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Noworoczna oferta to Twoja szansa na rozwój biznesu. W salonach Mercedes-Benz czekają 
na Ciebie ostatnie gotowe do odbioru vany z rocznika 2018. Wybierz profesjonalistę, z którym 
odniesiesz sukces: miejskiego Citana, wszechstronne Vito, niezawodnego Sprintera lub luksusowego 
pick-upa Klasy X. Przyjdź do salonu Mercedes-Benz i wynegocjuj swój noworoczny rabat. 

Profesjonaliści rocznika 2018.

Citan – zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 4,7-8,1/4,2-5,8/4,3-6,5 l/100 km, średnia emisja CO₂: 112-147 g/km;
Klasa X – zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 8,1-10,3/6,9-8,3/7,5-9,0 l/100 km, średnia emisja CO₂: 197-236 g/km;  
Sprinter – zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 8,6-10,6/6,2-9,0/7,1-9,6 l/100 km; średnia emisja CO₂: 186-252 g/km;
Vito – zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 6,6-8,7/5,0-5,9/5,7-6,5 l/100 km, średnia emisja CO₂: 150-177 g/km*.  

*Podane wartości ustalono zgodnie z określoną przepisami procedurą pomiarową. Są to „zmierzone  
wartości CO2 NEDC” w myśl art. 2 nr 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1152. Zużycie paliwa 
zostało obliczone na podstawie tych wartości. Ze względu na zmiany prawne obowiązujących procedur  
kontrolnych w świadectwie zgodności pojazdu obowiązującym w odniesieniu do dopuszczenia pojazdu  
do ruchu mogą być wprowadzone wyższe wartości.
**Koszt procentowy dla umowy na 24 m-ce i 45% wpłaty wstępnej. Produkt Mercedes-Benz Leasing  
Polska Sp. z o.o. przeznaczony dla przedsiębiorstw. Niniejsza informacja nie stanowi oferty  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
***Szczegóły oferty u doradcy handlowego.

Oferta obejmuje: 

• noworoczny rabat  
• promocyjny leasing 102%**
• ochronę gwarancyjną wydłużoną do 4 lat***  

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K.,  ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: + 48 91 48 08 716; ul. Koszalińska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 376
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Kolejny numer Prestiżu pęka w szwach z powodu natłoku fanta-
stycznych historii i wydarzeń. W każdym miesiącu na łamach ma-
gazynu pojawiają się nietuzinkowi ludzie, ich biznesy, przygody, 
ich twórczość. Nie mamy problemu z tym aby znaleźć ciekawych 
bohaterów. Wręcz odwrotnie. Mamy problem, kogo przesunąć na 
później, bo Szczecin to miejsce, w którym mieszka wiele kreatyw-
nych osób. 
Wielokrotnie słyszałam opinie: „w Szczecinie trudno robi się biz-
nes“, albo „to specyficzny rynek dla mojej branży“ itp. A jednak 
wszyscy nasi bohaterowie pokazują, że Szczecin to doskonałe 
miejsce nie tylko do życia, ale także do pracy. Pokazujemy Winiego, 
bohatera naszej okładki, który stworzył popularną i dobrze prospe-
rującą streetwaer’owa markę. Małżeństwo Zawodnych, którzy 20 
lat temu zawodowo postawili na jedną kartę, dziś mają świetnie 
prosperującą klinikę. Na łamach naszej gazety są też: korespondent 
radiowy, fotografka, ilustratorka, projektanci i wiele innych osób, 
które pracują, działają i tworzą ducha tego miasta. Łączy ich jesz-
cze jedno – miłość do Szczecina.  

Luty to także wyjątkowy miesiąc pod kątem wyrażania uczuć. Obo-
jętnie jakie macie nastawienie do Walentynek, już raczej tego nie 
zmienicie – święto to wrosło w tradycję Polski. W poszukiwaniu 
różnych odcieni miłości, znaleźliśmy wiele ciekawych par. Zarów-
no tych, które poznały się w wyjątkowych, wirtualnych okoliczno-
ściach, jak i tych które kochają, ale też nie są bezkrytyczne wobec 
partnera. A na deser świetna wiadomość dla każdego – seks na eme-
ryturze istnieje i ma się dobrze!

Daria Prochenka

Miasto to ludzie

Od naczelnej8 



Funkcjonalne i eleganckie mieszkania na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Wielkopolskiej.

W SAMYM SERCU SZCZECINA

tel. 91 8 130 130   |   www.vastbouw.pl

CENY JUŻ OD 189.000 zł



Kolejna nowość na barowej ma-
pie Szczecina! W centrum otwie-
rają się Dobre Shoty. Lokal to 
inicjatywa barmana z wielolet-
nim doświadczeniem, zdobytym  
w Polsce i zagranicą. Na miej-
scu będzie można spróbować 
rzemieślniczych drinków, stwo-
rzonych z pasji, wysokiej jakości 
produktów oraz dobrych alkoho-
li. W menu sezonowe, autorskie  
i klasyczne koktajle, wyróżniają-
ce się nie tylko smakiem, ale też 
ciekawymi nazwami. Kto chciałby 
się przekonać jak smakuje drink  
o nazwie Penicylina? 
Szczecin, Księcia Bogusława X 7

Centrum szkoleniowe Beauty Ma-
sters łączy ludzi, dbających o pięk-
no. Zespół tworzą certyfikowani 
trenerzy, kosmetolodzy, styliści  
i dietetycy. Na miejscu organizowa-
ne są szkolenia w małych grupach, 
co pozwala na naukę w dobrej at-
mosferze. Specjaliści zapewniają 
też ćwiczenia na profesjonalnych 
produktach i kosmetykach oraz 
w pełni wyposażone indywidual-
ne stanowisko pracy. W Beauty 
Masteres profesjonaliści podpo-
wiadają jak dbać o zdrowie, dobre 
samopoczucie oraz zadbany wy-
gląd, organizując kursy z zakresu 
kosmetologii jak również okazjo-
nalne warsztaty z m.in. dietetyki 
oraz wizażu.
Szczecin, Małkowskiego 27/10

Dobre Shoty
Freedom 
Gallery Beauty Masters

Przyjazna atmosfera, przyjemne 
wnętrze, kuchnia ukierunkowana 
głównie na smaki południowej Eu-
ropy – to tylko kilka zalety nowej 
restauracji. Rydla 52 już niedługo 
otworzy się na Prawobrzeżu i za-
bierze swoich gości w kulinarną 
podróż. W menu znajdziecie owo-
ce morza, świeże mięso, a także 
dania dla wegan. Nie zabraknie 
również doskonałych trunków – 
wina, piwa oraz ciekawych drin-
ków. W lokalu będzie można za-
równo zjeść romantyczną kolację, 
jak i przyjść z kolegami na mecz 
lub zorganizować kameralną uro-
czystość rodzinną.
Szczecin, Rydla 52

Rydla 52

Nasze miasto ma coraz bogatszą  
i różnorodniejszą ofertę kultural-
ną. W styczniu na Pomorzanach 
przy OFF Marinie otworzono Fre-
edom Gallery. Na miejscu będzie 
można oglądać prace szczeciń-
skich artystów graffiti i street 
artu. Jako pierwszy w nowej galerii 
sztuki zaprezentował się Kraz, le-
gendarna postać lokalnych akcji 
ulicznych. Artystę inspiruje miasto 
i wszelkie jego przejawy. Dzieła 
street artowego twórcy można 
znaleźć na ścianach budynków w 
całym kraju.
Szczecin, Chmielewskiego 18



Mamy nowe miejsce na cukier-
niczej mapie Szczecina – Cuda 
Celestyny. Pracownia zdrowych 
wypieków to pomysł popularnej 
szczecińskiej blogerki. Celestyna 
Krajczyńska jest pasjonatką cu-
kiernictwa i zdrowego trybu ży-
cia, znaną ze stron „Bezcandidia.
pl” oraz „CudaCelestyny.pl”. Od 
teraz swoją pasją będzie dzielić 
się nie tylko w internecie, ale też 
prowadząc w pracowni warsztaty 
robienia słodkości, w tym dese-
rów bezglutenowych, bez cukru  
i laktozy oraz wegańskich. Jak 
podkreśla właścicielka, Cuda 
Celestyny to idealne miejsca dla 
osób, które lubią gotować, a także 
dbają o swoje zdrowie.
Szczecin, Nowy Rynek 7

W centrum Szczecina, naprzeciwko 
katedry i Akademii Sztuki, powsta-
ła piękna sala szkoleniowo-konfe-
rencyjna. Co ją wyróżnia? Przede 
wszystkim – doskonała lokalizacja, 
elegancja oraz filozofia przestrzeni. 
Wnętrze nawiązuje do japońskiej 
kultury. Przestrzeń sali pomaga od-
naleźć wewnętrzną harmonię oraz 
sens pracy. Niko Niko jest idealne 
na szkolenia, warsztaty, prezenta-
cje, wykłady czy minikonferencje 
i kameralne spotkania biznesowe. 
Zapewnia elegancję, klasę oraz po-
ufność.
Szczecin, Staromłyńska 20/13

Cuda Celestyny
Akademia 
Fryzjerska Gawęcki Niko Niko

Masaż pomaga w walce ze stre-
sem, różnego rodzaju urazami  
i dolegliwościami bólowymi. Nie-
dawno w Szczecinie otworzyło 
się nowe miejsce, które oferuje 
bardzo ciekawe zabiegi z tego za-
kresu. Baliayu to salon masażu 
tajskiego i balijskiego. W ofercie 
miejsca są również m.in. zabiegi 
wykonywane na cztery ręce oraz z 
użyciem rozgrzanych kamieni ba-
zaltowych. Dużym atutem salonu 
są wykwalifikowane masażystki – 
rodowite Balijki. Więcej na stronie 
www: www.baliayu.pl.
Szczecin, Wielka Odrzańska 30

Baliayu

Akademia to nowe dzieło szcze-
cińskiego stylisty fryzur Krystiana 
Gawęckiego i Pawła Szkudlarka 
z firmy O3 Szkolenia Kursy Do-
radztwo. Dużą zaletą miejsca 
jest kompleksowość. W Akade-
mii można się nauczyć nie tylko 
technik strzyżenia, koloryzacji, 
czesania, doboru fryzur, ale też 
zdobyć wiedzę z zakresu komu-
nikacji, psychologii fryzjerstwa  
i zasad prowadzenia opłacalnego 
salonu. Miejsce współpracuje ze 
specjalistami do wizerunku oraz 
znanymi, medialnymi postacia-
mi. Jej właściciele za cel stawiają 
sobie wspieranie talentów i pasji  
w miłej atmosferze.
Szczecin, Wojska Polskiego 20



* Kolejny produkt z Zachodniopomorskiego zasilił Europejską Sieć Re-
gionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Tym razem wyróżniono „miód 
Czcibora”. Jego historia jest dość skomplikowana. W 1972 roku z okazji 
tysięcznej rocznicy bitwy pod Cedynią, nieistniejące już Nadodrzańskie 
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Dębnie, wypuściły 
na rynek dwa nowe gatunki miodów pitnych. Jednym z nich był trójniak 
Czcibor. Potem trunek ów gdzieś zniknął. Dawną recepturę po kilku-
dziesięciu latach odtworzył jeden z zachodniopomorskich pszczelarzy 
z gminy Cedynia. Teraz miód został wpisany został na Listę Produktów 
Tradycyjnych. Pszczelarz ma nadzieję, że na 1050. rocznicę bitwy pod 
Cedynią (w 972 roku wojska księcia Mieszka I rozgromiły siły możno-
władców niemieckich, m.in. Hodona) dojrzały Czcibor będzie gotowy. 
Hurrra!!! Oczywiście znana to prawda nie od 
wczoraj, że każda armia korzysta z rożnych 
metod, aby zdyscyplinować żołnierzy do wal-
ki. Efekt ów uzyskuje również dzięki tzw. po-
pychaczom – alkoholowi lub narkotykom (np. 
amfie). Z tego pierwszego słynęli Ruscy, z dru-
giego alianci i Niemcy. Będąc „pod wpływem” 
wojak jest gotowy do wielkich czynów, nie 
zwraca uwagi na niebezpieczeństwo, a śmierć 
go może w d… pocałować. Wielokrotnie to opi-
sywano w literaturze. A my, Polacy, wcale nie 
byliśmy lepsi. Jest wiele przykładów z historii, 
że za wieloma z naszych bohaterskich czynów 
stał alkohol. Wracajmy więc do miodu. Nie wia-
domo czy historycy zajmowali się tym aspek-
tem bitwy pod Cedynią. Ale wojowie wtedy na 
pewno nie raczyli się tylko i wyłącznie źródla-
ną wodą. Jak pisał pewien ówczesny kronikarz 
(strzępki jego dzieła odnaleziono ostatnio w 
jednym z kościołów na południu wojewódz-
twa): „Natenczas czara zacnego miodu nie tylko ku uciechom niewie-
ścim sprzyjała, bo u męża chuć rosła, ale i zapał ku bitwie wzmacniała 
i hardym czyniła”. No to gdzie ci Germanie chcieli do nas startować? Z 
tym swoim marnym schnapsem czy jakimś innym wynalazkiem zioło-
wym na bole trzewiów? A nasze woje, chłopy na schwał, pociągnęły po 
łyku miodu, jak Asterix i Obelix cudowny napój i nie było co zbierać z 
wroga na polu bitwy. Szkoda, że potem miód był coraz bardziej wypiera-
ny przez gorzałkę i wino (bo przecież piwo, to był wtedy taki napój, jak 
oranżada czy inna cola dzisiaj). Nie może więc dziwić potem zmienne 
szczęście Polaków na polach bitew. Miodu dajcie, miodu!
 
* Powróciła sprawa Frygi  – rzeźby, która stała kiedyś na szczecińskim 
placu Zamenhofa w centrum miasta. Kontrowersyjnej, nie da się ukryć. 
Jedni wybrzydzali na nią, inni się nią zachwycali. Ale nie da się też ukryć, 
że jakaś pechowa też była, bo ciągle z niej albo farba odpadała, albo 

fragmenty konstrukcji. Nie pomagały nocne rekonstrukcje i podmalo-
wywanki. W końcu czerwono –żółte talerze Frygi (bo instalacja przypo-
minała wielką, dziecinną zabawkę - bąka) usunięto z placu i wylądowa-
ła ona w miejscu nieznanym. Rzeźba kosztowała 200 tysięcy złotych, 
a miasto toczy spór sądowy z wykonawcą o zwrot pieniędzy. Trwa to 
już od prawie trzech lat. Nie wiadomo było jednak co się z Frygą stało. 
Zagadkę rozwiązał teraz jeden ze szczecińskich radnych. Ruszył na trop 
Frygi i odnalazł ją w magazynie na parkingu Straży Miejskiej. Według 
jego relacji jest ona w opłakanym stanie. Co dalej więc zrobić z tą rzeź-
biarską katastrofą? 
Otóż jest pewne rozwiązanie. Nie ma co nad Frygą już płakać, 
szat rozdzierać, szukać pieniędzy na renowację, ani miejsca gdzie 

mogłaby znowu stanąć. Lepiej ją po pro-
stu… zakopać gdzieś na terenie Szczeci-
na. Potem usunąć informacje o lokaliza-
cji z wszelkiej dokumentacji a świadkom  
i uczestnikom tego wydarzenia zabronić (pod 
groźbą kary oraz jakiejś klątwy jak np. tej  
z grobowców faraonów) ujawnienia miejsca 
spoczynku Frygi w  jakichś pamiętnikach czy 
domowych przekazach. I wyobraźmy sobie 
teraz taką sytuację. Za jakieś 100 lat ktoś 
Frygę przypadkowo odkopuje. I co wtedy? Gi-
gantyczna sensacja archeologiczna! Na skalę 
światową! A może już wtedy na galaktyczną? 
W każdym razie szał! Gigantyczna reklama 
Szczecina! Fryga jest wymieniana jako jedna 
z wizytówek naszej cywilizacji obok Biblii Gu-
tenberga, „Mony Lizy”, rzeźb Michała Anioła, 
Statuy Wolności, wieży Eiffla, kamieni ze Sto-
nehenge, „Requiem” Mozarta, piramid, mumii  

– Otziego („człowieka z lodowca” w Alpach) oraz Lenina, czy też pusz-
ki „paprykarza szczecińskiego” oraz 10 największych przebojów disco 
polo. Fryga i Szczecin przyciągają uwagę całego świata. Rzeźba staje 
się nieodkrytą tajemnicą na miarę „trójkąta Bermudzkiego” i zaginionej 
Atlantydy, przedmiotem niewiadomego przeznaczenia (dla niektórych 
kultu religijnego lub pozostałością obcej cywilizacji) wygenerowanym 
przez ludzkość, zamieszkującą tereny u ujścia Odry w pierwszej poło-
wie XXI wieku. Dzięki niej powstają dziesiątki a może setki prac nauko-
wych, doktoratów, dysertacji. Staje się ikoną pop kultury, powstaję na 
jej temat tysiące programów telewizyjnych, książek, sztuk teatralnych, 
piosenek, oper, seriali i filmów np. nowej wersji przygód Indiany Jonesa, 
„Z Archiwum X”, czy też „Ojca Mateusza”. Czyż to nie piękna wizja? Jak 
śpiewał jeden z członków sławnej angielskiej trupy komików Monthy 
Pythona: „always look on the bright side of life”, czyli „zawsze patrz na 
jasną stronę życia”.
 

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
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ul. Santocka 39  |  71-083 Szczecin

@ salon@domokoncept.pl  |  m: +48 511 891 500

Dzień dobry  
– rozgość się  
w Domokoncept  
i odnajdź inną stronę 
wnętrza.

Przyjdź, napij się dobrej kawy, a potem wspólnie 

wybierzmy sofę do salonu, stół do jadalni czy łóżko  

do sypialni. Poznaj inną stronę Twoich wnętrz, do-

bierając krzesła, dywan czy piękną lampę. Odkryj ile 

radości i przyjemności może sprawić Twojej rodzinie 

oryginalna huśtawa, którą zamontujesz w Waszym 

sekretnym miejscu. Brzmi zachęcająco? Odwiedź nas  

i rozsiądź się wygonie. My zadbamy o resztę.



Strój, który 
czujesz

Pochodzi ze Szczecina i na co dzień pracuje jako stylista w olbrzymim Bestsel-
ler Studios w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Adam Boczkowski zawsze 
chciał ubierać innych, ale dopiero pięć lat temu zadecydował, że zajmie się tym 
profesjonalnie. – Pracowałem wtedy w Warszawie jako stylista w ekskluzyw-
nym domu handlowym Vitkac i na własnej skórze przekonałem się, że jest to 
właśnie to, czym chcę się zajmować na poważnie – wyznaje.
Adam współpracuje głównie z modelami z Londynu i Berlina. Bestseller to 
ogromne przedsięwzięcie, za którym stoi wiele osób: dyrektorzy artystyczni, 
styliści, fotografowie, retuszerzy a także copywriterzy. – Samo ubieranie nie 
jest ciężkie, jeśli to czujesz. Trudne jest czasami przekonanie osoby do zmiany 
stylu. Obserwuję mieszkańców Szczecina i sporadycznie spotykam osoby czu-
jące modę i mające dobry styl. 
Adam Boczkowski oprócz ubierania innych, chętnie sam chwyta za aparat i 
robi zdjęcia ludziom na ulicy. – Fotografia to moje hobby. Ciepłe miesiące 
poświęcam na fotografię uliczną, staram się wtedy złapać ciekawych ludzi 
w naturalnych pozycjach. Zimne spędzam w studio i robię głównie portrety. 
Zdjęcia często trafiają na Instagram naszego studia @BestsellerStudios. 

ad/stylizacja: Adam Boczkowski

Króliczki  
i Svarowski

reklama

Konrad Bikowski prowadzi znaną w całej Europie rewię Rising Stars 
Revue, a także związany jest z RSR Atelier, pracownią kostiumów, su-
kien wieczorowych i ślubnych, której filie znajdują się w Szczecinie  
i w Warszawie. Ostatnio współtworzył kostiumy oraz całe show dla gali 
Playboy Samochód Roku 2018.
– Podstawą do stworzenia kostiumów było nawiązanie do początków 
historii firmy. Wszystko pozostało w standardowej kreacji kobiety kró-
liczka, ale tym razem sięgnęliśmy do lat 50-tych, kiedy to powstawała 
ta marka – mówi Konrad Bikowski. – Show które stworzyliśmy wspólnie  
z Beatą Paszkiewicz, Wojciechem Bartczakiem, Bartoszem Stróżykiem  
i Martą Stróżyk to teatralnie przedstawienie damskiej bielizny z tam-
tych lat, w możliwie jak najbardziej widowiskowej i bogatej formie. Szyta  
i projektowana przez nas bielizna była ozdobiona ponad 140 000 kamie-
niami Swarovskiego. Do tego wręcz monumentalne peniuary, których nie 
powstydziłyby się gwiazdy tamtych lat. Średnio na każdy z dodatków wy-
korzystaliśmy ponad 50 metrów bieżących tkaniny.
Projekty z RSR Atelier nosiły i noszą takie postaci jak wokalistka Gosia An-
drzejewicz, tancerka Ida Nowakowska czy aktorka Olga Szomańska. Moż-
na je oglądać w teledyskach i filmach, a w styczniu stacja Discovery poka-
zała program o działalności pracowni.             ad/foto: materiały prasowe

Nowy adres: ul. WIELKOPOLSKA 32
tel.: + 48 790 800 667

SZUKAJ NAS NA FACEBOOK'U
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”Jeg har en plan!”



Desigual 
w Szczecinie

Bogactwo kolorów, wzorów, kształtów oraz hiszpański tempera-
ment – tak w wielkim skrócie można opisać markę odzieżową De-
sigual. Dla jej fanów mamy dobrą wiadomość! Brand już niedługo 
otworzy swój sklep także w Szczecinie, a dokładniej w centrum 
handlowym Galaxy.
Firma została założona w 1984 roku z myślą o tworzeniu kreatyw-
nej mody z pozytywnym przekazem. Ideą marki jest „Desigual 
experience”, czyli własne, osobiste doświadczenie. Ubrania firmy 
mają pomóc wyróżnić się z tłumu. Projektanci Desigual nie boją 
się odważnych, niebanalnych zestawień. Łączą często elementy 
sprzeczne, mieszają style i materiały, a mimo to ich dzieła mają 
fanów na całej kuli ziemskiej. Dziś marka ma kilkaset butików 
w różnych miejscach świata, m.in. Madrycie, Paryżu, Londynie, 
Nowym Jorku, Dubaju i Singapurze. Co ciekawe, Desigual to fir-
ma w której dokonano jednej z najciekawszych kampanii rekla-
mowych ostatnich lat. Jej hasło brzmiało: „Wejdź nagi, wyjdź 
ubrany”, a akcja polegała na tym, że pierwszych stu klientów, 
którzy wejdą do sklepu w samej bieliźnie, może wziąć ubrania 
za darmo. W ramach happeningu przed butikami firmy w Hisz-
panii i Portugalii pojawiły się długie kolejki osób ubranych jednie  
w bieliznę, a kampania została powtórzona także w wielu innych 
miastach, m.in. Nowym Jorku i Sztokholmie.
Co można znaleźć w Desigual? Między innymi nietuzinkowe toreb-
ki, oryginalne akcesoria i niebanalne ubrania, a wszystko inspiro-
wane sztuką, kulturą oraz naturą. W butiku Desigual na pewno 
znajdą coś dla siebie osoby, ceniące oryginalny, indywidualny styl  
i lubiące przyciągać wzrok.

kw/ foto: materiały prasowe
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Kobiety z mafii 
w Szczecinie

Druga część przeboju filmowego Patryka Vegi „Kobiety mafii” wejdzie 
do kin 22 lutego. Premiera filmowa jak każda inna, ale ta ma mocne 
szczecińskie akcenty. 
Ponownie na ekranie zobaczymy znanego rapera Sobotę, który tym ra-
zem powróci w większej roli. Towarzyszyć mu będzie inny przedstawiciel 
szczecińskiej sceny hip-hopowej – Bonson (na zdjęciu). Ponadto część 
produkcji, dzięki pomocy Film Services Szczecin, powstała w Szczecinie. 
Na ekranie zobaczymy m.in. Łasztownię, malownicze bulwary i Wyspę 
Grodzką. Patryk Vega z ekipą filmową przebywał w mieście zaledwie 
dwa dni, ale nie potrafił ukryć swojego zachwytu nad Szczecinem. Przy-
znał, że Szczecin jest uroczy a jego mieszkańcy nie są zblazowani jak ci 
w Warszawie.
„Kobiety mafii 2” to dalsza część historii bohaterek znanych z pierwsze-
go filmu Vegi. Po przejęciu władzy nad stolicą, gang Niani (Agnieszka 
Dygant) przygotowuje się do największej akcji przemytniczej w dziejach 
kraju. Grupa sprowadza do Polski tonę kolumbijskiej kokainy. Kiedy to-
war znika w podejrzanych okolicznościach, a kartel żąda głów, do Polski 
trafia niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). Kolumbijka znajduje sojuszni-
ka w osobie trójmiejskiego przemytnika – Mata (Piotr Adamczyk). 

ad/ foto: materiały prasowe
reklama

Baduizm 
nad Odrą

To niekwestionowana królowa współczesnego soulu i r&b, romansująca także  
z hip-hopem. Absolutnie fantastyczna Erykah Badu (na zdjęciu) wystąpi 25 mar-
ca w Szczecinie w Netto Arena, na jedynym koncercie w Europie. Będzie gwiaz-
dą kolejnej edycji festiwalu Szczecin Jazz, który rozpocznie się 18 marca.
Kolekcjonuje kapelusze i biżuterię. Zanim rzuciła studia by zająć się muzyką, 
najchętniej uczęszczała na zajęcia teatralne i lekcje z fizyki kwantowej. Jej de-
biutancki album „Baduizm” z 1997 roku zdobył dwie nagrody Grammy i został 
zaliczony do najważniejszych albumów w historii muzyki soul/r&b. Porównywa-
na do Billie Holiday stworzyła własny styl, na którym wzoruje się najmłodsze 
pokolenie soulowych wokalistek.
Szczecin Jazz to międzynarodowy festiwal promujący przede wszystkim jazz 
,ale nie tylko. Na jego scenie pojawią się także wybitni artyści, dla których 
muzyka jazzowa jest tylko punktem wyjścia do dalszego eksperymentowa-
nia. Imprezę zainauguruje ulubieniec Milesa Daviesa – znakomity saksofo-
nista Kenny Garrett.  Festiwal  potrwa do 26 marca. Organizatorem Szczecin 
Jazz jest Sylwester Ostrowski, wspólnie ze Szczecińską Agencją Artystyczną.                              
ad / foto: materiały prasowe
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W SERCU  & W PUDEŁKU

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 

Walentynki rządzą się swoimi prawami. To nie tylko 
święto miłości ale także święto kwiatów, bo tego dnia 

to one są najważniejszym atrybutem i najlepszym 
prezentem dla ukochanej osoby. Tradycyjny bukiet 

zawsze sprawi przyjemność ale w Prowansji 
znajdziemy inne wariacje na jego temat.  
Flower boxy, szklane naczynia, czy róże  

zapakowane w… kopertę, niczym pachnący  
list miłosny.  Dominuje czerwień – kolor  

miłości i namiętności. Dajmy się  
ponieść kwietnemu  

szaleństwu.



Kochaj siebie
Fotograf Marta Machej spotkała się z modelką i projektant-
ką biżuterii  Magdaleną Andruszkiewicz. Obie panie postano-
wiły pokazać naturalne kobiece piękno. Tak powstała seria 
zmysłowych i subtelnych zdjęć zatytułowanych „Love Your-
self”.
 – Naturalne piękno to te, które uwzględnia nasze drobne nie-
doskonałości, czyste emocje tj. śmiech, zamyślenie, trochę 
nostalgii – tłumaczy Marta Machej. – W pogoni za ideałami 
z wyretuszowanych okładek i zdjęć, zapominamy, że każda 
z nas jest doskonała, dokładnie taka, jaką jest. A najważniej-
szą zasadą w życiu powinno być to, aby szanować i kochać 
samego siebie.

ad / foto: Marta Machej

BEZRZECZE - domy już od 4800 zł/m2

tel.: 501 679 678, 502 506 789
MIERZYN UL.TOPOLOWA - domy już od 4800 zł/m2

www.madurainvestmen.pl

reklama



Szczecińskie 
święto kobiet

Już po raz drugi w Szczecinie panie będą miały okazję, by się pośmiać, powzruszać i zainspirować. Przed nami Festiwal Kobiet – Women’s Fest! 
Wydarzenie to doskonała okazja, by spotkać się w motywującym kobiecym gronie i dowiedzieć czegoś nowego nie tylko o sobie, ale też o świecie 
widzianym oczami występujących na festiwalu prelegentek. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się 24 marca w Teatrze Współczesnym.

Wydarzenie za cel stawia sobie rozwój intelektualny i kulturalny pań. 
Ma być miejscem wymiany doświadczeń płci pięknej. Ważną rolę od-
grywają w nim silne, zaradne i twórcze kobiety. Pierwszy Women’s Fest 
odbył się w kwietniu zeszłego roku. Wzięło w nim udział prawie 400 pań, 
a wśród prelegentek poprzedniej edycji na scenie wystąpiły m.in. woka-
listka i autorka tekstów Katarzyna Nosowska oraz psychoterapeutka, 
poetka Katarzyna Miller. 
Wydarzenie zebrało entuzjastyczne recenzje uczestniczek. – Było na-
prawdę rewelacyjnie. Dziękuję za taką dawkę pozytywnej energii, hu-
moru, refleksji i informacji o naszym wnętrzu, nie tylko intelektualnym. 
Jako pilna uczennica uwielbiająca sport, czekam na kolejny WF – napi-
sała na facebookowym profilu Women’s Fest Ewa. Komentarz w podob-
nym tonie zostawiła Magdalena.  
– Było odlotowo! Pośmiałam się, popłakałam, przemyślałam… Organi-
zacja na najwyższym poziomie! Dziękuję i czekam na kolejny WF! – na-
pisała. Swojego zadowolenia nie kryła też Joanna. – Śmiech, swoboda, 
kultura, kobiecość… cudownie! – tak wygląda jej komentarz na Facebo-
oku wydarzenia. 
Na atmosferę zwróciła też uwagę Katarzyna i Małgosia. – W życiu bym 
nie pomyślała, że będę się tak dobrze bawić. Wielkie dzięki – napisała 
pierwsza. Druga zaś dodała: – To był tak cudownie energetyczny, pozy-
tywny czas naładowania akumulatorów. Kolejna edycja konieczna! 

Co ciekawe, nie tylko panie miały coś do powiedzenia w tym tema-
cie. – Women's Fest to profesjonalnie przygotowana i przemyślana  
w drobnych szczegółach impreza, jakiej Szczecin nie miał. Wysoki po-
ziom merytoryczny, doświadczenie życiowe, bardzo duże poczucie 
humoru i swoboda wypowiedzi zaproszonych do dyskusji pań, wytwo-
rzyła swobodną atmosferę „spotkania klasowego po latach”, nie tracąc 
jakości intelektualnych i kulturalnych wydarzenia – napisał Andrzej Szy-
lar po spotkaniu. 
Poprzednia edycja była rozgrzewką i wprowadzeniem do tematyki, 
która zostanie poruszona podczas tegorocznego spotkania. Tym ra-
zem podczas festiwalu będzie można porozmawiać o kobiecości, sek-
sualności oraz sensualności. Uczestniczki WF-u wraz z prelegentkami 
spróbują odpowiedzieć m.in. na pytania: „Jak mówimy, jak pozwalamy 
by o nas mówiono, jak się wyrażamy, prezentujemy?”, „Jaki obraz ko-
biety funkcjonuje w sztuce, języku, psychologii?”, „Co stanowi o naszej 
kobiecości?”. Prócz wymiany wiedzy oraz doświadczeń, nie zabraknie 
solidnej dawki humoru. A jeśli chcecie się przekonać, jak wygląda WF dla 
kobiecego ciała i umysłu, koniecznie wybierzcie się na festiwal!
Więcej szczegółów na Facebooku wydarzenia Women’s Fest oraz 
stronie www.womensfest.pl.

kw/ foto: materiały prasowe
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KRYTYKA
Wysublimowany smakosz wyszukanych potraw, energiczny biznesman, 
polityczny radykał i pieniacz. Przy tym hedonista i epikurejczyk, najwięk-
szy fan, a zarazem wróg wszelkich używek, człowiek o rubasznym i inte-
ligentnym poczuciu humoru, leń i pracoholik w jednym, piewca miłości, 
który kocha nienawidzić… Wini to także założyciel kultowej marki ubrań 
Stoprocent, a także muzycznego labelu. Raper, filozof i mój kolega od na-
stoletnich czasów. W tym roku Stoprocent kończy 20 lat (we wrześniu na 
scenie Filharmonii odbędzie się z tej okazji duży koncert). Ta data stała się 
pretekstem do spotkania i rozmowy. Nad filiżanką herbaty pochyliliśmy 
się nad kondycją współczesnego świata i ucięliśmy sobie filozoficzno-ko-
leżeńską pogawędkę, nie tylko o muzyce i ubraniach.





Z jednej strony jesteś poważnym biznesmenem a z drugiej wiele 
osób postrzega Ciebie jako kontrowersyjnego, nieco błazeńskiego 
typa, który robi rubaszny, prześmiewczy rap. Ile w tym pozy i czy 
w ogóle udajesz?
W podejściu filozoficznym wszystko jest pozą. Bycie dobrym jest pozą, 
zresztą jedną z największych. Jedynym pragnieniem człowieka jest 
długo żyć, rozmnożyć się, jak najwięcej nażreć i być w tym wszystkim 
względnie szczęśliwym, o ile da się w ogóle być szczęśliwym. Przez całe 
życie starałem się być możliwie jak najbardziej prawdziwy, nie udawać 
nikogo i myślę, że na tle wielu osób, jako tako mi się to udaje. Choć nie 
odpowiadam za to jak jestem postrzegany przez innych.
Ale masz wpływ na swoich fanów, czy tego chcesz czy nie… czyli 
jednak powinieneś być odpowiedzialny?
Absolutnie i całkowicie nie! I nikt nie ma prawa wymagać ode mnie tej 
odpowiedzialności, ani od żadnego innego artysty. Stwierdzenie, że te-
raz kiedy jesteś znany powinieneś nagrywać piosenki o czymś dobrym  
i przyjemnym nie ma żadnego sensu (jeśli chodzi konkretnie o moją oso-
bę to nie jestem znanym raperem, jestem ledwo rozpoznawalny). Trzeba 
byłoby wyrzucić do śmieci mnóstwo dobrej muzyki, dobrego kina… cała 
sztuka poszłaby się pieprzyć. Artysta nie odpowiada za to jak jego sło-
wa zostaną odebrane przez słuchacza. Artysta ma prawo do opowiada-
nia o swoim życiu, do przemycania poglądów w swojej twórczości i nie 
brania za to odpowiedzialności. Sam nie posiadam żadnych ekstremal-
nych poglądów, z bardzo prostej przyczyny: świat w którym żyję je po-
siada. Rzeczywistość, która mnie otacza jest wystarczająco potworna.
Komizm jako antidotum na tę potworność?
Śmiech jest jedną z nielicznych rzeczy, która sprawia, że da się ją wy-
trzymać. Jest takie powiedzenie, że komedia jest to tragedia plus czas. 
Śmiech rozładowuje makabrę naszego istnienia. Po to natura go stwo-
rzyła by można było jakoś żyć. Przy tej świadomości którą mamy (zakła-
dam, że największą na tej planecie) jest ona równocześnie przywilejem 
i przekleństwem. Myślę, że zwierzęta i inne formy życia różnią się od 
nas jedną rzeczą – są głupsze. Poprzez to, że są głupsze nie mędrkują 
nad pewnym rzeczami. Zdechną i tyle. My widząc śmierć zaczynamy 
analizować swoje życie, zaczynamy myśleć o upływie czasu, że kiedyś 
umrzemy. Nakręcamy się. A jedyne co należy z tym zrobić to się z tego 
śmiać. Śmiech jest lekarstwem na wszystko.
A śmiejesz się z opinii na swój temat? Do mnie dotarło parę, niektó-
re zaskakujące. Ale ja nie potrafię się do nich odnieść obiektywnie, 
gdyż znam Ciebie od lat i zupełnie inaczej postrzegam. Jedna z tych 
opinii nich brzmiała, że jesteś arogancki, nieprzyjemny i niektóre 
osoby wręcz się Ciebie… boją. 
Nie przejmuje się opiniami na swój temat, tym bardziej, że są one po-
wierzchowne. Uważam się za kulturalnego człowieka. Staram się na 
poważnie podochodzić do pewnych spraw. Dotrzymywać słowa, nie 
spóźniać się a jeżeli coś takiego mi się zdarzy, czego sama z mojej stro-
ny doświadczyłaś, to potrafię przeprosić. Wpojono mi pewne zasady, 
których się trzymam. Używam trzech słów: proszę, dziękuję i przepra-
szam. Ludzie szczególnie mają problem z mówieniem tego trzeciego. 
Traktują to jak słabość, co jest kurewsko dla mnie niezrozumiałe. Nato-
miast wiem do czego zmierzasz. Zdarzało mi się być bezpośrednim, co 
nie zawsze było odpowiednio odbierane. Taki przykład: składasz komuś 
bardzo bezpośrednią seksualną propozycję. To samo, w zależności od 
okoliczności, ludzi i miejsca, może być różnie odebrane. Jeżeli wypowia-
dane jest, z uśmiechem na twarzy, życzliwością i pozytywną intencją, 
to nie ma ono znamion chamstwa. A jeżeli jest w tym agresja i ma to 
obrażać, to jest to zwyczajne chamskie, wulgarne i można się wkurwić. 
Wydaje mi się, że takie niuanse łatwo wyłapać. 
Zaczyna się wyłaniać obraz Winiego jako osoby wrażliwej, a nawet 
romantyka?
Bywam romantyczny ale zwalczam to w sobie, gdyż tego nie znoszę.
Dlaczego?
W byciu romantycznym potwornie jest blisko do empatii. Empatia nie-
stety w świecie zwierząt do którego należymy, to słabość.
Czyli najwięksi biznesmeni, politycy, ludzie władzy to psychopaci?
Dokładnie (śmiech).
Skoro jesteśmy przy biznesie i zarabianiu pieniędzy. Jak to jest  
z Tobą w tej materii?



