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Klasa C - średnie zużycie paliwa 6,4 l/100 km, średnia emisja CO2 145,5 g/km

Doskonałość to ciągły rozwój.
Stworzyliśmy coś doskonałego.

Później poprawiliśmy stylistykę, zmieniając kształt zderzaków i lamp. Dopracowaliśmy technikę, dodając całkowicie 
cyfrową deskę rozdzielczą i usługi komunikacyjne, takie jak Mercedes me connect. I dalej nie przestawaliśmy 
pracować nad ulepszeniami.
 
Tak powstał Nowy Mercedes Klasy C.

Od 1243 PLN netto/m-c*

* Rata miesięczna netto dla Klasy C 160 Limuzyny w programie Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców  
(wpłata wstępna: 15% ceny netto pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy, przebieg średnioroczny 25 000 km;  
Pakiet Gwarancyjny w cenie; Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.). 

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

ul. Koszalińska 89, Stare Bielice k/Koszalina, tel.: +48 94 34 77 376
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"Nie wiem, co się na świecie zrobiło! zaczynają teraz umierać tacy ludzie, 
którzy dawniej nigdy nie umierali" Powiedział onegdaj Julian Tuwim. Powo-
dy do przywołania tej myśli są trzy: Kora, Aretha Franklin i Tomasz stańko. 
Czemu tak bardzo dotknęła nas ich śmierć? Nie chodzi tu tylko o ich ever-
greeny. skończyła się pewna epoka, bo odeszły nieziemskie, charyzma-
tyczne osobowości muzyczne. Dzieliło ich wszystko. Kolor skóry i  realia, 
w których żyli. Ale byli artystami, których coraz mniej w miałkiej ofercie 
współczesnej popkultury.

Pewnie dla odreagowania tej straty we wrześniowym Prestiżu sporo arty-
stycznych osobowości i ciekawych wywiadów z mądrymi ludźmi. Na po-
czątek królowa fado, skarb narodowy Portugalii – Mariza. Jej fenomen po-
równuje się do najsłynniejszych diw operowych i gwiazd popu. „Tudo isto 
e fado” – wszystko jest fado, bo wszystko jest przeznaczeniem – mówią 
Portugalczycy. Dlatego w ich tradycji śpiewanie pieśni o miłości i śmierci 
wymagało powagi, a  na koncertach nie  biło się braw. Obecnie wiele się 
zmieniło. Proste melodie z najbiedniejszych dzielnic Lizbony przekształciły 
się w hity, a Mariza występuje w olśniewających strojach Haute Couture. 
i pomyśleć, że pierwszą gwiazdą fado była prostytutka! 27 września artyst-
ka po raz trzeci zaczaruje swoją muzyką szczecin.

Na początku sezonu teatralnego czeka nas mocne uderzenie. Chodzi o pre-
mierę Opery na zamku – "Guru". To dzieło wybitnego francuskiego kompo-
zytora Laurenta Petitgirarda, w roli głównej wystąpi Hubert Classens (na 
okładce), wybitny holenderski bass-baryton. Przedstawią oni niezwykłą 
historię z końca lat 70. z Gujany Francuskiej, gdzie doszło do zbiorowego 
samobójstwa kilkuset osób. – Ta opera przypomina o  tym, czym tak na-
prawdę jest dobro i  zło, przy czym dobro jest niezauważalne, przemyka 
gdzieś obok. za to zło skrzy się fajerwerkami, jest bardzo widoczne i atrak-
cyjne – opowiada Jacek Jekiel, dyrektor Opery na zamku. 

Na koniec zachęcam do przeczytania wywiadu z Agatą zbylut, artystką, 
wykładowcą uniwersyteckim i  feministką. Jej najnowszy projekt dotyczy 
ciągle gorącego tematu, jakim jest poprawianie urody. Artystka dokonuje 
artystycznej autopsji pokazując swoje zdjęcia tuż po zabiegu medycyny 
estetycznej z  której zresztą regularnie korzysta. w  projekcie nie chodzi 
o ocenianie, czy poprawianie urody jest dobre czy też złe. Chodzi raczej 
o kulturowe i społeczne stereotypy dotyczące kobiet i nieuchronność prze-
mijania. Konkluzja? – wyrzućmy do kosza bajki, w których bohaterki do-
stają nagrodę za to, że są ładne, skromne i miłe na rzecz bohaterek, które 
są mądre i sprytne. zmieniajmy system, w którym żyjemy tak, aby premio-
wał wiedzę i umiejętności, a nie urodę – uważa Agata zbylut. Ja, osobiście 
z medycyny estetycznej korzystam, a pod powyższą konkluzją podpisuję 
się obiema rękami. 

Izabela Marecka 
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Krzywym okiem
Media ogłosiły, że na cyplu szczecińskiej Łasztowni, za Nabrzeżem sta-
rówka, może powstać oceanarium. Miałaby to wybudować firma dzięki 
której we wrocławiu powstało afrykarium. Pomysł to zaiste ciekawy. 
Czegoś takiego jak oceanarium na pewno brakuje w szczecinie. znakomi-
ta atrakcja dla turystów z kraju i zagranicy. Ale można byłoby ją uczynić 
jeszcze atrakcyjniejszą. Ot choćby o szczecińskie ciekawostki np. lokal-
nych polityków, którzy nie wywiązują się z  obietnic wyborczych (i  nie 
tylko). Można byłoby ich wrzucać na weekend do jednego z  basenów. 
i niech pływają, nurkują, łowią małże, skaczą jak delfiny przez obręcze, 
łapią ryby jak foki. Bo dlaczego nie? Był przecież taki program w jednej ze 
stacji telewizyjnej jak gwiazdy czegoś tam 
(TV, rozrywki czy seriali) skakały do wody. 
To politycy nie mogą pluskać się w oceana-
rium? Przynajmniej społeczeństwo miało-
by z nich jakąś uciechę, pokazałoby dzie-
ciom jak kończą ci co bzdury opowiadają 
i robią z gęby cholewę, a do tej pory żadnej 
kary za to nie ponieśli. A dla tych opornych 
można byłoby przewidzieć dodatkowe 
atrakcje np. kwadrans z rekinem, albo kto 
będzie szybszy na 50 metrów w basenie – 
polityk, czy goniące go stado piranii?

  Mieszkańcy Kamienia Pomorskiego, tury-
ści oraz uczestnicy Trzeciego Biegu szla-
kiem zabytków pobili rekord Polski z 2017 
roku i w ciągu prawie godziny zjedli 800 ki-
logramów arbuzów! Upały w tym roku były 
wyjątkowe, tropiki momentami się chowa-
ły, ludzi suszyło. Nie ma się więc co dziwić, 
że taki arbuz, to był szał dla kubków sma-
kowych, podniebienia i ust spragnionych. 
szkoda, że przy okazji nie urządzono próby 
bicia rekordu plucia na odległość pestkami 
arbuza. Amunicji było na kopy, chętni też 
pewnie by się znaleźli żeby napluć. Na coś 
lub na kogoś. wystarczyłoby tylko ustawić zdjęcia obiektów a rekord był-
by jak ta lala.

w czasie tegorocznych wakacji wstrząsające wieści znad morza ujawnił 
jeden z ekonomicznych portali internetowych. Ściślej mówiąc chodziło 
o  kawałek wybrzeża Bałtyku po niemieckiej stronie na wysokości  Świ-
noujście. Okazało się, że jak tylko jakiś polski turysta lub spacerowicz 
wkroczy na te ziemie – choćby na metr, choćby na kilkadziesiąt sekund 
już dopadają go niemieccy kontrolerzy pobierający opłatę klimatyczną! 
i nie ma zlituj! Trzeba płacić! Od maja do 30 września a potem o połowę 
mniej. Jak nie euro, to w złotówkach. Ale po zawyżonym kursie. Podobno 

kontrolerzy nie mieli kłopotów z wydawaniem reszty w PLN. i to daje tro-
chę do myślenia. Bo niewykluczone jednak, że całą sytuację wykorzysta-
ło kilku polskich cwaniaczków. Opanowali oni pewne podstawowe zwro-
ty i  wyrażenia ułatwiające komunikację między Niemcami i  Polakami 
(„hande hoch, raus, ruhe, schmeller” itp.) a przyswojone po wielokrotnej 
emisji seriali pt. „stawka większa niż życie” i  „Czterej pancerni i pies”. 
Dzięki temu mogli podszywać się pod niemieckich poborców opłaty kli-
matycznej. Polak potrafi i nie zapomina wyrównać pewnych rachunków 
z przeszłości. A każdy sposób dobry. Okazało się także, że taką opłatę 
klimatyczną przewiduje niemieckie prawo federalne. władze Świnouj-

ścia chciały się porozumieć w tej sprawie 
z  niemieckimi sąsiadami. Żeby chociaż 
mieszkańcy Świnoujścia nie musieli płacić 
tej opłaty po drugiej stronie. zwolnienie 
miało obowiązywać na zasadzie cichego 
porozumienia. i co ? Nico! Okazuje się, że 
jeden z  niemieckich turystów dowiedział 
się o  tym i  skierował sprawę do sądu. 
i z porozumienia wyszły nici. Oni się chyba 
nigdy nie zmienią. Żadnego luzu, poczucia 
humoru, tylko „ordnung muss sein” i „ord-
nung muss sein”.
 
Jednym z hitów tegorocznych wakacji był 
na pewno pyton w  wiśle. wszyscy o nim 
słyszeli. szukano go z lądu, wody i powie-
trza. w  poszukiwania włączył się nawet 
sam detektyw rutkowski. Nic to nie dało. 
Pyton niczym legendarny potwór z  Loch 
Ness zaginał w  tajemniczych okoliczno-
ściach. Gdzieś tam, nad wisłą podobno co 
jakiś czas zostawia po sobie różne znaki 
i kawałki skóry. Ale przepadł, jak przysło-
wiowy kamień w wodę. Choć chyba teraz 
powinno się mówić: „przepadł jak pyton 
w  wodzie”. Ale pojawiły się też nieśmiałe 

informacje wskazujące, że pyton różnymi drogami wodnymi przedostał 
się do… Odry. i był widziany na wysokości szczecina. Tak twierdzi przy-
najmniej jeden z lokalnych wędkarzy, który zapewnia, że miał spotkanie 
z gadem oko w oko. Pyton miał się wynurzyć przy pomoście na którym 
ów obywatel ryby sobie łowił. wystawił łeb, zasyczał groźnie i  już miał 
go capnąć kiedy nagle błyskawicznie się zanurzył i …zniknął w odmętach 
Odry. wędkarz twierdzi, że uratował go zimny poranek oraz trunek, któ-
rym się raczył przez całą noc i świt dla rozgrzania organizmu. Odbiło się 
to widocznie na jego twarzy, która nie wydała się apetyczna (podobnie 
jak ubiór potencjalnej ofiary), nawet dla pytona. No to niech gadzina 
z głodu skona.

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

Dariusz Staniewski

rysował: Arkadiusz Krupa





reklama

Przestrzeń łącząca kawiarnię 
z galerią sztuki, atmosferą konty-
nuująca dobrą tradycję kawiarnia-
ną panującą na starym Mieście, 
w  sąsiedztwie Akademii sztuki. 
serwowana będzie tu kawa spe-
cialty (ekspres + metody alterna-
tywne). Do tego podawane słod-
kości (w tym zawsze jakieś „takie 
zdrowsze”) i  kilka prostych pozy-
cji wytrawnych. Oprócz tego mu-
zyka z  winyli i  śniadania. z  tego 
też ostatniego powodu godziny 
otwarcia kawiarni to 8-20. wła-
ściciele Bardzo Dobrze zapowia-
dają kilka niespodzianek, których 
przed premierą miejsca nie chcieli 
jeszcze zdradzić. Oficjalne otwar-
cie 28 września.
Szczecin, ul. Koński Kierat 16

Firma składa się ze sklepu i hurtow-
ni z kawą, centrum szkoleniowego 
dla baristów, dystrybucji ekspre-
sów do kawy, serwisu ekspresów, 
sklepu z akcesoriami do kawy. Moż-
na też Coffee House wynająć na 
eventy wyjazdowe jako kawiarnię 
mobilną. To sklep firmowy najstar-
szej w  Polsce, działającej palarni 
kawy „Korona 1912” i autoryzowa-
ny serwis największego na świecie, 
producenta ekspresów do kawy fir-
my La Cimbali. w menu posiadają 
ponad 80 pozycji kawowych, ok 15 
pozycji herbat, akcesoria do parze-
nia i akcesoria dla basistów. Można 
u nich zjeść śniadanie, albo ciasto. 
Mają wyciskane soki, koktajle ka-
wowe i koktajle alkoholowe.
Szczecin, al. Wojska Polskiego 32

Bardzo 
Dobrze

Pięknie odrestaurowany i  wybu-
dowany na początku XX wieku 
pałac w rajkowie jest własnością 
państwa Śnieżków. Do dyspozycji 
gości jest ogromna sala mieszczą-
ca 120 osób, dwanaście komnat 
pałacowych (każda z  łazienką), 
winda, restauracja i  kameralne 
sPA. w  sąsiedztwie znajduje się 
sięgający XiX wieku zabytkowy 
Park Dworski i staw. Można w tym 
miejscu urządzić przyjęcie na 300 
osób. Kolejną atrakcją tego miej-
sca jest pałacowa piwniczka z wi-
nami. wino pochodzi z  własnej, 
nowo powstałej winnicy Pałacu 
rajkowo, znajdującej się we wsi 
smolęcin.
Kołbaskowo, Rajkowo 12

Pałac 
Rajkowo

Coffee 
House Center

Nazwa lokalu pochodzi od słyn-
nych włoskich ciasteczek z migda-
łami i taki też panuje tu klimat. Go-
ście mogą zjeść śniadanie w stylu 
włoskim, które serwowane jest 
od godz.10 do 14. szczególnym 
powodzeniem cieszą się: włoska 
jajecznica podawana z prosciutto, 
tosty panini z  pesto, mozarellą, 
prosciutto i rukolą. zresztą tosty 
są tu podawane w różnych rodza-
jach. Dla wielbicieli słodkości ka-
wiarnia serwuje naturalne lody, do 
których najlepiej smakuje kawa ze 
szczecińskiej palarni, od czwart-
ku do niedzieli wieczorową porą 
można skorzystać z  drink baru, 
w  którym serwowane są włoskie 
drinki i koktajle.
Szczecin, ul. Śląska 51

Amaretti 
Caffe

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

Jak co roku zmaganiom tenisistów towarzyszy Festiwal Muzyczny. Każ-
demu z  zaproszonych w  tym roku artystów należałoby oddzielnie po-
świecić sporo miejsca, ale skupmy się na dwóch.

Andrzej sikorowski to już kultowa postać polskiej muzyki. Jest autorem 
tekstów i wokalistą zespołu Pod Budą. Jego utwory jak „Ballada o ciot-
ce Matyldzie”, „Bardzo smutna piosenka retro” czy „Nie przenoście nam 
stolicy do Krakowa”, doskonale zna pokolenie dzisiejszych 50-latków 
i nie tylko. Andrzej sikorowski i Jacek Królik wystąpią w festiwalowym 
namiocie w środę. w sobotni wieczór zaprezentuje się w nim Dorrey Lin 
Lyles&white Trash Allstars. Artystka ze stanów zjednoczonych przygo-
dę z muzyką rozpoczęła od gospel. Jej wyjątkowy projekt znakomicie łą-
czy wspomniany gospel, blues, soul oraz jazz i gwarantuje słuchaczom 
wspaniałe doznania muzyczne. Dorrey Lin Lyles miała przyjemność wy-
stępować w nowojorskim Carnegie Hall u boku Jamesa ingrama, Oleta 
Adamsa, Peabo Brysona i Melissy Manchester. 

Listę uczestników festiwalu muzycznego uzupełniają: Duet Di Valdi (wy-
stąpi w poniedziałek), Oho! Koko (wtorek) oraz The ears (czwartek).

Na kortach grali będą nie tylko profesjonalni tenisiści, ale swoje umiejęt-
ności sprawdzą przedsiębiorcy w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta 
szczecina. z kolei goście i sponsorzy zagrają w turnieju deblowym ViP 
Lexus Open. 

Tradycyjnie odbędzie się Tenisowy Turniej Artystów pod patronatem 
seC. Trudno wyobrazić sobie szczecińską imprezę bez wizyty Tomasza 
stockingera, Piotr Gąsowskiego czy Urszuli Dudziak, którzy ponownie 
zapowiedzieli swój udział.

Finał Turnieju Artystów tradycyjnie odbędzie się w  niedzielę na korcie 
centralnym, bezpośrednio przed głównym finałem Pekao szczecin Open.
Bawić się będą na kortach dorośli, ale chyba jeszcze bardziej dzieci. Bar-
dzo bogaty w atrakcje i rozgrywki na kortach jest Pekao Kids Day, który 
przypada na środę, a cała zabawa rozpocznie się już o godzinie 10:00. 
Tradycyjnie z dziećmi spotkają się zawodowcy grający w challengerze. 
swój mini-turniej będą miały osoby niepełnosprawne. Nowością będą 
warsztaty gry na ukulele, które przygotowuje salon muzyczny FAN. Pro-
gram imprez towarzyszących uzupełnia profesjonalne szkolenie z zakre-
su naciągania i tunningu rakiet tenisowych, organizowane przez firmę 
Head, jednego ze sponsorów turnieju.

w piątkowy wieczór jak co roku, odbędzie się bankiet głównego spon-
sora turnieju Banku Pekao sA, połączony z uroczystością wręczenia Na-
gród Gospodarczych Prezydenta Miasta szczecina.

Autor: Jerzy Chwałek 
/ Foto: Dagna Drążkowska- Majchrowicz i Adam Konowalski

wrześniowy tydzień na szczecińskich kortach, to nie tylko zmagania tenisistów, ale bogaty program imprez towarzyszących. Jedynym 
problemem dla szczecinian może być brak czasu, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje.

Ocho! Koko Marta Uszko
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Hiszpańska armada nadciąga

Nie udało się tego zrobić do tej pory zawodnikowi z kraju, który wydał ol-
brzymią ilość sportowych znakomitości, również tenisowych. Próbowali 
wygrać naszego challengera takie asy, jak sergi Bruguera czy Juan Car-
los Ferrero, triumfatorzy wielkoszlemowego French Open. Może nie byli 
u nas w szczytowym momencie swojej kariery, ale nawierzchnię kortów 
znali jak własne łóżko, bo na takich samych, albo zbliżonych wychowy-
wali się w Hiszpanii.

Spróbują zdjąć klątwę

el maldicion español czyli klątwa hiszpańska stała się niejako... wizytów-
ką szczecińskiego challengera. – Nie ma chyba drugiego turnieju rozgry-
wanego na mączce ceglanej, którego nie wygrał żaden z Hiszpanów, bo 
przecież wiadomo, że oni specjalizują się w grze na „ziemi” – mówi dyrek-
tor Pekao szczecin Open Krzysztof Bobala.

Na czele listy zgłoszeń do tegorocznej imprezy zaczynającej się 10 
września są nazwiska dwóch Hiszpanów, którzy spróbują zdjąć klątwę. 
Otwiera ją Guillermo Garcia-Lopez zajmujący 69. miejsce na liście ATP. 
35-letniemu tenisiście bliżej do końca kariery niż do początku, i pewnie 
nie zbliży się do swojej najwyższej, bo 23.lokaty, jaką zajmował w 2011 
roku w światowym rankingu. Przed trzema laty wygrał turniej ATP world 
Tour w Bukareszcie rozgrywany na bardzo podobnej nawierzchni, jaką 
mamy w szczecinie.   

Drugim na liście zgłoszeń jest roberto Carballes-Baena, specjalista od 
gry na mączce ceglanej. Urodzony na Teneryfie tenisista na początku 
tego roku zajmował 72, najwyższe w karierze miejsce na liście ATP, po 
tym jak w stolicy ekwadoru wygrał turniej ATP world Tour 250 na kor-
tach ziemnych. Obecnie jest 89 na światowej liście, ale nasza impreza 
stanowi doskonałą okazję do kolejnego awansu. 

Najbardziej znanym z Hiszpanów będzie Tommy robredo. Przed 10 laty 
Hiszpan był piątym tenisistą na świecie, z nadziejami na jeszcze większą 
karierę. w 2004 roku wygrał turniej ATP world Tour 500 w Barcelonie. 
Nasz kraj też wspomina dobrze, bo dwukrotnie triumfował w  Prokom 
Open w sopocie (2001 i 2007). Później miał coraz większe problemy ze 
zdrowiem. Na początku ubiegłego roku wypadł poza TOP 500  światowe-
go rankingu. Podjął jeszcze jedna próbę powrotu, co na razie udaje mu 
się średnio, bo zajmuje 193 miejsce.

Niewiele gorsze tenisowe CV od robredo ma kolejny Hiszpan Nicolas 
Almagro, i tak jak jego rodak próbuje odbudować swoją pozycję. Przed 
siedmioma laty był 9 w rankingu światowym, wygrał w karierze 13 turnie-
jów rangi ATP. Na rozkładzie ma takich asów jak rafael Nadal, stan waw-
rinka czy Juan Carlos Ferrero. w tym roku grał niewiele, co spowodował 
spadek w rankingu. Nie oznacza to wcale, że na ulubionej dla Hiszpana 
nawierzchni, może nie nastąpić jego odrodzenie. 

Przystojni Włosi i Niemiec z dredami 

Hiszpanie nie będą jedyną nacją, która licznie pojawi się w szczecinie. 
Mocną grupę awizują włosi z zawodnikiem z TOP 100 – Paolo Lorenzim. 
Aż pięciu włochów, którzy zgłosili się do startu w szczecinie, zajmuje 
miejsca w drugiej setce rankingu ATP. Lorenzo sonego (117 ATP) często 
wstępował w roli modela reklamującego stroje i sprzęt tenisowy. Jednak  
w tenisa też grać potrafi, bo w kwietniu pokonał w Budapeszcie ubie-
głorocznego zwycięzcę  szczecińskiego challengera, Francuza richarda 
Gasqueta. Do tej pory włoskiemu tenisiście udało się raz wygrać Pe-
kao szczecin Open. Dokonał tego Alessandro Giannessi dwa lata temu. 
wspomniany sonego, a także Gianluigi Quinzi, to duże nadzieje włoskie-
go tenisa, i kariera dopiero przed nimi. 

