatowy haft z pięknymi rajskimi ptakami, ręcznie wycinany i układa-
ny, aksamitna torebka kopertowa z aplikacjami z haftu oraz wełniane 
ponczo.

ad / foto: Karolina Bąk

Wyszła za mąż, 
zaraz wraca

reklama

„Po 17 latach, po przejściach...” Taki wpis opatrzony zdjęciem z obrączką 
ślubną zamieściła późną jesienią na swoim Instagramie Katarzyna No-
sowska. Artystka po latach i przejściach (partner Nosowskiej zmagał się 
chorobą alkoholową) postanowiła sformalizować swój związek z Paw-
łem Krawczykiem, gitarzystą zespołu Hey.
Ślub odbył się w tajemnicy, w Las Vegas. Świadkami na uroczystości 
byli synowie pary – Mikołaj i Maks. Główna bohaterka w żartobliwym 
stylu tak skomentowała w krótkim filmiku swoją decyzję: „A ja żem jej 
powiedziała: Kaśka, przepraszam, stara Krawczykowo, rozumiem two-
ją decyzję. Wszak kobieta po ślubie może się wreszcie na luzie roztyć. 
Szanuję to”.
Poza wejściem w związek małżeński, Nosowska kontynuuje promocję 
swojej solowej płyty „Basta” oraz książki „A ja żem jej powiedziała…”. 
Nieoficjalnie mówi się o reaktywacji Hey, który zawiesił swoją działal-
ność kilka miesięcy temu.

 ad / foto: Marlena Bielińska/Kayax

DWIE FIRMY,
JEDNA JAKOŚĆ

NA MIEJSCU NA WYNOS

/ 17schodowbar

     / EventBarCatering



„Du...
Du hast...
Du hast mich...
Du hast mich gefragt...
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Twórca
klimatu

Korona 
dla Olgi

Na co dzień świetny patomorfolog, po godzinach dobry fotograf. Jacek 
Podolski dzieli swoją lekarską praktykę ze sztuką. Odnajduje się zarów-
no w fotografii artystycznej, jak i tej, która coraz częściej zahacza o dział 
fashion/beauty.
– Fotografia to moja pasja, forma ucieczki od rutyny zawodowej – tłuma-
czy lekarz-fotograf. – Fascynuje mnie fotografia analogowa, akty, zdjęcia 
artystyczne. Moda w równym stopniu ale tylko ta, która ma w sobie coś 
oryginalnego, kreacyjnego. 
Podolski nawiązał współpracę z projektantką Elą Olszewską i zrobił 
sesję jej najnowszej kolekcji. – Rzeczy które projektuje Ela nie są zwy-
czajne. Mają w sobie coś artystycznego – zachwala Podolski. – Ubrania 
z najnowszej kolekcji zainspirowane zostały uniformami pracowników 
utylizacji odpadów MPO. Modeli wsadziłem w industrialny pejzaż, reszta 
to dzieło świetnej ekipy z którą miałem przyjemność pracować.
Jacka Podolskiego nie interesuje fotoreportaż, łapanie tzw. chwili. – Lu-
bię kreować na planie nową rzeczywistość. Pociąga mnie forma, budo-
wanie kadru i tworzenie klimatu – dodaje na koniec.

ad/ foto: Jacek Podolski 

Najwięcej miss pochodzi ze Szczecina i okolic. Aneta Kręglicka, Lidia 
Wasiak, Klaudia Ungerman, Angelika Ogryzek, Joanna Drozdowska  
– to tylko część całkiem długiej listy. Miss Polski 2018 tylko potwierdza 
to, co wiemy od dawna: w naszym regionie mieszkają najpiękniejsze Po-
lki. Tegoroczna zwyciężczyni Olga Buława pochodzi ze Świnoujścia.
9 grudnia w Krynicy Zdroju odbył się finał Miss Polski 2018. Galę popro-
wadzili Krzysztof Ibisz, Maciej Rock i Paulina Sykut-Jeżyna. W jury za-
siedli między innymi Miss Polski 2017 Kamila Świerc, projektanci Viola 
Piekut i Tomasz Olejniczak, modelka Renata Kaczoruk i aktorka Maria 
Niklińska. Finalistki zaprezentowały się w sześciu kolekcjach: w sukien-
kach Hector&Karger i kolekcji casual Sugarfree, strojach kąpielowych 
Self Collection, kostiumach glamour od Tomaotomo oaz w sukniach 
ślubnych i sukniach wieczorowych Violi Piekut. Gwiazdą wieczoru była 
Margaret.
Koronę najpiękniejszej Polki i nagrody o wartości 100 tysięcy zło-
tych zdobyła absolwentka studiów prawniczych, stewardessa ze 
Świnoujścia, Olga Buława. Mieszka w Warszawie, ale ponieważ po-
chodzi ze Świnoujścia, w wyborach Miss Polski reprezentowała wo-
jewództwo zachodniopomorskie. Mówi o sobie, że jest największą 
w Polsce fanką przygód Harry’ego Pottera i że z tego się nie wyra-
sta. Dobrze wybrała zawód, bo kocha podróże – z każdej wypra-
wy przywozi magnes na lodówkę. Zbiera również te, przywiezione 
przez znajomych. Kiedyś chciałaby odwiedzić wszystkie miejsca  
z lodówkowej kolekcji.

ad / foto: Dorota Tyszka

Wydarzenia16 



Mariusz Włoch – absolwent lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lingwista, trener biznesu i kompetencji 
komunikacyjnych, twórca Direct Communication Method w nauczaniu języków, autor podręczników do nauki angielskiego, niemieckiego, 
norweskiego, szwedzkiego, duńskiego, włoskiego, hiszpańskiego i fińskiego, autor opowiadań, bloga oraz poradnika “Władca Języków, 
czyli prawie wszystko o tym, jak zostać poliglotą”, właściciel szkoły Władca Języków, współwłaściciel wydawnictwa WJ Publishers, pasjonat 
książek, muzyki i jazdy na rowerze.
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„Du...
Du hast...
Du hast mich...
Du hast mich gefragt...
...und ich hab’ nichts gesagt.”





PROFESOR
SZTUKI 

W „ZIEMI OBIECANEJ”

 KAMIL KUSKOWSKI

Malarz, twórca instalacji oraz sztuki wideo. Artysta totalny. Jest na topie. Jego sztuka zaskakuje, wywołuje dyskusje, jest oczekiwana i pokazy-
wana. Aktywne jej uprawianie łączy z ustawicznym nauczaniem i kreowaniem. Stworzył uznawany za niezwykle udany edukacyjny eksperyment 
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów na szczecińskiej Akademii Sztuki, nieustannie kreuje szczecińskie życie artystyczne, stał się też filarem 
nowego, mocnego środowiska. 

Po co robić sztukę?  
Po to, żeby żyć w przeświadczeniu, że robisz coś naprawdę ważnego, 
kulturotwórczego. Pomimo tego i wbrew temu co powszechnie się uwa-
ża, że bez sztuki można przecież przeżyć. Pewnie można tak samo jak 
bez węgla czy podwójnego espresso. Sztukę robi się przede wszystkim 
z pasji. Czas pracy 24 h na dobę bez względu na to czy wytwór tej pracy 
się sprzeda czy nie.

Sprzeda czy „sprzeda”?  
Ważne jest żeby nie sprzedać samego siebie. Co nie znaczy, że artyści  
nie kalkulują i nie myślą o sprzedaży własnych prac. 

Zatem, skoro nie masz motywacji materialnej, to co Cię pcha  
do tworzenia?
To jest taka aktywność, w której nie zadaje się takich pytań, to po prostu 
kwestia sensu życia. Myślę, że większość twórców ma takie podejście do 
swojego zawodu, niezależnie od dyscypliny. Oni, a właściwie My, tworzy-
my z najprawdziwszych i najczystszych pobudek życiowych. Nikt w tym 
zaangażowaniu nie wyobraża sobie, żeby mógł robić cokolwiek innego.
A zadajesz sobie pytanie dla kogo to robisz?
Generalnie twórcy tworzą dla siebie i z potrzeby wyrażania siebie. Oczy-
wiście odbiorca jest istotny, ale zawsze pierwszym i najważniejszym od-
biorcą artysty jest on sam. Dopiero potem są kolejne „stopnie” publicz-
ności – profesjonalni, ogólni, potencjalni.  



A który z tych potencjalnych odbiorców, oczywiście poza wspomnia-
nym samym artystą, jest, albo powinien być najważniejszy?
Każdy jest ważny, ale nie ma co ukrywać, że najbardziej pożądani są Ci, 
którzy kreują świat sztuki poprzez kształtowanie trendów, wskazując 
tendencję, recenzując i namaszczając tych, a nie innych na gwiazdy. Każ-
dy liczy na pozytywną recenzję, czy opinię, co ma przełożenie na pozycję 
w środowisku. Ich opinia jest ważna, jest w cenie, ale oczywiście bardzo 
cieszy opinia czy zainteresowanie każdego kto podjął trud wybrania się 
na wystawę. 
A ja mam to w d..., to co napisał krytyk, bo sztuka aktualna to sztu-
ka, która oddziałuje na emocję, nie koniecznie na wiedzę, znajomość 
teorii, czy historii sztuki. Ona ma trafiać do mnie bezpośrednio, bez 
podpowiadania jak mam ją czuć, czyli odbierać. 
Masz do tego prawo. Ale nie wierzę, żebyś nie ulegał sugestii choćby au-
torytetów dla Ciebie ważnych. Sam zresztą oceniasz i recenzujesz spek-
takle teatralne. Robisz to, bo ktoś dał Ci narzędzia kształtowania opinii 
publicznej.
Ale mówisz, że pierwszym odbiorcą, czyli także recenzentem jest 
sam artysta. Nie uwierzę, że nie ma wtedy jakiejś myśli wybiega-
jącej w przyszłość – to się spodoba, to będzie hit, to się sprzeda…  
To się chyba jakoś czuje?
Na tym rynku sprzedaż jest uzależniona bardziej od opinii branżystów, 
niż zachwytu publiczności. W Polsce rynek sztuki ciągle z mozołem się 
buduje... Normą w kraju jest, że artyści wystawiający utrzymują się  
z kilku źródeł. Jakoś się udaje przeżyć, ale to nie jest taki poziom, który 
pozwoli utrzymać się artystom tylko i wyłącznie ze sztuki. Zresztą ta-
kich, którym się to udaje jest naprawdę niewielu…
No po śmierci dopiero…
No tak, po śmierci to najlepiej się sprzedaje (śmiech). Ale jednocześnie 
wiadomo, że już nie powstanie nic nowego. Takie są niestety mechani-
zmy tego rynku. Tu nie ma taryfy ulgowej, oprócz samego tworzenia 
trzeba dbać o wiele innych ważnych aspektów dotyczących funkcjono-
wania w tzw. obiegu artystycznym. W krajach, w których rynek sztuki 
jest ważnym elementem funkcjonowania gospodarki status artysty jest 
odmienny, a na sukces wielkich artystów pracują sztaby ludzi. A wraca-
jąc do meritum, to szczerzę przyznaję, że nigdy tworząc kolejne prace 
nie myślę, o tym czy ona się sprzeda. Nie tworzę pod rynek i mam na-
dzieję, że nigdy nie będę musiał tego robić. Ale jestem też w komforto-
wej sytuacji, bo faktycznie mam kilka źródeł utrzymania czy dochodów.  
Nie żyję ze sztuki w dosłownym sensie. 
I wyborną pozycję na rynku…
Fakt. Ja swoje już przeszedłem. Ale gwarantuję, zawsze robiłem to,  
co chciałem robić. Bez uginania się i spoglądania na innych. 
Sztuka aktualna, a szczególnie konceptualna uchodzi za trudną. My-
ślisz, czy to co tworzysz będzie zrozumiałe dla zwykłego widza? 
Nigdy się nie zastanawiam nad odbiorcą w kontekście docelowego  
i sprofilowanego klienta, nie interesuje mnie czy zrozumie i odczyta 
moją intencję. Nie chce skracać dystansu na siłę, czy iść na jakieś kom-
promisy tylko i wyłącznie dla czytelności moich prac względem odbior-
ców czy schlebiania czyimś gustom.
Spróbujmy porozmawiać o tym na konkretnym przykładzie – Twoja 
„Bitwa pod Grunwaldem” z 2010 roku. Spróbujmy odtworzyć proces 
tworzenia tego dzieła. 
Zawsze chciałem zrobić pracę, która odwoływałaby się do tej pracy, 
która jest najbardziej znanym polskim dziełem historycznym. Ale chcia-
łem zrobić to w sposób nowoczesny, niekonwencjonalny. Dostałem 
propozycję zrobienia wystawy w nieistniejącej już dziś Galerii „Sektor I”  
w Katowicach… Ta mieściła się w Górnośląskim Centrum Kultury i wej-
ście do niej było od strony obszernego hallu, na środku gigantycznej, pu-
stej, białej ściany. Jak tylko ją zobaczyłem, to pomyślałem właśnie o „Bi-
twie pod Grunwaldem” Jana Matejki. Postanowiłem uczynić z wnętrza 
galerii „wnętrze” obrazu, a ściana posłużyła mi jako płaszczyzna obrazu 
zamkniętego w ramie, na środku którego było wejście do jego środka. 
Cały obraz powtarzał wymiary oryginału. Jednolita płaszczyzna obrazu 
została pokryta kolorem stanowiącym wypadkową wszystkich kolorów 

z oryginału. W środku obrazu panował półmrok odbiorca wchodząc  
do środka wchodził jakby w środek tytułowej bitwy ilustrowanej ścieżką 
dźwiękową zaczerpniętą z filmu „Krzyżacy” Aleksandra Forda. 
To już pogranicze performance?
I tak, i nie. To bardziej prowokacja zmuszająca do uruchomienia wy-
obraźni odbiorców, włączenia ich w strukturę obrazu poprzez swoistego 
rodzaju interakcję. Wejście do obrazu to symboliczne spełnienie marze-
nia o znalezieniu się po drugiej stronie…
Odwoływanie się do dzieł już istniejących, polemika albo dialog  
z teorią sztuki, czy manifestami wielkich artystów to Twój znak roz-
poznawczy. Co to ma na celu? 
Coś co już istnieje mocno w świadomości odbiorców sztuki łatwiej pod-
daje się próbom redefiniowania czy dekonstruowania i nadawania no-
wych sensów. W tym kontekście polemika z twórczością np. Jana Matej-
ki, kiedy podejmuję próbę zredefiniowania jego najsłynniejszego dzieła, 
otwiera całe spektrum możliwości przekazania własnych przemyśleń 
względem tego, co już istnieje. Badam sugestywność obrazu nieprzed-
stawiającego, ale zarazem przedstawiającego, jednak w przewrotny spo-
sób. W „Bitwie…” wyzbywam się rudymentów, których używa Matejko, 
absolutnie go nie naśladuję. Rezygnuję z przedstawiania, na rzecz mo-
nochromu. Ale z drugiej strony, co wynika z przekazu historyczno-literac-
kiego ta bitwa widziana z perspektywy obserwatora obserwującego ją  
z wzgórza jak czynił to choćby Władysław Jagiełło w rzeczywistości wy-
glądała raczej tak jak w mojej wersji, kłębiące się tumany pyłu z  bitew-
nego pola przy starciu kilkudziesięciu tysięcy wojów musiały tworzyć 
coś na podobieństwo jednorodnej plamy. Reasumując nie ma tu niczego  
z Matejki, z jego techniki, czy stylu. Jest nowy, współczesny koncept, je-
dynie inspirowany jego dziełem. 
Czy sięganie do już istniejących dzieł, to nie takie trochę pójście  
na łatwiznę? Przytoczę choćby słynny cytat z „Rejsu”, czyli, że „lubi-
my te piosenki, które już znamy”…
Ja programowo założyłem sobie polemiką ze sztuką, która już się odbyła, 
szczególnie z malarstwem. Biorę na warsztat kolejnych artystów i robię 
sobie różnego rodzaju odniesienia i zabiegi formalno-treściowe, ale usta-
wiam je w kontekście współczesnym. Patrzę na te dzieła z pozycji „tu  
i teraz”. Pokazuje je też „tu i teraz”. Niektórych inspiruje natura, a mnie 
inspiruje kultura, która inspirowana była być może wcześniej naturą.
Ale zawsze pojawia się pytanie, kiedy artysta jest zainspirowany naturą, 
a kiedy kulturą. Przykładowo jeśli malujesz jakiś pejzaż, to jest to inspira-
cja naturą, ale jak już malujesz dajmy na to uprawiane przez rolnika pole 
z pasącymi się w tle krowami, to mamy do czynienie z inspiracją kulturą, 
a właściwie agrokulturą.
Kolejna z Twoich prac chyba tego dotyka. „Pożyczasz” w niej od 
natury. Tam jest ścianka ustawiona w plenerze, w niej pusta rama,  
a przez dziurę widać naturalny krajobraz. 
W zasadzie tak. Ale ta rama powoduje to, że to co jest fragmentem na-
tury, w tym przypadku przestaje być jej  fragmentem i staje się fragmen-
tem kultury. Ta rama, czy bardziej specjalistycznie parergon całkowicie 
zmienia kontekst odbioru tego samego pejzażu. 
Mam w głowie moją ostatnią wizytę w Museum der bildenden Kün-
ste w Lipsku. Stoję przed „Die Lebensstufen” Caspara Davida Frie-
dricha i się jaram. Ale on się nie rusza, nie mówi. Obraz. Tylko obraz. 
Czym jest podyktowana potrzeba używania w sztuce technologii? 
Ten Caspar, o którym mówisz, jest już tak ikoniczny i rozpoznawalny.  
To kolejna „Mona Lisa”, ale tutaj z jakimś gościem stojącym na skale, 
który stoi sobie i patrzy w dal. Zdajesz sobie sprawę, że stoisz przed 
dziełem, o którym słyszałeś milion razy, i milion razy widziałeś go gdzieś 
na zdjęciach. Teraz musi robić na Tobie wrażenie. Po prostu musi. Ale 
spójrz, sam mówisz, że stoisz i patrzysz, a on nie gada, nie możesz do 
niego wejść, ba nawet nie możesz podejść za blisko bo przyleci osoba 
pilnująca i… A ja chcę przekraczać te umowne granicę. Chcę interakcji  
z widzem. Chcę przekraczać te konwencjonalne sposoby obrazowania. 
W tym kontekście interaktywność, może sprawić, że staniesz się choć-
by częścią obrazu, ujawnią się nowe sensy tak jak w przypadku urucho-
mienia tego alarmu.

Temat z okładki20 



Temat z okładki 21 



Czyli dziś sam obraz nie wystarczy, musi być zaskoczenie, musi być 
eksperyment, technika, nowe media, błyski, dźwięki, pneumatycz-
ne instalacje na fotokomórkę?
Nie chodzi o to czy wystarczy! Sztuka aktualna musi posługiwać się 
aktualnym językiem. Tu nie chodzi o negowanie dorobku poprzednich 
epok, wręcz przeciwnie: czerpania z nich w kontekście budowania no-
wego języka wizualnego.
Ale to już bliżej do ekranu smartfona czy laptopa niż do zawalonego 
farbą płótna? 
Mówi się, że w zasadzie w sztuce było już wszystko, pozostaje tylko 
kwestia pokazania tego w inny nowatorski sposób w innym kontekście, 
a ponieważ każdy jest inny, więc każdy sposób wizualizowania, nawet 
tego samego teoretycznie jest inny. Na całym świecie, jest kilkaset ty-
sięcy artystów, którzy malują właśnie w tej chwili różne martwe natury, 
w zasadzie nie ma w tym nic nowatorskiego odkrywczego, ale czy na 
pewno …
Ale to zawsze nowy obraz, a nie odniesienie do już istniejącego…
Ale to odniesienie to też nowy obraz. Przecież nie kopiuję, tylko redefi-
niuję czy dekonstruuję. 
W stu procentach zgadzam się z tym co mówisz, jedynie prowoku-
ję wyłącznie dla potrzeb dynamiki tej rozmowy (śmiech). Zmienię 
trochę temat, jeśli pozwolisz. Twoja artystyczna droga jako wielka 
księga, jako jakaś opowieść… Jesteś w stanie określić jej nić? Coś 
udowadniasz, a może przed czymś przestrzegasz? Co chcesz mówić 
swoją sztuką?
Czy ja poruszam jakieś ważne tematy w kontekście społecznym? Pew-
nie tak. Ale mnie bardziej interesuje pobudzenie do myślenia, zderzenia 
się z odbiorcą w przekorny sposób. Ja zadaje pytania graniczne: po co? 
dlaczego? czy to ma sens? Czasami robię sobie żarty artystyczne, które 
mają jednak swoje odniesienie do ważnych kwestii zarówno w sensie 
praktycznym, jak i teoretycznym. Lubię robić sztukę z przymrużeniem 
oka. Zadaje sobie pytania, które zadaję również odbiorcy: Czy za po-
mocą nieprzedstawiającego obrazu można przekazać ważną treść? Czy 
czarny kwadrat na białym tle mówi mniej niż portret kobiety z białym 

futerkowym zwierzakiem w ręku?
No to odpowiedz na to.
Niedopowiedzenie daje większe możliwości interpretacyjne, pobudza 
do myślenia, do odkrywania ukrytych sensów.
Ale nie tylko w korespondencji z Malewiczem (śmiech)…
Im bardziej coś dopowiedziane, tym mniej zostawia przestrzeni na wła-
sną interpretacje. Prowokuje do myślenia. Działam pomiędzy przeci-
wieństwami. Na przykład mój cykl „MuzeuM”, czyli monochromatyczne 
płótna oprawione w złote, ozdobne ramy.
Idę o zakład, że niejeden z widzów powiedział: „eeeee, też tak po-
trafię…” 
Oczywiście. Ale bierze taki niedowiarek audio-przewodnik, który jest 
elementem tej pracy, wpisuje sobie przypisany do obrazu numer i sły-
szy co jest na tym obrazie. A patrzy przecież tylko na jednorodną kolo-
rystycznie płaszczyznę. Głos w słuchawce mówi mu, że tam jest goła 
baba, a jej tam przecież nie ma, ale w jego głowie zaczyna się …
Zostawiamy sztukę, idziemy do kolejnego dzieła. Myślę tu o Wy-
dziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. 
Pamiętasz jak się ta przygoda zaczęła?
Przedziwna to sytuacja była… Dokładnie dziesięć lat temu. Pamiętam, 
że wówczas doszedłem do ściany niemożności w Łodzi, gdzie wtedy 
mieszkałem i pracowałem. Trafiłem na jakiś solidny opór materii, któ-
ra uniemożliwiała mi dalszy rozwój wiedziałem, że muszę coś zmienić.  
I w takich oparach myśli i zdarzeń trafiłem do Szczecina, miałem wte-
dy otwarcie wystawy indywidualnej w 13 Muzach. Po wernisażu było 
zwyczajowe spotkanie towarzyskie, na którym był między innymi Wal-
dek Wojciechowski, który opowiadał o planach powołania Akademii  
w Szczecinie. W sumie to chyba nawet nie bardzo uwierzyłem, że to jest 
realnie do zrealizowania. Ale zaczęli opowiadać o tym z taką pasją i za-
pytali czy nie był bym zainteresowany współpracą byłem wtedy tuż po 
uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Powiedziałem czemu nie. 
Potem przez dobry rok nic się nie działo w tej materii, straciłem trochę 
wiarę, że to się ziści …



I co, zadzwonili?
Zadzwonili. Zacząłem tu przyjeżdżać coraz częściej, rozpoczęły się 
rozmowy już takie na serio. Szybko zdecydowałem się na współpracę. 
Przyjechałem do Szczecina. Będąc jeszcze w Łodzi miałem różne pomy-
sły związane z koniecznością zmian w istniejących modelach kształ-
cenia opartej na procesie ustawicznego ich dostosowywania do zmie-
niających się realiów szeroko pojętego rynku sztuki, tak by kształcenie 
młodych ludzi było realne i zbalansowane oparte na dwóch mocnych 
nogach praktyce i teorii. Pamiętam, że na początku bardzo mocno dys-
kutowaliśmy często spierając się w kwestiach fundamentalnych, a mia-
nowicie jaki model edukacyjny byłby najbardziej adekwatny w kontek-
ście tego co już w naszym kraju funkcjonuje, i jak się to odnosi do tego 
co dzieje się w tej materii na zachodzie. Wykonaliśmy coś w rodzaju 
SWOT, czyli znalezieniu słabych i mocnych punktów ówczesnego syste-
mu kształcenia. Od początku towarzyszyło nam przekonanie, że nic nie 
jest na zawsze i trzeba dokonywać ustawicznych zmian. Łatwo nie było, 
bo te nasze koncepcje były często w sprzeczności m.in. z ministerial-
nymi wytycznymi, które co chwile się zmieniały i nadal zmieniają. Ale   
w konsekwencji udało się stworzyć oryginalny, niepowtarzalny pro-
gram, który wpisuje się w realia rynku sztuki w Polsce i na świecie. 
Jakiego argumentu używałeś w rozmowach z wybitnymi twórcami, 
których zapraszałeś do współpracy?
Wtedy Szczecina, nie było na artystycznej mapie Polski jako miejsca  
o istotnym znaczeniu, coś tu się działo ale to było praktycznie niewi-
doczne z perspektywy innych ośrodków choćby  Łodzi. Okazało się, że 
właśnie ten fakt stał się prawdziwym wyzwaniem, perspektywa budo-
wania uczelni wraz z środowiskiem od podstaw, stała się czymś w rodza-
ju mitycznej „Ziemi Obiecanej” – mówiłem im, że to jest unikalna szan-
sa na stworzenie czegoś od nowa, na stworzenie nowej szkoły sztuki  
w Polsce, która będzie inna niż wszystkie pozostałe, bo będzie się 
opierała na czynnych zawodowo twórcach z rożnych ośrodków. Final-
nie udało się stworzyć Wydział z udziałem rozpoznawalnych artystów, 
reprezentujących najważniejsze ośrodki – Łódź, Warszawa, Kraków, 
Gdańsk, Poznań, Wrocław, ale też Berlin. Choćby takich jak Paweł Bow-
nik, Hubert Czerepok, Łukasz Jastrubczak, Zbyszek Rogalski, Karolina 
Bregula, Zorka Wollny, Irmina Rusicka, Daniel Rycharski, Łukasz Skąp-
ski, Małgorzata Szymankiewicz Witek Orski… Wydziału który posiada 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora, Wydziału z kategorią na-
ukową A. Wydziału przyciągającego studentów z całej Polski. Wydziału 
prowadzącego kilka galerii: Zona Sztuki Aktualnej, OS17 czy Próżnia. 
Powiedziałeś udało się stworzyć „nową szkołę”. A czy można już 
mówić o „nowej szkole” w rozumieniu jakiegoś nurtu, rozpoznawal-
nego sznytu czy unikalnego myślenia o sztuce? Szkołą szczecińska?  
Powiedziałem, że ciągle ją tworzymy. Za mniej więcej dziesięć lat bę-
dziemy to mogli stwierdzić. Ale już dziś spróbuj zapytać o opinię o Aka-
demii Sztuki w Szczecinie kogoś w Warszawie czy Krakowie? 
A jak połączyć artystyczną wolność z akademicką surowością, ry-
gorem, wymaganiami, obowiązkami?
Jest to oczywiście niezwykle trudne ale nie niemożliwe. Trzeba przede 
wszystkim pamiętać o tym, że jest się artystą, a dopiero pozostałe ak-
tywności wynikają właśnie z tego faktu.
A w relacji artysta / profesor – student?
Uważam, że tylko aktywni twórczo artyści są w stanie dobrze uczyć. 
Bycie aktywnym artystą daje mandat do budowania dobrych relacji 
interpersonalnych ze studentami. Student musi mieć możliwość skon-
frontowania wiedzy którą przekazuje mu nauczyciel, z tym co on sam 
robi. Tylko wtedy uwiarygadnia to jego kompetencje niezbędne do bu-
dowania własnego autorytetu.

Tu jesteś doskonałym przykładem na to jak godzić wiedzę z aktyw-
ną twórczością…. 
Nie wolno zapomnieć o talencie, który jednak bez odpowiedniego ukie-
runkowania będzie trochę jak pusty dzban. Kluczem do sukcesu jest 
nieustanne poszerzanie własnych horyzontów – trzeba dużo czytać, 
dużo oglądać, nie tylko z obszaru sztuk plastycznych, ale też filmów, 
spektakli teatralnych. Trzeba też poznawać innych ludzi umieć z nimi 
rozmawiać ale też wspólnie działać
A mówią, że to z serca musi iść…
Ja myślę, że jednak nie z serca. Tylko z mózgu, bo przecież serce dzia-
ła tylko dlatego, że działa mózg. Emocje które są w kontekście sztuki 
bardzo ważne powstają w  wyniku zachodzących w nas procesów we-
wnętrznych wydzielających się m.in. endorfin, procesów myślowych 
itd.
Trzeba jeszcze mieć charakter. Ty nie masz w tej materii sobie rów-
nych, przynajmniej w przestrzeni Szczecina, bo jesteś góralem!
Ale spokojnie tylko z miejsca urodzenia, a nie korzeni (śmiech).
Nie przeszło jakoś?
Wiesz jak to przychodzi, wychowujesz się wśród ludzi którzy są stam-
tąd, coś tam siłą rzeczy musi przeniknąć… Pewne nawyki pozostają, 
czasami zdarza mi się zaciągnąć po góralsku jak coś się tam odklei 
(śmiech).
Nic z charakteru?
No może upór (śmiech).
Tu też mamy góry – Góry Bukowe (śmiech). Jak się odnajdujesz  
w Szczecinie ?
Szczecin ma swoje zalety i wady. Dobrze się tu żyje: całkiem niezłe 
powietrze, mam wszystko co potrzebuje jako artysta – bliskość Ber-
lina, bliskość morza, poprawiającą się oferta kulturalna, na którą też  
w jakimś stopniu mam wpływ, nie ma co narzekać. Jeżeli czegoś brakuję  
to znaczy, że jest nisza, którą można wypełnić podejmując kolejne ini-
cjatywy.
Czyli zostajesz na dłużej?  
Nigdy nie mówię, że coś jest na zawsze, ale tak zostaję! Ale jakby jutro 
zadzwonili z Nowej Zelandii, że jest intratna posada to jadę (śmiech).
Na koniec wróćmy do sztuki. Twoja ostatnia praca?
„Pomiędzy/Between”. To właśnie pokazuje w TRAFO.  
Sporo formalnie odnosi się do spuścizny artystów dla mnie ważnych – 
jak Strzemiński, Malewicz, Kobro. Trochę wracam tym do Łodzi, ale też 
do mojego studiowania sztuki, do moich początków. Ten projekt jest 
niezwykle dychotomiczny, rozpina się pomiędzy różnymi skrajnościa-
mi, które symbolizuje biel i czerń. Jest bardzo estetyczny, przemyślany 
i konsekwentny, jest takim projektem dojrzałego artysty, który od pra-
wie 20 lat zawodowo zajmuje się sztuką.

Prace Kamila Kuskowskiego, o których mowa w tek-
ście można zobaczyć między innymi w jego dossier, 

opublikowanym w serwisie internetowym  
Akademii Sztuki w Szczecinie. 

rozmawiał: Daniel Źródlewski / foto: Grzegorz Skorny
Specjalne podziękowania dla Stanisława Rukszy  

za pomoc w organizacji sesji.

Temat z okładki 23 



Renata i Piotr Pihanowie: 

HISTORIE JEŻOWE

Renata i Piotr Pihanowie uwielbiają zwierzęta. Wychowali się w domach, w których naturę traktuje się z szacunkiem. W swoim 
mieszkaniu mają koty, króliki i jeże. Zajmowanie się tymi ostatnimi, to dla nich misja. Państwo Pihanowie prowadzą bowiem Jeżar-
nię, czyli szczecińskie pogotowie dla jeży. Pomagają chorym, rannym i osieroconym zwierzętom z wielkim zaangażowaniem oraz 
miłością, a ich dewiza brzmi: „ratować, leczyć, wypuszczać”. 



Niezwykła przygoda małżeństwa trwa już prawie dziesięć lat, a znajomi 
pary podpowiadają pani Renacie, by napisała książkę. Faktycznie, jest  
o czym, bo historia tej jeżowej miłości to zdecydowanie coś wspaniałe-
go. – Mam już nawet wymyślony tytuł: „Nasze życie z jeżami” – śmieje 
się Renata Pihan.
Hilton dla jeży
Państwo Pihanowie mieszkają w bloku przy ul. Reduty Ordona. Dla jeży 
mają przeznaczony specjalny pokój. To prawdziwe królestwo kolcza-
stych braci mniejszych. Znajduje się tam m.in. specjalny regał z kilku-
nastoma kojcami. Co ciekawe, mebel nazywany „Hiltonem” to prezent 
od darczyńcy. Prócz niego, w pomieszczeniu znajdują się także m.in. 
inkubator, szafki magazynowe oraz blaty robocze. Każdy pokoik dla 
malucha jest opisany. Znajduje się nad nim coś w rodzaju karty pacjen-
ta – informacja o imieniu, dacie przyjęcia oraz wadze jeża. Państwo Pi-
hanowie do swojego zajęcia podchodzą bardzo profesjonalnie, mimo,  
że oboje zajmują się zwierzętami w wolnym czasie, pomiędzy pracą. 
– Poświęcamy jeżom cały wolny czas. Najpierw zwierzęta, później my. 
Są u nas na pierwszym miejscu – zapewnia pani Renata. Co więcej,  mał-
żeństwo pomaga jeżom z miłości, ale Pihanowie mają na to urzędowy 

papier: certyfikat Opiekuna Jeży nr 27 wydany przez Generalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska. Dodatkowo, współpracują też z zaprzyjaźnio-
nym weterynarzem, Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Jeży „Nasze 
Jeże” oraz szczecińskim oddziałem TOZ-u.
Początki kolczastej miłości
Wszystko zaczęło się pewnego chłodnego dnia. – Pierwszego jeża zna-
lazły nasze koty. Kręciły się niespokojnie po balkonie, spoglądając na 
ogród. Poszłam zobaczyć, co się dzieje i zobaczyłam tam małego jeża. 
Było to 100 gram nieszczęścia. Ogrzałam go, nakarmiłam, poczytałam 
o jeżach w internecie i postanowiłam mu pomóc – wspomina pani Rena-
ta. Początkowo obawiała się reakcji męża, bo w domu były już zwierzę-
ta, ale kiedy jeżyk spojrzał na swojego przyszłego opiekuna czarnymi 
oczkami, przepadł także i pan Piotr. – To była miłość od pierwszego wej-
rzenia – śmieje się Renata Pihan. Wieść o tym, że małżeństwo z bloku 
przy Reduty Ordona zajmują się małymi zwierzętami rozeszła się pocz-
tą pantoflową. Znajomi i zupełnie przypadkowe osoby zaczęły przyno-
sić kolejnych pacjentów, a dziś Jeżarnia ma już prawie dziesięć lat. Przez 
ten czas przewinęło się przez nią aż 600 jeży. Pani Renata przyznaje,  
że bez wsparcia męża nie dałaby rady prowadzić sama pogotowia.