Zawsze mnie interesowało zarabianie pieniędzy. Jak byłem dzieckiem to 
kupowałem skórki, nabijałem na nie ćwieki i sprzedawałem je kolegom 
metalowcom, mimo iż miałem w dupie heavy metal. Pieniądze są jedną 
z najważniejszych rzeczy. Jak w szkole zapytali wszystkich uczniów kim 
chcą być jak dorosną, powiedziałem, że chcę być milionerem (wtedy 
myślałem że to taki zawód). Nie mogłem wyjść ze zdziwienia, że ktoś  
w mojej klasie chce być kimś innym. Jak można chcieć być strażakiem, 
skoro milioner może kupić wóz strażacki i całą straż pożarną… Złota 
rybka w bajkach zawsze mówiła: masz trzy życzenia. Przecież oczywi-
ste jest, że pierwsze życzenie będzie brzmiało, że chce się nieskończoną 
ilość życzeń. Szach mat złota rybko! O dziwo, żaden ze mnie biznesmen 
i żaden wyrachowany człowiek jeśli chodzi o pieniądze. Ja po prostu lu-
bię je mieć i chciałbym ich mieć jak najwięcej.
Prowadzenie marki Stoprocent, a Twoja muzyczna twórczość to 
drugie. Skąd to się u Ciebie wzięło? Na tym chyba raczej nie zara-
biasz…
Muzyką interesowałem się od bardzo dawna. Coś tam próbowałem  
z tym zrobić, nawet nauczyłem się tworzyć bity. Pisałem teksty, rymo-
wałem. Później stwierdziłem, że chyba jednak jestem za stary na takie 
akcje i co ja się będę wygłupiał. Dopiero dość kiepska sytuacja życiowa, 
która mi się przytrafiła, wywołała we mnie taką myśl, że w życiu należy 
robić to na co ma się ochotę. Odbiór innych ludzi nie ma dla mnie zna-
czenia. To znaczy ma w momencie, w którym ludzie ci mogą mi realnie 
zaszkodzić, np. krytyka pt. ktoś mi sprzeda kosę na ulicy jest to krytyka 
która mi nie odpowiada. Natomiast większość krytyki jestem w stanie 
znieść, szczególnie taką, gdy ktoś wydobywa z siebie małpi śmiech  
i pisze w internecie jakiś złośliwy komentarz. I co z tego? To są tylko 
twarze, które mi się wyświetlają jak diagramy. Na robienie muzyki wpa-
dłem w trakcie oglądania filmu z Jackiem Nicholsonem pt. „Schmidt”. 
Ogólnie nienawidzę tego filmu ale wynika z niego pewna myśl: nie 
obudź się w wieku 60., 70. lat z myślą, że bałeś się robić w życiu to co 
chciałeś, a teraz jesteś starym jebanym prykiem i już tego nie zrobisz… 
Cóż może mnie jedynie za to spotkać? Trochę śmiechu i wyświetlające 
się diagramy?
W takim razie jest szansa zobaczyć muzyczną wersję Winiego?
Raczej nie i to z dwóch prozaicznych powodów. Fizycznie, kondycyjnie 
bym tego nie wytrzymał, gdyż jak widać nie nadaję się. A po drugie, 
najzwyczajniej na świecie nie potrafię nauczyć się tekstu na pamięć. 
Przede wszystkim nikt mnie nie zaprasza na żaden koncert.
Wracając do biznesowego wątku: jakie są korzenie Stoprocent, jak 
powstało?
Zacznę od końca. Straciłem pracę. Myślałem, że miałem dobrą robotę: 
pracowałem dla pięciu hiszpańskich firm i miałem być ich reprezentan-
tem. Generalnie wykonywałem tę pracę średnio, ale też zostałem naj-
zwyczajniej okradziony z tego co dla nich zrobiłem. Po tym epizodzie,  
w moim musiałem podjąć decyzję, czy pójdę do innej pracy czy spróbuję 
zrobić coś własnego. I postanowiłem wrócić do Stoprocent. Był to 2002 
rok, a my tak naprawdę zaczęliśmy tworzyć markę w 1999 roku. Naszym 
pierwszym produktem były spodnie co było kompletnie bez sensu. Jeże-
li zaczynasz robić street wear najłatwiej zacząć od t-shirtów. Spodnie 
pojawiły się z w prozaicznego powodu. Nie mogliśmy nigdzie kupić 
spodni, które chcielibyśmy nosić, więc postanowiliśmy zrobić je sami. 
Wypuściliśmy aż 300 par jeansów, co było potworną ilością, szczególnie 
dla nikomu nie znanej marki. W tamtym czasie nawet 20 par to byłoby 
już całkiem sporo. Sprzedawaliśmy je później przez następne kilka lat. 
A pamiętasz kiedy marka chwyciła i stałą się popularna?
Nie pamiętam dokładnie tego. Na pewno złożyło się na to kilka czynni-
ków, nasza praca nad produktem i jego promocją. Mój target jest ściśle 
ukierunkowany. Nie konkurujemy z sieciówkami. 
To też się przekłada na jakość i cenę samego produktu?
Jeżeli np. masz fajne spodnie jeansowe za 100 złotych to musisz mieć 
świadomość, że ktoś za nie umarł. Oglądając niektóre produkty przy-
pomniało mi się stwierdzenie, że ludzie którzy robią te rzeczy pracują 
za tzw. miskę ryżu. Patrząc na ceny niektórych ubrań, znając koszty 
ich wytworzenia, wydaje mi się, z ludzie którzy je szyją muszą jeszcze 
dopłacić miskę ryżu. Sprzedawanie detalicznie porządnych jeansów 
za 100 złotych jest niemożliwością, a przecież możesz trafić na fajne 
spodnie nawet za 50 złotych. Wtedy zaczynam się zastanawiać nad tym 
jak to jest możliwe.



Czyli nie zazdrościsz wielkim korporacjom odzieżowym?
Nie, ja po prostu chciałbym mieć kupę szmalu (śmiech). Może wy-
gram w lotto. Wtedy mógłbym założyć kilka innych marek, bardziej 
dla zabawy czy wkurwiania innych ludzi.
Zacząłeś jakiś czas temu nagrywać rozmowy z różnymi ludźmi. 
Są wśród nich znani raperzy ale też Jakub Żulczyk, Jaś Kape-
la, Katarzyna Nosowska czy nasz lokalny restaurator Mariusz 
Łuszczewski. To kolejny etap po Stoprocent?
Zaczęło się to zupełnie przypadkowo. Na imprezie związanej z Fe-
deracją KSW, mieliśmy jako jeden ze sponsorów wręczać nagrodę. 
Przy okazji chcieliśmy nakręcić reportaż. Na imprezie spotkaliśmy 
kilku znanych fighterów stwierdziłem, że najlepiej byłoby z nimi na-
grać rozmowę. Podjąłem się tego i nawet wyszło całkiem zabawnie. 
Okazało się, że materiał ma zadziwiająco sporą liczbę obejrzeń. To 
mnie zachęciło do kontynuowania tych rozmów. Ogólnie robię te 

rozmowy z jednego  powodu: chce dywersyfikować dochody. Pra-
gnę w przyszłości robić filmy, a żeby je robić muszę poznać jak naj-
więcej odpowiednich ludzi.
A co poza pracą? Jak spędzasz swój wolny czas?
Najchętniej bym go przeznaczył na prostytutki i narkotyki, ale 
wiem, że to destrukcyjne (śmiech). Póki co czekam aż wyzdrowieję 
i pójdę na spacer.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Panna Lu
wizaż: Agnieszka Ogrodniczak

kostiumy: Opera na Zamku i Teatr Polski
podziękowania dla  

Magdaleny Jagiełło-Kmieciak (Opera na Zamku)  
oraz Aleksandry Kopińskiej-Szykuć  (Teatr Polski) 

za pomoc przy sesji
miejsce: Studio foto-team

Temat z okładki30 



Stoprocent to pierwsza polska marka streetwearowa, której 
początki sięgają końca lat 90. Jej założycielem jest Winicjusz 
Bartków czyli Wini a głównym grafikiem Łukasz Kosy. Ubrania 
dedykowane są kulturze hip-hop, a także sportom ekstremal-
nym i wszelkim, jak mówią jej autorzy, przejawom zajebisto-
ści. Nazwa symbolizuje całość i fakt, że jej autorzy wkładają 
100% siebie w to co kochają i co jest dla nich ważne. W 2009 
roku Stoprocent zadebiutowało w świecie muzyki, wydając al-
bum rapera Soboty pt. „Sobotaż”. Dziś są twórcami nie tylko 
ubrań, ale także muzyki, teledysków, koncertów oraz wielu 
mniej lub bardziej legalnych akcji związanych z hip-hopem czy 
sportami ekstremalnymi. Kierują się zasadą: „Żyj stoprocent 
do końca życia”. Lista osób z którymi Stoprocent współpr-
cowało jest długa. Są wśród nich, m.in. Tede, Bonson, Gural, 
Peja, Pezet, Pih, Onar, Vienio, Włodi, Frenchman, Kaczor, 
Kajman, Kamil Bednarek, dj Twister, dj Feel-x, Budyń, Gutek, 
Numer Raz, Redman (USA), Dj Tomekk (De), Kool Savas (De), 
Masta Ace (USA), Alkoholiks (USA), Jeru Damaja (USA), Robert 
Kubica, Felix Baumgartner, Mahmed Khalidov, Piotr Bagiński, 
Carlos Eduardo Rocha, Hirek Wrona, Wiktor Kudej, Maciej Lin-
ke, Tomasz Lisowski, Lump, Dugi EWC.
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Po pierwsze:
W Ski Park można przejechać nawet kilkana-
ście kilometrów trasy w zaledwie 30 minut. 
To świetna wiadomość dla fanów szusowa-
nia. Co więcej, maksymalna prędkość przejaz-
du na stoku dochodzi do 50 km/h.

Po czwarte:
Ski Park nie tylko daje możliwość uprawiania 
sportów zimowych, ale oferuje też inne atrak-
cje. Na miejscu można skorzystać z kilkuna-
stu ścianek wspinaczkowych, ścianki interak-
tywnej oraz trasy wspinaczkowej Everest. 

Po piąte:
Duży atut miejsca to możliwość skorzystania 
z kreatywnej wspinaczki z systemem One 
Click. Metoda pozwala na szybkie zmiany 
atrakcji, dzięki czemu sprawia, że nie chce się 
kończyć zabawy, a czas mija bardzo szybko.

3Po trzecie:
Centrum to doskonałe miejsce dla począt-
kujących i osób, które chcą dopracować 
umiejętności lub technikę. Zalety nauki  
w specjalnym lokalu w porównaniu do lekcji  
w naturalnych warunkach są nieporównywal-
ne. Amatorzy białego szaleństwa nie muszą 
stać w długich kolejkach na wyciągach, unika-
ją złego naśnieżenia oraz odsłoniętego lodu. 
Prócz tego, stoki wykonane są z najwyższej 
jakości materiałów, mają też regulowany kąt 
nachylenia i prędkość. Obsługiwane są przez 
wykwalifikowanych trenerów, dzięki czemu 
można je idealnie dostosować do umiejętno-
ści oraz wieku użytkowników. 

Po drugie:
Ski Park zapewnia kompleksową obsługę 
klienta – wszystko, co niezbędne dla miłośni-
ków nart i snowboardu jest w jednym miej-
scu, w dodatku w samym centrum Szczecina.  
W lokalu są nie tylko idealne warunki do zjeż-
dżania, ale też sprzęt, trenerzy oraz lustra 
weneckie, pozwalające korygować błędy. 
Wszystko zorganizowane jest tak, by uczest-
nikom zabawy zapewnić bezpieczeństwo 
oraz przestrzeń. 

5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO  
ODWIEDZIĆ SKI PARK

Ski Park to doskonałe miejsce dla amatorów zimowego szaleństwa i nie tylko! W centrum narciar-
sko-wspinaczkowym można znaleźć ciekawe atrakcje dla całej rodziny. Jakie? I dlaczego warto od-
wiedzić to miejsce? Podpowiadamy! 
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ŁAZIENKA 
TWOICH MARZEŃ

w zasięgu ręki!

Łazienka to nie tylko pomieszczenie mieszczące wszystkie podstawowe funkcje
– to również przestrzeń do relaksu i regeneracji.

Z nami stworzysz własne ekskluzywne spa. Nasi doradcy służą pomocą  
w przygotowaniu projektu i wyborze odpowiednich dodatków, zainspirują, 

przedstawią nowe trendy.

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



Niezawodni Zawodni

Para w życiu i w biznesie. To rzadkość, by tworzyć taki duet przez wiele lat, bez uszczerbku na żadnej z tych sfer życia. Izabella  
i Piotr Zawodni są świetnym przykładem na to, że można, że da się i jeszcze potrafią to przekuć w sukces. 



Klinka Zawodny Estetic którą razem prowadzą, to rozpoznawalne miej-
sce na mapie Szczecina. Od razu kojarzone jest z doktorem Piotrem 
Zawodnym, dyplomowanym lekarzem medycyny estetycznej, zna-
komitym specjalistą w swojej dziedzinie, który w tym roku obchodzi  
20 lecie swojej pracy zawodowej w zakresie medycyny estetycznej. Cała 
medyczna strona kliniki stoi po jego stronie. Administracją, zarządza-
niem, a nawet wystrojem wnętrz zajmuje się Izabella Zawodna. Ten 
jasny podział obowiązków sprawdza się od samego początku. Oboje 
są profesjonalistami, zgromadzili wokół siebie wykwalifikowaną i wy-
selekcjonowaną kadrę lekarzy, kosmetologów, fizjoterapeutów i pielę-
gniarek. Pacjenci ich lubią.  
Jak to się dzieje, że państwo Zawodni są tacy niezawodni? O tym poroz-
mawialiśmy z Izabellą i Piotrem Zawodnym. 

Jakie były Wasze początki? Jak się poznaliście? 
Jesteśmy parą od 23 lat, poznaliśmy się jeszcze podczas studiów. Przy-
znaję, że nie planowaliśmy wspólnej pracy. Piotr na początku rozwijał 
swoją karierę zawodową w zakresie nowej wówczas dziedziny, jaką była 
medycyna estetyczna. Później równolegle dołączyła specjalizacja i roz-
wój naukowy w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Szczecinie. 
Ja za to mogłam poświęcić swój czas na opiekę nad dziećmi. Starałam 
się od początku wspierać męża, kiedy otwierał swój pierwszy gabinet. 
To był dla nas dosyć trudny okres, bo obowiązki zawodowe zajmowały 
większą część tygodnia, a momentów tylko dla nas zostawało niewiele. 
Kiedy dzieci stały się już bardziej samodzielne, mogłam więcej czasu 
przeznaczyć na obowiązki zawodowe - to przyszło właściwie samoist-
nie.

Czyli praca u Państwa zawsze jest na pierwszym miejscu?
Praca odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu. Jest dla nas również 
ogromną pasją, pozwala realizować siebie, spełniać marzenia. Stano-
wi nieodzowną część naszego wspólnego życia. Wszelka aktywność 
sprawia nam radość i pobudza wręcz do działania. Obydwoje jesteśmy 
perfekcjonistami, stawiamy na wysokie standardy. Jesteśmy bardzo wy-
magający, ale pomimo tego udało nam się stworzyć wyjątkowe miejsce, 
którego bardzo istotnym elementem jest profesjonalny zespół, a także 
najwyższej jakości usługi i najnowocześniejsze technologie. 

Macie jasny podział obowiązków. Pan doktor zajmuje się całą me-
dyczną stroną Kliniki, a na Pani spoczywa zarządzanie pod kątem 
administracyjnym i personalnym. Zaprojektowała Pani również 
wnętrza kliniki. Jestem pod wrażeniem.
Jasny podział obowiązków pomaga w organizacji pracy. Lubię mieć 
wgląd prawie we wszystko, co się dzieje w klinice. Kiedy trzy lata temu 
przeprowadziliśmy się do nowego lokalu postanowiłam, że nie będę ko-
rzystała z usług dekoratorów wnętrz. Zdałam się na własny gust.

Przyznaję, że wszystko jest urządzone ze smakiem.
Gabinety zabiegowe utrzymane są w minimalistycznym klimacie, gdzie 
charakterystyczna dla tego rodzaju pomieszczeń biel została przełama-
na elegancką szarością. Żeby nie było zbyt „medycznie”, każdy gabinet 
wyposażyłam w oryginalny detal. Postawiłam na ścienne zegary, lampy, 
kwiaty i drobne bibeloty. Zależało mi na tym, aby pacjenci mogli się po-
czuć jak w ekskluzywnym apartamencie. Podobny klimat wprowadzi-
łam w gabinecie do konsultacji lekarskich. Tutaj dominuje biel i czerń, 
a każdy element pokoju łącznie z metalowymi szafkami nie wygląda na 
przypadkowy. 
Wspólna praca ma wpływ na Wasz związek? Przebywacie ze sobą 
praktycznie 24 godziny na dobę.
Wspólna praca, oznacza, że jesteśmy ze sobą przez cały czas. Jaki to 
ma wpływ na związek? Hmm… chyba nie ma gotowej recepty. Jak we 
wszystkim są plusy i minusy. Lubimy przebywać w swoim towarzy-
stwie, na bieżąco omawiamy wszystkie ważne sprawy. Oboje mamy 
dość silne charaktery, więc każdy z nas uważa, że wie oczywiście najle-
piej, a że w niektórych kwestiach mamy różne zdania, to czasem kończy 
się to kłótnią (śmiech). Ciężko jest oddzielić sprawy zawodowe od życia 
prywatnego, zbyt często rozmawiamy w domu o pracy. Najważniejsze 

jest jednak to, że możemy zawsze na siebie liczyć i w pracy i w domu. 
Szanujemy się, wspieramy, mamy wspólny system wartości, który wpły-
wa na sposób w jaki postrzegamy świat i interpretujemy różne sytuacje.

Potraficie odpoczywać?
Pomimo, że oboje mamy dużo obowiązków to staramy się cieszyć każdą 
wolną chwilą, których nie mamy za wiele. Większą część wolnego czasu 
staramy się poświęcić naszym dzieciom. Uwielbiamy wspólne rozmo-
wy, oglądanie filmów, rodzinne gotowanie, a także podróże, które są 
naszą wielką pasją. Dzielimy się opieką nad naszą całkiem sporą gro-
madką czworonogów, a także innymi domowymi obowiązkami. Jeste-
śmy bardzo rodzinni, wspieramy się i mobilizujemy. To właśnie rodzina 
jest motorem napędowym do działania i nowych wyzwań.

Dwadzieścia lat to piękna liczba. To dobry moment, żeby zapytać  
o plany na przyszłość.
Z naszymi temperamentami nie potrafimy stać w miejscu, u nas zawsze 
musi się coś dziać, więc na pewno nie będzie nudno (uśmiech). Zawo-
dowo, oczywiście stawiamy na rozwój, gdyż nawet 20-letnie doświad-
czenie w medycynie estetycznej nie zwalnia z dalszych poszukiwań. 
Prywatnie mamy zamiar wykorzystywać i doceniać każdą wolną chwilę, 
cieszyć się ze wspólnych sukcesów, poznawać nowe miejsca i nowych 
ludzi.
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(...) zgromadzili wokół siebie 
wykwalifikowaną i wyselekcjo-
nowaną kadrę lekarzy, kosme-
tologów, fizjoterapeutów i pielę-
gniarek. Pacjenci ich lubią.  



Klinika  Zawodny została stworzona z myślą  
o indywidualnym podejściu do pacjenta. W 
tym wyjątkowym miejscu łączymy wiedzę, 
innowacyjne technologie, oferując najwyższą 
jakość usług. W naszych gabinetach zespół 
tworzy wykwalifikowana kadra lekarzy, pie-
lęgniarek i kosmetologów. Holistyczne podej-
ście do pacjenta, jako jednostki indywidualnej 
pozwoliło nam na stworzenie wielu nowa-
torskich procedur. Jako pierwsi w Szczecinie 
wprowadziliśmy przełomowe technologie: 
Ulthera/Ultraformer, Accent Prime, Cutera Ex-
cel V, terapię pomostową lasera frakcyjnego 
Encore Active FX, Deep Fx, przeszczepy wło-
sów metodą S.A.F.E.R, przeszczepy tłuszczu 
metodą Adivive, a ostatnio najnowocześniej-
szą obecnie na świecie technologię pikose-
kundową - laser Picosure i Enlighten. Jesteśmy 
zwolennikami renomowanych marek, współ-
pracujemy z producentami najwyższej jakości 
sprzętu medycznego i kosmetologicznego. Po-
dążamy za światowymi trendami wprowadza-
jąc do naszej Kliniki najnowocześniejsze ale  
i najbezpieczniejsze procedury.
Zapraszamy do naszych gabinetów osoby, 
które cenią sobie jakość, profesjonalizm i bez-
pieczeństwo, a nasz zespół dołoży wszelkich 
starań w miłej i dyskretnej atmosferze spro-
stać Państwa oczekiwaniom. Najlepszą dla 
nas rekomendacją jest zaufanie pacjentów, 
którzy polecają nasze terapie, a sami zostają 
pod naszą opieką przez wiele lat.

Dodatkowo dr Piotr Zawodny od lat prowadzi 
na łamach naszego magazynu rubrykę „Eks-
pert radzi”, gdzie udziela porad lekarskich  
z zakresu medycyny estetycznej.



TRZECIE NAGRODY 
ŻEGLARSKIE 
SZCZECINA
Już po raz trzeci Szczecin wyróżni osoby, osiągnięcia oraz inicjatywy związane 
z żeglarstwem w  Międzynarodowych Nagrodach Żeglarskich. Kandydatury do 
tych nagród można już zgłaszać, laureatów poznamy podczas uroczystej gali, 
która odbędzie się w marcu. 

Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina są ukłonem w kierunku śro-
dowiska żeglarskiego i mają na celu popularyzację żeglarstwa i jego tradycji; 
uhonorowanie ważnych osiągnięć żeglarskich (w tym związanych z Pomorzem 
Zachodnim i Pomorzem Przednim); kształtowanie i rozwijanie świadomości 
morskiej i wyróżnienie dokonań w dziedzinie wychowania morskiego dzieci  
i młodzieży.

– Szczecińskie środowisko żeglarskie ma bogatą tradycję i historię. Nagro-
dy żeglarskie pokazują jak silnym i ważnym elementem budowania tożsamo-
ści naszego miasta jest właśnie żeglarstwo – mówi Piotr Krzystek, prezydent 
Szczecina. - Od 2017 roku nagradzamy osoby oraz instytucje, które w sposób 
szczególny pomagają nam w budowaniu tej tożsamości i przyczyniają się  
do rozwoju żeglarstwa w Szczecinie. Z każdą edycją przybywa zgłoszeń zagra-
nicznych, co sprawia, że nagrody mają także międzynarodowy wymiar.

Spośród zgłoszonych kandydatur, kapituła wybierze 11 laureatów w 11 ka-
tegoriach. Główną nagrodą przyznawaną podczas gali jest nagroda im. 
kapitana Ludomira Mączki, znanego żeglarza i podróżnika oraz nagroda 
pieniężna w wysokości 10.000zł. Trzecia edycja wprowadza nową katego-
rię – Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego. Nagroda 
przyznawana jest osobie, będącej mieszkańcem Pomorza Zachodniego 
lub Pomorza Przedniego, która wyróżnia się pasją oraz zaangażowaniem  
w edukację początkujących żeglarzy.

Pozostałe kategorie:
•  Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka (fundatorem nagrody jest Zachodniopo-

morski Okręgowy Związek Żeglarski);
• Żeglarz Roku (fundatorem Nagrody jest ZOZŻ);
• Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego;
• Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski;
• Nagroda Kota Umbriagi;
• Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina;
• Wydarzenie Żeglarskie;
• Młody Żeglarz Roku;
• Żeglarska Nagroda Specjalna.

Kandydatów można zgłaszać do 15 lutego 2019 roku. Szczegóły znajdują się  
na stronie www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl. Laureatów poznamy podczas 
uroczystej Gali Żeglarskiej zaplanowanej na 30 marca 2019 roku.
Nagrody Żeglarskie Szczecina podkreślają charakter stolicy Pomorza Zachod-
niego – miasta związanego z wodą, żeglarstwem i gospodarką morską, co znaj-
duje swoje odzwierciedlenie w strategii marki Szczecin Floating Garden 2050.



„Kupiłem sobie wolność”

JACEK BRACIAK



W młodości był barmanem, pojechał też na saksy do Wiednia, gdzie sprzątał mieszkanie bogatej Austriaczki. Zdarzało mu się zarabiać na życie 
jako maskotka promująca film „Piotruś Pan”, chałturzył też w przedszkolach grając w przedstawieniach dla dzieci. Szkoła życia zaprowadziła go do 
szkoły teatralnej, do której dostał się za pierwszym razem. Dzisiaj jest jednym z najlepszych polskich aktorów, choć dla wielu ludzi jest to oczywi-
ste dopiero po głębszym zastanowieniu. Nie bryluje bowiem na ściankach, nie żyje w blasku fleszy, wielką wagę przywiązuje do wolności w życiu 
codziennym, jak i zawodowym. Z Jackiem Braciakiem spotkaliśmy się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i rozmawialiśmy tuż po 
pokazie filmu „Kler”, w którym zagrał jedną z głównych ról. 

W maju stuknęła Ci 50-tka. To dobry czas na wszelkiego rodzaju 
podsumowania, zarówno te zawodowe, jak i prywatne?
Nigdzie się nie wybieram, moje życie się nie zmieniło, więc nie muszę 
robić żadnych podsumowań. Pięćdziesiątka to po prostu pięćdziesiąt-
ka, zwykła liczba. Powiem Ci szczerze, że nawet nie czuję się na 50 lat. 
Mam 3,5-letniego wnuka, ale nie zamierzam jeszcze kręcić wąsa i nabi-
jać fajki. 
Czujesz się aktorem spełnionym? 
Tak, z pewnością. Poza tym jestem w tej doskonałej sytuacji, że dzięki 
pieniądzom zarobionym w reklamie mogłem sobie kupić wolność. Za-
miast kupić sobie kolejny samochód, ja kupiłem sobie wolność i mogę 
robić to, na co mam ochotę. 

Co kryje się za słowem wolność?
Wolność wyboru i możliwość prowadzenia życia takim, jakie dokładnie 
chcę, aby było. Zwykłe i spokojne. 
Jesteś popularnym aktorem, chcąc nie chcąc jesteś częścią polskie-
go showbiznesu. Da radę prowadzić zwykłe i spokojne życie?
To jest tylko i wyłącznie mój wybór. Mógłbym codziennie chodzić na 
bankiety, imprezy, fotografować się na ściankach, od rana się przebie-
rać, a nie ubierać, ale mogę przecież wyjść z psem, pójść na kawę, po-
sprzątać chałupę, przeczytać książkę, pooglądać Kiepskich w telewizji. 
To jest prawdziwe życie. Nie muszę pędzić, sztucznie się uśmiechać, nie 
muszę robić dobrej miny do złej gry. Nikogo nie udaję, w życiu nie od-
grywam żadnej roli. 
Dzisiaj jesteś jednym z najpopularniejszych polskich aktorów, ale 
początki Twojej zawodowej kariery do najłatwiejszych nie należały. 
Jeśli chodzi o film to faktycznie, długo się przebijałem. Przełomem oka-
zał się film „Edi” w reżyserii Piotra Trzaskalskiego. Ale do tego czasu, 
przez 10 lat dużo grałem w teatrze. Miałem to szczęście, że trafiłem 
do Teatru Powszechnego, w najlepszym jego okresie. Obsadzano mnie  
w różnych rolach, w różnym repertuarze i myślę, że to spowodowało, 
że w końcu świat filmowy zaczął zauważać mój warsztat. Przeszedłem 
żmudną drogę, od epizodów, poprzez małe role, do tych nieco więk-
szych.
Komu najwięcej zawdzięczasz jeśli chodzi o zawodową karierę? Pio-
trowi Trzaskalskiemu, który powierzył Ci rolę w filmie „Edi”, Wojt-
kowi Smarzowskiemu, czy może komuś innemu?
Władysławowi Kowalskiemu. To był mój przyjaciel i mentor w Teatrze 
Powszechnym. Nauczyłem się od niego wielu rzeczy, aktorskiego rze-
miosła, pojmowania tego zawodu. Władysław Kowalski uświadomił mi, 
że aktor nie jest wcale najważniejszy, że do filmu lub spektaklu muszę 
podchodzić jak do całości, a moja rola, choćby nie wiem jak była dobra, 
to jednak jest tylko i wyłącznie jednym z elementów. Takie podejście do 
tego zawodu uczy pokory i pomaga poskromić własne ego. 
U Ciebie trzeba było je poskramiać?
Gdy zdawałem do szkoły teatralnej to zawód aktora kojarzył mi się ze 
sławą, kasą i kobietami. Byłem 19-letnim idealistą, ale życie szybko te 
wyobrażenia zweryfikowało (śmiech). Dzisiaj, mając 50 lat, na te trzy 
aspekty nie mogę narzekać, zmieniło się jednak to, że nie są to moje 
priorytety. 
W jednym z wywiadów powiedziałeś takie słowa – „Przy pewnym po-
tencjale pychy bycie aktorem jest łatwe. Trzeba mieć jeszcze tylko  
w sobie wolę ekshibicjonizmu, zdolność egoizmu i potrzebę bez-
wstydu. I już – aktor gotowy”. Ile w tym prawdy, ile kokieterii?
To nie jest kokieteria, cały czas tak uważam. Aktorstwo to w swojej 
istocie zawód prosty, nie jest to zajęcie wybitnie intelektualne. Znam 
nawet aktorów, którzy są idiotami, a są świetnymi aktorami...
... Nazwiska poproszę!
(śmiech). Mało tego, inteligencja czasami w tym zawodzie przeszkadza. 
W gruncie rzeczy, chodzi o to, aby w momencie gdy podnosi się kurtyna 
lub zapala się czerwona lampka na kamerze, mieć tyle bezwstydu, aby 
uznać, że to co robi jest ważne, ale najważniejsze jest, aby się otworzyć 
i w sposób autentyczny i przekonywujący „wejść w buty” bohatera, któ-
rego się gra na tyle wiarygodnie, by wywołać emocje w ludziach ogląda-
jących film. Bo to oni są najważniejsi, a nie aktor. 
Często aktorzy opowiadają, że wejście w buty bohatera wymaga 
dużych poświęceń, a role jeszcze długo pozostają w nich samych. 
Jak to jest u Ciebie?
Staram się podchodzić do tego jak najbardziej profesjonalnie, ale 
przede wszystkim normalnie, z zachowaniem zdrowego rozsądku.  
W dużym uproszczeniu – jest robota do zrobienia, jadę do pracy na plan, 

Ludzie 41 



robię swoje, wracam do domu. Oczywiście, często coś tam mnie szarpie 
w środku, coś zostaje w głowie, ale nie jest tak, że rola nie daje mi żyć  
i muszę z niej wychodzić w jakiś specjalny sposób. 
Nie bez kozery o to pytam, bo – tu znowu posłużę się cytatem – po 
filmie „Drogówka” powiedziałeś – „Ósmego dnia obudziłem się, 
płacząc. Miałem wrażenie, że przez ten tydzień nie robiłem nic in-
nego, tylko piłem wódę. Jakie skojarzenia masz po zdjęciach do fil-
mu „Kler”?
Przy „Klerze” nie przeżywałem szczególnych katuszy, obciążeń. Były 
dwa dni zdjęciowe, kiedy graliśmy dosyć trudne sceny emocjonalne, ale 
pod tym względem z pewnością „Drogówka” mocniej mnie wyeksplo-
atowała. 
Zaskoczony jesteś tym, że „Kler” budzi tak duże kontrowersje?
Nie jestem zaskoczony. Żyjemy w kraju w jakim żyjemy, społeczeństwo 
jest jakie jest. Wojtek Smarzowski zrobił film bezkompromisowy, ale ja 
nie odbieram go jako oskarżenie Kościoła. „Kler” jest na pewno mora-
litetem, wyjaśnia motywy ludzkiego postępowania, wskazuje na sła-
bości człowieka. Jest też filmem o miłosierdziu. Uważam, że to dobry 
film i potrzebny, a wziąłem w nim udział nie dlatego, że chciałem coś 
zamanifestować, tylko dlatego, że podobał mi się scenariusz i rola, któ-
rą miałem do zagrania. 
„Kler” to Kościół pokazany od zakrystii. Czy wierzysz w instytucję 
Kościoła? Kiedykolwiek wierzyłeś? 
Nie wiem, nie jestem teologiem, nie jestem socjologiem, nie lubię się też 
dzielić tak intymnymi sprawami. Jestem wierzący, jako dzieciak, byłem 
ministrantem, nigdy nic złego mnie w Kościele nie spotkało, spotkałem 
na swojej drodze kapłanów, którzy w życiu mi pomogli, których uwa-
żam za bardzo wartościowych ludzi. W każdym środowisku są jednak 
ludzie, którzy błądzą, popełniają błędy lub po prostu są źli z natury. My-
ślę, że wszelkie sztuczne warunki, jak celibat, zamknięte zakony męskie 
i kobiece, szkoły z internatem, a nawet zakłady karne, generują różne-
go rodzaju patologie i wynaturzenia. Tam odbywa się codzienna walka  
z ludzką naturą, instynktami, potrzebami. 
Ksiądz Lisowski, bohater grany przez Ciebie w „Klerze” tą walkę 
przegrywa. Jakie jest studium jego upadku?
Ksiądz Lisowski to wyrachowany karierowicz, opływający w luksusy 
biznesmen, którego celem jest ważne stanowisko w Watykanie. A jak 
wiadomo, cel uświęca środki. W jego przypadku mamy do czynienia  
z ogromnym spustoszeniem wewnętrznym. Ale to nie stało się nagle. To 
proces, który zaczął się od zła wyrządzonego jemu samemu. 
To jacy jesteśmy, wynika wprost z tego, czego doświadczyliśmy  
w dzieciństwie?
Tak zazwyczaj bywa. Dzieciństwo nas kształtuje, okres młodzieńczy 
szlifuje, dorosłość hartuje. To, że dzisiaj ponad wszystko cenię sobie 
wolność, wynika właśnie z tego jak wyglądało moje dzieciństwo. Wieś 
Rzekcin w województwie lubuskim, 12 domów, pola, łąki, lasy. To moja 
rodzinna wieś. To co pamiętam, to właśnie bezgraniczna wolność, po-
czucie bezpieczeństwa. Mogłem sobie wykradać kobyłę ze stajni i być 
Indianinem, szwendać się po lasach, zaczytywać w książkach podsuwa-
nych przez dziadka. Często też pracowałem w polu. Dzisiaj, za każdym 
razem, gdy wracam do Rzekcina, widzę to, czego dawniej nie dostrzega-
łem. Doceniam święty spokój, łąki, przestrzenie, ciszę. Pamiętam, że za-
wsze żyliśmy skromnie, czasami były niedostatki. Dzisiaj, nasze dzieci 
w większości mają wszystko podane na tacy, ale mam wątpliwości, czy 
jest to dobre. To, co ja przeżyłem, te ograniczenia, konieczność radze-
nia sobie w życiu, oczywiście pozostawiają ślad w postaci lęku na resztę 
życia, na przykład o sytuację materialną. Ale to też pobudza ambicje  
i determinacje, aby dążyć do tego, o czym się marzy. 
Ty z czasem marzyłeś, aby z Rzekcina się wyrwać i dostać się do 
szkoły teatralnej. 
W Warszawie, w tym wielkim świecie bywałem zagubiony. Bywało, że 
dawano mi do zrozumienia skąd jestem, że mam pewne braki. Miałem 
kompleks prowincjusza. Jakoś to przetrwałem. Był też czas, że się wsty-
dziłem tego, że jestem z Rzekcina, próbowałem to wymazać. Dopiero 
później poczułem, że to jest moja wartość. To przyszło jakoś tak natu-
ralnie.

Wraz z sukcesami?
Wręcz przeciwnie. Wraz z porażkami, z rozczarowaniami. Nie sądzę, 
żeby sukces rozwijał. Sukces nie skłania do refleksji. Porażki dają pre-
tekst do szukania odpowiedzi. Dlaczego się nie udało? Co jest nie tak? 
Co i jak to zmienić?
Dzisiaj w Twoim życiu wszystko jest tak? Coś byś chciał w nim zmie-
nić?
Nic bym nie chciał zmienić. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. 
Z prostego powodu, że jest tak jak jest. Ja mogę to tylko zaakceptować. 
Co jest aktualnie dla Ciebie najważniejsze w życiu? Jakie masz ży-
ciowe priorytety?
Najważniejsze dla mnie są miłość, wolność, godność i radość z życia. 
No to skoro już poruszyłeś wątek miłości, to przytoczę Twoje słowa 
z dość starego wywiadu, w którym powiedziałeś, że nie ma miłości 
na całe życie.
To było faktycznie dawno. Dzisiaj już bym tak nie powiedział. Są ludzie, 
którzy kiedyś byli dla mnie w życiu ważni i do dzisiaj ich przechowuję  
w sercu i na swój sposób cały czas ich kocham. 
Pogadamy o kobietach?
Możemy.
Pytam nie bez powodu, bo w domu rodzinnym same siostry, Twój 
osobisty „dorobek” to trzy córki... Jak żyć? 
(śmiech). No, ale dla równowagi jest też wnuk. Ojcowie mają ten przywi-
lej, że dla córek są kimś najważniejszym. Nigdy nie miałem problemów 
w relacjach z córkami. Nigdy nie starałem się ich na siłę wychowywać, 
tylko po prostu być przy nich. Czasami mi to wychodziło lepiej, czasami 
gorzej, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem z nich bardzo dumny. To 
bardzo mądre, poukładane dziewczyny. 
Nie uciekały z domu z powodu nieszczęśliwej miłości, jak ich tata?
(śmiech) Nie musiały. Ale fakt, mam za sobą wielką ucieczkę z domu. 
Gdy mieszkałem w Rzekcinie, byłem nieszczęśliwie zakochany. Nieste-
ty, moja mama zdawała się nie rozumieć, że niespełniona miłość to dla 
nastolatka koniec świata. Zapakowałem do plecaka chleb, cebulę, słoik 
dżemu, jakieś pieniądze i przyjechałem na Wybrzeże. Okazało się, że ni-
gdzie się nie mogę schronić, więc przespałem noc w wiklinowym koszu 
na plaży. Następnego dnia, z podkulonym ogonem wróciłem do domu. 
Co lubisz w kobietach?
Inteligencję, mądrość, poczucie humoru, fizyczność, błysk w oku, to, że 
możemy ze sobą ciekawie rozmawiać, ale najważniejsza jest zgodność 
charakterologiczna. 
Ponoć zgodność charakterologiczną musisz czuć także ze swoim 
samochodem?
O tak! Jazda samochodem ma dla mnie wręcz terapeutyczne znacze-
nie, muszę się w nim dobrze czuć. Lubię samochody, które mają duszę. 
Na co dzień jeżdżę Land Roverem. Jestem fanem starych Mercedesów. 
Mam w garażu klasyka, W123, czyli popularną „Beczkę” i drugiego, nie-
co młodszego – S500, model W220.
W najnowszej, wypasionej S Klasie, którą jeździłeś w filmie „Kler” 
dobrze się czułeś?
Na pewno gorzej się czułem niż w mojej S Klasie. Po pierwsze w filmie 
jeździłem dieslem, a diesel to diesel. Ja w mojej S Klasie mam silnik V8, 
czysta poezja. Fantastycznie się nim jeździ. 
A po boisku czasem jeszcze biegasz?
Już coraz rzadziej. Mniej mnie ciągnie dzisiaj do grania, bardziej do oglą-
dania. Lubię katować się polską ekstraklasą. Czasami, gdy tak oglądam 
te mecze, to wracam sobie pamięcią do czasów, gdy grałem w Łuczniku 
Strzelce Krajeńskie w III lidze juniorów. Byłem prawym obrońcą z ofen-
sywnymi predyspozycjami. Ponoć miałem talent. W piłkę poszedłem za 
przykładem ojca, który długo grał w Łuczniku, jeździliśmy też na mecze 
Stilonu Gorzów. Piłka przegrała jednak z aktorstwem. W Technikum Me-
chanizacji Rolnictwa, do którego uczęszczałem była polonistka, która 
dostrzegła we mnie talent aktorski i recytatorski. To ona przekonała 
mnie, abym zdawał do szkoły aktorskiej. Cieszę się, że jej posłuchałem.

rozmawiał: Jakub Jakubowski / foto: Karol Kacperski
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Na swym koncie ma wiele ról teatralnych, filmowych i serialowych. W 1991 roku ukończył 
PWST. Po studiach pracował w warszawskim Teatrze Powszechnym, w którym grał w drama-
tach Gombrowicza, Głowackiego, Szekspira, Czechowa. Przełomem w jego filmowej karierze 
był głośny film „Edi” w reżyserii Piotra Trzaskalskiego. Za rolę w nim dostał Złotego Lwa na 
festiwalu w Gdyni oraz nagrodę Orła Polskiej Akademii Filmowej. Orła zdobył także za rolę 
w filmie „Róża” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Zagrał też w innych, znakomitych fil-
mach Smarzowskiego: „Drogówka”, „Pod Mocnym Aniołem”, „Wołyń” i ostatnio „Kler”. Szero-
ką rozpoznawalność przyniósł mu serial „Brzydula”. Od tego czasu Jacek Braciak pojawia się 
regularnie na małym i dużym ekranie, grając w wielu znakomitych filmach i serialach. 
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specjalista od kaszanki 

Paweł Żuchowski jest korespondentem radiowym, od 10 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wraz z Marcinem Gortatem dokonał rzeczy nie-
zwykłej. Dzięki… kaszance uzbierali pokaźną sumę pieniędzy, którą wsparli szczecińskie hospicjum. Paweł opowiedział nam o genezie akcji, ale 
również o tym, jakie możliwości daje mu jego praca i czy rzeczywiście „amerykański sen” jest tak kolorowy, jak nam się wydaje. 