Do szczecina zawita jeszcze jeden zawodnik z TOP 100, estończyk Jur-
gen zopp. 

Będzie też to, co Panie lubią najbardziej, czyli Dustin Brown. wyróżniają-
cy się dredami Niemiec, którego ojciec jest Jamajczykiem, to ulubieniec 
damskiej części publiczności. Grał w  szczecinie kilkakrotnie, z  najlep-
szym skutkiem w 2014, gdy wygrał w singlu i deblu (razem z Janem-Len-
nardem struffem). Dustin „Dreddy” Brown po raz kolejny ubarwi szcze-
ciński turniej, nie bez szans na dobry wynik.

Niestety, zabraknie na szczecińskich kortach najlepszych Polaków, któ-
rzy już tradycyjnie w tym terminie, będą walczyć w Pucharze Davisa, tym 
razem z rumunią. wiadomo, że dzikie karty do naszego turnieju otrzy-
mają Karol Drzewiecki i tegoroczny mistrz Polski singlu - Maciej rajski. 
Do rozdysponowania pozostała jeszcze jedna dzika karta, którą również 
tuż przed samym turniejem może otrzymać Polak. 

Autor: Jerzy Chwałek / Foto: Dagna Drążkowska- Majchrowicz

Patrząc na listę zgłoszeń do 26.edycji challengera tenisowego ATP Pekao szczecin Open z pulą nagród 175 tys. UsD, nasuwa się prosty wniosek 
– hiszpańska armada tenisowa jeszcze raz spróbuje zdobyć szczecin.

Tommy robredo Nicolás Almagro
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Milena 
i Clochee

wprost z  Nowego Jorku na sesję zdjęcio-
wą do szczecina przyleciała Milena Ma-
jewska, modelka związana z takimi agen-
cjami jak elite Models czy rebel Models. 
Tym razem piękną szczeciniankę będzie 
można podziwiać w kampanii reklamowej 
Clochee, producenta kosmetyków natu-
ralnych.

Milena w  naturalny sposób została am-
basadorką Clochee, ponieważ jest wege-
tarianką wspierającą organiczne marki. 
znała wcześniej szczecińskie kosmetyki 
i  zawsze chętnie angażuje się w  kampa-
nie rodzimych marek, pokazując w  ten 
sposób że jest stąd. Podobną filozofię 
wyznaje Clochee, podkreślając zawsze 
swoje korzenie. Dlatego też do najnowszej 
kampanii zaproszeni zostali tylko szcze-
cińscy twórcy. Malowniczy klimat zdjęć 
wyczarowała Ola Gruszka, a film reklamo-
wy i backstage to autorska praca 2shots. 
O subtelny makijaż, podkreślający natural-
ność scenografii zadbała emilia Leszczyń-
ska, a  nad całością produkcyjną czuwała 
agencja kreatywna Motif, która od same-
go początku odpowiada za wszystkie reali-
zacje graficzne marki kosmetyków.
– szczecin jest miastem, które wszyscy 
kochamy i doceniamy jego urokliwe poło-
żenie – mówi Daria Prochenka, współza-
łożycielka Clochee. – Mamy w  okolicach 
jeziora, lasy, pola i  łąki, czyli krajobrazy 
idealnie pokazujące jakie piękno drzemie 
w naturze. wystarczyło „złapać” pierwsze 
i  ostatnie promienie słońca, aby uzyskać 
bajkowy klimat podkreślający esencję Clo-
chee. Śmialiśmy się podczas sesji, że nie 
trzeba lecieć na Bali, czy do amazońskiej 
dżungli, bo okoliczne pola kukurydzy i szu-
wary na zdjęciach Oli Gruszki wychodzą 
znacznie lepiej. Dodając do tego krajobra-
zu niesamowitą Milenę, sesja to był tak 
zwany „samograj”. Nie można było wyma-
rzyć sobie lepszej ekipy do pracy – podkre-
śla Prochenka.
zachęcamy do obejrzenia efektów bajko-
wej sesji na stronie i kanałach social media 
Clochee.

dp
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Milena 
i Clochee
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Siła 
głosu
Głos Macieja sikorskiego, aktora Teatru Lalek Pleciuga możemy usłyszeć 
w przeboju filmowym „303. Bitwa o Anglię”. sikorski dubbinguje grają-
cego jedną z  głównych ról iwana rheona (brytyjski aktor, znany m.in. 
z seriali „Misfits” i „Gra o Tron”).

– Dubbing to skomplikowana i złożona profesja. wymaga od aktora nie-
samowitej precyzji interpretacji tekstu, zgrania głosu swojego z głosem 
odgrywanej postaci, zmieszczenia się w czasie sceny. Trzeba też pamię-
tać o odegraniu emocji i  intencji postaci – tłumaczy Maciej sikorski. – 
To także stworzenie postaci na nowo – przefiltrowanie jej przez własne 
przeżycia, doświadczenia, możliwości ekspresji głosu i umiejętności mo-
dulacyjnych.
Maciej głosem pracuje głównie w teatrze, ale możemy go usłyszeć w re-
klamach, ogłoszeniach radiowych i telewizyjnych, brał udział w progra-
mie TVN „Mam Talent”. –  zawsze mnie interesowało aktorstwo głosowe 
– wyznaje. – Jako dziecko naśladowałem różnego rodzaju charaktery-
styczne głosy. w  szkole teatralnej nauczyłem się specjalnych technik 
modulacji głosu. Ten zawód daje mi wiele ścieżek samorealizacji. Każde 
zadanie, które jest ciekawe i rozwijające, chcę podejmować bez wzglę-
du, czy jest to rola dubbingowa, teatralna, czy projekty, które wyjdą 
z mojej wewnętrznej inicjatywy i w które głęboko wierzę.                                 

                                ad

foto: materiały prasowe

Sobota i Bonson 
na dużym ekranie
Marzenia rapera ze szczecina powoli zaczynają się spełniać. w wywia-
dzie do Prestiżu Michał sobolewski, znany pod pseudonimem sobota 
opowiedział przed paroma miesiącami, że chciałby ponownie zagrać 
w filmie. Apetyt rozbudziła w nim główna rola w niskobudżetowym fil-
mie „Totem”, a następnie drugoplanowa w Kobietach Mafii.  

 – Chciałbym myśleć, że to początek kariery aktorskiej, ale nauczyłem 
się przez 40 lat mojego życia, by nie podpalać się na starcie i nie cieszyć 
zbyt wcześnie – przyznał Michał. - Podoba mi się praca aktora, potwor-
nie się tym jaram. Chciałbym dalej próbować swoich sił przed kamerą. 
zobaczymy.
Teraz pojawia się kolejna szansa na występ na dużym ekranie. „sobota” 
najwyraźniej przypadł do gustu reżyserowi Patrykowi Vedze. wystąpi 
więc w drugiej części kontrowersyjnego filmu Kobiety Mafii 2. 
– Film pojawi się na początku 2019 roku w kinach – informują menadże-
rowie początkującego, 40-letniego aktora. – Tym razem sobotę zobaczy-
my w o wiele większej roli. Oprócz Michała, w filmie wystąpi kolejny ra-
per związany z wytwórnią stoprorap. Będzie to Damian Kowalski, znany 
jako Bonson. 
Pierwsza część filmu „Kobiety Mafii” trafiła do kin w lutym tego roku. 
Mimo że film, już od początku, określany był jako mały ambitny oraz 
zbyt wulgarny – w ciągu pierwszego miesiąca wyświetlania obejrzały go 
prawie 2 miliony widzów. zagrali w nim m.in. Katarzyna warnke, Olga 
Bołądź, Agnieszka Dygant, Piotr stramowski, sebastian Fabijański, Bo-
gusław Linda, czy Tomasz Oświęcimski. 

kus
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Jona Ardyn 
nagrywa płytę
Joanna Maksymowicz, czyli Jona Ardyn, przebywa w stanach zjednoczo-
nych. Nagrywa tam swoją pierwszą płytę. Krążek ukaże się na początku 
przyszłego roku. 

Na pierwszej, debiutanckiej płycie Jony Ardyn znajdą się przede wszyst-
kim anglojęzyczne utwory. – Jest to mój język kreatywny, w którym czuje 
się najbezpieczniej. Lubię czasami ukryć się za słowami. Ten język daje 
mi wiele takich możliwości – przyznaje wokalistka. – Niektórzy mówią, 
że po angielsku całkiem nieźle mi to wychodzi, po polsku niestety jesz-
cze nie. w dzisiejszych czasach nie jest trudno nagrać krążek, ale ważne 
jest również to, co się nagrywa. To wymagało ode mnie uważnego spoj-
rzenia na własne muzyczne wnętrze. 
Joanna zdradza, że przez ostatnie lata napisała sporo piosenek. Jedyną 
jej przerwą była ta, na urodzenie córeczki. –  Teraz nasze życie stało się 
znowu bardziej przewidywalne, także z powrotem mogłam się skupić na 
swojej muzyce. Część piosenek bezpowrotnie przepadło. Nie dlatego, że 
są brzydkie, źle skomponowane, czy ich nie lubię. Opowiadają o zupełnie 
innej osobie. Myślę, że z nich wyrosłam. 
Jona czuje, że to jest właśnie jej moment. Nagrywa w Nashville, mieście, 
gdzie tworzyli Beyonce, shakira, Taylor swift czy Lionel richie. Premiera 
płyty planowana jest na początek przyszłego roku. zimą będzie można 
zobaczyć teledysk do pierwszego singla pt. „woman”. Nagrywany był 
w siadle Dolnym. reżyserem jest Maciej Mizgalski, przyjaciel wokalistki. 
wystąpiło w nim blisko 40 kobiet.
– w piosence śpiewam o tym, że piękno, dobro, wrażliwość i siła w kobie-
cie niejedno mają imię. Jesteśmy pięknie różnorodne bez względu na nasz 
kształt, rozmiar i wiek. Nie jesteśmy tylko swoim ciałem, a w czasach kultu 
młodości metryka nie musi nas definiować jako człowieka. szukam szczę-
ścia, radości i harmonii w sobie. Czerpię je też od innych kobiet, które są 
dla mnie inspiracją i drogowskazem – podsumowuje Joanna.                          kus
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Portugalska 
diva
Kiedy zaczynała karierę kilkanaście lat temu, w jej rodzinnej Portugalii 
nikogo nie interesowała dziewczyna śpiewająca fado. Obecnie feno-
men jej popularności porównuje się do najsłynniejszych div operowych 
i gwiazd pop. 

Fado to sięgający XiX wieku gatunek muzyki, który narodził się w portu-
galskich dzielnicach portowych. To rodzaj melancholijnej pieśni o miło-
ści i śmierci rozsławionej przez… prostytutki, której towarzyszy głównie 
dźwięk gitar. Mariza miesza fado z jazzem, elektroniką, flamenco, folk-
lorem rodem z Afryki i wysp zielonego Przylądka, dostosowując swoją 
twórczość do współczesnego odbiorcy. Na scenie występuje w olśnie-
wających kreacjach. 
Na swój sukces ciężko zapracowała, do tego stopnia, że swoje pochło-
nięcie muzyką, przypłaciła zdrowiem. Jej ukochany syn urodził się za 
wcześnie i jak sama artystka przyznała w jednym z wywiadów, to prze-
wartościowało jej życie. Najpierw rodzina, później muzyka. Choć nie 
koncertuje teraz tak często jak kiedyś, jej występy są niezwykłe, pu-
bliczność pada przed nią na kolana. Nie jest artystką mainstreamową, 
w tym sensie, że nie tworzy dla masowego słuchacza. Jednak Mariza ma 
status wielkiej gwiazdy, jest aktualnie najwybitniejszą artystką w swoim 
gatunku. Jej głosu będziemy mogli posłuchać w Filharmonii już 27 wrze-
śnia (godz. 20).

ad
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Industrialne koronki

– Chciałam odpocząć od fotografii, którą uprawiam na co dzień. Chcia-
łam zrobić coś dla siebie – wyznaje Malina Majewska. – Julia także odczu-
wała potrzebę, żeby podziałać w tym kierunku. zgadałyśmy się i zreali-
zowałyśmy kilka serii, wśród których jest ta.

Julia dodaje: – Ta konkretna stylizacja wynika z moich prywatnych fascy-
nacji. Jest gotyk, trochę baroku i Prince, którego uwielbiam. są ponad-
czasowe perły i spódnica vintage od Valentino. Bawię się modą, połącze-
niami różnych stylów, nigdy nie idę ślepo za trendami.

ad
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Koronki i perły to klasyka, która niezależnie od epoki w jakiej żyjemy, zawsze jest na czasie. Fotografka Malina Majewska i stylistka 
Julia Depko połączyły siły i styl retro osadziły w przemysłowym pejzażu.
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Bazar dobroci
Od roku niedziele w OFF Marinie należą do szczecińskiego Bazaru sma-
koszy. Nie bez powodu przedsięwzięcie to nazywane jest powszechnie 
„najsmaczniejszą imprezą w szczecinie”. 

– Nasi goście trafiają na ekobazar ze zdrową żywnością, smacznymi śnia-
daniami, beczkowym winem i kraftowymi piwami. Mogą zrobić zakupy 
bezpośrednio od producentów i rolników. Do wyboru jest m.in. pieczywo 
(także bezglutenowe), przyprawy, produkty z  innych krajów, sezonowe 
warzywa i  owoce, soki, przetwory, zdrowy nabiał, ekologiczne mięsa 
i wędliny, oliwy, miody, kawy, herbaty, zdrowe wypieki i desery. Nie bra-
kuje też przysmaków z różnych części świata. Można też kupić kosmetyki 
– zachwala Michał Chaszkowski-Jakubów ze stowarzyszenia „in tractu”, 
pomysłodawca bazaru. – Ponadto na miejscu stoją foodtracki, a smako-
łyków można spróbować siedząc na leżakach i słuchając muzyki w strefie 
relaksu.
Na bazarze trafimy także na stoisko Jadłodzielni szczecin, która społecz-
nie zbiera żywność i przekazuje ją najbardziej potrzebującym. Poza atrak-
cjami dla podniebienia w  postindustrialnej OFF Marinie można znaleźć 
coś dla ducha. Bookcrossing to bezpłatna wymiana książek pomiędzy 
dotychczasowymi ich właścicielami. Obok literatury znajdziemy, będą-
ce ciągle w cenie „czarne złoto”, czyli płyty winylowe. strefa winylowa 
to już stały element Bazaru, zresztą OFF Marina ma doświadczenie w tej 
materii przez organizacje record store Day. Można trafić na prawdziwe 
perełki wydawnicze.
Lato się skończyło, ale szczeciński Bazar smakoszy dopiero się rozkręca. 
w czasie tego miesiąca warto zarezerwować sobie dwie niedziele (9 i 23 
września, godz.10-15) i po prostu odwiedzić Chmielewskiego 18.

ad
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Mroczna 
strona 
opery 
Gujana, rok 1978 rok. zbiorowe samobójstwo popełnia ponad 900 osób. To członkowie sekty 
Świątynia Ludu na czele której stoi wielebny Jones. Demoniczny przywódca i tragiczne wydarzenia, 
które miały miejsce 40 lat temu, posłużyły francuskiemu kompozytorowi Laurentowi Petitigirardowi 
za tło jego opery „Guru”. Światowa prapremiera dzieła będzie miała miejsce 28 września w Operze na 
zamku w szczecinie. w tytułową postać wcieli się holenderski bass-baryton Hubert Claessens. 
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Opera „Guru” jest inspirowana prawdziwymi wydarzenia-
mi. Co Pana zainteresowało w tej tragicznej historii?
Na początku otrzymałem zaproszenie od kompozytora 
„Guru” Laurenta Petitgirarda do nagrania tytułowej roli dla 

wytwórni płytowej Naxos. Nie byłem specjalnie zainteresowany tym 
projektem, potraktowałem go jak zwykłą pracę do wykonania. Ale kiedy 
zobaczyłem partyturę i libretto, dotarło do mnie, że to nie przypadek, że 
podjąłem się tego zadania.

Historia, którą opowiada „Guru”, przez swoją wzniosłość i  ekstremal-
ność, świetnie nadaje się do teatru. Jest to jednak też krytyka każdej 
formy prania mózgu, które jest stosowane w wielu, jeśli nie we wszyst-
kich religiach i w wielu formach rządów politycznych. Ludzie w ferworze 
swojego życia, w rozpaczliwym stanie umysłu, stają się ślepi na zdrowy 
rozsądek i robią czasem niewiarygodne rzeczy w imię jakiejś religii lub 
pod dyktando jakiegoś guru 
lub dyktatora. zawsze mnie 
to interesowało. Przez jakiś 
czas byłem pod wrażeniem 
filozofii Jiddu Krishnamur-
ti, który będąc duchowym 
przywódcą z  ponad 40 ty-
siącami zwolenników, nagle 
rozwiązał swoją światową 
organizację. Powiedział wte-
dy: „kto idzie za kimś innym, 
przestaje podążać za praw-
dą”.  wszyscy posiadamy 
własną prawdę, którą może-
my odnaleźć. Do tego potrze-
bujemy otwartego i wolnego 
umysłu. Myślę, że świat był-
by piękniejszym miejscem, 
gdybyśmy mogli wziąć odpo-
wiedzialność za swoje samo-
dzielne wybory.

W „Guru”, na scenie odgry-
wa Pan tytułową postać. 
W  prawdziwym życiu był 
nim Jim Jones, demoniczny 
przywódca sekty, odpo-
wiedzialny za śmierć blisko 
1000 osób. Jak to jest grać 
tak złożoną postać? Jak nad 
nią Pan pracował?
Pracowałem nad tą rolą po 
prostu patrząc w  lustro... 
wszystko jest zapisane 
w  naszych duszach. w  pra-
cy aktora zawsze próbuję 
skonfrontować się z  poten-
cjalnym zachowaniem, które 
w rzeczywistości jest częścią 
mojej istoty. Jest ciekawa 
różnica między „aktorem”, 
a  tak zwanym „aktorem 
śpiewającym”. Obaj mają swobodę rytmu, dynamiki, szybkości i frazo-
wania. Pierwszy może przekształcać charakter swojej roli, podczas gdy 
śpiewak operowy bada partyturę, aby znaleźć postać i jej interpretację 
w muzyce. innymi słowy: rytm, szybkość, dynamika i frazowanie są już 
ustalone. Najważniejsza jest harmonia i oprzyrządowanie. są to złożone 
składniki, które można łączyć na niezliczone sposoby. Moim zadaniem 
(śpiewaka operowego) jest znalezienie przyczyny połączenia struktur, 
harmonii, rytmów, które są zapisane w muzyce. robię to by nadać słowu 
lub frazie znaczenie, które definiuje postać, którą śpiewam. 

Czy opera jest miejscem do pokazywania takich historii jak ta przed-
stawiona w „Guru”?
Cóż, jest to uzasadnione pytanie. Nie można wyłącznie traktować opery, 

jako rozrywki, która ma nas rozweselać. Nie po raz pierwszy opera jest 
używana do krytyki społecznej. wiele dzieł Mozarta i Verdiego może tu 
posłużyć za przykład. w  operze jest miejsce na trudne tematy! Muzy-
ka może sprawić, że uświadomimy sobie pewne ukryte, czasem skrajne 
uczucia. Muzyka pozwoli nam je rozpoznać i przetrawić w łagodny spo-
sób, bez żadnych konsekwencji. Nazywam to skośną stroną muzyki.

Jak się pracuje z takim kompozytorem jak Laurent Petitgirard?
To proste: on jest geniuszem o niewyczerpanej energii. To człowiek z ser-
cem i duszą, pasjonat życia i muzyki. Czerpię absolutną radość z pracy 
z nim!

Co daje Panu więcej przyjemności: granie tak mrocznych postaci jak 
Guru czy udział w musicalach?
w swojej dotychczasowej karierze śpiewałem tylko w jednym musicalu 

(oprócz roli Bernarda w „west 
side story”, gdy byłem jesz-
cze studentem). Ta rola to Pan 
Higgins w  „My fair Lady”. Ten 
musical to arcydzieło, dosko-
nała symbioza słowa i muzyki. 
Postać Henry'ego Higginsa 
wbrew pozorom jest tak zło-
żona, jak tylko może być i  ma 
w  sobie trochę mroku. Jednak 
znacznie bliżej tego, co odczu-
wamy jako „normalne”. 

Nie tylko Pan śpiewa, ale tak-
że gra na saksofonie. Jaki jest 
Pana ulubiony rodzaj muzy-
ki?
Tak, studiowałem grę na sakso-
fonie w Holandii. Mam klasycz-
ne wykształcenie, nie należy 
mylić mojej gry na saksofonie 
z  jazzowym saksofonem. To 
dwie różne dyscypliny. Obok 
opery śpiewam też dużo ora-
toriów (muzyka kościelna 
– przyp. red.), Uwielbiam śpie-
wać muzykę koncertową, taką 
jak symfonia szostakowicza 
czy piosenki na głos i  orkie-
strę. Poza tym mam swoje 
muzyczne alter ego - jest nim 
wokalista jazzowy. słucham 
na co dzień bardzo różnej mu-
zyki, ale zawsze będę wdzięcz-
ny za utwory Bacha, symfonie 
Beethovena, opery Mozarta, 
„Le sacre du Printemps” stra-
wińskiego, „Daphnis et Chloé” 
ravela i wiele innych wspania-
łych kompozycji.

Poza pracą, co planuje Pan 
robić w Szczecinie?
Obawiam się, że nie znajdę czasu na nic, poza „Guru” i nauką mojej na-
stępnej opery: „Cichego miejsca” Leonarda Bernsteina.