Ludzie 25 



Codzienność z wesołą gromadką
Każdy jeż to zupełnie inna historia. Pierwszy pacjent został nazwany 
Pan Jeż. Kolejnym państwo Pihanowie nadawali już imiona mające zwią-
zek z miejscem, w którym konkretny maluch został znaleziony. Mieli  
u siebie np. rodzinkę znalezioną przy urzędzie skarbowym. Rodzeństwo 
najpierw dostało nazwisko – Skarbówki. Później małżeństwo postano-
wiło jednak nadać im tematyczne imiona. – Dziewczynki miały na imię: 
Stówa, Dycha i Złotówa, a chłopcy: PIT, VAT i CIT – wspomina pan Piotr. 
A jak wygląda zwykły dzień państwa Pihanów? – Wstajemy o piątej 
rano, sprzątamy, doglądamy i karmimy zwierzęta. Później idziemy  
do pracy. Wracamy i znów sprzątamy oraz zajmujemy się zwierzętami. 
Oczywiście, jeśli trafiają nam się bardzo chore, ranne jeże, to wtedy po-
święcamy im jeszcze więcej czasu. Doglądamy je co kilka godzin, nawet 
w nocy – podkreśla pani Renata. 
– Na potrzeby zwierząt zużywamy 10 kg gazet na tydzień i 4 kg karmy 
dziennie – dodaje mąż „jeżowej mamy”. Jak widać, prowadzenie pogo-
towia to ciężka praca, jednak państwo Pihanowie nigdy nie odmawiają 
pomocy kolczastym przyjaciołom. Przyglądanie się temu, jak zdrowieją 
i się rozwijają, to dla nich wielka motywacja. – Wystarczy, że spojrzymy 
w te oczka, na te noski i siła się znajduje – mówi pani Renata, a pan Piotr 
kiwa głową z aprobatą. 
Trudne rozstania
Rozstania zawsze są trudne, nawet jeśli przez miejsce przewinęły się 
setki podopiecznych. – Zawsze jest płacz. Szczególnie trudno nam się 
rozstać z tymi, które wychowujemy od noworodka, uczymy „jeżowego 
życia” lub z tymi, które trafiły do nas bardzo poranione i po długiej re-
habilitacji wyzdrowiały – mówi ze smutkiem w oczach pani Renta. Jeże 
w mieszkaniu państwa Pihanów traktowane są jak członkowie rodziny, 
choć małżeństwo nie zapomina, że to dzikie zwierzęta. – Naturą jeży 
jest wolność – tłumaczy pan Piotr. A czy wśród podopiecznych byli  
i tacy, którzy szczególnie zapadli w pamięć swoim opiekunom? Koralik 
– mówi bez zastanowienia pani Renata. – I Dziwna! – dodaje pan Piotr. 
Pierwszy z nich był najmniejszy i najsłabszy z miotu. Całego jego ro-
dzeństwo umarło, jednak on przetrwał. – Był opóźniony, łysy, ale chciał 
żyć. Walczyliśmy o niego rok. Dostał zdrowego towarzysza i przy nim 
nauczył się żyć. Pięknie budował gniazda. W końcu przeszedł hiber-
nację i po niej był już w pełni zdrowym jeżem – podkreśla ze wzrusze-
niem Renata Pihan. Dziwna z kolei została znaleziona na ulicy Dziwnej 
 w Dziwnowie. Była malutka, ważyła niewiele, ale ją także udało się ura-
tować. – Wychowaliśmy ją na jeżycę – podkreśla z dumą pani Renata. 
Co ciekawe, wydaje się, że historia zatoczyła koło. Jakiś czas po tym, jak 
Dziwna wyzdrowiała i została wypuszczona na wolność, w tym samym 

miejscu co ją, znaleziono małe jeżyki. Państwo Pihanowie śmieją się,  
że to ich „jeżowe wnuki”.
Spotkanie trzeciego stopnia
Renata i Piotr Pihanowie podkreślają, że chore i ranne zwierzęta same 
wychodzą prosić o pomoc. 
Co zrobić, gdy na drodze spotkamy kolczastego biedaka? – Nie należy 
się ich bać. Chory, słaby jeż nie zrobi nikomu krzywdy – zapewnia pani 
Renta i dodaje: – Najpierw należy zwierzę zabezpieczyć. Podnosząc go, 
włożyć ręce pod brzuszek, a następnie schować malucha w to, co jest 
pod ręką, np. do czapki, pod kurtkę lub owinąć szalikiem. Jeż powinien 
mieć ciepło. Później najlepiej od razu do nas zadzwonić – mówi Renata 
Pihan. Jeśli certyfikowani opiekunowie jeży nie będą się mogli od razu 
zająć maluchem, dobrze jest dać mu coś do picia i jedzenia. – Najlepiej 
wodę, lub choremu: wodę z miodem i mokrą kocią karmę – podkreśla 
pani Renata. – Ważne, by nie dawać im mleka, bo go nie strawią. 
To może je nawet zabić! – dodaje pan Piotr. A co z jabłkami? Jak wiado-
mo, to częsty mit. Pani Renata podkreśla, że od dawna z nim walczą. 
Pan Piotr jednak przekornie się uśmiecha. – W każdym micie jest ziarno 
prawdy. Jeże są łasuchami. Jeśli nie ma w pobliżu wody, to nie pogar-
dzą słodkim sokiem z jabłka. Co więcej, często przebywają w sadach. 
Wiedzą, że pierwsze owoce, które spadają są robaczywe. Wgryzają się 
więc w jabłko, by dostać się do białka, a dokładniej robaka. Stąd ten mit 
– mówi z przekonaniem „jeżowy tata”.
Zajeżony Szczecin
Państwo Pihanowie nie tylko prowadzą Jeżarnię, ale też popularyzują 
temat kolczastych przyjaciół w mediach społecznościowych. Prowa-
dzą również lekcje w różnych instytucjach oraz organizują Bieg Jeża. – 
Działamy dwukierunkowo. Po pierwsze, opieka i przywracanie naturze.  
Po drugie, edukacja społeczna – wyjaśnia pan Piotr. Jak wspomóc po-
gotowie dla jeży? Państwo Pihanowie przyznają, że mają wielu przyja-
ciół, którzy im pomagają, ale zbierają fundusze na lepszy sprzęt rehabi-
litacyjny i szukają osób, które chciałby zostać opiekunami maluchów, 
które przeszły już leczenie, jednak potrzebują jeszcze trochę czasu,  
by całkowicie wyzdrowieć. Chętnie przyjmują również szare gazety, kar-
mę dobrej jakości, ręczniki papierowe i chusteczki nawilżane: wszystko 
dla jeży. A dlaczego warto pomagać kolczastym maluchom? – Jeże to 
przyjaciele ogrodników i działkowców. Jedzą owady, ślimaki, gąsienice  
i larwy. Gdyby nie jeże, robaki, by nas zjadły. W nocy one nam pomaga-
ją – podkreśla pani Renata, po czym dodaje – Prowadząc Jeżarnię, od-
wdzięczamy się za im za to, co dla nas robią, kiedy śpimy. 

autor: Karolina Wysocka / foto: Włodzimierz Piątek
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od zadań specjalnych
Człowiek
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W dawnych czasach lud rzymski krzyczał „Chleba i igrzysk”. Wydaje się jednak, że obecnie tak bardzo się od nich nie różnimy. Świetnym tego 
przykładem jest popularność programów Przemka Kossakowskiego. Gwiazda TTV często podejmuje się tajemniczych, kontrowersyjnych i wstrzą-
sających tematów. Dał się zakopać w grobie, przeżył symulację porodu, a także wziął udział w rytuale vision quest. Programy „Kossakowski. Szósty 
zmysł”, „Inicjacja” oraz „Wtajemniczenie” cieszą się ogromnym zainteresowaniem, podobnie jak autorskie spotkania z tytułową postacią. Jakie 
tematy tam królują? Seks, narkotyki i przemoc – czyli to, co publiczność kocha najbardziej. A kim tak naprawdę jest Przemek Kossakowski? Po-
dróżnikiem, testerem ekstremalnych doświadczeń, celebrytą, uzależnionym od adrenaliny szaleńcem, a może wrażliwym artystą? Na to pytanie 
musicie odpowiedzieć sobie sami, wcześniej jednak zapraszamy do lektury naszego wywiadu.

Mówi się, że jest Pan człowiekiem od zadań specjalnych. Co to  
dla Pana znaczy? I czy odczuwa Pan w ogóle strach?
Sam sobie wymyśliłem sformułowanie „człowiek od zadań specjal-
nych”. To było na początku mojej bytności w mediach. Byłem nieco-
dziennym, dziwnym zjawiskiem, traktowano mnie jako coś egzotycz-
nego. Ktoś zwrócił się do mnie z prośbą o napisanie kolejnej wersji 
życiorysu. W którejś z nich zawarłem to sformułowanie i od tego czasu 
ono funkcjonuje. Można powiedzieć, że sam tworzę własną legendę. 
(śmiech) Czy odczuwam strach? Ależ oczywiście, że odczuwam strach, 
ale gdy jestem przed kamerami, dzieje się ze mną coś dziwnego. Przy 
tworzeniu programu mam wrażenie, że nie jestem w realnym świecie. 
Czasem mam przez to duży problem. Mam wrażenie, że nie kontroluję 
ryzyka. Nie jestem w stanie w odpowiedni i racjonalny sposób czego-
kolwiek oszacować. Robię głupie rzeczy, ale dociera to do mnie, kiedy 
jest już po wszystkim. Odczuwam strach, tylko że przy realizacji progra-
mów jestem skonfrontowany z rzeczami tak niecodziennymi, że same 
w sobie dodają temu rodzaju element nierealności. Być może z tego po-
wodu mam wrażenie, jakby to nie działo się naprawdę. Ta nierealność 
jest tak duża, że o wiele większa od strachu jest ciekawość. Dlatego 
często robię, to co robię.
Trochę wciela się Pan w rolę. Można to też chyba nazwać czymś  
w rodzaju spektaklu, prawda?
Tak, ten element spektaklu jest właśnie tym, co miałem na myśli. Mam 
wrażenie, że to się nie dzieje naprawdę, choć te rzeczy są jak najbardziej 
dla mnie realne. Czasem to rzeczywiście przybiera formę spektaklu, 
który mnie uwodzi.
W swoich programach przekracza Pan różne granice. Która próba  
z programów telewizyjnych była dla Pana najtrudniejsza? 
Najtrudniejsze były dwie próby. Doświadczenie ze stycznia tego roku, 
kiedy wszedłem w stary rytuał szamański o nazwie vision quest, pole-
gający m.in. na pozostawieniu mnie bez jedzenia i picia na cztery dni  
i cztery noce w dżungli. To było bardzo mocne i trudne dla mnie  
do przejścia, właśnie przede wszystkim ze względu na strach, który 
odczuwałem. Z tą emocją wiąże się też drugie mocne doświadczenie. 
Chodzi o sytuację sprzed lat, z Rosji, kiedy zostałem zakopany żywcem 
na ponad czterdzieści minut. To było bardzo mocne, silne.
Jakie ma się wtedy myśli?
Ostateczne. Rytuały grzebalne zostały skonstruowane jakieś tysią-
ce lat temu, po to, żeby człowiek oswoił się z myślą, że umrze, że jest 
śmiertelny. One są bardzo proste i pokazują, że tak naprawdę nie je-
steśmy tak wyrafinowani, jak nam się wydaje. Kiedy byłem zakopany, 
te myśli były mało skomplikowane. Z jednej strony myślałem o zacho-
waniu funkcji życiowych, na oddychaniu, z drugiej strony była to próba 
powściągnięcia strachu. Bardzo często refleksja, jakie znaczenie mają 
dla nas rytuały, przychodzi później. Tak naprawdę zrozumiałem, co mi 
to dało, dopiero w momencie, jak zostałem odkopany, nie w trakcie.  
W tracie był ból i strach, te rzeczy wypychają umiejętność analizy.  
W trakcie mocnych rytuałów wszystko sprowadzone jest do prostych 
rzeczy, w istocie zasadzających się nad kontrolą odruchu ucieczki.
Podejmuje się Pan tematów kontrowersyjnych. Wspomniany wła-
sny pogrzeb, symulacja porodu – to tylko niektóre z nich. Czy czę-
sto spotyka się Pan z negatywnymi komentarzami i niezrozumie-
niem?
Nie, może mógłbym się spotykać z negatywnymi komentarzami, jeśli 
koordynowałbym te projekty, a poddawani byli inni ludzie. Trudno mieć 
pretensje do człowieka, który podpina się do urządzenia, jakie zadaje 
mu ból. Moje zaangażowanie i to, że ja ponoszę konsekwencje tych 

eksperymentów, a nie nikt inny, powoduje, że ludzie nie patrzą na mnie 
przez pryzmat pretensji.
A często pytają, po co Pan to robi?
Tak, często mnie pytają, po co to robię i co mi to daje w konsekwencji. 
Staram się odpowiedzieć, chociaż nie zawsze wiem. Trudno to uogólnić 
i odpowiedzieć na to pytanie. Z innego powodu udaję się na odosob-
nienie, a z innego narażam na ból. Kiedy jestem w dżungli staram się 
czegoś dowiedzieć o sobie, a z drugiej strony mamy poród, który jest 
eksperymentem socjologicznym. To, co było najbardziej interesujące  
w tym wypadku, to spotkanie się z reakcjami ludzi. Poród sam w so-
bie był „wyczynówką fizyczną”, na ile dam sobie radę. Nie był to jednak 
prawdziwy poród, tylko spinanie mięśni. Najciekawsze jednak były reak-
cje ludzi! Kobiety mi dziękowały, ponieważ ten eksperyment przybliżył 
poród wielu mężczyznom. Okazało się, że jest bardzo duża grupa panów, 
którzy nie wierzą, że poród jest ciężkim doświadczeniem. Przez poka-
zanie mnie w tej sytuacji, zaczęło do nich docierać, że jest to coś cięż-
kiego. Musieli zobaczyć faceta, w takiej sytuacji, by do to nich dotarło.  
To było dla mnie gorzkie i smutne doświadczenie. Pokazało, jak męż-
czyźni podchodzą do kobiet. Do tego, jak one opisują bardzo mocne  
i graniczne doświadczenia.
Podróżując po różnych krajach chyba dość często spotyka się pan  
z zaskakującymi zachowaniami mężczyzn wobec kobiet, a także 
zderzeniem stereotypów czy odmiennych poglądów.
Każdy z nas ma jakieś stereotypy. Często wydaje się też, że nasze po-
glądy są uniwersalne, jednak okazuje się, że takie są jedynie w naszym 
świecie. Trudno mi zachować obiektywizm w niektórych sytuacjach.  
Na przykład ja mam od dziecka wpajane „kobiety się nie bije”. W naszej 
kulturze gardzimy mężczyznami, którzy biją kobiety. Jeśli znajdujemy 
się w miejscu, w którym bicie kobiet jest powszechnie przyjętym ry-
tuałem, to jesteśmy zszokowani i nie wiemy, jak mamy funkcjonować  
w takiej przestrzeni. Kiedy kobiety są bite w świetle prawa i co jest kom-
pletnie dla nas niezrozumiałe, to rozmowa z nimi i jak uważają, że tak, 
to powinno wyglądać. To jest też przerażające.
Kiedy przechodzi Pan właśnie takie trudne, graniczne doznania,  
to jak Pan to odreagowuje? Jest jakiś sposób?
Kiedyś miałem z tym duży problem i nie wiedziałem, jak to zrobić. Kie-
dy jednak ciągle towarzyszą mi mocne, emocjonalne doświadczenia,  
to siłą rzeczy muszę się tego nauczyć. Nie zawsze jest to proces świa-
domy. Nie mam żadnej recepty. Mogę jednak powiedzieć, że lepiej daję 
sobie z tym radę. Na początku po przyjazdach z tak mocnych doświad-
czeń, jak Rosja, musiałem dwa-trzy tygodnie się sklejać, żeby wrócić do 
rzeczywistości. W tej chwili, jadę na wyjazd, gdzie mam jeszcze silniejsze 
doznania i dochodzę do siebie szybciej, czyli musiałem jakoś podświado-
mie dostosować się psychicznie do tego, jak to działa. Nie mam jednak  
na to żadnej receptury.
Czy żałuje Pan któregoś z doświadczeń? 
Nie.
A czy powtórzyłby Pan któreś z nich?
Nie, ponieważ rzeczy, które ja robię w telewizji, nie są miłe czy przy-
jemne. Nasz program jest rozrywkowy, ale ja tam naprawdę dostaję 
straszny łomot. To nie są rzeczy, które chciałoby się powtórzyć, na-
wet jeśli nas kształcą. Myślę, że kiedyś może pozwolę sobie na wejście  
w rytuał odosobnienia, bo to doświadczenie oczyszczające umysł.  
To nie jest tak, że ja tęsknię za jakimś wydarzeniem i potrzebuję po-
wtórzenia. Najczęściej, to jednak są rzeczy zbyt mocne. Robi się je dla 
czegoś ważniejszego.
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Czyli nie jest Pan uzależniony od adrenaliny?
Właśnie niestety podejrzewam, że jestem. Teraz, przygotowując kolej-
ny program, rozmawiamy w pracy właśnie o tematach, którymi zajmie-
my się w nowym sezonie. Niektóre z nich są bardzo mocne, a ja już czuję 
ekscytację. To jest rzecz, która trochę mnie martwi. Jest to jakiś rodzaj 
uzależnienia. 
Chyba tak niestety jest, że z każdą kolejną granicą, jaką się przekra-
cza, to człowiek myśli, że może więcej.
Tak, jest coś takiego. Ostatnio w pracy pojawili się wokół mnie nowi 
ludzie. Omawiając tematy, chłopak, który nigdy ze mną nie pracował, 
a teraz będzie częścią ekipy, widząc moją ekscytację spojrzał na mnie  
i powiedział: „Ty jesteś nienormalny!”. Często słyszę takie rzeczy. 
A jak wspomina Pan początki swojej kariery w telewizji? Czy sukces, 
jaki towarzyszył pierwszemu programowi, wpłynął jakoś na Pana?
Początek mojej bytności w telewizji był końcem mojego dotych-
czasowego życia. W pewnym momencie ugrzęzłem, miałem na-
prawdę słaby czas. Byłem już prawie czterdziestolatkiem i kom-
pletnie nie wiedziałem, co zrobić ze swoim życiem. W pewnej chwili 
jednak, z miesiąca na miesiąc, wszystko się zmieniło. Z człowieka po-
zbawionego siły sprawczej, energii życiowej, dostałem możliwość,  
o jakiej nigdy bym nawet nie śnił. Nie mam na myśli tego, że jestem 
częścią show-biznesu, tylko mówię o możliwości, jaką daje mi realiza-
cja programów, czyli wchodzenia do obcych światów, zwiedzenie ich,  
a później wyjścia z nich i wrócenia do siebie. To jest coś niesamowitego. 

Myślę czasem o tym, co się wydarzyło i kim teraz jestem. Czuję, że mam 
wielkie szczęście, mam nawet wątpliwość, czy na nie zasłużyłem.
Zwiedził Pan spory kawałek świata. Które miejsce zrobiło na Panu 
największe wrażenie?
Nepal, coś nieprawdopodobnego. Pejzaże i krajobrazy są czymś nieby-
wałym. Nepal zapiera dech w piersiach. Z jednej strony niewypowia-
dalne piękno tego miejsca, z drugiej nieprawdopodobnie dobra energia 
ludzi, którzy tam mieszkają. Żyją w bardzo surowym punkcie świata, 
pięknym, ale też takim, które z dużą lekkością może zabić człowieka. 
Mówię o grozie majestatu Himalajów, jak też tym, że tam często zda-
rzają się trzęsienia ziemi. Po ostatnim, z 2015 roku, do dziś są ślady.  
To biedne państwo i nie jest w stanie wylizać się z tych ran. Nie jest to 
również miejsce, w którym żyje się na co dzień przyjemnie, ale ci ludzie 
są radośni.
A co Pana motywuje do działania? Skąd Pan bierze siłę na nagrywa-
nie kolejnych programów?
Najbardziej napędza mnie ciekawość, m.in. tego, że świat za miedzą 
jest zupełnie inny. Ludzie, którzy tam mieszkają wydają się na pozór 
być tacy sami, jednak dają ci schronienie, zaczynasz z nimi żyć i widzisz,  
że są zupełnie inni. Okazuje się, że jesteśmy odrębnymi wszechświata-
mi.
Jak na Pana programy, a szczególnie eksperymenty, których się  
w nich Pan poddaje, reagują najbliżsi?
Pytasz o mamę? (uśmiech) Różnie, szczególnie na poziomie „Inicjacji”, 
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gdzie byłem mocno doświadczany, a moja mama odbyła ze mną kilka 
rozmów, w których mówiła, że nie chce oglądać tego, jak jej syn jest 
traktowany w taki sposób. Kiedy zobaczyła odcinek o więzieniu, to po-
wiedziała, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma wpływu na moje decy-
zje, ale nie chce tego oglądać. Kiedy były puszczane odcinki, o których 
wiedziałem, że jej się nie spodobają, że będą tam sytuacje, które będą 
dla niej bolesne, to po prostu ją o tym informowałem. Automatycznie 
nie włączała telewizora i nie oglądała odcinków. To dość okrutne w sto-
sunku do mojej mamy, ale nie jestem w stanie się czasem powstrzymać. 
Podróżnik rzadko bywa w domu. Udaje się Panu pogodzić życie pry-
watne z pasją i pracą? 
Bardzo jest to trudne, dla mnie szczególnie teraz. Takie życie jest bar-
dzo nieregularne. Trudno ustalić sobie plan. Nie ma normy, nie ma ryt-
mu. Szczególnie, jak jest dwoje ludzi, którzy podróżują i nie robią tego 
razem. Tak, to jest to trudne.
Gwiazda TTV, podróżnik, dziennikarz, reportażysta. Czytałam też, 
że kiedyś Pan malował i zajmował się grafiką. Czy dalej tak jest? 
Czym Pan się zajmuje w wolnych chwilach?
Nie, ale bardzo bym chciał coś namalować. Niestety nie mogę, bo nie 
mam czasu. Mógłbym między wyjazdami, ale wtedy pracuję też przy 
postprodukcji. Kiedy więc mam wolne, wolę jednak pisać. Jeśli mam się 
zdecydować – pisanie czy malowanie, to wybieram pisanie, gdyż jest 
łatwiejsze o tyle, że wymaga, by tylko zacząć pisać. Jeśli chodzi o malo-
wanie, to jest to jednak przygotowanie podobrazia, wyciągnięcie farb, 
rozłożenie całego warsztatu malarskiego. Przygotowanie tego zajmuje 

sporo czasu i też nie da się malować od tak, od pstryknięcia palcami. 
A gdyby Pan miał czas i mógł coś namalować, to co by to było?
Namalowałbym na przykład portret szamana z Ameryki Południowej, 
Renato, albo surrealną wizję, tego, co wydarzyło się podczas rytuału 
odosobnienia. Namalowałbym i narysował wspomnienia z Ameryki Po-
łudniowej.
Co ma Pan w najbliższych planach? Czym Kossakowski zaskoczy 
swoich fanów w nowym roku? Czy może lepiej spytać, o to, co może 
nam Pan zdradzić?
Mogę zdradzić, że obecny program spotkał się z takim zainteresowa-
niem, że będziemy go kontynuować. Jesteśmy w fazie przygotowań. 
Mamy już wybrane tematy, teraz zostały kwestie techniczne. Będziemy 
w miejscach egzotycznych. W obrębie naszego zainteresowania zno-
wu są Afryka i Indie. Miejsca trudne do filmowania i niezbyt bezpiecz-
ne. Musimy nastawić się na ciężkie doświadczenia. Na pewno będą  
to także rzeczy wstrząsające, dla nas nie do pojęcia. Przykładowo 
mamy szerokie tabu związane ze śmiercią i zmarłymi. Oddajemy im sza-
cunek i wykorzystywanie części ludzkiego ciała, części zmarłych jest 
czymś, co nie mieści się w głowie. Na świecie są jednak miejsca, gdzie 
takie rzeczy są praktykowane. Właśnie podobnymi tematami mamy za-
miar się zająć.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Karolina Wysocka / foto: materiały prasowe
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KITESURFING EKSTREMALNY

BALTIC
WAVEHOLICS 



Na początku było ich czterech. Połączyła 
ich miłość do kitesurfingu, w szczególności 
do pływania na fali. Zasłynęli z kitesurfingi-
wych spływów, podczas których pokonują 
po morzu kilkadziesiąt kilometrów, łapiąc 
wiatr i oddając się w ręce potężnej matki 
natury. Dziś tworzą grupę Baltic WAVEho-
lics, w ramach której prezentują bałtycką 
scenę wave, niezależnie czy to kitesurfing, 
windsurfing, surfing, czy sup. Poprzez spor-
ty wodne pokazujemy piękno Bałtyku, jego 
przyrody i otoczenia oraz promujemy szero-
ko pojętą surf kulturę – mówi w rozmowie 
z Prestiżem Jacek Oszczygieł, współzałoży-
ciel Baltic WAVEholics. 

Waveholics, czyli faloholicy. Czy na Bałtyku 
jest fala, taka porządna? 
Na Bałtyku mamy super warunki do rozpo-
częcia przygody z kitewave, zresztą podobnie 
jest z surfingiem. Piaszczyste dno i plaże, brak 
niespodzianek w wodzie wpływają na komfort 
pływania, szczególnie podczas nauki. Minu-
sem jest nieprzewidywalność tych warunków. 
Warunki są, tylko trzeba wiedzieć gdzie mogą 
się pojawić i o jakiej porze dnia. Te idealne wy-
stępują dosłownie przez kilka godzin. Bałtyk 
to idealny poligon doświadczalny, oswojenie  
z tzw. bałtycką mieloną procentuje podczas 
wyjazdów zagranicznych. Bałtycka fala nie jest 
może często tak idealna jak w innych destyna-
cjach, ale niejednokrotnie ludzie po obejrzeniu 
zdjęć nie wierzą, że tak dobre fale pojawiają się 
na naszym morzu. 
Jakie aktywności podejmujecie i czy są one 
związane ze wszystkimi sportami deskowy-
mi, czy tylko kite?
Kitesurfing na fali, czyli kitewave jest naszą do-
minującą aktywnością, której staramy poświę-
cić się jak najwięcej czasu. Oprócz kite, pływa-
my na falach na supach (stand up and paddle) 
– to większa deska w kształtach zbliżonych 
do surfingowej plus wiosło, uczymy się surfin-
gu, a niektórzy jeżdżą na deskorolce. Ta ostat-
nia jest idealnym wstępem dla najmłodszych  
do wszystkich sportów deskowych i w tym 
miejscu chciałbym zachęcić rodziców, żeby 
umożliwiali taki rozwój dzieciakom. W zimę 
uwielbiamy jazdę w puchu czy to na nartach, 
czy snowboard. Te umiejętności przydają się 
przy kolejnej odmianie kite jaką jest snowkite. 
Polega on na wykorzystaniu latawca jako napę-
du na zaśnieżonej i otwartej przestrzeni. Wów-
czas nie potrzebujemy gór, tylko przemierzamy 
zaśnieżone i skute lodem akweny, pola, łąki, itd. 
Jest jeszcze najmłodsza, bardzo progresywna 
odmiana kite, czyli foilboarding. 
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Słyniecie z „kajtowych” spływów. Jak wygląda taki spływ  
i co jest w nich takiego atrakcyjnego?
Część z nas robi spływy, część, jak chociażby ja, pływa stacjonar-
nie. Spływy, czyli z angielskiego downwindy polegają na płynięciu 
z wiatrem z punktu A do punktu B. Spływ pozwala na szybki progres, 
szczególnie na etapie nauki. Osobnym aspektem jest piękno przy-
rody jakiego doświadczamy robiąc downwind. Mamy przyjemność 
pływać w miejscach niedostępnych. Poznajemy linię brzegową, a co 
za tym idziemy miejsca gdzie robi się wyjątkowa fala. Naprawdę jest 
sporo takich wyjątkowych miejsc, ale tylko nieliczni mają przyjem-
ność tam pływać. 
Czego można się spodziewać na wodnej trasie liczącej kilkadzie-
siąt kilometrów? 
Wszystkiego. Zarówno olbrzymiej, niesamowitej fali, jak również 
niespodziewanej odkrętki kierunku czy osłabnięcia siły wiatru, któ-
ra powoduje walkę o dopłynięcie do końca spływu. Można również 
zaliczyć awarię sprzętu i półgodzinne dryfowanie w marcu w zimnej 
wodzie. Jeżeli koledzy są niedaleko to pomogą lub zaasekurują. Jed-
nakże podczas spływu każdy łapie swoje tempo i flow. Gdy spływo-
wicze rozrzuceni są o kilkaset metrów od siebie, to trudno nawet 
o zorientowanie się, że ktoś potrzebuje wsparcia na wzburzonym 
morzu. 

Waszą wizytówką jest pływanie w warunkach ekstremalnych. 
Nie straszne Wam sztormy, pływacie późną jesienią, nawet 
wczesną zimą... Przygoda? Ryzyko? 
Pływamy cały rok dopóki temperatura jest powyżej zera. Pojęcie se-
zon w sumie dla nas nie istnieje. Na przykład wczoraj, czyli 4 grudnia 
pływaliśmy w Ustce. Na wodzie naliczyłem 6 latawców i 10 wind-
surfingów. Nieźle jak na środek tygodnia i temperaturę odczuwalną  
w okolicach zera. Tak naprawdę to wydłużenie sezonu ma też zwią-
zek ze sprzętem jaki obecnie oferują producenci. Grube, ale zara-
zem elastyczne neopreny, które przywdziewamy zapewniają kom-
fort termiczny. Ryzyko jest zawsze, niezależnie od temperatury. 
Wiem co mówię, bo w pewnym okresie często takie sytuacje mi się 
przytrafiały. Dryfowanie w zimnym Bałtyku, poharatane nogi od eg-
zotycznej rafy, próba dotarcia do brzegu na Morzu Północnym dwie 
godziny po zmierzchu... Najważniejsze to zachować spokój, nie pod-
dać się panice, najlepiej mieć przy sobie telefon w aquapacku, no  
i przede wszystkim wyciągać wnioski z takich zdarzeń. 
Wszystkich zainteresowanych tym, co robimy zapraszam na na-
szą stronę www.balticwaveholics.pl.

autor: Jakub Jakubowski / foto: Mikołaj Milewicz 
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GÓRNA AUSTRIA

 NIEZNANYCH OŚRODKÓW NARCIARSKICH W AUSTRII
Planujesz swój pierwszy raz na nartach? Rodzinne ferie? A może po prostu znudziły Ci się miejsca, do których jeździsz 
na narty co roku i tym razem szukasz alternatywy? Jeśli tak, mamy coś specjalnie dla Ciebie – 7 ośrodków narciarskich 
w Górnej Austrii!
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Górna Austria to dla polskich narciarzy wciąż teren trochę nieodkry-
ty. Tymczasem w niej znajdziemy: 7 całkiem nowoczesnych ośrodków 
narciarskich, wiele zróżnicowanych stoków – aż 205 km, tereny narciar-
skie na wysokości do 2000 m, a także ciekawe udogodnienia dla rodzin 
z dziećmi i początkujących narciarzy. Wszystko to wśród wspaniałych 
krajobrazów i w kameralnej, wręcz serdecznej atmosferze. Tu nawet 
bezśnieżna zima nie jest problemem, bo zdecydowana większość sto-
ków narciarskich posiada niezawodne systemy sztucznego naśnieżania. 

FEUERKOGEL – SŁOŃCE I RELAKS
Górujący nad jeziorem Traunsee ośrodek narciarski Feuerkogel oferuje 
idealne warunki do nauki jazdy na nartach – w połączeniu z fantastycz-
nym widokiem na pojezierze Salzkammergut.

Fakty: 10 km stoków, 16-kilometrowy szlak narciarski, 3 km zjazdów 
freeride’owych, 9 wyciągów (w tym jeden magiczny dywan), wysokość 
do 1600 m n.p.m., 4 restauracje, niedrogie karnety godzinowe, wypoży-
czalnia sprzętu i sklep.
Więcej informacji na www.feuerkogel.net

WURZERALM – NA DOBRY POCZĄTEK
Rodzinny urlop na nartach w ośrodku Wurzeralm w regionie Pyhrn-Priel 
to świetny pomysł dla stawiających pierwsze kroki w sportach zimo-
wych. Jedną z niewątpliwych atrakcji regionu jest najszybsza kolejka 
linowa w Europie, która wwozi narciarzy na wysokość 1400 m n.p.m.  
w zaledwie 7 minut!

Fakty: 22 km stoków, wysokość: do 1870 m n.p.m., 8 wyciągów (w tym 
jeden magiczny dywan dla dzieci), bezpośrednie połączenie z autostra-
dą, rodzinne niedziele na torach saneczkowych/tubingowych, kino, 
przedszkole i kursy dla dzieci.
Więcej informacji na www.hiwu.at

HINTERSTODER – CZYSTA RADOŚĆ NA NARTACH
Pucharowa trasa i sportowe stoki z malowniczym widokiem to główne 
zalety terenu narciarskiego Hinterstoder w regionie Pyhrn-Priel. Przy-
ciąga zarówno doświadczonych narciarzy (stok Inferno o nachyleniu 70 
stopni!), jak i rodziny z dziećmi, dla których przygotowano m.in. rodzin-
ny szlak przygód.
Fakty: 40 km stoków, 14 wyciągów, wysokość do 1400 m n.p.m., bez-
pośrednie połączenie z autostradą, pucharowa trasa Hannesa Trinkla, 
park rozrywki dla dzieci, zróżnicowana oferta gastronomiczna, prze-
chowalnia i wypożyczalnia sprzętu, zniżki dla dzieci i młodzieży.
Więcej informacji na www.hiwu.at
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HOCHFICHT – RODZINNIE I SPOKOJNIE
Kameralny teren narciarski w regionie Mühlviertel, położony na północ-
nym krańcu Górnej Austrii tuż przy granicy z Czechami, stawia na nie-
wiarygodną łatwość jazdy na nartach. Największy pozaalpejski ośrodek 
narciarski w Austrii oferuje 20 km urozmaiconych stoków i doskonałą 
infrastrukturę dla rodzin.

Fakty: 20 km stoków, 10 wyciągów (w tym 2 „magiczne dywany” 
dla dzieci), wysokość: 933-1337 m n.p.m., centrum zabaw dla dzieci, 
funpark, darmowy dostęp do Wi-Fi, oświetlone stoki do nocnej jazdy 
na nartach, przechowalnia i wypożyczalnia sprzętu, zniżki dla dzieci, 
młodzieży, rodzin i grup.
Więcej informacji na www.hochficht.at

DACHSTEIN KRIPPENSTEIN – FREERIDE’OWE ELDORADO
Freesports Arena Dachstein Krippenstein w Obertraun zamienia dyspo-
nujących dobrą techniką narciarzy w namiętnych freeriderów. Magazyn 
Planet Snow nazwał tereny tego ośrodka narciarskiego prawdziwym 
freeride’owym eldorado. Poza wyznaczonymi stokami i malowniczy-
mi terenami do freeride’u amatorów mocnych wrażeń przyciąga tu też 
oferta dodatkowa: paralotnie, wspinaczka po lodzie, wędrówki w rakie-
tach śnieżnych i wiele innych atrakcji.
Fakty: najdłuższa trasa zjazdowa w Austrii (11 km), 30 km tras freeri-
de’owych, 7 wyciągów, darmowy dostęp do Wi-Fi, 1500 m różnic wy-
sokości.
Więcej informacji na  www.dachstein-salzkammergut.com

DACHSTEIN WEST – ZIMOWY URLOP Z KLASĄ
Dobra zabawa to cel i sens narciarskiego urlopu! W regionie Dachstein 
West funkcjonuje nawet specjalne określenie na wyjątkowo rozrywko-
we stoki – „Gaudipisten”. Tu jednak oferta się nie kończy, bo na narcia-
rzy o mocno sportowym zacięciu czekają trasy do slalomu z pomiarem 
prędkości, odcinki wyścigowe dla skuterów śnieżnych, muldy i wiele 
innych atrakcji. W Kids Park pociechy przez zabawę nauczą się, jak czer-
pać radość z narciarstwa.