Paweł, lubisz kaszankę?
Ta kaszanka to już trochę śni mi się po nocach. Lubię ją, ale nie w ta-
kiej postaci jak zaproponował Marcin Gortat. Nie zasmażaną z jajkiem. 
Zresztą muszę przyznać, że kiedy Marcin rzucił wyzwanie swoim fa-
nom, by znaleźli mu obywatela USA, który zje kaszankę zasmażaną  
z jajkiem zacząłem się zastanawiać skąd on to wymyślił. Nawet nie sły-
szałem wcześniej, by ktoś ją w taki sposób ją robił. Ale sprawdziłem 
w Internecie i dowiedziałem się, że faktycznie w niektórych regionach 
Polski tak się ją podaje. Osobiście wolę gotowaną z musztardą. Też po-
dawaną z grilla, przygotowaną w folii aluminiowej, gdy dorzuci się do 
niej cebulę. 
Jaka jest geneza akcji „kaszanka”? Czy od samego początku spo-
dziewałeś się, że nabierze aż takiego rozmachu? 
Na początku to miał być tylko żart. Marcin Gortat chciał zobaczyć 
obywatela USA, który je kaszankę. Napisał na Twitterze, że da 1000 
dolarów temu, kto mu go znajdzie. Postanowiłem wziąć w tym udział 
i wskazałem osobę. Nagrałem film i sam ją jedząc pokazałem Marka, 
byłego amerykańskiego żołnierza, weterana wojny w Iraku. Wrzuciłem 
film na Twittera. W nagraniu opowiedziałem o potrzebach Zachod-
niopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Zaznaczyłem, że nie chce tych 
pieniędzy dla siebie. Wspomniałem, że hospicjum potrzebuje asystora 
kaszlu, który kosztuje 20 tysięcy złotych. Za ten tysiąc dolarów, o któ-
rym napisał Marcin wystarczy jednak na koncentrator tlenu, który też 
się przyda. Film trafił do sieci, a ja poszedłem do Pentagonu, bo akurat 
tego dnia minister Mariusz Błaszczak spotykał się z Jamesem Mattisem 
– Sekretarzem Obrony USA. W Pentagonie nie można używać telefo-
nów. Nie miałem dostępu do sieci. Gdy wyszedłem, po konferencji cze-
kała już na mnie odpowiedź od Marcina. Marcin napisał publicznie, ale 
i do mnie prywatnie. Znamy się. Grał przecież w Washington Wizzards. 
Powiedział, że przeleje 20 tysięcy złotych. Po chwili przychodzi kolejna 
wiadomość od człowieka, którego nie znam – jednego z użytkowników 
Twittera. Tam znowu potwierdzenie przelewu na 1000 złotych i tytuł 
wpłaty: „na kaszankę”. Tego samego dnia jeszcze dostałem kilka takich 
informacji, na mniejsze kwoty. I tak zrobiło to na mnie ogromne wraże-
nie. Zobaczyłem, że jest chęć pomocy. Najciekawsze jest jednak to, że 
chyba ze dwa lub trzy tygodnie przed tym jak Marcin Gortat rzucił wy-
zwanie, zadzwoniłem do pani Kingi Krzywickiej, prezes Zachodniopo-
morskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych i zapytałem o ich potrzeby 
i powiedziałem, że chciałbym przeprowadzić jakąś zbiórkę pieniędzy.  
I myślałem jak to zrobić. Marcin Gortat spadł mi z nieba. Pomyślałem, 
że to może być początek jakiejś fajnej akcji. Niektórzy nawet myśleli, 
że ukartowałem to z Marcinem, że się umówiliśmy. Nie, nie było tak.
Do pomocy wskazałeś hospicjum dla dzieci – z jakiego powodu? 
Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jestem ze Szczecina i wiem, że takie 
hospicjum jest w naszym mieście. Pamiętałem, że tej fundacji pomaga-
ła kiedyś Katarzyna Legan, była już policjantka z Komendy Miejskiej Po-
licji w Szczecinie. Przygotowywała przez kilka lat kalendarze z których 
dochód ze sprzedaży przeznaczany był właśnie na hospicjum dla dzieci. 
Wykonywała piękną robotę. Wkładała w to całe swoje serce i pewnie 
też prywatne pieniądze, by taki kalendarz powstał. Szukała sponsorów. 
Wiem, że budżet nie zawsze się spinał. Kalendarze w sumie promują-
ce pracę policji były piękne. Była jeszcze jedna taka historia. Chyba 
nikomu publicznie o niej nie opowiadałem. Zrobię to po raz pierwszy. 
Był październik. To było jeszcze parę tygodni przed akcją „kaszanka”.  
W czasie jednej z rozmów z bliską mi osobą, której brat wówczas choro-
wał na raka usłyszałem, że Marcin miał powiedzieć będąc już w ciężkim 
stanie, że gdyby wyzdrowiał to chciałby pomagać dzieciom. Leżał już 
sparaliżowany. Niestety zmarł mniej więcej w połowie akcji. Wiem, że 
jego brat zdążył mu powiedzieć o tym, że kiedy nagrywałem film dla 
Marcina Gortata i kiedy wskazywałem cel – Zachodniopomorskie Ho-
spicjum dla Dzieci to myślałem także o nim.
Udało się zebrać dla potrzebujących całkiem pokaźną sumę. 
Udało się w ciągu miesiąca uzbierać ogromną sumę, a była to przecież 
spontaniczna akcja. Nie spodziewałem się, że taka będzie reakcja ludzi. 
Jestem im bardzo wdzięczny i nie wiem jak dziękować. Dlatego, że to 
dzięki nim placówka otrzyma nowy sprzęt. To nie akcja Pawła Żuchow-
skiego. To akcja dobrych ludzi. Były wpłaty ze Szczecina ale i południa 
Polski. Wiele wpłat także od Polonii z Nowego Jorku czy Kanady, ale 

i innych miejsc na świecie. Były kwoty w wysokości nawet 5 złotych. 
Te pięciozłotowe w sumie najbardziej mnie cieszyły. Ludzie czasem do 
mnie pisali, że więcej nie mają, ale chcą pomóc. Na konto wpłynęło 55 
tysięcy złotych. Do tego Fundacja Grupy Lotos zaoferowała, że kupi dla 
hospicjum kilka urządzeń medycznych. 

Obiecałeś, że jak uzbierasz określoną sumę obiegniesz Biały Dom. 
Spełniłeś obietnicę?
Tak. Kiedy na koncie było prawie 30 tysięcy złotych, to w czasie trans-
misji w grupie „Ameryka i Polityka” na Facebooku Internauci żartowali, 
że szybko zbierzemy 50 tysięcy złotych. Ja w to nie wierzyłem. Rzuci-
łem, że gdyby tak się stało, to obiegnę Biały Dom. No i w grudniu w krót-
kich spodenkach, krótkim rękawku przebiegłem się wokół rezydencji 
prezydenta USA. Przy okazji opowiadałem ludziom o budynkach, które 
znajdują się dookoła.
Jak długo mieszkasz w USA i czym tam się zajmujesz?
Latem minie 10 lat. Jestem amerykańskim korespondentem Radia RMF 
FM. Każdego dnia przygotowuję relacje ze Stanów Zjednoczonych. Pod 
waszyngtońską placówkę podlega Ameryka Północna i Ameryka Połu-
dniowa. Dlatego dużo podróżuję. Na przykład, po wyborze kardynała 
Bergoglio na papieża, byłem w Argentynie. Stamtąd relacjonowałem ra-
dość jego rodaków z wyniku Konklawe. Odwiedziłem Kubę, kiedy w Ha-
wanie doszło do historycznej wizyty Baracka Obamy. Każdy dzień przy-
nosi coś nowego. Regularnie bywam w Białym Domu czy Pentagonie. 
Dziewięć razy relacjonowałem ceremonie wręczenia Oscarów. Miałem 
okazje śledzić kampanie prezydenckie w USA. Niestety bywałem też 
na miejscu dramatycznych wydarzeń, jak strzelanin w szkołach, zama-
chów. Przygotowywałem relacje z miejsc, które nawiedzały huragany. 
Sam poczułem siłę żywiołu Irma na Florydzie, czy Florence w Karolinie 
Północnej. Ale obserwowałem też starty promów kosmicznych, w tym 
ostatnią misję promu Atlantis. Przygotowywałem korespondencje ze 
startów promów towarowych. Ciągle coś nowego. To wszystko wyda-
rzenia, które na zawsze zapamiętam. I było już ich naprawdę wiele.
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Chciałbyś swoją przyszłość związać z Ameryką czy wrócisz do 
Szczecina? 
Nie, chciałbym kiedyś wrócić do kraju, konkretnie do Szczecina. W USA 
urodził się mój syn. Chodzi do szkoły w Waszyngtonie. Moja żona jest 
korespondentką Radia RMF Classic. Mimo wszystko jesteśmy mocno 
związani ze Szczecinem i Polską. W Szczecinie mamy rodzinę. Syn lubi 
podróżować do kraju. Spędzać święta i wakacje w Szczecinie. W tej 
chwili żyjemy tutaj, ale kiedyś wrócimy. Na pewno. To nie ulega żadnej 
wątpliwości. Teraz jednak patrzę w przyszłość. W 2020 roku odbędą się 
w USA ważne wybory prezydenckie. Na pewno będę chciał je relacjono-
wać. Potem w styczniu 2021 odbędzie się inauguracja kolejnej kaden-
cji prezydenta Donalda Trumpa lub, być może, zaprzysiężony zostanie 
nowy, 46. przywódca USA. To bardzo ciekawe wydarzenia. Myślę, że 
każdy dziennikarz chciałby kiedyś relacjonować taką kampanię a potem 
przebieg wyborów. Dla mnie będzie to już 4. kampania wyborcza. Jesz-
cze kiedy pracowałem w redakcji w Szczecinie, firma wysłała mnie do 
Chicago. To było w 2008 roku. Rok później zostałem korespondentem 
w USA. W listopadzie 2008 roku relacjonowałem wybory z Chicago. To 
wówczas pierwszy raz wygrał Obama. To właśnie w „Wietrznym Mie-
ście” był jego sztab wyborczy. I tam wygłosił swoje przemówienie po 
tym, jak pokonał Johna McCaina.  
Jak oceniasz Szczecin w ostatnich latach – zmienia się to miasto? Co 
robi w nim na tobie największe wrażenie?  
Miasto zmienia się i to widać. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobie-
nia. Mamy jednak piękne nabrzeża. One robią duże wrażenie. Szczecin 
to piękne miasto – z wielkim potencjałem, z olbrzymimi możliwościami. 
Uwielbiam, kiedy latem jestem w Szczecinie i mogę wpaść rano na Jasne 
Błonia i wypić kawę. Fajnie, że jest gdzie ją szybko kupić w papierowym 
kubku. Wiem, że niektórzy krytykują plażę na Wyspie Grodzkiej. Mnie 
pomysł bardzo się podoba. I latem jestem tam bardzo często. Lubię 
patrzeć na moje miasto. Wiem, że są zaniedbane dzielnice, zrujnowane 
kamienice. Potrzeba czasu i pieniędzy. Ale proszę mi wierzyć, że i w Wa-
szyngtonie są miejsca, które nie wyglądają tak jak powinny wyglądać. 
Podobnie jest przecież w Nowym Jorku. Hollywood – niby magia. Tak… 
na wzgórzach, gdzie mieszkają gwiazdy, bogaci ludzie. A już w okolicy 
choćby teatru, gdzie odbywa się ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie 

rozkładany jest czerwony dywan, nie wygląda już tak jak pięknie. Każde 
miasto ma swoje lepsze i gorsze strony. I takie ma też Szczecin. Ale to 
miasto z olbrzymim potencjałem.
Od kilku lat przebywasz w USA, masz już z pewnością jakieś prze-
myślenia. Jak odbierani są tam Polacy? Jak się żyje, czy rzeczywi-
ście jest to kraina mlekiem i miodem płynąca? Wielu osobom się 
tak wydaje.
Mieszkam w Waszyngtonie, tutaj Polonia nie jest za duża. Osoby, któ-
re tu mieszkają często pracują w dużych międzynarodowych organi-
zacjach czy instytucjach. Choćby w Banku Światowym, Międzynaro-
dowym Funduszu Walutowym czy Narodowym Ośrodku Zdrowia. Tu 
Polacy na pewno odbierani są bardzo dobrze. To specjaliści, dobrze 
zarabiający. Stany Zjednoczone to nie jest kraina mlekiem i miodem 
płynąca. Polacy ciężko tu pracują. Wystarczy porozmawiać z naszym 
rodakami z Chicago czy Nowego Jorku. Nie jest łatwo. Muszą zarobić na 
wysokie koszty wynajmu mieszkań, ubezpieczeń zdrowotnych. Bardzo 
ich podziwiam. Podobnie jak imigranci z innych państw. Ten „amerykań-
ski sen” nie zawsze jest łatwy i prosty. A do tego dochodzi tęsknota za 
krajem i bliskimi. 
Czy mentalność Amerykanów różni się od mentalności Polaków?
Amerykanie myślą bardziej pozytywnie. Nawet, jak wydarzy się trage-
dia, to idą do przodu, częściej się uśmiechają. Zawsze przeżywam tro-
chę taki szok, kiedy przyjeżdżam do Polski, bo widzę rzeczy, których 
wcześniej, przed wyjazdem do USA nie widziałem. Na przykład w USA 
chyba jeszcze nikt nigdy nie najechał na mnie wózkiem w sklepie. W 
Polsce to norma. Ludzie pędzą do przodu nie patrząc na innych. Kiedy 
w USA stoję w kolejce do kasy i z boku pani uruchamia kolejną to pro-
si następną osobę. Nikt z tyłu nie biegnie do tej kasy, bo wiadomo, że 
pierwszeństwo ma ten przed nimi. Sam wiesz co dzieje się w Polsce w 
takiej sytuacji. Ludzie się tratują. Zaczyna się wyścig. W USA nie widzi 
się takich sytuacji. Takich przykładów mogę podawać dużo więcej. Na 
przykład stoisz w kolejce na poczcie. Podchodzisz do okienka. W USA 
kolejna osoba jest za tobą przynajmniej dwa metry. Nie ma żadnej na-
malowanej linii. Każdy wie, że ten przy okienku ma mieć zagwarantowa-
ne prawo do załatwienia swojej sprawy w cywilizowanych warunkach. 



W Polsce czujesz na plecach oddech kolejnej osoby i słyszysz jak wzdy-
cha, bo nie podoba jej się, że pani kasuje zbyt wolno lub ty jeszcze o coś 
poprosiłeś. Względnie docierają do ciebie komentarze tych stojących 
jeszcze dalej lub musisz słuchać czyjejś rozmowy, bo krzyczy do telefo-
nu. To są rzeczy, które mocno uderzają. I kiedy opowiadam o tym zna-
jomym to po chwili zaczynają się z tego śmiać i mówią „ty stary, masz 
rację”. Tacy jesteśmy. A na to nie potrzeba milionów by to zmienić. Mo-
żemy to zmienić bez wielkich, finansowych nakładów.
Masz często dostęp do miejsc, które my widzimy jedynie na obraz-
kach. Które z nich zrobiło na tobie największe wrażenie? 
Było sporo takich miejsc i wiele różnych sytuacji. Najzabawniejsza sy-
tuacja wydarzyła się chyba w Gabinecie Owalnym Białego Domu. Było 
to podczas spotkania prezydenta Baracka Obamy z przewodniczącym 
Donaldem Tuskiem. Politycy rozmawiali o sprawach europejskich. Pod 
koniec tego spotkania, kiedy opuszczałem już słynny Gabinet Owalny 
zatrzymałem się obok historycznego biurka przy którym pracują przy-
wódcy USA. Za nim stali wszyscy członkowie ówczesnego gabinetu 
prezydenta Obamy. Także wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe 
Biden. Sięgnąłem więc po aparat, zrobiłem zdjęcie i ruszyłem dalej. 
Nagle słyszę… może zrobimy selfie? Patrzę, a słowa te wypowiedział 
uśmiechnięty od ucha do ucha wiceprezydent Joe Biden. Odpowiedzia-
łem: oczywiście. Wyciągnąłem więc telefon, podchodzę do wicepre-
zydenta USA. Nagle ruszyło w moim kierunku dwóch agentów Secret 
Service. Jednym ruchem ręki Biden dał im znać, że mają mnie zostawić 
w spokoju. Sytuacja rozbawiła wszystkich członków gabinetu Obamy. 
Śmiał się nawet John Kerry Sekretarz Stanu USA, który raczej rzadko się 
uśmiecha. Biden znany jest z tego, że lubi żartować, skracać dystans. 
Właśnie dlatego czasem problem mieli z nim agenci Secret Service, bo 
nigdy nie wiedzieli co on wywinie. A co do miejsc: gdyby nie moja praca 
w USA nigdy nie odwiedziłbym na pewno właśnie Białego Domu, któ-
ry robi ogromne wrażenie, Kapitolu, Pentagonu, Departamentu Stanu, 
siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Z bliska, 
jak wspomniałem już wcześniej, obserwowałem ceremonie wręczenia 
Oscarów. Przygotowywałem wywiady choćby z Jennifer Lopez czy Len-
nym Kravitzem. Bywałem w bazach wojskowych, miejscach, które nie 
są dostępne dla turystów. Przy okazji ostatniego startu promu Atlantis, 

kiedy kończono amerykański program lotów kosmicznych otrzymałem 
przepustkę na 2 tygodnie na teren NASA. Swoim samochodem, jak pra-
cownik Agencji Kosmicznej, wjeżdżałem na teren bazy na Przylądku 
Canaveral i bez niczyjej opieki poruszałem się po terenie NASA. To mnó-
stwo niesamowitych historii.
Co ciebie najbardziej zawiodło w USA? 
System opieki zdrowotnej, te olbrzymie koszty leczenia, wysokość 
ubezpieczeń. Wiem, że w Polsce narzekamy na służbę zdrowia. Ale jak 
zachorujesz w Polsce to wcześniej czy później ktoś udzieli pomocy, tra-
fisz do szpitala, dostaniesz się do lekarza. W USA też… tyle, że potem 
otrzymasz rachunek tak wysoki, że może się okazać, że nie stać ciebie 
na jego uregulowanie.
Planujesz kolejną akcję charytatywną, znowu dla hospicjum?
Chciałbym. Mam w głowie kilka pomysłów. Z zebranych ostatnio pie-
niędzy udało się kupić sprzęt medyczny. Wiem, że wolontariusze  
z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci potrzebują też środków 
opatrunkowych, przydałbym im się nowy samochód, by mogli dojeż-
dżać do swoich podopiecznych. Powinno być to auto, w które można 
zapakować wszystkie ważne urządzenia. Auto, którym dojadą do ma-
łego pacjenta, pomogą mu w domu, by rodzice nie musieli z nim jechać 
do szpitala. Na to potrzeba olbrzymich środków ale wierzę, że być może 
wspólnymi siłami uda się zorganizować w tym roku zbiórkę, dzięki któ-
rej uzbieramy na nowe auto. Zobaczymy.
Widać, że mimo lat za granicą wciąż utożsamiasz się ze Szczecinem. 
Bardzo, kocham Szczecin. To moje miasto. Uważam, że jest to fanta-
styczne miejsce na ziemi: z mnóstwem zieleni, dostępem do wody. 
Bardzo za nim tęsknię. To w Szczecinie urodziłem się, uczyłem.  
W Szczecinie rozpocząłem pracę w redakcjach. Najpierw była współ-
praca z Kurierem Szczecińskim, nieistniejącym już Radiem AS. Potem 
Pomorska Stacja Radiowa. Po drodze była telewizja Bryza i TVP Szcze-
cin, Polskie Radio w Szczecinie i szczecińska redakcja RMF FM. Tak więc 
przed Waszyngtonem zawsze był Szczecin. I zawsze będzie Szczecin  
w moim sercu. Nie zmienią tego tysiące kilometrów.
 rozmawiał: Andrzej Kus / foto: Paweł Żuchowski 
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Chaos, 

miłość, 

zdjęcia



„To co możesz zobaczyć w moich portretach, to że nie 
bałam się zakochać w tych osobach”. Wybitna amery-
kańska fotografka Annie Leibovitz znana jest przede 
wszystkim z fotografii gwiazd filmowych, którzy przed 
nią nie mają żadnych tajemnic i godzą się na wszystkie 
pomysły artystki. Karolina Nowaczyk weszła również 
w aktorski świat – głównie teatralny i widać, że pomię-
dzy jej aparatem a modelem, rozgrywa się romans.

Skąd u Ciebie zainteresowanie fotografią i co Ciebie w niej intere-
suje najbardziej? 
Pamiętam, że zaczęłam robić zdjęcia jeszcze w gimnazjum i tak już zo-
stało. Nie pamiętam dokładnego momentu. To było bardzo naturalne. 
Najbliższe są mi fotografie, których bohaterami są ludzie. Inspirują 
mnie różnego rodzaju bodźce wizualne, których na co dzień jest bardzo 
wiele. Lubię obserwować, przyglądać się osobom. Inspirują mnie gesty, 
przestrzenie, podróże, rozmowy, filmy. Moją wielką pasją jest teatr, któ-
ry bez wątpienia również na mnie wywiera duży wpływ.
No właśnie, jak pracuje się z artystami, szczególnie z aktorami?
Dorastałam w teatrze, więc obcowanie z aktorami jest dla mnie czymś 
naturalnym. Za każdym razem jest to spotkanie z indywidualnością, 
więc nie ma tutaj miejsca na szablonowe działania. To rozwija i sprawia, 
że praca za każdym razem jest ciekawa i pełna niewiadomych. To jest 
szczególna grupa modeli i myślę, że odpowiedź na to pytanie zajęłaby 
bardzo dużo prestiżowego miejsca... (śmiech) 
Trochę go mamy… 
Od kiedy pamiętam teatr był moją pasją. Chciałam zostać aktorką. Już 
w szkole podstawowej zaczęłam chodzić na zajęcia teatralne i snu-
łam plany na przyszłość. Zajęcia prowadziła aktorka Teatru Polskiego  
w Szczecinie, śp. Danuta Chudzianka, która wprowadziła mnie w te-
atralny, sceniczny ale i zakulisowy świat. Byłam w teatrze codziennie. 
Oglądałam wszystkie spektakle, po naście razy. To zawsze było dla 
mnie niesamowite miejsce, te spotkania miały w sobie coś z magii. 
Zostałam takim teatralnym „dzieckiem” otoczonym przez cały zespół 
opieką i wsparciem. Gdy miałam 16 lat brałam udział w spektaklu „Na 
czworakach”, w reż. śp. Ryszarda Majora (Teatr Polski w Szczecinie). 

Do późnych nocnych godzin próbowaliśmy. Obserwując pracę całego 
zespołu aktorskiego, ale i znakomitego reżysera, pamiętam jakie prze-
myślenia i wnioski towarzyszyły mi po każdej próbie. I nie mam na myśli 
tutaj tych stricte teatralnych bądź tylko dobrych. To uniwersalne war-
tości. Wystarczy tylko uważnie słuchać, przyglądać się i analizować. 
To teatr w dużej mierze mnie ukształtował. Rozwinął mnie i pomagał  
w dokonywaniu właściwych wyborów. Pozwolił zbudować kręgosłup 
moralny i szybciej wejść w dorosłość. Żyć świadomie. Odbyłam tam 
dużo lekcji i zderzyłam się, co w założeniu teatru śmiesznie zabrzmi,  
z prawdziwym światem.
I na swoich ulubionych modeli wybrałaś aktorów.
Przez zawód jaki uprawiają, są otwarci na różne pomysły. Mają dużą 
świadomość swojego ciała oraz mimiki. To bez wątpienia duży plus. 
Są komunikatywni i nie mają w sobie wstydu, więc łatwo nawiązać  
z nimi rozmowę, zbudować swego rodzaju relację, która jest potrzeb-
na aby powstały zamierzone zdjęcia. Bez większego problemu realizują 
sugestie. Artyści są przyzwyczajeni, że ktoś robi im zdjęcia, że są pod-
glądani. Wydawałoby się, że czują się jak ryby w wodzie, ale jest też 
druga strona medalu. Praca z fotografem to intymne spotkanie (pomi-
jając wielkie sesje zdjęciowe). Bez sceny, kostiumu, rekwizytów, innych 
kolegów w pobliżu. Nie ma postaci i tej formy, którą można się zasłonić. 
Czasami to „bycie po prostu” okazuje się nie lada wyzwaniem. Oczy-
wiście dużo zależy od samego artysty. Od tego jaki jest, bądź jaki nie. 
Każdy aktor to indywiduum, więc nie będę generalizować. Jest oczywi-
ście kilka uniwersalnych kluczy, którymi można te szuflady otworzyć  
i znaleźć bądź schować to co potrzebne lub nie. Trzeba tylko wiedzieć, 
którym kluczem.
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Gdzie można obejrzeć Twoje zdjęcia 
poza siecią?
W mieszkaniach nabywców i u mnie na 
komputerze, tudzież tablecie (śmiech). 
Przychodzi mi do głowy sporo miejsc, ale 
po głębszym zastanowieniu wszystko 
sprowadza się do sieci. Chyba zaczęło się 
to trochę zacierać, ale gdyby zmateriali-
zować to co wirtualne, to byłabym cał-
kiem zadowolona. Czasami gdzieś tam 
na ulicy, albo w gazecie, ale to zupełnie 
inna fotograficzna historia. Jeżeli pytasz 
o jakieś stałe ekspozycje, galerie, albumy 
czy inne znaczące publikacje, to wszyst-
ko przede mną. Będę nad tym pracować. 
Cieszę się, że zadałaś mi to pytanie. Zde-
terminowało ono 10 kolejnych w mojej 
głowie. Dziękuję. (uśmiech)



rozmawiała: Aneta Dolega/foto: Karolina Nowaczyk

Czym się zajmujesz na co dzień? Studiujesz na Akademii 
Sztuki?
Tak, to prawda... ale nie zajmuję się tym na co dzień (śmiech). 
Żartuję oczywiście, bo zajęcia mam od poniedziałku do piąt-
ku, więc faktycznie zajmuje to sporo mojego czasu. Kiedy 
tylko to możliwe, między zajęciami, wchodzę do szkolnego 
studia i pracuję nad swoim warsztatem. Od samego początku 
nauki towarzyszyła mi praca, z którą ciężko pogodzić bycie 
studentką. Dlatego mój dzień przenika się z nocą, by ponow-
nie stać się jednocześnie dla mnie nowym dniem do działa-
nia. Na co dzień oprócz zleceń fotograficznych, zajmuję się 
organizacją wydarzeń kulturalnych oraz ich promocją. Taki 
event menager. Prowadzę szczecińską filię fundacji Teatru 
Czwarte Miasto. Przed Akademią Sztuki ukończyłam anima-
cję kultury oraz liczne kursy i szkolenia, m.in. z social media, 
więc zajmuję się również obsługą kont na Facebooku oraz 
Instagramie. Niedawno zostałam zaproszona do współpracy 
przy tworzeniu ciekawego projektu, w którym będę musiała 
połączyć swoje wszystkie umiejętności. Już teraz wiem dwie 
rzeczy. Pierwsza: to niewykonalne, druga: dam radę. Można 
powiedzieć, że na co dzień łączę swój artystyczny pierwia-
stek chaosu i luzu z dyscypliną i zorganizowaniem. To taka 
„Walka karnawału z postem”. Trudne, ale Bruegel'om  się 
udało. 
I Tobie też tego życzę. Dziękuję za rozmowę.
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 pisana wesołą kreską
Ewa Kownacka to ilustratorka, która wydała książkę „Mimo” i na koncie ma współpracę m.in. z marką Foonka. Pochodzi z Trzebiatowa, studiowała 
w Poznaniu, ale na miejsce zamieszkania wybrała Szczecin. Artystka ilustruje książki dla dzieci, a także tworzy kartki okolicznościowe, plakaty 
oraz zindywidualizowane projekty. Swoje prace wykonuje ręcznie, najchętniej posługując się akwarelą, ołówkiem oraz kredkami. Oryginalna kre-
ska Ewy zdobywa coraz większe uznanie, a dowodem na to jest dynamicznie rozwijająca się pracownia artystki – Czary Malary. 

Historia



Coraz więcej ludzi zaczyna widzieć wartość w indywidualizmie, 
a i w naszym regionie mamy całkiem niezłą reprezentację 
wśród ilustratorów. Jednym z nich jest właśnie Ewa Kownacka, 
przykład na to, że warto iść za głosem serca i realizować wła-
sne marzenia.
Polskie czary na papierze
W czasach PRL-u rodzimi ilustratorzy stworzyli niezwykły, ory-
ginalny świat, dzięki któremu wiele dzieci mogło zapomnieć  
o szarej rzeczywistości państwa totalitarnego. Wprowadzili do 
życia najmłodszych magię i kolor, coś czego w tamtych czasach 
zdecydowanie brakowało. To właśnie wtedy powstała Polska 
Szkoła Ilustracji. Obrazy jej najpopularniejszych twórców (Jana 
Marcina Szancera, Janusza Stannego czy Hanny Czajkowskiej) 
ukształtowały wyobraźnię wielu z nas, a popularne książki z ich 
dziełami goszczą na półkach naszych domów i wychowało się 
już na nich kilka pokoleń. Z czasem, gdy Polska odzyskała wol-
ność, zachłysnęła się Zachodem, indywidualne dzieła straciły 
na wartości, ale dziś znów wracają do łask. Nasi ilustratorzy są 
cenieni na całym świecie za swobodę artystyczną, barwność, 
humor oraz indywidualne spojrzenie na świat. Co więcej, mimo, 
że ten zawód nie należy do najpopularniejszych i najlepiej płat-
nych, to wciąż znajduje amatorów. Jak widać, w Szczecinie 

też mamy wielką fankę grafiki książkowej, która dzięki dużej 
determinacji zrealizowała swoje marzenia i otworzyła własną 
pracownię ilustracji dziecięcej. A jak zaczęła się przygoda Ewy?
Życie to przygoda
Ilustratorka od dziecka lubiła rysować i malować. – Nie od-
czuwałam tego jako pasję, ale naturalne zajęcie. Jako dziec-
ko próbowałam wyrazić emocje lub zabierałam się za to  
w wolnym czasie. Kiedy tylko wpadał mi ołówek w ręce, to 
były bazgroły. Moje zeszyty szkolne wyglądały skandalicz-
nie. Nauczycielki traktowały mnie jednak ulgowo – mówi  
z uśmiechem Ewa. Co ciekawe, ilustratorka jest samoukiem, 
nie ma wykształcenia artystycznego. Ukończyła kilka kursów, 
a o pomoc w doskonaleniu warsztatu prosiła znajomych pla-
styków. Mimo artystycznych zainteresowań, studiowała tury-
stykę i rekreację, gdyż praca z ludźmi zawsze była jej bliska. 
Jeździła z dziećmi na obozy tematyczne i prowadziła warsz-
taty. Wciąż jednak nie zapominała o sztuce. – Dorabiałam na 
studiach, zajmując się malarstwem sztalugowym. Wcześniej 
malowałam abstrakcję, portrety kobiece, martwą naturę. Ilu-
stracją dziecięcą zajmuję się od niespełna 4 lat – przyznaje Ewa. 
Kiedy po studiach przeprowadziła się do Szczecina, był to dla 
niej nowy start. 



Pewnego dnia odwiedził ją znajomy i powiedział: „Ty Ewka masz taką 
wesołą kreskę, narysuj mi ilustrację dziecięcą do opowiadania”. – Zgo-
dziłam się i siadłam do rysowania. To był mój pierwszy szkic, bazgroł, 
ale stwierdziłam, że proces przetwarzania historii na prosty obrazek 
jest bardzo ciekawy – mówi ilustratorka. Później musiała znaleźć swoje 
medium i tu pojawiła się kolejna niespodzianka. 
– Maluję akwarelą. Wszyscy mi to odradzali. Jeśli popełnisz błąd, to 
jest to nie do odratowania. Musisz wyrzucić swoją pracę i zacząć od 
nowa. Mimo wszystko, spróbowałam i okazało się, że bardzo mi to pa-
suje. To jest farba, która mnie uspokaja – dodaje Ewa. Mimo dobrej pra-
cy na etacie, artystka czuła jednak, że czegoś jej brakuje. Tak powstał 
fanpage Czary Malary. Strona szybko zaczęła zdobywać popularność, 
a Ewa postanowiła zaryzykować i zawalczyć o własne marzenia.  
– Jestem przede wszystkim ogromną 
marzycielką. Uważam, że życie to 
przygoda i że żyjemy raz. Nie lu-
bię trwać w niedosycie i gdybać. 
Postanowiłam spróbować, więc 
zaakceptowałam najgorsze wy-
darzenie. Często demonizujemy 
różne rzeczy, a naprawdę jest 
ciężko umrzeć z głodu. Pomyśla-
łam sobie, że gdyby mi nie wyszło, 
znalazłabym po prostu inną pracę 
– opowiada. Dużą inspiracją dla 
Ewy była też historia Carson Ellis. 
Amerykańska ilustratorka w swo-
ich dziełach lubi nawiązywać do 
słowiańszczyzny, a co najważniej-
sze: zaczęła tworzyć dopiero po 
trzydziestce. 
– Miałyśmy podobną historię. Ja 
też zaczęłam zawodowo ilustro-
wać w okolicach trzydziestki 
– mówi artystka. A jak wyglądał 
proces zakładania własnego biz-
nesu? – Samo założenie firmy 
jest bardzo proste, ale ja sta-
rałam się jeszcze o dofinanso-
wanie z urzędu pracy. Później 
okazało się to bardzo przydat-
ne. Tak się tylko wydaje, że to 
jest straszne, że trzeba złożyć 
wniosek, przygotować bizne-
splan. Metodą małych kroków 
wszystko się da szybko zrobić 
– zapewnia Ewa. Jak na jej de-
cyzję zareagowali bliscy? – Moja 
mama zawsze mówiła, że jestem 
ścisłym umysłem. Poszłam jednak 
do liceum na profil humanistyczny, bo 
uwielbiałam książki, twórczo mnie inspi-
rowały. Całe życie słyszałam jednak, że ilu-
strację albo malarstwo dobrze jest traktować jako 
hobby, a nie żyć z tego. Moja mama widząc jednak to, że 
bardzo mi zależy, zmieniła zdanie – wspomina Ewa i dodaje: – Bar-
dzo mnie wspierała w założeniu firmy. To było niezwykle wzruszające.
Przepis na oryginalność
Pracownię Ewa otworzyła w kwietniu zeszłego roku. Od tego czasu 
stworzyła już całe mnóstwo zabawnych ilustracji, które pobudzają wy-
obraźnię dzieci i dorosłych. Skąd artystka czerpie inspiracje? Czy ma na 
to jakiś przepis? – Lubię rzeczywistość i lubię ją przeżywać. Ilustracja 
to część mojego życia. Dodaję do tego nutkę baśniową i tak powstaje 
obraz – śmieje się Ewa. Co więcej, w jej twórczości widać inspirację daw-
nymi tradycjami grafiki książkowej. 
– Wychowywałam się na książkach po starszym rodzeństwie. Tam nie 
było tak krzykliwych barw, jak dzisiaj. Była we mnie tęsknota za natu-
ralnymi kolorami. Opracowując własną stylistykę, stworzyłam swoją 

paletę barw. Maluję na siedmiu kolorach – dodaje ilustratorka. Wśród 
jej dzieł są m.in. humorystyczne kartki okolicznościowe, np. figa z ma-
kiem, a także plakaty dziecięce o tematyce roślinnej oraz zwierzęcej,  
w tym niedźwiedź śniący o fabryce miodu. –  Mam też bardzo fajne pro-
jekty indywidualne dla dzieci. Zapoznaję się z nimi i one są bohatera-
mi obrazków. Teraz będę rysowała miśki. Jedno jest niezdarną pandą,  
a drugie łakomczuchem, niedźwiadkiem brunatnym – dodaje ilustrator-
ka. Artystka ma na koncie także autorską, ilustrowaną książkę „Mimo”, 
która porusza historię o niezwykłej sile dziecięcej przyjaźni. W planach 
jest również kolejna publikacja, a w pierwszej połowie tego roku Oficy-
na Wydawnicza Retman wyda baśnie mazurskie z jej ilustracjami.  
Bardzo ciekawe jest też to, że Ewa tworząc różne dzieła na zlecenie, 
potrafi zachować indywidualność. Jak przyznaje, dostaje zapytania od 

klientów, czy by nie namalowała czegoś w podobnej  do konkretnego 
twórcy stylistyce, ale nigdy się na to nie zgadza. – Polecam 

wtedy klientowi, by udał się do ilustratora, którego 
dzieła mu się podobają – mówi artystka, po czym 

dodaje: – W dzieciństwie koleżanka ukradła mi 
obrazek, wysłała go na konkurs plastyczny. 