Dziękuje za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Gwenny eeckels
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Sztuka 
przeciwko 
manipulacji
szczecińska Opera na zamku przyzwyczaiła nas do tego, że wśród repertuarowych klasyków 
zawsze zaprezentuje kilka wręcz kontrowersyjnych pozycji. Nie inaczej będzie z początkiem 
nowego sezonu. Ten rozpocznie się mocnym uderzeniem – pierwsza opera dotyczyć będzie… 
największego samobójstwa w historii świata.



W1978 roku w  Jonestown w  Gujanie Francuskiej doszło to 
tragicznych wydarzeń. Pod wpływem Jimiego Jonesa, opę-
tanego przywódcy sekty Świątynia Ludu, ponad 900 osób 
popełniło samobójstwo. Francuski kompozytor Laurent 

Petitgirard opierając się na tej niechlubnej części historii, stworzył operę 
„Guru”. Dzieło będzie miało światową prapremierę 28 września właśnie 
na scenie Opery na zamku. – Jako człowiek w jesieni życia spoglądam na 
swoje dokonania poprzez pryzmat świata, który jest poddany mentalnej 
manipulacji. wszyscy wszystkimi manipulują – mówi kompozytor. – To 
dzieje się w różnych sferach naszego życia: w polityce, biznesie, w kor-
poracjach, w relacjach szef-podwładni, a nawet w szkołach. wiek XX jest 
okresem totalnej manipulacji czego najlepszym przykładem są dwa sys-
temy totalitarne, które się wtedy narodziły: nazizm i komunizm. wszel-
kie objawy wolnej, niezależnej myśli były wtedy brutalnie tłumione. 

Jacek Jekiel, dyrektor Opery na zamku dodaje: – wiek XXi nie przyniósł 
zmiany. Nadal pojawiają się tacy, którzy chcą manipulować i nadal jest 
rząd owieczek, który próbuje iść w tym kierunku. sama historia sekty 
założonej przez Jima Jonesa, która doprowadziła do samobójczej śmier-
ci (późniejsze badania wskazały, że część osób została zamordowana 
przez „wielebnego” – przyp. red.), to podręcznikowy przykład. w operze 
warto czasem odejść od frywolności, tematów miłości, zdrady, relacji 
męsko-damskich, na rzecz problemu, który jest globalny. Ten temat jest 
wart nie tylko artystycznej prezentacji, tym spektaklem chcemy publicz-
ność zachęcić do dyskusji.

sama opera Petitgirarda jest intymnym spojrzeniem na ostatnie dni 
sekty, prowadzonej przez opętanego przywódcę. Początkowo chce on 
pozbawić swoich wyznawców ich majątków, ale w miarę rozwoju akcji 
zaczyna wierzyć, że jest prorokiem. rozpoczyna przygotowania do wiel-
kiej „podróży”. Opór stawia tylko jedna kobieta, Marie. Podejmuje walkę 
z Guru, by powstrzymać machinę zła, ocalić siebie i pozostałych. – Guru 
jest charyzmatycznym, bardzo inteligentnym i  uwodzicielskim charak-
terem, zdeprawowanym mistykiem. Opera przedstawia zejście w  sza-
leństwo i  śmierć bohatera, który zapomina, że   sam wymyślił rytuały 
i obrzędy, który zaczyna wierzyć, że jest naprawdę „wybranym”. Traci 
poczucie rzeczywistości i prowadzi naśladowców oraz bliskich w mor-
derczy, samobójczy wir – tłumaczy autor. – Językiem tej części opowie-
ści jest pieśń. Marie, kobieta, która niedawno dołączyła do sekty wraz 
z  małą grupą nawróconych, będzie jedyną osobą, która przeciwstawi 
się Guru. Ale ponieważ jest jedyną osobą, która nie oszalała, nie śpiewa 
w spektaklu tylko mówi. Jej partię wykonuje aktorka. 

– Marie jest moralnie silna i nie poddaje się tej manipulacji. Potrafi samo-
dzielnie myśleć i kiedy zauważa, że to, co robi Guru zakończy się trage-
dią, stara się ratować zbłąkane dusze – dodaje Jacek Jekiel. – Marie jest 
uosobieniem dobra, Guru – zła. To trochę jak w życiu. Dobro jest niezau-
ważalne, przemyka gdzieś obok. za to zło skrzy się fajerwerkami, jest 
bardzo widoczne i atrakcyjne. Dobro niestety kojarzy się ze słabością. 
Ta opera przypomina o tym, czym tak naprawdę jest dobro, a czym zło.

Postać Guru zagra holenderski bas/baryton Hubert Claessens (rozmowa 
na poprzedniej stronie), w postać Marie wcieli się rosyjska aktorka sonia 
Perovna. Libretto do utworu Petitgirarda napisał Xavier Maurel, za re-
żyserię odpowiada Damian Cruden, dyrektor artystyczny prestiżowego 
York Theatre royal. za pulpitem dyrygenckim stanie sam kompozytor. – 
Guru jest operą aktywistyczną, o jasno określonym celu: wypowiada się 
przeciwko manipulacji psychologicznej. sekty stanowią zagrożenie dla 
społeczeństwa. Mam nadzieję, że ta opera przyczyni się do walki z nimi 
– dodaje na koniec francuski kompozytor.
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Foto Jacka Jekiela: Jarosław romacki

Foto:  Laurenta Petitgirarda: Jfr. Leclercq

Podziękowania dla Opery na zamku 
za pomoc w realizacji materiału
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Fado to inaczej los, przeznaczenie. Przeznaczeniem Marizy stała się muzyka, która towarzyszyła 
jej od dziecka. zaczynała w Lizbonie, dziś śpiewa na całym świecie. Jest skarbem narodowym 

Portugalii, gwiazdą najlepszych sal koncertowych świata. Jej fenomen porównuje się 
do najsłynniejszych diw operowych i gwiazd popu. 27 września 

Mariza po raz trzeci odwiedzi szczecin. 

Królowa 
fado 

w Szczecinie

29 Ludzie



We wrześniu odwiedzisz Szczecin po raz trzeci, czy masz 
jakieś szczególne wspomnienia związane z  naszym 
miastem?
wspaniała publiczność, to pierwsze co przychodzi mi do 

głowy. Ludzie witają mnie zawsze niesamowicie ciepło, znają moją mu-
zykę, piosenki, wiedzą jak je śpiewać, mam nawet wrażenie, że mówią 
trochę po Portugalsku (śmiech), bo traktują mnie tak samo jak moja 
rodzima publiczność. wtedy myślę sobie: „O  jestem w  domu”! To jest 
naprawdę zaskakujące jak ludzie w Polsce mnie odbierają. Nie wiem dla-
czego tak się dzieje ale czuję, że po prostu lubią moją muzykę, co mnie 
niezmiernie cieszy.

Miałam okazję być na twoim koncercie, dla mnie osobiście była to 
magia...
Dziękuję bardzo, ja dzięki wam również tak się czuję. A co mnie jeszcze 
bardziej zaskakuje, to fakt, że Polska publiczność zna nie tylko moją mu-
zykę, ale także teksty. To nieczęsto zdarza się nawet w moim kraju - to 
niesamowite!

Czy każdy może „zrozumieć” fado, czy jest to zarezerwowane tylko 
dla wąskiej grupy odbiorców?
Oczywiście fado jest uniwersalne, jest jak miłość, nie ma narodowości. 
Choć oczywiście mamy tendencje do szufladkowania muzyki, na przy-
kład: bossa nova pochodzi z Brazylii, fado z Portugalii, jazz z Ameryki, 
warto jednak pamiętać, że muzyka jest uniwersalna i należy do wszyst-
kich. Także kiedy mówimy o fado, o tym stylu, mówimy o muzyce, która 
dotyka istoty nas samych – ludzi, emocji i tego co nazywamy sensem 
życia. Nie trzeba być Portugalczykiem, by to zrozumieć. Każdy ma uczu-
cia, swoje życie i  przeznaczenie, oczywiście tu w  Portugalii jest nam 
łatwiej, bo znika bariera językowa, ale uczucia są uniwersalne. To coś, 
co przenika przez skórę prosto do serca i to właśnie jest potęgą muzyki, 
ponieważ zaczynasz odczuwać i  odnajdywać swoją własną drogę po-
przez dźwięki. 

W wieku zaledwie trzech lat musiałaś opuścić rodzinne strony, czy 
masz jakieś wspomnienia związane z tamtym okresem?
Co roku, odkąd skończyłam 18 lat, jeżdżę do Mozambiku, głównie w trak-
cie świąt Bożego Narodzenia. Odwiedzam babcię oraz całą familię. Jadę 
tam, by ponownie zrozumieć siebie. z wiekiem coraz bardziej potrzebu-
ję tej części mojej historii i moich korzeni. wychowałam się w Lizbonie, 
ona jest moim miastem, domem i nie wyobrażam sobie życia w innym 
miejscu, ale nie mogę też zapominać o moich afrykańskich korzeniach. 
Moja mama pokazała mi świat, puszczała muzykę i z upływem lat zrozu-
miałam, że powrót do korzeni pozwoli mi na zrozumienie siebie. Czasem 
słyszę od ludzi, że to moje fado jest zbyt afrykańskie, dla mnie nie jest to 
prawdą, ponieważ słuchałam tej muzyki będąc dzieckiem, nieświadoma 
kraju z którego pochodzi. i to właśnie ma odzwierciedlenie w fado, które 
wykonuję. Każdy z nas ma swoje muzyczne DNA. Ja mam moje i to jest 
prawda o mnie.

Wracając do twojego rodzinnego miasta - Lizbony, czy kiedykolwiek 
myślałaś o przeprowadzce?
Nie (śmiech), to moje miasto, znam je jak własną rękę i mam swoje ścież-
ki. Czasami myślę, że jeżeli musiałabym z jakiegoś powodu się przepro-
wadzić, wybrałabym miasto z którego pochodzi moja rodzina. zbudowa-
łabym mały domek blisko plaży i mieszkałabym tam bez jakichkolwiek 
zbędnych rzeczy, do których jesteśmy dzisiaj tak bardzo przywiązani 
i których mój synek na co dzień używa, co mnie osobiście troszkę prze-
raża. Bez samochodu, zegarka, wygodnego łóżka. Oczywiście fajnie jest 
mieć to wszystko, ale byłoby niesamowicie obyć się bez tego i czasami 
myślę, że dlaczego by kiedyś nie spróbować, kiedy dorosnę (śmiech). Po-
nieważ nadal żyję w materialnym świecie i taka ze mnie „Material Girl” 
(śmiech).

Wiele legend narosło wokół twojego pierwszego album "Fado em 
mim", z perspektywy lat jak zapatrujesz się na niesamowity sukces 
twojej pierwszej płyty?
Był to album stworzony dla mojego taty, bez etykietki, niekomercyjny 
z założenia, ponieważ mój tata kochał fado i zawsze mi powtarzał, że po-
winnam śpiewać fado i tak było aż do 15 - 16 roku życia, kiedy przestałam 
bo ktoś powiedział mi, że jestem „inna”, a kiedy jesteś nastolatką, odbie-

rasz takie słowa negatywnie, nie chcesz być inna. Dlatego przestałam 
śpiewać fado, choć nadal słuchałam tej muzyki i chodziłam do klubów, 
gdzie śpiewało się fado. i tym pierwszym albumem chciałam zadowolić 
mojego tatę. Ludzie nie spodziewali się czegoś tak... świeżego, innego, 
gdzie niczego nie udaję. Ponieważ we wszystkich swoich albumach je-
stem sobą, nie myślę o stronie komercyjnej biznesie, chcę tylko muzyki. 
Kiedy tak pracujesz ludzie to rozumieją, widzą w tym prawdę, wiedzą że 
nie udajesz. Płynie to z duszy, z serca na koncertach jestem po prostu 
sobą. Czasami moi znajomi pytają mnie o to, dlaczego jestem taka zimna 
i odległa na scenie, zupełnie inna od tego jaka jestem na co dzień. Odpo-
wiadam im, że kiedy śpiewam to wszystkie emocje, które w sobie noszę 
uzewnętrzniają się i jeżeli jestem niedostępna to tylko po to, żeby móc 
się chronić przed zranieniem.

Z tego co mówisz, wynika, że inspiracją do tworzenia jest samo ży-
cie?
Tak oczywiście jest, ale lubię też obserwować innych i staram się sie zro-
zumieć ludzi i ich życie i to wpływa na moją muzykę, ale najbardziej in-
spirują mnie moje własne doświadczenia. Kiedy coś śpiewam to dlatego, 
że te słowa składają się na momenty z mojego życia i dlatego właśnie je 
śpiewam. Ponieważ jeżeli czegoś nie czujesz, nie zaśpiewasz tego do-
brze, Nie jest to prawdą, częścią ciebie, po prostu są to czyjeś słowa, 
które wyśpiewujesz bez zrozumienia. Czasami, kiedy chce coś komuś 
powiedzieć, wysyłam... piosenkę. Nie znoszę się kłócić dlatego czasem 
wysyłam kawałek piosenki mówiąc posłuchaj tego i może wtedy mnie 
zrozumiesz. (śmiech)

Nad czym aktualnie pracujesz?
Przygotowuję zimową trasę i bardzo, bardzo powolutku zbieram mate-
riał na kolejną płytę.  Nie śpieszę się ponieważ zanim ukończę ten proces 
wiele rzeczy sie zmieni i chcę zrozumieć przez ten czas do czego zmie-
rzam, po to też czytam dużo poezji. 

Czy fado zmieniło się, przez ostatnie dwadzieścia lat?
i to bardzo! Nowe pokolenie ma niesamowity wpływ na fado. Piosenka-
rze fado wprowadzają nowe instrumenty, kostiumy, style. Uwielbiam pa-
trzeć jak młodzi artyści wnoszą coś od siebie, przy zachowaniu tradycji 
tego gatunku muzycznego.

Czy kiedy nie pracujesz, koncertujesz, znajdujesz chwilę dla siebie?
wiesz to zwariowane, ale bycie mamą nie pozostawia ci zbyt wiele czasu 
dla siebie. Mam siedmioletniego synka i słyszę: „Mamo, mamo, mamo-
ooo!” na okrągło. To normalne, bo często jestem w trasie i staram się 
wynagrodzić mu ten czas beze mnie. więc kiedy jestem na miejscu to 
idziemy do kina, robimy normalne rzeczy, co nie zawsze jest łatwe, bo 
Lizbona stała sie popularna i zawsze znajdą się ludzie proszący o selfie 
lub autograf i niestety mój syn nie czuje się z tym dobrze.

Twój synek zaczyna szkołę we wrześniu, denerwujesz się?
Tak, jestem prawdopodobnie bardziej zdenerwowana od niego 
(śmiech). Chce być z nim tego pierwszego dnia, pamiętam jak sama de-
nerwowałam sie będąc dzieckiem, ale moja mama trzymała mnie za 
rękę i dzięki temu czułam się pewniej. Martim jest jak ja, możesz z jego 
oczu wyczytać co czuje, ale tak cieszy się, że idzie do szkoły, jest dum-
ny, bo nauczy sie czytać i pisać, co pomoże mu w karierze piłkarskiej 
(śmiech).

Słynna mama, słynny syn. Czy jesteś fanką piłki nożnej?
Oj nieeee, nie rozumiem niczego co jest związane z  futbolem, to sza-
leństwo. Czasem mój synek stara się porozmawiać ze mną o piłce, ale 
mówię wtedy: „Przepraszam kochanie, ale mama nie zna się na futbolu”. 
Chciałabym, ale to nie moja rzecz.

Doskonale znam to uczucie...
Mamy Cristiano ronaldo, co jest wspaniałe, ale poza tym nie wiem nic. 
Pewnego razu poszłam z synkiem kupić korki, dla mnie liczył sie tylko 
kolor, wskazałam jedną parę i mówię: „O, te są ładne!” na co dostałam 
odpowiedź: „Nie tych nie chcę, bo takie nosi Messi”. Potem rozmawiał 
już tylko ze sprzedawcą, na temat butów i piłkarzy, którzy je noszą, a ja 
zachodziłam w głowę skąd taki mały chłopiec wie takie rzeczy, odpowie-
dział: „Mamo to futbol”.
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Zmieniając temat, zawsze wyglądasz oszałamiająco na 
scenie, jaki jest twój sekret?
Ostatnio pytali mnie o to dziennikarze z Vogue, zawsze inte-
resowałam się modą, a występy na scenie pozwalają mi na 
noszenie strojów, na które normalnie bym się nie zdobyła. 
Na co dzień nosze adidasy, dżinsy i  podkoszulki, podczas 
gdy na scenie ubieram wysokie obcasy, wspaniałe suknie 
haute couture, znanych projektantów jak elie saab, Dior czy 
Valentino, mam też swojego projektanta, który tworzy dla 
mnie od lat oszałamiające sceniczne suknie. Czuję się wtedy 
niesamowicie i  jak już ci mówiłam na początku naszej roz-
mowy robie to dla siebie (śmiech).

Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aleksandra Magiera / Foto: materiały prasowe
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Świadomość własnej płci, kulturowe i społeczne stereotypy dotyczące kobiet i nieuchronność 
przemijania - to niektóre wątki poruszane przez Agatę zbylut. inspiracją jej działań artystycznych 
jest również przestrzeń internetu i przenikanie się sfery prywatnej i publicznej. Artystka zderza 
z nimi sytuacje codzienne, które generuje za pomocą fotografii, używając własnego wizerunku. 
Jej najnowszy projekt dotyczy ciągle kontrowersyjnego tematu, jakim jest poprawianie urody. 

Popatrz na mnie
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Twój nowy projekt fotograficzny, który możemy śledzić na 
Instagramie, dotyczy po części medycyny estetycznej i za-
biegów, którym się poddajemy. W uzasadnieniu napisałaś, 
że bezskuteczny zabieg usunięcia makijażu permanentnego 

zainspirował Cię do tego. Co się wtedy wydarzyło?
zabieg był bardzo bolesny. Gdy wróciłam do domu z brwi leciała mi krew. 
wiedziałam, że mam przed sobą kilka dni, w  których będę   się czuła 
niekomfortowo i najchętniej spędziłabym je w domu. Patrzyłam na tę 
nieszczęsną dziewczynę w  lustrze i  było mi jej bardzo żal. Miałam też 
poczucie, że nie jestem jakimś super wyjątkowym przypadkiem. Takich 
dziewczyn z niechcianym makijażem permanentnym jest mnóstwo, ale 
starają się być niewidoczne, żeby nie narazić się na dodatkowe komen-
tarze. i właśnie ta niewidzialność, poczucie wstydu i zażenowania spo-
wodowały, że postanowiłam się w tym stanie sfotografować, wyciągnąć 
tą sytuację na wierzch.

Czemu tak właściwie dedykujesz ten projekt?
Medycyna estetyczna trafia w samo sedno naszych marzeń o byciu pięk-
nym i wiecznie młodym. warto zdać sobie sprawę z tego mechanizmu. 
Jeśli uzmysłowimy sobie również, że ludzie pod różnymi szerokościami 
geograficznymi zawsze mieli performatywne podejście do własnego cia-
ła, jak chociażby poprzez krępowanie kobiecych stóp w Japonii, wycina-
nie żeber i noszenie gorsetów w europie, 
wyciąganie szyi metalowymi obręczami 
w  Afryce, naciąganie warg, uszu, peni-
sów… Jeśli pomyślimy o tym wszystkim, to 
powiększanie ust wydaje się współczesną 
odpowiedzią na taką potrzebę ingerencji 
w swoją cielesność. Medycyna estetyczna 
to również coś, co mnie zaciekawiało jako 
kobietę. Coś tam już wcześniej próbowa-
łam, trochę po omacku i pomyślałam so-
bie, że połączę tę swoją prywatną cieka-
wość z  projektem artystycznym. Patrzę 
na świat oczami kobiety i w moich pracach 
artystycznych zawsze obecne były proble-
my, które były adekwatne do wieku i sytu-
acji w jakiej się znajdowałam. Gdy był czas 
na ślub to kupiłam o 10 rozmiarów za dużą 
suknię ślubną, potem fotografowałam się 
z wypożyczonymi panami młodymi. Teraz 
przyszła kolej na „cudowne zastrzyki”. 

Na czym to dokładnie polega w sensie 
technicznym? Jakim zabiegom się pod-
dajesz?
To jest projekt fotograficzny, a nie doku-
mentacja zabiegów medycznych – takie zdjęcia zresztą coraz częściej 
można znaleźć w sieci. sfotografowałam moment tuż po, taki, w którym 
czułam się bardzo niekomfortowo. Mam również świadomość, że to nic 
takiego, że nie przeżywam czegoś nadzwyczajnego. Pomimo tego, że dla 
osób niewtajemniczonych może wygląda to kosmicznie, to są to bardzo 
popularne zabiegi takie jak: nawilżanie skóry poprzez mezoterapię igło-
wą, które mają działać tak, jak obiecuje, że będzie działał krem nawilżają-
cy. Oprócz tego również nawilżenie ust kwasem hialuronowym i botoks. 
Czyli rzeczy, które właściwie dzisiaj można też zrobić w każdym gabine-
cie stomatologicznym. i pomimo tego, że te zabiegi są tak popularne, to 
są niewidzialne. wstydzimy się tego, że korzystamy z takiego wsparcia 
a co za tym idzie nie rozmawiamy o tym, nie wymieniamy się doświad-
czeniami. Fajnie by było, gdyby udało się rozszczelnić to milczenie, żeby 
nie karać ludzi – głównie jednak kobiet – za to, że chcą być atrakcyjne, że 
chcą się podobać i czerpać przyjemność z własnego wyglądu.

Sama korzystam z dobrodziejstw medycyny estetycznej, ale w wy-
ważonych proporcjach. Miałam szczęście trafić na panią doktor, 
która, gdybym poprosiła ją o wielkie usta, wyrzuciłaby mnie z gabi-
netu. Niestety czasem widuję oszpecone kobiety. Według mnie to 
kwestia tego, co mamy w głowie, tak jak z odchudzaniem się. Ciągle 
wydaje mi się, że jestem za gruba, aż dochodzę do momentu, gdy 
zaczynam wyglądać bardzo źle. Ja tego oczywiście nie widzę.