Fakty: 78 km stoków na terenie narciarskim (142 km stoków w ramach 
jednego karnetu, 16 stoków Gaudi), przechowalnia i wypożyczalnia 
sprzętu, oświetlone stoki do nocnej jazdy na nartach, przedszkole nar-
ciarskie, 5 na 5 gwiazdek od portalu skiresort.de za ofertę dla rodzin  
i gastronomię.
Więcej informacji na www.dachstein.at

KASBERG – IDYLLICZNIE I DLA RODZIN
Amatorom narciarstwa rekreacyjnego oraz ich rodzinom przypadnie do 
gustu ośrodek narciarski Kasberg w regionie Salzkammergut. Urozma-
icone stoki, schroniska oferujące wyborną regionalną kuchnię i słonecz-
ne miejsca widokowe pozwalają pozostawić rutynę dnia codziennego 
tam, gdzie jej miejsce, czyli w dolinie.
Fakty: 21 km stoków, 12 wyciągów, największy w Górnej Austrii park fre-
estyle’owy (700 m długości), przy dolnej stacji zaplecze gastronomicz-
ne, szkoła narciarska, wypożyczalnia sprzętu i sklep.
Więcej informacji na www.kasberg.at

autor, foto: Matylda Promień





Kraina 
ŚNIEŻNEJ ROZRYWKI 

Zima to nie tylko wieczory pod kocem z gorącym kakao. Czas wyjść z domu i napraw-
dę dobrze się bawić! Ciekawe atrakcje dla całej rodziny można znaleźć w centrum 
narciarsko-wspinaczkowym Ski Park Szczecin. 

Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami, a my coraz chętniej myślimy o zimo-
wych sportach. Niestety, nie każdy ma możliwość wyjazdu w góry. Jak uatrak-
cyjnić sobie czas spędzony w mieście? Gdzie się wybrać, by poczuć magię białe-
go szaleństwa? Odpowiedź jest jedna – Ski Park Szczecin. Szczecińskie centrum 
narciarsko-wspinaczkowe zapewnia wspaniałą rozrywkę zarówno dla dzieci, jak  
i dorosłych. 



W Ski Park Szczecin na amatorów zimowego szaleństwa 
czekają dwa halowe stoki narciarskie. Mają one regulo-
waną prędkość i kąt nachylenia, dzięki czemu można je 
idealnie dostosować do umiejętności oraz wieku użyt-
kowników. Kolejną dobrą wiadomością dla fanów nart  
i snowboardu jest to, że maksymalna prędkość przejazdu 
na stoku dochodzi do 50 km/h, a w centrum w ciągu go-
dziny można przejechać aż kilkanaście kilometrów! Co wię-
cej, stoki obsługują wykwalifikowani trenerzy, a wszystko 
zorganizowane jest tak, by uczestnikom zimowej zabawy 
zapewnić przestrzeń oraz bezpieczeństwo. Dodatkowy 
atut miejsca – sprzęt, buty i opieka trenerska wliczona 
w cenę. Wszystko to sprawia, że centrum jest świet-
ną alternatywą dla naturalnych warunków na stokach.  
To jednak nie wszystkie zalety miejsca!

Prezentacja
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Ski Park nie tylko daje możliwość uprawiania sportów zimowych i świet-
nej zabawy na stokach, ale oferuje też inne atrakcje. Na miejscu można 
skorzystać z kilkunastu ścianek wspinaczkowych typu Clip‘n’Climb, 
ścianki interaktywnej i niekończącej się trasy wspinaczkowej Everest. 
Co ciekawe, w centrum organizowane są także urodziny, warsztaty lub 
szkolenia. Jak widać, w Ski Park Szczecin każdy znajdzie coś dla siebie. 
Miejsce zapewnia aktywny wypoczynek oraz wspaniałą sportową roz-
rywkę dla całej rodziny, a co najważniejsze – centrum otwarte jest nie-
zależnie od pogody, siedem dni w tygodniu!

autor: Karolina Wysocka/ foto: Jarosław Gaszyński



Ski Park Szczecin  |  ul.Twardowskiego 5  |  71-100 Szczecin
tel. +48 575 392 228  |        / SkiPark Szczecin  |        / skipark_szczecin/

www.skiparkszczecin.pl



Z NAMI JAŚNIEJ

5 Plus Salony oświetlenia i mebli 
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BIURO PODRÓŻY WONDERTOURS  |  info@wondertours.pl  |  telefon: +48517077807 
www.wondertours.pl

Europa jest moja!
– Kiedy w zeszłym roku pisałem tekst dla „Prestiżu”, myślałem bardzo intensywnie o swoim celu do zrealizowania. Polegał on na odwiedzeniu prze-
ze mnie wszystkich państw Europy. Dzięki dużej determinacji udało mi się to zrobić w czasie krótszym, niż pierwotnie zaplanowany. Tym bardziej  
z dumą mogę się dziś pochwalić tym osiągnięciem na łamach gazety – mówi właściciel firmy Wondertours Damian Grzesiak. Zapraszamy do lek-
tury wywiadu z podróżnikiem.

Które z Państw zrobiło na Tobie największe wrażenie?
Ciężko je wszystkie ze sobą porównywać. Każde miejsce ma swój urok  
i trzeba analizować je pod wieloma względami. Bałkany są mi najbliższe 
z uwagi na to, że spędziłem tam aż pięć sezonów, zanim otworzyłem 
biuro. Ludzie z tamtych rejonów przestrzegali mnie kiedyś przed wizytą 
w Kosowie, ale ja ją bardzo dobrze wspominam. Jeżeli chodzi natomiast 
o kraj do którego chętnie bym wrócił, myślę że to przede wszystkim 
Islandia. Tym razem latem.
Czy w którymś z miejsc czułeś się niebezpiecznie?
Byłem w pobliżu kilku zamachów w Londynie, Bułgarii, czy Niemczech. 
Widziałem na żywo protesty i zamieszki, ale nie były one dla mnie bez-
pośrednim zagrożeniem dla życia. Ludzie niekiedy wyobrażają sobie 
podróżowanie jako coś niebezpiecznego, nie mając świadomości, że 
często na miejscu może stać się im znacznie większa krzywda. Przykła-
dem z życia jest to, że dużo podróżuję, ale to na moim osiedlu wybuchł 
gaz dwie klatki ode mnie, powodując szkody w całym bloku. Wystarczy  
z innej strony popatrzeć chociażby na statystyki śmiertelności w wy-
padkach drogowych, żeby zrozumieć o czym mówię.
Co masz teraz w planach, skoro odwiedziłeś wszystkie kraje w Eu-
ropie? Inny kontynent?
To, że odwiedziłem wszystkie państwa na naszym kontynencie, nie zna-
czy że zwiedziłem wszystko, co jest możliwe do zobaczenia na nim. Jest 

wiele regionów, które mnie wciąż fascynują i które chciałbym poznać le-
piej. Poza Europę też chętnie bym się gdzieś wybrał, ale już bez presji za-
liczania miejsc. Teraz chcę więcej odpoczywać i cieszyć się swoją pracą.
Twoje biuro otrzymało nagrodę „Orły Turystyki” jako najlepiej 
oceniane w Szczecinie biuro podróży kulturoznawczo-turystyczne  
w roku 2018. Co składa się na ten sukces?
Mimo, że wciąż jesteśmy niewielkim biurem podróży, staramy się kon-
sekwentnie budować jakość za przystępną cenę. Dbamy o to, by nasze 
programy były ciekawe i bogate w atrakcje. Razem z kolegą pomagają-
cym prowadzić mi biuro, tworzymy takie wyjazdy, na które sami chcie-
libyśmy się zapisać. Dopóki nie stwierdzimy, że program jest ciekawy 
dla nas samych, to nie wprowadzamy go do sprzedaży. Jakość, cena, 
oryginalność i pasja. Myślę, że to są podstawy sukcesu naszego biura. 
W przypadku firmy Wondertours ważne jest też doświadczenie prak-
tyczne, które posiadamy.
Chciałbyś coś przekazać na koniec naszym czytelnikom?
Przede wszystkim chciałbym ich zachęcić do sprawdzenia naszej oferty 
wycieczkowej na rok 2019. Mamy w sprzedaży m in. Londyn, Chorwa-
cję, Czarnogórę, czy Hiszpanię. Realizujemy też wyjazdy na zamówienie 
dla szkół, emerytów, związków zawodowych oraz innych zamkniętych 
grup. Dostosowujemy oferty do potrzeb naszych klientów. Polecam 
sprawdzić naszą stronę sprzedażową www.wondertours.pl oraz polu-
bić nas na Facebooku, żeby być na bieżąco.

Prezentacja



BALIJSKA 
PODRÓŻ  
W GŁĄB SIEBIE

Skąd pomysł na wyjazdowe warsztaty? I co oznacza nazwa Balibaba?
Podróże od zawsze były moją pasją i w pewnym momencie zaczęłam 
myśleć o nich w kontekście biznesowym. Przyszła w moim życiu chwila, 
w której pomyślałam, że warto zająć się również pasjami. Odwiedziłam 
Azję, Australię i w końcu wyjechałam na Bali. Gdy tam trafiłam poczu-
łam rodzaj dobrej, domowej energii. To był punkt zwrotny w moim po-
dróżowaniu. Balibaba to źródło i manifestacja moich marzeń, które uda-
ło mi się urzeczywistnić. Baba – w sanskrycie znaczy mędrzec, duchowy 
przewodnik, może być zarówno kobietą, jak i mężczyzną. 
Dlaczego Bali to dobre miejsce na warsztaty?
Dystans geograficzny i kilometrowy pomagają dokonać zmian. Wyjazd 
zawsze je wzmacnia. Pomaga nam spojrzeć na nasze życie z innej per-
spektywy. Bali jest jedną z wysp indonezyjskich, gdzie hinduizm jest po-
łączony z wierzeniami mieszkańców. Bogowie, demony, przyroda i czło-
wiek – to wszystko daje niezwykłą symbiozę. Miejsce sprzyja zmianom, 
stwarza dystans. Umożliwia nam samym wejrzeć w serce oraz umysł. 
Dodatkowo, atutami Bali są sympatyczni mieszkańcy, przepiękna przy-
roda oraz kultura, w której bardzo ważne są miłość i szacunek. W Euro-
pie takich miejsc jest niewiele.
Dla kogo są te warsztaty? Do jakich klientów skierowana jest oferta 
Balibaba?
Do wszystkich, którym taki wyjazd jest potrzebny. Towarzyszą mi czę-
sto osoby, które odnoszą sukcesy, mają pieniądze i widzą, że to nie jest 
wszystko. Życie polega na czymś więcej. Balibaba jest dla każdego, kto 
potrzebuje doświadczyć wewnętrznego spokoju, odprężenia psychicz-
nego. Pomaga znaleźć źródło z którego, warto czerpać radość życia.
Co można zyskać dzięki warsztatom wyjazdowym?
Głęboki wgląd w siebie. Celem warsztatów jest poszukiwanie własnego 
głosu. Przybliżenie nas do tego, kim naprawdę jesteśmy, w którym kie-

runku idziemy i co możemy zrobić, by być lepszymi dla świata oraz nas 
samych. Często słyszę od ludzi z którymi podróżuję, że jest to dla nich 
punkt zwrotny. Miejsce, w którym zaczyna się zmiana.
Co znajduje się w programie wyjazdu? Jakie zajęcia są przewidziane 
dla jego uczestników?
Program jest tak ułożony, by doświadczyć całego spektrum różnorod-
nych doznań, jakie Bali może nam dać. Jest czas na zajęcia intensyw-
ne, jak też wypoczynek. Duże wrażenie na podróżujących robi miasto 
Ubud, wizyta u szamana i uczestniczenie w codziennych rytuałach 
balijskich. Zderzenie kulturowe rozbija system wartości zachodnich, 
w którym żyjemy. To wszystko jest wielowymiarowym przeżyciem, za-
równo mentalnym, fizycznym, jak i emocjonalnym. Towarzyszą temu 
głębia oraz cisza. Dla wielu, szczególnie ważnym przeżyciem jest poran-
na wspinaczka na wulkan Batur, z którego szczytu podziwiamy wschód 
słońca. Każdy podróżnik wspina się na niego z intencją. Ofiarowuje  
w zamian swój wysiłek i trud. Po powrocie z wyjazdu, uczestnicy wy-
prawy mówią mi często, że są z siebie dumni, że udało im się wejść  
na szczyt wulkanu i ujrzeć niezwykłe piękno tego miejsca.
O czym warto pamiętać przed wyjazdem?
Bali jest bardzo bezpieczne i czyste. Przed wyjazdem warto zdać sobie 
jednak sprawę z tego, że jedziemy do miejsca odległego kulturowo. Lu-
dzie żyją tam bardzo skromnie, ale mimo to są radośni i serdeczni. War-
to  pamiętać też o tym, że aby przeżyć wyjazd w pełni należy nie tylko 
brać, ale również dawać. Na koniec, chciałabym dodać, że nie warto cze-
kać z wyjazdem na odpowiedni moment. Życie jest bardzo kruche, więc 
ceńmy je i starajmy się żyć w najlepszy możliwy sposób.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Karolina Wysocka/ foto: archiwum bohaterki

Najbliższy wyjazd 11 lutego 2019
Tel. +48 602 387 936  |  email: info.balibaba@gmail.com  |          /balibabaa

Prezentacja

Arleta Duvellger – zakochana w wyspie Bali, politolog specjalista sztuki dyplomacji i negocjacji międzynarodowych, absolwent studiów psychotera-
peutycznych Psychologii Zorientowanej na Proces. To także badacz snów i miłośnik podróży. Pomaga innym w poszukiwaniu wewnętrznego głosu, 
organizując wyjazdowe warsztaty. W rozmowie z nami zdradziła nam kilka sekretów magicznej wyspy. Odpowiedziała też na pytanie, dlaczego 
Balibaba to dobry pomysł na wyjazd.







się zmienia

Tak

W 2019 roku będziemy świadkami mnóstwa inwestycji, 
na które czekają niemal wszyscy mieszkańcy. Będzie coś 
dla pasjonatów sportu, miłośników odpoczynku i rekreacji 
oraz kierowców czy pasażerów komunikacji miejskiej. Zo-
baczcie, jak zmieni się Szczecin.  
Most Kłodny
W 2019 roku rozpoczną się przygotowania do budowy 
Mostu Kłodnego, który połączy Nabrzeże Wieleckie  
z Łasztownią. Będzie to milowy krok w kierunku ożywie-
nia wyspy, która już teraz zachwyca bulwarami i jest miej-

scem spotkań tysięcy mieszkańców oraz turystów. Most 
Kłodny będzie miał powieszoną za pomocą stalowych lin 
konstrukcję do wysokiego pylona. Stanie w pobliżu Trasy 
Zamkowej. Będzie przeznaczony dla pojazdów, pieszych, 
rowerzystów, a nawet tramwajów. 
Most jest kluczowym elementem, wartej blisko 470 mln zł 
modernizacji dostępu drogowego do portu. W jej ramach 
zmodernizowane zostaną m.in. ulice: Gdańska, Energety-
ków, Basenowa, Górnośląska, Bytomska, Rybnicka. Zmieni 
się także układ dróg na Łasztowni. Miasto pozyskało na ten 
cel 100 milionów rządowego dofinansowania. 
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Morskie Centrum Nauki
W ciągu najbliższych kilku lat Łasztownia zmieni się nie do poznania. 
Most Kłodny, to tylko jeden z elementów, które to sprawią. Kolejnym 
jest Morskie Centrum Nauki. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy 
obiekt nie przytłoczy swoją wielkością obleganej wyspy. Wydaje się 
jednak, że przyciągnie na nią jeszcze więcej osób. 
Centrum nauki znajdzie się między Trasą Zamkową a zabytkowymi 
dźwigozaurami. Kosztować ma około 80 milionów złotych, część pie-
niędzy pochodzić będzie z dofinansowania. 
Projekt muzealno-dydaktyczny porównywany jest do warszawskie-
go Kopernika lub gdyńskiego Eksperymentu. Funkcja muzealna ma 
być realizowana dzięki eksponatom pochodzącym z Muzeum Naro-
dowego w Szczecinie. Wśród nich są: strój nurka, hełm żeliwny, kom-
pas, zegary, urządzenia okrętowe, szalupy, silniki różnych rodzajów, 
fragmenty statków.
Naukową funkcję wspomogą multimedia i interaktywne stanowiska. 

Zwiedzający poznają m.in. odpowiedzi na takie pytania, jak: dlacze-
go płynie jacht (i to pod wiatr) czy też dlaczego ważąca kilkaset kilo-
gramów płetwa sterowa porusza się dzięki kołu sterowemu.
Fabryka Wody 
Ogłoszony został przetarg na budowę wyczekiwanego szczeciń-
skiego aquaparku. Nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt powstanie  
w miejscu dawnej Gontynki. Zainteresowane budową firmy mogą 
składać swoje oferty do 30 stycznia. Sama budowa potrwa 30 mie-
sięcy. 
Fabryka Wody składać się będzie z hali basenowej z basenami rekre-
acyjnymi i zjeżdżalniami, strefy basenu sportowego, strefy wellness 
i jednego z największych w kraju saunariów. W części zewnętrznej 
znajdą się baseny rekreacyjne oraz plaża. Dodatkowo przewidziane 
zostały strefa sportowa oraz rozrywkowa z kręgielnią, stołami do bi-
larda, ścianką wspinaczkową, siłownią czy kortami do squasha.
Jedną z cech charakterystycznych inwestycji jest również edukato-
rium. Znajdą się w nim przestrzenie ekspozycyjne oraz laboratoria, 

w których przeprowadzane będą eksperymenty naukowe związane  
z wodą. Obiekt ma kosztować około 150 milionów złotych. 
Węzeł Granitowa
Inwestycja ta znacząco ułatwi życie tym, którzy zmuszeni są  
do częstszych wypadów na Prawobrzeże. Na początku 2019 roku wy-
startuje budowa Węzła Granitowa. Zadanie bardzo kosztowne, war-
te ponad 104 mln złotych. Miasto otrzymało aż 72,8 miliona złotych 
unijnego dofinansowania. Dzięki temu budżet Szczecina mocno na 
tym nie ucierpi. 
Po zakończeniu prac trwających 15 miesięcy, w miejscu korkującego 
się każdego dnia skrzyżowania ulicy Krygiera z Granitową, będzie-
my mieli skrzyżowanie z prawdziwego zdarzenia, z wyspą centralną 
i sygnalizacją świetlną. Przebudowane zostaną także drogi dojazdo-
we do nowego skrzyżowania. Most drogowy nad Regalicą zostanie 
wyburzony, w jego miejscu będziemy mieli nowy, o trzech przęsłach. 
Inwestycja nie miałaby sensu bez przebudowy fragmentów ulicy 

Krygiera. W bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania wyposażona 
będzie w dwie jezdnie. Na dojeździe do skrzyżowania będziemy mie-
li trzy pasy, na wylocie dwa kolejne. Ulica Granitowa będzie miała 
dwupasmową jezdnię z chodnikami, drogami rowerowymi. Powsta-
nie także, na odcinku od ulicy Piwnej do Krygiera, ulica Nowa Mar-
murowa. Przebudowane będzie także skrzyżowanie ulic Granitowej 
z Marmurową.
Tramwajem do Mierzyna
Tramwajem dojedziemy niemal do samego Mierzyna. W 2019 roku 
wystartuje kolejna wyczekiwana inwestycja. Obejmie przebudowę 
odcinka trasy od ronda Gierosa do ulicy Kwiatowej – wraz z budową 
drugiego toru. Przy rogatkach miasta, tuż przy wjeździe do Mierzy-
na, powstanie pętla do której dojadą tramwaje oraz autobusy. To-
rowisko zostanie więc pociągnięte od ulicy Kwiatowej. W ramach 
inwestycji przebudowana zostanie północna jezdnia ulicy Ku Słońcu  
na odcinku od ulicy Krętej do Przygodnej. 
Na nowej pętli tramwajowo-autobusowej powstaną wspólne przy
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autor: Andrzej Kus/ foto: materiały prasowe

stanki dla wysiadających i dla wsiadających. Zbudowane będą dwa par-
kingi rowerowe – jeden w obrębie pętli i drugi w pobliżu skrzyżowania 
z ul. Hrubieszowską, połączone z istniejącymi tam ścieżkami rowero-
wymi.
Inwestycja ma potrwać dwa lata. Szacuje się, że kosztowała będzie 70 
milionów złotych. Projekt objęty został dofinansowaniem z Unii Euro-
pejskiej w wysokości ok. 20 mln zł.
Stadion o jakim marzymy 
Obecnie Pogoń Szczecin, nazywana przez kibiców Dumą Pomorza, roz-
grywa swoje spotkania na chyba najbardziej archaicznym stadionie, na 
jakich grają ekstraklasowe drużyny w Polsce. W 2019 roku zacznie się 
to zmieniać, wystartuje bowiem przebudowa sportowego kompleksu. 
Inwestycja obejmie aż 17 hektarów. 
W ramach projektu Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z kom-
pleksem boisk treningowych. Wybudowane zostaną cztery boiska do 
gry w piłkę nożną w tym trzy pełnowymiarowe oraz jedno o nawierzch-
ni sztucznej.

W budynku znajdą się szatnie dla sportowców, pomieszczenia dla tre-
nerów, pomieszczenia magazynowe, kawiarenka, siłownia oraz część 
odnowy biologicznej, co zapewni odpowiednie warunki do prowadzenia 
szkolenia dzieci i młodzieży. 
W ramach przebudowy stadionu zostanie dobudowana czwarta trybu-
na, tzw. wschodnia, w której znajdzie się restauracja, fanshop z kawia-
renką oraz w przyszłości muzeum Pogoni Szczecin. Pojemność obiektu 
będzie wynosiła ok. 21 000 miejsc. W trybunie północnej znajdzie się 
budynek zawierający szatnie dla piłkarzy, pomieszczenia dla dzienni-
karzy, pomieszczenia odnowy biologicznej, sale konferencyjne, po-
mieszczenia dla trenerów i przedstawicieli PZPN oraz loży VIP, a także 
pomieszczenia techniczne. Zmodernizowane zostanie boisko na mura-
wie głównej oraz tzw. boisko treningowe zlokalizowane od strony ul. 
Twardowskiego. W ramach projektu zostanie zmodernizowane również 
zagospodarowanie terenu wokół Stadionu. Inwestycja ma kosztować 
ok 300 milionów złotych. Na tę chwilę miasto otrzymało 30 milionów 
złotych rządowego dofinansowania.
 

Węzeł Łękno – wystartowała przebudowa
Inwestycja kosztuje prawie 130 milionów złotych i potrwa dwa lata. 
Miasto otrzymało na nią 73 miliony złotych dofinansowania. Rozpoczę-
ła się w listopadzie 2018 roku. 
W ramach prac wybudowany zostanie kolejny, półkilometrowy odci-
nek Trasy Średnicowej od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do początku 
łącznic Węzła Łękno. Będzie on „dwupasmówką”. Przy ulicy Traugutta 
oraz al. Wojska Polskiego znajdzie się natomiast poziomowe skrzyżo-
wanie z parkingami typu „Bike & Ride” i „Park & Ride”, przystankami 
autobusowymi i tramwajowymi oraz ciągami pieszo-rowerowymi. 
Jest to najkrótszy z dotychczasowych odcinków trasy średnicowej, 
jednak najtrudniejszy. Z pracami wiąże się również mnóstwo „towarzy-
szących” zadań: przebudowa wiaduktu i aż 600-metrowego fragmentu 
alei Wojska Polskiego, modernizacja torowiska tramwajowego, a nawet 
przebudowa linii kolejowej. To ostatnie ułatwia fakt, że przystanek bę-
dzie jednym z 40 węzłów przesiadkowych w ramach Szczecińskiej Kolei 
Metropolitarnej. 

Dziewoklicz, najpiękniejsze kąpielisko
Na przebudowę Zakład Usług Komunalnych zamierza przeznaczyć pra-
wie 14 milionów złotych. Dzięki tej kwocie urokliwe kąpielisko zapropo-
nuje mieszkańcom oraz turystom mnóstwo atrakcji. 
Pojawią się place zabaw – z urządzeniami dla małych oraz większych 
dzieci, a na nich miejsca do leżakowania. Będą boiska, siłownia pod 
chmurką. Zbudowane zostaną alejki ze skrzyżowaniem dla pieszych 
oraz trejaż. Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z pól: na-
miotowego z zapleczem sanitarno-gospodarczym oraz kempingowego 
– z wszystkimi przyłączami. Wzdłuż nabrzeża od strony kanału Odyń-
skiego zbudowana zostanie promenada z różnorodnymi siedziskami. 
Cały teren zostanie oświetlony, poprowadzone zostaną także instalacje 
sanitarne i wodociągowe. Na terenie kąpieliska powstaną także niewiel-
kie, bo 27-metrowe budynki parterowe z drewnianą elewacją. Będą to 
m.in. budynki gastronomiczne, sanitarne, dla ratowników, biurowe, czy 
gospodarcze.
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Carska Rosja (www.rzucpano-
kiem.pl/carska-rosja).
Krzesło gięte z okresu Carskiej 
Rosji odrestaurowane do pier-
wotnego wyglądu z wykorzy-
staniem bejcy w kolorze orze-
chowym i politury szelakowej.
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Architekt wnętrz i projektant mebli. Z zamiłowania jest renowatorem i autorem bloga o odnawianiu mebli Rzuć Pan Okiem!, nagrodzonego pod-
czas Meetblogin na Łódź Design Festival w roku 2015 jako najlepszy blog o tematyce DIY. Paweł Machomet starociom przywraca dawny blask. 
Niektóre meble tworzy sam, wykorzystując do tego odpady i wiekowe elementy. Najbardziej lubi pracować nad wzorniczymi klasykami, prezentu-
jącymi się najlepiej po doprowadzeniu do oryginalnego wyglądu.

,
Jest Pan mistrzem w renowacji starych mebli. Na czym polega ta 
sztuka? Jakie trzeba mieć zdolności by stary przedmiot dostał 
nowe życie?
Myślę, że o tym, czy jestem mistrzem renowacji, będziemy mogli poroz-
mawiać, gdy spotkamy się za pięćdziesiąt lat, a ja dalej będę zafascy-
nowany starociami (śmiech). To bardzo szeroka dziedzina, dzięki której 
stare i nawet bardzo zniszczone, ale przepiękne przedmioty mogą od-
zyskać swój dawny wygląd i służyć kolejnym pokoleniom. Mam wraże-
nie, że z każdą nabytą umiejętnością dowiaduję się, jak dużo nauki jesz-
cze przede mną. Ja po prostu prowadzę bloga, na którym pokazuję to,  
co robię. Moim celem jest inspirować ludzi o podobnych do moich za-
interesowaniach i podpowiadać tym, którzy chcieliby zrobić coś sa-
modzielnie na potrzeby urządzenia wnętrz, w których mieszkają i nie 
wiedzą, jak się za to zabrać. Wydaje mi się, że w renowacji mebli sza-
lenie ważna jest cierpliwość – ja musiałem się tego nauczyć – dbałość  
o detal, świadomość materiału, znajomość różnorodnych technik. Wie-
le sytuacji wymaga ode mnie kreatywnego i nietypowego myślenia. Nie 
ukrywam, że w mojej przygodzie z odnawianiem staroci ogromną rolę 
odgrywa wykształcenie plastyczne i projektowe.
Które realizacje uważa Pan za ważne, które przyniosły Panu szcze-
gólną satysfakcję? 
Pierwszą debiutancką realizacją na moim blogu był fotel typu 300-177 

(o czym w chwili znalezienia go na uczelnianym śmietniku nie miałem 
oczywiście pojęcia) nazwany Cytry-nówką od kawałka oryginalnej sta-
rej tkaniny obiciowej w cytrynowy wzór, który udało mi się zachować. 
To od niego wszystko się zaczęło. Dziś pewnie nie pociąłbym go tak dra-
stycznie i raczej próbował odnowić z myślą o zachowaniu jego oryginal-
nego wyglądu sprzed pięciu dekad. Innymi ważnymi dla mnie meblami 
są krzesła typu 200-190 projektu profesora Rajmunda Teofila Hałasa. 
Dwa egzemplarze tej niewątpliwej ikony polskiego designu, wyprodu-
kowane w nieistniejącej już Goleniowskiej Fabryce Mebli w roku 1977, 
odnowiłem w 2017 roku na międzynarodową wystawę Polish Design 
Island, która odwiedziła Gdańsk, Brukselę, Łódź, Kopenhagę i Szczecin. 
W roku 2018 powstała wersja tego krzesła w czerni według autorskiego 
pomysłu Doroty Koziary. Hałas Tutto Nero (tak je nazwałem) został jed-
nym z dziesięciu eksponatów wystawy 10 TOP Polish Design by Dorota 
Koziara, prezentowanej we Wrocławiu i w Warszawie. 
Bardzo ważnym projektem w mojej blogowej karierze są warsztaty 
renowacji mebli, które poprowadziłem już ponad pięćdziesiąt razy  
w różnych miejscach w Polsce. To dwudniowe wydarzenie skierowane 
do początkujących miłośników samodzielnego odnawiania staroci. Ich 
organizacja pochłania ogromne ilości czasu oraz energii zespołu ludzi, 
ale przynosi też wielką satysfakcję i radość z tego, że możliwe jest dzie-
lenie się z innymi swoją pasją. 

Lato (http://rzucpanokiem.pl/lato/)
stylizowana szafka nocna. Dla uzy-
skania realistycznego efektu zacho-
wane zostały wszystkie stare war-
stwy wykończenia.
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Jakie są współczesne meble? W dobie produktów  typu „Ikea” za-
tracamy w tym temacie indywidualność. Te same kanapy, szafki 
,nawet drobne elementy wystroju jak obrazki na ścianach.
To prawda. Idąc do potężnej sieciówki, możemy skopiować sobie jeden 
do jednego wnętrza z katalogu lub sklepowej ekspozycji. Niektórym się 
to podoba, a innym nie. Nie każdy też musi kochać meble zabytkowe. 
Uważam jednak, że wnętrze powinno opowiadać o jego użytkowniku, 
 a w stu procentach nowe i masowo produkowane elementy wyposa-
żenia trochę tę opowieść wyciszają. Chyba w każdej rodzinie są jakieś 
pamiątki po przodkach, choćby zdjęcia, które z powodzeniem mogą 
zastąpić wspomniane przez panią sieciówkowe obrazki na ścianie. 
To drobiazg, ale unikatowy i mówiący o nas. Dużo ludzi wykorzystuje 
rozwiązania z sieciówek, łącząc je bardzo pomysłowo ze starociami. 
Trzeba przyznać, że Ikea z roku na rok proponuje coraz ciekawsze pod 
względem wzornictwa i jakości rzeczy, a w swoich stylizacjach korzy-
sta z wiekowych przedmiotów, pokazując jak pomysłowo pożenić stare  
z nowym. Bardzo mi się to podoba.
Myślę, że na pytanie „jakie są współczesne meble?” można byłoby na-
pisać książkę. W końcu obok taniej masowej produkcji mamy rzeczy 
wytwarzanie w krótkich seriach, niekiedy z wykorzystaniem rzemiosła. 
Możemy wybierać meble, kierując się pożądanym kształtem, ulubio-
nym albo zupełnie innowacyjnym materiałem, stylem, a nawet zama-
wiać formy użytkowe, które zostaną wykonane od zera wedle naszych 
indywidualnych upodobań.
Czy krzesło może być dziełem sztuki?
Absolutnie tak! Mówi się, że zaprojektowanie dobrego krzesła to jedno  
z największych wyzwań stojących przed projektantem mebli. To wła-
śnie one stanowią największą część moich zbiorów. Wiele z nich 
ozdabia wnętrza domu, a kilkadziesiąt wyeksponowałem ostatnio na 
ścianach swojej pracowni zupełnie tak, jak robi się to w przypadku ma-
larstwa, grafiki, czy pięknej porcelany ustawianej w witrynach.
Co Pana inspiruje? Na co Pan zwraca uwagę w trakcie renowacji me-
bli?
Każdorazowo, gdy rozpoczynam pracę nad starym meblem, staram się 
dotrzeć do informacji na temat tego, jak mógł on wyglądać w czasach 
swojej świetności oraz gdzie i komu służył. To naprawdę świetne źródło 
inspiracji. Zdarza się, że obiekt, któremu chcę poświęcić nieco uwagi, 
by go odnowić, jest z różnych przyczyn w bardzo złym stanie wizual-
nym i wykończenie go zgodnie z oryginałem na przykład politurą, czy 
woskiem podkreślającym rysunek drewna w efekcie pasować będzie 

jak „wół do karety”. Korzystam wtedy z możliwości, jakie daje przemy-
ślana stylizacja. Przeglądam tony magazynów, setki zdjęć, wynajduję 
oryginalnie spatynowane stare meble w internetowych sklepach z całe-
go świata, przyglądam się ich detalom, technikom wykończenia, które 
później odtwarzam, czytam ich historie, poznaję daty produkcji, regio-
ny, z których pochodzą, a następnie przekładam zebrane informacje na 
swoje realizacje, w których wszelkie niedoskonałości i wizualne wady 
zamieniam na unikatowe detale.
Bardzo ważne w renowacji jest dla mnie, by niezależnie od tego, jak 
dany mebel ma wyglądać, przywrócić jego konstrukcji stabilność, po-
prawić kondycję materiałów, z których go wykonano i w miarę możli-
wości zabezpieczyć przed niszczeniem w kolejnych latach. Staram się 
także zachować jak najwięcej oryginalnych elementów tworzących 
dany przedmiot. Pokryte ciężkim do usunięcia brudem i farbami okucia 
czy drewniane detale z ubytkami łatwo można wymienić na nowe, ale 
dla mnie niezwykle satysfakcjonujące jest móc przywrócić im dawny 
wygląd, nawet jeśli wiąże się to z długą i żmudną pracą.
Od jakiegoś czasu trwa moda na sprzęty rodem z PRL-u. Jeszcze 
trochę a pokochamy meblościanki. Na czym polega fenomen tego 
stylu? 
Już je kochamy. Stare polskie meble segmentowe osiągają dziś ceny rzę-
du kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. To były na-
prawdę świetne pomysły rozwiązujące problemy związane z zamieszki-
waniem niewielkich przestrzeni. Legendarna meblościanka Bogusławy 
i Czesława Kowalskich z roku 1961 swoją formą, wielofunkcyjnością  
i możliwością zbudowania jej w różny sposób zyskała uznanie naprawdę 
szerokiego grona użytkowników. Wydaje mi się, że nie o styl tu chodzi, 
a po prostu o dobry projekt stworzony po coś, w odpowiedzi na konkre-
-tną potrzebę przez świetnie wykształconych kreatywnych designerów  
i plastyków. Podobnie jest z krzesłami i fotelami z tamtych lat cechują-
cymi się niewielkimi gabarytami, ciekawą linią i komfortem użytkowa-
nia, albo ze stołami umożliwiającymi powiększenie blatu lub umieszcze-
nie go na różnych wysokościach. Okazuje się, że mimo upływu lat są to 
wciąż intensywnie poszukiwane obiekty.
Pana ulubione meble?
Krzesła z giętej buczyny. Mam ich całkiem sporo w swojej kolekcji. 
Najstarsze pochodzą z lat sześćdziesiątych XIX wieku. Niektóre mają 
wypalane sygnatury i fabryczne naklejki. Są przepiękne w detalu. Wie-
le z nich zidentyfikować można na podstawie unikatowej i rozpozna-
walnej już na pierwszy rzut oka konstrukcji, na przykład Thonet numer  
14, okrzyknięty najpopularniejszym krzesłem świata.

Drzwi (http://rzucpanokiem.pl/odnowilem-drzwi/). Zabyt-
kowe drewniane drzwi wejściowe odrestaurowane latem 
2018 do pracowni, w której architekt odnawia meble.

Okna (http://rzucpanokiem.pl/odnowi-
lem-okna-1/). Dwa zabytkowe drewnia-
ne okna odrestaurowane latem 2018  
do pracowni, w której P.M. odnawia me-
ble.