Było mi bardzo przykro. Wiem, jak to boli, 
bo rysowanie jest bardzo osobiste. To uze-

wnętrznianie siebie. Wiele lat minęło, 
zanim pokazałam komuś moje prace  

i przestałam je chować do szuflady. 
Jak jej się udaje zachować oryginal-

ność? – Odcięłam się od przeglą-
dania dzieł innych –  zapewnia ilu-
stratorka, po czym dodaje:

 – Ważne, by dużo ćwiczyć. 
Najlepiej nie przerysowywać 
rzeczy innych. Warto być  
w zgodzie ze sobą, podob-
nie jak w życiu. Ważne jest 
też trenowanie ręki, do-
pracowanie swojej kre-
ski, stylistyki postaci  
i wypracowanie własnej 
palety kolorystycznej. 
Według mnie tym tkwi 
największa tajemnica.
A jak wygląda pro-
ces tworzenia ilu-
stracji? Ewa pracuje  
w domu, a jej miej-
scem pracy jest wła-
sne biurko. – Jak mu-

szę coś namalować, 
to ściągam komputer, 

rozkładam papier i paletę 
– dodaje artystka. Najpierw 

robi wiele luźnych szkiców, póź-
niej przenosi to na papier akwarelo-

wy, a następnie zajmuje się malowaniem. 
– Samo malowanie jest najkrótszym etapem, 

najtrudniejsze jest dopracowanie szkicowe w ołówku  
i ustawienie kompozycji – opowiada ilustratorka. W pracy zawsze to-
warzyszy jej muzyka. Najczęściej filmowa, bo jak przyznaje artystka, 
tekst wywołuje u niej rozkojarzenie. – Lubię też Chopina, ale nie mogę 
go słuchać do malowania. Jest taki ekspresyjny, że kreska mi drży. Nie 
mogę mieć przy nim spokojnej ręki – śmieje się Ewa.
Książka dla dziecka
Każdy z nas ma swoją ulubioną książkę z dzieciństwa. Dla jednych będą 
to np. „Dzieci z Bullerbyn”, dla innych „Baśnie Andersena” lub „Alicja  
w krainie czarów”. Wielu z nas pamięta nie tylko niezwykłe historie, 
ale też piękne ilustracje. Często te obrazy zostają w niektórych na całe 
życie. Co więcej, dzieci to bardzo wymagający odbiorcy. Ewa Kownac-
ka też ma tego świadomość. Mimo, że jest wielką miłośniczką przygód  
i bujania w obłokach, do swojej pracy podchodzi bardzo poważnie.  

Ludzie54 



– Stresuję się malując dla dzieci. Staram się to zrobić jak naj-
lepiej, bo wiem, że najmłodsi są w momencie kształtowania 
się twórczo i literacko, więc treści powinny być jak najlepszej 
jakości, żeby nie było tam np. przekazywanych fałszywych 
wzorców. To bardzo odpowiedzialne zadanie, nawet w obrazie 
– podkreśla Ewa. A jakie książki pamięta z dzieciństwa? –  Z ilu-
strowanych to „Baśnie Ludów Północy”, szczególnie opowieść 
o niedźwiedziu, który stracił ogon. Lubiłam też baśnie braci 
Grimm, Andersena, La Fontaine’a. Ale też mitologię grecką  
z ilustracjami, wcale nie dla dzieci – śmieje się ilustratorka  
i dodaje: – Straszyłam brata wizerunkiem Meduzy.

autor: Karolina Wysocka/  
ilustracje: Ewa Kownacka, Czary Malary
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W czasach kiedy doba stała się za krótka, część naszego życia przenieśliśmy do sieci. Internet stał się miejscem, w którym robimy 
wiele rzeczy, m.in. poznajemy ludzi i szukamy miłości. Do randkowania on line miałam zawsze sceptyczny stosunek. Trwało to do 
momentu, kiedy z braku czasu na poznanie kogoś nowego i za namową znajomych, zalogowałam się na Tinderze. 

Aplikacja, o której słyszałam głównie negatywne opinie („tam wszyscy 
szukają wyłącznie łatwego i szybkiego seksu”) wydała mi się najprost-
sza w obsłudze. Do tematu podeszłam z dystansem, doskonale wiedząc 
czego chcę, a co mi nie odpowiada i na tej podstawie stworzyłam swój 
profil. Trzy zdjęcia, imię i zero opisów. Zaznaczyłam tylko kto mnie inte-
resuje, w jakim przedziale wiekowym i określiłam teren „poszukiwań”. 
Na efekty długo nie musiałam czekać, telefon cały czas wibrował od 
polubień. Tinder wysyłał mi zdjęcia potencjalnych partnerów, a ja odha-
czałam tych, którzy mi się nie podobali i czasem dawałam lajka tym, 
którzy wydali mi się interesujący. I tu następuje ciekawostka: wśród 
prezentowanych mi panów znalazło się paru dobrze mi znanych… mę-
żów, ojców, partnerów… przemilczałam temat. 
Większość wiadomości jakie dostawałam to były faktycznie zapro-
szenia do niezobowiązujących przygód. Pojawiały się też osoby, któ-
re po prostu chciały mnie poznać. Jednak ta forma randkowania nie 
pociągnęła mnie za bardzo i szybko się tym znudziłam. Dodatkowo,  
w międzyczasie, nastąpiły pewne zmiany w moim życiu, więc decyzja  
o rezygnacji z Tindera nie była trudna. Wrażenia po tym romansie  
z randkowania on line mam raczej dobre. Nic mnie przykrego nie spo-
tkało a wręcz przeciwnie. Dlatego pomysł, by pokazać jasną stronę tej 
sfery życia wydał mi się interesujący. Okazało się, że są ludzie którzy 
na tej podstawie stworzyli trwałe, oparte na uczuciu związki. Jeśli się 
bardzo chce, to można. Oto kilka z tych historii. Każda z nich jest praw-
dziwa, inspirująca, tylko imiona bohaterów zostały zmienione, na ich 
prośbę.

Agnieszka i Marc
Miejsce pierwszego spotkania: Tinder
Zanim zaczęłam spotykać się z moim chłopakiem, używałam Tindera 
od kilku miesięcy. Zawsze byłam bardzo podekscytowana poznawa-
niem ludzi w ten sposób. Traktowałam to zupełnie na luzie, nie miałam 
konkretnych oczekiwań. Przyjechałam do Hamburga, sama. Byłam 
nowa w mieście, więc chciałam wychodzić i poznawać ludzi. Tinder był 
moim łącznikiem. Niektóre z tych spotkań były kompletną wtopą, nie-
które jednorazowym romansem, a z niektórymi w ten sposób poznany-
mi chłopakami jestem w koleżeńskim kontakcie do dziś. Czasem Tinder 
mnie rozczarowywał, lecz głównie był świetną rozrywką. 
Nigdy nie lubiłam czatu i w ten sposób przeprowadzanych rozmów. 
Wymienianie się częstymi i krótkimi wiadomościami mnie nudzi. Gdy 
ktoś mnie interesował, chciałam się spotkać choćby następnego dnia. 
Tak też było z moim chłopakiem. Bardzo podobał mi się na zdjęciach, 
zainteresował mnie tym czym się w życiu zajmuje i ładnie pisał. Na 
pierwszą randkę poszliśmy po tygodniu. A już po drugiej poczułam, że 
mi zależy i traktuję sytuację poważnie. Jednocześnie wiedziałam, że on 
jest świeżo po rozstaniu. Starałam się niczego nie oczekiwać, nie chcia-
łam naciskać, sama postanowiłam dać sobie czas. Spotykaliśmy się tak 
wiele miesięcy, coraz częściej, intensywniej, oboje straciliśmy zaintere-
sowanie innymi ludźmi, nawet zamieszkaliśmy obok siebie. Poznałam 
jego znajomych, on moich. Dałam mojemu uczuciu dojrzeć, aż w końcu 
wiedziałam, że jestem po uszy zakochana. W strachu, ale dzielnie, mu 
to wyznałam. Tym samym czując piętno sytuacji, bo ten romans już nie 
miał racji bytu. Chciałam go kochać otwarcie i planować wspólne po-
dróże. Po kilku dniach przyszedł do mnie i wyznał, że tak naprawdę też 
tego chce. Dalej sprawy toczyły się swoim spokojnym tempem, które 
nam dobrze robiło. Dziś po czterech latach związku mieszkamy ze sobą, 

kochamy się na zabój, a Tindera wspominamy ze szczególnym senty-
mentem.
Portale randkowe to katalogi ludzi, z których można co najwyżej wy-
wnioskować czy warto się z kimś spotkać czy absolutnie nie. Myślę, że 
trzeba z nich korzystać z przymrużeniem oka, podchodzić do tego z dy-
stansem, cieszyć się tak łatwą możliwością poznawania nowych ludzi. 
No i w końcu nie oczekiwać, że ktoś okaże się takim jakim my chcemy 
by był.

Justyna i Karol
Miejsce pierwszego spotkania: forum muzyczne pewnego zespołu roc-
kowego
Wtedy na forach istniały czaty, w których użytkownicy często pisali  
o swoich życiowych żalach. Karol coś napisał tam o sobie, a ja odpisa-
łam mu w wiadomości prywatnej. Chwilę potem rozpoczęła się dysku-
sja o nas samych, zaczęliśmy się poznawać. Ta wymiana zdań i myśli 
trwała około trzech miesięcy. Poznaliśmy się wtedy dość dobrze i po-
stanowiliśmy przejść na kontakt telefoniczny. Chęć spotkania wydała 
się naturalna, jedyną barierą była odległość i finanse. Mieszkaliśmy na 
dwóch krańcach Polski, dzieliło nas 700 km. Natomiast finanse... hmm… 
Karol dopiero rozpoczął jedne studia, natomiast ja nadal byłam w li-
ceum i jak łatwo się domyślić nie mieliśmy większych środków i możli-
wości na podróżowanie po Polsce. Prawdę mówiąc oboje długo oszczę-
dzaliśmy i dopiero po odłożeniu pewnych środków zdecydowaliśmy się 
na spotkanie w połowie drogi. W końcu postawiliśmy na tym, że chcemy 
tego w pełni i zdecydowaliśmy się na studia w jednej miejscowości, tak 
by dać związkowi szansę.
Baliśmy się pierwszego spotkania twarzą w twarz, nie wiedzieliśmy 
jak ono wypadnie. Obecność drugiej osoby była dla nas bardzo istotna  
i tego nam najbardziej brakowało po kilku miesiącach rozmawiania. Do-
datkowo nie znaliśmy miasta, w którym się znaleźliśmy. Siedzieliśmy 
w hostelu i słuchaliśmy muzyki, nie mając zbytnio ochoty na chodze-
nie po mieście. Nawet pizza, którą zamówiliśmy do pokoju pochodziła  
z restauracji położonej 30 metrów od nas (śmiech). Jedyna rzecz, która 
nas nie stresowała to reakcja na wygląd drugiej osoby. Nie retuszowa-
liśmy siebie na zdjęciach zamieszczonych na forum, co jest aktualnie 
powszechne. Dlatego też spotkanie nie było dla nas zbytnim zaskocze-
niem. Byliśmy wobec siebie szczerzy, dlatego fotografie też takie były  
i oddawały po prostu nas takimi jakimi jesteśmy.
Miłość pojawiła się już wcześniej. Wyznaliśmy sobie uczucie jeszcze 
przed spotkaniem. Chcieliśmy tego związku i tej relacji. Spotkanie było 
kolejnym krokiem. Oczywiście rodziły się pewne obawy jak to będzie 
wyglądało i jakie będą tego dalsze konsekwencje. Nie wiedzieliśmy jak 
połączyć nasze drogi życiowe, a także plany ze studiami i miejsce za-
mieszkania. Docelowo wiedzieliśmy przecież, że nie możemy mieszkać 
ciągle osobno (na dwóch krańcach Polski). Aktualnie jesteśmy ponad 
7 lat ze sobą, z czego ponad 2 lata w małżeństwie. Spodziewamy się 
dziecka (uśmiech). Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego naszego 
życia i nie zmienilibyśmy w nim ani jednej historii.
Nie wiem czy powinniśmy doradzać innym by spróbowali poszukać mi-
łości w sieci. Ludzie się przecież różnią i różne historie mogą się zdarzyć. 
My dopasowaliśmy się idealnie. Postawiliśmy na maksymalną szczerość 
i zaufanie. Niemniej historie o wykorzystaniu finansowym czy nawet 
seksualnym zapewne mają miejsce w rzeczywistości. Radzilibyśmy 
ostrożność i dobre poznanie siebie przed spotkaniem twarzą w twarz. 
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Joanna i Alan
Miejsce pierwszego spotkania: match.com

W Anglii gdzie mieszkamy, randkowanie on line jest czymś naturalnym 
i nie jest to temat wstydliwy. Ludzie z braku czasu po prostu nie mają 
jak się poznać. Sama musiałam się do tego pomysłu przekonać, tym bar-
dziej, że po 30-tce zmienił mi się gust co do mężczyzn. Z wysokich blon-
dynów przerzuciłam się na brunetów w stylu Roberta Downeya Jr. i ta-
kiego mężczyznę zapragnęłam poznać. Do randkowania internetowego 
przygotowała mnie moja znajoma, która miała już w tym temacie spore 
doświadczenie. Okazało się, że to nie takie proste i należy trzymać się 
pewnych zasad.
Najpierw musiałam sobie wyobrazić jakiego faceta chcę poznać, cze-
go od niego oczekuję i czego pragnę. Następnie zabrałam się za przy-
gotowanie mojego profilu na portalu randkowym. W tym przypadku 
zarówno zdjęcia jak i opis są szalenie ważne. Najlepiej jak „o sobie” 
napisze ktoś za nas, kto nas dobrze zna, w krótki i dowcipny sposób, 
gdyż Brytyjczycy nie lubią zbyt rozwlekłych zdań i brania życia zbyt se-
rio. Druga rzecz to zdjęcia. Tu się dobrze przygotowałam, pomogła mi  
w tym wiedza zdobyta na studiach z reklamy. Wykonałam trzy fotogra-
fie. Na pierwszej stoję w ogrodzie ubrana w sukienkę i w kapelusz, że 
niby jestem na eleganckim garden party (śmiech). Do tego stoję bokiem 
i z kimś rozmawiam, kogo nie widać na zdjęciu (bo faktycznie nikogo 
tam nie było). To zdjęcie miało pokazać, że prowadzę światowe, arcycie-
kawe życie i zostałam złapana przypadkiem przez fotografa w trakcie 
rozmowy (śmiech). Druga fota, tzw. z przypadku. Ja w biurowym outfi-
cie, biegnąca gdzieś przed siebie, że niby  nie mam czasu, bo taka zapra-
cowana jestem. I trzecie zdjęcie, coś w tylu selfie ale trochę niewyraźne, 
trochę w ruchu, trochę „mi nie zależy”. Tak oto przygotowana, zalogo-
wałam się na portal dla singli.

Alan, mój partner, mąż, przyjaciel, ojciec naszego syna, od samego po-
czątku do mnie pisał, ale nie od razu się nim zainteresowałam. Był miły… 
za miły. Co dla dziewczyny takiej ja, było podejrzane. Przyzwyczajona 
do raczej skandynawskich typów, byłam podejrzliwa i myślałam nawet, 
że może jest gejem, gdyż traktował mnie z ogromnym szacunkiem i esty-
mą. Ale nie odrzuciłam go. W tym samym czasie przez portal poznałam 
dwóch panów. Chwilę się z nimi spotykałam. Było fajnie ale żaden nie 
nadawał się na wspólne życie, a ja właśnie tego szukałam – związku. I tu 
znowu pojawił się Alan, miły, dowcipny, szarmancki. Dałam mu szansę.
Kiedy umawiamy się z kimś przez portal randkowy to należy się spotkać 
w jakimś neutralnym miejscu i najlepiej na tzw. szybką kawkę. Ja z Ala-
nem umówiłam się w knajpce, popołudniu, nad kanałem. Dałam sobie 
pół godziny. Jeżeli po tym czasie mnie zaintryguje zostanę na dłużej. 
Szybka kawka skończyła się rowerową przejażdżką. Alan twierdzi, że się 
wtedy we mnie zakochał, był ponoć oczarowany moją jazdą na rowerze 
w sukience i na obcasach (śmiech). Po tym spotkaniu zaczęliśmy się spo-
tykać, ale ja się nie spieszyłam. Chciałam mu się najpierw przyjrzeć. Był 
intrygujący i nie poddawał się. Przekonał mnie finalnie do siebie po akcji 
z wyjazdem do Edynburga. 
Zaproponował, żebyśmy pojechali do Edynburga, do jego rodziny i na fe-
stiwal teatralny, który się wtedy odbywał. Pomysł był fajny ale pomyśla-
łam sobie, że go jeszcze przetrzymam i sprawdzę. Poprosiłam go, żeby 
w trakcie pobytu w Edynburgu wysyłał mi codziennie kartkę ze zdjęciem 
miasta i krótkim opisem, tego co robi, co widzi, cokolwiek. Zgodził się 
i mnie zaskoczył. Dostawałam codziennie po kilka fotografii, z krótki-
mi pięknie i dowcipnie napisanymi komentarzami. To było tak dobre, że 
zaczęłam oczekiwać każdej kartki z utęsknieniem. Ta akcja dotarła do 
mnie mentalnie, wiedziałam że to on, zaczęłam to czuć i kiedy wrócił do 
Londynu wiedziałam, że chcę z nim być. I jestem… szczęśliwa.

autor: Aneta Dolega / Ilustracje: Ewa Kownacka, Czary Malary



dr hab. Maciej Kowalewski, socjolog
Motywacje użytkowników portali randkowych są różne. To może być chęć nawiązania romantycznej relacji, to może być także przy-
padkowy seks, potrzeba komunikowania się z innymi, potwierdzanie własnej wartości, chęć przeżycia emocjonującej przygody czy po 
prostu podążanie za trendem. 
Aplikacje takie jak Tinder pokazują bardzo wyraźnie, jakimi schematami posługujemy się w relacjach społecznych. To jest mechanizm 
ukształtowany przez ewolucję – w przelotnych kontaktach, kiedy nie mamy zbyt wielu informacji o drugiej osobie posługujemy się sche-
matami. Przypisujemy ludzi do kategorii, to ułatwia nam rozpoznawanie intencji i ustawienie relacji z drugą osobą. Kiedy ktoś zaczepi 
nas na ulicy, kiedy robimy zakupy, posługujemy się klasyfikacjami, bo to jest nasz mechanizm obronny. Tak samo robimy, oglądając 
zdjęcia potencjalnych partnerów. Posługiwanie się schematami jest konieczne, bo dysponujemy mniejszą liczbą danych o drugiej osobie. 
Mamy do czynienia tylko ze zdjęciem i opisem, więc pierwsze wrażenie jest ograniczone. I decydujące. Z badań nad użytkownikami Tin-
dera wynika, że tym, co wpływa na naszą atrakcyjność jest „autentyczność”. Wszelkiego rodzaju mistyfikacje, niespójność wizerunku, 
fałszywe przebrania, operowanie przesadą – budzą automatycznie nieufność.

Agnieszka Strzelec, psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener psychoedukacji 
Żyjemy w trudnych czasach dla relacji międzyludzkich. Coraz bardziej się izolujemy od siebie. Powody tego są różne: brak czasu, szybki 
pęd życia, presja, a także pragmatyzm czy wręcz wygoda. Ponadto obawiamy się siebie nawzajem, boimy się odrzucenia. Z drugiej stro-
ny bardzo tęsknimy za bliskością, za drugim człowiekiem, co jest naturalne a staje się czymś trudnym do zrealizowania. Mam dystans do 
portali randkowych. Wśród moich pacjentów są osoby, które mają z tym medium złe doświadczenia. Portale randkowe działają trochę 
jak książka telefoniczna. Przychodzimy, zdobywamy uwagę i odchodzimy bez żadnych konsekwencji. 
Jeżeli jednak mamy już taką potrzebę, to dobrze jest się zastanowić nad tym, czego tak naprawdę potrzebujemy i kogo chcemy tam zna-
leźć. W internecie jest łatwo stworzyć nowy obraz siebie, zafałszowany, wyidealizowany, nie zawsze zgodny z rzeczywistością. Kiedy już 
zdecydujemy się na poznanie kogoś w ten sposób, to warto zachować dystans. Warto trzymać się pewnych ustalonych zasad moralnych, 
przestrzegać systemu wartości i zachowań obowiązujących w danej kulturze. Nie czatować miesiącami, tylko dążyć do jak najszybszego 
spotkania się w tzw. realu. Jak już wybieramy miejsce na randkę, to niech to będzie coś neutralnego. Jeżeli chcemy kogoś poznać, to z 
założeniem, że jesteśmy zaciekawieni druga osobą, a nie tylko prezentacją siebie.
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Co
 nas irytuje

w związkach?



„Z kim tak ci będzie źle jak ze mną” śpiewała Kalina Jędrusik. Jak wszyscy wiemy, nie ma związków idealnych. Chyba nie ma też par, które w ogóle 
się nie kłócą, nie sprzeczają, czy chociaż nie mają różnych zdań. Co więcej, psychologowie często podkreślają, że zdrowe relacje nie są całkowicie 
wolne od sprzeczek, a kłótnie są potrzebne, gdyż nadają związkowi dynamikę. Nie pozwalają na zaleganie urazów i niechęci. My też postanowili-
śmy wtrącić w te rozważania swoje trzy grosze i porozmawiać z różnymi osobami na temat kłótni i zachowań, które nas irytują w partnerach. A na 
sam koniec… podamy sprawdzone recepty na wyjście z sytuacji konfliktowej oraz dobry związek!

Spory są nieuniknione. Ludzie mają róż-
ne poglądy, temperamenty i inaczej 
reagują na konkretne sytuacje. Dlate-
go też terapeuci często radzą, by nie 

rezygnować z nieporozumień, ale zamieniać je 
w produktywne rozmowy.
Domowe drobnostki i nie tylko
Wiele par rzadko sprzecza się o poważne spra-
wy, ale o błahostki jak najbardziej. Co nas iry-
tuje? O co się najczęściej kłócimy? – Wszystko 
zależy od tego, na jakim etapie związku jeste-
śmy. Na początku często sporo idealizujemy, 
później zaczynamy jednak zauważać różne 
rzeczy, które nam przeszkadzają – podkreśla 
psycholog i psychoterapeuta Karolina Drelich, 
po czym dodaje: – Najczęstsze powody są naj-
bardziej prozaiczne. Kiedy ludzie się od siebie 
oddalają, zaczynają zwracać uwagę na dro-
biazgi. Do sprzeczek mogą prowadzić kłopoty  
z podziałem obowiązków w domu, czy po ja-
kimś czasie rozczarowanie drugą osobą, gdyż 
na początku miało się wyidealizowany jej ob-
raz.
Co na to nasi rozmówcy? Zdają się potwier-
dzać tezę, że denerwują nas często zupełne 
błahe sprawy. 
– W związku może nas irytować wszystko. 
Relacja miłosna to połączenie dwóch różnych 
osób i ta różnorodność powoduje, że inaczej 
postrzegamy świat. Pojawiają się sytuacje kon-
fliktowe i problemy, a to może nas irytować – 
podkreśla szczecińska pisarka, trener biznesu 
i coach Sylwia Trojanowska, która od 22 lat 
jest w związku małżeńskim. Podobne zdanie 
ma stomatolog Edyta Wejt-Tawakol z Dental 
Center Wejt&Tawakol. – Sytuacje konfliktowe 
zdarzają się zawsze, mimo największej miłości 
i zaangażowania w związek – mówi. Do sprze-
czek często doprowadzają drobiazgi z życia 
codziennego. Na przykład słynne rozrzucone 
skarpetki, podniesiona deska klozetowa, zo-
stawione naczynia na stole, wieczorne pod-
jadanie, czy powolność w podejmowaniu de-
cyzji przez partnera. To jednak tylko niektóre 
drobnostki, jakie wymieniają rozmówcy. – Do 
szału doprowadzają mnie np. rzeczy mojego 
partnera porozrzucane po całym mieszkaniu, 
czy zostawianie pootwieranych szafek. Ja je-
stem bardziej pedantyczna. Irytuje mnie też 
brak podzielności uwagi. Mężczyźni zanim się 
zajmą kolejną sprawą, najpierw muszą zrobić 
pierwszą. Kobiety potrafią robić wiele rzeczy 
na raz – śmieje się Barbara Pindera z firmy Im-
presja, która w związku jest od 10 lat i podkre-
śla, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. 
A jaka jej cecha najbardziej irytuje partnera? 
– Większość rzeczy robi po swojemu, nawet 
konsultując ze mną wcześniej daną sprawę  
i tak zrobi, jak uważa – mówi Konrad. Barbara 
puszcza jednak przy tych słowach oczko. – Nie 
do końca się z tym zgadzam – dodaje. 
Ciekawe drobnostki wymienia też Joanna Hu-
egel z agencji Wonder, która ze swoim mężem 

jest w związku 14 lat. – Irytuje mnie niespusz-
czona deska klozetowa, rozrzucone buty. 
I najważniejsze: mój mąż musi wieczorem 
„memlać” paluszki z masłem albo żelki. Bardzo 
mnie to denerwuje. Jest też uzależniony od Fa-
cebooka, po pracy potrafi siedzieć w mediach 
społecznościowych godzinami – wymienia. 
Piotr, mąż Joanny od razu znajduje na to od-
powiedź. – A ona pali papierosy, jest od tego 
uzależniona! – podkreśla. 
Kolejni rozmówcy również mają wiele do po-
wiedzenia. O drobnostki sprzeczają się ak-
torka szczecińskiego Teatru Polskiego Sylwia 
Różycka i jej mąż Marcin Tomaszewski, jeden z 
najlepszych europejskich alpinistów. Nic dziw-
nego, w końcu pod jednym dachem łączą dwa 
zupełnie inne światy: teatru i gór. – Najbardziej 
denerwuje mnie zamyślenie męża, np. kiedy 
wspominam o wyrzuceniu śmieci – żartuje ak-
torka, po czym dodaje: – On jest spod znaku 
wagi. Wiadomo: waga, to rozwaga. Musi posie-
dzieć, pomyśleć. Ja jestem rybą, szybko podej-
muję decyzje, cechuje mnie emocjonalność. A 
co z poważniejszych spraw powoduje napięcia 
w ich związku? – Moja i jego praca się na mnie 
odbija. Potrzebuję czasu, by np. wyjść z posta-
ci. Obliczyliśmy z mężem, że potrzebuję na to z 
pół godziny, do 40 minut. Zajęcie mojego męża 
natomiast wywołuje we mnie stan dużego re-
spektu dla natury. Gdy on wyjeżdża, to czuję 
się jak na siłowni, spinają mi się wszystkie 
mięśnie. Przeżywam dwa zawody – tłumaczy 
Sylwia Różycka. 
Wśród naszych rozmówców znaleźli też tacy, 
którym udaje się uniknąć sprzeczek o błahe 
sprawy. – Nie zwracamy uwagi na drobiazgi. 
Uważam, że dom jest miejscem, w którym 
człowiek potrzebuje luzu i według mnie kłót-
nie o błahostki są bez sensu. Mój mąż mówi, że 
szkoda czasu na sprzeczki i ciche dni. Trzeba 
korzystać z życia, a nie kłócić się – podkreśla 
Małgorzata Figurska z klubu fitness Mazowiec-
ka 13, która ze swoim partnerem zna się od 25 
lat, a od 16 jest w związku małżeńskim. Dodaje 
jednak, że w każdej relacji zdarzają się konflik-
ty, na szczęście zawsze potrafi z mężem zna-
leźć wyjście z nieprzyjemnej sytuacji. 
Burza w szklance wody
Sprzeczki są wpisane w życie. Co zrobić, jak już 
dojdzie do kłótni? Jak wyjść z sytuacji konflik-
towej? – Najlepiej poczekać do momentu, gdy 
emocje opadną i wtedy porozmawiać o tym, co 
można zrobić, by obie osoby czuły się w związ-
ku dobrze. Później warto ustalić sobie granice 
oraz cele – podkreśla psycholog Karolina Dre-
lich. A jakie sposoby mają nasi rozmówcy?
 – Rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozma-
wiać. Impasy przytrafiają się nawet w bardzo 
dobrych związkach. Rozmowa daje oczyszcze-
nie, zacieśnienie relacji. W jej trakcie warto też 
powiedzieć coś miłego drugiej osobie, docenić 
ją – mówi Sylwia Trojanowska, po czym doda-
je: – To niełatwe, ale dumę należy zostawić 

za drzwiami. To ona nie pozwala powiedzieć 
dwóch najprostszych słów: przepraszam  
i dziękuję. Nie chodzi o to, żeby się płaszczyć, 
ale pójść do drugiej osoby z chęcią porozumie-
nia się. Oczywiście, jeśli zależy nam na związ-
ku. 

Siłę rozmowy docenia także Barbara 
Pindera. – Kłótnie są potrzebne, gdyż 
są jak burza, która oczyszcza powie-
trze. Warto mówić o tym, co nam leży 

na sercu, a nawet to wykrzyczeć. Może być to 
burza z piorunami, która po chwili uspokoi at-
mosferę. Po sprzeczce z partnerem szczerze 
rozmawiamy. Według mnie to jest właśnie 
najlepsza forma wyjścia z sytuacji konflikto-
wej – zapewnia. Podobnie uważa Małgorzata 
Figurska. – Kiedy pojawiają się emocje, to sta-
ram się przeciągnąć, przedłużyć tę rozmowę. 
Później próbuję porozmawiać z samą sobą. 
Staram się wtedy spojrzeć ze strony drugiej 
osoby. To nie jest łatwe, ale staram się pomy-
śleć, co ona może czuć. Uważam, że trzeba ze 
sobą porozmawiać, powiedzieć sobie różne 
rzeczy, nawet czasem przykre. Częste rozmo-
wy są bardzo ważne, pomagają wyjaśnić wiele 
spraw – tłumaczy.
Ciekawe rozwiązania mają też inni. Joanna 
Huegel wraz z mężem podkreślają, że mają po-
dobne poczucie humoru i to właśnie pomaga 
im wychodzić z konfliktu. – Po kłótni zaczy-
namy się śmiać z tej sytuacji, co pozwala nam 
ochłonąć, ostudzić emocje – mówi Piotr. Jego 
żona zaś dodaje: – Tuż po sprzeczce, jak się 
zdenerwuję na męża, to gdy on się odwróci, 
robię głupie miny, pokazuję mu język. Pozwala 
mi to rozładować napięcie. 

Sylwia Różycka również ma swój spo-
sób na pozbycie się negatywnych 
emocji po kłótni. – Czasem wystarczy 
wyjść z domu na 5 minut, czasem włą-

czam muzykę, która nam się dobrze kojarzy. 
Idę pobiegać, wychodzę na spacer i wtedy 
złość mi przechodzi – podkreśla artystka. A co 
proponuje Edyta Wejt-Tawakol, która w szczę-
śliwym związku jest od 22 lat? – Podstawowe 
elementy polepszenia sytuacji to chęć pra-
cy nad sobą i tu podkreślę nad sobą, nie nad 
partnerem, właściwa komunikacja i potrzeba 
rozmowy. Zakreślenie granic, które są konse-
kwentnie przestrzegane, z poszanowaniem 
granic partnera oraz zdystansowanie się do 
problemu i własnej osoby – tłumaczy.
Związek w oczach innych
Przyglądając się znajomym parom, często 
zauważamy różne rzeczy. Co irytuje nas w in-
nych związkach? Psycholog Karolina Drelich 
wymienia idealizację i publiczne „pranie bru-
dów”. Podobne rzeczy wyliczają też pozostali 
rozmówcy. Warto o nich wspomnieć, bo prócz 
pobłażliwego uśmiechu, mogą skłonić również 
do refleksji. 
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– Niedocenianie partnera. Nie potrafimy np. 
powiedzieć świetnie dziś wyglądasz, zrobiłeś 
dobre zakupy. Nie doceniamy prostych sytu-
acji i zachowań. Powinniśmy cieszyć się z dro-
biazgów, one budują wielkie rzeczy. Szczere  
i uczciwe komplementy dotyczące drobnych 
elementów pokazują, że zauważamy drugą 
osobę. Tworzą ciepło domowe. Bez nich rodzi 
się frustracja – tłumaczy Sylwia Trojanowska. 
Barbara Pindera wymienia brak szacunku do 
drugiej osoby i niedbanie o siebie oraz relację. 
– W niektóre związki szybko wkrada się ruty-
na, a człowiek powinien się starać całe życie, 
dbać o siebie wizerunkowo i duchowo – doda-
je. 

O podobnych rzeczach mówi Mał-
gorzata Figurska. – W związkach 
innych irytuje mnie to, jak niemiło 
niektórzy się do siebie zwracają  

– i po chwili dodaje: – Nie podoba mi się też 
to, że często ludzie po jakimś czasie przestają  
o siebie dbać. W moim małżeństwie każde  
z nas stara się być atrakcyjnym dla drugiej oso-
by. 
Piotr Huegel wraz z żoną podkreślają, że  
w zachowaniach innych par irytują ich publicz-
ne kłótne oraz bardzo nieżyczliwie zwracanie 
się do siebie. Sylwia Różycka zwraca uwagę 
na coś innego. – Nie zmieniam swojego męża. 
Nie namawiam go do tego, by upodobnił się 
do mnie. On też mnie nie zmusza. Denerwuje 
mnie to, że w innych związkach ludzie potrze-
bują się upodabniać do siebie. Kocham inność 
mojego męża, choć pokusa we mnie czasem 
krzyczy „Spójrz na to tak, jak ja to widzę”  
– podkreśla z uśmiechem. 
Recepta na szczęśliwą relację
Każdy związek jest inny, ale mimo to, warto 
pamiętać o podstawowych kwestiach, któ-
re pomagają tworzyć udaną relację. – Trzeba 
dbać o siebie, o relację i kontakt. Znaleźć czas 
tylko dla dwojga, spędzać go miło. Najlepiej 
nie rozmawiać wtedy o problemach. Może to 
być wyjście do teatru, wyjazd, spacer, coś co 
konkretna para lubi robić razem – tłumaczy 
psycholog Karolina Drelich. To właśnie spę-
dzanie czasu razem jest jednym ze sposobów 
budowania bliskości i intymności w związku. 
O czym jeszcze warto pamiętać? – Ważne jest 
szukanie rozwiązania problemów poprzez 
ustalenie celów i priorytetów. Najlepiej nie 
przejmować się rzeczami drobnymi, które są 
zapalnikami, doprowadzającymi do kłótni. 
Dobrze jest ustalić wspólne cele. Wtedy łatwo 
zauważyć, które sprawy są błahe – dodaje spe-
cjalistka. 
Sylwia Trojanowska zwraca uwagę na trzy 
ważne rzeczy. – Rozmawiaj, doceniaj, akcep-
tuj inność – wymienia je jednym tchem, ale 
wspomina też o dawaniu sobie drugiej szansy.  
– W swoich książkach staram się pokazywać 
życie z jego blaskami i cieniami, w związku  
z czym relacje które opisuję, bywają skompli-
kowane, czasami przepełnione negatywnymi 
emocjami. W powieści „A gdyby tak…” przed-
stawiłam czytelnikom relację kobiety po przej-
ściach i mężczyzny z przeszłością, którzy po 
długim czasie spotykają się ponownie, by… 
zapomnieć o tym, co ich kiedyś poróżniło, by 

dać sobie drugą szansę na wspólne szczęście. 
Czasami, nie zawsze, tak właśnie trzeba zrobić 
w związku. Zapomnieć o tym, co było i spróbo-
wać odbudować relację. Bo to może się udać! 
Bo to może stworzyć coś dobrego! – tłumaczy. 
Na akceptację różnic zwraca również uwagę 
Sylwia Różycka. – Potrzebny nam ktoś, kto ina-
czej patrzy na świat. Nigdy nie przypuszcza-
łam, że będę taką matką i taką żoną, to dzięki 
mężowi – mówi aktorka. Barbara Pindera wy-
mienia szczerość, szacunek oraz moc rozmo-
wy. Na podobne kwestie zwraca uwagę Mał-
gorzata Figurska i dodaje: – W związku bardzo 
ważne jest, by mieć do siebie zaufanie na 100, 
a nawet 200 procent. Jeśli nie ma zaufania, 
ciągle towarzyszy nam strach, niepewność. To 
może być bardzo męczące. Ciekawą receptę 
mają Joanna Huegel wraz z mężem. – Dystans 
do siebie – odpowiadają zgodnie. Wymieniają 
też chwile tylko we dwoje. – Mamy codzienne 
rytuały, czas na chwilę relaksu tylko dla siebie. 
Siedzimy przy kominku i patrzymy w ogień. 
Staramy się razem wyjeżdżać – dodają. Po 

chwili jednak schodzą na poważniejsze tony. – 
Mieliśmy kryzysowe sytuacje, ale walczyliśmy 
o siebie nawzajem. Ja o męża, on o mnie. Nie 
poddaliśmy się – wspomina Joanna. 
Edyta Wejt-Tawakol wymienia kompromis, roz-
mowę i negocjację. Dzieli się  ciekawą histo-
rią. – Zapamiętam na całe życie lekcję, którą 
dostałam od taty, kiedy jako młoda mężatka 
uskarżałam się na męża. Tata z uwagą mnie 
wysłuchał, po czym odrzekł: „A kto Ci powie-
dział dziecko, że to Ty masz rację?”. Mało nie 
spadłam z fotela z wrażenia. Pomyślałam: „Jak 
to? Przecież ja zawsze mam rację”.  I w tym 
momencie wydoroślałam. Rozpoczął się nowy 
etap mojego życia – wyznaje. 
A co my możemy dodać od siebie na koniec? 
Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: 
„Kłóćcie się ile chcecie, niech latają talerze, ale 
nigdy nie kończcie dnia bez zgody”.

tekst: Karolina Wysocka/ ilustracje: Ewa 
Kownacka, pracownia Czary Malary
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bez metryki
Seks 

„Seks jest dobry w każdym wieku. Im jestem starsza tym mam mniej ograniczeń”, „Seks jest zdrowy ale kochana, nawet po 40 
trzeba uważać, bo dysk może wyskoczyć. Trzeba tylko przyjmować odpowiednie pozycje”. Bohaterowie filmu „Sex na emeryturze” 
dwudziestu lat już dawno nie mają, ale entuzjazmu dla życia, a szczególnie dla jego cielesnych przyjemności im nie brakuje. Film 
stworzony przez szczecińskich seniorów pod okiem Krzysztofa Kuźnickiego i Anny Wiśniewskiej porusza temat, który wciąż uwa-
żany jest za tabu. Życie intymne starszych osób. Czy ono w ogóle istnieje?