Dobrze, że o  tym mówisz. Dość opowieści o  dietach, które zmieniają 
rysy twarzy. Ale to, co dla jednych jest przesadą dla innych jest w sam 
raz i  to jest właśnie super, i  niech tak zostanie. z  wiekiem daję sobie 
coraz mniejsze przyzwolenie na to żeby oceniać innych. swoją wystawę 
nazwałam „Pańcia”. To słowo jest pieszczotliwe, gdy samookreśla się 
nim właścicielka psa, ale negatywne, gdy używają go osoby z zewnątrz. 
i tak to chyba działa. robiąc zdjęcia również starałam się szukać takich 
ujęć, które będą migotliwe – z jednej strony perfekcyjnie skomponowa-
ne i naświetlone a z drugiej z tym „czymś” czego nie da się tak łatwo 
„odzobaczyć”. Pamiętam, że po publikacji pierwszych fotografii, kole-
żanka mówiła mi, że nie może się skupić na rozmowie, bo wzrok wciąż 
jej ucieka na moje brwi.  

Cały czas trwa dyskusja nt. poprawiania urody. Były różne akcje 
w  pewien sposób potępiające upiększanie. Wokalistka Alicia Keys 
przestała się malować i namawiała do tego inne panie, dziewczyny 
zaczęły wrzucać fotki na Instagram swojego celullitu, portrety bez 
makijażu, czy photoshopa. Amy Shumer zrealizowała „Jestem taka 
piękna!”- świetną komedię na ten temat. Tymczasem na drugim bie-
gunie pojawiły się takie „zjawiska” jak nadnaturalnie wielka pupa 
Kim Kardashian.
w ubiegłym tygodniu jedna z moich znajomych na instagramie oświad-

czyła, że kończy z  nakładaniem trucizny 
na włosy i  wraca do naturalnego koloru. 
Pomyślałam – super! A  inna pokazała 
dłonie po jakimś zabiegu ostrzykiwania 
i  chwaliła się efektami – i  też pomyśla-
łam – super! Kardashian włączając swo-
ją pupę w  obowiązujący kanon urody 
sprawiła, że inne dziewczyny o podobnej 
urodzie poczuły się lepiej. Ten przez dzie-
sięciolecia obowiązujący mit absolutnie 
szczupłej dziewczyny został przełama-
ny. idealnie by było gdybyśmy poszerzyli 
kanony piękna tak bardzo jak to tylko 
jest możliwe, najlepiej tak żebyśmy się 
tam wszyscy zmieścili.  Niestety wszyst-
ko wskazuje na to, że młode dziewczyny 
coraz bardziej uzależniają się od swojego 
wyglądu. Świetnie, że jest coraz więcej ta-
kich miejsc, w których możemy zobaczyć 
również ciała normalnych dziewczyn. To 
na pewno pomaga, ale za tym musi pójść 
również inne podejście do wychowania. 
wyrzućmy do kosza bajki, w  których bo-
haterki dostają nagrodę za to, że są ładne, 
skromne i miłe na rzecz bohaterek, które 

są mądre i sprytne. zmieniajmy system w którym żyjemy tak, aby pre-
miował wiedzę i umiejętności, a nie urodę. Niestety wszędzie tam, gdzie 
na świecie kobieta ma niską pozycję społeczną, jej młodość i uroda są jej 
największym kapitałem. 

Cały czas jesteśmy poddawane ocenie. Z  jednej strony same się 
wystawiamy publikując niezliczoną ilość zdjęć w mediach społecz-
nościowych. Często to taki wyidealizowany portret nas samych. 
W swojej twórczości poruszasz też temat „selfie”. Używasz określe-
nia „selfiefeminizm”. To jak: robić sobie fotki czy nie robić? 
robić – jeśli tylko to nam sprawia przyjemność. „selfie”, jest poniekąd 
następczynią autoportretu, a autoportret pojawił się na dobre w rene-
sansie, czyli w tym okresie, gdy nauka i sztuka zwraca się w stronę czło-
wieka. i od tej pory wciąż zyskuje na popularności. Najpierw używali go 
tylko malarze i rysownicy – bo trzeba było dysponować odpowiednimi 
umiejętnościami. Później sięgają po niego również fotografowie. Praw-
dziwy przełom następuje w  latach 60. i  70. gdy przed aparatami stają 
artystki feministyczne i artyści homoseksualni, którzy używają własnej 
twarzy i własnego ciała jako narzędzi do emancypacji. A gdy tylko poja-
wiają się możliwości techniczne, które pozwalają każdemu na zrobienie 
„autoportretu” i jego udostępnienie, to te wizerunki zalewają internet. 
ważne jest chyba również to, że w „selfie” mamy kontrolę nad obrazem, 
jakiej nie dawały nam wizyty u  fotografa. Pokazujemy się w  taki spo-
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wyrzućmy do kosza bajki, 
w których bohaterki 
dostają nagrodę za to, że 
są ładne, skromne i miłe na 
rzecz bohaterek, które są 
mądre i sprytne. zmieniajmy 
system w którym żyjemy 
tak, aby premiował wiedzę 
i umiejętności, a nie urodę.



sób, w jaki chcielibyśmy, aby nas inni zobaczyli. wystarczy sobie tylko 
przypomnieć zdjęcie, które mamy w dokumentach. A „selfiefeminizm” 
to zjawisko w którym dziewczyny zawirusowują sieć własnymi ciałami 
i historiami. To mogą być bardzo różne zdjęcia, często są „ciałopozytyw-
ne” pokazują dziewczyny zapłakane, zasmarkane, eksponujące cellulit 
czy fałdki tłuszczu. Ale czasami te wizerunki są również bardzo atrak-
cyjne, powielające schematy znane z kolorowych gazet. i tu właśnie bar-
dzo często pojawiają się zarzuty, że to nie jest feministyczne, ale warto 
w tym momencie pamiętać, że ograniczenie widzialności kobiet zawsze 
idzie w parze z ograniczeniem ich praw obywatelskich i jest charaktery-
styczne dla najbardziej patriarchalnych kultur. więc jeśli nie chcemy wi-
dzieć tych dziewczyn na portalach społecznościowych to ich po prostu 
nie obserwujmy, albo bierzmy je takimi, jakimi chcą nam się pokazywać. 

Twój projekt na pewno nie spodoba się wszystkim kobietom, bo nie 
potępia jednoznacznie, a właściwie w ogóle nie potępia, ingerencji 
w wygląd. Nie boisz się tego?
Chyba nie ma projektów, które mogłyby się wszystkim spodobać i całe 
szczęście! Dla mnie jest to doświadczanie siebie dokładnie w tym czasie 
i miejscu, w którym dzisiaj jestem. i  to nie jest ani doświadczenie jed-
nostkowe ani ściśle ograniczone do płci. w filmie „Twarz” Małgorzaty 
szumowskiej największe wrażenie zrobiła na mnie twarz Krzysztofa ibi-
sza, który wygląda świetnie - dokładnie tak samo jak dziesięć lat temu, 
gdy jeszcze miałam tv i mogłam go obserwować na bieżąco. Gwiazdy, 
które podziwiałyśmy jako nastolatki dziś wyglądają młodziej od nas, 
a  w  telewizji trudno znaleźć prezenterów, którzy potrafią zmarszczyć 
czoło. To, że o  czymś nie mówimy głośno, wcale nie znaczy, że tego 
nie ma, że to zniknie. Pracuję obrazami, obserwuję i analizuję to na co 
patrzę i ten projekt jest refleksją nad tym co widzę i z którego miejsca 
patrzę. Medycyna estetyczna jest zjawiskiem, w którym przecinają się 
nasze odwieczne pragnienia bycia młodym i  pięknym ze współczesną 
dyskryminacją ze względu na wiek, potrzeba równości i  solidarności 
z  rozwarstwieniem społecznym, bo to jednak sporo kosztuje i  czasu 
i pieniędzy. Ta niedostępność z kolei podsyca pragnienie, więc te prze-
rysowane usta, o  których wcześniej wspomniałaś, są też trochę jak 
logo drogiej marki, potwierdzają status materialny osób, które takiego 
potwierdzenia potrzebują. To, że nam się mogą nie podobać nie ma żad-
nego znaczenia. ich posiadaczki też nie chciałyby wyglądać tak jak my. 

Jaki będzie Twój następny projekt i czy jest szansa zobaczyć „Pań-
cię” w Szczecinie? 
To prawda, że pod koniec jednego projektu, gdzieś tam rysuje się już na-
stępny i chociaż jest jeszcze za wcześnie, aby o nim mówić to wszystko 
wskazuje na to, że będzie można go zobaczyć w szczecinie wiosną 2020 
roku. Do tego czasu serdecznie zapraszam do Galerii Biała w Lublinie. 
wystawę otworzymy 14 września, a zamkniemy miesiąc później 12 paź-
dziernika. i odwiedzajcie mnie proszę na instagramie.

Dziękuję za rozmowę.
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rozmawiała: Aneta Dolega 

Mówi o  sobie: „Jestem artystką, akademiczką, feministką, 
radykalizującą się wegetarianką, bezdzietną starą panną, 
w epicentrum kryzysu wieku średniego.” Agata zbylut w 2008 
roku obroniła  tytuł doktora na wydziale Komunikacji Mul-
timedialnej Akademii sztuk Pięknych w  Poznaniu, w  2012 
otrzymała  tytuł doktora habilitowanego  w  Państwowej wyż-
szej szkole Telewizyjnej i  Teatralnej w  Łodzi. Brała  udział 
w  wystawach zbiorowych i  indywidualnych w  Polsce, Niem-
czech, Białorusi, rosji, Ukrainie, Francji,  Chorwacji, Londy-
nie,  UsA.  Była  kuratorką Galerii Amfilada; koordynowała  Na-
rodowy Program Kultury „znaki Czasu” w  województwie 
zachodniopomorskim; została odznaczona brązowym Meda-
lem zasłużony Kulturze Gloria Artis. Od 2004 pełni funkcję pre-
zeski stowarzyszenia zachęta  sztuki współczesnej w  szcze-
cinie. Od 2010 r. pracuje  w  Akademii sztuki w  szczecinie,  
aktualne również jako kierowniczka Katedry Fotografii.





Na swoim koncie ma 170 ról kinowych, teatralnych i telewizyjnych. Mogliśmy go oglądać 
w „Pismaku” wojciecha Jerzego Hasa oraz w roli Miauczyńskiego w „Życiu wewnętrznym”. – Ludzie 
swojego czasu zadawali mi niedyskretne pytanie: „Panie wojtku, to pan żyje?”. Jestem doskonałym 
przykładem na to, że można pokonać raka! – wyznaje wojciech wysocki.  

Wojciech Wysocki:
Szczecin mam we krwi
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Jest pan doskonałym ambasadorem Szczecina. Niemal w  każ-
dej rozmowie utożsamia się z  naszym miastem. Rzeczywiście 
Szczecin aż tyle dla pana znaczy? 
Mieszkałem w  szczecinie przez 19 lat. To były bardzo ważne lata. 

          Po ukończeniu „szczerskiej”, tak nazywaliśmy liceum nr i – od nazwi-
ska pierwszej dyrektorki – wyjechałem z mego miasta. Nie oznacza to 
jednak, że już się z nim nie utożsamiam. wręcz odwrotnie. Jestem z nie-
go bardzo dumny. w żadnym innym mieście aż tak się nie zakorzeniłem. 
Tu mieszkali moi rodzice, teraz brat Maciek. Żyję obecnie na Grochowie, 
w dzielnicy warszawy, ale i tak jestem szczecinianinem. 

Jak wspomina pan Szczecin z czasów, gdy na co dzień w nim prze-
bywał? 
ze szczecinem wiążą się same dobre wspomnienia. To miasto pierw-
szych miłości, tu chodziłem do szkoły muzycznej, grałem w koszyków-
kę. Przeżyłem w nim lata, które człowiek nosi w sercu przez całe życie. 
Do szczecina mama przeprowadziła się z  Gliwic. wcześniej mieszkała 
we Lwowie. Mieszkałem najpierw w blokach Akademii Medycznej przy 
ulicy Mieszka i. Mama była lekarzem, twórcą i pierwszym ordynatorem 
oddziału reumatologicznego w  szpitalu na Arkońskiej. Całe liceum by-
łem już na Powstańców wielkopolskich. w szczecinie bywam  3-4 razy 
w roku u brata, ale też zawodowo. Teraz wybieram się w październiku ze 
spektaklem „Alibi od zaraz”. zawsze staram się odwiedzać wtedy moje 
ulubione miejsce, jakim są wały Chrobrego. Gdy byłem dzieckiem często 
spacerowałem tamtędy z mamą i podziwialiśmy przepiękne widoki na 
Odrę. 

W pana życiu jednak nie zawsze było tak kolorowo. Miał pan bardzo 
poważne problemy ze zdrowiem. 
Pierwszy raz zachorowałem na raka w  1988 roku. Miałem widoczne 
oznaki choroby, m.in. powiększone węzły chłonne w  okolicach barku. 
szybko zostało to zdiagnozowane. To, że żyję jest zasługą wybitnego 
nieżyjącego już niestety onkologa – profesora Grzegorza Madeja. zrobił 
coś, czego według wielu osób nie powinien robić lekarz. Gdy zgłosiłem 
się do niego na leczenie spojrzał na moje wyniki i powiedział: „ja pana 
wyleczę”. To było bardzo budujące, dało mi dużo nadziei. Ostatecznie 
profesor dotrzymał słowa. Po miesiącach walki byłem zdrowy. 

Radość trwała przez 11 lat. Koszmar powrócił, choroba znowu dała 
o sobie znać. 
Tak, ale ponownie udało mi się to pokonać. raz do roku przypominam 
sobie o tym, że byłem chory. Dzieje się to przy okazji badań kontrolnych. 

Wiadomość o chorobie dla każdego jest arcytrudnym tematem. Jak 
psychicznie dawał pan sobie z tym radę? 
starałem się  dużo pracować, oczywiście na tyle, na ile pozwalały mi siły. 

Nie rozmyślałem nad tym co będzie. za drugim razem miałem dodatko-
wą motywację do walki. Parę dni wcześniej urodziła się moja córka roza-
lia. Nie mogłem się poddać. Musiałem żyć, miałem dla kogo. To wszystko 
co mnie spotkało i co pozwoliło mi dalej żyć przywróciło we mnie wiarę 
w Boga. 

W pana zawodowej karierze doliczyłem się ponad 170 ról! Pokusi się 
pan o wybranie najważniejszych? 
Aż 170? Nigdy tego nie liczyłem. Jeśli mówimy o  rolach filmowych to 
za najważniejszą uznałbym główną rolę w  filmie „Pismak”. reżyserem 
tego filmu był według mnie najwybitniejszy polski reżyser, nie ujmując 
niczego Andrzejowi wajdzie, wojciech Jerzy Has. Druga rola, która jest 
dla mnie bardzo ważna, to rola Michała Miauczyńskiego w filmie „Życie 
wewnętrzne” Marka Koterskiego. Bez wstydu oglądam też „wierną rze-
kę” i moją rolę kapitana wiesnicyna. również „ekstradycję” wojciecha 
wójcika z  moją niezbyt sympatyczną rolą szawłowskiego. Jeśli chodzi 
o nowsze produkcje to ulubioną moją rolą jest postać doktora wezóła 
z rancza. Mam nadzieję, że telewidzom tak samo przypadła do gustu.

Wyobraża pan sobie, że mógłby zająć się czymś innym niż aktor-
stwo?     
wie pan… to trudna sprawa. Niestety nie potrafię robić nić innego. 
wcześniej chciałem być dziennikarzem. Bardzo bliski do dzisiaj jest mi 
także sport i moja ukochana, ciągle niedoceniana w Polsce, koszykówka. 
Marzyłem o karierze sprawozdawcy sportowego. Nie wyobrażam sobie 
jednak, że mogę być kimś innym niż aktorem. Mógłbym spróbować pisać 
felietony do sportowej prasy. Jak to mówi młodzież – nawet by mnie to 
kręciło. 

Planuje pan kiedyś powrót do Szczecina? 
Jeśli któryś z  dyrektorów szczecińskich teatrów zaproponowałby mi 
współpracę – przyleciałbym jak na skrzydłach. Mieliśmy nawet pewne 
plany z Adamem Opatowiczem, ale jak dotąd nic z tego nie wyszło. Na 
stałe w szczecinie już jednak raczej nie zamieszkam. Moje życie zawodo-
we całkowicie związane jest z warszawą. 

O czym dzisiaj marzy Wojciech Wysocki? 
Moje marzenia się spełniają. Córka rozalia jest już pełnoletnia. imię do-
stała po mojej ukochanej babci, która mnie wychowała. rozalia właśnie 
zdała maturę, dostała się na studia. Jestem z niej bardzo dumny. 

Dziękuję za rozmowę

rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: emilia Gowin

reklama
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Zraportu „Seksualność Polaków 2017”, przygotowanego 
przez profesora Zbigniewa Izdebskiego, wynika, że tylko 
42 proc. dorosłych Polaków jest zadowolonych ze swojego 
życia seksualnego. Przed rokiem satysfakcja sięgała ponad 

60%. Skąd te zmiany?
zacznę od tego, że „satysfakcja seksualna” jest na tyle szerokim poję-
ciem, że trudno ją mierzyć badaniami ankietowymi. Mogą one ukazywać 
jedynie pewien ogólny trend, nie wskazując przyczyn. w sprawach łóż-
kowych coraz częściej idziemy na łatwiznę, więc zamiast starać się bu-
dować napięcie seksualne, szukamy prostszych i szybszych sposobów 
na seks. Obecne realia i nowe technologie dają nam tutaj coraz więcej 
możliwości, bez potrzeby budowania relacji. Mówię tutaj o aplikacjach 
nastawionych na znalezienie partnera do seksu, czatach, czy forach, 
gdzie możemy umówić się wyłącznie na seks i więcej się nie spotkać. To 

może oddziaływać na zadowolenie ze stosunku, ponieważ wymaga on 
czasu i  relacji. Dlatego rzadko z  nowo poznanym partnerem jesteśmy 
w stanie stworzyć zgrany duet na tyle, aby cieszyć się seksem. Często 
zapominamy o tym, że seks to nie tylko stosunek, ale przede wszystkim 
bliskość wynikająca z relacji dwojga ludzi i to o tę relację należy zadbać 
by móc cieszyć się seksem. Nie zapominajmy, że seks to również emocje, 
które wpływają na to jak reaguje nasze ciało.

A nie jest tak może, że z wiekiem nudzimy się swoim partnerem?
Nie wiem czy chodzi tutaj o znudzenie. raczej możemy mówić o tym, że 
w danej relacji dwoje ludzi nie potrafi komunikować się ze sobą i wyrażać 
swoich potrzeb, przez co zaczynają się od siebie oddalać. Jeśli dwie oso-
by stawiają na pierwszym miejscu pracę, hobby czy znajomych i widują 
się tylko wieczorami bądź w  weekendy, to czasem zanim się obejrzą, 

rośnie niezadowolenie Polaków ze swojego życia seksualnego. radość z  seksu zabijają stres, 
zmęczenie i  brak czasu. Czy żyjąc w  ciągłym pośpiechu możemy sprawić, iż seks z  partnerem 
wciąż będzie budził w nas ogromne emocje? Czego nam brakuje, aby odczuwać pełną satysfakcję 
ze stosunku? Jak działa na nas pornografia? i  czego tak naprawdę oczekują w  łóżku kobiety 
i mężczyźni? O tym m.in. rozmawiamy z Danielem Cysarzem, seksuologiem terapeutą. 

Daniel Cysarz
Tramwaj zwany pożądaniem
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bardziej są dla siebie współlokatorami niż partnerami i wtedy określe-
nie „znudziliśmy się sobą” staje się wymówką niż realnym nazwaniem 
sytuacji.

Coraz więcej osób przyznaje się do masturbacji. Czy nie traktujemy 
jej trochę jako substytutu miłości partnerskiej?
Masturbacja jest naturalnym etapem rozwoju psychoseksualnego czło-
wieka i  jednym ze sposobów rozładowywania napięcia seksualnego. 
warto mieć na uwadze pewną istotną zasadę, że masturbujemy się 
i uprawiamy seks z powodu dwóch podstawowych motywacji. Pierwsza 
z nich to siła popędowa, tzn. masturbujemy się ponieważ mamy na to 
ochotę wynikającą z popędu. Druga motywacja jest napięciowa, w tym 
wypadku masturbujemy się bądź uprawiamy seks, aby rozładować na-
pięcie emocjonalne, np. w chwilach zestresowania. stąd, kiedy chcemy 
uprawiać seks tylko po to 
by rozładowywać napięcie 
emocjonalne, wtedy nasz 
partner może to wyczuć 
i  poczuć się wykorzy-
stywany, potraktowany 
przedmiotowo. Jeśli ma-
sturbujemy się zamiast 
uprawiać seks z  partne-
rem, bo tak jest łatwiej 
i  szybciej, to taki rodzaj 
zaspokojenia może okazać 
się substytutem realnych 
zbliżeń.

Czytając opinie seksu-
ologów w  internecie 
można wywnioskować, 
że masturbacja jest nie-
zbędna kobiecie do po-
znania własnego ciała, 
zaś później przeżywania 
orgazmu z mężczyzną. 
z badań wynika, że nawet 
70% kobiet nie jest w sta-
nie przeżywać orgazmu 
tylko i wyłącznie podczas 
samej penetracji. To ozna-
cza, że tak duża grupa 
kobiet potrzebuje czegoś 
więcej niż samego spółko-
wania. stąd masturbacja 
może okazać się cennym 
narzędziem dającym moż-
liwość poznania własnego 
ciała i jego reakcji, a także 
dobrym źródłem informa-
cji dla siebie i  partnera. 
szczególnie u tych kobiet, 
które nie mają możliwo-
ści przeżywania orgazmu 
związanego tylko i  wy-
łącznie z  samą penetra-
cją – masturbacja daje 
możliwość lepszego poznania ciała i  potrzeb. Te informacje można 
przekazać swojemu partnerowi i  jeszcze bardziej cieszyć się udanym 
stosunkiem.