Czego Pan uczy studentów – przyszłych projektantów mebli, a cze-
go osoby, które chcą nauczyć się renowacji? Co im Pan przekazuje?
Wiele osób nie wie o tym, że blog to nie jedyne moje zajęcie. Od 2015 
roku pracuję w Akademii Sztuki w Szczecinie w Pracowni Projektowa-
nia Mebla. Kładę olbrzymi nacisk na to, żeby meble moich studentów 
nie były zgadywane, a projektowane i aby nawet najprostszej formie 
przyświecała jakaś myśl, żeby można było rozmawiać o inspiracjach 
różnymi stylami, naturą, potrzebami ludzkimi, trendami. Staram się 
podsuwać im przykłady mebli starych i nowych jako podpowiedzi  
w kwestiach związanych z materiałami, węzłami konstrukcyjnymi, for-
mą i detalami.
Tym, którzy chcą poznać podstawy renowacji mebli, podpowiadam ja-
kich narzędzi należy używać, realizując poszczególne jej etapy, o czym 
wypada pamiętać, wybierając tkaniny i wybarwienia drewna. Pokazuję, 
jak wiele można zdziałać nawet podczas pracy nad najbardziej znisz-
czonym meblem, uzbrajając się w cierpliwość i dbając o najdrobniejsze 
szczegóły, a także dając sobie chwilę czasu na przeanalizowanie moż-
liwych do zrealizowania wariantów nowego looku staroci, by wybrać 
ten, w którym mebel zaprezentuje się najlepiej.
Skąd ta miłość do mebli się wzięła u Pana?
Zawsze bardzo dużo malowałem, rysowałem, wycinałem i lepiłem. Kie-
dy chodziłem do drugiej klasy gimnazjum, czyli mając lat piętnaście, 
wyszlifowałem i wybarwiłem jakąś czerwonawą bejcą stolik kawowy 
na toczonej nóżce. Robiłem stylizowane ramki z drewnianych listewek 
malowanych w złote wzory, w które oprawiałem swoje obrazy. Miałem 
też okazję podglądać pracę mojego wujka stolarza, który przyjechał 
kiedyś na kilka dni do naszego pierwszego domu i na niewykończonym 
wtedy poddaszu w zaaranżowanym warsztacie wykonywał od zera 

pasujące do wnętrza schody. Po niedługim czasie dostałem krzesło ja-
dalniane od mojej prababci i wtedy po raz pierwszy zacząłem szukać 
informacji na temat tego, jak odnawiać meble. Pamiętam, że potwor-
nie grube warstwy lakieru zrywałem z niego dość sprawnie kawałkami 
szkła. Pracy nad krzesłem nie dokończyłem, ale wyszlifowałem i poma-
lowałem za to nóżki przepięknego szezlonga z lat czterdziestych, który 
moja mama kupiła do salonu. Później w domu pojawił się stolik kawowy 
z wyplatanym blatem, szafa, konsola, kolejne krzesła. Wszystko wyma-
gało mniejszych lub większych napraw, które – nie zawsze z powodze-
niem – wykonywałem. W międzyczasie zacząłem studiować architektu-
rę wnętrz, po której ukończeniu zdecydowałem się na kolejny kierunek, 
czyli projektowanie mebli. Podczas pierwszych studiów założyłem blo-
ga, który pierwszego grudnia 2018 roku skończył sześć lat.
Dziękuje za rozmowę.

autor: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe

Malowana sekretera (www.rzucpanokiem.pl/malowana-sekretera)
Drewniana sekretera w stylu biedermeier stylizowana (z uwagi na bardzo 
liczne i poważne zniszczenia) farbami kredowymi opartymi na XVII wiecznej 
recepturze.

www.rzucpanokiem.pl
        /rzucpanokiem
       @rzucpanokiem
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KAPITANA
Auto dla

Są samochody i jest Mercedes. I w tym miejscu moglibyśmy zakończyć ten 
artykuł ale… właśnie na drogach pojawiła się nowa klasa C i naprawdę trud-
no się za nią nie obejrzeć.

Mercedes-Benz Klasa C 200 4MATIC

Maksymalna moc – 184 KM  |  Prędkość maksymalna – 234 km/h
Przyśpieszenie – 8,1-100 km/h [s]  |  Średnie zużycie paliwa – 6,5 l/100 km 

Skrzynia biegów – automatyczna 
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To, od momentu kiedy w 1982 roku pojawiła się pierw-
sza wersja klasy C jako model 190, najczęściej kupowa-
ny Mercedes w historii tej marki. Bodajże w 2017 roku 
sprzedano łącznie 415 tysięcy egzemplarzy tego modelu  
w wersji kombi i limuzyna!
W tym roku otrzymaliśmy nowy model, który został 
poddany subtelnemu liftingowi, a przyjemność z jazdy  
i bezpieczeństwo zbliżyły go nieco do wymarzonej chyba 
przez każdego fana Mercedesa, S klasy. Co otrzymaliśmy 
takiego niezwykłego? Na przykład, zestaw programów 
poprawiających samopoczucie kierowcy poprzez roz-
pylenie odpowiednich zapachów, ustawienie właściwej 
temperatury, wybranie stosownego trybu masażu fote-
la, przestawienie oświetlenia pojazdu i jego nagłośnienia,  
a nawet wybór odpowiedniej muzyki. Do tego kierow-
nica z panelami dotykowymi, która reaguje na ruchy 
opuszków palców. Kolejną atrakcją jest sterowanie tem-
pomatem z poziomu kierownicy. Na nowo opracowano 
także fotele z regulacją bocznych poduszek i podparcia 
lędźwiowego za pomocą elektrycznej pompy pneuma-
tycznej. Następna ogromna zaleta nowej C klasy dająca 
kierowcy sporo przyjemności, to tryb częściowo autonomicznej jazdy. 
Nasze auto korzysta z licznych, udoskonalonych czujników i kamer oraz 
z map nawigacji. Dzięki temu tempomat, korzystając z takich informacji, 
może zmniejszyć prędkość przed skrzyżowaniem, ostrym zakrętem lub 
rondem, Nowa C klasa to także napęd na cztery koła 4MATIC, który za-
pewnia lepszą trakcję i stabilność jazdy, co jest szczególnie odczuwalne 
w trudnych warunkach drogowych. Wyposażona jest w rozbudowany 

układ antykolizyjny. Zależnie od sytuacji, może on pomóc w złagodzeniu 
skutków lub całkowicie zapobiec kolizji polegającej na najechaniu na tył 
poprzedzającego pojazdu (jadącego lub stojącego) albo potrąceniu prze-
chodnia lub rowerzysty. Nasz Mercedes posiada także tryb „żeglowania”  
z wyłączonym silnikiem oraz hamowanie rekuperacyjne z inteligentnym 
unieruchamianiem silnika, gdy samochód się toczy. 
Do tego bardzo wygodnego i bezpiecznego auta z 4-cylindrowym 
silnikiem benzynowym wsiadł człowiek, dla którego komfort  
i bezpieczeństwo są dość ważne. Franciszek Lewandowski, ka-
pitan Żeglugi Wielkiej pracuje jako pilot morski. Jest osobą, która 
wprowadza statki do portu lub na redę. Posiada specjalistyczną wiedzę  
i doświadczenie w manewrowaniu statkami oraz znajomość lokalnych 
warunków. Asystuje kapitanowi w trakcie wprowadzania statku, jest 
niezastąpiony jako nawigator. – Jest niewiele takich osób jak ja w Polsce 
– przyznaje pan Franciszek. – Żeby zostać pilotem trzeba być najpierw 

bardzo doświadczonym kapitanem. Moim zadaniem jest bezpieczne 
wprowadzenie lub wyprowadzenie z portu jednostki morskiej, hamowa-
nie jej, obracanie i przeprowadzenie procesu cumowania lub dokowa-
nia. W samochodzie też muszę się czuć bezpiecznie i pewnie, dlatego 
od ponad 30 lat jeżdżę Mercedesem i nie znam lepszego auta.
Pan Franciszek na co dzień jeździ E klasą. – Pasuje do moich gabarytów 
– śmieje się. – C klasa jest podobna, tylko dla takiego postawnego i wy-

sokiego mężczyzny E klasa bardziej pasuje . Co do przyjemności z jazdy 
i rozwiązań technicznych to jest idealnie. Zaskoczyła mnie jedna rzecz 
w tym modelu i to nad wyraz pozytywnie. Otóż silnik w C klasie jest 
niesamowicie cichy. Miałem taką sytuację, że wychodząc z samochodu 
na chwilę zapomniałem wyłączyć silnik. Dlaczego? Bo go nie słyszałem. 
Mercedesem pan Franciszek zjechał całą Europę, nigdy nie miał ko-
lizji ani problemów technicznych. – Cenię go za jego niezawodność,  
za bezpieczeństwo i za prestiż – wymienia kapitan. – Niezależnie jaki  
to model, zawsze robi wrażenie, chociaż wyznam pani, że marzę po ci-
chu o S klasie. Nie oszukujmy się: są samochody i jest Mercedes. I taka 
jest prawda. 
Samochód dostępny od 1243 zł netto/miesięcznie w programie  
Lease&Drive Basic 1%



z cudami motoryzacji
Skarbce

Jacek Kosiński oraz Rafał Lipecki od lat dbają o eksponaty Muzeum Techniki i Komunikacji. Każdego roku starają się wzbogacać eks-
pozycję o kolejne, rzadkie m.in. motoryzacyjne perełki. – Pojazdów mamy kilkaset. Większość z nich jesteśmy w stanie uruchomić 
maksymalnie po dwóch dniach pracy – przyznają.

10 lat temu powstało Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztu-
ki” w Szczecinie. Mało kto się spodziewał, że zaledwie po ośmiu latach 
będzie mogło pochwalić się takimi zbiorami. Muzealna sala zachwyca, 
ale oglądając pojazdy czy motocykle z okresu PRL oraz prototypy nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, że to wszystko jest zaledwie kroplą w mo-
rzu niesamowitych eksponatów. Setki innych znajdują się magazynach 
na Pogodnie. Czekają na odzyskanie blasku i generalny remont. Piecze 
nad nimi trzyma dwóch pasjonatów zatrudnionych w muzeum: Jacek 
Kosiński oraz Rafał Lipecki. 
– Nie wszystkie, ale większość pojazdów, jakie tu mamy jesteśmy  
w stanie uruchomić po maksymalnie dwóch dniach pracy – przyznają. – 
Mamy tutaj samochody, motocykle, tramwaje, autobusy. Cuda, których 
nie zobaczymy już na polskich drogach. Część odkupiliśmy, sporo otrzy-
maliśmy w darowiźnie. Jesteśmy odpowiedzialni za ich zabezpieczenie, 
w ramach możliwości remontujemy je. Nie mamy na to zbyt wiele czasu, 
bo jesteśmy na co dzień potrzebni także w muzeum. Przyjeżdżamy do 
magazynów raz w tygodniu. 

Pojazdy ustawione są w kilkunastu wielkich halach. Po dachem jednej  
z nich widzimy Warszawę 201. 
– Pochodzi z początku lat 60. ubiegłego wieku – opowiada Jacek Kosiń-
ski. – Jest w oryginalnym stanie, sprawna i odpala. Trzeba w niej tylko 
zrobić hamulce.
Tuż obok stoi jeden z ostatnio zakupionych eksponatów: Syrena R20. 
– Powstała z myślą o rolnikach. Jest w bardzo ładnym stanie, była już od-
restaurowana. Jeździ, skręca, hamuje, ma działające światła. Do Szcze-
cina zwieźliśmy ją na lawecie. Z muzeum do magazynów przyjechaliśmy 
już na kołach – opisuje Rafał Lipecki. – Kolejnym świetnym eksponatem 
jest Tarpan z 1990 roku. Nie ma możliwości zarejestrowania go jako 
samochódu zabytkowego. Remont zasponsorował nam Orlen Gaz, ma 
zamontowaną butlę, co nie pozwala na rejestrację na żółtych tablicach. 
Tarpanów jest już bardzo niewiele, szczególnie w takim stanie. 
Kolejne hale kryją następne skarby. Widzimy w nich m.in. Smyka, który 
zanim trafił do magazynu przeszedł naprawdę długą drogę. 



– Wcześniej był w rękach pracownika Polmo, który go lekko przerobił: 
wsadził do niego silnik od Fiata 126p, zamontował hamulce hydraulicz-
ne. Później trafił do sali tradycji w Polom. Do nas natomiast od komor-
nika, wraz z resztą  pojazdów z sali tradycji
Jest też jeszcze jedna Warszawa, które przez 15 lat stała na Krzekowie 
pod gołym niebem. Niestety, jej wygląd nie zachwyca. 
– Zadzwonił do nas poprzedni właściciel i powiedział, że chce nam ją 
oddać, jednak nie ma na nią żadnych papierów. Powiedzieliśmy, że chęt-
nie ją weźmiemy. Zaproponował, że nam ją przygotuje i da znać. Stała  
w chaszczach, do połowy miała zakopane koła. Po tygodniu dzwoni 
sąsiad i mówi, byśmy przyjechali bo ktoś ją zabiera i podaje się jako 
muzeum. Gdy właściciel powiedział, że zadzwoni na policję – uciekli. 
Zdążyli ją odkopać. Jeszcze tego samego dnia ją przetransportowaliśmy 
do nas.
Najstarsze eksponaty pochodzą z 1926 roku. Są to dwa tramwaje Bre-
meny, które zawsze jeździły w swoim towarzystwie. Pierwszy z nich, 
pług, odśnieżał torowiska. Drugi, solarka, posypywał sól po szynach. 
Stoją w jednej hali z wagonem tramwajowym 5N. 
– Możemy też się pochwalić Polonezem Caro Domobil. Ma on na dachu 
homologowaną przez FSO nadstawkę turystyczną. Podnosi się ją na 
siłownikach gazowych. Jest wówczas miejsce dla trzech osób, kolejna 
zmieści się na dole. Na nadstawkę posiadamy również oryginalną część 
namiotową – mówią pasjonaci. – Samochód, z zamontowaną złożoną 
nadstawkę spala zaledwie 0,5 litra paliwa więcej. 
Jest także jeden z dwóch w Polsce Starów, który był wozem dowodze-
nia milicji. Muzeum otrzymało go w prezencie z komendy wojewódzkiej  
w Opolu. Nie ma co prawda w nim już sprzętu łączności, jest całe po-
zostałe wyposażenie: kanapa, krzesła, lodówka, umywalka, zbiornik  
na wodę. 

– Komendant policji twierdzi, że samochód ten służył kiedyś ZOMO – 
mówi Kosiński.
Za następnymi drzwiami widzimy m.in. Dąbiankę. Pod tą nazwą kryje 
się młockarnia wyprodukowana w latach 1957-1959. Powstała w istnie-
jących przed laty fabryce maszyn rolniczych w Szczecin Dąbiu.
Nie sposób nie zwrócić uwagę na gigantyczne radzieckie pojazdy gąsie-
nicowe przeznaczone do przewozu czołgów. Stoją już na zewnątrz, nie 
mieszczą się pod dachem.
– Platformy można rozkładać wyłącznie na wodzie, ponieważ po uru-
chomieniu siłowników uderza o nią z impetem. Nie próbowaliśmy tego, 
nie było możliwości. Jeden z pojazdów za to odpalaliśmy, warkot silnika 
jest imponujący. 
Widać, że muzealnicy traktują pracę jak wielką pasję. Mogą opowiadać 
o niej godzinami. Mają związane z nią pewne marzenia. 
– Chcielibyśmy zdobyć jeszcze polskie przedwojenne motocykle.  
Co prawda mamy ich sporo, ale do kompletu Sokołów brakuje modelu 
500. Istnieje również przedwojenna SHL-ka, której nie mamy w zbiorach. 
No i samochody: brakuje Smutka, czyli pierwszego Żuka. To nie koniec 
listy życzeń. Marzymy o oryginalnym Fiacie rajdowym, który podobno 
nie dotrwał do naszych czasów. Tak samo Polonez Coupe. Czasami się 
zdarza, że ktoś w garażach znajduje zachowane auta. Strasznie byśmy 
chcieli, by było tak i tym razem. Mamy Fiata 508, stoi w muzeum. Dosta-
liśmy go w darowiźnie. Jest w całości oryginalny, ale wymaga sporego 
wkładu finansowego i dużo pracy. Należałoby „wsadzić” w niego z 70 
tysięcy złotych. Gdybyśmy tylko mieli czas, miejsce, w którym mogli-
byśmy go wyremontować oraz oczywiście fundusze nadalibyśmy mu 
nowego blasku. 

autor: Andrzej Kus / foto:  Jarosław Gaszyński
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Ja, to nie powiem, lubię kulturę i sztukę ludową. Ba, nawet góralską mu-
zykę. Nie tylko tę z Podhala, ale i z Himalajów, Andów, czy gór Atlas  
w północnej Afryce. Lubię ludowe tradycje, stroje i obrzędy. Nie znoszę 
jedynie, gdy lud uświadamia sobie, że ma w swoich ręcach władzę. Lud 
do wzięcia władzy w swoje ręce przekonywał Włodzimierz Ilicz, mniej 
więcej sto lat temu. I przekonał, czego skutki odczuwamy do dziś.
Pomijam oczywisty powód irytacji z czasów, gdy realną władzę w na-
szym kraju sprawowali intelektualni imbecyle z partyjnymi legityma-
cjami. Było, minęło. O wiele gorzej wygląda sprawa dziś i to na o wiele 
niższych szczeblach. A nawet na tych najniższych. Otóż bowiem, wy-
obraźmy sobie sytuację z teraźniejszości: muszę dokonać przeglądu 
technicznego swojej granatowej strzały kupionej niedawno, za całkiem 
marne pieniądze. Strzała ma swoje lata, ale nie ma przeglądu. Jadę więc, 
drżąc z niepewności, na miejsce zwane Punktem Kontroli Pojazdów. 
Jestem umówiony telefonicznie na 8.00 rano! Jest ósma czterdzieści,  
a ludu nie ma. Pojawia się ów lud z ręcami pełnymi władzy około 10.30. 
„Musiałem coś załatwić” oznajmia radośnie. Ja nie musiałem. Ja musia-
łem czekać. Bo ja, szary człowiek, muszę. A lud może. Może dokonać 
przeglądu, ale nie musi. Niby tylko słowna zabawa, a ileż w niej pokory 
wobec władzy ludu. Patrzy onże lud na ciebie robaku, patrzy i raduje 
go władza. Ty drżyj i uśmiechaj się przymilnie, a on być może, łaskawie 
przystawi wytęskniony stempelek. Jeśli akurat ma humor. 
Lud ma władzę w mięsnym, kiedy wciska nam ochłap mający być pięk-
nym kawałkiem rostbefu. Ma ją również w urzędach, biurach, sekre-
tariatach, punktach usługowych… Wszędzie tam, gdzie czegokolwiek 
potrzebuje zwykły człowiek. Pełen władzy lud odgrywa na tobie swoje 
frustracje i żale do świata całego. Im jesteś lepszy od ludu, tym bar-
dziej cię nienawidzi i władzę okazuje. Z satysfakcją patrzy na wygibasy  
i ukłony jakie wyprawiasz, próbując władzy schlebić, w wątłej nadziei 
na sprawne załatwienie twojej sprawy.

Czasami, gdy lud ma kark jak byczek rzeźny i łysą dynię wypełnioną nie-
świeżym powietrzem, do uzyskania władzy wykorzystuje prymitywną 
siłę. Sytuację taką najczęściej zaobserwujemy w miejscach piwopoju, 
podczas imprez masowych, lub weekendu. Władzę opartą na znaczą-
cej przewadze masy ciała, lud okazuje wyłącznie wobec słabszych  
w sposób oczywisty i gdy jest w stadzie. Poczucie władzy ma znaczą-
cy wpływ na utratę poczucia przyzwoitości, że o zwykłym wstydzie 
nie wspomnę. Będąc osobą o wątłej dość posturze, w wieku zaawan-
sowanym, wobec takiej władzy bywam najczęściej bezbronnym, choć 
zawsze pozostają negocjacje.
Trudniej jednak jest, gdy ludem okazuje się znajomy, przyjaciel, lub, co 
zupełnie do bani, rodzina. Znacie przecież sytuacje, gdy niespodziewa-
nym przełożonym, w wyniku niesprawiedliwego oczywiście awansu, zo-
staje kolega, lub koleżanka z pracy. I tu następuje zazwyczaj metamor-
foza jak u motyla. Nowy szef z brata-łaty przeistacza się w cudowny 
sposób w drobiazgowego pedanta pamiętającego najdrobniejszą urazę 
sprzed wielu lat. Lud nie zapomina, lud przechowuje na swoim twardym 
dysku kaździuteńkie słowo, krzywe spojrzenia, czy inną pierdółkę. Ale 
to on teraz ma władzę, a ty drżyj nieboraku.
Zdecydowanie najgorzej wygląda sytuacja, gdy ludowi z władzą pomyli 
się służba. Dobitne przykłady obserwujemy w urzędach od najniższego, 
do najwyższego ze szczebli. Zagadnienie owo zasługuje jednak na ob-
szerniejsza opowieść, lecz rok dopiero się zaczyna i czasu mamy sporo.
W ten nowy rok wkraczając, apeluję zatem do Czytelników Szlachet-
nych: Patrzmy ludowi na ręce w których dzierży władzę! Jakąkolwiek  
i gdziekolwiek. Wszak już wiadomo, że Lenin głosił bzdury…
P.S. Przegląd moja strzała przeszła jak burza, więc niby nie ma się czego 
czepiać, ale nie byłbym przecież sobą…

Dziennikarz, filozof robotni-
czo-chłopski.

Szymon Kaczmarek

Władza w „ręcach” ludu
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Prosto  
i delikatnie

Najpopularniejsza japońska marynata i najdelikatniejszy schab z czarnej iberyjskiej  świni – to nasze kulinarne propozycje na początek nowego 
roku. Podróżować warto, nawet bez wychodzenia w z kuchni. Pochodzący z Kraju Kwitnącej Wiśni sos teriyaki pasuje dosłownie do wszystkiego. 
Jego fenomen tkwi w prostocie, a to jedna z głównych cech Japonii. Iberyjski schab za to swoją delikatność zawdzięcza sposobowi chowania świń.  
Te pasą się wolno, na zielonych pagórkach pod śródziemnomorskim słońcem. 

Szaszłyk krewetki i łosoś w sosie teriyaki i limonką podawane  

z pesto z nerkowca i bazylii 

Sos teriyaki składniki:
»  ½ szklanki sosu sojowego 
»  ½  szklankę wody 
»  ½ łyżeczki zmielonego imbiru 
»  1 ząbek czosnku pokrojonego w plasterki 
»  5 łyżeczek cukru (może być brązowy)
»  2 łyżeczki miodu
Przygotowanie:
Miód i cukier podgrzej w rondelku na niewielkim ogniu, aż połączą się. 
Następnie dodaj sos sojowy, wodę, imbir i czosnek. Gotuj cały czas mie-
szając do momentu aż zacznie gęstnieć.

Szaszłyk:
»  200 g łososia pokrojony w kostkę 
»  200 g krewetek surowych o rozmiarze 16/20
»  200 ml sosu teriyaki
»  sok z jednej limonki
»  100 g orzechów nerkowca 
»  liście z połowy pęczka bazyli
»  50 ml oliwy z oliwek
Przygotowanie:
Sos teriyaki i sok z limonki mieszamy w misce. Do miski z marynatą 
wkładamy łososia i krewetki. Delikatnie mieszamy i wkładamy do lodów-
ki na 15 minut. Po wyjęciu nadziewamy na patyczki do szaszłyków na 
przemian. Smażymy na patelni z niewielką ilością tłuszczu lub grillujemy 
po 3 minuty z każdej strony. Orzechy nerkowca prażymy na suchej patel-
ni przez około 3 minuty, następnie przekładamy do malaksera dodajemy 
liście bazylii i oliwę. Całość miksujemy na gładką masę. Gotowe pesto 
podajemy w towarzystwie szaszłyków.
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Studio Kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl

www.facebook.com/studiokulinarnebataty

Foto: Iwona Orzechowska-Zeidler 
(Smakowity Blog Kulinarny)

Schab iberyjski wędzony dymem podany z ziemniaczkami  

i kapustą z dodatkiem rabarbaru

Składniki:
» schab iberyjski z kością 
» sól
» pieprz czarny i różowy 
» 1/4 włoskiej kapusty
» 50 g masła
» 5 małych ziemniaków
» 1/2 kłącza rabarbaru

Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy tak aby zachowały kształt kulek, gotujemyw osolonej wodzie.
Kapustę siekamy i podsmażamy na maśle przez 4 minuty następnie dodajemy pokrojony na centymetrowe ka-
wałki rabarbar dodajemy 1/3 szklani wody i dusimy pod przykryciem, aż kapusta zmięknie. Przyprawiamy solą 
i pieprzem.  
Schab dzielimy na kotlety, przyprawiamy solą i grubo mielonym czarnym i różowym pieprzem. Smażymy  
na patelni grillowej z dwóch stron, a następnie umieszczamy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni na 8 minut. 
Na talerzu układamy gotową kapustę, a dookoła układamy ugotowane ziemniaki. Na kapuście kładziemy ko-
tlet wyjęty z piekarnika. Jako dodatkowy efekt możemy gotowe danie przykryć drugim talerzem lub pokrywą  
do talerzy i wpuścić dym lawendowy z pistoletu wędzarniczego.



Być na liście

Forbsa



Mariusz Łuszczewski to szczeciński przedsiębiorca i działacz gospodarczy. Od dzieciństwa marzył o pracy w branży hotelarskiej i gastronomicznej. 
W tym kierunku się kształcił i zdobywał doświadczenie. Dzięki ciężkiej pracy udało mu się osiągnąć sukces. Jest znany między innymi z prowadze-
nia sieci Exotic Restaurants, a w tym roku został ekspertem ds. relacji indyjskich w Centrum im. Adama Smitha. Prócz tego, jest koproducentem  
w Akson Studio, wiceprezesem zarządu Kaushual & Partners, prezydentem Zachodniopomorskiej Indyjskiej Izby Gospodarczej i od niedawna dy-
rektorem zarządzającym oraz większościowym udziałowcem Ehrle India. Biznesmen to syn Anity Agnihotri – Szczecinianki Roku 2017, która od 
wielu lat uczy nas smaków Indii. 

Słyszałam, że od dziecka był Pan przedsiębiorczy i pierwszą „fir-
mę” stworzył w wieku 7 lat. Proszę opowiedzieć o swoich począt-
kach. 
Kiedy miałem siedem lat wraz z moim najlepszym przyjacielem otwo-
rzyliśmy firmę, która się nazywała „Kobra Błysk”. Poprosiłem swoją 
mamę o pomoc w wydrukowaniu wizytówek. Na naszym osiedlu myli-
śmy ludziom samochody i okna sklepowe. Mieliśmy bardzo dużo klien-
tów, będąc w drugiej klasie już zatrudnialiśmy pierwszoklasistów. Firma 
się szybko rozwijała. A co najciekawsze, teraz, po wielu latach, zosta-
łem szefem Ehrle India, największej firmy zajmującej się myjniami sa-
mochodowymi na całym świecie. To chyba jakaś karma. (śmiech)
Pamięta Pan swój przełomowy moment na ścieżce kariery? 
Przełomowym momentem dla mnie było, kiedy doznałem największego 
upadku życiowego. Zacząłem pracę w wieku siedemnastu lat. Dosyć ła-
two wpadałem na różnego rodzaju pomysły. Moim błędem było jednak 
to, że w zbyt młodym wieku miałem dostęp do dużych pieniędzy. Bę-
dąc dwudziestolatkiem wszedłem na złą drogę. Wyszedłem z tego, tyl-
ko dzięki mądrości rodziców. Mój tata wpadł na pomysł, by założyć się 
ze mną o dwa tysiące dolarów, czy będą w stanie wyjechać do Stanów 
Zjednoczonych i dać sobie radę Ameryce. Myślałem, że podbiję USA  
w jeden miesiąc. 
I jak wspomina Pan początki klarowania się drogi zawodowej? 
Kiedy tam wylądowałem, miałem 500 dolarów w kieszeni. Nie miałem 
zezwolenia na pracę, przez co nikt mnie nie mógł oficjalnie zatrudnić. 

Próbowałem w różnych miejscach. Pewnego dnia byłem w polskim skle-
pie i zobaczyłem ogłoszenie „Zatrudnimy sprzątaczki do hotelu”. Kiedy 
zobaczyłem słowo „hotel” to postanowiłem, że muszę tam zadzwonić. 
Powiedziałem, że chcę pracować na recepcji, tak jak wcześniej w Pol-
sce. Początkowo nie chciano dać mi tej posady, ale zatrudniono mnie. 
Stałem na recepcji, co było dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem. 
Pamiętałem beztroskiego siebie sprzed kilku miesięcy, a teraz stałem  
w kamizelce w palmy, której nienawidziłem. Za zarobione pieniądze 
trudno było mi przetrwać, więc zajmowałem się różnymi rzeczami. 
Początki były bardzo trudne, ale ciężko pracowałem. Pewnego dnia zo-
stałem Front Office Managerem. Od razu pojechałem spalić kamizelkę  
w palmy (śmiech). Na drugi dzień ubrałem garnitur i przyszedłem do 
pracy jako główny kierownik całego działu. Później hotel zorganizował 
targi pracownicze. Moja znajoma poradziła mi, by odezwać się do wła-
ściciela 37 hoteli. Powiedział, że mam mu dać jeden powód, by mnie za-
trudnił. Odpowiedziałem, że dam mu dwa. Powiedziałem: Po pierwsze, 
będę lojalny jak syn, a po drugie będę zarabiał więcej niż jakikolwiek 
pana pracownik. Dostałem tę pracę. Następnego dnia ubrałem garnitur 
i wziąłem ze sobą teczkę. Była pusta, bo nie miałem nic do zabrania. 
Chciałem zostać vi-ce dyrektorem. Dostałem i to stanowisko, sam za-
rządzałem hotelem, a właściciel przyjeżdżał sprawdzać wszystko raz 
w tygodniu. Któregoś dnia go spytałem, czy jest ze mnie zadowolony. 
Poprosiłem, by dał mi stanowisko dyrektora. Zostałem nim i tak moja 
kariera nabrała tempa. Później zostałem dyrektorem operacyjnym na 
37 hoteli. Można powiedzieć, że jak się chce, to można, ale pracowałem 
siedem dni w tygodniu, 20-18 godzin na dobę. Bardzo dużo się tam na-
uczyłem.
A najtrudniejszy moment?
Miałem 20 dolarów w kieszeni. Nie wiedziałem, czy zatankować, czy 
kupić coś do jedzenia. Dziś wiem, że Ameryka nauczyła mnie pokory  
i szacunku do ciężkiej pracy. Można powiedzieć, że wtedy dorosłem.
Kieruje Pan Exotic Restaurants, prowadzi firmę konsultingową, 
zarządza nieruchomościami, jest koproducentem filmu „Taka kar-
ma”. Podejmuje się Pan wielu wyzwań. Co Pana motywuje?
Przede wszystkim marzenia. Wierzę, że w życiu wszystko jest możliwe, 
ale też podchodzę do tego bardzo pragmatycznie. Ustalam sobie cel  
i nie idę na skróty, dążę do tego krok po kroku. Musiałem nauczyć się 
cierpliwości i pragmatyzmu.
Świetnie orientuje się pan nie tylko w branży restauratorskiej i ho-
telarskiej, ale też sprawach biznesowych. Skąd czerpie Pan wiedzę 
na ten temat? Korzysta Pan z doświadczeń innych?
Mam to we krwi, jestem pół-Hindusem, pół-Polakiem. Mam w sobie 
dwukulturowość (uśmiech). Jestem dobrym obserwatorem i słucha-
czem. Obserwuję i uczę się na błędach innych ludzi. Staram się przyglą-
dać ludziom sukcesu, wyciągam z tego wnioski. Łatwo nawiązuję kon-
takty. Myślę też, że otwarty, uczciwy oraz szczery sposób prowadzenia 
biznesu to coś, co mi pomaga. Robię interesy z ludźmi, którym ufam  
i którzy ufają mi. 
Czy wspomniana przez Pana dwukulturowość pomaga w biznesie? 
I czy mieszkańcy Indii mają jakąś cechę, która według Pana jest 
szczególnie przydatna w prowadzeniu interesów?
Tak, bardzo mi pomaga. Jestem pomostem między Polską a Indiami. 
Świetnie poruszam się w drugim z wymienionych krajów. Rozumiem 
kulturę Indii, tok myślenia ludzi. Podobnie w Polsce, więc łączę te dwa 
światy z dużą łatwością. Dzięki temu m.in. zauważyła mnie Ambasada 
Indyjska. Budowa Zachodniopomorskiej Indyjskiej Izby Gospodarczej 
to też ważny dla mnie etap. Najpierw przygotowałem stronę indyjską, 
później została powołana Izba. Co do drugiego pytania – w Indiach bar-
dzo ważny jest szacunek do osób starszych i nie tylko. Musi być jednak 
szczery. Ludzie wyczuwają, czy jest prawdziwy, czy nie. Szacunek po-
zwala zbudować dobry zespół, mocny team, dzięki czemu łatwiej jest 
rozwijać firmę.
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Od lat działa Pan na rzecz współpracy polsko-indyjskiej. Podobno 
te relacje rozwijają się coraz lepiej. Czy może Pan powiedzieć, nad 
czym obecnie pracuje Zachodniopomorska Indyjska Izba Gospodar-
cza?
Pomagamy polskim firmom zaistnieć na rynku indyjskim, bądź pomagać 
obsługiwać indyjskie, lub wspierać te, które wchodzą do Polski. Przykła-
dowo firma WineLand jest dystrybutorem indyjskich win i dzięki Izbie 
dotarła do sieci restauracji w Polsce. Wprowadzamy korporacje pol-
skie do Indii, sprowadzamy tamtejszych inwestorów do Polski. Przede 
wszystkim mocno popularyzujemy Zachodniopomorskie i Szczecin.  
To jest główny cel Izby, by promować nasz region. Dzięki naszej inicja-
tywie powstaje np. fabryka opakowań w Goleniowskim Parku Przemy-
słowym. Uważam, że trzeba wyjeżdżać i mówić o naszym regonie, gdyż 
znajduje się on w środku Europy. Mamy dostęp do Skandynawii i na Za-
chód. Gdy zwróciliśmy na to uwagę innym, nagle się nami zaintereso-
wali. Co więcej, ZIIG jest apolityczny, ale dobrze współpracujemy też  
z władzą miasta, województwa i staramy się jeszcze lepiej działać.
Czyli można powiedzieć, że udowadnia Pan, że Szczecin ma poten-
cjał?
Szczecin ma duży potencjał, ale samo mówienie o tym, nie jest wy-
starczające. Wszyscy od lat to powtarzają. Wspominają też o bliskości 
Berlina. Tylko to, że o tym wiemy, nie wystarcza. Musimy wychodzić  
na świat, spotykać się, jeździć na duże imprezy gospodarcze. To fakt, że 
jesteśmy bardzo dobrze położeni, ale jak ktoś o tym nie wie, to z tego nie 
skorzysta. Dlatego mocno zachęcam władze miasta i szczecińskie fir-
my do współpracy. W lutym odbędzie się Globalny Szczyt Gospodarczy  
w Delhi. Będą tam premierzy krajów oraz 700 prezesów najważniejszych 
firm. Ważne panele dyskusyjne i biznesowe. W tym roku będziemy mieli 
bardzo silny zespół. Pojedzie premier Polski, najważniejsi ministrowie  
i 12 prezesów polskich spółek. Wspólnymi siłami postaramy się podbić 
część Azji.
Á propos podbojów, co uważa Pan za swój największy sukces?
W ostatnim okresie bardzo ważne było dla mnie zostanie ekspertem  
w Centrum im. Adama Smitha. Zarekomendował mnie pan Piotr Andre-
as, mój mentor biznesowy, od którego dużo się nauczyłem. Instytut 
słusznie zauważył, że kierunek Indii jest przyszłością. Znalazłem się  
w gronie 50 ekspertów, doradzam jako ekspert CAS rządowi RP w spra-
wach związanych z Indiami. Trzeba jednak pamiętać, że centrum jest 

apolityczne. Daje mi to nie tylko prestiż, ale też ogromną siłę przebicia. 
Centrum i ZIIG pozwalają mi uczestniczyć w wielu projektach. Staram 
się więc, działać na korzyść obu państw, zarówno Polski, jak i Indii.
Co poradziłby Pan osobie, która jest początkującym przedsiębior-
cą? Jakimi wartościami warto się kierować?
Powinien zacząć karierę w dobrej firmie, ale nie swojej (uśmiech). Na-
uczyć się jak najwięcej i dopiero wtedy otworzyć coś swojego. W dzisiej-
szym świecie trzeba być profesjonalistą. Najważniejsze to mieć marze-
nia i obrać sobie drogę do ich realizacji. Potrzebne jest też dużo energii, 
samozaparcia i pokory. Ważne też, by się nigdy nie poddawać. Porażki 
są bardzo ważne w biznesie, trzeba z nich wyciągać wnioski. Nie można 
się załamywać, ale należy je wykorzystywać, by się wzmacniać.
Ciągle jest Pan w pracy. Ma Pan czas na relaks? Co Pan robi w wol-
nym czasie?
To fakt, że dużo pracuję, bo realizuję wiele projektów, ale wieczorami 
znajduję czas na relaks. Staram się robić przerwy, wyjeżdżać. Chętnie 
medytuję, spędzam czas z rodziną i podróżuję. Lubię odwiedzać Azję,  
a z nieco bliższych Szczecinowi miejsc – Amsterdam.
Jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłość? Nad czym Pan obecnie 
pracuje?
Zostałem szefem niemieckiego koncernu myjni samochodowych Ehrle 
w Indiach. Zaczynam realizować pierwsze projekty, wprowadzamy naj-
nowsze technologie do Indii. To dla mnie duży sukces.
A marzenia – bliższe i dalsze?
Obiecałem komuś dla mnie ważnemu, że w ciągu 3 lat znajdę się  
w pierwszej dziesiątce Forbesa. Mówię to z przymrużeniem oka, ale 
jest to prawdopodobne. Oczywiście, wiem, że pieniądze to nie jest coś,  
co daje nam szczęście. Kiedyś moim marzeniem było robić interesy mię-
dzynarodowe. Myślę, że to zrealizowałem. Dlatego też zachęcam innych 
do tego, żeby mieli marzenia, bo wszystko jest możliwe. 
Co do dalszych marzeń, na koniec mojej kariery zawodowej, chciałbym 
kupić piękny hotel na wyspie. Zapraszałbym tam najbliższych przyjaciół 
i rodzinę. Tak wyobrażam sobie koniec mojej kariery zawodowej.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Karolina Wysocka / foto: archiwum bohatera
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Niech wspólna radość i zabawa towarzyszą  
nie tylko początkowi Nowego Roku,

ale przeniosą się na wszystkie jego dni.