Dane statystyczne przeprowadzone przez katalońskich lekarzy w 2007 
roku na ten temat są bardzo ciekawe. Otóż, 85 proc. 70-latków ma stałe-
go partnera, 66 proc. ma z nim udane życie seksualne, 5 proc. korzysta 
z usług prostytutek, 60 proc. ludzi po 65 roku życia ma kontakty seksu-
alne częściej niż cztery razy w miesiącu. Ponadto 30 proc. przyznaje się 

do masturbacji. Podobne badania w Polsce wykonał profesor Zbigniew 
Izdebski i okazały się bardzo zbliżone do tych katalońskich: 73 proc. lu-
dzi po 50 roku życia lubi seks, a 65 proc. osób podkreśla, że seks jest 
lepszy kiedy stał się wyłącznie przyjemnością i nie ma nic wspólnego  
z prokreacją.
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– Ależ oczywiście, że seks wśród osób po 60 roku życia istnieje i na do-
datek ma się dobrze – przekonuje Katarzyna Apanasewicz-Tarka, sek-
suolog. – Starsi ludzie po prostu żyją pod ogromną presją społeczną. 
Ich seksualność jest spychana na margines, uważana jest za wstydliwą. 
Sami się z tym nie obnoszą. Dużo wiedzą, ale nie są ekshibicjonistami.  
I potrafią się tym cieszyć.
Moja śp. babcia, która dożyła pięknego wieku 95 lat dała mi kiedyś radę 
związaną z życiem erotycznym. Jako, że trochę w życiu przeszła, była 
dość otwartą osobą oraz kobietą, która nie narzekała na brak adoracji 
ze strony mężczyzn, uznałam, że pomimo różnicy pokoleń wysłucham 
ją. I oto co usłyszałam: „Kochane dziecko, wiąż się zawsze z młodszymi 
od siebie  mężczyznami. Panowie mogą w sypialni tak do 80 roku życia, 
później koniec. My znacznie dłużej. Po co ci stary dziad”.
W artykule „Wolni jak nigdy” autorstwa Pauliny Reiter, który poleciła 
mi seksuolog Katarzyna Apanasewicz-Tarka, czytamy, że nie prawdą 
jest, że starsze kobiety nie są zainteresowane seksem (pomyślałam od 
razu o mojej babci, która nie była pruderyjna w tym temacie). Wręcz 
przeciwnie. Seks nadal lubią zwłaszcza te panie, które wcześniej miały 
udane życie seksualne. Zdają one sobie sprawę z tego, jak ważna jest to 
energia życiowa, którą należy pielęgnować. Niestety w naszej kulturze 
mężczyzna po 60-tce nadal jest atrakcyjny, a kobieta pomimo tego, że 
dłużej żyje i dłużej „może”, już nie. To bardzo krzywdzący stereotyp. 
Mężczyźni wybierają młodsze partnerki a szkoda, gdyż według seksu-
ologów: kobieta po pięćdziesiątce staje się bardziej świadoma siebie  
i rozbudzona seksualnie, mężczyzna zaś wychodzi z fazy seksualnego 
rozbuchania i ma większą potrzebę czułości. To dobry moment na ich 
wspólne spotkanie.
Wracam do filmu „Sex na emeryturze”. Nasi bohaterowie i zarazem 
autorzy filmu odwiedzają sex shop. Miła sprzedawczyni na pytanie czy 
starsi ludzie tu coś kupują, szczerze odpowiada: „wibratory, sztuczne 
pochwy, krążki” (od red. – krążki erekcyjne). Kupują i pewnie używają, 
bo to raczej nie na prezent dla wnuczka.
Co prawda nie mam tylu lat co bohaterowie tego artykułu i filmu ale 
zauważyłam, że z wiekiem i zapewne doświadczeniem, jestem bardziej 
świadoma siebie i bardziej akceptuje swoje ciało niż kiedy miałam 20 lat.  
Edukatorka seksualna dr Alicja Długołęcka, z którą we wspomnianym 

i polecanym artykule rozmawia Paulina Reiter mówi tak: ”kobiety doj-
rzałe cieszą się z tego ciała, że wygląda tak jak wygląda i doceniają to, 
że może być ono źródłem tak ogromnej przyjemności. Kobieta starsza 
potrafi być bardziej asertywna - potrafi lepiej określić, co lubi, czego 
potrzebuje. Ma więc szanse na o wiele bardziej udany seks”. Doktor Dłu-
gołęcka wspomina także o tym, by nie przejmować się kolejnym stereo-
typem, który mówi, że menopauza to koniec seksualności.
„Sex, proszę ciebie, to są ćwiczenia fizyczne i pewien rodzaj gimnasty-
ki, która daje ruch. Ruch dobrze wpływa na mózg, na pamięć. Im seks 
jest bardziej udany tym lepiej wpływa na zdrowie człowieka” mówi ko-
lejna bohaterka filmu „Sex na emeryturze”. Nauka już dawno dowiodła, 
że miłość i seks mają wpływ na zmniejszenie ryzyka występowania 
wielu chorób. Udar, choroby serca, alergie, depresja, artretyzm, angina. 
Lista jest całkiem długa. Z wiekiem, nawet gdy bardzo jeszcze chcemy 
oddawać się tej przyjemnej czynności, zdrowie fizyczne nie zawsze nam 
na to pozwala. Zaburzenia erekcji, suchość pochwy, spadek witalności. 
Lekarze zalecają by odwiedzić seksuologa, ginekologa, by panie ćwi-
czyły mięsnie dna miednicy, by spotykać się w grupach rówieśniczych, 
mieć zainteresowania, uprawiać sport, na tyle na ile jest to możliwe. 
Sam seks to energia życiowa i stoi po stronie życia, szkoda go więc za-
rzucać z upływem czasu. 
A co zrobić z młodymi ludźmi, którzy się dziwią a nawet są zniesmaczeni 
pożądaniem starego ciała? Alicja Długołęcka ładnie na to odpowiada: 
„Ci, co tak mówią, niech się odwalą. To jawna dyskryminacja, Każdy bę-
dzie stary. Na temat seksualności to my najwięcej wiemy dopiero pod 
koniec swojego życia”.
Zatem, kochajmy się, tak długo jak się da i niech wiek pozostanie tylko 
liczbą.

Podziękowania dla Krzysztofa Kuźnickiego (www.ngokamera.pl) 
za umożliwienie obejrzenia filmu „Sex na emeryturze” oraz dla 
seksuolog Katarzyny Apanasewicz-Tarki (www.apansewicz.pl) za 
pomoc przy tworzeniu tego tekstu. 
Artykuł „Wolni jak nigdy”, który jest cytowany w tekście pochodzi 
z tygodnika „Wysokie obcasy” (3 września, 2016).

autor: Aneta Dolega / Ilustracje: Ewa Kownacka, Czary Malary



HRE
minimalizujemy ryzyko inwestycyjne, 

czyli warto postawić na jakość  
i profesjonalizm

Mamy zdestabilizowany rynek akcji, a kapi-
tał szuka stabilnego, bezpiecznego miejsca 
do inwestowania i znajduje je właśnie na 
rynku nieruchomości.
Chcąc dywersyfikować źródła ze-
wnętrznego finansowania działalności, 
podjęliśmy decyzję o dzieleniu się z in-
westorami marżą z projektów dewelo-
perskich.

 Michał Sapota



Każdy inwestor stojący obecnie przed wyborem, gdzie ulokować swoje pieniądze, zadaje sobie wiele pytań i ma szereg wątpliwości. 
Z naszych obserwacji wynika, że przy dzisiejszej koniunkturze doświadczeni inwestorzy wybierają bezpieczne formy inwestowa-
nia. Heritage Real Estate (HRE), wykorzystując doświadczenie i posiadany potencjał ludzki w postaci profesjonalnych analityków 
i doradców, podpowiada, jaką wybrać inwestycję na rynku nieruchomości, by maksymalnie zminimalizować ryzyko i jednocześnie 
zapewnić sobie ponadnormatywną stopę zwrotu. 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nie trzeba kupować nieruchomo-
ści, aby korzystać z godziwych stóp zwrotu na tym najbezpieczniej-
szym dziś rynku do inwestowania. – Jesteśmy przekonani, że w Heri-
tage Real Estate Polska odpowiemy na wszelkie nurtujące (również 
potencjalnych inwestorów ze Szczecina) pytania, gdzie i w jaki sposób 
inwestować nadwyżki finansowe. Obecnie na rynku brakuje jakości,  
w ujęciu wielowymiarowym, dlatego struktura działalności Grupy HRE 
ma na celu zdefiniowanie od nowa pojęcia „profesjonalizm”. Ekspertem 
w danej dziedzinie nie jest ten, który cytuje, lecz ten, który jest cyto-
wany. Nieskromnie muszę przyznać, że na szczecińskim rynku nam się 
to udaje, postępując zgodnie z zasadą: najlepsze produkty, najlepiej 
podane – mówi Przemysław Kram, Dyrektor Szczecińskiego Oddziału 
Heritage Real Estate Polska.

Dlaczego warto inwestować w rynek nieruchomości? 

Zdaniem Michała Sapoty, Prezesa HRE Investments: – Warto przekony-
wać potencjalnych inwestorów, że nieruchomości są dobrym i bezpiecz-
nym uzupełnieniem każdego inwestycyjnego portfela. Wartość rynku 
sektora nieruchomości nie jest skorelowana z tradycyjnymi inwestycja-
mi w akcje czy obligacje. W USA, czyli na ryku bardzo dojrzałym, z któ-
rego możemy czerpać najlepsze wzorce, w ciągu kilkunastu ostatnich 

lat zmieniła się struktura portfeli inwestycyjnych – kiedyś 90% stano-
wiły akcje i obligacje, dziś udział inwestycji alternatywnych sięga 30% 
portfeli.
Dlaczego tak właśnie jest? – Popyt wynikający wyłącznie z potrzeb 
mieszkaniowych jest cały czas stabilny i, biorąc pod uwagę długoter-
minowy horyzont, wyraźnie wykazuje tendencję wzrostową, co wynika 
z niedawno opublikowanej analizy HRE Think Tank „Ile mieszkań bra-
kuje w Polsce?”. Raport ten został sporządzony pod patronatem jednej  
z agend ONZ - United Nations Global Compact Network Poland. Jest to 
pierwsze takie opracowanie, w którym kompleksowo zbadaliśmy zjawi-
sko deficytu mieszkaniowego w Polsce, problemu dotyczącego olbrzy-
miej grupy społeczeństwa – dodaje Michał Sapota. 
Przemysław Kram wskazuje, że sytuacja mieszkaniowa w Szczecinie 
niewiele  różni się od sytuacji w innych dużych miastach Polski. Z ostat-
nich danych wynika, że jeden z większych wzrostów cen nieruchomości 
został odnotowany właśnie w Szczecinie. 

Czy mamy już zatem do czynienia z tzw. bańką spekulacyjną? Jeżeli ku-
pujemy nieruchomość na cele mieszkaniowe, zakup w porównaniu do 
najmu jest na ten moment nadal korzystny. Dziś ceny najmu są na pozio-
mach sprzed dziesięciu lat. – Odradzamy jednak zakup nieruchomości  
w celach czysto spekulacyjnych ze względu na dynamikę wzrostu  

od lewej: Wojciech Więch,  
Przemysław Kram,  

Aleksander Żarczyński
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w ostatnich dwóch latach. Największe znaczenie ma lokalizacja. Ten 
właśnie czynnik staje się głównym determinantem ceny nieruchomości 
– mówi Przemysław Kram.

Brakuje jednak nieruchomości w mniejszych miastach w przedziale 100-
300 tys. mieszkańców. – W niektórych z nich nie można kupić gotowego 
mieszkania, trzeba czekać przynajmniej rok na to, żeby się wprowadzić. 
Nie ma tam profesjonalnych, dużych deweloperów. I tam właśnie jest 
dla nich miejsce – ocenił Michał Cebula, Prezes HRE Think Tank.

Inwestycje w nieruchomości

Na pewno w przypadku zakupu inwestycyjnego wskazane jest korzy-
stanie z wiedzy profesjonalistów, którzy ocenią rentowność i bez-
pieczeństwo danego projektu inwestycyjnego, np. w tak popularne 
ostatnio inwestowanie w condohotele. Wiele tego typu projektów 
jest realizowanych bez doświadczenia z optymistycznymi założenia-
mi. Prawidłowa selekcja rozwiązań, szczególnie przy kwotach często 
opiewających na kilkaset tysięcy złotych, powinna być podejmowana 
przy udziale specjalisty, mającego doświadczenie i wiedzę. Jeśli chodzi 
o indeks koniunktury na rynku nieruchomości, HRE Think Tank jako 
jedyny w pełny sposób opisuje sytuację od 2007 r. Porównanie zmian 
cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce z głównymi krajami UE 
wskazuje również, że ceny w Polsce rosły wolniej niż w Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii czy średnio Unii Europejskiej. W tym przypadku ruchy cen 
były znacznie mniejsze niż zmiany cen w krajach grupy wyszehradzkiej. 
Dzięki głębokiej analizie rynku nasi klienci dokładnie wiedzą, w którym 
miejscu się on znajduje. 

– W krótkim terminie spodziewamy się niewielkich wzrostów cen nieru-
chomości. W średnim terminie korekta cen nie powinna wpłynąć na de-
cyzje tych osób, które inwestują w realizację projektów deweloperskich 
– mówi Wojciech Więch, Wealth Manager Heritage Real Estate Polska. 
Zwraca on uwagę, że według publikowanych danych to właśnie rosnące 
ceny doprowadziły do ograniczenia popytu zakupów inwestycyjnych, 
wiele wskazuje jednak na to, że liczba chętnych do kupowania miesz-
kań na cele mieszkaniowe wcale jednak nie maleje. Obecnie mamy 
do czynienia z ograniczeniami leżącymi po stronie podaży, ponieważ 
mieszkań na rynku jest obecnie zdecydowanie mniej niż chętnych do 
ich zakupu. Szczególnie kategoria mieszkań dostępnych w najpopular-

niejszym segmencie, czyli z bliskim terminem oddania, jest najtrudniej 
dostępna. Rynek wtórny często nie spełnia oczekiwań nabywcy, a jego 
ceny transakcyjne są często wyższe niż na rynku pierwotnym.

Według najnowszego, publikowanego kwartalnie, wskaźnika HRE In-
dex, który jest kompleksowym narzędziem do oceny kondycji rynku 
nieruchomości w Polsce i którego celem jest wczesne ostrzeganie przed 
zjawiskami kryzysowymi na rynku nieruchomości, mimo pojawiających 
się obaw, rynek nieruchomości najpewniej pozostanie w 2019 r. jednym 
z najbardziej atrakcyjnym obszarów lokowania kapitału. Analitycy HRE 
w 2019 roku spodziewają się kontynuacji wzrostu cen mieszkań w Pol-
sce. Będzie on wynikał miedzy innymi z ogromnego zapotrzebowania 
na nieruchomości mieszkalne w większości regionów Polski. Według 
HRE Think Tank w Polsce brakuje obecnie ok. 2,1 mln mieszkań, a do 
2030 r. liczba ta wzrośnie nawet do 2,7 mln. Obecnie, rocznie oddaje się 
do użytku 178 tys. mieszkań, co stanowi 1,2 % wszystkich nieruchomo-
ści w Polsce. Trzeba powiedzieć wprost, że w najbliższych latach zapo-
trzebowanie na nowe mieszkania będzie cały czas rosło.

– Uważamy, że przyszłość leży w budownictwie modułowym. To tech-
nologia, która łączy szybkość realizacji projektów, sprawdzoną w wa-
runkach fabrycznych wysoką jakość oraz ekologię. Domy budowane  
w tej technologii spełniają wartości zbliżone do domów pasywnych, co 
znacznie obniża koszty eksploatacji – dodaje Michal Cebula. Z kolei zda-
niem Aleksandra Żarczyńskiego Wealth Managera Heritage Real Estate 
Polska nowoczesne technologie budowlane pozwalają obniżyć koszty 
inwestycji mieszkaniowych i skrócić okres realizacji projektów, dzięki 
czemu zwrot zainwestowanych środków jest krótszy. Jest to również 
odpowiedź na brak rąk do pracy w branży budowlanej. – Realizujemy 
szereg projektów, w których mogą uczestniczyć i czerpać korzyści in-
westorzy indywidualni, biznes rodzinny, jak i przedsiębiorcy – podkreśla 
Żarczyński.

Dlaczego warto podjąć współpracę z HRE? 

Grupa kapitałowa HRE jest jedyną w skali kraju firmą, z którą każdy in-
westor może w płynny sposób uczestniczyć w potencjale drzemiącym 
w rynku nieruchomości. Pracownicy Grupy HRE posiadają pełen łań-
cuch kompetencji, dlatego bierzemy pełną odpowiedzialność za realizo-
wane projekty. – Dla nas liczy się wiedza i doświadczenie w budowaniu 

Przemysław Kram, 
Dyrektor Oddziału 
Heritage Real 
Estate Polska 
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Michał Cebula, Prezes Heritage Real Estate Polska

największych podmiotów na rynku, dlatego jesteśmy solidnie przygoto-
wani na wszystkie możliwe scenariusze rynkowe.

Dla każdego klienta przygotowujemy unikatową ofertę. Zgodnie z na-
zwą „Heritage” – naszym celem jest dziedzictwo. Chcemy je zbudować 
razem z Państwem. We współpracy z klientami gwarantujemy jasne  
i transparentne zasady działania poparte wiedzą i szerokim doświad-
czeniem. Uważamy, że w procesie podejmowania decyzji o inwestowa-

niu warto polegać i stawiać na profesjonalistów, a tych w strukturach 
Heritage Real Estate Polska nie brakuje.  W naszym szczecińskim od-
dziale zatrudnione są osoby z najlepszą renomą na rynku, specjalizujące 
się w sektorze bankowości prywatnej oraz znające dogłębnie rynek nie-
ruchomości w Polsce. Zapraszamy! – mówi Przemysław Kram.

Heritage Real Estate Oddział Szczecin
Lastadia Office  |  ul. Zbożowa 4 (klatka A)  |  70-653 Szczecin

Dyrektor Szczecińskiego Oddziału Przemysław Kram:  
tel.: +48 509014320  |  Infolinia: +48 734900900  |  www.heritagere.pl

 foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz



MIESZKANIA
które wyprzedzają swoją epokę

Tak wyposażonych mieszkań nie znajdziemy nigdzie indziej w Szczecinie. Trwa budowa ostatniego z budynków inwestycji Aparta-
menty Warszewo. – Mieszkania, które przygotowujemy spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Całe osiedle 
bez wątpienia będzie naszą największą dumą – przyznaje Krystian Surmacz z firmy Marina Developer. 



Wyobraźmy sobie, jak może wyglądać nasze wymarzone mieszkanie. 
Powinno znajdować się w przepięknie położonej okolicy – w otoczeniu 
dużej ilości zieleni. W miejscu, gdzie bez problemu bezpiecznie pozo-
stawimy swój samochód. Powinno być także imponująco wyposażone  
– naszpikowane mnóstwem udogodnień ułatwiających oraz umilają-
cych nam życie. 
W budynku 101 inwestycji Apartamenty Warszewo znajdziemy 21 miesz-
kań o powierzchni od 78 do 115 metrów kwadratowych. Każde z nich 
o bardzo wysokim standardzie wykończenia. Posiadają albo taras, albo 
ogród. Zalet jest jednak znacznie więcej. 
–  Inwestycja z ulicy Kalinowej znajduje się w przepięknym miejscu. Z okien 
mieszkań zobaczymy nowy park Warszewo-Podbórz – opowiada Kry-

stian Surmacz z Marina Developer. – Na parterze budynku 101 znajdą się 3-  
i 4- pokojowe lokale mieszkalne. Zamontowane w nich będą wysokie, 
rozsuwane trzyszybowe przeszklenia, które zagwarantują bardzo dobre 
nasłonecznienie. Bezpośrednio z mieszkania wyjdziemy na ogród z ta-
rasem wykonany z deski kompozytowej. Ogrody wykończone zostaną 
według przygotowanego wcześniej projektu. Będą miały założone traw-
niki i posadzone rośliny. W standardzie mieszkań znajdziemy system 
automatycznego podlewania ogrodu, którym będzie można sterować  
z każdego miejsca na świecie za pomocą telefonicznej aplikacji. podob-
nie, jak automatyczną kosiarką. 
System inteligentnego zarządzania przygotowała renomowana firma 
Fibaro. Jedynym ograniczeniem jego rozbudowy może być wyłącznie 
wyobraźnią każdego z użytkowników. 
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– Za pomocą smartphona będzie można sterować roletami, ogrzewa-
niem, czy uruchomimy alarm. Dbając o komfort codziennego mieszka-
nia naszych klientów zapewnimy nowoczesne rozwiązania centralnego 
ogrzewania obejmujące min. energooszczędne ogrzewanie podłogowe. 
Zamontowane będzie w salonie, w korytarzu, w aneksie kuchennym czy 
w łazience. W upalne dni ulgę przyniesie nam klimatyzacja. Mieszkania 
wyposażone będą w dwa agregaty znajdujące się w dwóch pomieszcze-
niach. 
Sypialnia z osobną łazienką
Założeniem architektów projektujących budynek 101 było przygoto-
wanie mieszkań, w których znajdą się nie tylko jasne i bardzo dobrze 
nasłonecznione salony, ale także przestronne sypialnie z garderobą czy 
łazienką. 
– Udało nam się osiągnąć zamierzony cel – mówi Krystian Surmacz. – 
Przykładowo podam mieszkanie na parterze o powierzchni 112 metrów 
kwadratowych. Przynależeć będzie do niego niemal 114-metrowy ogró-
dek. Pokój dzienny, w którym spędzamy mnóstwo czasu będzie miał 
aż 34 metry kwadratowe. Tuż przy nim znajdziemy ponad 8-metrowy 
aneks kuchenny oraz pomieszczenie WC. Duża sypialnia połączona bę-
dzie z łazienką oraz garderobą. Drugą, wspólną łazienkę posiadały będą 
dwa kolejne pokoje. Do większości pomieszczeń dostaniemy się z duże-
go, 15-metrowego korytarza.

Parkowanie nie będzie już problemem
W dobie, gdzie niemal każda rodzina posiada co najmniej jeden sa-
mochód, przy wyborze mieszkania zwracamy uwagę na dostępne 
miejsca parkingowe. Właściciele lokali z ulicy Kalinowej w cenie swo-
jego wymarzonego „M” otrzymają aż dwa miejsca. W przypadku, gdy  
i to będzie dla nich za mało – będą mogli nabyć kolejne. 
– Na 21 mieszkań mamy 45 miejsc dla samochodów – podsumowuje Sur-
macz. – Każdy właściciel mieszkania będzie miał możliwość ładowania 
pojazdów elektrycznych. W halach garażowych znajdzie się podgrzewa-
ny podjazd, który zapobiegnie zimą oblodzeniu. Bezpieczeństwa samo-
chodów strzegł będzie monitoring. W cenie mieszkania znajdą się także 
komórki lokatorskie z podwójnymi drzwiami. Budynek, jak i cała nasza 
inwestycja, są bez wątpienia na miarę XXI wieku. Oferujemy nie tylko 
ciepłe oraz bezpieczne mieszkanie położone w najpiękniejszym rejonie 
Szczecina. Nowi właściciele otrzymają również mnóstwo dodatkowych 
udogodnień, które sprawią, że nawet przez sekundę nie będą żałowali 
decyzji o zakupie apartamentu. 

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe
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PIZZA 
W SZCZECINIE

ul. Rostocka 110A 
71-771 Szczecin
Tel.: 690 517 721 

    / PerseuszRistorante
www.perseusz-szczecin.pl



Naturalne materiały, ciepłe kolory, meble dedykowane konkretnemu wnętrzu. Coraz częściej to właśnie kolor 
stanowi o indywidualnym stylu pomieszczenia. Obok mocnego fioletu, okrzykniętego przez Pantone kolorem 

roku 2018, popularność zyskują różne odcienie niebieskiego – począwszy od jasnego błękitu, poprzez turkus, aż 
do wyrazistego granatu. Dodatkowo na pierwszy plan znów zaczynają wysuwać się tzw. kolory ziemi. Popularny 

w tym sezonie kolor oliwkowy symbolizuje naturalność, wiosnę, nadzieję, zdrowie, młodość, przyrodę i roślinność. 
Domieszka szarości powoduje, że oliwka nie jest krzykliwa, ale zgaszona i ciepła. Taka gama kolorystyczna doskonale 

harmonizuje z modnymi tkaninami, do których należą wszelkiego rodzaju welury, aksamit, sztruks i wszystko to, co 
jest miękkie, puszyste i przyjemne w dotyku. 

O MEGATRENDACH 
W ARANŻACJI 

WNĘTRZ  
 I MEBLARSTWIE 

PROJEKTY WNĘTRZ 
I AUTORSKI SALON 
MEBLI KUCHENNYCH 



Indywidualizacja. Przejawia się 
ona na co najmniej dwóch pozio-
mach. Z jednej strony różnorod-
ność możliwości produktowych, 
spośród których każdy może wy-
brać to, co najbardziej odpowia-
da jego własnym oczekiwaniom.  
Z drugiej strony rozwój segmentu 
oryginalnego projektowania do-
stosowanego do spersonalizowa-
nych potrzeb, pozwala urządzić 
własny dom według subiektywnie 
zorganizowanej rzeczywistości. 

Uwzględniając najnowsze nurty, a 
jednocześnie stosując je od lat, za-
praszamy do współpracy.

S-LINE STUDIO
Marta Sobieszek 606 806 160

Grzegorz Kumiszcza 663 888 082

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

www.s-linestudio.pl



ROLLS-ROYCE PHANTOM 
BÓG ZSTĄPIŁ NA ZIEMIĘ

Rolls-Royce Phantom to motoryzacyjny Olimp. Klasa luksusu trudna do 
zdefiniowania. Ten samochód gra w zupełnie innej, stworzonej tylko dla 
niego lidze, do której wszystkie inne luksusowe limuzyny mogą tylko za-
pukać, ukłonić się mistrzowi i wrócić na swoje – tak przecież wysokie – 
miejsce. Phantom to najważniejszy model w rodzinie tej brytyjskiej mar-

ki. Pierwszy egzemplarz pojawił się na rynku w 1925 roku. Samochód, 
którym jeździliśmy jest ósmą generacją. Jak łatwo obliczyć, Brytyjczycy 
nowy model wypuszczają średnio co kilkanaście lat. W motoryzacji taki 
czas to epoka, a mimo to Phantom się nie starzeje. 

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną – w przypadku tego samochodu przykazanie to jest tylko i wyłącznie formalnością. Rolls-Royce Phan-
tom to obiekt pożądania królów, arabskich szejków, miliarderów kierujących największymi korporacjami. Dzięki uprzejmości Rolls-Royce Motor 
Cars Warszawa, przez cały dzień mogliśmy testować ten najbardziej luksusowy samochód świata. Jak się jeździ samochodem wartym trzy miliony 
złotych? Przeczytajcie i jeśli będziecie mieli okazję, nie odmawiajcie sobie tej przyjemności.

Motoryzacja76 



W HOŁDZIE TRADYCJI
Sekret tkwi w niezmienionej od lat polityce firmy, która na pierwszym 
planie stawia tradycję i konserwatyzm, a nowoczesne technologie, któ-
rymi przecież ten samochód jest naszpikowany, są bardzo dyskretne. 
Phantom nie ma systemów autonomicznej jazdy, nie zaparkuje sam, nie 
przemówi do Ciebie, nie jest naszpikowany dotykową elektroniką. Ten 
etap rozwoju go ominął, zresztą zupełnie świadomie. 
Nowoczesność ukryta jest we wszystkich możliwych systemach bezpie-
czeństwa i rozwiązaniach wpływających na komfort podróży. Phantom 
określany jest jako najcichszy samochód świata. I faktycznie, poziom 
wyciszenia kabiny jest niespotykany, a to dzięki dwuwarstwowym szy-
bom o grubości 6 mm i różnego rodzaju specjalistycznym materiałom 
wyciszającym, które w sumie ważą 130 kg! Nawet opony zostały tutaj 
tak zaprojektowane, by maksymalnie zredukować szumy toczenia. Na-
zwa opon „Silent Steel” mówi wszystko. 
W Phantomie niestraszne nam są arktyczne mrozy. W środku prawie 
wszystkie elementy, z którymi stykają się pasażerowie są podgrzewa-
ne, od foteli, przez kierownicę, deskę rozdzielczą, po słupki C. A sko-
ro wspomnieliśmy o desce rozdzielczej, to warto dodać, że właściciel 

może ją dowolnie personalizować i w miejscu zwanym The Gallery, za 
powłoką z hartowanego szkła, umieścić obraz lub płaskorzeźbę ulubio-
nego artysty, rodzinną fotografię, czy wszystko to, co przyjdzie mu do 
głowy. 
NA TYLNYM FOTELU
Ale nie oszukujmy się, wszystko to co najważniejsze w tym samocho-
dzie, mieści się z tyłu, bo to właśnie na tylnym fotelu najczęściej podró-
żuje właściciel Phantoma. Nie ma tu problemu z wygodnym wyciągnię-
ciem nóg, a wielkie wygodne fotele i pokryta grubym dywanem podłoga 
tłumią wszelkie dźwięki, które mogłyby zakłócać komfort podróży. Fo-
tele są regulowane elektrycznie we wszystkich kierunkach, do dyspozy-
cji jest także wiele opcji masażu. Pomiędzy oparciami foteli ukryta jest 
lodówka na szampana, z dwoma kieliszkami, a w podłokietniku karafka 
i dwie kryształowe szklanki z logiem R&R. 
Do dyspozycji pasażerów ma tylnych fotelach są oczywiście rozkładane 
stoliki, niezależne monitory z dekoderem TV, kontroler do sterowania 
ustawieniami samochodu oraz klimatyzacja z indywidualną regulacją 
temperatury i siły nawiewu. 

PATRZĄC W GWIAZDY
Tradycją w samochodach marki Rolls-Royce jest też charakterystycz-
na podsufitka oświetlana drobnymi diodami LED, które przypominają 
układ gwiazd na niebie. I co najważniejsze, nie jest to zbędny wodotrysk, 
a doskonale przemyślane rozwiązanie wpływające na komfort podróży. 
Jazda po zmroku z gwiaździstą iluminacją przy muzyce brzmiącej jak  
w sali koncertowej – nie ma chyba bardziej relaksującego uczucia!
O tym, że ten samochód wręcz płynie nie trzeba przekonywać. Za trak-
cję odpowiada nowe, inteligentne zawieszenie pneumatyczne czuwa-
jące nad przechyleniami karoserii i panujące nad odpowiednim torem 
jazdy. Dlaczego inteligentne? Współpracuje ono z systemem kamer 
skanujących nawierzchnię drogi przed pojazdem. Sygnał przekazywa-
ny jest do komputera sterującego pracą układu. Ten wykonuje miliony 
obliczeń na sekundę, analizuje stan nawierzchni, przechyły, siły odśrod-
kowe, drgania i w taki sposób dobiera ustawienia zawieszenia, aby sa-
mochód „przepłynął” po nierównościach. 
JEST MOC!
Innowacja kryje się też w układzie napędowym. 8-stopniowa skrzynia 
biegów współpracuje z nawigacją GPS. W jakim celu? Takim, aby zawsze 
wiedzieć, gdzie znajduje się Phantom i dokąd zmierza. Dzięki temu, 
analizując trasę, skrzynia biegów “wie”, że za chwilę na drodze pojawi 
się zakręt, zjazd lub podjazd. Dysponując tą wiedzą, przygotowuje ona  
z odpowiednim wyprzedzeniem kolejny bieg lub jego redukcję, tak aby 
zmiana była możliwie najbardziej komfortowa.
Jeśli chodzi o dynamikę, ta 2,5 tonowa limuzyna nie odstaje od raso-
wych „sportowców”. Wolnossący, 12-cylindrowy silnik benzynowy  
o pojemności 6,75 litra dostarcza 563 konie mechaniczne mocy i gene-
ruje moment obrotowy wynoszący 900 Nm. Tradycyjnie dla Rolls-Roy-

ce’a nie ma tu obrotomierza, zamiast tego zastosowano wskaźnik „re-
zerwy mocy”. Gwarantujemy, tej mocy nie ma prawa zabraknąć. 
Od swojego debiutu w 1925 roku Rolls-Royce Phantom jest wyrazem 
najwyższego piękna i potęgi, symbolem bogactwa oraz ludzkich osią-
gnieć. Jest wreszcie ikoną i wysublimowanym dziełem sztuki, niepowta-
rzalnym samochodem szytym na miarę będącym nie tylko kolejnym 
dobrem materialnym, ale najbardziej wymownym manifestem stylu 
życia zawartego w kilku słowach: luksus, klasa, majestat, szacunek dla 
tradycji. 
Dziękujemy firmie TS Invest-Tesoro za umożliwienie wykonania 
sesji zdjęciowej na terenie inwestycji Tesoro Residences i Ogrody 
Tesoro. Informacje o inwestycji dostępne są na stronie www.ogro-
dytesoro.pl

autor: Jakub Jakubowski / foto: Karol Kacperski



Rosół gotuję. Bo rosół na chwile dobre i złe, na pluchę i wiatr, dobrą 
zupą jest. Stoję więc nad rosołem i myślę. Prawie jak Beata Kozidrak. 
Tylko ona siedziała i myślała. Swoją drogą, jak można gotować rosół na 
siedząco? Ale ja stoję i myślę... Aby doszło do procesu twórczego, skut-
kującego dziełem artystycznym, muszą być spełnione dwa warunki.  
W najbliższej okolicy twórcy, powinno się z łatwością wyczuwać Wol-
ność i Miłość. I to po obu stronach barykady. Nie ma twórczości bez 
Wolności i Miłości! Zarówno twórcy, jak i odbiorcy. 

Mój dostojny choć posiwiały PESEL jasno dowodzi, iż mogę pamiętać 
zamierzchłe czasy, gdy wątły na organizmie i zagłodzony artysta, doko-
nywał dramatycznych wyborów: zjeść i wypić, czy być twórcą wolnym 
i niezależnym? Sam, niejednokroć stając wobec powyższego, na obiad 
miałem spacer po mieście. Nie, jak dziś – rosół. Chyba się jednak polep-
szyło? Przed podobnymi dylematami stawali, co niepojętym się wydaje, 
ci do których twórczość swą artyści kierowali. Mam tu na myśli Sza-
nowną Publiczność, wobec której zasada Wolności i Miłości obowiązuje 
w nie mniejszym stopniu, niż wobec twórców. To bowiem ja, czytelnik, 
widz, słuchacz, mam niezbywalne prawo wyboru, co czytam, co oglą-
dam, czego słucham! To mnie dotyczy Miłość do książki, filmu, piosenki, 
lub obrazu. Oczywiście wobec tych, które w moim przekonaniu na tę 
Miłość zasługują. Oczywiście, że zdarza się ślepa miłość do artysty, po-
zwalająca na bezkrytyczne wielbienie wszystkich jego dzieł, lecz są to 
przypadki skrajne i pozostawmy je samym sobie. I niech sobie grają na 
sylwestra w Zakopanem. 

Dodam warzyw. Sporo, to będzie na sałatkę. Te z rosołu najsmacz-
niejsze są na sałatkę warzywną. I cebulkę nad gazem opalę. Cebulka 
zwęglona troszeczkę, to w rosole nieodzowność. Od dłuższego czasu 

szczecińskie sceny artystyczne, na przekór powszechnej opinii malkon-
tentów, oferują naprawdę bogaty asortyment „towaru”. Bywają dni,  
w których odbiorca ma trudny wybór i żadnej możliwości uczestnictwa 
we wszystkich wydarzeniach. Jakże często zdarza się sytuacja, w której 
ciekawy spektakl, wernisaż, lub koncert ma mniej widzów niż by tego 
oczekiwali organizatorzy, bowiem konkurencja była zbyt wielka. Klęska 
urodzaju? Być może, ale jeśli tak, to niech sobie trwa. Niech trwają  
w swej miłości do sztuki widzowie kochani, dobrodzieje dzięki którym 
artysta może być wolnym i twórczym. Bo szczecińscy artyści wydają 
się wolnymi być. Oczywiście, że czasem trzeba zagrać na evencie, czy 
jakiejś akademii ku czci czegokolwiek. Wszak nie samą sztuką artysta 
żyje. Na ogół jednak mamy do czynienia z propozycjami niezależnymi, 
inspirującymi i ponad wszelką wątpliwość twórczymi. Niepokoi mnie 
jednak dość niechętne stanowisko lokalnych mediów wobec równie lo-
kalnych, artystycznych zdarzeń. Rozumiem ostrożność w promowaniu 
imprez komercyjnych, nie rozumiem jej jednak do końca. Szczeciński 
artysta występujący w niewielkim klubie naprawdę nie robi tego, by 
kupić sobie kolejny ekskluzywny samochód. Myślę, że bardziej zbiera 
na rosół. A tak naprawdę, to najczęściej robi to z miłości do Sztuki, bez 
jakiegokolwiek wynagrodzenia, co wydaje mi się karygodnym. 

W garnku mrugają oka. Pachnie w domu rosołem. Tą smakowitą miesza-
niną posiekanej natki pietruszki, przypalonej cebuli i świeżo zmielonego 
pieprzu. Pewien Poeta zwykł mawiać: „gdy mam w domu rosół – jestem 
wesół.” Szczeciński artysta mawia: „Jestem wesół gdy mam tłok na 
widowni”. Nie zawodzisz szczecińska Publiczności. Wiem, przecież wi-
dzę. I za to Ci pokłon serdeczny. W imieniu i w ogóle. Bądź wciąż wolna  
i rozmiłowana w sztuce. Twoją siłą jest silna szczecińska Sztuka. Twoja 
obecnością i talerzem rosołu... 

Dziennikarz, filozof robotni-
czo-chłopski.

Szymon Kaczmarek

„Stojąc nad rosołem” 
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Małe co nieco
W ostatnim zimowym miesiącu mamy dla Was dwie słodkie przekąski, które szczególnie cieszą się naszym uznaniem. Kultowe muffiny to nic inne-
go jak jedzenie biednych ludzi. Otóż w czasach wiktoriańskich był to pomysł kucharek, które z resztek przygotowywały posiłki dla służby. Pierwsze 
muffiny nie były słodkie ale kształtem przypominały te współczesne. Druga propozycja do mini beziki, oparte o słynną bezę Pavlova, która była 
ulubionym deserem słynnej rosyjskiej primabaleriny Anny Pawłowej.

Muffiny czekoladowe 

Składniki na 12 sztuk:
»  225 g mąki pszennej
»  25 g kakao
»   2 łyżeczki proszku  

do pieczenia
»   ½ łyżeczki sody  

oczyszczonej

»  150 g cukru
»  50 g gorzkiej czekolady
»  50 g białej czekolady
»  2 jajka
»  300 ml maślanki
»  85 ml oleju

Przygotowanie: 
W jednym naczyniu wymieszać składniki suche: mąkę, 
kakao, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, cukier. 
W drugim naczyniu mokre: roztrzepane jajka, maślankę, 
olej. Łączymy zawartość obu misek, wymieszać do połą-
czenia się składników. Dodać czekoladę, wymieszać. For-
mę do muffinów wyłożyć papilotkami, do nich nałożyć 
ciasto do 3/4 wysokości. Piec w temperaturze 200 stopni 
przez około 20-25 minut lub do tzw. suchego patyczka. 
Wyjąć, wystudzić. Na górę ułożyć truskawkę i polać gorą-
cą rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladą.