W takim razie, co takiego potrzebują kobiety, aby odczuwać pełną 
satysfakcję?
sądzę, że ile kobiet tyle potrzeb. Oprócz poczucia bezpieczeństwa i sta-
nu relaksu może okazać się, że potrzebują czuć się atrakcyjne, chciane 
i zdobywane. A to co dalej dzieje się w łóżku jest już tylko kwestią zba-
dania indywidualnych potrzeb. Pamiętajmy, że przyjemność seksualna 
może płynąć nie tylko ze stymulacji narządów płciowych czy łechtaczki, 
ale też innych mniej oczywistych części ciała.

Jakie wynalazki mogą wpływać na poprawę naszego życia seksual-
nego?
Jeśli dwoje ludzi ma jasność, co do swoich potrzeb, ufają sobie, darzą się 
życzliwością i czują się bezpiecznie ze sobą to prawdopodobnie żaden 
wynalazek ani zabawka nie powinna im zaszkodzić. Jeśli jednak para czu-
je, że czegoś im brakuje i kupują gadżet erotyczny, który ma wpłynąć na 
poprawę ich stosunku – to bardzo rzadko zdarza się, aby to coś napraw-
dę zmieniło. szukając urozmaiceń musimy mieć zbudowaną ważną pod-
stawę relacyjną w związku, czyli: czuć bliskość drugiej osoby, ufać sobie 
nawzajem, aby wprowadzenie takiej zabawki nie było pewnym rodzajem 
nadużycia, czy przekroczenia granic naszego partnera. 

Jak powinien wyglądać dobry seks? Czy koniecznie powinien być 
dziki i pełen wrażeń jak ten z filmów porno, aby partnerzy mogli od-

czuwali satysfakcję. Czy 
raczej czuły i  namiętny 
stosunek również może 
nam się spodobać?
wspominałem wcześniej 
o  podstawowej motywa-
cji prowadzącej do seksu: 
popędowej i  napięciowej. 
Czasami może być tak, że 
będziemy odczuwać pod-
niecenie na myśl o  typo-
wym seksie napięciowym, 
czyli dzikim, mocnym, 
spontanicznym i  niezbyt 
długotrwającym, który 
daje dużo adrenaliny. i nie 
jest niczym złym, jeśli taki 
seks pojawia się w  relacji 
dwojga ludzi. Ale również 
bardzo często okazuje się, 
że możemy mieć ochotę na 
seks, który będzie zbliżał, 
potrwa trochę dłużej i po-
może w  stworzeniu wyjąt-
kowej relacji z  partnerem. 
Obraz, który płynie do nas 
z pornografii zaburza nam 
wizję seksu. Przecież tam 
podstawowym elementem 
stosunku jest penetracja. 
Można powiedzieć, że jest 
to obraz seksu napięcio-
wego. A  w  życiu może się 
okazać, że te proporcje 
są totalnie odwrócone. 
i  jeśli jest tak, że w  danej 
parze poświęcimy czas na 
flirtowanie, które może 
być dobrym elementem 
gry wstępnej, a  także bu-
dowanie napięcia, mówie-
nie sobie miłych rzeczy, 
ewentualnie grę wstępną 
to okaże się, że 90-95 % 

przyjemności to właśnie ta czułość dwojga partnerów, a tylko 5-10% to 
kulminacja, która prawdę powiedziawszy trwa dość krótko, bo statycz-
nie tylko 3 minuty.

Czy pornografia może mieć na nas również dobry wpływ?
Niestety, raczej nie. wykreowany przez filmy pornograficzne obraz 
nie jest autentycznym odzwierciedleniem kontaktu seksualnego. Nie 
buduje również realistycznych oczekiwań dwojga partnerów. wspólne 
oglądanie pornografii przez pary częściej kończy się kłótnią czy nieporo-
zumieniem, niż podnieceniem i udanym seksem. Czasami zapominamy, 
że pornografia to nierealistyczny obraz zbliżenia seksualnego i tak nie 
powinien wyglądać udany seks w  życiu realnym. Jeśli będziemy ślepo 



dążyć do takiego wzorca, to możemy zrobić sobie krzywdę. inaczej jest 
w przypadku erotyki, w której niekoniecznie głównym elementem jest 
sama technika seksualna. erotyka może ekscytować i pobudzić fantazję 
dwojga partnerów.

Jak zmieniły się nasze preferencje seksualne na przestrzeni lat? Je-
steśmy coraz bardziej wyzwoleni czy raczej odwrotnie - ograniczeni 
pod tym kątem?
Na poziomie oficjalnym wydajemy się bezpruderyjni i  wyzwoleni. Ale 
w momencie, gdy przykładowo spojrzymy na naszą podstawową wiedzę 
związaną z seksualnością: to na ile znamy swoje ciało, jego reakcje, czy 
poszczególne etapy cyklu seksualnego i inne czynności związane z sek-
sem, to okazuje się, że wielu rzeczy nie wiemy lub powielamy mity. skoro 
nie posiadamy różnego ro-
dzaju wiedzy, możemy na 
zewnątrz wydawać się bar-
dziej otwarci na różne zda-
rzenia. Ale w  momencie, 
gdy przychodzi właściwy 
moment mamy poważne 
problemy z akceptacją, to-
lerancją czy zrozumieniem 
np. preferencji seksual-
nych. Faktycznie, wydaje 
się, że nagości i seksu jest 
coraz więcej. Jeśli jesteśmy 
bezpruderyjni to raczej nie 
bezpośrednio, w  cztery 
oczy, a  na pokaz. Na in-
stagramie, Facebooku po-
zujemy na wyzwolonych, 
pokazując nasze nagie, czy 
półnagie zdjęcia. rzadko 
jednak jest tak, że tę bez-
pruderyjność wnosimy do 
relacji i potrafimy szczerze 
rozmawiać o  naszych po-
trzebach z partnerem.

Na jakie problemy najczę-
ściej uskarżają się kobie-
ty i  mężczyźni związane 
ze sferą płciową?
w  przypadku mężczyzn 
najczęstszymi zgłaszanymi 
trudnościami są zaburze-
nia erekcji i  przedwczesny 
wytrysk. Badania wykazu-
ją, że ponad 1/3 mężczyzn 
boryka się z  tym proble-
mem. Jeśli chodzi o kobiety 
najczęściej mówią o  braku 
ochoty na seks. w przypad-
ku obu płci pojawia się tak-
że kolejna tendencja, którą 
jest uzależnienie od porno-
grafii, masturbacji czy ryzykownych kontaktów seksualnych.

Czy kobiety mogą „wyleczyć” swój brak ochoty na seks?
Oczywiście. zwykle traktujemy problem natury seksuologicznej, jeśli 
nie ma innych przesłanek fizjologicznych i medycznych, jako ważny ob-
jaw. A  następnie staramy się poszukać przyczyn tego objawu. Jeśli je-
steśmy w stanie dotrzeć do przyczyn i popracować nad ich usunięciem, 
wtedy też pozbywamy się samego objawu, czyli w tym wypadku braku 
ochoty na seks.

A jak to jest z mężczyznami? Jeśli jeszcze przedwczesny wytrysk może 
połechtać kobiecą próżność, tak brak erekcji może sprawić, że partner-
ka zacznie się obwiniać i zarzucać sobie zbyt niską atrakcyjność. Czy 
problemy z erekcją zawsze są związane z brakiem pociągu do kobiety?

Niestety tak właśnie interpretują to kobiety. wydaje im się, że prawdo-
podobnie nie kręcą swojego partnera. Jednak w większości przypadków 
nie ma to ze sobą związku. Najczęstszą przyczyną jest zbyt duży po-
ziom napięcia związany z lękiem. Taki mężczyzna wchodzi do łóżka ze 
zbyt wysokim poziomem lęku, chcąc wypaść dobrze. Jego ciało staje się 
bardziej spięte niż rozluźnione. zamiast czerpać przyjemność z chwili, 
zastanawia się niepotrzebnie nad tym, czy da radę i czy uda mu się osta-
tecznie zaspokoić partnerkę. To powoduje wzrost napięcia i dochodzi do 
przedwczesnego wytrysku lub zaburzeń erekcji.

O czym fantazjują mężczyźni, a o czym kobiety?
Mężczyźni częściej fantazjują o  seksie z  niedoświadczoną partnerką 
lub bardzo doświadczoną, tzw. mamuśką. Kobiety często fantazjują 

o  seksie z  elementami 
przemocy. Należy jednak 
pamiętać, że większości 
fantazji nie chcemy reali-
zować w swoim życiu.

Czy fantazje seksualne 
to wciąż temat tabu, czy 
chętnie się nimi dzielimy 
z partnerami i  je realizu-
jemy?
rozmawiamy o  nich na-
dal rzadko, obawiając się 
oceny. Czasem też nie 
mówimy o nich, ponieważ 
obawiamy się, że partner 
może poczuć się zobli-
gowany do ich realizacji, 
a  przecież sporej ich czę-
ści nie chcemy urzeczy-
wistnić.

Seks grupowy, przemoc, 
seks z  nieznajomym - 
o  czym świadczą tego 
typu fantazje i czy mogą 
one być niebezpieczne?
Jeśli coś pozostaje tylko 
w  formie fantazji, to nie 
powinno nas niepokoić. 
Dopiero uporczywa chęć 
ich realizacji, przy jedno-
czesnym braku akceptacji, 
powinna zapalić nam świa-
tło ostrzegawcze.

Przez cały czas rozma-
wialiśmy o  życiu sek-
sualnym. Na koniec 
chciałabym również po-
rozmawiać o wstrzemięź-
liwości. Czy nieuprawia-
nie seksu do ślubu może 

nieść poważne konsekwencje?
Nie używałbym w tym przypadku słowa „konsekwencje”. rozumiem, że 
zachowanie dziewictwa to świadomy wybór związany z przekonaniami, 
czy wiarą danej osoby. Jedyny problem, który może z tego wyniknąć po-
lega na tym, że dwoje ludzi, aż do ślubu nie sprawdzi jak im się układa 
w łóżku. Nie oznacza to, że zawsze koniecznie należy to sprawdzać, bo 
inaczej coś nie wyjdzie. Jednak jeśli nie mają doświadczeń ze sobą, może 
tak się stać, że przy pierwszym seksie pojawią się trudności. Albo co ra-
czej rzadziej występuje – utrzymanie dziewictwa jest tak naprawdę po-
dyktowane lękiem jednego z partnerów przed seksem. w tym przypadku 
przełamanie lęku po ślubie może stać się bardzo trudne. w tym przypad-
ku pomoc specjalisty może okazać się niezbędna.
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rozmawiała: Malwina Talaśka / Foto: materiały prasowe
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60 000.  Kalkulacja z dnia 06.06.2018. Podana rata nie dotyczy prezentowanej wersji wyposażenia. Lexus NX – zużycie paliwa i emisja CO

2
 

w cyklu mieszanym odpowiednio: 5,0 do 8,1 l/100 km oraz 116 do 187 g/km (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 
z późn. zm. i aktami wykonawczymi), w zależności od rodzaju napędu i wersji wyposażenia. Zużycie paliwa i emisja spalin CO

2
 w konkretnym 

pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO
2
 wpływa sposób prowadzenia 

pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, 
liczba pasażerów itp.). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl.  

Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.
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Jedź po 
zdrowie

Nie ulega wątpliwości, że zdrowy styl życia jest ostatnio w mo-
dzie. Ale „w modzie” w tym przypadku nie oznacza chwilowe-
go trendu, czy zwykłego kaprysu. Tu chodzi raczej o  ciągłe 
i świadome podejście do kwestii związanych z naszym orga-

nizmem, ciałem oraz ze środowiskiem naturalnym. Po prostu zaczęliśmy 
sobie zdawać sprawę, że styl naszego życia ma ogromny wpływ na jego 
jakość. A jeszcze większy – na jakość życia naszych dzieci. 

Dlatego nie serwujemy już sobie i im smalcu ze skwarkami i nie popijamy 
nałogowo paczek z chipsami coca-colą. wolimy warzywa, owoce i natu-
ralne, nieprzetworzone produkty. Po południu nie ślęczymy przed tele-
wizorem tylko idziemy pobiegać, popływać, pojeździć na rowerze, po-
grać w tenisa czy poćwiczyć jogę. weekendy spędzamy aktywnie poza 

miastem, a nie w centrach handlowych. segregujemy odpady wierząc, że 
dzięki ich recyklingowi w  przyrodzie zostanie zachowana równowaga. 
Jesteśmy nawet w stanie więcej zapłacić za budowę domu, byle tylko był 
energooszczędny.

w  zasadzie już tylko jednej dziedziny życia nie podporządkowaliśmy 
zdrowemu myśleniu – samochodów. Kupujemy je, tankujemy, wsiadamy, 
jedziemy i… to już wszystko. Gdy idziemy do marketu po jogurt to porów-
nujemy kilka produktów, sprawdzając jaki mają skład i czy nie ma w nich 
przypadkiem za dużo chemii. Ale kiedy stajemy przed koniecznością 
wybrania auta dla siebie to ostatnią rzeczą, jaką sprawdzamy jest emi-
sja dwutlenku węgla i związków chemicznych. A nie od dziś wiadomo, 
że tlenki azotów czy węglowodory, jakie wylatują z  rur wydechowych 
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Od jedzenia wymagamy, żeby było ekologiczne. Budujemy energooszczędne domy, segregujemy 
śmieci, wspieramy fundacje zajmujące się ochroną środowiska. i uprawiamy sporty, licząc 
że dzięki temu będziemy zdrowsi i szczęśliwsi. Jednocześnie jednak nadal jeździmy klasycznymi 
samochodami, które wytwarzają szkodliwe spaliny. Dlaczego?



klasycznych modeli spalinowych mogą powodować choroby układu od-
dechowego, krążenia, a nawet nerwowego. zagrożeniem dla zdrowia są 
przede wszystkim w miastach, gdzie natężenie ruchu jest duże, a cyrku-
lacja powietrza mocno ograniczona przez budynki.

sceptycy powiedzą pewnie w tym miejscu: „Ale przecież nie ma alter-
natywy!”. Fakt, oferta samochodów elektrycznych jest bardzo skrom-
na, w  dodatku najczęściej są one małe, drogie i  mają mocno ograni-
czony zasięg. Można też sprzeczać się na temat ich „ekologiczności”, 
bo przecież w Polsce prąd produkuje się głównie z węgla. Ale przecież 
są auta hybrydowe, które godzą zalety najlepszych samochodów z kla-
sycznymi silnikami (osiągi, nieograniczony zasięg, przestronność, 
komfort podróżowania etc.) z dbałością o środowisko i nasze zdrowie. 
w miastach rozpędzają się dzięki silnikom elektrycznym (ale nie trzeba 
ich ładować bo odzyskują energię np. z hamowania), a w korkach ich 
motory spalinowe praktycznie w ogóle nie pracują. Dzięki temu emitu-
ją nieporównywalnie mniej spalin niż klasyczne benzyniaki, nie wspo-
minając o dieslach! i oczywiście przy okazji oszczędzają paliwo – duży 

hybrydowy sUV pali w ruchu miejskim tyle, co małe autko z klasycz-
nym motorem.

Nie jest też prawdą, że wybór hybryd jest mocno ograniczony. weźmy 
takiego Lexusa. Japońska marka ma w  ofercie kompaktowy model CT 
200h, średniego sUV-a (NX 300h) i dużego sUV-a (rX  450h, również wer-
sji 7-osobowej). Do tego dochodzi sedan is 300h, coupe rC 300h oraz 
ultraluksusowy Ls 500h. To jednak nie koniec, bo jest jeszcze coupe LC 
500h, a za chwile na rynku zadebiutuje mały kompaktowy crossover UX 
250h oraz limuzyna es 300h. To wszystko razem daje aż dziewięć modeli 
dostępnych z jednostkami hybrydowymi. Można? Można! Najwyraźniej 
Japończycy jako jedni z pierwszych zrozumieli, że zdrowy styl życia nie 
ogranicza się do jedzenia, uprawiania sportu i  segregowania śmieci. 
O tym, że troszczymy się o zdrowie i środowisko, świadczyć może także 
nasz samochód. A najważniejsze, że nie musimy przy tym rezygnować 
z przyjemności, komfortu, osiągów i wysokiej jakości.

Motoryzacja
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Nowy Macan 
bez tajemnic

Motoryzacja46 

Porsche zaprezentowało w szanghaju nowe wcielenie modelu Macan. Kompaktowy sUV zadebiutował w 2014 r. i od tamtej pory zdążył odnieść 
wielki sukces. Teraz został znacznie udoskonalony – zarówno pod względem wzornictwa, komfortu czy łączności, jak i dynamiki jazdy.



Dzięki wielu przemyślanym zmianom w nadwoziu nowy Macan 
zyskał jeszcze bardziej sportowy i nowoczesny wygląd. Liczne 
szczegóły odzwierciedlają DNA kultowego samochodu sporto-
wego 911 oraz supersportowego modelu 918 spyder. wyraź-

ne nawiązania do „911” we wnętrzu nowego Porsche Macan podkreśla 
opcjonalna sportowa kierownica GT. w zakresie wzornictwa pozostaje 
wierny DNA Porsche i wyróżnia się trójwymiarowym, diodowym pasem 
tylnych świateł. Technika LeD standardowo jest również obecna w re-
flektorach   głównych. Lista głównych innowacji obejmuje: 11-calowy 
ekran dotykowy nowego systemu Porsche Communication Manage-
ment (PCM), przeprojektowane i przeniesione otwory wentylacyjne oraz 
sportową kierownicę GT znaną z modelu 911. PCM daje dostęp do no-
wych cyfrowych funkcji, takich jak inteligentne sterowanie głosowe czy 
nawigacja online – dostępnych w  standardzie. wachlarz wyposażenia 
z zakresu komfortu poszerza asystent jazdy w korku, jonizator powie-
trza oraz podgrzewana przednia szyba. 

za sprawą zoptymalizowanego podwozia nowy Macan może jedynie 
wzmocnić swoją wyjątkową pozycję sportowego samochodu w segmen-
cie kompaktowych sUV-ów. Precyzyjne zestrojenie układu jezdnego 
zapewnia jeszcze większą neutralność prowadzenia przy zachowaniu 
stabilności i zwiększeniu komfortu. i chociaż to nietypowe w segmen-
cie sUV-ów, Macan nadal ma mieszane ogumienie – o różnych szeroko-
ściach – na przedniej i tylnej osi. Podobnie jak w przypadku innych spor-
towych samochodów Porsche, taka konfiguracja umożliwia kierowcy 
pełne wykorzystanie dynamicznych możliwości inteligentnego napędu 
na wszystkie koła Porsche Traction.

za modelem Macan stoi historia prawdziwego sukcesu. Połączenie ty-
powych dla Porsche osiągów w  każdym terenie z  wysokim stopniem 
praktyczności na co dzień od samego początku zaimponowało klientom: 
od 2014 r. Porsche sprzedało ponad 350 tys. sztuk tego kompaktowego 
sUV-a. 

Karolina Łukaszewska 
– Kempa, Porsche Centrum sopot
 Porsche Macan, od kiedy został wprowadzo-
ny na rynek spotyka się z ogromnym zaintere-
sowaniem. To połączenie komfortu jazdy oraz 
bezpieczeństwa ze sportowym zacięciem. Mo-

del ten szczególnie chętnie wybierają kobiety, choć nie można 
go odmówić również mężczyznom. europejska premiera jego 
nowego wcielenia odbędzie się 13.09.18, a w Trójmieście pierw-
szych samochodów spodziewać się możemy już w listopadzie. 
zatem jeszcze w tym roku planujemy w Trójmieście oficjalną 
jego premierę. Najchętniej wybieranymi seriami modelowymi 
pozostają nadal Porsche Macan oraz Porsche Cayenne, dlatego 
w dalszym ciągu spodziewamy się ogromnego zainteresowania 
tymi właśnie modelami. Porsche Macan za sprawą nowej od-
słony został znacznie udoskonalony – zarówno pod względem 
wzornictwa, komfortu czy łączności, jak i dynamiki jazdy. 

Autor: Artur Jakubczak / Foto: materiały prasowe

Motoryzacja 47 



SUV 
z najwyższej półki

WMitsubishi eclipse Cross znajdziemy silnik benzynowy 
o pojemności 1.5l. Generuje moc 163 koni mechanicznych. 
wnętrze samochodu robi ogromne wrażenie. Atrakcyjne 
czarne plastiki doskonale współgrają ze srebrnymi dodat-

kami. Tutaj nie ma przypadku, japoński producent słynie bowiem nie 
tylko z niezawodności swoich samochodów, ale również z precyzji ich 
wykończenia. 

w środku, zarówno kierowca, jak i pasażerowie, nie mogą narzekać na 
brak miejsca. Podgrzewane fotele gwarantują pełen komfort i  relaks 
w trakcie jazdy. eleganckie podwójne okno dachowe z funkcją otwiera-
nia pozwala wpuścić słońce i wiatr do kabiny. Każde z okien wyposażo-
ne jest w  osobno sterowaną roletę przeciwsłoneczną. Nad zestawem 
wskaźników – na szybie - znajdziemy kolorowy przezierny, wyświetlacz. 
Podawane są tutaj informacje dotyczące pojazdu. sami możemy regu-
lować jasność i wysokość wyświetlania informacji, dostosowując usta-
wienia do swoich preferencji i pory dnia. Przyjemnym rozwiązaniem są 
analogowe zegary prędkościomierza, czy obrotomierza – coraz częściej 
(niestety) zastępowane zegarami cyfrowymi. Trójramienna, wielofunk-
cyjna oraz opcjonalnie podgrzewana kierownica doskonale dopasowuje 
się do dłoni. za jej pomocą obsłużymy wszystkie multimedia, odbierze-
my telefon bez konieczności odrywania od niej dłoni, czy uruchomimy 
tempomat. 