 Dużo szczęścia, zdrowia oraz uśmiechu

życzy zespół magazynu



na który Cię stać
,



To nie jest zwyczajny sklep z markowymi ubraniami. Zapasy 
z Szafy to atelier, showroom, w którym przy filiżance kawy, 
lampce wina, w przyjemnie urządzonych wnętrzach, można 
oddać się szałowi zakupów... ale nie tylko.
Miejsce to, uroczo położone na szczecińskim Pogodnie, zo-
stało założone, aby pomóc wszystkim kobietom opróżnić 
szafy z nadmiaru rzeczy. W Atelier znajdziemy ubrania tylko 
marek premium. 
Mamy niepotrzebną torebkę od Prady? Sukienka od Chanel 
przestała na nas dobrze leżeć? Znudziły nam się sandałki  
od Jimmy Choo? Możemy to wszystko przynieś i oddać w ko-
mis.   
Wśród wielu pięknych rzeczy w Showroomie napotkamy rze-
czy używane, jak również zupełnie nowe, jeszcze z metkami.
Co zatem szczecińska Carrie Bradshaw może tu znaleźć 
dla siebie? Spory wybór butów, wśród których znajdziemy 
wręcz kocie kozaki Gucci, oryginalne koturny od Balenciagi, 
seksowne klapki na obcasie od Dolce&Gabbana, których nie 
powstydziłaby się sama Monica Bellucci czy świetne botki od 
Burberry, do których pasowałaby kultowa skórzana kurtka  
z tego samego domu mody, a którą oczywiście znajdziemy  
w Atelier. Przekrój marek jest oszałamiający: Dior, Lanvin, Lo-
uis Vitton, Versace, Chloe, MaxMara, itd.
Znajdziemy tu oprócz butów, torebki, sukienki, bluzki, 
spodnie, płaszcze, kurtki, a nawet okulary i biżuterię. Tak 
jak asortyment, również ceny zachwycają. Można trafić  
na świetne okazje, można się również targować. 
Na koniec ostatnia rzecz, która uczyni zakupy jeszcze przy-
jemniejszymi. Na wizytę w atelier można się umówić indywi-
dualnie i spędzić w jego wnętrzach tyle czasu, ile chcemy.

ad/foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Umów się na wizytę
Ul. Wieniawskiego 30/2, Szczecin
tel. +48 576 866 766
info@zapasyzszafy.com
www.zapasyzszafy.com
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Nowy rok, nowa

Lilia Nogal to znana wizażystka i stylistka, która od lat poma- ga szczeciniankom podkreślać własną uro-
dę. Specjalistka uważa, że każdy może być ładny. Dlatego też stworzyła „Projekt Metamorfoza”. – Każda 
uroda jest ciekawa i intrygująca, jeśli o nią zadbać. Dlatego postarałam się stworzyć grupę doświadczo-
nych pasjonatów, profesjonalistów, którzy chętnie przyłączyli się do mojego projektu całkowitej metamorfo-
zy: makijażu, stylizacji i kolorystyki włosów, stylizacji paznok- ci, a także dopasowania ubioru do sylwetki – pod-
kreśla Lilia Nogal.
Jaki jest cel projektu? Odnalezienie i wyciągnięcie własnego „ja”. – Kiedy w końcu zrozumiemy kim jesteśmy i odpowiednio podkreślimy własną 
urodę, zaczynamy zachowywać się inaczej. Stajemy się pewniejsi siebie. Mamy lepszy humor, a życie też zaczyna nam się lepiej układać. Inni nas 
podziwiają, szanują i biorą z nas przykład. Uśmiech nie znika nam z twarzy, chce nam się czynić dobro, jesteśmy milsi, szczęśliwsi. Własną energią 
przyciągamy miłość, a partnerzy w pracy i rodzina zaczynają liczyć się z naszym zdaniem – zapewnia organizatorka „Projektu Metamorfoza”.  
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Casting do projektu odbył się przy pomocy me-
diów społecznościowych. Pani Lilia na portalu Fa-
cebook ogłosiła konkurs dla kobiet w wieku 30-50 
lat, które zgadzają się na kompletną metamorfo-
zę. – Chodziło przede wszystkim o to, by kobieta 
była maksymalnie naturalna. Bez pomysłu na 
siebie i swój styl – tłumaczy Lilia Nogal. Ostatecz-
nie do projektu zgłosiły się 32 kobiety, a komisja 
składająca się ze specjalistów wybrała trzy z nich: 
44-letnią nauczycielkę Basię, 33-letnią Monikę, 
zajmującą się przedsiębiorstwem oraz 38-letnią 
Anię, która pracuje w biurze. A jak przebiegała 
metamorfoza? Najpierw dokonano analizy kolo-
rystycznej, doboru makijażu, a później dopasowa-
no styl kobiet do ich charakteru i rodzaju pracy. 
Zwieńczeniem projektu były sesja fotograficzna 
Jacka Kacprzaka ze „Studio na Piętrze”.

„Projekt Metamorfoza” upłynął w miłej i twórczej 
atmosferze. Lilia Nogal do współpracy przy nim 
zaprosiła spore grono specjalistów, a w dopaso-
waniu makijażu do urody uczestniczek tej inicja-
tywy pomagała jej córka – Liliana. Co ciekawe, or-
ganizatorka już zapowiada II edycję projektu. Jeśli 
więc metamorfoza znalazła się na liście waszych 
noworocznych postanowień, to już wiecie, od cze-
go zacząć i do kogo się odezwać.



organizator i pomysłodawca: Lilia Nogal
makijaż i stylizacja kolorystyczna: Lilia i Liliana Nogal
koloryzacja i fryzury: Jolanta Wiśniewska, Studio Viva
stylizacja i dobieranie strojów: Dorota Lizak
współpraca: Liu-Jo, Opium, Stoisko Paris, Centrum Mody Ślubnej
stylizacja paznokci: Maja Wełniak, Studio Wachlarz

sesja fotograficzna: Jacek Kacprzak
dekoracje świąteczne na sesji: Danuta Kitlas, 
Kwiaciarnia Romantyczna
pomoc asystentek: Marina Najaryan, Paulina Szmaglińska
autor: Karolina Wysocka/ foto: materiały prasowe, Jacek Kacprzak





Ikony stylu
Ich projekty miały na sobie takie gwiazdy i celebrytki jak Małgorzata Foremniak, Magda Mołek, Weronika Rosati, Patrycja Markowska, Kayah czy 
Maffashion. ICON to marka ubrań którą założyły dwie przyjaciółki Magdalena Knitter i Małgorzata Wojniak. A wszystko z pragnienia noszenia 
rzeczy wygodnych, modnych i bardzo dobrych pod względem jakości…

ul. Jagiełły 6/5  |  70-260 Szczecin  |  tel. + 48 666 053 207  |  +48 608 675 222
www.icononline.pl

– Głównym założeniem marki było dotarcie do najlepszych firm zajmu-
jących się produkcją i dystrybucją tkanin – mówią właścicielki marki. 
– Dzięki temu nawiązałyśmy współpracę z czołowymi producentami  
z Włoch, Francji, Indii i Korei. Wiele z nich to manufaktury z piękną  
i bogatą tradycją.
Koktajlowe sukienki, eleganckie płaszcze, żakiety, marynarki, spodnie, 
tuniki. Wszystkie rzeczy cechuje prostota, świetne wykonanie i nie-
nachalna elegancja, ocierająca się światowe trendy. – ICON powstało  
z myślą o kobiecie, jej potrzebach i jej… garderobie – wyjaśniają z uśmie-

chem projektantki. – Tworzymy rzeczy dla kobiet dojrzałych, świado-
mych siebie, pełnych energii,  ambitnych i zakochanych w sobie. Każdą 
z przytoczonych cech odzwierciedla nasze logo. Chciałyśmy, aby nasz 
znak firmowy stał się symbolem kobiecości jej wewnętrznej siły i uroku 
zewnętrznego. Nasze logo to symbol potrójnej bogini, znak przedsta-
wiający trzy aspekty życia kobiety.
Nie trzeba już latać do Mediolanu czy Paryża aby poczuć się wyjątkowo 
i glamour. To nowe modowe miejsce na mapie Szczecina, które trzeba 
odwiedzić. ad / foto:  materiały prasowe
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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

Początek nowego roku to dla większości z nas czas refleksji i chęci 
wprowadzenia zmian w życie. Czy niejednokrotnie postanawiałeś po-
prawić sylwetkę, zadbać o siebie wraz z nadejściem pierwszego mie-
siąca w roku? Jesteśmy w tym z Tobą! Niestety również każdy z nas 
doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno jest wytrwać w posta-
nowieniach noworocznych i zrealizować cele. Co zrobić, aby tym razem 
było inaczej? Odpowiedź jest prosta – dać sobie pomóc! 

Klinika Zawodny Estetic dysponuje urządzeniami, które skutecznie 
wspomogą starania o perfekcyjną sylwetkę. W zależności od tego jak 
wiele chciałbyś zmienić w swoim wyglądzie, specjaliści indywidualnie 
ustalą przebieg terapii, aby osiągnąć jak najlepsze efekty i spełnić Twoje 
oczekiwania. W celu przybliżenia metod, którymi posługujemy się w Kli-
nice, przygotowaliśmy zestawienie oferowanych przez nas zabiegów, 
dzięki którym Twoje ciało będzie wyglądało jak nigdy dotąd! 
Dla najbardziej wymagających pacjentów – zdecydowane rozwiązania. 
Wśród nich znajdują się urządzenia wykorzystujące rewolucyjną tech-
nologię HIFU (high intensity focused ultrasoud) – Ultraformer III i Scizer. 
Oba zabiegi są nieinwazyjne i bezpieczne, a za osiągane dzięki nim spek-
takularne efekty odpowiedzialne są zogniskowane fale ultradźwiękowe 
podgrzewające tkankę tłuszczową. W wyniku selektywnego podgrze-
wania, tkanki obkurczają się, a w skórze dochodzi  do mikrouszkodzeń, 
które stymulują fibroblasty do produkcji kolagenu. Zabiegi z użyciem 
tych urządzeń sprawią, że Twoja skóra odzyska utraconą jędrność i za-
gęszczenie.
Kolejną propozycją dla pacjentów pragnących zlikwidować wiotkie 
obszary skóry, poprawić jej napięcie i elastyczność, jest thermolifting 
Zaffiro. Efekt termiczny zachodzący podczas zabiegu powoduje po-
drażnienie i skurczenie włókien kolagenowych, co przekłada się na ko-

rzyści wizualne, takie jak znaczące ujędrnienie skóry. Warto nadmienić, 
że mimo wysokiej temperatury wprowadzanej w głąb skóry, zabieg jest 
całkowicie bezpieczny – nie dochodzi do naruszenia okolicznych naczyń 
krwionośnych, tkanek i nerwów.
Nieinwazyjne modelowanie sylwetki oraz ujędrnienie skóry twarzy  
i ciała jest również możliwe dzięki zaawansowanemu urządzeniu Ac-
cent Prime. Jest to zabieg dedykowany dla osób, które cenią sobie 
możliwie najkrótszą procedurę zabiegową (duża głowica skraca czas 
trwania zabiegu) oraz szybkie efekty. Szczególność tego urządzenia 
wynika z wykorzystywania przez nie połączenia unipolarnej fali radio-
wej RF oraz opatentowanej technologii trzech typów ultradźwięków. 
Podczas zabiegu emitowane są wibracje, które niszczą błonę komórek 
tłuszczowych, powodując ich rozpad oraz uwolnienie nagromadzonego 
tłuszczu, który finalnie jest wydalany z organizmu.
Szczególnym powodzeniem cieszy się wśród pacjentów Endermolo-
gia LPG Alliance. Jest to rewolucyjne urządzenie do specjalistyczne-
go masażu próżniowego, niezwykle cenione za wysoką efektywność  
w odniesieniu do wyszczuplania. Redukcja tkanki tłuszczowej, ujędrnie-
nie skóry i wygładzenie cellulitu – oto, co możesz uzyskać korzystając 
z oferty pakietu zabiegów innowacyjnej endermologii, którą wykonują 
w naszej klinice wyłącznie dyplomowani i doświadczeni kosmetolodzy. 
Wieloletnia praktyka naszego zespołu pozwoliła na zaobserwowanie 
jeszcze lepszych efektów endermologii połączonej z innymi zabiegami, 
tj. Accent Prime, karboksyterapia, Scizer, Ultraformer, liposukcja, lipoli-
za laserowa oraz Vanquish.
Wszystkie wyżej wymienione urządzenia są niezwykle skuteczne jako 
samodzielne zabiegi, jednak możliwe jest łączenie ich ze sobą. W związ-
ku z tym warto umówić się na konsultację w celu ustalenia indywidu-
alnego przebiegu procesu terapeutycznego, którego efekty przyniosą 
zarówno Tobie, jak i naszemu zespołowi ogromną satysfakcję. 

Postanowienia 
noworoczne 
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– smukła sylwetka!
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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



Jak upiększyć się przed

WIELKIM
WYJŚCIEM?
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Klinika HAHS
ul. Czwartaków 3, Szczecin

www.hahs-estetyczna.pl

Berenika Kłos-Hahs 
– lekarz medycyny estetycznej, lekarz dentysta 
z ok. dziesięcioletnim doświadczeniem.

W trakcie poszukiwań kreacji do karnawałowych szaleństw, warto pomyśleć także o poprawie wyglądu twarzy i dekoltu. Skóra oświetlona bla-
skiem cekinów, stroboskopów i lustrzanych kul szybko ujawnia wszelkie niedoskonałości – w szczególności cienie pod oczami i zmarszczki, w któ-
rych załamuje się światło. Do odzyskania młodszego wyglądu wystarczy tylko półtora tygodnia! Lekarz medycyny estetycznej Berenika Kłos-Hahs 
z Kliniki HAHS wyjaśnia, na czym polegają zabiegi bankietowe i opisuje ich efekty. 

Nadmiar pracy, stres i zarwane noce przyczyniają się do wiotczenia 
cienkiej skóry w okolicach oczu i przyśrodkowej części policzków. Po-
dobne zmiany zachodzą wraz z biegiem lat, gdy w procesie starzenia 
skóra traci nie tylko swoją elastyczność, ale i oparcie w postaci natural-
nej podściółki tłuszczowej. W obu przypadkach efektem są podkrążone 
oczy i zagłębienia biegnące od wewnętrznego kącika oka ku środkowej 
części policzka, które nadają twarzy smutny, zmęczony wygląd. 

Z doliny łez do krainy wiecznego słońca
– Na szczęście „dolinę łez” można znacząco zniwelować, wypełniając 
ją kwasem hialuronowym – uspokaja doktor Berenika Kłos-Hahs. – Nie 
tylko uzupełni on ubytki tkanki, napinając zwiotczałą skórę, ale też zli-
kwiduje cienie, przywracając cerze utracony blask. 

Zabieg polega na ostrzykiwaniu okolicy oczodołów kwasem hialuro-
nowym za pomocą igły, którą wykonuje się kilka nakłuć lub elastycz-
nej kaniuli. W tym przypadku wystarczą dwa wkłucia, po jednym  
na każdą stronę twarzy – wyjaśnia ekspertka. Niezależnie od tego, czy 
zastosujemy igłę czy kaniulę, efekty będą takie same. Zastosowanie 
kaniuli zmniejsza jednak ryzyko wystąpienia siniaków w rejonie iniekcji 
ze względu na mniejszą ilość nakłuć. Przed rozpoczęciem zabiegu le-
karz znieczula skórę miejscowo za pomocą specjalnej maści. W trakcie 
ostrzykiwania modeluje zaś twarz pacjentki, masując okolicę nakłucia, 
aby rozprowadzić preparat pod skórą i stworzyć efekt naturalnego wy-
gładzenia, bez ryzyka „opuchniętych oczu”.

Prawidłowo przeprowadzony zabieg gwarantuje natychmiastowe 
wypełnienie „doliny łez” i spłycenie ukośnych zagłębień pod oczami.  
Niweluje cienie, a z czasem zagęszcza i ujędrnia skórę, nawilżając ją 
oraz zmniejszając jej podatność na zmarszczki. Twarz zyskuje dzięki 
temu młodszy, atrakcyjny wygląd i nabiera pogodnego wyrazu. Efekt 
utrzymuje się nawet do kilku miesięcy. – Należy tylko pamiętać, że tuż 
po wykonaniu zabiegu na skórze mogą pojawić się siniaki, dlatego war-
to przeznaczyć około półtora tygodnia na ewentualną rekonwalescen-
cję – zaznacza Berenika Kłos-Hahs.

Uwodzicielskie usta 
Bardzo popularnym zabiegiem bankietowym, pozwalającym na szybką, 
efektowną poprawę wyglądu, jest wypełnianie i modelowanie ust kwa-
sem hialuronowym. Można go wykonywać niezależnie od płci czy wie-
ku. W miarę upływu czasu kwas ulega samoistnej biodegradacji. Zabieg 
dedykowany jest zarówno osobom pragnącym dokonać korekty słabo 
wykształconej wargi górnej bądź dolnej, jak i pacjentom, którzy chcie-
liby cofnąć zmiany związane z procesami starzenia, choćby opadanie 
kącików ust, rozmywanie się ich konturów czy utratę czerwieni wargo-
wej. Oczywiście usta można również poddać modelowaniu z pobudek 
czysto estetycznych.

Jak opisuje ekspertka, zabieg rozpoczyna się od aplikacji miejscowego 
znieczulenia w postaci maści redukującej ból lub znieczulenia denty-
stycznego. Zastosowanie znieczulenia stomatologicznego umożli-
wia przeprowadzenie tego zabiegu zupełnie bezboleśnie. Następnie  
za pomocą cienkiej igły wstrzykuje się kwas hialuronowy w formie żelu, 
aplikując go na granicy skóry i warg (w sytuacji, gdy zależy nam jedy-
nie na korekcie kształtu), bądź bezpośrednio w czerwień wargową (gdy 
naszym celem jest powiększenie ust). Zabieg trwa zaledwie 30 minut, 
dlatego bywa nazywany korektą wykonywaną „w przerwie obiadowej”. 
– Efekt to uwydatnione, nawilżone usta, które nadają całej twarzy zmy-
słowy wygląd. W zależności od użytego preparatu, rezultat utrzymuje 
się od 6 do nawet 12 miesięcy. Bezpośrednio po zabiegu wokół ust mogą 
natomiast pojawić się nieduże krwiaki oraz lekki obrzęk. Ślady te znikną 
po kilku dniach –dodaje pani doktor.

W nowy rok z piękną skórą
Karnawałowe sukienki prawie zawsze odsłaniają górne partie ciała. – Je-
śli i ty chciałabyś wystąpić w takiej kreacji, ale zmęczona, przesuszona, 
poszarzała i wiotka skóra twojego dekoltu pozostawia wiele do życze-
nia, wybierz się na mezoterapię osoczem bogatopłytkowym – podpo-
wiada dr Berenika Kłos-Hahs. – Zabieg trwa zaledwie 10-15 minut i po-
prawia napięcie skóry, wygładzając ją, zagęszczając oraz ujednolicając 
jej koloryt. Zainicjowane nim regeneracyjne procesy zachodzą nie na 
zewnątrz, lecz wewnątrz skóry, stymulując produkcję włókien kolage-
nowych, a nawet powstawanie nowych naczyń włosowatych.

Zabieg ten dzieli się na kilka etapów. Pierwszym z nich jest pobranie 
od pacjenta krwi do specjalnej probówki z antykoagulantem. Posłuży 
ona do przygotowania preparatu PRP. Następnie za pomocą specjalne-
go urządzenia (wirówki medycznej) oddziela się płytki krwi od pozosta-
łych jej składników, by uzyskać płyn o maksymalnym stężeniu płytek. 
W kolejnym etapie lekarz pobiera do strzykawki jedynie odwirowany 
przejrzysty płyn – osocze bogatopłytkowe PRP i przystępuje do ostrzy-
kiwania wybranego obszaru ciała. Nakłucia wykonuje się w odstępach 
ok. 1 centymetra. Choć zabieg nie należy do najprzyjemniejszych,  
w spektakularny sposób odświeża i rewitalizuje skórę, a wszystko to 
za sprawą stymulowania własnego potencjału organizmu pacjenta do 
regeneracji tkanek. Efekty utrzymują się od 9 do 24 miesięcy. Najbar-
dziej trwałe rezultaty przynosi jednak przeprowadzenie serii zabiegów.  
Na rekonwalescencję potrzeba zaś jedynie kilka dni.

Czy któryś z opisanych zabiegów gwarantuje rozwiązanie twoich 
problemów? Jeśli tak, nie zwlekaj ani chwili dłużej i już dziś umów 
się na konsultację!



Zielona rewolucja

antysmogowa
Wszyscy wiemy o tym, że rośliny mają 
na nas pozytywny wpływ. Mało kto 
zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak 
wiele dobrego zieleń może zdziałać  
w temacie smogu. Według naukowców 
niepozorne kwiatki, to często ogromni 
sprzymierzeńcy walki z zanieczyszczo-
nym powietrzem.



Rośliny produkują tlen i utrzymują równowagę hydrologiczną. Przede 
wszystkim jednak – pochłaniają kurz, pyły oraz zanieczyszczenia.  
O tym, jak wielki wpływ mają na jakość powietrza doskonale wiedzą ba-
dacze z NASA, którzy stworzyli listę kilkunastu roślin antysmogowych. 
Co ciekawe, szczecińskim miłośnikom zieleni ten temat także nie jest 
obcy. Warto o tym pamiętać, szczególnie zimą, kiedy wysokie zanie-
czyszczenie powietrza jest dla nas szczególnie uciążliwe. Najpierw jed-
nak, dobrze by było zasięgnąć porady u specjalistów i dowiedzieć się,  
z jakimi problemami boryka się nasze miasto oraz jakie działanie są po-
dejmowane w celu minimalizacji kłopotu.
Szczecin kontra smog
Smog nie jest wymysłem przewrażliwionych ekologów, to poważny 
problem i niestety – nasza smutna rzeczywistość. Według danych Unii 
Europejskiej na Starym Kontynencie z powodu zatrucia zanieczyszczo-
nym powietrzem rocznie umiera około 400 tysięcy osób. A czym dokład-
nie jest smog?
 – To zjawisko atmosferyczne, które powstaje na skutek zanieczyszczeń 
powietrza, spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzyst-
nych naturalnych zjawisk atmosferycznych. W jego skład wchodzą m.in. 
szkodliwe pyły – tłumaczy Natalia Bykowszczenko, Starszy Specjalista 
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.  
Na szczęście, nasze miasto (w  porównaniu do tych, które znajdują się 
na południu kraju) wypada w różnych ocenach i rankingach jakości po-
wietrza całkiem nieźle. – Zachodniopomorskie należy do najczystszych 
regionów w Polsce, między innymi ze względu na położenie na półno-
cy. Niemniej jednak mamy przekroczenia wartości dopuszczalnej dla 
stężeń dobowych pyłu PM10. Dla tego zanieczyszczenia obowiązują 
dwie normy: dla stężeń 24-godzinnych poziom dopuszczalny wynoszą-
cy 50 μg/m3 (dopuszczalna ilość dni z przekroczeniami tego poziomu 
wynosi 35 w ciągu roku kalendarzowego), dla stężeń średniorocznych: 
40 μg/ m3. Pomimo występowania epizodów podwyższonych stężeń 
zanieczyszczeń powietrza na obszarze Szczecina i całego wojewódz-
twa zachodniopomorskiego nigdy nie został przekroczony poziom 
informowania społeczeństwa (wartość dobowa 200 μg/ m3 )  oraz po-
ziom alarmowy (wartość dobowa 300 μg/ m3 ) – zapewnia Natalia By-

kowszczenko. Warto jednak pamiętać, że w naszym regionie występują 
okresowe problemy z pyłem PM10 i zawartym w nim benzo(a)pirenem. 
Zanieczyszczenie to składa się z cząstek zawieszonych w powietrzu, 
będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych.  
W skład pyłu mogą wchodzić toksyczne metale ciężkie, dioksyny, fura-
ny oraz wspominany już benzo(a)piren. Substancja ta bardzo negatyw-
nie wpływa na zdrowie, szczególnie: układ oddechowy oraz krwiono-
śny. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wysokie wartości 
tego zanieczyszczenia rejestruje jednak najczęściej w okresach grzew-
czych, a jako główną przyczynę podaje m.in. palenie w piecach oraz ko-
minkach. – W ciągu ostatnich kilku lat dopuszczalna liczba dni z prze-
kroczeniami poziomu dopuszczalnego dla stężeń dobowych pyłu PM10, 
nie została przekroczona – dodaje Natalia Bykowszczenko.
Co, więcej, szczeciński magistrat do tematu podchodzi równie poważ-
nie. – Miasto od lat konsekwentnie realizuje projekty ukierunkowane  
na poprawę jakości powietrza i walkę ze smogiem. Są one zapisane 
między innymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto 
Szczecin i obejmują zarówno działania związane z bieżącym utrzyma-
niem miasta, jak celowe: nakierowane konkretnie na przeciwdziałanie 
zanieczyszczaniu powietrza – zapewnia Paulina Łątka z Urzędu Miasta. 
W ramach tych działań magistrat zajmuje się m.in. rozwojem ścieżek 
rowerowych i zakupem autobusów hybrydowych czy dofinansowaniem 
wymiany tradycyjnych pieców na bardziej ekologiczne źródła energii. 
Co szczególnie istotne, temat pozytywnego wpływu roślin na powie-
trze nie jest obcy urzędowi. Magistrat szczególną uwagę poświęcił miej-
skiej zieleni. – W tym roku przeprowadziliśmy aż dwie edycje nasadzeń, 
dzięki którym w Szczecinie przybyło ponad 2500 tys. roślin: krzewów  
i drzew. Na tym nie koniec. W 2019 roku planowane są kolejne nasadze-
nia. Będą to całościowe aranżacje zieleni z nasadzeniami drzew i krze-
wów: łącznie około tysiąca roślin – podkreśla pani Paulina. Magistrat 
wypowiedział też bezpośrednią walkę trucicielom powietrza. W miasto 
ma wylecieć specjalny dron, wyposażony w czujniki mierzące poziom 
stężenia w powietrzu szkodliwych substancji. – Użycie drona pozwoli 
na precyzyjne namierzenie źródła zanieczyszczeń i szybkie skierowanie 
tam patrolu Straży Miejskiej, który po kontroli może nałożyć mandat na 
osobę dopuszczającą się tego procederu – dodaje Paulina Łątka. Dron 

Paproć – rozkłada toksyczne związki 
chemiczne, np. formaldehyd, ksylen  
i toulen.

Zdrowie i uroda 81 



pozwoli również wytypowanie rejonów szczególnie dotkniętych zanie-
czyszczeniami. – Dzięki temu będzie wiadomo, gdzie należy skierować 
dalsze działania. Docelowo stworzona w ten sposób mapa jakości po-
wietrza z aktualnymi pomiarami ma być udostępniona mieszkańcom – 
podkreśla pani Paulina.
Doniczką w zanieczyszczenia
A jak my możemy walczyć ze smogiem? Skoro naukowcy udowodnili,  
że rośliny znacząco pomagają w usuwaniu zanieczyszczeń z powietrza, 
to właśnie o florze warto pomyśleć najpierw. Nie tylko cieszy ona oko, 
ale jest również pożyteczna. Podobno jedno drzewo może pochło-
nąć aż 4 kg zanieczyszczeń rocznie, w tym 1400 pyłów zawieszonych!  
Co więcej, każdy gatunek roślin ma inne zdolności pochłaniania zanie-
czyszczeń. Doskonale wiedzą o tym specjaliści ze szczecińskiej firmy 
Greensy, zajmującej się tworzeniem stacjonarnych i mobilnych zielo-
nych ścian. Ogrody wertykalne to doskonały sposób na walkę ze smo-
giem w przestrzeni prywatnej, jak też publicznej. – Wszelkie badania 
potwierdzają duży wpływ roślin na zdrowie i samopoczucie człowieka. 

W pomieszczeniu doskonale poprawiają klimat, regulują wilgotność po-
wietrza oraz oczyszczają miejsce z dwutlenku węgla, wytwarzają tlen. 
Absorbują wiele szkodliwych substancji mających wpływ na kondycję 
człowieka. W przestrzeni miejskiej ogrody wertykalne pełnią między 
innymi funkcje izolatora. Poprawiają  jakość powietrza i zmniejszają po-
ziom hałasu, jednocześnie podnosząc ogólną estetykę miasta – podkre-
śla Damian Woźniak, Business Development Manager w Greensy. 
Co ciekawe, firma opracowała specjalny system o nazwie Greensy 
On The Wall, który opiera się na DIY (Do It Yourself – tłum. ang.: zrób  
to sam), dzięki czemu montaż zielonej ściany może wykonać każdy. – 
Nie wymaga to specjalistycznych sprzętów czy umiejętności. Przywo-
dzi na myśl budowanie z klocków, a to przecież czysta przyjemność! 
– zapewnia z uśmiechem pan Damian. Firma jest obecnie w trakcie 
budowy jednego z największych ogrodów wertykalnych w Szczecinie. 
– Zielona ściana powstaje w nowej restauracji Rydla 52 i będzie podzie-
lona na dwie części, na których zostanie posadzonych około 500 sztuk 
roślin – mówi Woźniak. Specjalista więcej nie może zdradzić, ale za-
prasza na otwarcie lokalu, które będzie miało miejsce po nowym roku.  
A jakie rośliny według eksperta z Greensy najlepiej walczą ze smogiem? 
Pan Damian wymienia takie nazwy jak: Aglaonema zmienna, Zielistka 
Sternberga, Barwinek większy, Bodziszek korzeniasty, Chryzantema 
wielkokwiatowa czy Bergenia sercowata. Część z nich sprawdzi się 
wewnątrz, w domach i biurach. Inne świetnie oczyszczą powietrze na 
zewnątrz, będąc dodatkowo wyjątkową ozdobą.
Zieleń wertykalna przy płotach, murach czy ścianach budynków, a na-
wet pomieszczeń, nie zajmuje wiele miejsca, a jej pozytywny wpływ na 
nasze organizmy i przestrzeń jest ogromny. Nie wszyscy jednak mogą 
sobie pozwolić na ogród wertykalny. Warto jednak pamiętać o tym,  
że większość z nas 80% życia spędza w budynkach. Co więcej, smog tam 
także ma na nas szkodliwy wpływ. Według badań w domach czy biurach 
może znajdować się od 40% do 70% zanieczyszczeń powietrza. 

Bluszcz pospolity – oczyszcza 
powietrze z toksycznych związków 
chemicznych.

Sansewieria gwinejska – redukuje szkodliwe substancje, znaj-
dujące się w powietrzu.
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Skrzydłokwiat – redukuje szkodliwe 
substancje, oczyszcza powietrze z for-
maldehydu, acetonu oraz alkoholu.

Dracena – niweluje szkodliwe substancje, szczególnie formal-
dehyd i trichloroeten, znajdujący się m.in. w drukarkach.

Co wtedy może przyjść nam z pomocą? Rośliny doniczkowe! Warto się 
nimi otaczać, szczególnie zimą. Nie tylko ze względu na smog. – Rośli-
ny w budynkach minimalizują suche powietrze, pomagają odpocząć 
i się rozluźnić. Dzięki nim szybciej się regenerujemy – podpowiada 
Anna Kubiak, właścicielka kwiaciarni Zielona Moda oraz inicjatorka 
projektu „Antysmog w doniczce – wymiana roślin oczyszczających 
powietrze”. Szczecińska florystka i architekt krajobrazu za cel posta-
wiła sobie przywrócenie harmonii w życiu mieszkańców miejskich 
aglomeracji. – Kiedy otworzyłam kwiaciarnię wpadłam na pomysł, 
by sąsiedzi i klienci przyszli wymienić się roślinami. Wydarzenie wy-
wołało spore zainteresowanie, postanowiłam je powtórzyć, a w tym 
roku dostaliśmy dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego. Planowaliśmy rozdać 200 sadzonek roślin antysmogowych,  
ale zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania  
i w efekcie rozdaliśmy 450. W przyszłym roku chcemy zrobić większą 
kampanię, rozmawiamy z miastem – zapewnia miłośniczka zieleni. 

Co więcej, dla zainteresowanych tematem roślin antysmogowych pani 
Anna przygotowała specjalną ulotkę, prezentującą projekt oraz kwia-
ty, które warto mieć w swoich domach. Wśród nich znajduje się m.in. 
Skrzydłokwiat, który rozdawano w kwiaciarni podczas ostatniej edycji 
akcji. Ciekawostką jest fakt, że roślina nie tylko redukuje szkodliwe sub-
stancje, ale też doskonale oczyszcza powietrze z acetonu, formaldehy-
du czy alkoholu. 
Jak, widać sposobów radzenia sobie ze smogiem jest wiele.  
My proponujemy zieloną alternatywę, gdyż rośliny odznacza-
ją się walorami wizualnymi i użytkowymi. Najważniejsze jednak,  
to by nie lekceważyć tematu i wiedzieć, gdzie szukać informacji o zanie-
czyszczeniach powietrza. Kto wie, być może Szczecin ma szansę zostać 
w Polsce „zieloną wyspą”?