Studio Kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl

www.facebook.com/studiokulinarnebataty

Foto: Iwona Orzechowska-Zeidler 
(Smakowity Blog Kulinarny)

Beziki - mini Pavlove
Składniki na 8 porcji:
»  8 dużych białek
»  szczypta soli
»  400 g drobnego cukru do wypieków
»  2 łyżeczki skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej
»  2 łyżeczki octu winnego lub oku z cytryny

Dodatkowo:
»  250 ml śmietany kremówki 30% lub 36%, schłodzonej
»  250 ml mascarpone
»  maliny, granaty lub inne drobne owoce do wyłożenia na krem

Przygotowanie: 
w misie miksera ubić białka ze szczyptą soli na sztywną pianę. Do-
dawać cukier, powoli i stopniowo, łyżka po łyżce, cały czas ubijając, 
do powstania sztywnej, błyszczącej piany. Dodać octu winnego lub 
soku z cytryny, ubić. Dodać przesianą skrobię ziemniaczaną, delikat-
nie wymieszać szpatułką. Płaską i dużą blachę wyłożyć papierem do 
pieczenia. Od miseczki odrysować 8 kółek o średnicy około 10 cm, za-
chowując odstępy. Wyłożyć na nie bezę, wyrównać. Można uformować 
ją z dołkiem w środku, by łatwiej było później nakładać bitą śmietanę 
i owoce. Piekarnik rozgrzać do 150 stopni. Po 2 minutach zmniejszyć 
temperaturę do 120 i piec przez około 75-90 minut.  Bezy powinny lek-
ko się zarumienić, mogą popękać, ale przy dotyku powinny być suche  
i chrupkie a w środku piankowe. Wyłączyć piekarnik, uchylić drzwicz-
ki i zostawić do wystudzenia. Kremówkę i mascarpone ubić, można  
z małym dodatkiem cukru pudru. Wyłożyć na wystudzone bezy. Ude-
korować owocami. 

Kulinaria 81 



do menu 

Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 42 (Plac Grunwaldzki)

Nowa 
karnawałowa 

wstawka 
Łosoś w sosie pomarańczowo-imbirowym z puree z batatów i salsą chilli

Zupa krem z maniokiem, podawana z szaszłykiem z krewetek, mlekiem kokosowym i guaraną
Carpaccio z buraka z grejpfrutem, wędzonym pstrągiem, orzechami brazylijskimi i serem halloumi

Tatar ze śledzia z żółtkiem, ogórkiem kiszonym w solance kołobrzeskiej, konfiturą z marakui i szalotką 
Przegrzebki z musem mango i ryżem

a także tort pina colada i koktajle z marakują!

Od lutego w Paprykarzu rusza homarium – zapraszamy na żywe homary!



DWIE FIRMY,
JEDNA JAKOŚĆ

NA MIEJSCU NA WYNOS

/ 17schodowbar

     / EventBarCatering

Nowa przestrzeń 17 Schodów
Przyszedł czas na nową przestrzeń. Koktajlbar 17 Schodów kontynuuje 
wspaniałą tradycję przedwojennego barmaństwa oraz  zabawy na wyso-
kim poziomie. Liczba gości  „Schodów” rośnie i w związku z tym zapadła 
decyzja o powiększeniu  swoich podwoi. Już wkrótce w lokalu pojawi się 
sporo dodatkowego miejsca.

Dół baru pozostanie spokojną, przyjemną i nastrojową strefą. Górna 
sala 17 Schodów powiększy się, zmieni się jej wystrój oraz… charak-

ter. To przestrzeń dla zwolenników bardziej energetycznego klimatu, 
szybszych rytmów. Oprócz miejsc siedzących na wysokich kanapach  
i hokerach, pojawi się sporych rozmiarów strefa standingowa,  a co naj-
ważniejsze ta część lokalu będzie otwarta o wiele dłużej. To świetne roz-
wiązanie, nie tylko dla tych osób, które w weekend nie mając rezerwacji, 
nie mogą skosztować doskonałych koktajli, ale również dla tych, którzy 
w poszukiwaniu większych wrażeń po kolejnym drinku, wybierają się  
w dalszą podróż na miasto. W tej części lokalu obowiązywać będzie inne 
menu i pojawi się wiele, owianych jeszcze tajemnicą, atrakcji.





BIŻUTERIA
 jak z filmu

Bożena Wieczorek pod szyldem Good Evening tworzy skórzaną biżuterię, inspirowaną literaturą, grami oraz filmami. W jej dziełach 
można odnaleźć motywy znane z „Harry’ego Pottera”, „Gwiezdnych Wojen”, „Władcy Pierścieni”, a nawet „Małego Księcia” czy „Mi-
strza i Małgorzaty”.

Artystka każdą pracę wykonuje odręcz-
nie, zdobiąc swoje dzieła autorskimi gra-
fikami. Najciekawsze jest jednak to, że 
nietypową pasją „zaraziła się” od taty. 
– Jako dziecko podglądałam jego pracę 
w warsztacie złotniczym, później jako 
nastolatka zaczęłam tworzyć biżuterię  
z koralików. Ostatecznie, to skóra skra-
dła moje serce. Chciałam, żeby moja 
biżuteria była delikatna i kobieca, brako-
wało mi tego typu wyrobów skórzanych. 
Tu właśnie znalazłam swoją niszę – pod-
kreśla Bożena. 
Co więcej, miłośniczka skórzanej biżute-
rii nie boi się wyzwań i stara się spełniać 
marzenia nawet najbardziej wymagają-
cych klientów. – Ostatnio otrzymałam za-
mówienie na męską bransoletę. Miałam 
na niej wypalić ilustrację przedstawia-

jącą Japończyków grających w grę plan-
szową Go – wspomina Bożena. Fanka nie-
typowej biżuterii co roku współpracuje 
także z innymi artystami na rzecz WOŚP. 
Od niedawna szyje również torebki, każ-
dą z nich ozdabia ręcznie wypalanym 
wzorem. Obecnie szykuje bogatą kolek-
cję biżuterii na wiosnę i planuje urucho-
mić sklep internetowy. 
A co ją inspiruje? – Dobra książka, ulu-
biona muzyka i nocne niebo. Bardzo lu-
bię też podglądać mistrzów kaletnictwa 
przy pracy. To daje mi kopa do dalszej na-
uki – zapewnia Bożena Wieczorek z Good 
Evening.

kw / foto: Paulina Zagner archiwum  
prywatne bohaterki tekstu

Bożena Wieczorek z Good Evening
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Koszulka dla singla
„Single” to nowa kolekcja dziewczęcych t-shirtów marki Girls Watch 
Porn, idealnie wpasowująca się w miłosny klimat lutego i będąca alter-
natywą dla walentynkowego, czasem dość męczącego, szaleństwa. 
– To koszulki dla prawdziwych indywidualistek, niekoniecznie singielek. 
Są odpowiedzią na prośby naszych klientek, które wciąż szukają no-
wych sloganów, z którymi w jakiś sposób mogą się utożsamiać. T-shirty 

z tej serii w żaden sposób się ze sobą „nie łączą”, nie są klasyczną ko-
lekcją, nie ma tu np. wspólnej palety kolorów. Również i z tego powodu 
nazwałam je „single” – tłumaczy Paulina Kołaczek, projektantka. 
Twarzą kolekcji została piękna Nura Jomma, która przed obiektywem 
odegrała „dziewczynę z sąsiedztwa”.
ad

stylizacja i foto - Paulina Kołaczek / GWP Brand 
MUA: Agnieszka Ogrodniczak  

modelka: Nura Jomma

reklama



Wyraź się z



Wolność, zabawa, dzikość, oryginalność, ma-
gia, wyobraźnia, indywidualność… Desigual 
nie daje się zaszufladkować, ubrania brandu 
są festiwalem barw, kwiatów, geometrycz-
nych kształtów, asymetrii, kropek, moty-
wów etno i boho. Wszystko, co tworzy 
Desigual jest nieszablonowe, pobudzają-
ce wyobraźnię. W kolekcjach ważną rolę 
odgrywa kolor. To właśnie on ma po-
móc wyrażać nam siebie, nasze emocje  
i styl. Jak podkreślają twórcy Desigual 
– Życie jest pełne kolorów, a kolor jest 
pełen życia.  Jaka jest Twoja barwa? Od-
kryj ją w nowym butiku marki w Galaxy. 
Jeśli i w Tobie drzemie nieco hiszpań-
skiego temperamentu, na pewno znaj-
dziesz tam coś dla siebie.  

Moda 89 



KOLOR JEST ŻYCIEM
Czy widzisz życie w CZARNO-BIA-
ŁYCH BARWACH? Nie wierzymy 
w to. Życie jest pełne kolorów,  
a kolor jest pełen życia: uchwyć to.



Desigual wie, że kolor jest wszędzie.  
Kolor to życie. Kolor to wolność. Kolor 
to wyzwolenie. Kolor to magia, działają-
ca na wyobraźnię.
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NIEPRZYJEMNE  
WSPOMNIENIE MOŻE 

SIĘ ROZPUŚCIĆ
Kiedyś cesarskie cięcie oznaczało pożegnanie z bikini, ponieważ zostawała po nim brzydka blizna biegnąca od spojenia łonowego 
aż do pępka. Na szczęście to przeszłość. Komfort kobiet zwiększył się dzięki wprowadzeniu techniki cięcia poprzecznego tuż nad 
spojeniem łonowym i... rozpuszczalnych nici.

Dzisiaj ogromną bolączką kobiet, których dzieci nie urodziły się siłami 
natury, jest dyskomfort związany z usuwaniem szwu po operacji i nie-
rzadko brzydki ślad na brzuchu. Na szczęście dostępne są metody roz-
wiązujące te problemy.
Panie, których poród został rozwiązany drogą operacyjną muszą liczyć 
się z różnymi niedogodnościami związanymi z cesarskim cięciem. Rana 
często boli, a szew może „ciągnąć”. Bywa, że ciężko jest podnieść dziec-
ko. Kichnąć albo śmiać się jest równie trudno. Wszystkie dolegliwości 
mijają oczywiście jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kiedy ma 
się w ramionach upragnione dziecko. Warto jednak skorzystać z nowo-
ści, które oferuje rynek medyczny i eliminować te problemy. Przyszłe 
mamy nie muszą już martwić się nieprzyjemnym usuwaniem szwu. Do-
stępny jest 23 (lub 45) centymetrowy, rozpuszczalny cud.

– Rozpuszczalna nić jest nowością w cesarskim cięciu. Zakładana jest  
w trakcie operacji tylko do szycia skóry. Nić jest chropowata, posiada 
mikrohaczyki, które bezboleśnie zakotwiczają się w skórze. Rozpuszcza 
się po maksymalnie 90 dniach – tłumaczy Dorota Gródecka, lekarz gi-
nekolog.

Przy cesarskim cięciu, lekarz najpierw przecina, a potem zszywa kilka 
warstw – skórę, tkankę podskórną, powięź i macicę. Wewnętrzne części 
łączy się materiałami rozpuszczalnymi, natomiast standardowo używa-
ny nierozpuszczalny szew zewnętrzny, należy zdjąć w izbie przyjęć lub 
gabinecie lekarskim tydzień po operacji. Na szczęście może być inaczej.
 –Przy wykorzystaniu nici rozpuszczalnej, na dwie doby pozostawia się 
niewielką, wystającą końcówkę, którą obcina się przed wyjściem ze 
szpitala. W tym właśnie momencie pacjentka może zapomnieć o szwie. 
Po wygojeniu rany pozostaje cienka kreska w miejscu cięcia. Co ważne 
w tej metodzie, zmniejsza się także ryzyka rozejścia się rany po cięciu 
cesarskim i pojawienia się bliznowców – dodaje Dorota Gródecka.
Nici te używane są w różnych zabiegach z zakresu chirurgii plastycznej, 
dostępne są także dla kobiet, które z różnych wskazań mają planowane 
cesarskie cięcie. Nić należy zakupić we własnym zakresie i przekazać 
lekarzowi wykonującemu zabieg. Warto porozmawiać z nim wcześniej 
o takim rozwiązaniu i skorzystać z nowości. Pozwoli to uniknąć dodat-
kowej wizyty w szpitalu i nieprzyjemnego usuwania szwu oraz pomoże 
zwiększyć szanse na małą i niewidoczną bliznę.

Dorota Gródecka, specjalista położnictwa i ginekologii 
Szczecin, ul. Tuwima 27/3  |  tel. 570 70 71 72

autor: Hanna Promień / foto: Dagna Drążkowska- Majchrowicz
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im / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Prezentacja

AUTOMASAŻU 
TWARZY

Weź udział w warsztatach 

Kosmetolog Agata Kampioni jako pierwsza zaproponowała szczeciniankom face-modeling, a w marcu zaprasza na warsztaty automasażu twarzy. 
Choć z przyjemnością dba o wygląd i samopoczucie klientek Instytutu Urody Be Beauty, to jako doświadczona terapeutka twarzy przyznaje, że dla 
najlepszych efektów warto zadbać o siebie na co dzień.  

Dla niektórych może być zaskoczeniem, że 
pewne techniki używane w gabinetach to nie-
koniecznie tajna broń kosmetologów, ale wie-
dza, którą można posiąść i samodzielnie sto-
sować w domu. Agata Kampioni chętnie się nią 
dzieli, a podczas warsztatów wykorzysta wie-
loletnie doświadczenie w zawodzie kosmeto-
loga, ale i szkoleniowca, by nauczyć kursantki, 
jak dbać o siebie od wewnątrz i jak przedłużyć 
efekt terapii wykonywanych w gabinecie. 
Co daje automasaż?
Po pierwsze wpływa na tkankę mięśniową, 
poprawiając jej ukrwienie i dotlenienie. Włók-
na mięśniowe stają się bardziej elastyczne,  
a w zależności od zastosowanych technik 
może zmniejszyć lub zwiększyć napięcie 
mięśni. Przyspieszają procesy regeneracyjne  
i szybciej też wydalane są szkodliwe produkty 
przemiany materii. Nie bez znaczenia jest dzia-
łanie przeciwbólowe oraz wzrost siły i masy 
mięśniowej przy regularnym masowaniu.

Korzyści wyraźne są także dla tkanki kostnej, 
stawów i aparatu więzadłowego, który zysku-
je większą elastyczność i wytrzymałość. Poza 
poprawą ukrwienia i odżywienia zwiększa się 
zakres ruchomości stawów oraz spoistość, ob-
jętość i ciężar kości, które dzięki temu szybciej 
regenerują się po ewentualnych urazach.  
Przejściowe zaczerwienienie skóry po masażu 
twarzy jest widocznym objawem pobudzenia 
układu krążenia. Usprawnia się bowiem prze-
pływ krwi i limfy, dzięki czemu substancje 
odżywcze są sprawniej rozprowadzane po 
wszystkich tkankach i łatwiej zlikwidować 
obrzęki. Ułatwiony jest także odpływ krwi 
żylnej, a lepsza praca serca powoduje ogólną 
poprawę samopoczucia. 
Regeneruje się również układ nerwowy, dzięki 
czemu uzyskujemy sprawniejsze przewodze-
nie bodźców i lepsze czucie – zarówno po-
wierzchniowe, jak i głębokie. Masaż wywołu-
je działanie przeciwbólowe i w zależności od 

zastosowanych technik może relaksować lub 
pobudzać. 
Dlaczego te warsztaty są dla ciebie?
Kurs przybliży istotę procesu starzenia się 
tkanek. Dowiesz się również, jaki wpływ  
na wygląd twarzy mają sposób odżywiania  
i styl życia. Przede wszystkim jednak warsz-
taty będą miały charakter praktyczny. Za po-
mocą specjalnych technik, których nauczysz 
się podczas warsztatów, będzie można samo-
dzielnie poprawić stan swojej skóry i zawal-
czyć z oznakami jej starzenia się, odmładzając 
tkanki na poziomie komórkowym. Poza tym 
automasaż to także przedłużenie efektów 
face-modelingu wykonanego w gabinecie ko-
smetycznym. – Prawidłowy automasaż będzie 
twoim nowym przyjacielem – przekonuje i za-
prasza Agata Kampioni.
O szczegóły pytaj w Instytucie Urody Be Beauty.

Instytut Urody Be Beauty
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12  |  tel. 513 086 098  |          /Instytut Urody Be Beauty 

www.bebeauty.szczecin.pl



z marzeń
Akademia uczesana 

Zanim ta bajka znalazła swój radosny finał, nikt w niego nie wierzył. Życie wiele razy pokazywało Krystianowi Gawęckiemu różne drogowskazy. 
Nawet z pustymi kieszeniami mówił o sobie, że jest bardzo bogaty, bo bogactwo to dla niego przyjaciele i jego największa miłość: fryzjerstwo. Po-
kochał je jako kilkulatek, gdy strzygł lalki swojej siostry, a po 20 latach pracy spełnił jedno ze swoich największych marzeń: otworzył w Szczecinie 
Akademię Fryzjerską. Poznajcie mistrza, który chce się dzielić swoją pasją i umiejętnościami z innymi.

Zdrowie i uroda96 



Dlaczego mały chłopiec chce zostać fryzjerem, nie strażakiem ani 
policjantem?
Bo ten mały chłopiec nawet się nad tym nie zastanawiał, zawsze od kie-
dy sięgam pamięcią chciałem być fryzjerem. Siostra nie była szczęśliwa, 
kiedy podkradałem jej lalki i… strzygłem im włosy. Nie był to może mi-
strzowski poziom, ale za to ile artyzmu (śmiech). Pamiętaj, że nie było 
mi łatwo, koledzy i rodzina nie pochwalali tej pasji. Rodzice chcieli, żeby 
syn miał męski zawód. Ja, oczywiście, wbrew wszystkiemu postawiłem 
na swoim i zacząłem uczyć się fryzjerstwa. Pamiętam, że miałem tak 
dobre oceny z przedmiotów ogólnych, że rodzice niemalże siłą chcieli 
mnie wysłać do szkoły ogólnokształcącej. 
Nikt Ciebie nie wspierał w tym czasie, byłeś sam z planem na życie?
Wiesz, nie chcę się żalić i wychodzić na patetycznego gościa jak raperzy 
ze Stanów, którzy opowiadają o swoim złym losie. Jednak prawda jest 
taka, że nikt we mnie nie wierzył. Wyobraź sobie, że wszyscy albo się 
nabijają, albo wciąż pouczają, bo ich zdaniem wiedzą lepiej, co jest dla 
Ciebie dobre. Nie chcę się teraz wzruszać, chociaż przyznaję – wrażliwy 
ze mnie facet. Jednak jestem im też wdzięczny za tę „niewiarę”, bo może 
gdyby nie mój bunt i upór, to nie byłbym dziś w tym miejscu, w którym 
jestem. To były początki, a później nadszedł przełomowy moment, kie-
dy poznałem Małgorzatę Babicz, światowej klasy stylistkę, laureatkę 
wielu prestiżowych nagród i szkoleniowca. To ona dała mi poczucie, że 
fryzjerstwo to sztuka, to Małgosia dała mi życiowego kopa i wiele na-
uczyła. Małgorzata Babicz jest dla mnie autorytetem i wzorem, a nasza 
rozpoczęta 17 lat temu szkoleniowa znajomość zaowocowała wspania-
łą przyjaźnią. Bez wątpienia to moja mentorka i zawodowa, i życiowa.  
Uważasz, że wszystko już wiesz, że masz fryzjerstwo w „małym palcu”?
(Śmiech) Zwariowałaś? Przez 20 lat uczyłem się i nadal uczę się cały 
czas. Uważam, że fryzjer, który mówi, że nie musi się szkolić, powinien 
zmienić zawód. 
Twoje klientki, z którymi rozmawiałam, mówią jednym głosem, że 
„Cię uwielbiają”. Jak to robisz? 
To największy komplement. Ja kocham ludzi i swój zawód. Każda klienta 
jest dla mnie wyjątkowa, dlatego kiedy siada na fotelu, chcę wydobyć  
z niej jeszcze więcej tej magii i kobiecości. Często jest tak, że wchodzą 
do mnie panie zmęczone czy przytłoczone jakąś sytuacją, a wychodzą 
„jak nowe”: seksowne, uśmiechnięte i z poczuciem, że mogą zawojować 
świat. W Akademii panuje rodzinna atmosfera. Jak już mówiłem, moją 
pasją jest fryzjerstwo, ale radością są ludzie. Kiedy w kieszeni „dzwo-
niła” złotówka, mówiłem sobie: „to nic… jestem miliarderem, bo  mam 
wspaniałych przyjaciół”.
I to przyjaciele wspierali Ciebie w otwarciu Akademii?
Zacznę tak… dawno, dawno temu… żartuję, oczywiście. Fakty są takie, 
że moim planem życiowym było otwarcie Akademii Fryzjerskiej w wie-
ku 40 lat. Udało się trochę wcześniej. Od dawna miałem wewnętrzne 
przekonanie, że chcę też przekazywać innym moją wiedzę, ale oczy-
wiście nie tylko stricte fryzjerską, chociaż przede wszystkim. Domeną 
Akademii jest jej kompleksowość – współpracujemy ze specjalistami od 
wizerunku oraz znanymi medialnymi postaciami, które wykładają u nas 
komunikację, autoprezentację, aż po psychologię fryzjerstwa czy kolo-
ru. Mamy dużą drużynę pasjonatów – to m.in. Marlena Choma, Patry-
cja Szustak, Ula Rudzka, współpracujemy też ze znakomitym Josefem. 
Akademia to sztab fachowców. Chcemy uczyć, wspierać, rozwijać i dać 
pełną wiedzę: od fryzjerskiej po komunikacyjną i marketingową. A to 
wszystko w rodzinnej atmosferze. Wspieramy talenty i pasję. 
Jesteś artystą. Masz czas na przyziemne rzeczy – formalności, fak-
tury i dokumenty? 
Oczywiście, że nie (śmiech). Akademia to wspólne dzieło moje i mojego 
wspólnika Pawła Szkudlarka, który w swojej firmie „O3 Szkolenia, kursy, 
doradztwo” od lat zajmuje się rozwojem i szkoleniami, jest profesjonali-
stą w tej dziedzinie. Paweł jest mózgiem finansowym operacji, a ja mó-

zgiem twórczym. Bez Pawła pewnie bym poczekał do tej czterdziestki. 
Los jak zwykle zdecydował za mnie i poznałem moje charakterologicz-
ne przeciwieństwo, z którym uzupełniamy się idealnie biznesowo. 
Czy każdy, kto chce, może szkolić się w Akademii?
Tak. Nie ma wyjątków, nie dobieramy ludzi z naszym widzimisię. Nie 
oceniam innych.  Dzwonisz, to znaczy, że chcesz. Jak chcesz, to przyjdź. 
Jesteśmy też na Facebooku, mamy wspaniałego  menagera Kamila To-
maszewskiego. 
Akademia to jedno, ale jak się do Ciebie dostać do fryzjera, masz 
miesięczne terminy?
Oczywiście, że nie. Jestem dla ludzi, pracuję w usługach, muszę i chcę 
mieć czas dla klientek. Gdybym nie umiał robić grafików pracy, to słabo 
by to wyglądało. Czasem, jak trzeba, pracuję w nocy. I ubolewam nad 
nowym trendem umawiania klientek na za dwa miesiące i kasowania 
ich jak za zboże. 
Jaki jest kolejny punkt na mapie życia Krystiana Gawęckiego?
Punktów jest wiele… właśnie wróciłem z Malezji, gdzie uczestniczę  
w projekcie Małgorzaty  Babicz – „uczesać cały świat”. A moja droga 
to wciąż wytyczanie nowych celów. Natchnieniem w pracy zawsze był 
dla mnie król fryzjerów: Antoni Cierplikowski. Podobnie jak on, nie chcę 
tylko kopiować czy wykorzystywać  tego, co utarte i podążać  za modą. 
Chcę kreować, tworzyć i się rozwijać. Moją siłą napędową są moi bliscy 
i przyjaciele – Wy wiecie… i z całego serca Wam dziękuję. To nie pełna 
kasa, a przyjaciele, radość z życia i spełnienie są prawdziwym skarbem. 
Ja już swój mam.

  

Akademia Fryzjerska Gawęcki
al. Wojska Polskiego 20 (wejście od ul. Bogusława)  |  Menager szkoleń: +48 726 601 813

rozmawiała:  Majka  Satankiewicz / foto: Jarek Romacki



Krótka historia

OTYŁOŚCI



Wilhelm Zdobywca przed pójściem spać podobnież stosował „dietę płynną” – nim zmrużył oko, pił wyłącznie alkohol. W 1811 r. Lord 
Byron nasączał jedzenie octem, by schudnąć. Brytyjska królowa Elżbieta I na żadnym ze swych portretów nigdy się nie uśmiecha, 
a jak pisze jeden z francuskich ambasadorów po spotkaniu z królową: „jej zęby są bardzo żółte i nierówne, a w szczęce widać spore 
ubytki. Gdy szybko mówi, bardzo trudno ją zrozumieć”. Nic dziwnego – królowa uwielbiała słodycze, a cukru podobno używała jako 
proszku do czyszczenia zębów (!).

Wydawać by się mogło, że otyłość dotyczy wyłącznie czasów nowożyt-
nych, jak jednak wskazują źródła historyczne – otyłość jest zjawiskiem 
towarzyszącym człowiekowi od czasów prehistorycznych.
Pierwsze prawdopodobne dowody otyłości pochodzą sprzed ponad 20 
000 lat. W czasie wykopalisk archeologicznych prowadzonych w pasie 
od Francji do południowej Rosji znaleziono liczne figurki potwierdzają-
ce występowanie otyłości u ludzi z epoki paleolitu.

Jedną z najbardziej znanych spośród nich jest figurka wapienna „Wenus 
z Willendorfu”, pochodząca z wykopalisk w Austrii. Jest ucieleśnieniem 
otyłości, która być może u prehistorycznych ludzi była jednak na tyle 
rzadką cechą, że stała się warta przedstawienia w formie artystycznej.
W epoce kamiennej człowiek borykał się z niedoborem żywności, być 
może więc zdolność do kumulacji energii w postaci tkanki tłuszczowej 
dawała przewagę w okresach głodu. A może figurka jest uosobieniem 

płodności i ówczesnego kanonu piękna?
Na starożytnych reliefach egipskich także znajdziemy sylwetki osób 
otyłych – znany jest wizerunek kucharza na malowidle ściennym w gro-
bowcu Ankhamahor oraz relief z grobowca wezyra Mereruka przedsta-
wiający grubego mężczyznę karmionego przez służącego. Puszysty był 
Faraon Ramzes III, a także postaci przedstawione na znaleziskach ze 
starożytnej Mezopotamii, kultury Inków, Majów i Azteków. Persowie 
wymyślają jeden z pierwszych deserów: gotują sok trzcinowy z wodą 
i mieszają z mlekiem. Kalif arabski Sulejman z dynastii Umajjadów jest 
łasuchem, wypełnione słodyczami kosze stoją przy jego łóżku. Umiera  
z przejedzenia.

Współczesny człowiek pod względem biologicznym i genetycznym,  
w kontekście mechanizmów ewolucyjnych i historii naszego gatunku, 
nie różni się znacząco od swoich przodków: łowców-zbieraczy z neoli-
tycznej i paleolitycznej epoki. Jednak środowisko, w którym obecnie ży-



jemy jest radykalnie odmienne od tego, w którym żyli nasi praojcowie.
Rośliny zbożowe, mięso i mleko udomowionych zwierząt pojawiło się 
w menu człowieka dopiero ok. 8-10 tys. lat temu, tymczasem współcze-
śnie - w bogatszych społeczeństwach, od początku ubiegłego stulecia 
człowiek żyje w warunkach nieograniczonego dostępu do żywności, 
będącej skoncentrowanym źródłem energii. Wieki temu ludzie rzadko 
mieli możliwość, by najeść się do syta, a zdobycie żywności było oku-
pione ciężkim wysiłkiem fizycznym. Oznacza to, że człowiek spożywa 
więcej energii niż ilość, do jakiej organizm przystosował się w czasach, 
gdy mechanizm regulacji masy ciała podlegał doborowi naturalnemu  
i przyczyn otyłości należy poszukiwać po stronie nadmiernej konsump-
cji kalorii, systematycznie przewyższającej zdolność organizmu do 
zrównoważenia bilansu energetycznego. Jak bowiem porównać wyda-
tek energetyczny współczesnych potomków, którzy długie wędrówki 
podczas polowań zamienili na jazdę samochodem?

Predyspozycje do gromadzenia tkanki tłuszczowej w dużym stopniu są 
zdeterminowane genetycznie. Dlaczego ewolucja promowała rozpo-
wszechnianie genów sprzyjających otyłości i chorób z nią związanych? 
Próbuje to wyjaśnić teoria „oszczędnego genotypu” sformułowana 
przez amerykańskiego fizjologa Jamesa Neela, który tłumaczył posia-
danie genów sprzyjających szybkiemu odkładaniu tłuszczów jako zale-
tę w warunkach zmagania się z głodem przeplatającym się z okresami 
sytości. Kłopot w tym, że dzisiaj ten mechanizm nie działa, ponieważ  
w krajach rozwiniętych człowiek nie ma okazji, by naprawdę zgłodnieć.

Na przestrzeni lat zmieniał się stosunek do otyłości. Choć w czasach 
starożytnych Hipokrates (przełom V-VI w. p.n.e.) zaobserwował, że 
otyłość skraca życie, „nie tylko sama w sobie jest chorobą, ale stanowi 
zwiastun wielu innych chorób”, w średniowieczu cieszyła się prestiżem, 
była symbolem władzy i wysokiego statusu materialnego. W warun-

kach powszechnego głodu, nierówności społecznych, tusza świadczyła 
o zacnym urodzeniu i stawała kryterium piękna, szczególnie w odniesie-
niu do płci pięknej. Pulchne kobiety uważano za piękne, szczególnie te  
z obfitością w okolicach bioder i nóg. Piękna kobieta musiała być 
„tłusta, biała i miękka”.

Około 500 lat po Hipokratesie Galen zidentyfikował dwa typy otyło-
ści: „umiarkowany” i „nadmierny”. W czasach nowożytnych zaczęto 
walczyć z otyłością, choć było to bardzo trudne, bo nie dysponowano 
obiektywnymi metodami szacowania otyłości i wymiarów ciała. Sza-
cunki były bardzo prymitywne – otyłość stwierdzano na podstawie cia-
snych ubrań, pierścieni zakładanych na ciało, mierzono ją „na palce” lub 
„półpalce”. Waga stała się popularna dopiero w XIX w.
Prawdopodobnie jeszcze do XVIII w. otyłość była stosunkowo rzadka  
w Europie i dotykała przede wszystkim arystokrację, szlachtę i wład-
ców. Kraje bardziej uprzemysłowione ciągle zmagały się z ubóstwem, 
chorobami zakaźnymi i niedożywieniem, zwłaszcza wśród robotniczej 
części społeczeństwa.

Piętnasty wiek w kulturze chrześcijańskiej był okresem napiętnowania 
obżarstwa, jednak już w XVI i XVII wieku nadwaga i otyłość ponownie 
postrzegana jest jako symbol witalności, płodności, dobrego samopo-
czucia i bogactwa.

W 1650 r. angielski lekarz Tobias Venner po raz pierwszy użył sformu-
łowania „otyłość” od łacińskiego obesus, czyli ten, który stał się pulch-
ny przez jedzenie. Co ciekawe, wielu siedemnastowiecznych lekarzy 
nie znało przyczyn otyłości i rozpatrywano ją jako karę za grzechy.  
W drugiej połowie XVII wieku pojawiły się monografie lekarzy: Tho-
masa Shorta, Malcolma Flemynga i Giovanni Battisty Morgagni’ego 
wskazujące na konieczność zapobiegania i leczenia otyłości. W wyda-
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nej w 1676 r. „Farmakopei królewskiej” francuski aptekarz zauwa-
ża gwałtowny wzrost ilości cukru i masła we francuskiej kuchni,  
a jeden z lekarzy brytyjskich odwiedzając po kilku latach Paryż 
zauważa, że paryżanie „ze szczupłych i chudych zmienili się w tłu-
stych i tęgich”. Zmienia się kanon urody, komu się dobrze powodzi 
– jest gruby, ale ciągle istnieje tęsknota za zgrabnymi ciałami sta-
rożytnych. Trudno jednak zachować równowagę między chudością  
a otyłością. Kobiety mają jednak swoje sposoby i po Paryżu krąży 
przepis na odchudzanie: należy jeść orzechy kokosowe, migdały, 
pistacje, pestki melona, orzeszki piniowe, mięso kuropatw i kapło-
nów – to wszystko rozgnieść i wymieszać z cukrem (!) na miazgę na 
wzór marcepanu. Stosuje się bezpośrednią metodę ściskania ciała 
w postaci gorsetu.
W XIX w. pojawiły się pierwsze popularne programy żywieniowe, 
jak program diety niskowęglowodanowej i wysokobiałkowej, opu-
blikowane przez Wiliama Bantinga. W 1832 r. opracowano metodę 
szacowania stopnia otyłości, zwaną wskaźnikiem Queteleta, któ-
ra stosowana jest od 1972 r. do dziś jako Body Mass Indeks, czyli 
wskaźnik masy ciała (BMI). W 1997 r. WHO ogłosiła globalną epide-
mię otyłości, a 24 października każdego roku obchodzimy Świato-
wy Dzień Walki z Otyłością.
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Coraz większe wymagania zmuszają lekarzy 
do poszukiwania nowych, bezpiecznych me-
tod wybielania zębów.
Wybielanie zębów można podzielić na wybie-
lanie zębów z żywą miazgą oraz wybielanie 
zębów z miazgą martwą.
Przed przystąpieniem do wybielania należy 
ustalić etiologię przebarwień i określić czy są 
one wewnątrzpochodne czy zewnątrzpochod-
ne. Skuteczność środków wybielających jest 
funkcją stężenia materiałów i czasu działania 
na tkanki zębowe. Preparaty są bezpieczne 
pod warunkiem ich stosowania zgodnie z za-
leceniami producenta i pod kontrolą lekarza 
– stomatologa.
Aby przygotować żel do wybielania należy ko-
niecznie poddać się dokładnemu badaniu sto-
matologicznemu. Lekarz określi stan naszego 
uzębienia i ewentualne potrzeby lecznicze,  
a także wykona profesjonalne oczyszczanie 
zębów w celu usunięcia kamienia i osadu.

Jedną z metod wybielania zębów żywych jest 
wybielanie nakładkowe, nocne. Jest to metoda 
opisywana jako bezpieczna, efektywna oraz 
przewidywalna. Może być stosowana u pacjen-
tów niezadowolonych ze swojego koloru uzę-
bienia w celu poprawy ich samopoczucia, do 
rozjaśnienia zębów ściemniałych z wiekiem, 
jak również jako wstęp do kompleksowego 
leczenia estetycznego lub protetycznego. Ist-
nieją również pewne przeciwwskazania do sto-
sowania tego rodzaju wybielania. Nie można 
użyć tej metody np. u pacjentów z poważnymi 
chorobami ogólnymi, kobiet w ciąży lub kar-
miących, pacjentów z rozległymi wypełnienia-
mi, osób palących z dużą wrażliwością zębów. 
Każdorazowo wskazań do stosowania danej 
metody wybielania powinien ustalić lekarz 
stomatolog na podstawie badania i zebranego 
wywiadu.
Związki do wybielania domowego, nocnego 
muszą być aplikowane na zęby za pomocą 
nośnika w postaci nakładki wybielającej. Jest 

ona wykonana z miękkiego tworzywa termo-
plastycznego. Nakładkę wykonuje technik na 
podstawie wycisku wykonanego przez leka-
rza, ważne jest bowiem aby nakładka dobrze 
przylegała w okolicy szyjki zęba co zapewnia 
właściwe naniesienie materiału na zęby. 
Po zakończeniu wybielania zęby są zauważal-
nie bielsze, a ich ostateczna barwa ustala się  
w ciągu 2 tygodni. W zasadzie zabieg nie wy-
maga powtórzenia, jednak gdy nastąpi ściem-
nienie zębów, zaleca się ponowne zastosowa-
nie preparatu po ok. 12 miesiącach. Zakłada 
się wówczas nakładki na 1,2 lub 3 noce.   
Zapraszamy do skorzystania z usług lekarzy 
stomatologów przyjmujących w S.P.L.S. ME-
DICUS. Do dyspozycji Pacjentów mamy sie-
dem nowocześnie wyposażonych  gabinetów 
stomatologicznych, w których przyjmuje 18 
stomatologów, w tym specjaliści z zakresu 
stomatologii zachowawczej, periodontologii, 
chirurgii stomatologicznej, protetyki.

W dzisiejszych czasach ogromną wagę przywiązuje się do wyglądu. Zęby to jeden z ważniejszych elementów wizerunku. Coraz częściej spotyka się 
pacjentów, którzy poza kwestiami zdrowotnymi, stawiają na piękny uśmiech. Chcą mieć zęby nie tylko zdrowe, ale także pozbawione przebarwień 
i jaśniejsze.

Piękny uśmiech  
– kluczem do pięknego wyglądu

Prezentacja



Anna
Jastak  
– rewolucja w młodości

Dr n. med. Anna Jastak (fot.)  – chirurg plastyczny, od lat pracujący w Berlinie. Lekarka zdobyła doświadczenie na Uniwersytecie 
w Regensburgu i w szpitalach klinicznych stolicy Niemiec. Ostatnie lata poświęca głównie chirurgii estetycznej oraz rekonstruk-
cyjnej. Od lat z dużym powodzeniem zajmuje się metodą transferu własnej tkanki tłuszczowej pacjenta w wybrane okolice ciała. 
Specjalistka prowadzi także konsultacje i wykonuje zabiegi w Klinice Zawodny w Szczecinie.

Faktycznie nasz własny tłuszcz jest tak wyjątkowym materiałem, 
że sprawdza się w walce z upływem czasu?
Tak, to prawda. Własny tłuszcz jest rzeczywiście materiałem ideal-
nym, jest możliwy do pobrania niemal zawsze i u każdego pacjenta,  
a co najważniejsze, jest własnym i w pełni naturalnym materialem (albo 
tkanką). Pomaga nam ona w odbudowie i rewitalizacji, zarówno więk-
szych obszarów ciała, np. powiększanie piersi lub pośladków, ale także 
świetnie się sprawdza jako materiał stosowany w celu skutecznego i mi-
nimalnie inwazyjnego odmładzania twarzy, szyi, dekoltu i skóry dłoni.
Ten temat zgłębia Pani od wielu lat, pracując w jednym z najlep-
szych ośrodków europejskich w Niemczech. 
Zgadza się. W codziennej praktyce prowadzę zabiegi odsysania tłusz-
czu oraz jego przeszczepiania, a także zabiegi modelowania sylwetki. 
Ponadto ustalam stosowne programy dietetyczne, w celu usprawnie-
nia i optymalizacji metabolizmu. Efekty po przeszczepie własnej tkanki 
są spektakularne i utrzymują się przez wiele lat po transferze. Należy 
jednak pamiętać, że bardzo ważną rolę w jakości transplantowanego 
tłuszczu odgrywa sposób, w jaki tkanka tłuszczowa zostanie pobra-
na, przygotowana podczas zabiegu do przeszczepu oraz jaką techniką  
i w jakiej objętości zostanie ona przeszczepiona. 
Jak to wygląda w praktyce?
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 pobu-
dzana jest regeneracja wszystkich tkanek. W ten sposób uzyskany 
zostaje trwały efekt odmłodzenia, ujędrnienia, zwiększonego napięcia  
i elastyczności oraz ukrwienia. 

