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Jesień 2022! 
Zapraszamy na 
Warsztaty Zdrowia  
w Świnoujściu na 
Wyspie Uznam   
 
Ponad 10 tysięcy lat temu w miejscu 
dzisiejszej Wyspy Uznam istniał 
półwysep. Później poziom wód  
w Bałtyku znacznie się podniósł. 
Woda z czasem opadła, a wiatry przez 
setki lat nanosiły piasek, kształtując 
niezwykły krajobraz wyspy. W ten 
sposób Bałtyk oddzielił Uznam  
i Wolin od stałego lądu, a obok nich 
powstały mniejsze wysepki.  

Dlatego właśnie Świnoujście zwane 
jest krainą 44 wysp. 

Jedną z nich jest Karsibór, czyli 
„Zielona Wyspa”, powstała w wyniku 
przekopania Kanału Piastowskiego  
w II połowie XIX w. Karsibór to 
ostoja ciszy i spokoju o unikatowych 
walorach przyrodniczych. 

Uznam i Karsibór są idealne do 
codziennych, długich spacerów nad 
morzem, szczególnie jesienią, kiedy 
wzburzony Bałtyk wzbogaca 
powietrze jodem i magnezem. 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa 
do udziału w Warsztatach Zdrowia 
– naszym autorskim, programie 
zdrowotnym. Jest on  ukierunkowany 
na oczyszczenie organizmu, aktywny 
wypoczynek, pyszne, roślinne 
jedzenie oraz przekazanie praktycznej 
wiedzy o zdrowym stylu życia. 

Nasze warsztaty prowadzimy  
i doskonalimy od blisko 20 lat, w tym 
już po raz trzeci w Świnoujściu, we 
współpracy ze Szczecińską Fundacją 
Talent-Promocja-Postęp. 

Będzie nam niezmiernie miło gościć 
Państwa w krainie 44 wysp! 

 

Małgorzata Radwan 
Zbigniew Kuśnierz 

 

 

 

 
Stawa Młyny – stawa (znak nawigacyjny, niem. Mühlenbake) w kształcie wiatraka, usytuowany na końcu 
Falochronu Zachodniego w Świnoujściu, przy ujściu Świny do Bałtyku. Ze Stawą Młyny związana jest 
legenda. Gdy Świnoujście stało się miastem portowym, jego mieszkańcy zaczęli pracować na statkach, 
wypływając na długie rejsy. Żony czekały na marynarzy, którzy wracali wyczerpani i postarzali. Jedna  
z nich, Alicja, zrozpaczona wyglądem swojego ukochanego Krzysztofa poszła w nocy nad brzeg morza  
i płakała. Tajemniczy głos kazał jej szukać ratunku w stojącym za nią wiatraku, z którego wyszedł stary 
młynarz. Kazał on przyjść Alicji następnego dnia wraz z mężem; wówczas polecił okładać go błotem, 
zażywać kąpieli w morzu i spacerować. Tydzień później zabrał go do wiatraka. Po pewnym czasie mąż 
Alicji wyszedł z wnętrza odmłodniały. Wiatrak szybko zaczęli odwiedzać również inni marynarze. Gdy 
jednak umarł stary młynarz, okazało się, że nikt nie zna sekretów jego zabiegów, a mechanizm wiatraka 
stanął. Mimo to spragnieni odmłodzenia ludzie nadal przybywali – i przybywają także dziś – do 
Świnoujścia, by okładać się błotem, pływać i spacerować. (fot.: poznajpomorze.pl) 

 

Program Warsztatów Zdrowia 

„Ruch i zdrowe odżywianie może zastąpić prawie każde lekarstwo ale żadne lekarstwo 

nie może zastąpić ruchu i zdrowego odżywiania” 

Liczy się każdy dzień a czas to… miłość! 