Gdzie szukać informacji 
stan powietrza w regonie: www.wios.
szczecin.pl, aplikacja moblina „Jakość 
powietrza w Polsce”
działania magistratu:  
www.szczecin.eu/zielonemiasto



Święta, 
święta i... 

po postanowieniach

Święta powinny być czasem pełnym przyjemnych spotkań, odpoczynku i spokoju. Natomiast początek nowego roku startem z nową energią, gło-
wą pełną pomysłów i postanowień zmian na lepsze. To oczywiście tylko teoria. Większość z nas po szalonym czasie przygotowań i kilkudniowym 
siedzeniu przy stole ma dość, a wymyślonych pod wpływem chwili postanowień nie wypełnia. Jak sobie z tym poradzić i czy warto postanowienia 
robić rozmawiamy z dr n med. Moniką Mak, specjalistą psychologii klinicznej, adiunktem Katedry Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medyczne-
go oraz prywatnie praktykiem jogi i mindfulness.

Minęły święta, odpoczęliśmy? Jesteśmy zrelaksowani i gotowi  
na nowy rok?
Trudno powiedzieć, to zależy od indywidualnego podejścia do codzien-
ności w ogóle. Każdy przeżywa te święta trochę inaczej, zwracając uwa-
gę na inne aspekty, zarówno materialne, jak i bardziej duchowe. Jeśli ten 
czas świąteczny wpisał się w nasz grafik naturalnie, to nie powinniśmy 
być mocno zmęczeni. Jeśli jednak traktowaliśmy to jako wielkie wyda-
rzenie, wydatkowaliśmy mocno nasze siły i energię na te właśnie dni, to 
mogło nam później tych sił nie wystarczyć, żeby się świętami cieszyć. 
Zwłaszcza jeżeli przy tym ucierpiały też mocno portfele.
Zmieniamy się podczas świąt? Stajemy się bardziej perfekcyjni i le-
cimy za marketingowymi trendami?
Ogólne tendencje i trendy możemy oczywiście obserwować na porta-
lach społecznościowych czy w galeriach handlowych. Wydaje mi się, 
że święta obchodzimy coraz dłużej, bo pierwsze czekoladowe mikołaje 

pojawiły się zaraz po zniczach. Bazując na rozmowach z ludźmi pozwolę 
sobie na hipotezę, że to jest trochę męczące i sprowadza święta do bar-
dziej konsumpcyjnego wymiaru. Z każdej strony atakują nas reklamy,  
w których jesteśmy przekonywani bez czego się nie obędziemy, by spę-
dzić super święta, jak perfekcyjnie je zorganizować i co kupić bliskim. 
Marketingowcy wiedzą najlepiej, że babcia z pewnością ucieszy się z sy-
ropu, a tata z kolejnych skarpet. Co do perfekcjonizmu mam wątpliwo-
ści, to nie jest cecha, która pojawia się chwilowo. Ja dostrzegam raczej 
pewien społeczny przymus wykonania pewnych czynności, np. wysprzą-
tanie domu jak w programie telewizyjnym, udekorowanie największą 
ilością lampek, zupełnie jak to zrobił Chevy Chase w filmie „Witaj Świę-
ty Mikołaju”. Szczerze przyznam, że kiedy studiowałam, przyjeżdżałam 
do domu w ostatniej chwili, by uniknąć czyszczenia małą szczoteczką 
kabiny prysznicowej. Moim zdaniem była czysta, ale to było tylko moje 
zdanie (śmiech).

reklama



Jednak wydaje się, że mobilizacja i spięcie przed samymi świętami 
jest zdecydowanie największa. Chyba trudno jest odpocząć w Boże 
Narodzenie.
Tutaj trzeba zadać sobie pytanie czy my potrafimy dobrze rozplanować 
swój czas. Niby mówi się, że przygotowania trwają 1,5 miesiąca, a po-
tem okazuje się, że czasu nie ma. Czas jest pojęciem bardzo umownym, 
w naszym mózgu nie ma narządu czy struktury, które potrafiłyby go 
zmierzyć. Jak okazuje się, czas świąteczny był przedmiotem sporej ilo-
ści badań, prowadzonych zwłaszcza przez amerykańskich naukowców. 
Między innymi możemy się dowiedzieć, że ludzie zwykle planują zakupy 
świąteczne o wiele wcześniej. Jednak zaczynają je robić co najmniej 4 dni 
później, niż mieli to w zamierzeniu. Poniekąd jest to spowodowane tym, 
że gdy wracamy do przeszłości i myślimy o tym jak przebiegały nasze 
zakupy rok, dwa czy pięć lat wcześniej, subiektywnie w naszym mózgu 
ten okres ulega skróceniu. Wygląda na to, że najpierw analizujemy nasze 
doznania, a dopiero później wymyślamy czas. Odpowiada za to struktura 
mózgu, zwana wyspą, dzięki której możemy posługiwać się wewnętrzną 
osią czasu i chronologicznie układać na niej doznania, w zależności od 
tego jak bardzo były intensywne, bądź nudne. Bardzo często to się prze-
kłada na duże błędy szacowania w zarządzaniu czasem. No ale nie dajmy 
się zwariować, dotyczy to każdego. Ważniejszym aspektem jest to jak 
sobie radzimy z ewentualnym stresem.
To znaczy, że nie uczymy się na błędach?
Niestety niezbyt dobrze. Świadomość, że funkcjonujemy w jakiś sposób 
daje nam pewną kontrolę nad sobą. Może trochę generalizuję, ale wiele 
badań, a także obserwacji wskazuje, że ludzie mają tendencję do bycia 
w trybie „zdartej płyty”, czyli stałego powtarzania pewnych zachowań, 
schematów. Co ciekawe, jesteśmy w stanie dobrze to zaobserwować  
u innych, kiedy znajomy po raz kolejny serwuje sobie jakąś życiową wto-
pę, a my przecież od początku wiedzieliśmy, że zmierza ku katastrofie. 
Jednak jeżeli chodzi o własną osobę… Niektóre przysłowia mają dobre 
umocowanie w psychologii, a to o słomce w oku bliźniego jest jednym  
z nich. Wbrew pozorom nie jesteśmy zbyt racjonalni i logiczni. Nie 
wszystko jednak stracone, bo tu na pomoc przychodzi nam wiedza na te-
mat błędów poznawczych oraz trenowanie się w myśleniu krytycznym, 
a także uważność. Kiedy mamy świadomość pewnych swoich niezbyt 
adaptacyjnych zachowań, łatwiej nam je kontrolować.
Więc jak na tej „zdartej płycie” w styczniu zrobimy te same posta-
nowienia noworoczne?
Badania pokazują, że przynajmniej 3/4 społeczeństwa robi jednak te 
postanowienia. Mniejsze, większe, poważniejsze lub zupełnie luźne. Tu-
taj także można wrócić do nieszczęsnego uczenia się na błędach, bo w 
wielu wypadkach te postanowienia wcale nie są dotrzymywane. Kolejny  
i kolejny rok. Chociaż w naszych głowach one mają wielką moc, czyni-
my je przecież w wyjątkowym czasie, na przykład w noc sylwestrową, 
kiedy jest tak bardzo uroczyście. Wtedy wpadają nam do głowy pomy-
sły w stylu „to ostatni dzień palenia”, albo „od jutra się odchudzam” 
– zwykle te postanowienia dotyczą zdrowego stylu życia. Niestety od 
tego „magicznego jutra” wchodzi na scenę kwestia motywacji, która jest 
obecnie bardzo chwytnym, wręcz mocno marketingowym tematem. Na 
rynku mamy coraz więcej mówców motywacyjnych, książek o motywa-
cji, szkoleń motywacyjnych. Mam ostatnio wrażenie, że społeczeństwo 
podzieliło się na tych zmotywowanych oraz na tych, którzy pielęgnują 
prokrastynację. Jedno i drugie jest dosyć modne. Gdyby jednak sięgnąć 
do neurobiologii dowiemy się, że tak, jak trudno uczynić kogoś spragnio-
nym lub głodnym, tak nie można uczynić kogoś zmotywowanym. Praw-
dziwa motywacja pochodzi z wewnątrz. My możemy jej jedynie stworzyć 
dobre warunki. Może zaraz ktoś powie, no ale zaraz, zaraz, chodzę do 
pracy, bo dostaje kasę. Zgoda, dokonałam pewnego skrótu myślowego, 
ale temat jest zbyt szeroki, by dokładnie wszystkie zależności wypunk-
tować. Niemniej jednak za realizację postanowień noworocznych nikt 
nam nie płaci.
A styczeń to dobre warunki do postanowień i motywacji?
Niestety w większość przypadków to tylko przypływ chwili jest bodź-
cem, chociaż grunt całkiem niezły. Amerykanie zrobili w siłowniach 
badanie dotyczące częstotliwości przychodzenia i ilości zakupionych 
karnetów w konkretnym czasie. Okazuje się, że okres poświąteczny 
i ponoworoczny to czas bardzo wzmożonego odwiedzania wszelkich 
klubów fitness i siłowni. W lutym ludzi chętnych na ćwiczenia w takich 

miejscach robi się coraz mniej. Im dalej od daty postanowienia, tym ilość 
delikwentów mniejsza.
A czy te postanowienia, które zrobiliśmy, których nie udało się nam 
spełnić powodują w nas jakiś dyskomfort?
Raczej tak. Dosyć często słyszę komunikaty: „I znowu mi się nie udało”, 
„To bez sensu, i tak nic nie osiągnę”, czy tym podobne. Zresztą Nowy 
Rok to nie jest jedyny czas, kiedy czynimy postanowienia. Szczególnie 
dotyczące spraw, które czynią nasze życie upierdliwym, czyli często 
sprawy związane ze zdrowym stylem życia, relacjami międzyludzkimi 
czy funkcjonowaniem zawodowym. Tutaj z pomocą przychodzi nam na-
uka, która pokazuje, że możemy siebie trochę zmotywować odpowied-
nim rozkładem wzmocnień. Często stawiamy sobie zbyt odległe cele 
– schudnę 20 kg w ciągu roku, albo za rok będę najbardziej asertywną 
osoba na świecie. Osoba, którą będziemy za rok, to w naszym umyśle 
ktoś bardzo nieokreślony. W jednym z badań respondenci deklarowali 
ilość paskudnej substancji, którą są gotowi wypić. Jeżeli deklaracja do-
tyczyła „tu i teraz” zwykle było to pół łyżeczki, natomiast jeśli miałoby  
to zdarzyć się za kilka tygodni, ilość rosła w szklanki. Możemy to zaob-
serwować u siebie. We wrześniu bardzo ubolewałam nad weekendowy-
mi zajęciami, które zgodziłam się poprowadzić pół roku wcześniej. Im 
bliżej był weekend tym bardziej się zastanawiałam, o czym ja wtedy 
myślałam i dlaczego nie była to prokrastynacja. Dlatego jeżeli chcemy 
zrealizować jakieś postanowienie, nie powinno być ono zbyt dalekosięż-
ne, a już na pewno szczegółowo zaplanowane i podzielone na etapy. No 
chyba, że ktoś jest artystą malarzem.
Czyli drobne kroczki i małe postanowionka?
Tak, zdecydowanie lepsze są małe elementy, które tworzą z czasem 
większa całość. Warto wspomnieć tu o tzw. układzie nagrody, który 
jest zbiorem struktur mózgu i odpowiada między innymi za motywację. 
Stymulacja dopaminą powoduje radość naszego układu nagrody, a co 
za tym idzie również naszą. Tutaj chciałabym na moment powrócić do 
kwestii prezentów świątecznych. Zbadano, że niespodziewanie i niere-
gularność nagrody powoduje dużo większe wyrzuty dopaminy, nawet 
czterokrotnie. Proponuję więc oszczędzić pieniądze na świątecznych 
prezentach, a obdarować kogoś miesiąc później, zupełnie bez okazji. Do-
pamina nie kłamie. 
Co zrobić żeby się utrzymać w naszym pomyśle.
Najlepiej nie zarzynać motywacji, ona nie jest cechą stałą. Motywacja 
fluktuuje, zmienia się w zależności od konstelacji czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych. Pamiętajmy, że wcale nie jest źle się polenić od cza-
su do czasu. Wielu ludzi w trybie dążenia do bliżej nieokreślonej szczę-
śliwości, w propagandzie nachalnego sukcesu i optymizmu, ma poczucie 
winy, że traci czas, że nie wykorzystuje każdej chwili na rozwój osobisty. 
To jest patologia. Tak jak nie możemy być cały czas szczęśliwi, bo to po 
prostu niemożliwe, tak nie możemy być ciągle zmotywowani.
Lubimy się nagradzać, ale lubimy się także pocieszać. Co jeśli mieli-
śmy postanowienie i nam się nie udało? Jak poprawić sobie nastrój, 
albo zlikwidować żal. Poza lampką czerwonego wina, którego miały-
śmy nie pić, albo czekoladą, której miałyśmy nie jeść?
Pójść do psychologa (śmiech). Ludzie też stawiają sobie zbyt wiele wy-
magań, które są odległe w czasie. Uzależniają swoje dobre samopoczu-
cie od czynników zewnętrznych, zarówno materialnych jak i związanych 
z innymi ludźmi. Za mało jesteśmy obecni tu i teraz. Szczerze powiem, 
że tak naprawdę mamy tylko tę właśnie chwilę. Przeszłość już minęła, 
nie ma sensu jej mielić w głowie bez końca, przyszłość jest zagadką,  
a paradoksalnie nasz umysł spędza najwięcej czasu w przeszłości i przy-
szłości, zamiast tu i teraz. Nie chodzi oczywiście o to, żeby pozbyć się 
wszystkiego, usiąść pod drzewem i zostać Buddą. Wiadomo, że mamy 
różne zobowiązania wobec pracodawcy, banków, codzienności. Jednak 
uzależnianie naszego szczęścia od przyszłych wydarzeń, albo analizo-
wanie przeszłości, by koniecznie jakieś zdarzenia naznaczyć winą za 
stan obecny, jest pewnego rodzaju iluzją. W niczym nam to nie pomoże,  
a zaszkodzić owszem może. Natomiast praktyka uważności pomaga 
nam zmienić podejście do stresu, lepiej kontrolować emocje i zwrócić 
uwagę na to, co w naszej głowie powodują myśli. Po jakimś czasie może 
się okazać, że wcale nie jest nam potrzebne poprawianie nastroju, a żal 
za porzuconymi postanowieniami się po prostu nie pojawi.

 rozmawiała: Hanna Promień / foto: materiały prasowe
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„Jestem jak szef kuchni – czy projektant mody, łączę kosmeceutyki i zabiegi z pasją oraz szyję makijaż na miarę”

Jeśli zapytamy o to, kto w Szczecinie wykonuje najlepszy makijaż permanentny, odpowiedź zazwyczaj będzie ta sama: Marta Czerkawska-Burgs, 
właścicielka Instytutu Enklawa. Pani Marta twarze swoich klientek traktuje jak płótno malarskie, a z mikropigmentacji uczyniła sztukę. Jest nie 
tylko mistrzynią trwałego makijażu ale również prawdziwą beauty expert. Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi kosmetologami oraz lekarzami 
medycyny estetycznej tworzy zespół, wspólnie dbający o holistyczne podejście do każdego pacjenta. 

Dusza pełna pasji
Prezentacja
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W czym tkwi sekret Pani sukcesu?
Myślę, że w podejściu do pracy. Kieruje mną pasja i miłość do rzeczy 
pięknych. Jestem trochę jak szef kuchni czy projektant mody: łączę  
kosmeceutyki (preparaty kosmetologicznie oraz medyczne w jed-
nym) i zabiegi z pasją oraz szyję makijaż na miarę. Poza tym podcho-
dzę do moich klientów indywidualnie. Wsłuchuję się w ich potrze-
by. Zawsze z nimi rozmawiam. Być może zabrzmi to banalnie, ale 
moja praca to całe moje życie. Tutaj dostaję skrzydeł i tworzę nowe 
pomysły na zabiegi czy makijaże permanentne. Tutaj się spełniam,  
a po powrocie do domu zawsze jestem przepełniona entuzjazmem, 
co pozytywnie odbija się na mojej rodzinie.
Odwiedzając gabinety kosmetologiczne czy medycyny este-
tycznej często zastanawiamy się, czy cena zabiegów faktycznie 
ma przełożenie na usługę. Jak jest w Pani przypadku?
Pracuję na najlepszych dermokosmetykach. To bardzo dla mnie 
ważne by być w tym temacie uczciwą. Jeśli wykonuję zabieg, ma być 
on nie tylko perfekcyjnie zrobiony ale ma być wykonany w oparciu  
o najlepsze preparaty i najnowocześniejsze urządzenia. Stąd zabiegi 
nie są może najtańsze ale za to skuteczne. Lepiej dołożyć 100 zł wię-
cej i mieć pewność efektu. To samo dotyczy makijażu permanent-
nego. Jakość barwników i doświadczenie, które wiąże się z bardzo 
drogimi szkoleniami, wpływają na cenę usługi. W tym przypadku 
bardzo łatwo skrzywdzić klientkę wykonując makijaż bez odpo-
wiedniego doświadczenia, umiejętności i za podejrzanie niską cenę.
Pamiętam kiedy pierwszy raz Panią odwiedziłam w Instytucie. 
Zrobiła mi Pani wtedy świetny, ekspresowy zabieg bankietowy, 
idealnyprzed wieczornym wyjściem na imprezę. Muszę przy-
znać, że efekt był naprawdę „wow”. Moja skóra wyglądała świe-
żo, była wypoczęta i bardzo gładka, a sam zabieg trwał raptem 
20 minut.

To efekt tego o czym wcześniej wspominałam: umiejętności i jakości pre-
paratów. W Enklawie pracujemy na kosmeceutykach amerykańskiej firmy 
Dermalogica. Powstają z najlepszych na świecie składników pochodzenia 
roślinnego oraz zaawansowanych składników biotechnologicznych. To ak-
tualnie numer jeden w świecie dermatologii i kosmetologii. Dobieramy je 
indywidualnie do każdego typu cery. Świetnie radzą sobie zarówno z trądzi-
kiem i ze skórą atopową. Dają też szybkie efekty w walce z oznakami starze-
nia.  Marka ta przywiązuje również wagę nie tylko do samych zabiegów ale 
do pielęgnacji skóry po.
Jaki zabieg teraz by Pani poleciła naszym czytelniczkom? 
Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie nie widząc problemu 
i nie rozmawiając z klientką. Dla mnie ważniejsza jest struktura skóry, a dla 
pani może być to drugi podbródek. Taką terapię przygotowuję indywidual-
nie po konsultacji, poznając osobowość danej osoby i jej możliwości finan-
sowe. Chodzi o to, by wybrać jak najlepsze rozwiązanie. Aktualnie mamy 
dobry okres na zabiegi z użyciem peelingów chemicznych oraz laserotera-
pię. Wprowadziłam kwasy najwyższej jakości technologicznej bez skutków 
ubocznych, bezpieczne i jednocześnie uzyskujące spektakularnie efekty te-
rapeutyczne. Taką terapię zawsze zaczynam od poznania cery przy wstęp-
nym zabiegu oczyszczającym. Później rozpisuję krok po kroku nasz cel. 
Wspólnie z klientką możemy osiągnąć idealną cerę z pięknie wykończonym 
makijażem permanentnym. 
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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wygląd za jeden uśmiech
NOWY

Mikropigmentacja skóry, potocznie nazywana makijażem permanentnym, to zabieg wykonywany nie tylko dla podkreślenia walorów ust, brwi czy 
oczu, ale także przy ich rekonstrukcji po operacjach, albo u osób borykających się z bliznami czy łysieniem. W ramach akcji charytatywnej linge-
ristka Katarzyna Sawera raz w miesiącu zaprasza na bezpłatny zabieg mikropigmentacji medycznej. 

Makijaż permanentny ewoluował na przestrzeni ostatnich lat, a dzię-
ki najnowszym technikom rozwija przed klientami ogromny wachlarz 
zastosowań. Osobom cierpiącym z powodu blizn na twarzy czy walczą-
cym z alopecją (łysieniem plackowatym) daje ogromną szansę na popra-
wę komfortu życia.
Na czym polega mikropigmentacja medyczna?
Zabieg ten służy czasowemu zabarwieniu skóry. Wykonująca go liner-
gistka aplikuje hipoalergiczny pigment w górne warstwy skóry przy po-
mocy urządzenia wprowadzającego sterylną igłę w delikatne drgania. 
Dzięki różnym technikom 3D możemy w bardzo realistyczny sposób 
zrekonstruować brwi, usta po operacji rozszczepu podniebienia i wargi, 
brodawkę piersiową po mastektomii lub plastyce, zrównać kolor blizny 
do koloru skóry, tak by była praktycznie niezauważalna. W przypadku 
osób pozbawionych owłosienia na głowie odtwarzamy linię włosów 

uzyskując efekt tzw. ogolonej głowy. 
Kto może poddać się zabiegowi?
Przede wszystkim osoby zdrowe i bez przeciwwskazań. Stany osłabio-
nej odporności, ciąża, karmienie piersią, aktywna opryszczka czy przyj-
mowanie pewnych leków to tylko niektóre z nich. W przypadku blizn  
i stanów po rozszczepie podniebienia uprzednio należy umówić kon-
sultację, na której linergista ocenia realne szanse na poprawę wyglądu. 
By rezultat zabiegu był jak najlepszy, niekiedy należy podjąć najpierw 
inne terapie, które znacząco wpłyną na redukcję blizn – skin needling, 
inaczej zwany mikropunkturą, laser lub mezoterapię. Trzeba pamiętać,  
że mikropigmentacja wyrównuje kolor, a nie wpływa na strukturę bli-
zny. Bliznowce (keloidy) są bezwzględnym przeciwwskazaniem do za-
biegu. Mikropigmentacja medyczna skierowana jest zarówno do kobiet, 
jak i mężczyzn.

foto: Jarosław Gaszyński

Prezentacja
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Czym warto się kierować, decydując się na taki zabieg?
Na efekt końcowy każdej pigmentacji wpływają nie tylko użyte mate-
riały, ale przede wszystkim zmysł artystyczny osoby wykonującej za-
bieg. Z pewnością przed decyzją o wykonaniu takiego zabiegu należy 
zapoznać się z doświadczeniem i portfolio specjalisty. 
Zapłać uśmiechem – o co chodzi?
Wychodząc naprzeciw osobom potrzebującym pomocy, uruchomiona 
została akcja charytatywna. Raz w miesiącu zabieg mikropigmentacji 
medycznej wykonuję w gabinecie bezpłatnie. Uśmiech klientów, któ-
rym nowy wygląd pozwala odzyskać pewność siebie i poprawia samo-
poczucie, jest dla mnie najlepszą zapłatą. Zapraszam serdecznie!

Katarzyna Sawera
Wicemistrzyni Międzynarodowa w Makijażu Per-
manentnym 2016 r. Wicemistrzyni Polski w Maki-
jażu Permanentnym 2015 r. Zakwalifikowana do 
grona najlepszych linergistów na świecie przez 
międzynarodowe stowarzyszenie Microblading 

& PMU World Association. Licencjonowana linergistka firmy Long-Ti-
me-Liner. Z zawodu kosmetolog, absolwentka WSZUiE w Poznaniu. 
Od kilku lat wykonuje tylko makijaże permanentne, specjalizując się  
w mikropigmentacji rekonstrukcyjnej i korektach nieudanych zabie-
gów.

Katarzyna Sawera  |  Salon Wersal beauty&fit  |  al. Papieża Jana Pawła II 16  |  70-445 Szczecin
tel. 791470220   |        /katarzynasawera   |  www.katarzynasawera.pl

foto: materiały prasowe



– sposób na młodą cerę
Facefitness 
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Facefitness to gimnastyka mięśni twarzy. Metoda pozwala wygładzić zmarszczki oraz nadać skórze jędrny, zdrowy wygląd. Jak pod-
kreślają jej propagatorzy – codzienne, regularne ćwiczenia zapewniają skuteczny lifting, bez igieł czy skalpela. 

W Azji, a szczególnie Japonii i Korei, Facefitness jest bardzo popular-
nym elementem dbania o urodę. Podobnie jak w USA, gdzie instruktorzy 
gimnastyki twarzy są traktowani niemal jak guru. W Polsce Facefitness 
zdobywa coraz większą popularność, powoli zaczyna się o nim mówić 
także w Szczecinie. Czym tak naprawdę jest, jakie daje efekty i dlacze-
go warto się zainteresować tą metodą? Postanowiliśmy odpowiedzieć 
na te pytania z pomocą eksperta – Patrycji Kondrackiej, propagatorki 
gimnastyki twarzy.

Gimnastyka buzi i języka

Chyba każdy z nas zna słynny telewizyjny program dla przedszkolaków, 
w którym przedstawiano zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Jak się jed-
nak okazuje, gimnastyka twarzy pomaga nie tylko w prawidłowym roz-
woju mowy czy rehabilitacji. Świetnym przykładem, potwierdzającym 
tę tezę jest Patrycja Kondracka, Beauty Coach, akredytowany ICF coach 
i autorka książki „Sekret młodości – Facefitness”, w której można zna-
leźć ponad 30 ćwiczeń. Propagatorka odmładzającej gimnastyki, zain-
teresowała się tematem, gdyż bliska jej osoba doświadczyła porażenia 
nerwu twarzowego. Postanowiła pomóc w rehabilitacji członka rodziny, 
bazując na wiedzy zdobytej ze studiów na AWF-ie i szukając informacji 
na temat pomocnych ćwiczeń w różnych źródłach. Stworzyła skuteczny 
zestaw, dzięki któremu w ciągu kilku tygodni udało się pozbyć proble-
mu. W trakcie rehabilitacji zauważyła też, że bliska osoba nie tylko wró-
ciła do zdrowia, ale poprawił się również stan jakości jej skóry. – To dało 
początek ćwiczeniom oporowym przeciwzmarszczkowym, jakie gorąco 
polecam. Efekty gimnastyki twarzy zaskoczyły mnie samą. Obecnie 
moja przygoda z Facefitness trwa już ponad 15 lat. Nie spoczęłam na 
laurach i doktoryzuję się z tego tematu – zapewnia specjalistka. 

Fitness twarzy

Jak podkreślają eksperci odmładzające ćwiczenia twarzy wcale nie są 
nowym trendem. Tę formę automasażu i gimnastyki wiele lat temu jako 
pierwsze zaczęły stosować Japonki, z czasem metoda rozpowszechniła 
się na cały świat. Dziś o ćwiczeniach twarzy jest jednak bardzo głośno. 
Cieszą się one ogromną popularnością wśród celebrytów oraz osób pro-
mujących zdrowy styl życia. Coraz chętniej sięgają po nie także inni.  
W związku z rosnącą popularnością ćwiczeń, warto jest wiedzieć, czym 
tak naprawdę są i jak powinno się je wykonywać. – Facefitness jest 
bezpieczną i skuteczną gimnastyką mięśni twarzy. Co najważniejsze, 
jest to naturalna, bezinwazyjna metoda na odmłodzenie. Należy jednak 
ćwiczyć każdą partię twarzy, a nie tylko np. policzki. W swojej książce 
polecam 12 ćwiczeń. Po 2 ćwiczenia na każdą konkretną części twarzy. 
Gimnastykę należy wykonywać starannie i poprawnie, tylko wówczas 
ma to sens – podkreśla Patrycja Kondracka.

Propagatorka opisywanych ćwiczeń zapewnia, że Facefitness to nie 
grymasy, tylko praca i szczególny mechanizm, a z twarzą należy postę-
pować ostrożnie. – To ma by także relaks – dodaje specjalistka. Patrycja 
Kondracka uważa również, że należy przyglądać się sobie już od wcze-
snych lat. – Jak tylko zauważymy, że np. marszczymy czoło, możemy 
zacząć ćwiczyć Facefitness i wówczas z łatwością oduczymy się tego 
nawyku. Według mnie jedną z głównych przyczyn tworzenia się zmarsz-
czek mimicznych jest właśnie bezwarunkowe ich napinanie. Tymcza-
sem powinniśmy je rozluźniać i pracować z nimi oporowo, czyli metodą 
napięcie-rozluźnienie – mówi trenerka. A jak często należy ćwiczyć? 
Patrycja Kondracka twierdzi, że najlepiej 10-15 minut codziennie wie-
czorem lub 30 min. przez 30 dni. – Polecam Facefitness na całe życie. 
Tak jak myjemy zęby, jako codzienny rytuał. W tak zabieganym świecie 
często zapominamy o sobie, a to jest naprawdę ogromna przyjemność 
i relaks poćwiczyć twarz oraz wykonać automasaż – zapewnia propa-
gatorka metody.

Facefitness to skuteczne ćwiczenia, ale tylko, gdy są wykonywane sta-
rannie oraz regularnie. Wzmacniają mięśnie, ujędrniają okolice czoła, 
oczu, policzków i brody. Skóra twarzy dzięki nim staje się rozświetlo-
na, bardziej napięta. Codzienna gimnastyka może również znacząco 
zmniejszyć widoczność zmarszczek, ale to po minimum 3 miesią-
cach ćwiczeń. – Jeżeli przez 30 dni wykonamy poprawnie 12 ćwiczeń,  
z uwzględnieniem masażu i rozgrzewki, efekty będą widoczne – podkre-
śla Patrycja Kondracka. A dla kogo przeznaczona jest ta gimnastyka? 
Facefitness to metoda zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Ćwiczenia 
mogą wykonywać nawet nastolatki czy osoby starsze. 

Domowe ćwiczenia

Dużym plusem jest fakt, że gimnastykę można wykonywać samemu  
w domu. – Jeśli ktoś nie czuje się na siłach lub czuje, że wykonuje ćwicze-
nia nieprawidłowo, wówczas może umówić się na konsultacje ze mną 
lub z wyszkoloną przeze mnie kadrą na terenie całej Polski – dodaje spe-
cjalistka. Dlaczego warto zainteresować się Facefitnessem? Patrycja 
Kondracka uważa, że to najlepsza naturalna metoda na odmłodzenie 
twarzy i doskonała alternatywa dla sposobów inwazyjnych. Ćwiczenia 
najlepiej wykonywać na suchą, oczyszczoną skórę cery. Tuż po nich 
można nałożyć krem dostosowany do skóry. – Ćwiczenia twarzy w po-
łączeniu z kremem są według mnie najkorzystniejszym rozwiązaniem. 
Udowodniono, że po masażu twarzy i ćwiczeniach szybciej wchłania-
ją się substancje odżywcze zawarte w kremach – podkreśla Patrycja. 
Szczególnie poleca ćwiczenia niwelujące „lwią zmarszczkę”, „kurze 
łapki” i drugi podbródek. Zdradziła nam też, jak poprawnie wykonać 
niektóre z nich. 

reklama



Oto Facefitness krok po kroku!

reklama

Ćwiczenie wzmacniające mięśnie czoła i wy-
gładzające bruzdy poziome na czole
Przyłóż palce wskazujące 1–2 centymetry nad 
brwiami. Nie poruszając palcami, naciągnij de-
likatnie czoło ku dołowi, jednocześnie unosząc 
brwi ku górze. Podczas ćwiczenia powinno się 
czuć wyraźne napięcie czoła. Jednak, co najważ-
niejsze – nie można go marszczyć! Powtórz ćwi-
czenie 10 razy w 10 sekund.

„Pompka” – ćwiczenie niwelujące „lwią 
zmarszczkę” 
Połóż dłoń na czole i głowie. Następnie uciskaj 
dłonią powierzchnię między brwiami. Nie odry-
waj dłoni i wyobraź sobie, że na środku między 
brwiami jest guzik, który należy przycisnąć. 
Tym przypominającym pompowanie ruchem 
spowodujesz zasysanie i pęcznienie komórek 
znajdujących się pod twoją ręką. Wykonaj 10 
powtórzeń w ciągu 10 sekund. 5 prawą ręką i 5 
lewą ręką, ponieważ w tym ćwiczeniu pracuje-
my również z naszymi bicepsami.

„Azjatka” – ćwiczenie wygładzające „kurze 
łapki” i zmarszczki wokół oczu 
Przyłóż opuszki palców środkowych do ze-
wnętrznych kącików oka i pociągnij delikatnie 
skórę na boki, aż oczy przybiorą kształt szpa-
rek. Następnie zmruż oczy, ale nie zamykaj ich. 
Powtórz ćwiczenie 10 razy w ciągu 10 sekund. 
Wykonuj ćwiczenie w tempie jakbyś liczyła do 
dziesięciu. 

Ćwiczenie niwelujące drugi podbródek  
i wzmacniające mięsień szeroki szyi 
Przyłóż obie dłonie pod brodę, następnie 
otwórz usta wymawiając literę ”O” odliczając 
do pięciu sekund, dłońmi masz stawiać opór. 
Wykonaj 10 powtórzeń.

autor: Karolina Wysocka/ foto: Ewa Gracz





Jak wreszcie schudnąć 
(lub osiągnąć inne cele) 

Kto z Was dotrzymał zeszłorocznych obietnic noworocznych? Tak mało osób? Zabrakło uporu i konsekwencji? A może wcale nie były potrzebne, bo 
słowa upór i konsekwencja... nikogo jeszcze nie zmotywowały. Dlaczego? Bo kojarzą się z wysiłkiem, a od myślenia o wysiłku każdemu odechciewa 
się działać. Jak więc działać naprawdę skutecznie?

Określ swoje cele
Zanim zaczniesz się skupiać na diecie, ćwiczeniach z trenerem personal-
nym lub przeszukiwaniu YouTuba w celu uzyskania płaskiego brzucha  
w tydzień – zaprojektuj swoje cele. Cel musi zawierać konkretny przekaz 
– nie twórz zbyt ogólnych zamierzeń, takich jak: chcę schudnąć, chcę 
nabrać masy mięśniowej. Twój cel musi być łatwy do zrozumienia oraz 
precyzyjnie ukazywać to, co chcesz osiągnąć, np.: ile kilogramów planu-
jesz schudnąć lub przybrać na masie mięśniowej, w jakim czasie chcesz 
to osiągnąć, jaką masę ciała chcesz uzyskać, jaki rozmiar ubrań chcesz 
nosić.
Cel musi być możliwy do zmierzenia
Twój wyznaczony cel musi być tak skonstruowany, abyś mogła lub mógł 
sprawdzać postęp w dążeniu do jego realizacji. Zrób sobie pomiary ciała. 
Przydatne narzędzia do pomiaru to między innymi: waga, procentowa 
zawartość tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała, pomiar obwodów 
ciała, lustro.
Cel musi być możliwy do osiągnięcia
Twój cel musi być realny do osiągnięcia. Pamiętaj, że nie możesz schud-
nąć 10 kg w tydzień, ale też nie typuj tylko rzeczy będących w zasięgu 
Twojej ręki. Mierząc za nisko nie osiągniesz redukcji tkanki tłuszczowej  
i nie zbudujesz masy mięśniowej. Cel musi wzbudzać ciekawość oraz lek-
ki niepokój, stwarzać dyskomfort i wychodzić poza Twoją strefę komfor-
tu. Myśl odważnie i krocz naprzód poza przeciętność. 
Cel musi być możliwy do osiągnięcia w wyznaczonym czasie
Określ realny termin, w ciągu którego będziesz realizować swój cel  
np: będę chudła/chudł 0,5-1 kg tygodniowo. W skali miesiąca to tylko  
2-4 kg, ale w skali roku daje nam całkiem okazałą liczbę bez obaw o efekt jo-
-jo. Slogany w gazetach oraz na etykietach odchudzających suplementów  
i diet oświadczające: „Schudłam 10 kg w miesiąc” to tylko puste słowa. 
Pamiętaj, że prędkość z jaką organizm pozbywa się tłuszczu lub buduje 
masę mięśniową są ograniczone.  

Skuteczne jest określenie celów w cyklach trzymiesięcznych i dwutygo-
dniowych. Trzy miesiące to idealny czas, aby zauważyć zmianę swojej 
sylwetki, zmniejszyć poziom tłuszczu lub zwiększyć ilość masy mięśnio-
wej. Dwa tygodnie to najlepszy czas, abyś zorientowała się, czy wszyst-
ko idzie zgodnie z planem. Jeżeli efekty nie są zadowalające nic straco-
nego! To tylko dwa tygodnie. 