Dla której części ciała najczęściej jest wykonywany ten zabieg?
Najczęściej wykonywanym zabiegiem w przeszczepie dużych objętości 
własnej tkanki tłuszczowej jest transfer w obrębie piersi u kobiet. Wy-
konuje się go w celu rewitalizacji, powiększenia, ujędrnienia, zniesienia 
lub zminimalizowania asymetrii w przypadku często występujących nie-
prawidłowości w ukształtowaniu piersi. Ponadto stosowany jest w celu 
całkowitej odbudowy piersi po jej usunięciu z przyczyn chorobowych. 
Dlaczego ten zabieg uważany jest za rewolucyjny?
Zabieg transplantacji własnej tkanki tłuszczowej niesie ze sobą wielkie 
możliwości, bardzo dobre i trwałe efekty. Jednocześnie jest procedurą 
minimalnie inwazyjną, bez pozostawiania trwałych blizn, bez długiego 
okresu rekonwalescencji. Jest on na tyle bezpieczny, że przeprowa-
dzam go w trybie ambulatoryjnym, bez konieczności pozostawania  
w klinice na dłużej, niż kilka godzin po przeszczepie.
Z Pani doświadczenia i umiejętności można skorzystać także  
w Szczecinie. 
Moje doświadczenie i standardy zabiegowe przeniosłam do Kliniki Za-
wodny w Szczecinie, gdzie oprócz wielu zabiegów z zakresu chirurgii 
plastycznej, wykonuję wszystkie procedury transplantacji autologicz-
nego tłuszczu, na najwyższym poziomie klinicznym. Pracuję tutaj na 
najnowszym certyfikowanym sprzęcie, który jest najbardziej optymal-
nym systemem do pobierania, odsysania, jak i transplantacji komórek 
tłuszczowych. Prowadzę porady przed zabiegiem, jak również kontrolę 
i opiekę w okresie pooperacyjnym. 
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała Aneta Dolega / foto: materiały prasowe
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dr n. med. Anna Jastak 

Wieczna młodość, któż o niej nie marzy. Człowiek zawsze szu-
kał sposobów na zatrzymanie czasu, na spowolnienie procesu 
starzenia się. Jego celem było i jest jędrne, młode, pozbawione 
zmarszczek ciało. Naukowcy, firmy kosmetyczne, chirurdzy pla-
styczni, a nawet pacjenci poszukują sposobów na przedłużenie 
młodości. Jednym z przełomowych odkryć w dziedzinie medycy-
ny estetycznej jest możliwość pracy z własną tkanką tłuszczową 
i przeszczepianie jej w wybrane okolice ciała. O tym rewolucyj-
nym sposobie rozmawiamy z dr n. med. Anną Jastak, specjalistą 
chirurgii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej, specjalistą 
medycyny estetycznej.



Emocje 
na wodzie 

Woda to życie, to zdrowie, to przyjemność. Powodów dla których warto pływać jest bardzo wiele. Ruch w wodzie wzmacnia ciało, poprawia wygląd 
sylwetki, ma korzystny wpływ na samopoczucie, serce, układ oddechowy, przynosi ulgę bolącym plecom i jeszcze dostarcza dużo frajdy. O zaletach 
pływania oraz o tym, dlaczego warto korzystać z basenu, rozmawiamy z Edytą Gwizdałą, menadżerem pływalni Aquarium.



Banalne, ale ważne pytanie: dlaczego warto pływać? 
Zdrowie, zabawa i pewność siebie: to główne i nie jedyne powody dla 
których warto nauczyć się pływać. Zapisując dziecko na naukę pływa-
nia zapewniamy mu wyzwania, zdrową rywalizację, dyscyplinę oraz 
systematyczność. Nauka pływania otwiera także drzwi do wielu innych 
aktywności sportowych, takich jak nurkowanie, żeglarstwo, kitesur-
fing, kajakarstwo, czy nawet triathlon. Oprócz tego, wychowując dziec-
ko poprzez sport, uczymy że trzeba umieć pokonywać przeszkody, że 
raz się wygrywa, a raz się przegrywa. Uczymy pozytywnych emocji. To 
umiejętność, którą raz poznamy i nigdy jej nie zapomnimy. 
Oprócz rekreacyjnego pływania w Aquarium można skorzystać np. 
z aqua aerobiku czy z wodnej fizjoterapii. Jakie właściwości leczni-
cze i rekreacyjne ma woda? Jak takie zajęcia u Was wyglądają i kto 
może z nich skorzystać?
W postępowaniu korekcyjnym odbywającym się podczas sesji fizjotera-
peutycznych, na naszej pływalni stosujemy ćwiczenia dobrane do kon-
kretnej dysfunkcji narządu ruchu (wady postawy, bóle kręgosłupa, pa-
cjenci po zabiegach ortopedycznych, sportowcy po kontuzjach, dzieci  

z nadmiernym oraz obniżonym napięciem mięśniowym, a także pacjen-
ci niepełnosprawni, dla których również przystosowany jest obiekt). 
Nasz fizjoterapeuta po przeprowadzonym wywiadzie oraz zapoznaniu 
się z dokumentacją medyczną, rozpisuje indywidualny plan rehabilita-
cji. Z tego typu zajęć mogą skorzystać osoby w każdym wieku. 
Ponadto na naszym basenie regularnie organizowane są zajęcia aqua 
aerobiku, które cieszą się ogromną popularnością. Z dobrodziejstw 
treningu ruchowego w wodzie mogą korzystać kobiety w ciąży, senio-
rzy, osoby otyłe lub po kontuzjach. Chodząc regularnie na zajęcia aqua  
w Aquarium wyrzeźbimy sylwetkę, wzmocnimy mięśnie i stawy, a także 
poprawimy ogólny poziom sprawności fizycznej.  
Zainteresowały mnie zajęcia dla maluchów o których Pani wspo-
mniała. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć. 
Wspólne pływanie rodziców z dziećmi jest historycznym fenomenem, 
który ponownie w życie wprowadziła nowoczesna cywilizacja. Cieka-
wostką jest to, że jako pozostałość po życiu płodowym, dziecko po-
siada odruch pływania. Im wcześniej zaczniemy umożliwiać kontakt 

ze środowiskiem wodnym, tym łatwiej nasza pociecha przystosuje się 
do wody, na zasadzie przypominania sobie poprzednich doświadczeń. 
Uczęszczając na zajęcia „Maluch w wodzie”, dajemy dziecku taką moż-
liwość. Ponadto pracujemy nad jego odpornością, a także stymulujemy 
rozwój fizyczny i psychiczny. Poprzez zastosowanie najnowocześniej-
szych technologii na naszym basenie, zarówno temperatura jak i jakość 
wody umożliwia naukę pływania niemowląt już od 3 miesiąca życia. Wy-
kwalifikowani trenerzy prowadzą zajęcia tak, aby każde dziecko czuło 
się dobrze i bezpiecznie. Pracujemy w grupach kilkuosobowych: pięciu 
rodziców z dziećmi plus instruktor.  
Półkolonie to świetna propozycja także dla rodziców.
Dokładnie, gdyż zajęcia z dziećmi trwają od 8 rano do godz.16 po połu-
dniu,  w tym czasie kiedy rodzice są w pracy.
Można u Państwa zorganizować np. urodziny. Jak to wygląda  
w praktyce? 
Na początku dzieci świętują korzystając z basenu pod okiem instruk-
torów. Wszystkie zabawy i konkursy trwają około półtorej godziny. 

Następnie przenosimy się na salę fitness, gdzie animator po specjalnie 
dobranym repertuarze spełnia resztę z listy życzeń solenizanta. W tym 
czasie przygotowujemy poczęstunek, na przykład tort, szampan, pizza 
oraz inne smakołyki.
Skoro jest sala fitness, czy można u Was skorzystać też z innych 
zajęć?
Oprócz zajęć na basenie prowadzimy także zajęcia fitness na sali. Obec-
nie w ofercie mamy zajęcia rzeźbiące ciało Body Shape, a także Zdro-
wy Kręgosłup na które serdecznie zapraszamy. Prowadzimy również 
warsztaty dla młodych mam, na których uczymy, jak wrócić do formy 
po porodzie. Nasz basen jest najnowocześniejszy w Szczecinie i wybór 
zajęć jest naprawdę szeroki. 
Dziękuję za rozmowę.

AQUARIUM
ul. Jemiołowa 4a  |  71-773 Szczecin  |  tel.  511 120 388  |  e-mail: biuro@aquarium.com.pl
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Face modeling to unikalna metoda stymulacji mięśni, które niestety  
w niewielkim stopniu używane są przez nas na co dzień. Chcąc spraw-
dzić ją na własnej skórze, umówiłam się na spotkanie z Grażyną Świr-
ską, która podczas zabiegu opowie i pokaże mi, jak uzyskać efekt liftin-
gu bez użycia skalpela.   

Analizując twoją ofertę, zwróciłam uwagę na to, że specjalizujesz 
się głównie w masażu twarzy. Co takiego skłania twoje klientki,  
do odwiedzenia gabinetu, w którym dostaną de facto masaż jednej 
z części ciała? 
Od wielu lat zgłębiam temat manualnego odmładzania twarzy,  
ale w moim gabinecie można skorzystać też z innych zabiegów,  
m.in poprawiających kondycję skóry na całym ciele. Jednak wygląd 
twarzy jest dla kobiet szczególnie ważny, dlatego poświęca się mu tyle 
uwagi w tak wielu miejscach – od centrów odnowy biologicznej, przez 
salony piękności, po kliniki medycyny estetycznej. W każdym z nich, 
dzięki różnego rodzaju zabiegom, możesz o nią zadbać w inny sposób. 
Tak samo jest z masażem, który z całą pewnością mogę polecić jako 
alternatywną, nieinwazyjną i naturalną metodę odmładzania. 

Odmładzania? Generalnie masaże kojarzę raczej z redukcją napięcia 
mięśni, pobudzeniem albo odprężeniem, poprawą ukrwienia, ewen-
tualnie odchudzaniem, ale odmładzanie? Mówisz o jakiejś specjalnej 
technice?
Zaskoczona? Moje klientki też bywają zaskoczone, szczególnie gdy po 
zabiegu patrzą w lustro i są zdziwione, że wyglądają inaczej. W gabi-
necie wykorzystuję wiele dopełniających się technik masażu, ale tą, 
która pozwala na najlepsze modelowanie owalu twarzy czy podnosze-
nie powiek, policzków, kącików ust jest modeling Lari Yugai – metoda 
której miałam przyjemność uczyć się u źródeł, a którą posługuje się 
dziś zaledwie kilka osób w Polsce. Terapia Lari to połączenie masażu 
japońskiego i akupresury z drenażem limfatycznym, który zmusza  
do pracy nieużywane na co dzień mięśnie głębokie i daje duże możliwo-
ści wpływania na ich formę.  

Brzmi, jak rzeźba w glinie, ale to przecież mięśnie, skóra, kości…
Silny ucisk pozwala na pobudzenie różnych tkanek… nawet tych, które 
są słabo ukrwione. W obrębie twarzy, szyi i karku uciskam wybrane 
punkty, zmniejszając wiotkość mięśni, dotleniając najgłębsze struktury 
tkankowe. Przepływ krwi i limfy w naczyniach prowadzi do wydalania 
zalegających w naszym ciele produktów przemiany materii. Pobudzam 
komórki i powoduję wytwarzanie nowych włókien kolagenowych. 
Mogę w ten sposób likwidować niechciane zmarszczki mimiczne i bruz-

dy, wygładzić skórę szyi lub czoła. Przez reaktywację mięśni spłycam 
blizny, a nawet modeluję kształt nosa… mogę udrożnić przegrodę noso-
wą, zmniejszyć garb albo uwolnić cię od szczękościsku. 

Muszę przyznać, że efekty, o których mówisz, są zaskakujące, tylko 
ten „silny ucisk” wzbudza moje uzasadnione wątpliwości ;) Chcesz 
powiedzieć, że ten masaż boli? 
Z pewnością nie jest to masaż relaksacyjny, jaki pewnie znasz. Żeby 
mój masaż miał działanie długofalowe – poprawiające nie tylko wy-
gląd, ale i samopoczucie w dłuższej perspektywie – odpada lekkie gła-
skanie. Modelowanie to intensywna praca mięśni, która powinna być  
za każdym razem dostosowywana do stanu i wytrzymałości klienta, 
ale zawsze jest odczuwalna po zabiegu. Cała skuteczność leży tutaj we 
właściwej technice ucisku (płynności, głębokości) i ruchów w danym 
kierunku. No, ale o tym się zaraz sama przekonasz. Zaczynamy?

Ok, przekonałaś mnie. W końcu makijaż permanentny i depilacja 
też nie należą do przyjemnych, a jednak nie potrafimy sobie ich 
odpuścić… nie mogę się doczekać, aż spojrzę w lustro… Oddaję się  
w twoje ręce. 
Zabieg rozpocznę od oczyszczenia twarzy i sprawdzenia kondycji 
mięśni i skóry. U ciebie trzeba popracować nad lwią zmarszczką i nad 
podniesieniem owalu twarzy, które są normalnymi dla twojego wieku 
oznakami starzenia. Pierwszą cześć zabiegu wykonuję tylko na oczysz-
czonej skórze, bez żadnych olejków czy kremów. Następnie nakładam 
silnie odżywczy krem i zaczynam drugą część zabiegu. Całość potrwa  
ok. 60 min. 

Tego, co robisz, rzeczywiście nie można nazwać „głaskaniem”,  
ale wcale nie jest aż tak bolesne, jak sobie wyobrażałam.  
Cieszę się. Z doświadczenia wiem, że pierwszy zabieg jest najmniej 
przyjemny, ale z każdym kolejnym jest coraz lepiej. Poza tym, w zależ-
ności od kondycji mięśni (czyli wieku, w jakim pojawi się u mnie klient-
ka i miejsc największych napięć), każdy odczuwa go inaczej. Z reguły 
wskazana jest seria 10 zabiegów. U ciebie jednak sugerowałabym 5 ma-
saży (raz na 2 tygodnie), a następnie dla potrzymania efektu 1 zabieg 
raz na 2 miesiące. 

Na pewno przyjdę! I dzięki za rozmowę. 
Do zobaczenia! 

Więcej informacji na stronie: www.twojmasaz-szczecin.pl 
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ  - Grażyna Świrska  |  +48 503 191 728

Na wygląd trzeba sobie zapracować – kwestia filmowa, 
nomen omen, z "Czterdziestolatka" dla niespełna  
czterdziestoletniej kobiety może oznaczać tylko jedno… 
zmarszczki. Bo przecież mięśnie twarzy zwykły w tym  
wieku stawać się bardziej wiotkie, słabsze i mniej zdolne  
do utrzymywania wyglądu dwudziestki. A gdyby 
tak zmusić je do działania? 

Modeling 
twarzy
Odmładzająca moc dotyku

Prezentacja



Świat  
potrzebuje 
kreatywności

Jednym z gości specjalnych podczas targów fryzjersko-kosmetycznych Be- 
autyTrends będzie Jaga Hupało, artystka włosów, stylistka i projektantka, 
potocznie nazywana „Lady grzywka” za charakterystyczne cięcie włosów,  
z których jest bardzo znana. Swoją pracą nadaje nowy kształt rzeczywi-
stości, w widoczny sposób pozwalając ujawnić się osobowości tych osób, 
które do niej przychodzą. W nich poszukuje inspiracji, wydobywając ich 
charakter, podkreślając naturalne piękno, przywracając spokój i opty- mizm. 
Każdy kto chce poznać artystkę będzie miał ku temu okazję już 16 lutego.
Będzie Pani jednym z gości targów Beauty Trends 2019 w Szczecinie. 
Czego możemy się spodziewać po spotkaniu z Panią?
Bardzo się cieszę na wizytę w Szczecinie, tym bardziej, że pojawię się tutaj 
z moim nowym pokazem. „Creative Manifesto”, czyli manifestem natu-
ry. Zawarłam w nim rzeczy, które mnie ukształtowały, m.in. sztukę, modę  
i naturę. Żyjemy w czasach kiedy skierowaliśmy swoją uwagę na środowi- 
sko. Zmiany klimatyczne, ekologia, dużo się teraz o tym rozmawia, stoimy na 
progu ogromnych zmian w tym temacie. Przy  tworzeniu nowej kolekcji fry-
zur użyliśmy kosmetyków na bazie naturalnych składników. W stylizacjach 
będziemy balansować między modą uliczną a sztuką wysoką. Pokażemy 
fragmenty projektu „Galatea”, który stworzyły wspólnie projektantka Chi-
-Chi Ude i fotografka Honorata Karapuda, a przy którym miałam przy- jem-
ność pracować.
Grzywka stała się Pani znakiem rozpoznawczym. Zawsze byłam cieka-
-wa skąd się ona pojawiła?
Dokładnie już nie pamiętam (uśmiech), ale sama ją stworzyłam. Co ciekawe, 
na przestrzeni lat moja grzywka zaczęła ewoluować i aktualnie oddaje ją  
w ręce mojej córki Antoni. Moja grzywka jest darem od mojego dziecka.
Co jest najważniejsze w doborze fryzury? Jak Pani rozmawia z klientem, 
szczególnie z takim, który nie ma pomysłu na siebie?
Podstawą mojego spotkania z klientem zawsze jest rozmowa, wywiad, który 
nas do siebie przybliża. Warto poświęcić sobie trochę czasu, a także w mia-
rę gotowości popróbować i doświadczać nowych rzeczy. W mojej Pracowni 
wprowadziliśmy propozycję dla osób, które potrzebują dużej metamorfozy, 
ale z pewnych powodów się jej obawiają. Najpierw spotykamy się z klientem, 
przeprowadzamy rozmowę, a następnie opracowujemy wspólnie z grafkiem 
trzy warianty fryzury, które prezentujemy klientowi.  Możemy skracać, do-
czepiać, kolorować, prostować, kręcić, czyli zrobić wszystko, o czym zama-
rzy klient - a efekty widoczne będą na jego zdjęciu jeszcze przed rozpoczę-
ciem metamorfozy.

Odmieniła Pani wygląd kilku polskich gwiazd. Dla mnie najbardziej wy-
razistej transformacji poddała się aktorka Małgorzata Kożuchowska. Jej 
krótkie włosy pokazały, że w takiej długości też można być sexy. Która 
jeszcze z naszych lokalnych gwiazd może śmiało wytyczać w tym tema-
cie trendy?
Tak, Małgosia Kożuchowska to moje dzieło. Cieszę się, że mogłam obciąć 
te długie piękne włosy (śmiech). Jest kilka gwiazd, które podziwiam za styl  
i klasę. Nigdy nie zawodzą Monika Brodka czy Danuta Stenka. Świetnie wy-
glądają, za każdym razem.
A jak Pani ocenia nasze ulice i to co nosimy na co dzień na naszych gło-
wach?
Dominuje cały czas szarość, smutek. Mam wrażenie, że trochę podcinane 
są nam skrzydła w tym temacie. Jest na szczęście grupa ludzi, która działa 
w odwrotnym do smutku kierunku. Mile widziana jest rebelia na głowach, 
indywidualność. Świat potrzebuje kreatywności. Widuję także na ulicach 
grupę odbiorców fryzur spokojnych, łagodnych, takich trochę retro. To też 
jest piękne.
Co aktualnie jest najbardziej pożądane na naszych głowach i jak wyglą-
da przyszłość w Pani zawodzie?
Nowe trendy we fryzjerstwie to połączenie etno, sztuki, ekologii i techno-
logii. Inspirującym miejscem w tym temacie jest Korea Południowa, która 
obecnie kreuje modę. Marzy mi się, żeby w Polsce powstało jak najwięcej 
Zielonych Salonów, czyli ekologicznych salonów fryzjerskich. W takich miej-
scach nie tylko pracuje się na naturalnych kosmetykach, ale również dosto-
sowujemy wystrój wnętrz do zaleceń ekologicznych. Odpowiednio dobrana 
roślinność, ekologiczne meble oraz zupełne wyeliminowanie plastiku. To 
wszystko sprawia, że dbając o porządek na naszych głowach dbamy również 
o nasze środowisko.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe
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Zaskakujący może być fakt, iż implanty zębowe znane są już od tysięcy lat. 
Problem ten, czyli utrata zębów, towarzyszyła ludzkości od zawsze. Zanim 
dotrwaliśmy do czasów, w których implantologia stała się ogromnie ważną 
dziedziną medycyny, nasi przodkowie  próbowali zastępować utracone uzę-
bienie różnymi materiałami. Wśród nich były, m.in. perły, muszle, kość sło-
niowa, kości zwierzęce, a nawet metale szlachetne. O historii implantologii 
i nowoczesnych sposobach na nowy i piękny uśmiech rozmawiamy z Edytą 
Wejt-Tawakol i Markiem Tawakolem z Dental Center. Perły, kości zwierzę-
ce…? Historia implantologii faktycznie jest taka długa?

Tak, zęby zawsze stanowiły ważny element naszego życia, nie tylko zdrowia. 
Nasi przodkowie w tej materii byli całkiem pomysłowi. Cztery tysiące lat temu 
w Chinach rzeźbiono bambusowe kołki, które wbijane w kość miały zastąpić 
utracone zęby. Dwa tysiące lat temu Egipcjanie wbijali już kołki z metali szla-
chetnych. Sześćset lat przed naszą erą Majowie wykonywali implanty z muszli 
rzeźbionych na kształt zębów. Prawdziwy rozwój implantologii rozpoczął się 
w XVIII wieku kiedy to dr J. Hunter transplantował pacjentowi ząb pobrany 
od innego człowieka. Rozpoczął się  wtedy intensywny okres badań i poszu-
kiwań. Oczywiście była to droga usłana wieloma niepowodzeniami. Jednak  
w tej dziedzinie dostarczało to tylko obszernej wiedzy na temat tego, czego 
nie należy robić.
Kiedy doszło do przełomowego odkrycia w tej dziedzinie medycyny?
Odkrycia, przypadkowego zresztą, jak to często w medycynie bywa, dokonał 
w roku 1952 szwedzki ortopeda P-I. Branemark. Zaobserwował on zjawisko 
osseointegracji, czyli zrostu kości z tytanowym elementem. Okazało się, że 
organizm ludzki nie traktuje tytanowego wszczepu jako ciała obcego i nie in-
dukuje reakcji obronnej.
I to odkrycie stanowi podstawę współczesnej implantologii?
Tak, a dziedzina ta przez ten czas, niesamowicie się rozwinęła. Aktualnie jeśli 
ktoś potrzebuje implantów zębowych to może odetchnąć z ulgą. Dzięki wy-
trwałości i niezłomności lekarzy oraz cyfryzacji medycyny, dzisiejsza implan-
tologia to technologia wręcz kosmiczna.
Jak to wygląda w Państwa klinice? Na przykład chciałabym uzupełnić bra-
ki w uzębieniu i wybrałabym do tego Dental Center.
Po wstępnej konsultacji i zatwierdzeniu planu leczenia wykonujemy skano-
wanie jamy ustnej pacjenta i tomografię regionu. W skanowaniu wykorzystu-
jemy skaner Trios 3 Shape, który jest niekwestionowanym liderem na mię-
dzynarodowej arenie. Następnie dane z badań zostają złożone w specjalnym 
programie. Na tej podstawie lekarz przystępuje do projektowania indywidu-
alnego szablonu chirurgicznego. Następnie, pliki przesyłane są do drukarki 
3D Formlabs i po kilku godzinach szablon jest gotowy, co umożliwia zabieg 
jeszcze tego samego dnia.
Ciekawa metoda…
Zastosowanie tej metody to same zalety dla pacjenta, a mianowicie: zna-
komita precyzja osadzenia implantu w odpowiednim miejscu w kości i pod 
odpowiednim kątem. Do tego radykalnie skrócony czas zabiegu, a sam za-
bieg mniej inwazyjny. Kolejne plusy to mniejszy obrzęk tkanek, skrócony 
czas gojenia, mniejsze ryzyko powikłań, a także możliwość wcześniejszego 
przygotowania odbudowy protetycznej. Dodatkową zaletą tej metody jest 
przewidywalność kosztów leczenia. Dzięki dokładnemu planowaniu możemy  
w niektórych przypadkach uniknąć konieczności przeszczepu kości, co jest 
już droższą metodą.
Dziękuję za rozmowę.
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Zgodnie z koncepcją doktora Liebowitza, miłość i uzależnienie od nar-
kotyków są tak blisko ze sobą spokrewnione, że niemal tożsame. Sil-
ne uczucie dostarcza organizmowi podobnych bodźców jak  zakazane 
środki. Co więcej, zakochany mózg produkuje substancje, które wpły-
wają na nasze emocje, nastroje.
Na uczuciowym haju
– Odurzenie miłością i narkotykiem uaktywnia tę samą część mózgu, 
tzw. jądro ogoniaste. Podnosi się poziom adrenaliny, dopaminy, ok-
sytocyny – tłumaczy szczeciński psychiatra i psychoterapeuta Marek 
Juraszek, prowadzący poradnię Artmedical. Osoby owładnięte silnym 
uczuciem, podobnie jak narkomani, nie potrafią się skupić na zadaniach 
dnia codziennego. Substancje, jakie produkuje ich mózg przypomina-
ją te, które biorą osoby uzależnione od środków odurzających. Zako-
chani czują i zachowują się tak, jakby byli na nieustannym narkotycz-
nym rauszu. Psychoterapeuta Marek Juraszek zauważa podobieństwo 
miłości nie tylko do odurzenia substancjami zakazanymi, ale też fazy 
maniakalnej w chorobie afektywnej dwubiegunowej. – Zakochany 
ma podwyższony nastrój, podejmuje ryzykowne, bezmyślne decyzje, 
kupuje prezenty, szaleje – podkreśla specjalista i dodaje: – Towarzy-
szy mu euforia, błogostan, oderwanie od rzeczywistości, brak racjo-
nalnego myślenia. Podobnie jak osoba uzależniona od narkotyków, 
człowiek odurzony miłością ma zniekształcony obraz rzeczywistości.  
– Miłość to ślepota, bo zakochany nie widzi wad u osoby, w której jest 
zakochany. Wszystko jest kolorowe, pięknie. Nie widzimy szarości  
– mówi psychiatra. Zakochany nie odbiera sygnałów ze świata zewnętrz-
nego, czuje się wolny od trosk i myśli tylko o obiekcie westchnień.
Miłosny syndrom ostawienia
Z czasem przychodzi kryzys, jak to bywa u osób uzależnionych od 
substancji odurzających. – Kiedy mija ten stan, podobnie jak gdy mija 

działanie narkotyku, zaczynamy dostrzegać pewne rzeczy, szarość dnia 
codziennego – wyjaśnia Marek Juraszek, po czym dodaje: – Po jakimś 
czasie następuje przejście do bardziej racjonalnego uczucia. 
Jednak nie u wszystkich szaleństwo zakochania zamienia się w stabilny 
związek. Kiedy miłosne odurzenie zaczyna wygasać, niektórym relacja 
z konkretną osobą przestaje wystarczać. – Zaczynają szukać kolejnych 
doznań lub nowych partnerów – zaznacza specjalista. 
Co z drugą osobą? Jeśli dalej jest odurzona miłością, pojawia się kłopot. 
– Gdy ktoś jest np. ślepo zakochany, kiedy druga osoba znika lub obiekt 
jest nie do osiągnięcia, pojawia się syndrom odstawienia, jak po odsta-
wieniu środków psychotropowych – tłumaczy psychiatra. U nieszczę-
śliwie zakochanych, podobnie jak u narkomanów, którzy zaprzestają 
przyjmować daną substancję, może wystąpić zespół abstynencyjny.  
– Tak, jak występuje syndrom odstawienia narkotyków, jest też syn-
drom odrzuconej miłości – mówi Marek Juraszek. U ludzi przechodzą-
cych ten stan, pojawiają się skrajne odczucia i zachowania. – Osoba, 
która to przechodzi, miota się, jest pobudzona, emocjonalnie rozchwia-
na, ma dolegliwości bólowe. Może mieć nawet skłonności samobójcze 
– tłumaczy ekspert.
W takich sytuacjach wiele osób prosi o pomoc specjalistę. Co ciekawe, 
prócz terapii i odpowiednich leków, zaleca się im suplementację wita-
miny D3. Badacze potwierdzają jej pozytywny wpływ na zmniejszanie 
stanów depresyjnych, załamań oraz przygnębienia. – Jest nazywana 
witaminą życia – mówi  szczeciński psychiatra. Tym samym znów wró-
ciliśmy do tematu chemii. Czy można więc nazwać miłość „naturalnym 
narkotykiem”? – Tak, jak najbardziej – odpowiada Marek Juraszek.

Miłość jak narkotyk
Uczucie miłosne ma wiele twarzy. Dla jednych to romantyczne uniesienie, dla drugich taniec zmysłów, a dla innych – chemia. Co ciekawe, w tym 
ostatnim jest więcej prawdy niż na pozór może się nam wydawać. Badania naukowców wykazują, że u ludzi zakochanych aktywuje się ten sam 
ośrodek mózgu, co u osób uzależnionych od narkotyków. Czy miłość można więc nazwać „naturalnym środkiem odurzającym”? Postanowiliśmy 
odpowiedzieć na to i wiele innych pytań z pomocą eksperta.

autor: Karolina Wysocka/ foto: pixabay
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Trening bez pomyłek 
W czym pomoże Ci trener personalny?  

Trenowanie jako sposób na życie, dobre samopoczucie i zdrowie? Oczywiście! Ale nie jest to łatwe i wiele osób już na początku popełnia sporo 
błędów. Zamiast stać się „superhero” z wielkimi bicepsami czy fitness gwiazdą z krągłymi pośladkami stajemy się nieszczęśliwi, apatyczni i głodni. 
Jak temu zapobiec?  

Nie zaczynaj ekstremalnie

Jaki błąd popełniany jest najczęściej? Zdecydowanie – rozpoczynanie 
od ekstremalnych i zbyt częstych treningów. Kończy się to zazwyczaj 
przetrenowaniem, zniechęceniem do ćwiczeń, utratą zdrowia i katego-
rycznie zamyka drogę do osiągnięcia wymarzonej sylwetki. Błyskawicz-
ne diety kuszą szybkimi efektami, wydaje się, że trenować wystarczy 
szybko i intensywnie. Problem w tym, że ekstrema prowadzi często do 
niedoborów witamin, składników mineralnych czy zdrowych tłuszczy. 
Zanim zaczniemy zmagania z aktywnością fizyczną i dietą warto więc 
poznać kroki, które należy postawić zanim włożymy sportowe buty i je-
dzenie do pudełek. 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś naprawdę rzetelnego o spalaniu 
tkanki tłuszczowej lub budowaniu muskulatury, czy po prostu aktywno-
ści fizycznej dla zdrowia, zwróć się do eksperta. Znajdź najlepszego dla 
siebie trenera personalnego w mieście. Najpierw zastanów się jaki ma 
być, potem odpal Google, Facebooka lub popytaj znajomych. Posłuchaj, 
co ma do powiedzenia znawca tematu, którego wybrałeś. Z jego pomocą 
unikniesz nieudanych prób i błędów. 
 
Zaufaj ekspertowi 

Dobry trener personalny przed udziałem w programie ćwiczeń prze-
prowadzi z Tobą konsultację mającą na celu określenie stanu zdrowia. 
Niezależnie od wiedzy trenera i sprzętu na siłowni bezpieczeństwo jest 
najważniejsze. Komponenty takiej konsultacji powinny dotyczyć m.in.: 
parametrów ciała, diagnozy chorób, wyników badań laboratoryjnych, 
problemów ortopedycznych, hospitalizacji, przyjmowania leków, picia 
alkoholu, palenia papierosów, obciążenia fizycznego w zawodzie. Waż-
ny będzie wywiad dotyczący ćwiczeń fizycznych i obecnej aktywności. 

Kolejnym krokiem jakie powinien podjąć trener personalny jest dokład-

ne sprawdzenie Twoich możliwości poprzez kilka prostych testów. Po-
zwoli to poznać Twoją sprawność zidentyfikować asymetrie i ogranicze-
nia, które wpływają na aktywność sportową czy nawet czynności dnia 
codziennego. Dzięki temu Twój trener będzie mógł dobrać ćwiczenia 
indywidualnie dla Ciebie, pozwalające na najbardziej efektywne wyniki. 

Twój trener powinien doradzić tobie także jak powinieneś jeść. Nie każdy 
jest wykwalifikowanym dietetykiem, ale każdy trener personalny posia-
da wiedzę z zakresu żywienia człowieka. Praca nad stylem odżywiania 
jest w standardzie pracy z podopiecznym. W trakcie konsultacji prze-
analizujecie twój dotychczasowy jadłospis, oszacuje ilość spożywanych 
kalorii. Trener policzy też ile powinno wynosić Twoje zapotrzebowanie 
w zależności od ustalonego celu treningowego. Aby jak najlepiej opraco-
wać dla Ciebie zalecenia, otrzymasz wskazania odnośnie niezbędnych 
badań laboratoryjnych lub wskazania do skontaktowania się z lekarzem 
w celu szerszej diagnostyki.

Na koniec powinieneś dowiedzieć się także, za pomocą jak będziecie 
śledzić Twoje postępy. Informacja zwrotna pozwala ocenić efektywność 
twojej pracy w trakcie wykonywania planu dietetyczno-treningowego 
i zmienić strategię jeżeli przyjęta nie działa. Dzięki niej będziesz mógł 
zwracać uwagę na swoje potknięcia i nie powtarzać ich w przyszłości. 

Możesz zaczynać! 

Pamiętaj, że wizyta u trenera personalnego to nie wszystko. Najważniej-
sze jest praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy! Zacznij jak najszyb-
ciej wdrażać uzyskane wskazówki. Z dnia na dzień, z treningu na trening, 
będziesz coraz bardziej perfekcyjny. Bazę pod nowe nawyki żywieniowe 
wypracujesz w ciągu miesiąca. W tym czasie będziesz mógł zobaczyć 
pierwsze efekty swojej pracy, które zmotywują cię  do dalszego działa-
nia. Po jakimś czasie staną się one twoją naturą. Zamiast siedzieć na 
kanapie i oglądać telewizję, zaczniesz uprawiać sport i zdrowo się odży-
wiać. Powodzenia.

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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Dzień dobry. Mam 25 lat, moim problemem są niedoskonałości na 
twarzy. Jako nastolatka miewałam wypryski, które zostawiły po so-
bie niewielkie ślady, więc moja twarz nie jest gładka. Przeszkadzają 
mi również rozszerzone pory i brak blasku. Doktorze, jakie zabiegi 
pomogłyby poprawić jakość mojej skóry?

Trądzik młodzieńczy jest jednym z najczęstszych schorzeń skóry, z ja-
kim zmaga się ogromna liczba osób w okresie dojrzewania. Niestety 
bardzo  często zostawia po sobie blizny wynikające z procesu gojenia. 
Najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla tego problemu jest laser 
frakcyjny, który w większości przypadków poradzi sobie z bliznami czy 
przebarwieniami. Dzięki zastosowaniu nowych technologii pikosekun-
dowych w laserach frakcyjnych, zabiegi tego typu są wyjątkowo sku-
teczne, bezpieczne i nie wymagają długiego okresu rekonwalescencji. 
Przy laserach typu Encore i Pixel dodatkowo wprowadzamy specjalne 
substancje regenerujące, a skóra staje się gładsza i promienna. Na ryn-
ku mamy do dyspozycji wiele technologii frakcyjnych i aby uzyskać 
możliwie najlepsze  efekty warto jednak skorzystać z konsultacji ze 
specjalistą.

Panie Doktorze, w ostatnim czasie zauważyłam pogorszenie stanu 
mojej cery. Odczuwam dyskomfort po umyciu twarzy wodą, skóra 
jest wyraźnie przesuszona i nadwrażliwa. Czy może mieć to zwią-
zek z niskimi temperaturami w panującym okresie zimowym? Jak 
mogłabym wpłynąć na kondycję mojej skóry? Pozdrawiam, Joanna.

Pani Joanno, słusznie łączy Pani pogorszenie kondycji swojej skóry  
z panującymi zjawiskami pogodowymi. Wiatr, niskie temperatury oraz 
suche powietrze wewnątrz budynków – wszystkie te czynniki mogły 
wpłynąć na przesuszenie oraz podrażnienie Pani cery. Warto więc  
w tym okresie szczególnie zadbać o pielęgnację, która powinna bazo-
wać na intensywnej ochronie i nawilżaniu. Odpowiednio dobrane ko-
smetyki, których filarem jest dbałość o jakość zawartych w recepturach 
składników aktywnych, z pewnością sprawią, że Pani skóra odzyska 
utracone zdrowie.  Aby dowiedzieć się jakie produkty będą najlepsze dla 
zniwelowania zgłoszonych przez Panią dolegliwości, najlepiej umówić 
się na konsultacje z kosmetologiem lub lekarzem medycyny estetycz-
nej, podczas której indywidualnie dobrane zostaną profesjonalne pro-
dukty kosmetyczne oraz zaplanowane ewentualne terapie zabiegowe. 

Specjalista chirurgii szczękowo - 
twarzowej, certyfikowany lekarz 
medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny
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Nie zawsze przerwa w rozgrywkach piłkarskich to czas spokoju i odpo-
czynku. Tej zimy przekonują się o tym piłkarze Wisły Kraków i jej kibice. 
Proces sprzedaży upadającego klubu był tak niecodzienny i komiczny, 
że bez przeróbek może stanowić wymarzony scenariusz do komedii ab-
surdu lub kontynuacji „Piłkarskiego pokera”.
Stary zarząd Wisły, rządzący w oparciu o mafijne struktury postanowił 
zakończyć ten biznes i sprzedać klub zagranicznemu inwestorowi. Ale 
już samo pochodzenie i wiarygodność  potencjalnych zbawców budziło 
podejrzenia.
Kambodżańczyk podający się za członka rodziny królewskiej, posiadają-
cy udziały w 12 klubach piłkarskich, Szwed o posturze zapaśnika mają-
cy wirtualne biuro w sklepie z cygarami i polski agent piłkarski, którego 
nikt albo prawie nikt nie znał wcześniej, byli zagadką samą w sobie. 
Przebiegu akcji jaka nastąpiła później nie wymyśliliby mistrzowie kina 
absurdu z Melem Brooksem czy rodzimym Stanisławem Bareją. 
Vanna Ly czyli multimilioner z Kambodży po przylocie do Krakowa ta-
nimi liniami lotniczymi, w budynku magistratu chodził... pod parasolką. 
Później pokazywał plany akademii piłkarskiej wybudowanej przez sie-
bie w Chinach i roztaczał podobne wizje przed prezydentem Krakowa. 
W tym czasie piłkarski agent mówił o wielomilionowych inwestycjach  
w drużynę Wisły i planach podboju Ligi Mistrzów. Wizytę w Krakowie 
trójka panów zakończyła zjedzeniem obiadu w restauracji „U babci Ma-
liny” za 60 złotych na trzech. Kiedy już mijał termin zrobienia przelewu 
na 12 milionów złotych przez hojnych cudzoziemców, co miało być rów-
noznaczne z przejęciem Wisły, człowiek z Kambodży zniknął ze wszel-
kich radarów i nie odnalazł się do dziś…
Gdy absurd przekroczył wszelkie granice, policja i prokuratura wkro-

czyły do siedziby Wisły i prywatnych mieszkań z byłą prezes Marzeną 
Sarapatą na czele.
To krótkie streszczenie krakowskiej tragifarsy z przejęciem klubu ma 
służyć temu, żeby pokazać jak skończył się rządy w klubie ludzi, będą-
cych w ścisłym kontakcie z Sharksami, bandytami mającymi ogrom-
ne wpływy w klubie. Ich początek sięga roku 1998, kiedy to jeden  
z bandytów o pseudonimie Misiek rzucił nożem we włoskiego piłkarza. 
Przypadek niedoszłego upadku Wisły jest najbardziej dramatyczny, ale 
powinien być przestrogą dla innych a jednocześnie dla PZPN- u, przymy-
kającego oko na patologię w klubach i dającego łatwą ręką licencję na 
grę w Ekstraklasie. Wisłę zrujnowali kibole, ale idę o zakład, że w każ-
dym z polskich klubów Ekstraklasy, jeśli nie obecnie, to w przeszłości 
byli różnej maści cwaniacy – na różnych stanowiskach – próbujący wy-
ciągać pieniądze do własnych kieszeni. Dostają się do struktur klubów 
dzięki układom politycznym lub towarzyskim. 
Już same kwoty jakimi kluby są dotowane przez samorządy miast sta-
nowią wystarczająca pokusę dla nieuczciwych ludzi. W 2017 roku Śląsk 
Wrocław dostał od miasta 13 milionów złotych, Piast Gliwice 11,7, Le-
chia Gdańsk 5,85, Arka Gdynia 5,24, Pogoń Szczecin 4,22 itd. 
Piłka i wszystko co z nią związane daje możliwości, żeby wyciągać pie-
niądze z klubowej kasy w różny sposób, jeśli nie ma odpowiedniej kon-
troli. Czy to przez dogadywanie się z menedżerami piłkarzy, czy przez 
wypłacanie sobie kilkudziesięciotysięcznych pensji. Krakowski przy-
kład pokazał to najdobitniej. Tylko w ciągu kilku miesięcy 3-osobowy 
zarząd przelał na własne konta 910 tysięcy złotych premii, podczas gdy 
zawodnicy, najważniejsze ogniwo klubu piłkarskiego, nie dostali w tym 
czasie ani grosza. 