Dzień pierwszy  

15.00 – przyjazd Słuchaczy; 
zakwaterowanie w Centrum 
Edukacyjnym SFTPP przy ul. Jana 
Kasprowicza 4 w Świnoujściu 

16.30 – sok warzywno-owocowy, 
obiadokolacja 

17.30 – prezentacja programu pobytu;  
po spotkaniu wybieramy się na spacer 
do Parku Zdrojowego Uzdrowiska 
Świnoujście 

Dzień drugi    

7.00 – spacer z kijkami do Stawy 
Młyny, powrót plażą 

8.30 – śniadanie – bufet szwedzki, sok  
i zakwas buraczany 

9.30 – czas na wędrówkę –  zwiedzanie 
Fortu Anioła, Marina Portowa 

13.30 – sok warzywno-owocowy, obiad; 
czas na edukację: „leczenie 
uzdrowiskowe” 

17.30 – kolacja – bufet szwedzki 

Dzień trzeci      

7.00 – spacer z kijkami do Stawy 
Młyny, powrót plażą 

8.30 – śniadanie – bufet szwedzki, sok  
i zakwas buraczany 

13.30 – sok warzywno-owocowy, obiad 

17.30 – kolacja – bufet szwedzki;  
czas na dobry film! 

 
Dzień czwarty      

7.00 – spacer z kijkami do Stawy 
Młyny, powrót plażą 

8.30 – śniadanie – bufet szwedzki, sok  
i zakwas buraczany 

9.30 – czas na wycieczkę: Zielona 
Wyspa – Karsibór, przyrodnicza perła 
Świnoujścia; Kościółek z XV wieku – 
świadek historii tego miejsca; prelekcja, 
czas na relaks w Marinie Portowej 

17.30 – sok warzywno-owocowy, 
obiadokolacja 
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Program Warsztatów Zdrowia (c.d.) 

Dzień piąty     
 
7.00 – spacer z kijkami do Stawy Młyny 

8.30 – śniadanie – bufet szwedzki, sok  
i zakwas buraczany 

9.30 – czas na wycieczkę do Latarni 
Morskiej w Świnoujściu; prelekcja: 
latarnictwo  

13.30 – sok warzywno-owocowy, obiad; 
czas na edukację: „żywienie w zdrowiu  
i chorobie” 

17.30 – kolacja – bufet szwedzki 

 

Dzień szósty 

7.00 – spacer z kijkami do Stawy Młyny 

8.30 – śniadanie – bufet szwedzki, sok  
i zakwas buraczany 

9.30 – czas na wędrówkę: cztery strony 
świata – wejście na wieżę widokową 

13.30 – sok warzywno-owocowy, obiad; 
czas na relaks lub medytację w ruchu* 

17.30 – kolacja – bufet szwedzki      
czas na dobry film! 

 
 

 

 

Dzień siódmy      

7.00 – spacer z kijkami do Stawy Młyny 

8.30 – śniadanie – bufet szwedzki, sok  
i zakwas buraczany 

9.30 – czas na wycieczkę: Wyspa Wolin,  
a w planach, m.in.: Muzeum Przyrody 
Wolińskiego PN; prezentacja medialna 

17.30 – sok warzywno-owocowy, 
obiadokolacja 

Dzień ósmy      

7.00 – spacer z kijkami do Stawy Młyny 

8.30 – śniadanie – bufet szwedzki, sok  
i zakwas buraczany 

9.30 – czas na wycieczkę komunikacją 
miejską  na Wzgórze Golm oraz urokliwą 
wieś Kamminke po stronie niemieckiej – 
punkt widokowy 

14.00 – sok warzywno-owocowy, obiad; 
czas na relaks lub medytację w ruchu* 

17.30 – kolacja – bufet szwedzki 

 

Kamminke (pol. hist. Kamionki) – gmina  
w Niemczech, wchodząca w skład Związku Gmin 
Usedom-Süd w powiecie Vorpommern-Greifswald, 
w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze 
Przednie, nad Zalewem Szczecińskim, na wyspie 
Uznam. W pobliżu Kamminke znajduje się 
Cmentarz Wojenny Golm położony na najwyższym 
wzniesieniu wyspy Uznam, górze Golm  
(69 m n.p.m.) 
 