Nie działaj na własną rękę. Skontaktuj się z dietetykiem lub trenerem 
personalnym. Sporządzaj listę celów dziennych i skoncentruj się na nich, 
wykształcą one dobre nawyki treningowo-żywieniowe, np: codziennie 
trzymam się swojego planu żywieniowego, jem tylko zdrową żywność, 
unikam przetworzonej żywności, nie jem słodyczy, przygotowuję posiłki 
dzień wcześniej, wypijam 3 litry wody mineralnej dziennie, dziś realizuję 
trening siłowy, dziś poświęcam 40 minut na trening cardio.

Pamiętaj! Wszystkie cele zawsze zapisuj w czasie teraźniejszym  
i w formie pozytywnych twierdzeń na temat własnej osoby. Odczytuj 
je codziennie i pamiętaj, że kształtowanie nawyku to proces, a nie jed-
norazowe zrywy lub kilkurazowe zdarzenia. Jeśli nawyk, który chcemy 
wykształcić nie należy do najłatwiejszych, to praca nad nim wymaga 
więcej czasu. 
Gdy osiągniesz swój cel – nagródź się!
Nagroda ma zbawienny wpływ na psychikę. Jeżeli przez dwa tygodnie 
skrupulatnie przestrzegałaś lub przestrzegałeś diety i planu treningowe-
go - nagródź się! Zamów pizzę, zjedz dodatkowy posiłek lub coś słod-
kiego. Oczywiście możesz nagrodzić się też w inny sposób. Z doświad-
czenia w pracy z ludźmi mogę śmiało stwierdzić że 99% osób z którymi 
pracuje wybiera pierwszą opcję...
Nikt nie jest doskonały
Żeby jednak nie było aż tak idealnie – krótka anegdota na koniec. W mi-
nionym roku miałam wielką radość osiągnąć jeden z piękniejszych celów 
w życiu, jaką jest podjęcie decyzji o wspólnym życiu z ukochaną osobą... 
i wyszłam za mąż. Długo wybierałam sukienkę, a kiedy wreszcie ją wy-
brałam należycie przetestowałam w salonie skacząc, tańcząc i biegając. 
Jednego nie zrobiłam: nie usiadłam w niej. W chwili zasiadania za sto-
łem weselnym miałam małą chwilę grozy, bo sukienka krótko mówiąc...  
nie wykazywała się elastycznością. 

Wyznaczajcie sobie zatem duże cele, działajcie, pamiętając, że ni-
gdy nie będzie perfekcyjnie. Sporo szczegółów da się jednak dopil-
nować, a z nich składa się cały proces, którego przeprowadzenie 
sprawia naprawdę wiele satysfakcji. 

Jestem trenerem personalnym. Pomagam lu-
dziom korygować wady postawy ciała, budo-
wać masę mięśniową i spalać tkankę tłuszczo-
wą. Sportowców przygotowuję kondycyjnie  
i motorycznie do konkretnych dyscyplin spor-
towych. www.malgorzataszewczyk.pl
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Anna 
Jastak  

każdy gram tłuszczu 
na wagę złota

Prezentacja

Niewątpliwie przełomowym odkryciem jest możliwość pracy z własną 
tkanką tłuszczową i przeszczepianie jej w wybrane okolice ciała. Wła-
sny tłuszcz jest materiałem wyjątkowym i nieporównywalnym z innymi 
preparatami stosowanymi w tzw. medycynie anti-aging.
– Idealnym materiałem w tej dziedzinie okazał się własny tłuszcz 
– zachwala Anna Jastak, chirurg plastyczny. – Jest to materiał moż-
liwy do pozyskania, u każdego pacjenta zawsze znajdziemy ma-
teriał. Jest naturalną i własną tkanką, doskonale sprawdza się  
w każdym wieku oraz w każdej wybranej okolicy ciała. Pomaga nam  
w odbudowie i rewitalizacji, zarówno przy zastosowaniu w obrębie 
większych obszarów ciała, np. powiększaniu piersi lub pośladków, jak 
też jako idealny materiał stosowany w celu skutecznego, minimalnie in-
wazyjnego odmładzania twarzy, szyi, dekoltu czy skóry dłoni.
Anna Jastak od wielu lat zajmuje się pracą nad tkanką tłuszczową w jed-
nym z najlepszych ośrodków europejskich w Niemczech. W codziennej 
praktyce prowadzi zabiegi odsysania tłuszczu oraz jego przeszczepia-
nia, zabiegi modelowania sylwetki. Ponadto ustala stosowne programy 
dietetyczne, w celu usprawnienia i optymalizacji metabolizmu. – Efekty 
po przeszczepie są spektakularne i utrzymują się na wiele lat po trans-
ferze – przekonuje lekarz. –Należy jednak pamiętać, że bardzo ważną 
rolę w jakości transplantowanego tłuszczu odgrywa sposób, w jaki 
tkanka tłuszczowa zostanie pobrana, przygotowana podczas zabiegu 
do przeszczepu oraz jaką techniką i w jakiej objętości zostanie ona 
przeszczepiona. 
Wprowadzając odpowiednio pobrany i przygotowany własny tłuszcz 
pacjenta, zostaje uzyskana odbudowa objętości. Równocześnie wraz 

z zawartymi w tkance tłuszczowej komórkami macierzystymi oraz tak 
zwanymi czynnikami wzrostowymi, bardzo silnie i trwale pobudzana 
jest regeneracja wszystkich tkanek. W ten sposób uzyskany zostaje 
trwały efekt odmłodzenia, ujędrnienia, zwiększonego napięcia i ela-
styczności oraz ukrwienia.  
Najczęściej wykonywanym zabiegiem w przeszczepie dużych objętości 
własnej tkanki tłuszczowej jest transfer w obręb piersi u kobiet. Wy-
konuje się go najczęściej w celu rewitalizacji, powiększenia, ujędrnie-
nia, zniesienia lub zminimalizowania asymetrii w przypadku często 
występujących nieprawidłowości w ukształtowaniu piersi (np. tabu-
larne), jak również w celu całkowitej odbudowy piersi po jej usunięciu  
z przyczyn chorobowych. – Moje doświadczenie i standardy zabiego-
we przeniosłam do Kliniki Zawodny w Szczecinie, gdzie oprócz wielu 
zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, wykonuję wszystkie proce-
dury transplantacji autologicznego tłuszczu, na najwyższym poziomie 
klinicznym – mówi Anna Jastak. – Pracuję tutaj na najnowszym certy-
fikowanym sprzęcie, który jest najbardziej optymalnym systemem  
do pobierania, odsysania, jak i transplantacji komórek tłuszczowych. 
Prowadzę porady przed zabiegiem, jak również kontrolę i opiekę w okre-
sie pooperacyjnym. Zabieg transplantacji własnej tkanki tłuszczowej 
niesie ze sobą wielkie możliwości, bardzo dobre i trwałe efekty, będąc 
jednocześnie procedurą minimalnie inwazyjną, bez pozostawiania trwa-
łych blizn, bez długiego okresu rekonwalescencji. Jest on na tyle bez-
pieczny, że przeprowadzam go w trybie ambulatoryjnym, bez koniecz-
ności pozostawania w klinice na dłużej, niż kilka godzin po przeszczepie.

ad

Od zawsze człowiek chciał zatrzymać proces starzenia, spowolnić pojawianie się zmarszczek. 
Pragnął mieć zawsze jędrne i młode ciało. Poszukiwanie dróg do osiągnięcia tego wymarzonego 
celu ciągle zaprząta głowę naukowców, firm kosmetycznych, chirurgów plastycznych, ale też  
i pacjentów.

reklama
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W Nowym Roku zacznę…
Czym jest postanowienie noworoczne? To obietnica podejmowana przez osoby, które marzą, by coś zmienić w swoim życiu. Najczęstszymi posta-
nowieniami są: będę chodzić regularnie ćwiczyć, zdrowo odżywiać.

Pamiętam jak ponad rok temu wprowadziłam takie postanowienie  
w życie. Na początku nie było łatwo. Zanim znalazłam idealną dla sie-
bie aktywność sportową, osobę która mnie poprowadziła, zanim zmie-
niłam kilka nawyków, zaliczyłam parę upadków. Ale opłaciło się. Moje 
ciało się zmieniło. Jestem szczuplejsza, silniejsza, psychicznie bardziej 
odporna, a jak nie pojawię się na siłowni przynajmniej trzy razy w ty-
godniu to zaczynam za czymś tęsknić, czegoś zaczyna mi brakować. 
I co ważne: powróciłam do swojego ulubionego rozmiaru ubrań. – Jeśli 
naszym postanowieniem noworocznym jest zmiana stylu życia, chce-
my zacząć regularnie ćwiczyć, zmienić dietę, poprawić swoją kondycję 
i sylwetkę powinnyśmy zacząć od wyboru odpowiedniej aktywności – 
radzi Katarzyna Figurska, trener personalny z Lady Fitness&Beauty Ma-
zowiecka 13. – Nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę. Zastanówmy 
się najpierw czego pragniemy najbardziej. Jeżeli mamy wprowadzić taki 
plan w życie to zróbmy to wyłącznie dla siebie. 
 – Najlepiej też takie postanowienia zapisać, wtedy zwiększa się szan-
sa na ich zrealizowanie – dodaje Magdalena Olech, terapeutka, akre-
dytowany couch (ICF). – Warto być precyzyjnym w wyznaczeniu daty 
realizacji postanowień, szanse na dotrzymanie postanowień wzrastają 
jeśli wyznaczymy konkretny dzień, miesiąc czy rok. Pamiętajmy też by 
planować zmiany i rewolucje w życiu zgodnie z powiedzeniem „mierz 
siły na zamiary”. 
Pierwszy miesiąc jest najtrudniejszy. Zaliczamy chwile zwątpienia, 

szukamy wymówek by nie iść na ćwiczenia, by odstąpić od ułożonej 
diety. To jak wyjście ze strefy komfortu. Nie warto się wtedy podda-
wać, gdyż po 21 dniach nasz organizm zaczyna się przyzwyczajać do 
nowych nawyków. To oznacza, że później będzie już tylko z górki. – Nie 
ma chyba nikogo kto by nie zwątpił, jesteśmy tylko ludźmi – mówi Kata-
rzyna Figurska. – Jeżeli potrzebujemy wsparcia to dobrze po nie sięgnąć.  
Od tego jesteśmy my trenerzy personalni. Są dietetycy, jest couch, są 
specjaliści w zakresie zabiegów na ciało. Warto sięgnąć po fachową 
konsultację. W doborze ćwiczeń radzę zachować rozsądek. Nie rzucaj-
my się na crossfit, sztangi jeśli to nie leży w naszej naturze. Może to 
bardziej pilates, joga czy basen do nas przemówią, a dają przecież takie 
same efekty. Dobierzmy ćwiczenia do naszego charakteru, do trybu ży-
cia. Nie róbmy tego co akurat jest modne albo że inni to robią. 
– Pracujmy nad swoimi celami małymi kroczkami i podzielmy większe 
projekty  na mniejsze etapy. Celebrujmy każdy sukces i nie bądźmy dla 
siebie zbyt ostre i wymagające. Jeśli raz musiałyśmy przełożyć trening, 
lub zgrzeszyć na diecie, nie przekreśla to naszych dotychczasowych 
osiągnięć – pociesza terapeutka. –Zmianę i pracę nad sobą potraktuj-
my nie jak przykry obowiązek, ale jako przygodę w poznawaniu siebie  
i swoich możliwości! 
 

ad/ foto: unsplash

Klinika Beauty Mazowiecka 13  |  ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin  |  tel./fax +48 91 434-73-99
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Zamówienia  www.dietafigura.pl lub telefonicznie +48 509 983 362.
Konsultacje dietetyczne +48 500 011 326.

JAK STRACIĆ  
3 KG W 3 DNI?

Przybranie kilku kilogramów po świętach dla wielu osób bywa frustrujące. A przecież każdy chce wejść w Nowy Rok bez nadprogramowych kilo-
gramów. Stosując detox warzywno - owocowy schudniemy skutecznie i smacznie. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania dotyczące 
diety sokowej.

Czy wytrzymam 3 dni na płynnej diecie?
To pytanie klienci zadają najczęściej i zawsze jako pierwsze. Polecamy 
spróbować i nie bać się głodu, on występuje bardzo rzadko, czym nasi 
klienci są zaskoczeni. Pamiętaj dziennie wypijasz 6 soków to razem 
1200 kcal. Z powodzeniem każdy sok zastąpi jeden posiłek.

Czy stosując dietę sokową schudnę?
Prawdopodobnie odnotujesz spadek wagi o około 2-3 kg po trzydnio-
wym detoksie. Choć jedna z naszych klientek potwierdziła redukcję 
wagi o 4,3 kg.

Na czym polega oczyszczanie organizmu?
Żyjemy w pędzie i ogromnym stresie, spożywamy przetworzoną żyw-
ność, tłuszcz, cukier, alkohol, kofeinę, sięgamy po gotowe dania lub fast 
foody. Stosowanie diety sokowej pozwoli Twojemu układowi trawien-
nemu odpocząć i zredukować stres oksydacyjny.

Jakie efekty osiągnę stosując dietę sokową?
Efektami kuracji oczyszczającej jest: oczyszczone ciało i umysł, przy-
pływ energii, poprawa wyglądu skóry, włosów i paznokci, regeneracja 
organizmu, dobre samopoczucie, spadek wagi, przyspieszenie metabo-
lizmu, usunięcie płynów z organizmu, redukcja obrzęków. Korzyści jest 
dużo więcej.

Jak się będę czuł/a podczas detoxu? 
Większość osób martwi  tym, że  detox  kończy się częstymi wizytami 
w toalecie - ta sytuacja pojawia się sporadycznie co potwierdzają nasi 
klienci. Już pod koniec pierwszego dnia prawdopodobnie poczujesz już 
przypływ energii, lekkość i poprawę nastroju. Zapytasz: Jak to możli-
we? - Wszystkie składniki odżywcze trafiają prosto do krwiobiegu już 
po 15 min od wypicia soku, przez co poczujesz powrót sił witalnych  
i energii do działania  w tak krótkim czasie.

To mój pierwszy detox jak go przeprowadzić?
Jeśli jesteś zdecydowany na podjęcie kuracji proponujemy tę trwającą  
3 dni. Jeśli masz już doświadczenie w przeprowadzaniu kuracji oczysz-
czających możesz zastosować detox max przez 4-5 dni.

Jak wybrać właściwy detox dla siebie?
Organizm każdego z nas jest zupeł-
nie inny i inaczej będzie reagować  
na oczyszczanie. Każdy z nas ma inne 
preferencje smakowe. Dlatego nasz de-
tox został podzielony na 3 Programy: 
MILD, MEDIUM, STRONG. Jeśli potrzebu-
jesz pomocy zadzwoń 500 011 326  - nasz 
dietetyk przeprowadzi z Tobą wywiad  
i dobierze odpowiedni program.
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Rafał Rutkowski 
HOMAR 

Z BIEDRONKI
stund-up

11 lutego 2019 r.
Godz. 18:00, 20:00

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

Problem z przebarwieniami różnego pochodzenia np. po ekspozycji  
na słońcu, hormonalnymi to coraz częstszy problem wśród pacjentów. 
Panie, które mają tendencje do hiperpigmentacji powinny całorocznie 
stosować kremy z filtrami oraz unikać słońca nawet po skończonej 
serii zabiegów. Do leczenia hiperpigmentacji stosujemy laseroterapię 
klasyczną milisekundową, nanaosekundową, a ostatnio najbardziej 
efektywną pikosekundową często skojarzoną z działaniem chemicz-
nym kosmeceutyków. Popularność problemu zobligowała profesjonal-
ny przemysł medycyny estetycznej i kosmetologii, aby nie zostawić 
pacjentek samym sobie w okresie wiosenno - letnim lecz niestety jest 
to okres najtrudniejszy do tego rodzaju terapii. Mnogość firm oraz pro-
duktów dostępnych na rynku może zniechęcić do podjęcia decyzji. Bez 

specjalistycznej wiedzy wybór może okazać się niewłaściwy. Zachęcam 
więc do konsultacji ze specjalistą, który pomoże dobrać indywidualnie 
wedle wskazań i oczekiwań terapię.

Dzień dobry. Moim problemem jest intensywne owłosienie, wrasta-
jące włoski i powstające stany zapalne. Jest to dla mnie ogromny 
dyskomfort, zwłaszcza w okresie letnim. Czy jest na to rozwiąza-
nie, abym w kolejne wakacje mogła cieszyć się gładką skórą?

Dzień dobry. Problem wrastających włosów i stanów zapalnych w okoli-
cy ujść mieszków włosowych oraz nadmiernego owłosienia, najskutecz-
niej rozwiąże laseroterapia. Laser diodowy Vectus jest najszybszym  
i zarazem najmocniejszym systemem do depilacji laserowej na świecie. 
Został wyposażony w czytnik poziomu melaniny w skórze, dzięki czemu 
zabiegi są bezpieczne i bardzo skuteczne. Przekazywana do mieszka 
energia powoduje jego zniszczenie i zatrzymuje produkcję włosa. Laser 
działa skutecznie na mieszki włosowe w aktywnej fazie wzrostu, więc 
by mogła Pani cieszyć się gładką skórą w kolejne wakacje, należałoby 
rozpocząć zabiegi w okresie jesienno-zimowym.

Specjalista chirurgii szczękowo - 
twarzowej, certyfikowany lekarz 
medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi

Zdrowie i uroda 99 



2.03.2019, godz. 17.00 i 19.15 
Teatr Lalek PLECIUGA w Szczecinie

23.06.2019 , godz. 16.30 i 19.30
Opera na Zamku w Szczecinie

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  
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„Malala. Dziewczyna z kulą w głowie”
Elżbieta Chowaniec
Teatr Współczesny w Szczecinie
reżyseria: Robert Drobniuch

Przybliżenie jej postaci, oraz głoszonych przez nią idei, bez cienia wąt-
pliwości, jest dziś niezwykle ważne i potrzebne. Po jej historię sięgnęła 
dramaturg Elżbieta Chowaniec, która stworzyła sugestywną opowieść 
o losach samej Malali, ale przede wszystkim traktującą o problemach 
kobiet w świecie muzułmańskim. Spektakl Teatru Współczesnego na 
podstawie jej tekstu powstał w ramach nowego cyklu edukacyjnego 
„Dorosłość”. Projekt jest dedykowany młodym widzom, będącym u pro-
gu dorosłości. Niestety ta nieco szkolna, czy młodzieżowa dedykacja w 
pewien sposób zdeterminowała przedstawienie. Reżyser Robert Drob-
niuch, nie ufając chyba wrażliwości młodych widzów, zaproponował 
sporo uproszczeń. Przedstawienie jest zdominowane formą – sztuczne, 
schematyczne, często niemożliwe układy choreograficzne, pozbawione 
naturalności i uniemożliwiające aktorom na pełną (jakąkolwiek?) emo-
cjonalność. Nie ułatwia tego skomplikowana struktura tekstu – ciągłe 
zmiany ról, formy i trybu opowieści. Zupełnie niepotrzebne są współ-
czesne wątki, które miały za zadanie sprowadzić problem do naszego 
„tu i teraz”, niestety wybrzmiewają karykaturalnie, a wręcz zakłócają 

przekaz. Na scenie oglądamy czwórkę aktorów – Adriannę Janowską-
-Moniuszko, oraz trzech panów: Arkadiusza Buszkę, Macieja Litkowskie-
go, oraz Wojciecha Sandacha. Ich kreacje są poprawne, ale nic więcej. 
Wspomniana struktura skutecznie zablokowała potencjał. Wydawało 
się, że bardziej skupiają się na formalnościach (momentami z pogranicza 
podstaw akrobatyki), niż emocjach. Najwyrazistsza wydaje się Jankow-
ska–Moniuszko. Aktorka świetnie odnalazła się w scenach, w których 
faktycznie i bezpośrednio mogła być Malalą. Wykreowana przez Kata-
rzynę Proniewską-Mazurek przestrzeń to ascetyczny (zaznaczony tram-
poliną) plac zabaw, który przeobraża się w ring. Niestety zawiodła reży-
seria świateł, które stało w niejasnej sprzeczności z charakterem akcji 
i samego spektaklu. Ciekawie za to wypadła praca autorki kostiumów 
– Hanki Podrazy. Nie ma tu miejsca na sztuczność – bohaterowie ubrani 
są w codzienne, zwykłe ubrania, choć z wymownymi treściami na t-shir-
tach. Zaskakujący jest hidżab Malali z logo znanej marki odzieżowej – to 
jednak nie teatralny zabieg, lecz sięgnięcie do istniejącej oferty tej firmy. 
Z poziomu naszej kultury to zaskakujące, szczególnie w kontekście roz-
mowy o prawa kobiet w muzułmańskim świecie. Mimo chybionej formal-
ności spektakl Drobniucha jest bez cienia wątpliwości ważną rozmową, na 
ważny temat, szczególnie w środowisku młodych ludzi. To także istotna  
i adekwatna propozycja w repertuarowej polityce Współczesnego. Presti-
żowe 3/6. 

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
Tytułowa postać to Malālah Yūsufzay, słynna już Pakistanka, walcząca o prawa kobiet do nauki. Na początku 2009 roku zaczęła pisać internetowy 
blog (pod pseudonimem Gul Makai). Za odważne wypowiedzi i sprzeciw wobec polityki talibów została postrzelona w głowę i szyję. Dziewczyna 
cudem przeżyła, bo kula szczęśliwie ominęła mózg. Dalej prowadziła swoją działalność na rzecz kobiet, a w 2014 roku została nagrodzona pokojo-
wym Noblem. 

foto: Piotr Nykowski
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Argentyńskie 
tango

Tango jest pełne emocji, dynamiki, walki i tęsknoty. Budzi skrajne od-
czucia, intryguje. Zachwyca odwagą i egzotyką. Spektakl „Argentyna” 
w wykonaniu Teatru Tanga pokazuje, że w sercu każdego z nas bije jego 
rytm. Narrator zabiera nas w podróż na południe, ale jest to przede 
wszystkim wyprawa w głąb siebie. Pozwala odkryć wszystko, co jest  
w nas prawdziwe, własne emocje – strach, tęsknotę, radość, ekscytację, 
gniew. W spektaklu biorą udział muzycy, którym przewodzi niezwykle 
oryginalny instrument, bandoneon. Przybył z Europy do Buenos Aires 
wraz z imigrantami w XIX wieku. Jego ostre dźwięki nadają tangu wy-
razistości, a artyści wraz z tancerzami za pomocą obrazu, słowa, ruchu 
i muzyki opowiadają historię powstania nowego żywiołu. Dużymi atu-
tami spektaklu są międzynarodowa obsada, w tym rodowici Argentyń-
czycy, a także muzyka na żywo. Za scenariusz i reżyserię odpowiadają 
Agata Czartoryska i Michał Kaczmarek. 

Stara Rzeźnia, 11 stycznia, godz. 18.00
kw

foto: materiały prasowe

Marzenia 
młodych ludzi

„Metro” zachwyca publiczność już od 28 lat. Muzyczne przedstawienie 
w reżyserii Janusza Józefowicza po raz kolejny będzie można zobaczyć  
w Szczecinie. Naprawdę warto, bo musical rozsławił wiele gwiazd,  
a miliony widzów śmieją się i płaczą oglądając ten niezwykły spektakl. 
O czym opowiada? „Metro” to historia o marzeniach, rozczarowaniach, 
zdradzie, młodzieńczych ideałach, władzy pieniądza oraz przede wszyst-
kim – romantycznej miłości. Akcja toczy się gdzieś pomiędzy fikcją,  
a rzeczywistością. Na scenie widzimy pasję, entuzjazm, śpiew i taniec. 
Uliczni artyści wystawiają na podziemnych peronach metra spektakl 
dla pasażerów. Twórcą dzieła jest Jan, dla którego underground to spo-
sób na życie. Przedstawienie budzi sensację, a młodzi artyści otrzymują 
propozycję pracy w komercyjnym teatrze. Jak kończy się ta barwna opo-
wieść? By się przekonać, koniecznie trzeba wybrać się na „Metro”! Kto 
wie, kiedy znów nadarzy się taka okazja.

Netto Arena, 19 stycznia, godz. 16.30
kw

foto: materiały prasowe

Pokochaj piękno!
Poznaj moc face-modelingu

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

Niedawno miała miejsce premiera nowej książki Remigiusza Mroza. 
Tym razem nie jest to jednak kryminał, a kompendium pisarskie. Mróz 
doskonale wie jak tworzyć bestsellery, gdyż jego książki rozchodzą 
się w milionach egzemplarzy. W wieku trzydziestu lat został jednym  
z najpopularniejszych współczesnych twórców polskich. W „O pisaniu.  
Na chłodno” opisuje swoją drogę pisarską i odkrywa kulisy własnego 
warsztatu. Wszystko robi na chłodno, ale z przymrużeniem oka – dzięki 
temu książka to nie tylko kompendium, ale także porywająca, zabawna, 
a nawet momentami poruszająca lektura. Kim tak naprawdę jest Remi-
giusz Mróz? Jak tworzy? I jak udaje mu się wypuszczać książki w tempie 
ekspresowym? Jeśli jesteście ciekawi, koniecznie sięgnijcie po wciąga-
jącą lekturę wydawnictwa Czwarta Strona. Co ciekawe, jedna z książek 
pisarza niedawno została przeniesiona na ekran. Serial w reżyserii Łuka-
sza Palkowskiego ma tytuł „Chyłka – Zaginięcie”, a główną rolę zagrała 
w nim Magdalena Cielecka.

kw

foto: materiały prasowe
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foto: Johan Perssonfoto: materiały prasowe

Mozart uznawany jest za jednego z największych geniuszy muzycznych 
wszechczasów. Pierwszy utwór napisał jako 5-latek, a jako 15-letni mło-
dzieniec na swoim koncie miał już 100 różnorodnych dzieł. Artysta znany 
jest nie tylko z doskonałej muzyki, ale też słynnego portretu „Wolfgang 
Amadeus Mozart” Barbary Krafft (na zdjęciu). 27 stycznia przypada 263. 
rocznica jego urodzin. Wydaje się, że muzyka kompozytora nigdy się nie 
zestarzeje. Mozart wciąż jest niezwykle popularnym twórcą. Co cieka-
we, w 2016 roku zestaw jego dzieł był jednym z najlepiej sprzedających 
się wydawnictw na świecie. W szczecińskiej filharmonii będzie można 
świętować urodziny mistrza koncertem symfonicznym. „Vivat Mozart!” 
to prawdziwa gratka dla fanów muzyki klasycznej! Orkiestra Symfonicz-
na Filharmonii w Szczecinie pod dyrekcją Barry’ego Douglasa sprezentu-
je wielkiemu kompozytorowi na urodziny dwa koncerty fortepianowe: 
A-dur KV 488 i C-dur KV 503 oraz Symfonię nr 39 Es-dur KV 543.

Filharmonia, 25 stycznia, godz. 19.00
kw

Urodziny 
Mozarta
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Galeria 
dziwaków

W poczekalni u genialnego psychiatry spotyka się kilkoro pacjentów. 
Każdy z nich walczy z innym zaburzeniem nerwicowym. Starszy pan 
cierpi na chorobę Touretta, objawiającą się niekontrolowanym przekli-
naniem. W poczekalni jest też mężczyzna, którego fobią jest arytmoma-
nia, polegająca na potrzebie przeliczania wszystkiego. Obok nich siedzą 
dwie kobiety. Jedna cierpi na nozofobię, czyli strach przed bakteriami,  
a drugą męczy palilalia – powtarzanie każdego zdania. Do tego grona do-
łączają mężczyzna, który panicznie boi się przekraczania linii i kobieta 
z kolejną fobią. W poczekalni już jest ciekawie, ale to dopiero początek. 
Wszystko ulega jeszcze większej komplikacji, kiedy lekarz zaczyna się 
spóźniać. Znudzeni czekaniem pacjenci zaczynają leczyć się sami. Co  
z tego wyniknie? By się przekonać, najlepiej pójść na spektakl. W obsa-
dzie m.in. Katarzyna Herman, Jowita Budnik, Rafał Królikowski i Zdzi-
sław Wardejn. Dobra zabawa gwarantowana!

Teatr Lalek Pleciuga, 20 stycznia, godz. 19.00
kw

foto: materiały prasowe

Józef K. 
na scenie

Przed nami polska prapremiera opery opartej na „Procesie” Franza Kaf-
ki. Metafora samotności i słabości człowieka zawarta w powieści znako-
micie została wykorzystana w kameralnym dziele Philipa Glassa. Twór-
ca skomponował m.in. ponad dwadzieścia oper, dziesięć symfonii oraz 
dwa koncerty fortepianowe. Dzieła kompozytora są wystawiane przez 
renomowane opery na całym świecie, a on sam współpracował z takimi 
gwiazdami jak David Bowie, Allen Ginsberg czy Woody Allen. Premiera 
„Procesu” odbyła się w Royal Opera House w Londynie w 2014 roku,  
a libretto napisał wybitny scenarzysta i reżyser –  Christopher Hampton. 
Muzykę w dziele charakteryzuje ogromne napięcie. Jak podkreśla twór-
ca Philip Glass: „Myślę o swoich kameralnych operach jak o bombach 
neutronowych: małe, ale z potężną siłą rażenia”. Realizacją opery na po-
trzeby szczecińskiej sceny zajmują się m.in. Jerzy Wołosiuk, Pia Partum  
i Wojciech Puś. W roli Józefa K. zobaczymy Christiana Oldenburga.

Opera na Zamku, 19 stycznia, godz. 19.00
kw

foto: materiały prasowe



Kolęda 
gwiazd

W styczniu w szczecińskiej filharmonii odbędzie się bardzo ciekawy kon-
cert. Na scenie zobaczymy Stanisława Soykę (na zdjęciu), Joannę Woś 
i Tarasa Hlushko. Pierwszej z wymienionych osób nie trzeba nikomu 
przedstawiać. Joanna Woś to natomiast wokalistka, specjalizująca się 
w śpiewie bal canto. Artystka ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi. 
Występuje na wielu scenach operowych, a na stałe związana jest z Te-
atrem Wielkim w Łodzi. Taras Hlushko jest pianistą, koncertuje też jako 
kameralista. Artysta jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Wasyla Barwińskiego w Drohobyczu i Narodowej Akademii Muzycz-
nej im. Mykoły Łysenki we Lwowie. Hlushko na stałe współpracuje z te-
atrami operowymi jako pianista-korepetytor przy realizacji spektakli. 
W programie koncertu: kolędy, pastorałki, piosenki bożonarodzeniowe 
oraz największe przeboje artystów. Połączenie klasycznego głosu Joan-
ny Woś z niepowtarzalnym wokalem Stanisława Soyki z pewnością bę-
dzie niezwykłą muzyczną ucztą.

Filharmonia, 13 stycznia, godz. 19.00
kw

foto: A.Tyszko
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foto: Johan Perssonfoto: materiały prasowe

Sylwia Różycka to aktorka scen muzycznych i dramatycznych, jej wielką 
pasją jest taniec oraz muzyka. Stworzyła kobiecy zespół FeelHormones, 
w którego składzie jest 5 pań i 1 pan. Do bandu, prócz Sylwii Różyckiej 
(głównej wokalistki), należą: saksofonistka Julita Przybylska, kontraba-
sistka Ewa Kuźmińska, gitarzystka Marta Wołczecka, perkusistka Klau-
dia Kunc oraz pianista Krzysztof Baranowski. Grupa nawiązuje m.in. do 
twórczości Raya Charlesa, Jamesa Browna oraz Etty James. Projekt ma 
na celu wprowadzać publiczność w klimat muzyki światowej za pomocą 
zróżnicowanej stylistyki. W twórczości zespołu można usłyszeć swing, 
jazz, soul, blues, musical, muzykę filmową i improwizację instrumental-
ną. Niedawno band wydał swoją pierwszą płytę. Na krążku znajduje się 
6 utworów, w tym autorska piosenka Sylwii Różyckiej. Płyta współfinan-
sowana jest przez Urząd Miasta oraz Urząd Marszałkowski. Autorkami 
okładki do płyty są Anna Halewicz i Agata Matynia.

kw

Szczeciński 
girlsband

okładka: Anna Halewicz, Agata Matynia



Walka  
o miłość

„Zacznijmy jeszcze raz” to spektakl mądry i ciepły, bardzo bliski polskie-
mu widzowi. Opowiada o tym, że zawsze warto podjąć walkę o kogoś, 
kto nas kocha z wzajemnością. Głównymi bohaterami sztuki Aleksandry 
Wolf są terapeutka i pacjent. Ona uzdrawia związki małżeńskie, on je 
rujnuje. W pewnym momencie przyjdzie im rozegrać pojedynek. Zawal-
czą o najwyższą stawkę – miłość. „Zacznijmy jeszcze raz” to spektakl 
dla dwóch aktorów. Świetnie odnajdują się w nim Aldona Jankowska  
i Tomasz Sapryk, którzy doskonale czują klimat komedii. Oboje uprawia-
ją stand up, parodię, improwizują oraz kochają kabaret. Ten spektakl 
stwarza im doskonałą okazję do żonglerki tymi wszystkimi formami. 
Jeśli jesteście ciekawi, jak zinterpretowali sztukę Aleksandry Wolf, ko-
niecznie wybierzcie się na spektakl do Pleciugi.

Teatr Lalek Pleciuga, 2 marca, godz. 17.00 i 19.15
kw

Stand up  
z homarem

Rafał Rutkowski to aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, a także dyrek-
tor artystyczny Teatru Montownia. Występował m.in. w Rozmowach  
w tłoku, satyrycznej części programu Szymon Majewski Show. Mówi 
się, że jest specjalistą od kultowych one-man show i stand-up comedy. 
Pierwsze programy napisał dla niego Michał Walczak, jeden z najlep-
szych polskich pisarzy młodego pokolenia. Późniejsze są już autorstwa 
aktora, który tym samym udowodnił swój talent i ostry dowcip. Niedłu-
go Rafał Rutkowski odwiedzi Szczecin ze swoim najnowszym progra-
mem. W „Homarze z Biedronki” aktor sprzedaje patent na żart, który 
nikogo nie obrazi, a także interpretuje erotyczne sny oraz współczuje 
bogatym. Opowiada też o przełomowych odkryciach, orkach w teatrze 
i wielkiej ojczyźnianej wojnie z Facebookiem.

Teatr Współczesny, 11 lutego, godz. 18.00 i 20.00
kw

foto: materiały prasowefoto: materiały prasowe
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Józef  K. w operze

Metaforę samotności i słabości człowieka, za-
wartą w mrocznej powieści Kafki, wykorzystał 
w swojej kameralnej operze słynny kompozy-
tor Philip Glass, nominowany do Oscara i zdo-
bywca Złotego Globu (za muzykę do filmów 
„Godziny” i „Truman Show”). Premiera „Proce-
su” odbyła się w Royal Opera House w Londy-
nie w 2014 roku w koprodukcji z Music Theatre 
Wales. Libretto napisał wybitny dramaturg 
(m.in. „Całkowite zaćmienie”) i scenarzysta 

(m.in. „Niebezpieczne związki” i „Pokuta”) 
Christopher Hampton. 
W szczecińskiej Operze Na Zamku 19 stycznia 
odbędzie polska prapremiera tego dzieła. Re-
żysersko całość spięła Pia Partum, która szli-
fy teatralne zdobywała pod okiem takich mi-
strzów jak Mariusz Treliński czy Jerzy Jarocki.
– Od paru lat bardzo interesują mnie opery 
współczesne. Tak się szczęśliwie złożyło, że 
przychodzą ostatnio same do mnie, a ja mogę 
je realizować. W tym przypadku było podob-
nie. Wybór tytułu padł ze strony dyrektora 
artystycznego Opery na Zamku Jerzego Woło-
siuka – mówi reżyserka. – W operze najbardziej 
pociąga mnie jej awangardowa, współczesna 
zdolność wchłaniania wszystkich dziedzin 
sztuk a jednocześnie podprogowa zdolność 
opery zaspakajania w człowieku współcze-
snym jego wielkiego emocjonalnego i wyparte-
go zapotrzebowania na sentymentalizm i łzy. 
Często nie mam ochoty wracać już do przein-
telektualizowanego teatru.