To, co zachwyca, to duża i  intuicyjna stacja multimedialna sDA znaj-
dująca się na konsoli głównej. Oprócz sterowania z kierownicy, można 

ją także obsłużyć bezpośrednio poprzez dotyk, bądź za pomocą touch 
pada znajdującego się tuż przy dźwigi automatycznej skrzyni biegów. 
Jest to najbardziej zaawansowane rozwiązanie w zakresie multimediów 
dostępne w samochodach Mitsubishi. Oprócz standardowej funkcji ra-
dioodtwarzacza (w tym radioodtwarzacza cyfrowego DAB), sDA oferuje 
użytkownikowi możliwość korzystania z  funkcjonalności Mirror Link, 
która przenosi wrażenia z  użytkowania samochodu na zupełnie nowy 
poziom. Korzystanie z map, muzyki czy audiobooków za pomocą ekranu 
stacji multimedialnej sDA uprzyjemnia jazdę samochodem i powoduje, 
że jest ona bardziej bezpieczna.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

To, co nas zawsze bardzo interesuje, to bezpieczeństwo samochodu. 
Mitsubishi przyzwyczaiło nas do tego, że produkowanym przez ten kon-
cern samochodom niewiele można zarzucić. Tak jest i w tym przypadku. 
zaawansowane systemy bezpieczeństwa pomagają pewniej poruszać 
się po drogach i na parkingach – zarówno w dzień, jak i w nocy. w eclip-
se Cross znajdziemy mnóstwo inteligentnych czujników, które monito-
rują otoczenie i ostrzegają o niebezpieczeństwie. Jest także tyle samo 
aktywnych systemów wspomagających kierowcę. zadaniem systemu 
ograniczającego skutki kolizji czołowych jest niedopuszczenie do kolizji 
polegającej na najechaniu na inny pojazd lub przeszkodę, lub przynaj-
mniej ograniczenie jej skutków, gdy jest ona nieunikniona. za pomocą 
kamery i opcjonalnego radaru laserowego system wykrywa inne pojazdy 
oraz pieszych przed samochodem. Oczywiście nas o tym informuje. 
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Na drogach możemy podziwiać najnowszy model Mitsubishi – eclipse Cross. Ten przepiękny 
sUV oferuje wszystko to, czego oczekujemy od rodzinnego samochodu: jest komfortowy, pojemny, 
bezpieczny, a gdy trzeba, potrafi pokazać sportowy pazur. 

Mitsubishi Eclipse Cross
Pojemność: 1500 cm3
Moc: 163 KM
Cena: od 93 990



Jedną z naszych ulubionych opcji będzie z pewnością adaptacyjny tem-
pomat. samochód utrzyma zadaną odległość od pojazdu poprzedzają-
cego na podstawie wskazań radaru, co poprawi bezpieczeństwo jazdy 
i  zwiększy poczucie komfortu. Kiedy pojazd poprzedzający zwolni lub 
zatrzyma się, ACC zmniejszy prędkość lub zatrzyma samochód. Asy-
stent pasa ruchu ostrzeże brzęczykiem i  wyświetli odpowiedni komu-
nikat w  przypadku wykrycia, że samochód opuszcza pas ruchu bez 
włączonego kierunkowskazu. Często, gdy jedziemy nocą, zapominamy 
zmienić światła z drogowych na mijania. w nowym eclipse Cross nie mu-
simy się o to już martwić. Przełączą się bowiem automatycznie, kiedy 
system wykryje pojazd poprzedzający lub nadjeżdżający z  przeciwka. 
Następnie światła drogowe znów włączą się automatycznie, więc nie 
trzeba zdejmować dłoni z kierownicy i używać ręcznego przełącznika. 
Parkowanie wreszcie sprawi nam przyjemność. Można wyświetlić w róż-
nych kombinacjach widok z kamer zamontowanych z przodu, tyłu oraz 

boków samochodu (w tym tak zwany widok z lotu ptaka). Dzięki temu 
sprawdzimy, co kryje się w martwych polach. Ułatwi nam to bezpieczne 
parkowanie. systemów jest znacznie więcej. Ostrzegający o  ruchu po-
przecznym z tyłu, ruszania pod górę, czy aktywna stabilizacja toru jazdy. 
Dopełnieniem wszystkiego jest 7 poduszek powietrznych. 

Motoryzacja
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50 Żeglarstwo 

Nowy rozdział 
po stracie „Gawota”

Henryk widera, 88-letni żeglarz ze szczecina otrzymał nagro-
dę specjalną Kolosów. To nie pierwsze jego wyróżnienie. za 
swoje dokonania odebrał już dwie takie statuetki. Najpierw 
za rok 2004, gdy samotnie dopłynął „Gawotem” na wyspy Ka-

naryjskie oraz cztery lata później, za samotny rejs dookoła europy. Na 
Kolosach 2008 otrzymał również Nagrodę Dziennikarzy. 

– Tegoroczna nagroda to dla mnie niesamowita niespodzianka, to jak-
by podsumowanie moich dotychczasowych wyczynów – mówi z uśmie-
chem pan Heniu, mimo że ostatniego roku z pewnością nie zaliczy do naj-
bardziej udanych. zatonął bowiem jego „największy przyjaciel” - jacht 
„Gawot”. To dla widery było bardzo dramatyczne przeżycie. Na Gawocie 
pływał przez 20 ostatnich lat. 

– Miałem problemy zdrowotne i zdecydowałem, że skończyłem z samot-
nym pływaniem. w 2013 roku przeszedłem skomplikowaną operację. Po 
niej poczułem się lepiej i stwierdziłem, że jednak wyruszę w podróż na 
Morze Śródziemne. Tym razem nie sam, z załogantem – wspomina że-
glarz. – Dopłynął ze mną do Kolonii. Młody chłopak musiał wracać wtedy 
na studia. zostałem sam więc chcąc nie chcąc popłynąłem dalej. Do-
tarłem do Koblencji i zostałem zatrzymany. Urzędnicy zabronili dalszej 
podróży. stwierdzili, że boją się o to, czy dam radę kontynuować rejs. 
Mogłem płynąć ale wyłącznie z kimś na pokładzie. znalazłem kolejnego 
załoganta z Polski, ale po krótkim czasie i on musiał wracać na studia. 
Do rodanu dopłynąłem więc sam. 

widera kontynuował rejs. Pierwszy wypadek przytrafił się w okolicach 
francuskiej miejscowości san Michel. „Gawot” stał przy wejściu do śluzy 
z  której wypłynęła duża barka. stworzyła dużą falę i  wyrzuciła go na 
kamienie. 

– To był dramatyczny moment. w pierwszej chwili nie wiedziałem, jak 
duże są uszkodzenia. Jacht tonął. Nie miałem gdzie zacumować, ko-
twica nie chciała chwycić. w  pobliżu był most, zszedłem z  pokładu 
i pobiegłem zatrzymać samochód. Była noc, stałem z latarką. Przeje-
chał jeden, nie zatrzymał się. Jechał drugi, więc położyłem się na jezd-
ni i  wymusiłem zatrzymanie. wezwaliśmy policję. w  międzyczasie 
zobaczyłem, że jest szansa zaczepić jacht do balustrady mostu. Przy 
pomocy bosaka udało się zaczepić cumę. wtedy przyjechała policja, 
straż, oznaczyli Gawota i wywieźli mnie do hostelu – wspomina pan 
Heniu. 

spędził tam dwa tygodnie. Poznał kobietę, która namówiła swojego 
przyjaciela by pomógł Polakowi. Pojechał więc z  widerą, odczepili 
Gawota i popłynęli do niewielkiej stoczni, by zreperować łódź. w tym 
czasie nowopoznany mężczyzna wylewał z łodzi wiadrami wodę, dzia-
łała też zewnętrzna pompa, która dodatkowo tę wodę wypompowy-
wała. 

– Tam naprawili mi łódkę, nie chcieli pieniędzy. Dałem więc w prezencie 
im polską wódkę – mówi 88-latek. 

Henryk widera po raz trzeci otrzymał Kolosa - najważniejszą nagrodę podróżniczą. Po tragedii, jaka spotkała go na Morzu Śródziemnym 
nie załamał się i szykuje nowy projekt. Tym razem chce powołać wspólnotę Żeglarską. – wstąpić będzie mógł do niej każdy. Oprze się 
na żeglarstwie śródlądowym, które nie wymaga dużych nakładów finansowych oraz wygórowanych patentów żeglarskich – opowiada 
sympatyczny 88-letni żeglarz. 
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Kolejny wypadek zdarzył się kilka miesięcy później. Niestrudzony że-
glarz płynął z  saint Tropez do Bandol. w  pewnym momencie wygrało 
zmęczenie: pan Heniu obudził się łodzią na kamieniach. Całe szczęście 
wyszedł z tego bez szwanku. Nie dotyczy to jednak Gawota. Po zaho-
lowaniu do portu okazało się, że jacht nadaje się… wyłącznie na złom. 

– To był dla mnie duży cios, czułem się na nim jak w domu. Przeżyłem 
niezapomniane chwile, zwiedziłem całą europę. Dzięki niemu stary Kon-
tynent nie ma dla mnie tajemnic – przyznaje pan Henryk. – skończyło się 
coś pięknego, ale nie było sensu by łódź ratować. 

Henryk widera przyznaje, że nie zamierza rezygnować z  pływania. 
w  szczecińskiej stoczni powstaje dla niego katamaran dla seniorów. 
Nazywał się będzie „Gawot ii”. właśnie na nim żeglarz zamierza pływać 
w przyszłości. Już nie sam, a z innymi starszymi osobami. Będzie go moż-
na spotkać na pobliskich akwenach, m.in. na zalewie szczecińskim. 

– zamierzam powołać też wspólnotę Żeglarską, powstanie w  najbliż-
szych miesiącach. Chcę skupić w niej żeglarzy, którzy chcą pływać i ko-
chają to tak, jak ja. również tych, co nie mają możliwości, bo np. nie mają 
łodzi – opowiada. – Będzie to przede wszystkim żeglarstwo śródlądowe, 
które nie wymaga dużych nakładów finansowych oraz wygórowanych 
patentów żeglarskich. Żeglarstwo ekologiczne, bez napędu spalinowe-
go, co zbliży nas bardziej do przyrody. Główny napęd to będą żagle, wio-
sła i mały pomocniczy silnik elektryczny. Dotyczyło będzie niewielkich 
jachtów, do sześciu metrów, o małym zanurzeniu. Do wspólnoty będzie 
można należeć niezależnie od kondycji finansowej. Kapitałem naszym 
będzie wzajemna pomoc, zaufanie, spotkania w  celu jak najlepszego 
poznania. Jeśli wspólnota dobrze się rozwinie, będziemy mogli dzięki 
rejsom przesiadkowym zwiedzić najdalsze zakątki w kraju i za granicą. 
Taką wizję żeglarstwa poparł także kolejny znakomity żeglarz wojciech 
Jacobson, który będzie honorowym członkiem wspólnoty. 

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński 
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Regaty YKP szCzeCiN CUP tradycyjnie rozegrane zostaną 
w drugi weekend września. Organizatorzy zapewniają, że tego-
roczna edycja będzie jeszcze bardziej emocjonująca niż wszyst-
kie dotychczasowe. 

– regaty rozgrywane będą na trasie szczecin – Lubczyna – szczecin. 
Święto żeglarskie rozpoczynamy w piątek po południu – mówi Andrzej 
Łukaszewicz, Członek zarządu YKP szczecin. – w godzinach od 17 do 18 
zaczynamy przyjmowanie zgłoszeń natomiast o godzinie 18.15 odprawę 
skiperów. Później wszyscy idziemy na imprezę integracyjną połączoną 
z grillem w Marina Club. rywalizacja startuje dzień później biegami ze 
szczecina do Lubczyny z metą w okolicach tamtejszej mariny. Finał za-
planowaliśmy na godzinę 16. wieczorem w Lubczynie spotykamy się na 
kolejnej imprezie integracyjnej. Tutaj będziemy omawiać pierwszy dzień 
regat przy muzyce szantowej oraz grillu. 

w niedzielę o godzinie 10 startują biegi powrotne z metą w okolicach 
wejścia na regalicę. – O godzinie 16 spotykamy się wszyscy w Marinie 

Club na ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród. Po tym, czwarte regaty 
YKP szCzeCiN CUP przejdą do historii, a my zaczniemy przygotowywać 
już kolejną, piątą edycję – przyznaje Andrzej Łukaszewicz 

Nagrody rozdane zostaną w kilku grupach. w grupach Kwr i, Kwr ii, 
Kwr iii nagrodą jest Puchar Komandora YKP szCzeCiN. w  grupie 
otwartej i, w której startują jachty bez pomiaru do 8 metrów, zwycięz-
ca otrzyma Puchar Marina Developer. Podobny powędruje do zwycięzcy 
grupy otwartej ii – z jachtami bez pomiaru powyżej 8 metrów. – Puchar 
przechodni epifanes Trophy trafi do zwycięzcy grupy Oldtimer KLr 
z jachtami drewnianymi i stalowymi zbudowanymi do 1970 roku. Kolejny 
– Puchar Burmistrza Goleniowa – dla najszybszego jachtu po pierwszym 
dniu regat. Jest także puchar dla bezwzględnie najszybszego jachtu. 
wszystkie jednostki równolegle będą klasyfikowane według formuły 
NHC, gdzie powędruje Puchar sponsora – podsumowuje organizator. 

Na tę imprezę żeglarze czekają przez cały rok. 7. września rozpoczyna się kolejny cykl regat YKP szczecin Cup 2018. Będzie to już czwarta edycja 
pod nazwą YKP szczecin Cup, dwudziesta czwarta o Puchar Komandora YKP oraz piętnasta epifanes Trophy. 

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński

Święto żeglarzy





Skąd pomysł na tak ekstremalną wycieczkę? 
„strefa wykluczenia wokół Czarnobylskiej elektrowni Jądro-
wej”, taka jest jej oficjalna nazwa, była naszym obiektem zain-
teresowań już od dłuższego czasu. zbliżały się urodziny moje 

i Klaudii. Mamy je dzień po dniu. Uznaliśmy, że z tej okazji zafundujemy 
sobie wyprawę właśnie do Czarnobyla. 

Jak przygotowywaliście się do tego wyjazdu? 
Nasza grupa liczyła 11 osób. Przygotowania polegały na poznaniu zasad, 
których musimy przestrzegać w zonie. Taka jest potoczna nazwa strefy 
wykluczenia. Musieliśmy mieć ze sobą latarki oraz odpowiednie ubranie 

z długimi rękawami i nogawkami. roślinność tam bardzo mocno się roz-
winęła, wraz z nią jest mnóstwo owadów. Potrzebne też było odpowied-
nie obuwie. ze względu na wszechobecny kurz oraz radioaktywny pył 
np. w piwnicach szpitala nie da się eksplorować zony bez rękawic i maski 
przeciwpyłowej. Dodatkowo organizator wyprawy zapewnił naszej gru-
pie trzy dozymetry, którymi mogliśmy mierzyć promieniowanie. 

Musieliście przestrzegać specjalnych przepisów bezpieczeństwa?
Jest kilka zasad. Obowiązkowy jest ubiór zasłaniający jak największą 
powierzchnię ciała. Nie można tam siadać na krzesłach czy ławkach, 
kłaść się na ziemi czy podłodze. w żadnym wypadku nie można wynosić 
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Ekstremalna 
wycieczka 
po strefie zero
zniszczone domy, opuszczone szpitale oraz wesołe miasteczka. Miejsce, w którym doszło do jednej z największych katastrof w historii ludzkości, 
które wygląda dzisiaj jak z najstraszniejszych horrorów. Mowa oczywiście o Czarnobylu oraz skażonej dzisiaj strefie. Na wycieczkę do tego mrocz-
nego miejsca wybrał się Benedykt Mądzik wraz ze swoją dziewczyną, Klaudią. 
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przedmiotów znalezionych w zonie. Oficjalnie, nie można też wchodzić 
do opuszczonych budynków. 

Jak dostaliście się do zony? 
Cały nasz wyjazd poruszaliśmy się vanem. Bez przerwy kontrolowaliśmy 
poziom skażenia. Na teren zony turyści nie są wpuszczani bez ukraiń-
skiego przewodnika. Jak dalej przebiega zwiedzanie – zależy już od niego 
i grupy, z którą się zwiedza. Mieliśmy szczęście i dostaliśmy zgodę by 
eksplorować swobodnie, przestrzegając godzin zbiórki w  danym miej-
scu.  

Jakie było pierwsze wrażenie, gdy zobaczyłeś kompletnie zniszczo-
ne miasteczko?
Momentalnie pojawiło się ogromne wzruszenie oraz mnóstwo przemy-
śleń na temat ludzi, którzy byli zmuszeni się stamtąd ewakuować, a tak-
że tych, co zginęli ratując również nas – w Polsce – przed promieniowa-

niem. w każdym miejscu, które zwiedzaliśmy czuliśmy echo minionych 
wydarzeń i podziw dla bohaterów, którzy poświęcili swoje życie, by „po-
sprzątać” skutki katastrofy.

Zwiedziliście mnóstwo ciekawych miejsc: opuszczony szpital, 
opuszczone wesołe miasteczka. Na zdjęciach, które przywieźliście 
widać, w jakim popłochu przebiegała ewakuacja. W ciągu kilku se-
kund ludzie zostawili kompletnie wszystko. 
zwiedzaliśmy też zwyczajne bloki mieszkalne oraz wieżowce. Byliśmy 
na komendzie policji i  straży pożarnej. w  miejscach, które opuszczo-
ne wyglądają ponuro i niepokojąco. spotkaliśmy tam kilka grup. Część 
z nich była „typowymi turystami”, którzy tylko oglądali i przechadzali 
się w  sandałach. inni, podobnie jak my, przygotowani byli do głębszej 
eksploracji. Bardzo duże wrażenie zrobiły na nas okoliczne wioski. Tam, 
oprócz nas nie było zbyt wielu turystów. Na poczcie znaleźliśmy stare 
listy, pocztówki, znaczki pocztowe. w  domach ciuchy, przetwory na 



półkach. w mieście było już zupełnie inaczej. większość mieszkań była 
całkiem pusta, brakowało rzeczy codziennego użytku, zostały tylko me-
ble. Bardzo emocjonującym przeżyciem było zdobywanie szczytu radaru 
Duga, czyli „Oka Moskwy”. Było to 150 metrów wspinaczki po zardzewia-
łych, niezbyt stabilnych drabinkach. widok z samej góry rekompensował 
wszystko.

W pobliżu strefy skażonej, w wioskach, wciąż mieszkają ludzie. Spo-
tkaliście się z nimi? 
Niestety, nie mieliśmy okazji spotkać żadnego samosioła. Tak mówi się 
na tych, co nie opuścili strefy po katastrofie, bądź wrócili tam po jakimś 
czasie. Nasz przewodnik, który często bywa w strefie, regularnie organi-
zuje dla nich charytatywne akcje. Często są to osoby starsze, które nie 
odważyły się porzucić swojego życia i  wyjechać, lub osoby odtrącone 
przez społeczeństwo, które żyją w bardzo złych warunkach.  

Teren jest dobrze oznaczony? Znajdują się tam tablice ostrzegaw-
cze?

Tablic z ostrzeżeniami jest sporo. są też tzw. "hotspoty", czyli miejsca, 
w których promieniowanie jest silniejsze. Oznaczone są pomarańczową 
chorągiewką. Teoretycznie nie powinno się dotykać tam niczego bez rę-
kawic, ale mając dozymetr można łatwo sprawdzić, gdzie jest bezpiecz-
nie, a gdzie należy zachować szczególną ostrożność.  

Jak długo byliście w zonie? Chyba trudno stamtąd przywieźć jaką-
kolwiek pamiątkę. 
w zonie spędziliśmy 5 dni. Przywieźliśmy pełno pamiątek, m.in. bardzo 
ostrą ukraińską musztardę i  lokalną wódkę. Nie powinno się wynosić 
rzeczy znalezionych np. w budynkach. To są prywatne rzeczy ludzi, któ-
rzy przeżyli ogromną tragedię. są świadectwem tego, co tam się wyda-
rzyło. Jeśli każdy wyniesie nawet po jednym przedmiocie, to za kilka lat 
nie będzie już czego zwiedzać.

Autor: Andrzej Kus / Foto: archiwum bohaterów
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Nie tworzymy ścisłego planu, bo jak wiemy z  doświadczenia, 
takie plany rzadko się sprawdzają – mówili przed wyjazdem. 
– Pierwsze kilka miesięcy chcemy spędzić w Azji, z czego oko-
ło trzy miesiące w  Nepalu na wolontariacie. Kolejnymi cela-

mi naszej podróży będą kolejno: Australia, Nowa zelandia i  na koniec 
Ameryka Południowa. Planujemy podróżować wolno, ale intensywnie. 
wędrówka z plecakiem, autostopem nadaje niepowtarzalny, wyjątkowy 
wymiar wyprawie. Umożliwia kontakt z  lokalną społecznością, pozna-
wanie odrębnych kultur, zwyczajów, a na tym najbardziej nam zależy.

wyruszyli 2 września, ale do wyjazdu przygotowali się od lata zeszłego 
roku. – Pracowaliśmy na dwa etaty zbierając fundusze na naszą wędrów-

kę – wyznali. – Każdą wolną chwilę między pracą, a snem wykorzysty-
waliśmy na planowanie. Czytaliśmy blogi i relacje innych podróżników, 
byliśmy stałymi gośćmi Książnicy Pomorskiej. wyprzedaliśmy wszyst-
kie zbędne rzeczy, kolekcjonowaliśmy sprzęt wyprawowy, wykonaliśmy 
szczepienia. 