Dzień dziewiąty     

7.00 – spacer z kijkami do Stawy Młyny 

8.30 – śniadanie – bufet szwedzki, sok  
i zakwas buraczany 

9.30 – czas na wycieczkę: pociągiem do 
Cesarskiego Kurortu Heringsdorf 

13.30 – sok warzywno-owocowy, obiad; 
czas na relaks lub medytację w ruchu* 

17.30 – kolacja – bufet szwedzki; czas na 
dobry film! 

Dzień dziesiąty      

7.00 – spacer z kijkami do Stawy Młyny 

8.30 – śniadanie – bufet szwedzki, sok  
i zakwas buraczany 

9.30 – czas na Warsztaty Zdrowia – 
wykład: „zdrowo żyć – zdrowym być 

13.30 – sok warzywno-owocowy, obiad; 
czas na relaks lub medytację w ruchu* 

17.30 – kolacja – bufet szwedzki 

 

Dzień jedenasty      

7.00 – spacer z kijkami do Stawy Młyny 

8.30 – śniadanie – bufet szwedzki, sok  
i zakwas buraczany 

Zakończenie Warsztatów Zdrowia 

 
* medytacja w ruchu – z opowiadania Paulo Coelho 
,,Być jak płynąca rzeka”; edukacja zdrowotna –  
również podczas spacerów, zakres tematyczny 
m.in.: żywienie w zdrowiu i chorobie, odporność 
społeczna, psychoimmunologia.  

Chodzenie to najprostsze i najbardziej dostępne 
ćwiczenie, dostępne dla osób w każdym wieku. 
Rytmiczne ściskanie i rozluźnianie pozwala 
odżywiać tkankę chrzęstną i ścięgnowe wiązania 
kręgosłupa.  G.P. Małachow 

Pamiętaj: przed pójściem spać tysiąc kroków,  
a pozyskasz Przyjaciela! 

 
UWAGA! Podczas pobytu robimy 
odpoczynek fizjologiczny od pokarmów 
mięsnych i słodyczy – cukier zastępujemy 
miodem, żywienie wegetariańskie!!! 

   
 
Warsztaty Zdrowia prowadzą: 

Małgorzata Radwan – specjalistka w zakresie żywienia, Certyfikat 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 

zakresie: „Zasady żywienia  

w cukrzycy, otyłości i innych chorobach metabolicznych”; DietaPro 

komputerowy program żywieniowy – licencja nr 1571E/05  

Zbigniew Kuśnierz – wykłady i wędrówki z kijkami, podyplomowe 

studia o kierunku: Geriatria,  Żywienie w zdrowiu i chorobie, 

Psychogeriatria z elementami neuropsychologii - Medyczne Centrum 

Kształcenia Podyplomowego  Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie 

Janusz Wyrwalski – lekarz – pulmonolog, prowadzi wykłady on-line. 
 

Koszt uczestnictwa: 1 475 zł,  
w tym zakwaterowanie w pokojach 2. i 3. 
osobowych i wyżywienie.  
Dodatkowo płatne: opłata uzdrowiskowa 
oraz przejazdy i wstępy. 

 

 

ORGANIZATORZY: 
 

WARSZTATY ZDROWIA  
(organizator merytoryczny) 

www.warsztatyzdrowia.pl 

e-mail: zbigniew.kusnierz@onet.eu  

tel.: 607 870 790 

 

SZCZECIŃSKA FUNDACJA  

TALENT-PROMOCJA-POSTĘP 
(organizator merytoryczno-techniczny) 

www.fundacjatpp.pl 

e-mail: info@islands-hostel.eu 

tel.: 577 310 560; 91 433 00 84 
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