Muzykę w „Procesie” charakteryzuje ogromne 
napięcie. Glass jest oszczędny w środkach mu-
zycznego przekazu co tylko wzmaga poczu-
cie strachu i absurdu. Jak sam mówi: „Myślę  
o swoich kameralnych operach jak o bombach 
neutronowych – małe, ale z potężną siłą raże-

nia”. Współczesna literatura dostarcza wielu 
inspiracji a Glass jest znany z sięgania do jej 
zasobów (m.in. „Zagłada Domu Usherów” 
E.A. Poe). – Opera współczesna bardzo czę-
sto sięga po tematy ze współczesnej literatu-
ry czy nawet z kina – mówi Pia Partum. – Po 
premierze „Procesu” rozpoczynam pracę nad 
następną operą, powstałą dwa lata temu. Jej li-
bretto bazuje na „Księdze niepokoju” Pessoi... 
Premiera odbędzie się jednak nie w Polsce lecz 
w Mannheim. Parę lat temu na Warszawskiej 
Jesieni mogliśmy zobaczyć operę, której libret-
to powstało na bazie „Zagubionej autostrady” 
Davida Lyncha. Czy to nie jest fascynujące? 
Tyle głębokiej literatury i ciekawych myśli 
w niby tak przestarzałej operze? Nasze ste-
reotypowe myślenie o operze zatrzymało się 
niestety na XIX wieku. Bardzo tego żałuję. Dla 
mnie opera współczesna to często awangarda 
muzyczna, ale też niebywała i ponadczasowa 
głębia myśli. Po takie tematy warto sięgać za-
wsze. Artyście trudno nawet oprzeć się takim 
dziełom i ich nie robić... Przeszkodą często są 
lęki publiczności lub może nawet bardziej, lęki 
instytucji. Zupełnie niepotrzebne. Na tematy 
głębokie, każdy powinien chcieć się „rzucać”. 
Zawsze... Cenię Operę na Zamku za odwagę  
w robieniu oper współczesnych. Mało kto się 
na to decyduje – dodaje reżyserka.

Pewnego poranka prokurent bankowy Józef K. budzi się i dowiaduje, że został oskarżony o bliżej nieokreślone przestępstwo, którego nie popełnił… 
Tak  rozpoczyna się „Proces” Franza Kafki, współczesna  surrealistyczna powieść należąca do klasyki literatury XX wieku. 

autor: Aneta Dolega / foto:  materiały prasowe

Philip Glass

Franz Kafka

Kultura 107 



Najlepsi z najlepszych
No i mamy Nowy Rok. Od lat uwielbiam pisać felieton właśnie do stycz-
niowego numeru. To cudowny czas podsumowań, kiedy to po raz kolej-
ny możemy delektować się tym co najlepsze przez minione dwanaście 
miesięcy. Najlepsze w gospodarce, najlepsze w polityce (jeżeli w poli-
tyce jest w ogóle cokolwiek dobrego :)), najlepsze w kulturze, muzyce 
i oczywiście w ukochanym sporcie. Czas, kiedy sięgam do różnego ro-
dzaju zestawień, wspomnień i retransmisji. I kiedy tak na rozmaitych 
stronach internetowych, czy we wspominkowych programach telewi-
zyjnych oglądam transmisje z naszych wiktorii, zdarza mi się raz jesz-
cze uronić łezkę szczęścia starego kibica. A rok 2018 tych łez trochę 
wycisnął. Bez krojenia cebuli można było sobie popłakać właściwie 
już od samego początku ubiegłego roku. Pierwszy, łez szczęścia całe 
wiadro, wycisnął nasz najlepszy skoczek – Kamil Stoch. Zwycięzca, i to 
drugi raz z rzędu, prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni dokonał tego 
wyczynu w niezwykłym stylu wygrywając wszystkie cztery konkursy  
(w 66-letniej historii dokonał tego tylko Niemiec Sven Hannawald).  
I niech nikt nie mówi mi, że to taki niszowy sport, że uprawia go zaled-
wie kilkuset sportowców i to pewnie z jakiś dwudziestu krajów. Sport to 
sport. Nie można wszystkiego porównywać do popularności piłki nożnej 
czy lekkiej atletyki. Skoki to dyscyplina dla wybranych, dla sportowców  
o pewnych zarówno fizycznych, jak i psychicznych predyspozycjach. 
Nie dla każdego. A to właśnie my mamy tego najlepszego na świecie. 
Tym bardziej, że Kamil swoją wielkość udowodnił także podczas Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu dwa miesiące później, dając 
nam wielką radość i kolejne łzy szczęścia z dwóch medali dla Polski. 
Ale to nie koniec radości z biało-czerwonych sukcesów. Medale mi-
strzowskich imprez w Europie i na świecie zdobywaliśmy we wioślar-

stwie, strzelectwie, żużlu czy kolarstwie. Ale te najważniejsze, w tych 
najbardziej medialnych dyscyplinach przyszły latem i wczesną jesie-
nią. Najpierw (jeszcze wiosną) doskonały, wręcz historyczny wyczyn 
polskich lekkoatletów w angielskim Birmingham podczas halowych 
Mistrzostw Świata, kiedy to zajęliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji 
medalowej, a potem w Mistrzostwach Europy w Berlinie, gdzie zdo-
bywając aż dwanaście medali zajęliśmy drugie miejsce w ostatecznej 
klasyfikacji. No i wreszcie, w blasku sukcesów naszych gladiatorów,  
dotarliśmy do września. Ale tym razem nie będzie o Pekao Szczecin Open. 
Pod siatką, na boiskach w Bułgarii i Włoszech, pojawiają się oni – polscy 
siatkarze. Nawet najwięksi fachowcy nie potrafili ocenić tej drużyny i jej 
szans. Myślę, że trener i zawodnicy też nie postawiliby na siebie u bukma-
cherów. Ale wiara i wielkie umiejętności czynią cuda. Jak ktoś miał gorszy 
dzień to rezerwowi grali jak z nut wnosząc nową jakość. To była prawdzi-
wa drużyna. A my na przemian płakaliśmy ze szczęścia i obgryzaliśmy 
paluchy z nerwów. Sinusoida nastrojów i wreszcie wielki sukces. Drugi 
raz z rzędu jesteśmy najlepsi. Drugi raz z rzędu w finale wygrywamy  
z Brazylią. Dla mnie to właśnie ta złota, siatkarska drużyna to najwięksi 
bohaterowie ubiegłego roku.
Przed nami kolejny rok, kolejne emocje. Czy uda się powtórzyć chociaż-
by część sukcesów z 2018? Trzymamy za to kciuki, ale to rok nieparzy-
sty, a więc i okazji jakby nieco mniej. Ale będą mieli swoje światowe 
mistrzostwa i lekkoatleci i pływacy. A może wreszcie nasi futboliści po-
każą coś więcej, wzniosą się ponad ligową przeciętność. Za wszystkich 
trzymamy mocno kciuki w tym Nowym, 2019 Roku.

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



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%

Europrojekty Consulting Sp. z o.o.  |  ul.Flaminga 5/4  |  71-698 Szczecin
Tel. 91 423 79 33 / GSM 601 80 80 22  |  e-mail: biuro@europrojekty.com  |  www.europrojekty.com

Nowe Fundusze Unijne 2019-2020 Na Inwestycje

Bezzwrotne dotacje do 85 % kosztów przeznaczonych na:

• Zakup nowych maszyn, narzędzi, linii technologicznych

• Zakup instalacji odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaika, pompy ciepła,  
biogazownie, generatory wiatrowe)

• Zakup, remont, adaptacja nieruchomości

• Zakup komputerów i oprogramowania IT

Oferujemy przygotowanie skutecznych dokumentacji o dotacje UE wraz z preferencyjnym 
kredytowaniem kosztów inwestycji. Udzielamy 100% gwarancji pozyskania dofinansowania.

Eksperci Funduszy
Unii Europejskiej
na lata 2014-2020



MISTRZ 
ŚWIATA

Inżynier
elektroniki,



Wróćmy do przyjemniejszych chwil minionego roku. Ile czasu za-
jęło ci dochodzenie do równowagi po sukcesie i tej całej euforii po 
mistrzostwach świata? 
Szybko wróciłem do rzeczywistości, bo w klubie czekał ogrom pracy. 
Jednak to co się działo po zdobyciu mistrzostwa, po powrocie do kra-
ju i w trakcie powitania na lotnisku było czymś niesamowitym, wręcz 
szokiem. Dodatkową niespodziankę zrobił mi tata, który przyjechał do 
Warszawy, żeby mnie powitać.
Czy gdyby nie tata, który od lat jest trenerem siatkówki, byłbyś te-
raz trenerem i mistrzem świata?
Na pewno nie. Siatkówka była w moim życiu obecna od wczesnego dzie-
ciństwa, bo już wtedy spędzałem z tatą na sali treningowej bardzo dużo 
czasu. Zaczynałem od podawania piłek, później próbowałem odbijać 
piłkę od ściany. Po kilku latach, też pod okiem ojca zacząłem regularne 
treningi, choć kariery zawodniczej o jakiej marzyłem nie zrobiłem.
Miałeś talent, ale i sporo pecha…
Tak było. Grałem w siatkówkę w Maratonie Świnoujście na pozycji roz-
grywającego i jako młodzik, kadet i junior odniosłem kilka znaczących 
sukcesów w Polsce. W najważniejszym momencie dla rozwoju kariery, 
gdy skończyłem szkołę i miałem trafić do klubu serii B, to... złamałem 
rękę. Głupia sytuacja i czysty przypadek, bo upadłem podczas jazdy  
na rowerze w lesie. Musiałem zmienić wszystkie plany i zamiast iść do 
nowego klubu, wróciłem do Szczecina i podjąłem studia na Politechni-
ce. Co do ręki, to jej rehabilitacja była początkowo źle zrobiona, dopiero 
później pomógł mi doktor Sławomir Zacha. Ale tak naprawdę, to złama-
nej prawej ręki do dzisiaj nie prostuję w pełni. Wtedy po roku przerwy 
wróciłem do siatkówki grając w Morzu, ale nie byłem w stanie wrócić  
na wysoki poziom.
Wybrałeś studia na Politechnice, a nie na uczelni sportowej.  
Dlaczego?
To pewien paradoks. Studiowałem na wydziale elektrycznym – elektro-
nikę i telekomunikację. Wiedziałem, że elektronika ma dużą przyszłość, 
a z kolei programowanie bardzo mnie interesowało. Już  na studiach 
zacząłem tworzyć proste programy i aplikacje pomocne  statystykom 
w siatkówce. To była moja totalna przewaga nad innym statystykami, 
bo potrafiłem napisać choćby taki program, który łączył analizę pięciu 
meczów w jedną całość i wyciągał od razu uproszczone wprawdzie, ale 
potrzebne wnioski.
Ciągnie wilka do lasu, i jeszcze w trakcie studiów wróciłeś do siat-
kówki, tyle, że już w roli trenera.
Dostałem propozycję pracy jako II trener i statystyk w AZS Częstocho-
wa. Decyzja była bardzo trudna, bo byłem na piątym roku studiów, ale 
zaryzykowałem i wyjechałem. Dogadałem się, zarówno z klubem jak 
i uczelnią, i dwa razy w miesiącu przyjeżdżałem, żeby zaliczać przed-
mioty. Ukończyłem studia w trybie dziennym. Złożyło się idealnie  
dla zawodu który wykonuję, że dorastałem w rodzinie siatkarskiej,  
a jednocześnie posiadłem na studiach umiejętność programowania.
Później poświęciłeś się wyłącznie pracy trenerskiej, co wiąże się  
z ciągłymi wyjazdami i nieobecnością w domu. Jak żona to znosi?  
Magda jest cudowną i kochającą osobą, która trzyma cały dom w ry-
zach. Wręcz ją podziwiam, że pod moją częstą nieobecność radzi so-
bie, gdy trzeba jechać do lekarza z synkiem Maksymem, albo załatwić 
dziesiątki innych spraw. Dziękuję jej, że mam takie wsparcie i kocham 
ją całym sercem. Może rozumie mnie lepiej, bo sama grała w siatkówkę  
w UKS Pomorzanie w Szczecinie.
A gdy zdarza ci się już być w domu i mieć czas dla rodziny oraz  
dla siebie, to jak go spędzasz?
Jak najwięcej z rodziną i znajomymi, których mam bardzo wielu.  
W Szczecinie Park Kasprowicza i Jasne Błonia są dla mnie szczególne, 
bo babcia zabierała mnie tam, gdy byłem dzieckiem. W wolnym czasie 

lubię oglądać piłkarską Premier League, w której szczególnie wspieram 
West Ham United, od czasu gdy podczas Igrzysk Olimpijskich w Lon-
dynie odwiedziłem stadion i poznałem historię tego klubu, która jest 
naprawdę piękna. Na 30 urodziny żona zrobiła mi niespodziankę, zabie-
rając mnie do Londynu na mecz ligi angielskiej. Ale na stadionie w Szcze-
cinie też bywam, a wizyta z Bartkiem Kurkiem po zdobyciu mistrzostwa 
świata na zaproszenie Pogoni była bardzo miła.
Przed mistrzostwami świata powiedziałeś mi, że nie wiesz jakim je-
steś trenerem, bo dopiero uczysz się tego zawodu. Co zmieniło się 
po zdobyciu mistrzostwa świata w roli asystenta  Vitala Heynena? 
Mój światopogląd o siatkówce w pewnym stopniu się zmienił. Po pię-
ciu miesiącach współpracy z Heynenem moje postrzeganie siatkówki 
jest trochę inne, ale tylko na plus. Zwrócił on uwagę na elementy, któ-
re często są ukryte, jak obrona czy asekuracja, ale wszystko co robił 
było logiczne. Jestem szczęściarzem, że mogłem być na mistrzostwach i 
wszystko widzieć. Pewne rzeczy z kadry można przekuć na pracę w klu-
bie, jednak nie wszystkie, bo tutaj jest inna grupa ludzi i inny cykl pracy.
Próba tworzenia klubu z wielkimi aspiracjami skończyła się  
w Szczecinie bardzo źle. Nie chcę wracać do przyczyn upadku, ale 
jakie są twoje odczucia po tym, że Stoczni Szczecin już nie ma, a Ty 
jesteś w innym mieście? 
Dla mnie, jako szczecinianina było to bardzo bolesne i wciąż boli mimo, 
że mam nową pracę. Jestem smutny, rozczarowany a nawet trochę pod-
łamany z tego powodu, że musiałem spakować rodzinę i wyjechać ze 
Szczecina. Kiedyś już wyjechałem, nie było mnie 8 lat, i teraz ponownie 
musieliśmy wyjechać. Ale wrócę, bo jeśli będzie szansa, że ktoś zacznie 
realnie odbudowywać siatkówkę w Szczecinie, to na pewno wrócę.

Miniony rok był dla Michała Gogola jak prawdziwy rollercoaster. Najpierw wzlot i mistrzostwo świata z reprezentacją Polski w roli asystenta trene-
ra Vitala Heynena. Później końcówka roku była wielkim rozczarowaniem. Prowadzona przez niego drużyna Stoczni Szczecin upadła i wycofała się  
z rozgrywek PlusLigi z powodów finansowych. Młody, ale już bardzo ceniony szkoleniowiec, szybko jednak znalazł pracę w roli pierwszego trenera 
Indykpolu Olsztyn. – Jestem szczęściarzem, że mogłem być na mistrzostwach świata – mówi Prestiżowi Gogol. – Po tej imprezie, dzięki trenerowi 
Heynenowi moje postrzeganie siatkówki jest trochę inne.

rozmawiał: Jerzy Chwałek / foto:  Jarosław Gaszyński
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Pasjonat sportu  
od 9. roku życia. Pra-

cował w Polskim Radiu 
Szczecin. Obecnie 

dziennikarz sportowy 
Super Expressu i tygo-

dnika Piłka Nożna.

Jerzy Chwałek

Polak skakać 
potrafi

Historia niejednokrotnie pokazała, że Polacy lubią podskakiwać, zaska-
kiwać albo przeskakiwać bariery nieprzekraczalne dla innych. Miniony 
rok w sporcie potwierdził, że skakanie to wciąż nasza specjalność.
Nieważne, czy latem, jesienią czy zimą, na śniegu czy na parkiecie. Za-
czął na początku roku Kamil Stoch podczas Turnieju Czterech Skoczni  
i nie dał podskoczyć nikomu, bo wygrał wszystkie cztery konkursy. Za-
dziwił tym nawet Niemców, bo wcześniej właśnie Sven Hannawald zro-
bił to jako jeden jedyny w ciągu 65 lat. A, że Stoch to profesjonalista ja-
kich mało,  to formę utrzymał i zdobył swój trzeci złoty medal olimpijski 
na skoczni w Pjongczang, a wraz z kolegami brązowy w turnieju druży-
nowym. W rozpoczętym niedawno nowym sezonie wielką metamorfozę 
przeszedł Piotr Żyła i skacze jak nigdy wcześniej w życiu.
Jesienią znakomicie skakali polscy siatkarze na mistrzostwach świa-
ta, bo właśnie skoczność jest jednym z elementów najbardziej po-
trzebnych siatkarzowi. Potwierdzeniem polskiej skoczności był fakt,  
że właśnie atakujący, czyli ten który najczęściej skacze do zbicia piłki,  
w tym wypadku Bartosz Kurek, został wybrany najlepszym zawodnikiem 
imprezy. Zdobyciem złotego medalu i stylem gry zadziwiliśmy siatkarski 
świat, gdyż wydawało się, że po laniu na najważniejszych imprezach  
w dwóch ostatnich latach, nie podskoczymy Brazylijczykom, Rosjanom 
czy Włochom. Jednak trener z Belgii Vital Heynen okazał się nie mniej-
szym szarlatanem i magiem niż śp. Hubert Wagner, który 42 lata temu ze 
swoją drużyną wywalczył olimpijskie złoto.
Sukcesy Stocha i siatkarzy zdominowały wyczyny polskich sportow-
ców, z którymi mogli się równać tylko lekkoatleci, którzy z mistrzostw  
Europy w Berlinie wrócili z siedmioma złotymi medalami. Zawiedli nie 
po raz pierwszy piłkarze, muszący się wykazać znacznie większą ilo-
ścią walorów niż tylko skakanie do piłki. Nasze gwiazdy nie do końca 
przed mistrzostwami świata  koncentrowały się tylko na piłce – jedni 
myśleli o transferach, inny otwierał butik z ciuchami.  Kilku przyleciało  
na ostatnie zgrupowanie przed mundialem śmigłowcem, zwracając przy 
tym wyjątkową uwagę na fryzury, ubrani niczym gwiazdy Hollywood.
Żeby nie było, że czepiam się tylko zachowań piłkarzy, to przyczepię się 
jeszcze do braku systemu szkolenia piłkarzy w Polsce, na takim pozio-
mie jak w Niemczech, Anglii czy Francji. Odpowiedzialni za polską piłkę 
twierdzą, że mamy system szkolenia, a ja twierdzę, że tak nie jest.
Siatkarze którzy sięgnęli po mistrzostwo świata nie wypadli sroce spod 
ogona. Dwóch z nich (Bartosz Kwolek i Jakub Kochanowski) rok temu 
zdobyli mistrzostwo świata juniorów, a po roku okazali się najlepsi  
z drużyną seniorów. Świadczy to o dobrej pracy z młodzieżą, naturalnym 
przejściu do wieku seniora czyli istnieniu prawidłowego systemu szkole-
nia. W piłce nożnej tego brak.
Oby awans drużyny młodzieżowej U-21 – prowadzonej przez znanego  
w Szczecinie Czesława Michniewicza, do finałów mistrzostw Europy, był 
oznaką, że i w kwestii szkolenia młodych piłkarzy coś się zmienia.
Życząc sukcesu drużynie Michniewicza, mam nadzieję, że wszyscy wie-
lokrotnie będziemy skakać w Nowym Roku z radości, ciesząc się z sukce-
sów polskich sportowców. 
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MIERZYN UL.TOPOLOWA 
- domy już od 4800 zł/m2

tel.: 501 679 678, 502 506 789

BEZRZECZE 
- domy już od 4800 zł/m2

www.madurainvestmen.pl





Kobiece rozmowy przy winie
Gdy kobiety spotkają się przy winie, nie ma mowy o nudzie, a wina  
na 4. urodzinach Instytutu Urody Be Beauty nie brakowało. Klientki 
przez cały dzień korzystały z bezpłatnych zabiegów i porad specjalistek 
ze współpracujących z Instytutem firm: Thalgo i Mesoestetic. Gospody-
ni wieczornej imprezy, kosmetolog Agata Kampioni, zadbała o dobry na-
strój wszystkich zaproszonych pań i nikogo nie wypuściła bez prezentu.

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Młoda fala sztuki
Bez zbędnych zapowiedzi i od mocnego występu SIKSY rozpoczęła 
się w Filharmonii wystawa „Adolescent” – projekt Fundacji Upside Art.  
To przekrój tego co najciekawsze w młodym i najmłodszym polskim ma-
larstwie. Kuratorka wystawy Katarzyna Szeszycka dokonała subiektyw-
nego wyboru ale bardzo trafnego. Na wernisażu pojawił się dosłownie 
tłum gości, a impreza po oficjalnej części przeniosła do legendarnego 
Cafe Uśmiech. 

ad

foto: Jarosław Gaszyński

Ewelina Rafińska i Dominika Czerniak – pracownice Be Beauty

Karolina Leśnik dyrektor Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, Katarzyna Szeszycka, Bartek 
Otocki artysta malarz, Łukasz Patelczyk artysta malarz, Michał Banasik artysta malarz, 

Andrzej „Webber” Mikosz producent muzyczny i muzyk Przemysław Nowaczek

Nie zabrakło urodzinowego tortu 

Miranda Plusser artystka multimedialnaHumory dopisywały wszystkim paniom

Występ SIKSY

Magdalena Kasiak, Anita Davidson

Grzegorz Skorny fotograf, Basia Olszewska, Marcin Korneluk reżyser,  
Katarzyna Szeszycka kuratorka wystawy

Wioleta Ratajska (właściciel firmy ELTEX)  
z właścicielką Instytutu Urody Be Beauty Agatą Kampioni

Piotr Jankowski prezes zarządu Fundacji Upside Art,  
grafik Patryk Słowiński i Kacper Zieliński artysta malarz



Obraz na Gwiazdkę
W grudniu w Business Club Szczecin odbyła się wyjątkowa Świąteczna 
Aukcja Sztuki. Pod młotek trafiły dzieła dawne i współczesne w bardzo 
atrakcyjnych cenach wywoławczych. Można było powalczyć o prace ta-
kich wybitnych artystów jak Wyspiański, Dwurnik czy Fałat! Dla gości 
aukcja była wspaniałą okazją, by nabyć ciekawe dzieła sztuki oraz spra-
wić bliskiej osobie niepowtarzalny prezent świąteczny. Organizacją wy-
darzenia zajął się zespół Art. Krajewski Galeria i Dom Aukcyjny. 

kw

foto: Jarosław Gaszyński

Świąteczny sprint
Tak wielu uczestników na Biegu Mikołajkowym w Policach jeszcze nie 
było! W imprezie wzięło udział 1700 biegaczy, a na starcie stanęli nie tyl-
ko Mikołaje, ale też Śnieżynki oraz inne postacie z bajek. Mocną grupą 
były również Pingwiny, które zdecydowanie zawojowały całą imprezę. 
W trakcie wydarzenia odbyły się zbiórki charytatywne oraz kiermasz na 
rzecz osób potrzebujących. Zebrano sporą sumę pieniędzy, a przy okazji 
powitano zimę w sportowym stylu.                                                                 kw

foto: Krystia Gąciarski

Artur Krajewski, Dorota Bułakowska

Sprint z choinką

Wręczenie medali

Paweł Zwierz, Marek Wyłupek

Sztafeta z drzewkiem

Kryspin Pawlicz (prezes Stowarzyszenia Klub Kolekcjonerów,  
Miłośników Malarstwa i Sztuki Dawnej w Szczecinie) i goście aukcji

Pingwiny i przyjaciele

Artur Krajewski (współwłaściciel Art. Krajewski Dom Aukcyjny),  
Sławomir Piński (Binowo Park), Jola Szczepańska (Art Galle)

Egipski akcent na biegu
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Sztuka pod choinkę
Firma Kiżuk & Michalska Doradztwo Inwestycyjne w grudniu zorganizo-
wała w swojej siedzibie kameralne spotkanie ze sztuką. Podczas wyda-
rzenia własne obrazy zaprezentowała szczecińska artystka – Elżbieta 
Kisiel-Gładkowska. Co więcej, goście spotkania mogli je nabyć i uczest-
niczyć w choinkowej aukcji. Tymczasem organizatorzy wydarzenia, 
Katarzyna Michalska i Filip Kiżuk, zwrócili uwagę na to, jak ważne jest 
wspieranie kultury oraz jej twórców. Podczas spotkania wspominane 
zostały słowa Krzysztofa Warlikowskiego: „kultura może być potężną 
bronią przeciwko głupocie i ogłupianiu”.             kw

foto: Włodzimierz Piątek

Miejsce dobrego samopoczucia
W grudniu odbyło się oficjalne otwarcie Kliniki Dilige. Wydarzenie przy-
ciągnęło liczne grono znakomitych gości. A czym wyróżnia się miejsce? 
Klinikę tworzy zespół doświadczonych specjalistów, w tym nauczycieli 
akademickich. Ośrodek zapewnia szeroki wachlarz usług, m.in. – pro-
fesjonalną opiekę medyczną, fizjoterapeutyczną, psychologiczną, psy-
choterapeutyczną, a także dietetyczną. Co więcej, oferta ma być stale 
wzbogacana, m.in. o ciekawe kursy i zajęcia.         kw

foto: Jarosław Gaszyński

Elżbieta Kisiel-Gładkowska z przyjaciółmi

Edyta Bieskiewicz (podolog), Agnieszka Słuczanowska (psychoterapeuta, neurotera-
peuta, pedagog specjalny), Jolanta Kucharska-Mazur

Edyta Broniewska (prezes Grupy Nowy Szpital),  
couch/ terapeuta Zbigniew Mielkie

Elżbieta Wojciechowska-Włodarczyk i Karol Aleksandrowicz, zarządzający Kliniką DiligeArtur Kałużyński, Szymon Rogoźnicki (Galeria Nieruchomości) 

Roman Weczer z córką Joanną Weczer- Łysakowską 

Filip Kiżuk i Katarzyna Michalska (właściciele Kiżuk&Michalska Doradztwo Inwestycyjne) 
w towarzystwie artystki Elżbiety Kisiel-Gładkowskiej

Elżbieta Wojciechowska-Włodarczyk (TVP Szczecin),  
prof. nadzw.dr hab.n.med. Jolanta Kucharska-Mazur (właścicielka Kliniki Dilige)

Elżbieta Kisiel-Gładkowska, Katarzyna Michalska, Barbara Pindera (Salon Impresja)

Mirosława Pankiewicz (psycholog, psychoterapeuta),  
Katarzyna Adamowicz (dietetyk, psycholog)



Spotkanie z gwiazdą telewizji 
W grudniu Szczecin odwiedził Przemek Kossakowski – autor popular-
nych programów telewizyjnych „Kossakowski. Szósty zmysł”, „Inicja-
cja” oraz „Wtajemniczenie”. Spotkanie wzbogacone licznymi zdjęciami 
i anegdotami prowadzącego wywołało salwy śmiechu oraz prawdziwą 
lawinę pytań wśród uczestników. Pan Przemek opowiedział o tym, czego 
nie widać w programie, a wydarzenie cieszyło się tak dużym zaintereso-
waniem, że trwało do późnych godzin wieczornych.           kw

foto: Włodzimierz Piątek

Dyskusja ze sztuką
Wernisaż wystawy Kamila Kuskowskiego „Pomiędzy” w Trafostacji 
Sztuki przyciągnął liczne grono gości, w tym znane osobistości naszego 
miasta. Miłośnicy sztuki z ciekawością przyglądali się pracom artysty. 
Co wyróżnia dzieła Kamila Kuskowskiego? Konceptualne podejście do 
medium malarstwa. Artysta świadomie gra z zasobem historii sztuki, 
wchodząc w dialog z innymi dziełami i twórcami. Wystawę można oglą-
dać do 27 stycznia.                                        kw

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

3. Goście spotkania

Edyta Łongiewska-Wijas i Patryk Jaskulski (Radni Szczecina), Jędrzej Wijas (Trafostacja 
Sztuki w Szczecinie), Jacek Gałkowski (księgarz)

Uczestniczki wydarzenia w oczekiwaniu na spotkanie z idolem

Kamil Kuskowski (artysta, Dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii 
Sztuki w Szczecinie), Bartek Otocki (artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie)4. Pracownicy Starej Rzeźni – pani Kamila i pan Patryk

Stanisław Ruksza (Trafostacja Sztuki w Szczecinie),  
Łukasz Skąpski (Akademia Sztuki w Szczecinie) i Ul Paźniak (artysta)

1. Przemek Kossakowski

Widok wystawy Kamila Kuskowskiego „Pomiędzy” 

Małgorzata Dzieciniak i Przemek Kossakowski (archiwum prywatne pani Małgorzaty)

Antoni Sobolewski (Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość), Grzegorz Skorny (artysta-foto-
graf), Zbigniew Romańczuk (Akademia Sztuki w Szczecinie), Marcin Korneluk (filmowiec)
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Usłysz więcej
Od zadumy przez wzruszenie po karnawałowe szaleństwo – takie emo-
cje towarzyszyły gościom podczas II Jesiennego Koncertu Charytatyw-
nego „Usłysz Więcej”. Dobroczynne wydarzenie Lions Club Rainbow 
Bridge zorganizował przy współpracy z Akademią Sztuki i Zespołem Pań-
stwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego. W programie 
znalazły się wokalne oraz instrumentalne występy młodych artystów,  
a także zespołu PercussionistAS z gościnnym udziałem Bloco Pomerania.  
W przerwie koncertu zorganizowano aukcję prac artystycznych studentów 
AS. Goście świetnie się bawili, a organizatorzy zebrali sporą sumę na rzecz 
dzieci słabosłyszących.                    kw

foto: Włodzimierz Piątek

Wernisaż fotoreporterów
Tradycyjnie pod koniec roku szczecińscy fotoreporterzy zaprezentowali 
swoje najlepsze zdjęcia z ostatnich dwunastu miesięcy. Wernisaż wysta-
wy w Muzeum Techniki i Komunikacji przyciągnął spore grono gości. Co 
można zobaczyć na siódmej „Migawce”? Przede wszystkim – najważniej-
sze wydarzenia kulturalne i sportowe, imprezy, protesty oraz interesu-
jące osoby. Co ciekawe, wśród prezentowanych dzieł są zdjęcia naszych 
dwóch Prestiżowych fotografów: Jarosława Gaszyńskiego i Włodzimie-
rza Piątka.              kw

foto: Jarosław Gaszyński

Poseł Sławomir Nitras z córką Natalią oraz radny Patryk Jaskulski

Włodzimierz Piątek

Członkowie szczecińskiego LC Rainbow Bridge wraz z Ewą Hełką (Gubernator Okręgu 121 Polska)

Fotografowie i goście wernisażuHeike Fuhrmann i prezydent Cordula Dobrunz z LC Suhl w Turyngii, Andreas Olkiewicz z 
LC Stolzenau z Dolnej Saksonii oraz Aneta Czarniak (firma Kamerdyner)

Robert Stachnik (Polskie Radio Szczecin) i Ryszard Pakieser (Kurier Szczeciński)

Poprzednia i obecna prezydent klubu: Ewa Kołodziejek i Grażyna Walaszczyk 

Karolina Walaszczyk, przedsiębiorca Paweł Kwiatkowski i wiceprezydent klubu Paweł Czarniak

Od dołu: Jarosław Gaszyński, Marta Teszner, Grzegorz Siwa, Robert Stachnik, Sebastian 
Wołosz, Krzysztof Cichomski, Andrzej Szkocki, Włodzimierz Piątek, Marcin Bielecki, 

Krzysztof Hadrian, Ryszard Pakieser



Szczeciński Szczupak 
Za nami kolejny finał plebiscytu „Szczecińskie Szczupaki i Kiełbie 2018”. 
Gazeta Wyborcza znów wyróżniła mieszkańców naszego miasta, któ-
rych inicjatywy lub działania wzbudziły szczególne zainteresowanie 
redaktorów dziennika. Tegorocznego Szczupaka otrzymała Monika 
„Pacyfka” Tichy ze stowarzyszeniem Lambda Szczecin. Uroczystość od-
była się w Tetrze, a wydarzenie uświetnił recital aktorki Olgi Adamskiej  
z akompaniamentem Krzysztofa Baranowskiego.                                kw

foto: Jarosław Gaszyński

Arkadiusz Oryszewski (prezes stowarzyszenia Feniks) Olga Adamska (aktorka szczecińskiego Teatru Polskiego)

Paula Skalnicka-Kirpsza (redaktor naczelna Gazety Wyborczej w Szczecinie) Wszyscy nominowani

Łukasz Kowalski i Maria Sztark (akcja „100 flag na 100-lecie”) Monika „Pacyfka” Tichy (Szczupak 2018, stowarzyszenie Lambda Szczecin)

Prestiżowa wigilia
Jak co roku zespół naszego magazynu spotkał się, by wspólnie święto-
wać zbliżającą się Gwiazdkę. Tym razem było to jednak szczególnie wy-
jątkowe spotkanie, pełne niespodzianek i radości. Wśród wesołych roz-
mów, świątecznych smakołyków oraz śmiechu czas upłynął nam w miłej 
atmosferze, a redakcyjna wigilia trwała do późnych godzin wieczornych. 
Co więcej – nie dość, że spotkaliśmy się w mikołajki, to jeszcze dostali-
śmy pod choinkę piękny prezent. Nasza prestiżowa rodzina powiększyła 
się o dziecko redaktor naczelnej!                    kw

Od dołu: Jarosław Gaszyński, Andrzej Kus, Daria Prochenka, Inga Elerow-
ska, Aneta Dolega, Szymon Kaczmarek, Dagna Drążkowska-Majchro-
wicz, Jerzy Chwałek, Agata Tarka, Renata Goszkowska, Radosław Perz, 
Karolina Wysocka, Krzysztof Bobala i Tomasz Gaborski

foto:  Jarosław Gaszyński
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Wigilia Izbowa
W grudniowy wieczór w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia od-
było się wyjątkowe spotkanie świąteczne. Podczas tegorocznej Wigilii 
Izbowej goście wydarzenia mieli możliwość usłyszeć najpiękniejsze ko-
lędy w interpretacji jednej z najwybitniejszych polskich artystek – Gra-
żyny Łobaszewskiej. Osobiste, pełne wrażliwości spojrzenie na rodzimą 
tradycję muzyczną, pozwoliło wszystkim zebranym poczuć prawdziwą 
magię świąt Bożego Narodzenia.                      kw

foto: Włodzimierz Piątek

Maciej Pierczewski z żoną 

 Kamila Frajdenberg, Robert Michalski

Andrzej Radzisławski (FAR) z żoną

Jakub Manicki z osobą towarzyszącąSylwia Jeżowska, Tomasz Jeżowski 

Cezary Turostowski, Piotr Tomaszewicz, Hanna Mojsiuk, Jarosław Tarczyński

Beata Dębska (Interglobus)Dominika Dulat (Hotel Vulcan)

Wojciech Brażuk, Isobel Perera-Turostowska, Cezary Turostowski

Teresa Kuliberda-Wojtas, Michał Wojtas

Grażyna Łobaszewska



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