Czas poza domem, spędzony w  podróży to dla nic nowego, ponieważ 
oboje uprawiają urbex i geochacing. są to dyscypliny podróżnicze, któ-
rych nazwy dla laików mogą brzmieć dość tajemniczo. Urbex to eks-
ploracja opuszczonych miejsc, zazwyczaj niedostępnych. –  Uwielbia-
my zgłębiać surową historię, odkrywać miejsca do których przeciętny 
człowiek nie trafia, lub trafia przypadkiem – tłumaczą Damian i Aneta. 

A może tak wszystko rzucić i ruszyć w świat? Chyba każdy z nas kiedyś o tym choć raz myślał. Para 
ze szczecina – Damian Bilut i Aneta Kroczyńska nie tylko o tym pomyślała, ale też zdecydowała się to 
zrobić i wyruszyć w taką podróż z początkiem września. z dobytkiem na plecach, autostopem, chcą 
dotrzeć do najdzikszych perełek naszego globu. zaczęli od wietnamu i o wszystkim relacjonują na 
swoim blogu wypADy.

Poszukiwacze skarbów
Wrak samolotu Dakota, Plaża Solheimasandur, Islandia

Koziororzec, Izrael
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– staramy się wykraczać poza turystyczne szlaki, ponieważ świat skry-
wa masę tajemnic, które kochamy odkrywać. weźmy na przykład Tene-
ryfę, bardzo turystyczną wyspę. Kojarzy się jedynie z tabunem turystów 
i hotelowcami – nam zapadła w głowach jako wyspa pełna „skarbów”. 
Odkryliśmy tam między innymi ruiny starej przepompowni, która jedno-
cześnie stanowi niesamowity punkt widokowy. stąpaliśmy po 20 piętro-
wym szkielecie hotelowca położonego tuż nad brzegiem oceanu. eks-
plorowaliśmy opuszczoną kopalnię u sąsiada słynnego wąwozu Masca, 
czy podziwialiśmy zachód słońca w tzw. mieście duchów, które niegdyś 
było miejscem dla chorych na trąd, następnie stanowiło pole do ćwiczeń 
wojskowych, a obecnie to kompleks pięknych, opuszczonych budynków.  

Druga dyscyplina, czyli geochacing, to nic innego jak szukanie skarbów, 
czyli keszy (ang. cache). – skarby tworzą, a następnie ukrywają ludzie na 
całym świecie – wyjaśnia Aneta. – Kesze znajdują się na szczycie Mount 
everestu, w czeluściach jaskiń, we wrakach statków, głęboko w oceanie. 
zapewne są także w promieniu kilometra od waszego miejsca zamieszka-
nia, gdzieś pod ławką, przy pomniku lub wysoko na drzewie – mówi Aneta. 

zasady są proste. Do zabawy można przystąpić poprzez założenie konta 
na stronie: www.geocaching.com  lub opencaching.pl. – Potrzebny jest 
telefon z aplikacją c-geo oraz funkcja GPs – dodaje Damian. – skarby wy-
stępują w postaci skrzynek, butelek, pojemników. w środku znajduje się 
tzw. logbook, czyli książeczka, kawałek papieru, na którym wpisuje się 
swój nick z datą lub wbija się pieczątkę ze swoim logo. Jako, że gra skiero-
wana jest także do dzieci, to często w środku są różnego rodzaju zabaw-
ki, czy inne gadżety: magnesy, naszywki, przypinki. Chcesz coś wziąć? 
Śmiało, ale zostaw coś w zamian. w naszym zestawie keszerskim mamy 
między innymi: długopis, magnes, latarkę UV, sznurek, notes, pęsetę 
i masę drobiazgów na wymianę. zawsze zanim wyruszymy na keszerską 
eskapadę planujemy jakie skarby chcemy podjąć i  wówczas patrzymy 
jakie mają atrybuty. Geocaching jest świetnym drogowskazem w trak-
cie podróży. Dzięki keszom docieramy do najpiękniejszych, nieznanych, 
magicznych miejsc!

Odkrywanie świata nie zawsze było wspólną pasją Damiana i Anety. – Na 
początku łączyło nas jedynie koleżeństwo i każde z nas miało zupełnie 

inne, skrajne pasje. Dopiero po kilku latach zaczęliśmy być razem – mó-
wią z uśmiechem. – Podróżowaliśmy od pierwszych chwil naszego związ-
ku. Bliżej, dalej, wszędzie. Na początku bardziej komfortowo, dopiero 
z  biegiem czasu przestawiliśmy się na tryb backpackerski. zaczęliśmy 
przemierzać świat autostopem, z dobytkiem na plecach, śpiąc w namio-
cie, czy na hamaku, w  pięknych, często nieodkrytych okolicznościach 
przyrody, czasem w miejskim zgiełku. Kochamy taki styl podróżowania 
i obecnie nie wyobrażamy sobie innego sposobu na poznawanie świata. 
Dzięki autostopowi jesteśmy blisko lokalnej społeczności, mamy szansę 
poznać wspaniałych ludzi, dzięki którym podróże są piękne, a chęć od-
krywania świata jeszcze większa. Podróżowanie na własną rękę pozwala 
nam poznać świat tak jak chcemy, surowo, bez turystycznej otoczki. Jest 
to element życia, bez którego nie potrafimy żyć, a wkrótce podróż stanie 
się życiem.

59 

Autor: Aneta Dolega / Foto: archiwum bohaterów 

Gruzja, ChiaturaSzkietel hotelowca nad brzegiem oceanu, Teneryfa

Kompleks sanatoryjno-szpitalny z xIx wieku, Binz, Niemcy

Podróże
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Tafty, perły 
i jedwabie

Świeżość, lekkość, elegancja – te trzy słowa świetnie opisują apartament, który znajduje się w odrestaurowanej kamienicy przy ul. Śląskiej. 
salon impresja do wysmakowanych już wnętrz dobrał odpowiednie tkaniny.
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Wsalonie, jadalni oraz łazience zapanowała lekko połyskują-
ca, elegancka tafta, która skomponowała się z welurami, 
drewnem, cegłą i marmurem. sypialnia wraz z garderobą, 
w  której głównym elementem są czarne meble, zosta-

ła otulona perłowymi jedwabiami w odcieniu ivory. – Dobór tkanin był 
podyktowany oczekiwaniami pani Michaliny, właścicielki mieszkania 
– mówi Barbara Pindera z salonu impresja. – Pomieszczenie wymagało 
dużo uwagi ze względu na zdobioną sztukaterię, wysokie wnętrze oraz 

charakter kamienicy, w której się znajduje. współpraca przebiegała zna-
komicie, a panujący już styl, został jeszcze bardziej podkręcony.

ad
impresja  salon Dekoracji Okien

ul. Śląska 9, 70-432 szczecin
tel. +48 91 48 32 127

kom. +48 603 863 786
www.salonyfiran.pl
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Design 
na 5 plUS

5 Plus salony oświetlenia i mebli 
ul. Jagiellońska 5, 70-435 szczecin, 

tel: 513 103 062, info@5plus.com.pl

 Lampa: FormaLa
Producent: CiNi&NiLs

Projekt: Luta Bettonica

Komoda: Metropol
Fotel: indy
Producent: Cattelan italia
Tapeta: wall&Deco

 sofa: Corner kol. e spirit
stolik: 9500-102 modułowy
stolik kakowy: Pop table
Lampa: 7000 itinerari stelo
Producent: Vibieffe
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Lampy nowoczesne, klasyczne, awangardowe. Lampy wiszące, stoją-
ce, podłogowe, biurkowe, kinkiety i  plafony. Do tego wysmakowane 
i  ekskluzywne meble. Te elementy wnętrz znajdziemy w  salonach 5 
PLUs, które na rynku oświetleniowym wyznacza trendy już od ponad 
20 lat. w ich ofercie znajdziemy designerskie oświetlenie producentów 
z włoch, Hiszpanii i Holandii. 5 PLUs to po prostu świetne wzornictwo, 
bardzo dobra jakość i profesjonalna obsługa.

ad

 Lampa: Crown
Producent: Nemo

Projekt: Jehs+Laub

 Lampa: Carla
Producent: CArPYeN

Projekt: Gabriel Teixidó

Lampa: Clover
Producent: Kundalini
Projekt: Brodie Neill

 Lampa: Peacock
Producent: Kundalini

Projekt: Noe' Duchaufour Lawrance

5 Plus salony oświetlenia i mebli 
ul. Jagiellońska 5, 70-435 szczecin, 

tel: 516 133 009, info@5plus.com.pl
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Luksus 
w idealnych 
proporcjach
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Grand Park Hotel to elegancja i  prostota wnętrz, wysokiej jakości materiały 
i produkty, a nade wszystko dbałość o szczegóły i odpowiednio dobrane oświe-
tlenie podkreślające wnętrza. Dodatkowo wszechobecna zieleń, bowiem hotel 
otaczają kolory Parku Kasprowicza i turkusowy odcień jeziora. w środku domi-
nują jasne barwy: biel, szarości i gdzieniegdzie czarne elementy. wszechobec-
nym dodatkiem jest drewno, a cechą charakterystyczną jest przestrzeń i duże 
okna, przez które wpadają promienie słoneczne. Proste umeblowanie uzupeł-
niają specjalnie zaprojektowane lampy, stanowiące motyw przewodni każdego 
z hotelowych pomieszczeń. Całość robi wrażenie – to luksus, ale podany w wy-
ważonych proporcjach.

ad / Foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Grand Park Hotel
ul. słowackiego 18, 71-434 szczecin

info@grandparkhotel.pl
www.grandparkhotel.pl
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zastanawialiście się kiedyś jakby to było, gdybyśmy nie musieli męczyć 
się po zakupie mebli z ich ciężką konstrukcją, zaś potem z monotonnym 
składaniem w domu, za pomocą instrukcji, które nierzadko okazują się 
wyzwaniem? Gdyby można było po prostu wybrać mebel w sklepie, za-
pakować do torebki, a w domu tylko nadmuchać, a on nie straciłyby na 
swojej stabilności? Marzenie? Już nie tylko! wszystko to za sprawą pol-
skiego projektanta Oskara zięty. Prace architekta zachwycają, a także 
pociągają swoją innowacyjnością oraz niepowtarzalnością. Jego twory 
brytyjski magazyn „wired” nazwał „meblami przyszłości”. zaś on sam 

siebie nazywa „projektantem procesów technologicznych. Tym co cha-
rakteryzuje meble architekta jest ich lekkość, a jednocześnie duża wy-
trzymałość oraz stabilność. Najbardziej znany wynalazek zięty, czyli 
stołek Plopp,  jest w stanie utrzymać nawet 2-tonowy ciężar! Jego cena 
zaczyna się od 720 zł.  „Polski ludowy obiekt pompowany powietrzem" 
przyniósł jego twórcy światowy rozgłos, prestiżowe nagrody i  znalazł 
się w stałej kolekcji Centrum Pompidou w Paryżu jako jedno z dwunastu 
krzeseł, które zrewolucjonizowały współczesny design. 

www.zieta.pl

Dmuchany 
design





Meble w zabudowie na indywidualne zamówienie klienta. 
Nasze usługi obejmują cały proces – od projektu aż po jego wykonanie. 

Wykonujemy również frezowanie oraz wycinanie maszyną CNC 
między innymi w płycie MDF, sklejce i drewnie. 

MEBLE 
NA WYMIAR

KUCHNIE
SZAFY / SCHODY

USŁUGI 
STOLARSKIE 

nowość!

USŁUGI CNC
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stół to często serce naszego domu. Przy nim jemy rodzinne posiłki, spotykamy się z przyjaciółmi, świętujemy różne wydarzenia i zacieśniamy 
więzi, ale też często podejmujemy ważne decyzje. Dobry i skrupulatnie dobrany posłuży nam przez lata, a jako ciekawy projekt, może okazać się 
również znakomitym uzupełnieniem wnętrza. Jednak stołów i stolików może być w domu kilka: stół kuchenny, stolik kawowy czy wreszcie stół 
w jadalni. Mimo, że często pełnią różne funkcje, to każdy z nich jest niezwykle przydatny.

Stoły i stoliki

STÓŁ 4 YOU, VOX
stół projektu Joanny Leciejewskiej i Piotra Kuchcińskiego wyróżnia się 
nietypowym rozwiązaniem. Blat wyposażony jest w wnękę na podgrze-
wacze, świece, świeże zioła, kwiaty, przez co wyróżnia się nie tylko prak-
tycznością, ale także oryginalnością. Dodatkowo przestrzeń pomiędzy 
blatami można wypełnić dwukolorowymi szufladami stołu.
Vox, www.vox.pl

STOLIK PIWNY, THIS IS WOOD
stolik składa się z  czterech dębowych bali o  przekroju 13x13cm. Na 
indywidualne życzenie można wykonać stolik w  innych wymiarach 
i z różnym wykończeniem. To mebel, który ma w sobie spory potencjał 
dekoracyjny, a równocześnie wnosi do wnętrza dużo walorów praktycz-
no-użytkowych.
This is wood, www.thisiswood.eu

CHOCOLAT, NATUZZI
Chocolat emanuje wyrafinowaniem, kształt pozwala na łączenie za-
równo dwu lub więcej elementów lub swoistego „łamańca” w celu udra-
matyzowania atmosfery salonu. Podstawa w technologii cutting edge, 
w formie jednego bloku, o równie eleganckim wyglądzie. zarówno biały 
marmur, jak i naturalne „amani” są specjalnie uszczelniane.
Natuzzi, www.natuzzi.pl

STÓŁ Z SZUFLADAMI NATURE, VOX
stół z kolekcji Nature został wykonany w 100% z drewna oraz metalo-
wych wstawek. Ciekawostką jest, że w komplecie ze stołem znajduje się 
6 szuflad, w których można przechowywać akcesoria związane z serwo-
waniem posiłków, hobby, pracą, zabawami z dziećmi lub... wydzielić każ-
dą szufladę dla członka rodziny tak by mógł trzymać w niej tylko swoje 
skarby.
Vox, www.vox.pl
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Połączenie zieleni, piaskowych pasteli i złota z motywami roślinnymi, drewnem oraz wikliną to sprawdzony sposób na rozjaśnienie i ożywienie 
mieszkania, szczególnie teraz, gdy za oknem dominuje jesienna rzeczywistość. warto postawić na modną zieleń w odcieniu greenery i przenieść 
odrobinę egzotyki do własnego domu. Jak to zrobić? Pomoże wam w tym jeden z najgorętszych trendów wnętrzarskich – urban jungle.

Urban Jungle

FOTEL OSAKA, BOCONCEPT
Fotel Osaka inspirowany jest wzornictwem lat 60. Lekka konstrukcja 
i zgrabne proporcje sprawiają, że ten fotel idealnie pasuje do niewielkich 
pomieszczeń. Piękne pikowane siedzisko dodaje optycznej miękkości, 
a zaokrąglone podłokietniki podkreślają kobiecy wygląd i zachęcają do 
wtulenia się w sofę. smukłe aluminiowe nogi dopełniają lekki wygląd.
BoConcept, Gdynia, www.boconceptgdynia.pl

BRASILIA, WALL&DECO
włoska marka reprezentuje całkowicie nowe podejście do tapet, rezy-
gnując z  powtarzalności jednego motywu, tworzy własne malarskie 
kompozycje i  motywy. zamawiając tapetę sami decydujemy o  jej roz-
miarze, wzorze oraz skali. Tapeta Brasilia zaprojektowana została przez 
Lorenzo de Grandis i dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych.
Living story, www.livingstory.pl

LAMPA SUMMERSET CASTLE, SPENSEN
Ceramiczna lampa stołowa to nowoczesna oprawa, której światło może 
zdobić wiele pomieszczeń. Odcienie zieleni oraz dekoracyjny wzór 
sprawia, że całość wygląda niezwykle designersko.  Lampa  postawio-
na na komodzie w eleganckim salonie dopełni jego wnętrze, a w sypial-
ni jako lampka nocna nie tylko rozjaśni pokój przed snem, ale też udeko-
ruje go pięknym detalem.
Spensen, Gdynia, www.spensen.com

TAPETA WALL&DECO
Designerskie tapety wall&Deco to synonim dobrego smaku i elegancji, 
które pozwalają na realizacje nawet najbardziej śmiałych wizji aranża-
cyjnych. A przy tym, zachwycają nietypowych designem, inspirowanym 
otaczającą nas rzeczywistością: naturą, sztuką czy zgiełkiem wielkich 
aglomeracji.
wall&Deco, ww.wallanddeco.com





Stettiner Business Center będzie budynkiem biurowo-usługowym 
architekturą nawiązujący do historii szczecina i niemieckiego mo-
dernizmu XX wieku. Powstanie dokładnie przy skrzyżowaniu Placu 
Jana Kilińskiego, ulicy Jerzego Janosika i ulicy wąskiej. – Miejska ar-

chitektura biurowa, to architektura funkcji, ale przede wszystkim, to archi-
tektura kontekstu – wyjaśnia architekt Maciej Gardiasz. – Plac Kilińskiego 
wraz z ulicą Janosika, jest szczególnym miejscem ze względu na obecność 
obiektu wzDz. To obszerne założenie urbanistyczne jest doskonałym przy-
kładem bauhausowego modernizmu. zespół budynków powstał w  1929 
roku, jako szkoła rzemiosł. zastosowano tu najbardziej kluczowe dla mo-
dernizmu cechy: prosty detal, obszerne okna, podział wynikający z funkcji 
oraz cegła elewacyjna, które wyróżniają go w tej części miasta.  sąsiedz-
two z taką historią zobowiązuje do odpowiedniej „garderoby”. 

Ta „odpowiednia garderoba” to wygląd powstającego biurowca, który 
ma wizualnie nawiązywać do historycznego sąsiedztwa a jednocześnie 
spełniać oczekiwania współczesnego użytkownika. – Podstawowym 
celem projektu było optyczne uporządkowanie współczesnego chaosu 
na zapleczu obiektu wzDz, oraz uszanowanie historycznej klasy jego 
kontekstu – dodaje architekt. – w  efekcie powstaje 5-kondygnacyjny, 
transparentny (szklany) budynek biurowy opisany obszerną ceramiczną 
ramą/ścianą. Użyta ceramika ścian nawiązuje do historycznej elewacji 
sąsiedztwa. Całość ma za zadanie wpisać się oraz uzupełniać istniejące 
założenie urbanistyczne. 

inwestorami biurowca są firma Locus security i spółka Meritum. wyko-
nawcą jest firma ww Building Poland, która na koncie ma takie realiza-

Nieruchomości78 

Nie po raz pierwszy historia szczecina, szczególnie ta przedwojenna, inspiruje różne branże, w tym świat biznesu. w Śródmieściu Północ, 
niedaleko Urzędu Miasta powstaje biurowiec, który nie tylko nazwą nawiązuje do „złotych” czasów tego miasta.

Stettiner Business Center 
– biurowiec z historią w tle



cje jak Piastów Office Center, Park Ostrowska czy Drukarnię Narodową 
w Krakowie. Budynek (pow. 6000 m2) będzie się składać z pięciu kondy-
gnacji naziemnych oraz dwóch zlokalizowanych poniżej poziomu terenu 
przeznaczonych na cele parkingowe. Biurowiec z kompletnym wyposa-
żeniem instalacyjnym, ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacja oraz in-
ternetem, ma być w pełni nowoczesny. – inwestycja idealnie nadaje się 
pod działalność biur, kancelarii oraz gabinetów – mówi Marcin Durka, 
prezes zarządu Locus security. – Pomieszczenia biurowe będzie można 
dowolnie przekształcać, dodatkowo lokale usytuowane na najwyższej 
kondygnacji będą miały dostęp do tarasów widokowych, z których roz-
pościera się widok na panoramę miasta. Lokale znajdujące się na parte-
rze budynku będą miały możliwość zaaranżowania bezpośredniego wej-
ścia z ulicy. Oprócz dwupoziomowego parkingu (82 miejsca parkingowe), 
do budynku należeć będą miejsca przeznaczone dla rowerów oraz stacje 
z ładowarkami dla samochodów elektrycznych. Obiekt wyposażony bę-
dzie w szybkie ,przeszklone,  klimatyzowane windy z możliwości bezpo-
średniego wjazdu do biur. Co ważne budynek jest usytuowany w bliskiej 
odległości od środków komunikacji miejskiej. 

Położenie biurowca to kolejna atrakcyjny element tej inwestycji, który 
ma szanse skusić potencjalnych właścicieli. Obiekt jest w części skomer-
cjalizowany, trwają też rozmowy z kolejnym potencjalnymi partnerami. 
Pozostałe biura mają być wystawione na sprzedaż, będzie można je tak-
że wynająć. – Budynek będzie stał w bliskości pięknego Parku Kasprowi-
cza, jeziora rusałka i Jasnych Błoni – wymienia Marcin Durka. – To z jed-
nej strony centrum miasta, ale poza ulicznym zgiełkiem. Dodatkowo 
w pobliżu znajduje się Urząd Miasta, nie brakuje kawiarni i restauracji, 
będzie bezpośredni dostęp do komunikacji miejskiej. inwestycja ma zo-
stać oddana na wiosnę przyszłego roku. inwestor planuje dalszą reali-
zację projektu sztettiner. Przy ulicy Janosika powstanie wysokiej klasy 
apartamentowiec pod nazwą stettiner residence, którego budowa roz-
pocznie się na wiosnę 2019 r.

Autor: Aneta Dolega 
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Przed nami kolejny, ostatni już etap budowy osiedla, które speł-
nia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. 
Przy ulicy Kalinowej powstaje piąty budynek „Apartamentów 
warszewo”. – w czterech istniejących już budynkach mieliśmy 

po 37 mieszkań. ich wielkość zaczynała się od 29, a dochodziła nawet do 
72 metrów kwadratowych. w ostatnim budynku znajdzie się kolejnych 
21 mieszkań. Najmniejsze z nich będzie miało 78 metrów kwadratowych, 
największe nawet 115 – opowiada Krystian surmacz z firmy Marina De-
veloper. – w budynku zastosujemy najnowszą technologią gwarantującą 
komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

Osiedle znajduje się w najpiękniejszej dzielnicy szczecina - na warsze-
wie. zlokalizowane jest tuż przy Puszczy wkrzańskiej. To doskonałe 
rozwiązanie dla rodziców z małymi dziećmi: w pobliżu jest park, przy-
chodnia, sklepy oraz nowa szkoła. Kolejny atut to otoczenie - mnóstwo 
zieleni, co gwarantuje odpoczynek na czystym powietrzu, bez uciążli-
wych przejeżdżających bez przerwy samochodów. Na terenie osiedla bu-
dowany jest właśnie atrakcyjny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią 
i atestowanymi zabawkami: nowoczesnymi ślizgawkami czy drabinkami.