Pasjonat sportu od 9. roku życia.  
Pracował w Polskim Radiu Szczecin. 
Obecnie dziennikarz sportowy Super 
Expressu i tygodnika Piłka Nożna.

Jerzy Chwałek

Piłka z ostrymi kantami 

reklama





„Proces”
Philips Glass
Opera na Zamku w Szczecinie
reżyseria Pia Partum

Muzyka Philipa Glassa to bez cienia wątpliwości arcydzieło – to dźwięki 
niezwykle „gęste”, dramatyczne, hipnotyczne, często oparte na zapę-
tlonych krótkich motywach. To błyskotliwe przełożenie kafkowskiej 
atmosfery na pięciolinię. Co ciekawe, utwór został napisany na kame-
ralny skład tuzina muzyków. Podczas premiery Jerzy Wołosiuk popro-
wadził ich konsekwentnie i bezbłędnie. Zawiodło za to libretto Christi-
pera Hamptona. Choć mam świadomość charakteru opery, to uważam, 
że warstwa tekstowa niebezpiecznie zbliżała się do bryka, do skróto-
wego opracowania lektury.

Scenograf Wojciech Puś stworzył, zgodnie z muzycznym tematem, mi-
nimalistyczną przestrzeń. Płytka scena została zwieńczona monumen-
talnym przeszkleniem, za którym wyświetlana była tylna projekcja. 
Biuro głównego bohatera, zlokalizowane gdzieś na szczycie drapacza 
chmur, dzięki filmom (i subtelnym przemeblowaniom) zmieniało się  
w inne przestrzenie. Szkoda, że kostiumy Wojciecha Dziedzica były 
tak… codzienne.  

Pia Partum, reżyserka przedstawienia uległa Kafce i Glassowi. I mądrze. 
Jej „Proces” jest pokorny i spolegliwy wobec muzyki i literackiej atmos-
fery. Skrzętnie i celnie wykorzystała kameralny charakter szczecińskiej 
opery i utworu. Wielką trudnością w inscenizacji były narzucone for-
mą: nieliczna obsada, brak baletu i chóru, wreszcie trudna tematyka. 
Nie było tu miejsca na fajerwerki i konfetti, mało tego, tu było bardzo 
trudno o choreografię. Jednak pomysł reżyserki, oraz praca odpowie-
dzialnej za ruch sceniczny Agnieszki Dmochowskiej-Sławiec, pozwoliły 
stworzyć na drugim planie rytmiczną ilustrację „pochodu” postaci, zna-
komicie dopełniającą muzykę Glassa. Partum zaproponowała solistom 
powściągliwość, gestów i ruchów (i mądrze!). To potęgowało kafkow-
skie „niebezpieczeństwo”. Niestety wyjątkowo niezbornie wyszły zmia-
ny sekwencji, dokonywane black out’ami. To zaburzało rytm spektaklu. 

W postać Józefa K. brawurowo, choć formalnie oszczędnie, wcielił się 
niemiecki baryton Christian Oldenburg. Znakomite role, przede wszyst-
kim wokalnie stworzyli Rafał Pawnuk – jako Ksiądz, oraz Marcin Scech 
– jako Block. Wyrazista, jak zawsze była Gosha Kowalinska w roli Pani 
Grubach, ciekawie wypadła także Anna Farysej – Leni.  Prestiżowe 5/6. 

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

foto: Piotr Nykowski
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Czarna Komedia 

11 marca 2019  |  godz. 17.30 

Teatr Współczesny w Szczecinie

Kochanie Wróciłem 

19 marca 2019  |  godz. 17.30 

Teatr Lalek Pleciuga

Ostra Jazda 9 marca 2019  |  godz.17.30 Teatr Lalek Pleciuga
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Aktorka 
w dwóch rolach

„Goła baba” to monodram autorstwa Joanny Szczepkowskiej, aktorki 
teatralnej, filmowej, telewizyjnej, a także pisarki i felietonistki. Stwo-
rzyła ona niezapomniane kreacja dramatyczne oraz komediowe, m.in.  
w „Królu Learze” czy „Ślubach panieńskich”. Zagrała również w takich 
produkcjach filmowych jak: „40-latek” i „Ryś”. W Szczecinie widzowie 
będą mogli zobaczyć aktorkę w dwóch rolach, lobiet całkiem odmien-
nych psychicznie i fizycznie. Będzie śmiesznie, smutno, czasem wulgar-
nie, ale też bardzo lirycznie. Sztuka „Goła baba” pierwszy raz została 
wystawiona w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Premiera miała miej-
sce w kwietniu 1997 roku i od tego czasu spektakl nieprzerwanie cieszy 
się zainteresowaniem publiczności w Polsce oraz za granicą. Na kolejne 
przedstawienia przychodzi już następne pokolenie pierwszych widzów, 
dlatego też wydarzenia nie można przegapić!

Scena Stara Rzeźnia, 4 marca, godz. 19.00
kw

foto: materiały prasowefoto: Johan Perssonfoto: materiały prasowe

Duża dawka humoru, barwne postaci, uczta pełna zwrotów akcji i pleja-
da gwiazd na scenie. Przed nami spektakl „Chcesz się bawić? Zadzwoń!”. 
O czym opowiada? Charlotte cieszy się z wyjazdu do Paryża, który ma 
być prezentem na dwudziestą rocznicę ślubu. W tym momencie jej mąż 
Henry traci pracę i wszystkie środki przeznaczone na podróż. Gdy speł-
nienie paryskiego marzenia staje pod znakiem zapytania, na pomoc 
mężczyźnie przybywa kreatywny sąsiad, Tristan. Henry dostaje propo-
zycję nie do odrzucenia… a to dopiero początek dobrej zabawy! Kiedy 
Charlotte wpada na trop tajemnic męża, po jej piętach zaczyna dreptać 
detektyw Bloggins. Czego szuka? By się dowiedzieć, koniecznie wybierz-
cie się na spektakl. Tym bardziej, że przedstawienie to kolejny hit twór-
ców „Mayday 2” oraz „Szalonych nożyczek”, a na scenie zobaczycie m.in. 
Marka Włodarczyka, Klaudię Halejcio, Michała Piróga, Rafała Mroczka, 
Piotra Pręgowskiego, Michała Koterskiego i Dominikę Gwit.

Opera na Zamku, 18 marca, godz. 17.00 i 20.00
kw

Małżeńskie 
kłamstewka

reklama

PRESTIŻ          
PATRONUJE



reklama

Bach  
na mandolinie

W lutym w filharmonii będzie można posłuchać Bacha oraz Beetho-
vena w niecodziennej odsłonie. Na scenie zobaczymy wybitnego wir-
tuoza mandoliny Aviego Avitala. Artysta przełamuje granice pomię-
dzy gatunkami i doskonale potrafi łączyć świat muzyki klasycznej, 
tradycyjnej, współczesnej oraz popularnej. Nie tylko odkrył przed 
publicznością rozległy repertuar pisany przez uznanych kompozyto-
rów na mandolinę, ale też sam aranżuje na instrument utwory pier-
wotnie przeznaczone na inne medium. Prócz tego, tworzy własne 
opracowania muzyki klezmerskiej oraz etnicznej Bliskiego Wschodu 
i Bałkanów. Avi Avital to również pierwszy muzyk grający na man-
dolinie, który otrzymał nominację do nagrody Grammy (2010 r.). Co 
więcej, artysta został także wyróżniony przez „The New York Times”  
i „Haaretz Daily”. W Szczecinie muzyk nie tylko zagra dzieła wybitnych 
kompozytorów, ale też pokaże publiczności bogaty wachlarz muzycz-
nych możliwości mandoliny.

Filharmonia, 8 lutego, godz. 19.00
kw

foto: Jean Baptiste Millot

Beata, 
Bajm i teatr

Przed nami prawdziwa muzyczno-teatralna uczta. Na szczecińskiej 
scenie zobaczymy spektakl „Być jak Beata”, złożony z utworów jednej  
z najbardziej charyzmatycznych wokalistek naszych czasów – Beaty 
Kozidrak. Tak pisze o artystce Dorota Masłowska: „Te piosenki można 
kochać albo odrzucać, ale one jasno pokazują, że w całym swoim gwiaz-
dorstwie Beata Kozidrak nie była figurantką, firmującą piękną twarzą 
i silnym głosem wytwory producentów – wyjadaczy. Była oryginalną, 
wrażliwą, rezonującą z rzeczywistością artystką, dającą ekspresję swo-
jemu istnieniu i czasom, w których żyła”. Scenariusz do przedstawienia 
napisał Piotr Domalewski, znany m.in. z realizacji filmu „Cicha noc”. Na 
scenie zobaczymy Marię Dąbrowską, Magdalenę Wrani-Stachowską, Ar-
kadiusza Buszko i Macieja Litkowskiego. Aktorom będzie towarzyszył ze-
spół grający na żywo, a znane piosenki Beaty Kozidrak nabiorą oryginal-
nego brzmienia dzięki nowym aranżacjom Tomasza Lewandowskiego. 

Teatr Współczesny, 2 lutego, godz. 19.00
kw

foto: materiały prasowe



Gabinet 
podologiczny

• pielęgnacja i zdrowie twoich stóp

Wkładki ortopedyczne
• profesjonalna diagnostyka

• indywidualne formowanie wkładek

WKŁADKI NA MIARĘ

Gabinet podologiczny 
Szczecin, ul. Chopina 22, lok.3b 
tel.: 697 923 044
rejestracja telefoniczna: pon.–pt. w godz. 9–17
e-mail: orthopedis.szczecin@gmail.com

W LUTYM  KOMPUTEROWE  BADANIE STÓPGRATIS!

Gala kobiet 
sukcesu

Magnolie Biznesu to plebiscyt dla przedsiębiorczych kobiet. Organizują 
go właścicielki Kobietowo.pl, a jego celem jest wskazanie i wyróżnie-
nie pań, które odznaczają się ponadprzeciętną działalnością na rzecz 
naszego miasta oraz województwa. By wziąć udział w współtworzeniu 
konkursu, wystarczy zaproponować osobę, która powinna zostać uho-
norowana tytułem Magnolii Biznesu w wybranej kategorii (Debiut roku, 
Innowacja, Z miłości do Szczecina, Ikona biznesu lub Sztuka, kultura, 
nauka). W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na: www.
magnoliebiznesu.pl. Zgłoszenia laureatek można wysyłać do 14 lutego. 
– Pragniemy wyróżnić i pokazać szczeciniankom oraz szczecinianom, że  
w naszym mieście mieszkają wartościowe kobiety, które prowadzą po-
ważne przedsięwzięcia rozsławiające Szczecin nie tylko w kraju, ale rów-
nież zagranicą – mówi Nina Kaczmarek, prezes Kobietowo.pl. Wyróżnie-
nia zostaną wręczone 21 marca w hotelu Novotel.

21 marca, hotel Novotel Szczecin Centrum
kw

foto: materiały prasowe

Pomysł 
na biznes

„Ostra jazda” to brawurowa komedia Norma Fostera z nieoczekiwaną 
pointą. Bohaterowie spektaklu z dnia na dzień tracą pracę. Nie chcą jed-
nak walczyć o nową posadę i czekać miesiącami na zatrudnienie. Posta-
nawiają iść na skróty. Sami wymyślają sobie zajęcie! Wpadają na bardzo 
nietypowy, ryzykowny pomysł – postanawiają zrealizować film erotycz-
ny. Przedsięwzięcie wydaje się proste i dobrze zaplanowane, jednak jak 
to w życiu bywa nie wszystko jest takie, jakie na pozór wygląda. Sytuacja 
szybko wymyka się spod kontroli i bardzo komplikuje. Co dalej? Jeśli je-
steście ciekawi, koniecznie wybierzcie się na gościnny spektakl Teatru 
Komedia z Warszawy. Czeka na was mnóstwo śmiesznych sytuacji i za-
bawa aż do łez! Za reżyserię przedstawienia odpowiada Mirosław Poła-
tyński. Na scenie występują m.in. Julia Kamińska, Przemysław Sadowski, 
Mirosław Baka oraz Magdalena Wójcik.

Teatr Lalek Pleciuga, 9 marca, godz. 17.30
kw

foto: materiały prasowe
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Żarty 
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 prasowe

Urodziny szcze-
cińskiego „Kota”

Czarny Kot Rudy powstał w 1997 roku z inicjatywy Adama Opatowicza. 
Szczeciński kabaret literacki to jedna z kulturalnych wizytówek naszego 
miasta. Od lat bawi publiczność, zapraszając na wieczory z wyrafinowa-
nym humorem i nonszalancką dekadencją. Jak co roku w lutym Czarny 
Kot Rudy obchodzi urodziny. Każdy jubileusz świętowany jest z rozma-
chem, a do teatru przyjeżdża elita artystyczna z całej Polski. Jak będzie 
w tym roku? Dwudzieste drugie urodziny „Kota” odbędą się pod hasłem 
„Wszystko jest poezją”. Koncert jubileuszowy zaplanowany został na 
trzy wieczory na Dużej Scenie. Podczas wydarzenia wystąpią artyści 
Teatru Polskiego i specjalni goście. Nie zabraknie niespodzianek, które  
z pewnością sprawią, że urodziny kabaretu będą dla widzów niezwykłym 
przeżyciem artystycznym.

Teatr Polski, 22-24 lutego
kw

foto: materiały prasowe
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Historie o pierw-
szej miłości

Bestsellerowe nazwiska, romantyczny klimat, a także dreszczyk emo-
cji… Mamy dla Was ciekawą propozycję na walentynki i nie tylko. Czy 
pamiętacie swoje pierwsze zakochanie? Motyle w brzuchu, wielką eks-
cytację, ukradkowe spojrzenia? Na pewno, bo tego nie da się zapomnieć. 
Jeśli lubicie wzruszające i nieoczywiste historie, koniecznie sięgnijcie po 
nowość od wydawnictwa Czwarta Strona. Pod koniec stycznia miała 
miejsce premiera antologii opowiadań „Pierwsza miłość”. Popularni au-
torzy najpiękniejszych powieści obyczajowych stworzyli historie o nie-
zwykłej sile pierwszych zauroczeń. Antologia jest pełna uczuć, emocji  
i wzruszeń. Opowiadania pokazują, że miłość na wiele barw oraz odcie-
ni. Wśród autorów „Pierwszej miłości” znajdziemy m.in. Katarzynę Be-
renikę Miszczuk, Agatę Przybyłek, Karolinę Wilczyńską, Natalię Sońską  
i Roberta Kornackiego.

kw

foto: materiały prasowe

Piosenki o przy-
jemnościach

Magdalena Smalara to aktorka, która bywa wokalistką, reżyserką i au-
torką tekstów. Wystąpiła w kilkudziesięciu spektaklach teatralnych, 
zagrała w wielu filmach oraz serialach, a obecnie należy do obsady pro-
gramu satyrycznego SNL Polska. Współpracuje także z Uniwersytetem 
Muzycznym im. F. Chopina i Fundacją Okularnicy. Bazując na osobistych 
doświadczeniach napisała przy współpracy z kompozytorką Urszulą 
Borkowską kulinarny stand-up z piosenkami. W lutym odwiedzi Szcze-
cin, by w recitalu „Kobieta do zjedzenia” opowiedzieć o jednej z najwięk-
szych namiętności świata, czyli o jedzeniu. Usłyszymy piosenki napisa-
ne specjalnie do tego spektaklu oraz szlagiery w nowych aranżacjach. 
Wśród tematów: smaki, apetyty, filozofia jedzenia, a także diety. Będzie 
zabawnie i lirycznie, tym bardziej, że aktorka zna temat od podszewki, 
gdyż ma za sobą m.in. terapię odchudzającą u hipnotyzera.

Scena Stara Rzeźnia, 17 lutego, godz. 17.00
kw

foto: Kasia Chmura-Cegiełkowska



SZCZECIN 
BANKIETUJE

Początek Nowego Roku to zazwyczaj dla niektórych bardzo trudny 
czas. Przede wszystkim lizania finansowych ran. Najpierw przecież były 
święta Bożego Narodzenia. Trzeba było wydać kupę „kasy” (albo „haj-
su” jak mówi teraz młodzież) na prezenty i wypełnienie lodówki aż po 
sufit. Niektórym te wydatki zwróciły się może w części dzięki szczodro-
ści tzw. Mikołaja i znaleźnego spod choinki. Inni jednak musieli obejść 
się smakiem i cieszyć przez łzy z kolejnego krawata lub butelki whisky. 
Potem Sylwester. I cóż z tego, że w ciągu roku mamy przynajmniej kil-
kanaście imprez, które są sto razy lepsze od tego przereklamowanego 
powitania nadchodzących 12 miesięcy. Jest presja, że tego wieczoru 
trzeba się bawić. I to najlepiej szampańsko. Chcąc nie chcąc wiąże się to 
z kolejnymi kosztami. I tak powitawszy Nowy Rok i wyleczywszy kaca 
staramy się z uśmiechem uczestniczyć w życiu społeczno-gospodar-
czo – politycznym tego miasta i kraju. Warto wtedy, wiedząc przecież 
z góry, że się nie dotrzyma noworocznych obietnic, zacząć od jakiegoś 
dobrego uczynku okazując jaśniejszą stroną swojej natury (mroczną 
zostawiając na obrzucanie, w myślach, obelgami szefa matoła) i pokie-
rować się dewizą wyrażoną przed laty przez rockową grupę Lombard, 
czyli „nie zamieniaj serca w twardy głaz póki jeszcze serce masz”. Na 
to liczyli pewnie organizatorzy charytatywnego koncertu dla zwie-
rzaków ze szczecińskiego schroniska – „Grosz lub kilka dla pupilka”. 
Odbył się on na początku stycznia w znanej szczecińskiej restau-
racji - Browar Rodzinny Wyszak. To jeden z najjaśniejszych punktów 
na gastronomicznej mapie Szczecina, którym warto się chwalić wszem  

i wobec. Z dumą można tam podjąć gości z kraju oraz ze świata, bo i ja-
dło serwują godne i napitki zacne. Lokal zgrabnie prowadzi rodzeństwo 
Joanna Różycka i Michał Jagła. I oni też użyczyli miejsca dla zwierzęcych 
wolontariuszy. W trakcie imprezy zebrano fundusze z biletów - cegiełek 
oraz aukcji schroniskowych kalendarzy oraz koszulek z podpisami zna-
nych osób, które zechciały wspomóc akcję (m.in. rysownika i karykatu-
rzysty Henryka Sawki). Wieczór ubarwił koncert duetu Jackpot, którzy 
najpierw zdobyli jury i widzów programu „Must be the Music”. Teraz ich 
kalendarz występów jest wypełniony po brzegi a jak ktoś chce ich zaan-
gażować, to musi stać w długiej kolejce chętnych. Wśród gości wieczoru 
można było zauważyć np. dr Michała Szelągowskiego - znanego szcze-
cińskiego lekarza, mistrza brydża sportowego i posiadacza niezwykłego 
talentu - potrafi artystycznie zagwizdać nie tylko przeboje pop, ale rów-
nież sławne kawałki operowe (w całości!). 

Warto, rozpoczynając Nowy Rok otrzeć się trochę o sztukę. Najlepiej 
taką przez duże SZ. A taką zawsze gwarantuje Monika Krupowicz i jej 
Open Gallery. Tym razem postanowiła ona zaprezentować szczeciń-
skim koneserom prace sopockiej artystki Anny Reinert. Przez ostatnich 
15 lat inspirację do swego malarstwa znajdowała ona w „żywiole geo-
metrycznego miasta”. Tym razem jednak, jak zapewniała Krupowicz 
„przechodząc przez grań swojego życia Reinert znalazła się wśród 
ośnieżonych szczytów gór wysokich”. Mówiąc po naszemu - prezen-

Oto nowa rubryka, w której prezentujemy szczecińskie bankiety. To o czym do tej pory tylko słyszeliście - Dariusz Staniewski dokładnie Wam zre-
cenzuje w myśl starodawnego hasła „i ja tam byłem, miód i wino piłem”. 



towane obrazy przedstawiały góry tylko, że w geometrycznym 
wymiarze (uff, chyba niczego nie pokręciłem i oddałem wiernie 
co artysta miał na myśli - przyp. autora). I tak też się wernisaż 
nazywał „po drugiej stronie grani”. Nie powinno więc dziwić 
też dziwić miejsce gdzie się odbył - w salach wystawowych 
szczecińskiej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Jej dy-
rektor - Dorota Serwa już nie pierwszy raz przytuliła do piersi 
lokalnych promotorów sztuki nie odmawiając gościnnych pro-
gów tej placówki kultury. A obiekt przecież wielu kojarzy się  
z górskimi szczytami. Artystka - drobna blondynka, skromna, 
wyglądała na nieco onieśmieloną zainteresowaniem jakie 
wzbudziły jej prace. A warto je obejrzeć, podziwiać, zastano-
wić się chwilę. Niektórym przypomną się Krupówki, oscypki 
i kwaśnica, innym miłość w Zakopanym (niekoniecznie ta 
z przeboju niejakiego Sławomira), innym jeszcze wyprawa 
zimą nad Morskie Oko w sandałach i t-shircie, albo noga w 
gipsie po pierwszej lekcji snowboardu, innym jeszcze gór-
skie wędrówki z prawdziwego zdarzenia połączone ze zdo-
bywaniem szczytów - tych prawdziwych i ludzkich możliwości.  

Na wernisażu pojawiło się kilku znanych miejscowych wielbicieli sztu-
ki oraz przedstawicieli lokalnego świata polityki (Bazyli Baran - radny 
miejski Koalicji Obywatelskiej), finansów (Isobel Perera-Turostow-
ska), palestry (mecenas Grażyna Wódkiewicz) oraz reżyser filmowy 
(niekoniecznie kina akcji) Marcin Korneluk. Niestety, takie prezenta-
cje mają to do siebie, że szybko kończy się wino przygotowane przez 
organizatorów. A jak wiadomo trudno kontemplować sztukę zagryza-
jąc jakimiś ciasteczkami. Spora grupa uczestników wernisażu posta-
nowiła więc wymienić swe odczucia i doznania artystyczne w innym 
miejscu - w jednym z lokali na Deptaku Bogusława. Jego wizytówką 
są sławne (jeszcze przed wojną) wódki Baczewskiego oraz tatar wo-
łowy. Oba te elementy idealnie komponują się z każdym rodzajem 
sztuki a pokazywanie się w ich towarzystwie od razu identyfikuje 
prawdziwego konesera lub artystę (choć niektórzy przesadziwszy  
z pierwszym ze składników mogą prezentować nurt tzw. prymitywi-
zmu). Na tej nieoficjalnej części wystawy pojawiła się na chwilę 
także sama Anna Reinert. Niestety, zgodnie z przewidywaniami 
niektórych okazała się wegetarianką i zamiast skosztować sławnego 
tatara wybrała „wege leczo”. Zaraz po konsumpcji umknęła nie dając 
szansy nowym wielbicielom jej twórczości wyartykułowania z siebie 
„achów i ochów” zachwytu..

Władza niejedno ma imię i niejedną twarz. Potrafi jednak czasa-
mi docenić np. lokalnych przedsiębiorców. Tak też, po raz kolejny, 
uczynił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz organizując tradycyjne już „Noworoczne spotkanie 
dla inwestorów i eksporterów”. Miejsce - szczecińska Opera na 
Zamku. Część oficjalną bardzo zgrabnie i z humorem poprowadził 
Jacek Wójcikowski - dyrektor Centrum Obsługi Inwestorów i Eks-
porterów Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Bo 
okazuje się, że to już tradycja tych spotkań - szef tego wydziału pro-
wadzi konferansjerkę. Jego wysiłki doceniła nawet sławna polska 
piosenkarka Alicja Majewska, która wystąpiła w części artystycz-
nej wieczoru. Artystka dzień wcześniej śpiewała w szczecińskiej 
Filharmonii a jej koncert poprowadził znany satyryk i dziennikarz 
Artur Andrus. Według Majewskiej Wójcikowski w niczym mu nie 
ustępował i nawet mógłby go zastąpić. I tak w urzędzie narodził 
się nowy talent estradowy. A dyrektor Wójcikowski ma teraz nad 
czym się zastanawiać - wybrać drogę kariery estradowej (autogra-
fy, wizyty w zakładach pracy, piękne kobiety i strumienie szampa-
na) czy też zostać w urzędzie i cytując oraz trawestując pewnego 
klasyka z ubiegłego wieku działać tak „aby region rósł w siłę a lu-
dziom żyło się dostatniej”. 

Hulaka





Akademia Fryzjerska
Marzenia się spełniają. Dowodem na to jest powstanie Akademii Fryzjer-
skiej Krystiana Gawęckiego, który od lat marzył o możliwości przekazy-
wania wiedzy i umiejętności adeptom sztuki fryzjerskiej. Na otwarcie 
zaproszono aż 130 osób, które zawsze wspierały właściciela w dążeniu 
do realizacji celu. Obsługą gości zajęli się instruktorzy sztuki barmań-
skiej ze szkoły Remedium, która obok Akademii Fryzjerskiej Gawęcki 
jest perłą w koronie firmy szkoleniowej o3 Pawła Szkudlarka, wspólnika 
Krystiana Gawęckiego. 

im

foto: Jarosław Gaszyński

Aleksandra Stroń-Saramak, Paweł Saramak (Gabinety Dentystyczne Magnolia),  
Marian Gawęcki (pośrodku)

Elżbieta Łastowska, Katarzyna Chmurzewska, Adam Ładniak, Anna Ładniak  

Od lewej: Krystian Gawęcki, Jacek Karolczyk 

Współwłaściciel Akademii Paweł Szkudlarek z żoną Anastazją  
i córeczką Weroniką oraz Heleną Jachimowicz – przyjaciółką rodziny 



Designerskie nowinki 

Grosz dla zwierzaka

Sztuka do myślenia

Właściciele S-line Studio przygotowali relację z targów IMM Cologne 2018, 
które odbyły się pod hasłem „Living and Kitchen”. Jak co roku, podczas 
wydarzenia podniesiony został temat megatrendów, czyli globalnych 
zmian, które pociągają za sobą nowe kierunki w aranżacji wnętrz i me-
blarstwie. Należą do nich m.in.: indywidualizacja, globalizacja i naturalne 
materiały, a gorzowska firma, która podąża za najnowszymi trendami, już 
szykuje się do udziału w kolejnych wydarzeniach ważnych dla miłośników 
dobrego designu. 

im

Rotaract Szczecin, młodzieżowa część Rotary Club w zaprzyjaźnionych 
wnętrzach Wyszaka zorganizowała koncert charytatywny, której gwiaz-
dą był duet Jackpot. Na aukcji „Grosz lub kilka dla pupilka” wystawiono 
kalendarze z podpisami gwiazd polskiego kina tj: Rafał Królikowki, Artur 
Barciś, Katarzyna Herman, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Ankudowicz, 
Andrzej Zieliński, Jowita Budnik oraz Karolina Sawka także kalendarze 
z podpisami szczecińskich sportowców Michała Materli, Macieja Irokeza 
Jewtuszko, Agaty Cebuli i Natalii Nosek oraz Kamila Grosickiego. Wyszak 
do tej puli dorzucił voucher o wartości 200 zł. Młodzież dla zwierzaków ze 
szczecińskiego schroniska zebrała aż 530 kg karmy.
ad

Przemoc, wykluczenie ekonomiczne, współczesny kolonializm, populizm, 
tabu seksualności, czy protest. Trafostacja Sztuki znowu intryguje, zachęca 
do dyskusji i promuje sztukę, która zmusza do myślenia. Te hasła pojawiły 
się w pracach artystów wchodzących w skład ekspozycji  zatytułowanej 
„The New Dictionary Of Old Ideas”. Nas najbardziej „oczarowały” Pokemo-
ny Moniki Szpener, które do złudzenia przypominają pewnych mało popu-
larnych polityków…            ad

foto:  materiały prasowe

foto:  Sylwia Gudaszewska

Olga Łozińska i Inga Iwasiów

Vladimir Korostylov, ELIO Home, Grzegorz Kumiszcza, S-line Studio

Od lewej: Ricardo Ruiz, Porcelanosa Grupo, Marta Sobieszek 
i Grzegorz Kumiszcza, właściciele S-line Studio

Robert Walter, Dyrektor zarzą-
dzający Comitor sp. z o.o.

Grzegorz Kumiszcza, S-line Studio, M. 
Patrick, Ĺ HOSTE PULPO GmbH

Duet Jackpot Przedmiot z aukcji

Od lewej: Agata Łakomiak,  
Anna Melka i Roman Łakomiak (Rotaract Szczecin) 

Andrzej Wasilewski, Monika Szpener, Natalia Szostak Rafał Krupa i Piotr Jankowski

foto: Anna Formicka



Szczyty filharmonii
W styczniu w szczecińskiej filharmonii odbył się wernisaż Anny Reinert. 
Artystka zajmuje się malarstwem i ilustracją, a swoje prace wystawia na 
wielu wystawach w Polsce oraz za granicą. Wernisaż „Po drugiej stro-
nie grani” przyciągnął spore grono gości, w tym znane postaci lokalnego 
świata biznesu i sztuki. Co ciekawe, nasza filharmonia była dla artystki 
inspiracją oraz punktem wyjścia do rozważań o pejzażu górskim, miej-
skiej architekturze, przestrzeni, a także pustce. 

kw

foto:  Jarosław Gaszyński

Spotkanie z ekonomistą
Sala pełna znakomitych gości, doskonała atmosfera i najważniejsze te-
maty ekonomiczne. Północna Izba Gospodarcza zaczęła nowy rok od 
wyjątkowego spotkania. Bohaterem wieczoru był profesor Leszek Bal-
cerowicz. W Hotelu Radisson Blu żywo debatowano na bieżące tematy,  
a wysoka frekwencja pozytywnie zaskoczyła organizatorów wydarze-
nia. Zainteresowanie gości sprawiło, że postanowili kontynuować spo-
tkania ze znanymi ekonomistami.           kw

foto: Jarosław Gaszyński

Cezary Bąk (Bekazet)

W środku: Śpiewaczka operetkowa Irena Brodzińska  
z mężem Gustawem Tijewskim i przyjaciółmi 

Od lewej: Kerlandy McKee, Kamil Kuskowski (Akademia Sztuki), 
Isobel Perera-Turostowska (Rotary)

Krzysztof Gajewski (Prime Serwis) z partnerką  
Karoliną Kordacką

Od lewej: Maciej Borowy, Hanna Mojsiuk, Leszek Balcerowicz, Jarosław Tarczyński

Z mikrofonem prof. Dariusz Zarzecki 

Małgorzata Wirtek, Dariusz Czajka, Dariusz Zarzecki, Maciej Borowy,  
Hanna Mojsiuk, Leszek Balcerowicz

Stanisław Lipiński, Olgierd Geblewicz,  
Jarosław Tarczyński, Leszek Balcerowicz

Monika Krupowicz (Open Gallery), artystka Anna Reinert

Od lewej: kolekcjonerka sztuki Beata Bzunek, Małgorzata Neumann  
(dyr. wydziału spraw obywatelskich UW) z mężem Grzegorzem

Kroniki 131 



Tango na płycie

Spotkanie z marszałkiem

Bal w szczytnym celu

Baltic Neopolis Orchestra zainagurowała kolejny rok działalności niezwy-
kłym koncertem w Trafostacji Sztuki. Podczas wydarzenia odbyła się pre-
miera płyty „4 AM Tango”, którą szczecińska orkiestra nagrała wraz ze 
słynnym bandoneonistą Marcelo Nisinmanem. Artysta uświetnił koncert 
swoją grą, porywając publiczność w podróż pełną romantyzmu, melan-
cholii oraz argentyńskiej namiętności. Wydarzenie zwieńczyła zaś milon-
ga Akademii Tanga Adriana i Doroty Grygier. Muzyczno-taneczna uczta  
w TRAFO na pewno na długo pozostanie w pamięci przybyłych gości!

kw

Jak co roku marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz był gospodarzem noworocznego spotkania z lokalnymi inwe-
storami i eksporterami. Wydarzenie odbyło się w szczecińskiej Operze 
na Zamku,  a wzięło w nim udział kilkudziesięciu przedsiębiorców. Część 
artystyczną uświetnił występ piosenkarki Alicji Majewskiej, której akom-
paniował Włodzimierz Korcz. Przyjemny wieczór zakończyła uroczysta 
kolacja.                    ds

W styczniowy wieczór w Kompleksie Wczasowym Sandra SPA w Pogorze-
licy odbył się Bal Charytatywny, zorganizowany przez Centrum Edukacyjne 
Top Link w Gryficach. Podczas wydarzenia udało się zebrać około 22 tys. 
złotych na leczenie chorych. W balu wzięło udział ponad 140 osób, które 
świetnie się bawiły i aktywnie brały udział w licytacjach pomiędzy taneczną 
zabawą. Wydarzenie spotkało się z pozytywnym odzewem, a dyrektor Top 
Link Klaudia Farinha wyraziła chęć zorganizowania kolejnego balu w przy-
szłym roku.             kw

foto:  Jarosław Gaszyński

foto:  eGryfice.pl, Chilli Studio Gryfice

Organizatorzy witają gości

W oczekiwaniu na koncert

Marcelo Nisinman z członkami Baltic Neopolis OrchestraMarcelo Nisinman w swoim żywiole Milonga po koncercie

Marszałek Olgierd Geblewicz  
oraz Teresa Kamińska

W środku: Gabriela Wiatr (rzecznik prasowy 
Marszałka), z lewej: Monika Narewicz,  

z prawej: Joanna Kopeć – obie panie z Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz

Od prawej: Klaudia Farinha i Aurelia Szołtun Bawiący się goście

foto:  Jarosław Gaszyński



Kosmiczny sylwester
Takiego sylwestra, to chyba nie miał nikt w Szczecinie! Wielbiciele 
pubu Towarzyska już po raz kolejny postanowili powitać Nowy Rok  
w formie balu kostiumowego. Tym razem w konwencji kosmicznej, czyli 
„Balu Galaktycznego”. Inwencji, pomysłowości, kreatywności i fantazji 
uczestnikom nie zabrakło. W konkursie na najlepszy strój pierwsze miej-
sce zajęła Katarzyna Bobala, na drugim miejscu znalazła się para – Piotr  
i Katarzyna Owczarek, a na trzecim Agnieszka Ostrowska oraz Dariusz 
Staniewski. Po rozdaniu nagród, był już tylko kosmiczny odjazd: tańce 
na barowym blacie, stołach, muzyka do rana i nieziemskie trunki.        ds

foto:  Jarosław Gaszyński

O braciach z Pogodna
W styczniu w Galerii Kapitańskiej odbył się specjalny pokaz, na którym 
wyświetlono film Marka Osajdy „Z tego samego ogrodu”. Wydarzenie 
przyciągnęło liczne grono gości, a po projekcji publiczność przyjęła obraz 
bardzo ciepło. O czym opowiada? To film dokumentalny o braciach Jerzym  
i Wojciechu Zielińskich – nieprzeciętnych artystach, którzy wychowali się na 
Pogodnie. Obaj osiągnęli znaczące sukcesy w swoich dziedzinach. Wojciech 
jest uznanym malarzem, mieszkającym nadal w naszym mieście, a Jerzy to 
wielokrotnie nagradzany autor zdjęć filmowych, żyjący w USA i Polsce.      kw

foto: Marcin Jędra

Rozmowa o filmie

Katarzyna i Piotr Owczarek z technologią prosto z NASA

Mistrzowie kosmicznej zabawy – Agnieszka Ostrowska  
i Dariusz Staniewski 

Galaktyczne makijaże Doroty Korenickiej  
i tajemniczego Silver Knight 

Marek Osajda w trakcie wywiadu

twórcy dokumentu – Marek Osajda (reżyseria), Bartosz Jurgielewicz (zdjęcia)  

Bogdan Bombolewski (dziennikarz), Wojciech Zieliński (malarz)

Jerzy Zieliński (autor zdjęć filmowych) podczas rozmowy z dziennikarką

Nieziemskie trio – Grażyna Czarnecka, Katarzyna Hortyńska i Anna Lewandowska 

W kosmicznym afro Katarzyna Wolnik-Sayna i Kajetan Sayna, obok Szymon Kaczmarek  
z partnerką Anią jako „women and men in black”



SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
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
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego  37
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 

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  
Velpa 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
Icon ul. Jagiełły 6/5
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
EnergySports ul. Welecka 13 

Starbucks ul. Wyszyńskiego 1
Starbucks CH Kaskada
Starbucks CH Galaxy

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
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7  

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  
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

GABINETY LEKARSKIE

AMC ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
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

KAWIARNIE

Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
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
Columbus Coffe ul. Wawrzyniaka 9
Columbus Coffe  Aleja Piastów 5
Columbus Coffe ul. Przestrzenna 4
Columbus Coffe ul. Kopernika 1
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Columbus Coffe CH Turzyn
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fabryka  Deptak Bogusława 4/1 
Fanaberia Deptak Bogusława 
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego  4  
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
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



NOWE I EKSKLUZYWNE  
OSIEDLE NA POGODNIE  

PRZY KORPUSIE NATO

TELEFON: 801 110 111       
WWW.APARTAMENTYPOGODNO.PL



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