Kolejnym plusem osiedla są w  apartamentach duże balkony. z  łatwo-
ścią pomieszczą stół z czterema krzesłami, tworząc idealne miejsce na 
wspólne posiłki z rodziną i przyjaciółmi. Kameralne, ogrodzone ogródki 
zachęcą natomiast do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Każdy 

z mieszkańców będzie miał zagwarantowaną dodatkową powierzchnię 
w postaci komórki lokatorskiej. 

Architektura osiedla wyróżnia się nowoczesną bryłą budynków, które 
zostały starannie zaprojektowane na  podstawie najnowszych pomy-
słów i rozwiązań, ze szczególną dbałością o elementy wykończeniowe. 
– Tuż przy osiedlu trwa budowa kolejnego ważnego miejsca: Parku war-
szewo-Podbórz wybranego przez mieszkańców w ramach szczecińskie-
go Budżetu Obywatelskiego. Będzie on oświetlony, pojawią się w  nim 
utwardzone alejki oraz kolejne atrakcje przeznaczone dla najmłodszych 
– opowiada surmacz. 

Osiedle „Apartamenty warszewo”, jako pierwsze w mieście, ma zagwa-
rantować mieszkańcom odpowiednią ilość miejsc parkingowych. w hali 
postojowej znajdzie się 28 miejsc. Dodatkowo mieszkańcy mogą liczyć 
na 17 garaży, które pozwolą im także wygospodarować przestrzeń na 
motocykl, rowery czy inną, podobną formę rekreacji. 

– Chcemy, by nasze osiedle było jak najbardziej przyjazne mieszkańcom. 
Przykładamy do tego ogromną uwagę, czego potwierdzeniem są posta-
wione już przez nas budynki. Ostatni z nich będzie zwieńczeniem inwe-
stycji, która, moim zdaniem, nie ma żadnej konkurencji w szczecinie – 
podsumowuje Krystian surmacz. 

w ostatnim etapie inwestycji Apartamenty warszewo powstanie 21 mieszkań. w budynku znajdą 
się nawet 115-metrowe apartamenty. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji co najmniej dwa miejsca 
garażowe. – Ogromnym plusem osiedla jest fakt, że położone jest w najpiękniejszej części miasta 
– opowiada Krystian surmacz z firmy Marina Developer. 

Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe
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Kancelaria działa od 10 lat. Początkowo koncentrowaliśmy się na 
obsłudze klientów z  najbliższego nam otoczenia, czyli szczeci-
na i okolic. z biegiem lat, w miarę zdobywanego doświadczenia 
i  wzrostu potencjału organizacyjnego kancelarii zbudowaliśmy 

ofertę, która jest atrakcyjna i doceniana także przez klientów spoza szcze-
cina. Obecnie efektywnie współpracujemy z klientami z całej Polski – opo-
wiada Krzysztof Koroch – jeden ze współwłaścicieli kancelarii.  Najwięcej 
klientów – co naturalne – mamy w szczecinie, ale powodem do szczególnej 
satysfakcji jest to, że współpracują z nami także firmy z innych miast i re-
gionów Polski m.in. z Trójmiasta, Krakowa, warszawy czy Poznania.

założycielem kancelarii jest Hubert Borys. Od 2012 roku do grona udzia-
łowców dołączył Krzysztof Koroch. Obaj są kolegami ze szkolnej ławki.  
Przez lata wspólnej działalności zbudowaliśmy firmę obsługującą tysiące 
polis rocznie – przyznają właściciele.

– Oceniamy, że to bardzo dobry rezul-
tat. Jeśli dodać do tego trwałą tenden-
cję wzrostową liczby współpracują-
cych z nami firm oraz  fakt, iż główną 
przyczyną tego wzrostu są rekomenda-
cje to nasza satysfakcja jest tym więk-
sza – podkreśla  Krzysztof Koroch.

sedina Broker doradza firmom w pro-
cesie zarządzania ryzykiem występu-
jącego w  ich działalności. Pośredni-
czy, przygotowuje i  pozyskuje ofertę 
ubezpieczenia „szytą na miarę”. A gdy 
zdarzy się szkoda – prowadzi proces 
jej likwidacji. Działa w wielu branżach: 
budowlanej, produkcyjnej, usługowej, 
branży iT czy nawet rolnej. Nie zdarzy-
ło się jeszcze, by ktoś, kto rozpoczął 
z nami współpracę, przerwał ją na rzecz innego brokera – przyznaje Hubert 
Borys. – Dzieje się tak z kilku powodów. Nie skupiamy się wyłącznie na po-
lisach ubezpieczeniowych. zarządzanie ryzykiem to dużo szerszy proces 
niż tylko pozyskanie oferty ubezpieczenia.  Proponowane przez nas roz-
wiązania są programami optymalnie dopasowanymi zakresem do profilu 
działalności i ryzyka, a przy tym racjonalnymi cenowo. Uznajemy, że naszą 
rolą jest dbać o sprawy ubezpieczeniowe tak by klienci mieli poczucie bez-
pieczeństwa i pewność, że mogą skoncentrować się na realizacji podsta-
wowych celów biznesowych swoich firm.  Dlatego widzą w nas partnera, 
na którym mogą polegać. są pewni, że zawsze działamy na ich korzyść 
i w ich interesie. A także, że jesteśmy do ich dyspozycji w każdej chwili. 

Pamiętam jak kilka lat temu w Święto Trzech Króli o poranku odebrałem 
telefon od prezesa jednej ze szczecińskich firm – wspomina Krzysztof Ko-
roch. – Krzysztof, palimy się! – poinformował rozemocjonowanym głosem. 
zadziałaliśmy natychmiast, diagnozując aktualną sytuację i  organizując 
niezwłocznie proces likwidacji szkody. Klient podziękował nam nie tyl-
ko za sprawny i skuteczny proces likwidacji szkody, ale również za to, że 
w skomplikowanej sytuacji jaką firma miała po pożarze byliśmy dla niego 
rzeczywistym wsparciem. znamienne było to, że telefon do brokera był 
drugim, jaki klient wykonał po powiadomieniu straży Pożarnej. wiedział, 
że może na nas liczyć. 

sedina Broker to także doskonały ambasador szczecina. Przy każdej moż-
liwej okazji jej pracownicy podkreślają gdzie mają swoją siedzibę. widać 
to nie tylko w nazwie firmy, ale również przy okazji różnego rodzaju wyda-
rzeń. – sedina kojarzy się szczecinianom głównie z zaginionym podczas ii 
wojny światowej pomnikiem.  Niewiele osób wie, że są źródła historyczne 
z których wynika, że sedinum to także dawna nazwa szczecina – mówi 
Krzysztof Koroch. – Bierzemy udział w wielu imprezach i wydarzeniach za-
równo jako organizatorzy, jak i sponsorzy. Promujemy szczecin i zachod-
niopomorskie w innych regionach naszego kraju. Uczestniczyliśmy w orga-
nizacji przyjazdu do szczecina grupy przedsiębiorców z wielkopolski. Jako 
sponsor Turnieju Pekao szczecin Open korzystamy z możliwości zaprasza-
nia na korty gości z innych miast Polski. Do promowania szczecina wyko-
rzystujemy to, z czego szczecin jest znany lub mógłby być znany. Ciekawa 
historia i architektura miasta była tłem zorganizowanego spotkania z Lesz-
kiem Hermanem, autorem znanej w szczecinie powieści pod znamiennym 

tytułem „sedinum. wiadomość z pod-
ziemi.”  w  naszej działalności promu-
jącej szczecin i  zachodniopomorskie 
wykorzystujemy także marki: starka 
i  winnica Turnau.  Jako szczecinianie 
zaangażowani w rozwój miasta i regio-
nu z  przyjemnością słuchamy komen-
tarzy naszych klientów, że „żyjemy 
w  mieście ciekawym, w  którym wiele 
się dzieje”.

warto również wspomnieć, że kance-
laria od lat wydaje kalendarz ze zdję-
ciami starego szczecina. zdjęcia z XiX 
i  początków XX wieku pokazują ory-
ginalną i  ciekawą architekturę miasta 
ilustrując okres jego świetności i  roz-
woju. Na przełomie roku, przy okazji 
wręczania kalendarzy przekonujemy 

się jak wielu pasjonatów historii szczecina jest wśród naszych klientów – 
także tych spoza szczecina. Niektórzy z niecierpliwością czekają i dopy-
tują o kolejne wydanie.  widzimy potem w ciągu roku, że zdjęcia starego 
szczecina zajmują eksponowane miejsca w ich biurach i siedzibach.  Jeste-
śmy ze szczecina i jesteśmy z tego dumni. zawsze to podkreślaliśmy i bę-
dziemy podkreślać – deklaruje Hubert Borys.

Uważamy, że sukces w  branży zarządzania ryzykiem zależy przede 
wszystkim od przemyślanej, konsekwentnej, solidnej pracy oraz wiedzy 
i doświadczenia. Hołdując tym zasadom funkcjonujemy na rynku ubezpie-
czeniowym od lat dbając o bezpieczeństwo naszych klientów. i jesteśmy 
dumni z zaufania jakim nas obdarzają – podkreśla Krzysztof Koroch. 

Okrągłe urodziny 
Sediny Broker
siedzibę mają w szczecinie, a klientów – w całej Polsce.  Od 10 lat kancelaria sedina Broker pomaga firmom bezpiecznie prowadzić działalność. 
zaufało im już ponad 300 klientów. Lista współpracujących z kancelarią firm z roku na rok się wydłuża – przyznają jej właściciele.

www.sedinabroker.pl
ul.Pocztowa 27c/U1

70-361 szczecin

kus / Foto: materiały prasowe

83 Nieruchomości

Prezentacja



Trzy piękne apartamenty stojące u podnóża Tatr w centrum za-
kopanego: Pola, isabel i  róża Pustyni należą do małżeństwa 
prawdziwych „wilków morskich”, bowiem izabela i  Norbert 
Grzechowiak pochodzą z  nadmorskiego Darłowa. – To, że wy-

lądowałam w górach zadecydowała poniekąd nasza córka Pola – uśmie-
cha się izabela Grzechowiak. – Miała problemy ze zdrowiem i szukaliśmy 
dla niej odpowiedniego sanatorium. Trafiliśmy finalnie do sanatorium 
w  rabce obok zakopanego. Podczas pobytu miałam dużo czasu na 
poznawanie okolicy, nie ukrywam, że zakochałam się w  tym miejscu. 
w  tym samym czasie mój mąż postanowił zainwestować w  budynek 
stojący blisko dworca w zakopanem. Tak oto pojawiła się róża Pustyni.

róża Pustyni to pierwszy z apartamentów, przez swoich właścicieli na-
zywany czule „zakopiańskim dzieckiem”. Apartament znajduje się zale-
dwie 100 metrów od dworca PKP i  PKs oraz zaledwie 500 metrów od 
Krupówek i Gubałówki. To świetna opcja dla całej rodziny. Dwa pokoje, 
antresola, w  pełni wyposażony aneks kuchenny, łazienka i  podziemny 
garaż. Gustownie i minimalistycznie urządzony, jest propozycją na każ-
dą kieszeń. 

isabel wchodzi w skład kompleksu Apartamenty pod Giewontem, jedne-
go z najbardziej ekskluzywnych obiektów tego typu w polskich górach. 
To nowoczesny, jednak z wyraźnymi elementami stylu podhalańskiego 
apartament. – sama go urządzałam – zdradza izabela Grzechowiak. – za-
dbałam o każdy detal. w nowoczesne wnętrze wrzuciłam drewno, skóry, 
nie brakuje kominka.  Dodatkowe atrakcje to bliskość wielkiej Krokwi, 
a na miejscu dostęp do pięknego ogrodu oraz sPA z jacuzzi i sauną. Naj-
młodsza i najbardziej ekskluzywna wśród tych apartamentów jest Pola. 
Podobnie urządzona, z dostępem do tych samych wygód, znajduje się 
w ciągu Apartamentów Pod skocznią, w spokojnej części zakopanego, 
blisko wielkiej Krokwi i Krupówek. 

Oprócz wynajmu apartamentów państwo Grzechowiak zajmują się tak-
że usługą kompleksowego zarządzania i obsługi apartamentów. To ofer-
ta dla potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby kupić apartament pod 
inwestycję w górach. Oferta obejmuje, m.in.: pomoc na etapie wyboru 
i  zakupu nieruchomości, przygotowanie apartamentu (profesjonalna 
sesja zdjęciowa, opis apartamentu w języku polskim i angielskim, współ-
praca z  portalami rezerwacyjnymi), rezerwacje online i  rozliczenie po-
bytów. 

– sezon u  nas trwa cały rok, góry są piękne o  każdej porze – dodaje 
z  uśmiechem izabela Grzechowiak. – zostaliśmy zaakceptowani przez 
miejscowych górali i wtopiliśmy się w tutejszy pejzaż. 

Apartamenty 
z widokiem 
na Giewont
Często przypadek decyduje o życiowych zwrotach. Przykładem tego 
może być przeprowadzka z jednego krańca kraju na drugi i zupełna 
zmiana zajęcia. Okazuje się, że nadmorskie pochodzenie wcale nie 
musi być przeszkodą w poprowadzeniu intratnego biznesu w górach 
i to związanego z turystyką.

izabela i Norbert Grzechowiak,
ul. Do Tadziaków 11A/5, 34-500 zakopane
www.grzechowiakgorskieapartamenty.pl

tel.: +48 509385281 lub +48 509652484
grzechowiak.gorskieapartamenty@gmail.com+

ad / Foto: materiały prasowe
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Znakomita jakość która nas cechuje
Ponad piętnastoletnie doświadczenie
Pomoc przy wyborze odpowiednich tkanin i dekoracji
Solidny serwis posprzedażowy

Oferujemy również naszą kreatywność 
oraz miłość do tkanin.
- zasłony - �rany - rolety rzymskie  
- tkaniny - tapety - dywany 
- poduszki - obrusy – karnisze

Letnie wystroje 
okien oraz wnętrz 
- od pomiaru 
do montażu!

Impresja  Salon Dekoracji Okien
ul. Śląska 9, 70-432 Szczecin
tel. +48 91 48 32 127
kom. +48 603 863 786
www.salony�ran.pl

Tylko w wrześniu
Przy każdym zamówieniu
dobierzemy stylową 
poduszkę w prezencie.

architekt wnętrzarchitekt wnętrz

biuro: Szczecin, ul. Małkowskiego 16/2U

projektowanie / nadzory / realizacja wnętrz

e-mail: marek_brzezinski@wp.pl

Marek Brzeziński                                           tel. 501 292 115
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Ta przepiękna, nasycona duchem czasu i  elegancji, zabytkowa 
kamienica została doprowadzona do stanu surowego i  zmo-
dernizowana – począwszy od parteru, a kończąc na całkowicie 
przebudowanej 5-tej kondygnacji.  w ponad 100-letnim budyn-

ku wyposażoną w najnowszą, energooszczędną technologię znajdzie się 
niebawem 60 ekskluzywnych mieszkań o  wielkości od 24 m2 do 45 m2 
oraz 3 lokale użytkowe o powierzchni ogólnej około 460 m2 . 

Nowoczesny, ale i  zabytkowy budynek, architektonicznie nawiązywał 
będzie do pierwowzoru sprzed ponad 100 lat. Na surowej dzisiaj elewacji 
znajdą się zdobienia wzorowane na historycznych, z uwzględnieniem za-
leceń konserwatora zabytków. Na dachu, nad wejściem, zamontowany 
zostanie stylizowany zegar.

Kamienica jest jedną z nielicznych, gdzie w zabytkowej strukturze zasto-
sujemy nowoczesną technikę i elementy energooszczędne – informuje 
zarząd spółki. Będzie instalacja elektryczna, wspomagana panelami sło-
necznymi, dająca wymierne korzyści wynikające z oszczędności energii. 

Mieszkańcy kamienicy będą mogli korzystać z nowoczesnej windy oraz 
dwóch klatek schodowych. zaplanowany jest także duży dziedziniec, 
a na nim miejsca dla rowerów.

Gryf Apartamenty, to spełnienie oczekiwań wymagających klientów, 
pragnących zamieszkać wygodnie w bardzo dogodnym położeniu, a lo-
kale mieszkalne położone w tej kamienicy to nie tylko idealne miejsce do 
życia, ale i doskonała inwestycja.

szczegóły mieszkań, rozkład oraz usytuowanie znajdują się na naszej 
stronie: www.apartamentygryf.pl, tel: +48 512 221 883

Zainwestuj w prestiżowy 
apartament w Szczecinie
Jeśli nie wiecie, gdzie ulokować kapitał powinniście przyjrzeć się inwestycji Gryf Apartamenty. Jest to nowoczesna i energooszczędna kamienica 
w sercu szczecina. znajduje się u zbiegu Al. wojska Polskiego 49 oraz ulicy Jagiellońskiej.

Apartamenty Gryf sp. z o.o. spółka Komandytowa
ul. Mariacka 10A , 70-546 szczecin
e-mail: biuro@apartamentygryf.pl

tel.: + 48 501 959 002; +48 733 330 350
www.apartamentygryf.plarchitekt wnętrzarchitekt wnętrz

biuro: Szczecin, ul. Małkowskiego 16/2U

projektowanie / nadzory / realizacja wnętrz

e-mail: marek_brzezinski@wp.pl

Marek Brzeziński                                           tel. 501 292 115
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Nie mnie pisać manifesty. Drogi wytyczać, roztaczać perspek-
tywy, wskazywać kierunki. Pozostawiam to młodszym. Nie 
mnie analizować, szukać przyczyn, sedna i sensu. Niech robią 
to mądrzejsi. w wieku najpiękniejszej nawet, ale jednak jesie-

ni życia, można już tylko wspominać…

…”szyyymon! szymeeek!!!” - przecież słyszy. Musi. Głos niesie przez sze-
rokość rzeki. To ledwie pięćdziesiąt lat. Lecz tylko na chwilę uniósł głowę 
i spojrzał spod równo nad brwiami przyciętej grzywki. Nie odpowiedział. 
Pewnie nie zauważył. Żadne dziecko nie widzi siebie za pięćdziesiąt lat. 
To działa tylko w jedną stronę. wrócił do rozmowy z przygodnie spotka-
nym wędkarzem w kolejowym mundurze. Nabrzeże w tym miejscu było 
zawalone. spod potrzaskanych płyt chodnikowych sterczały jakieś dru-
ty, metalowe belki, wokoło walały się cegły. w oddali kotwiczyły statki 
białej floty: „Lila weneda”, „Diana”, „Balladyna”. Pływało się nimi na pla-
żę Mieleńską, czasem aż do Świnoujścia. 

siedział na krawędzi zawaliska, obserwując spławik z gęsiego pióra i za-
gadując wędkarza, który znudzony brakiem ryb, chętnie odpowiadał na 
pytania dziesięciolatka. Jeszcze przed chwilą, obaj obserwowali opera-
cję podnoszenia przęseł mostu Długiego. Od strony dworca płynął jakiś 
holownik ze zbyt długim kominem. ruch na ul. wielkiej zamarł aż do ruin 
katedry św. Jakuba. z jej wieży sprowadzili go kiedyś milicjanci. wypra-
wa z kolegami na sam szczyt ruiny wymagała albo odwagi, albo braku 
rozumu, ale warto było. widok bezcenny. zresztą takich wypraw było 
więcej. Na Basztę siedmiu Płaszczy pozbawioną jeszcze blanków i ko-
puły. z porośniętym krzakami płaskim szczytem i zasikanymi resztkami 
ceglanych schodów. Do piwnic pod wieżą zegarową na zamku. Opamię-

tał się gdzieś, na trzeciej kondygnacji starych lochów, gdzie  zmurszałe 
cegły uginając się pod dotykiem spoconych od emocji dłoni, odebrały 
chęć dalszej penetracji. Okoliczne bunkry nie miały dla niego tajemnic. 
Śródmiejskie piwnice również, przecież podczas zabawy w  podchody, 
gdy wpadali do piwnicy na pl. Grunwaldzkim, to umorusani wyłazili na 
wojska Polskiego. szczecin był wspaniałym placem zabaw. Ale od za-
wsze, najbardziej ciągnęło go w stronę rzeki.

Nie miał jeszcze pojęcia, jak bardzo się z Nią zwiąże. z tego brzegu nie 
widać przyszłości. Ten czas pięćdziesięciu przyszłych lat, to jedynie je-
sienne opary, mgły na wodą. Dziś jeszcze nie liczy godzin, które spędzi 
nad Odrą. Nie liczy stłuczonych kolan na stromym stoku wałów Chro-
brego, ani skradzionych pocałunków w  latach, gdy każda miłość była 
tą najważniejszą. Przecież wszystko jeszcze przed nim. Przerażający 
wypadek tramwajowy na ul. wyszaka, grudniowy tłum przed komendą 
milicji, instalacja „Ptaków” Hasiora na zboczu zamkowym, realizacja 
teledysku „sklepu z Ptasimi Piórami”, prowadzenie Dni Morza, tłum lu-
dzi podczas pierwszych regat Tall ship races, gdy przejęty zapowiadał 
swój ulubiony zespół The Commodores i kubańskiego Mistrza eliadesa 
Ochoa… Jest dziesięciolatkiem dla którego każdy murek, to fort, każde 
krzaki parkowe, to niezmierzona dżungla. Przecież czytał „winnetou”, 
„Przygody Tomka”, wernica, Niziurskiego… wie co dobre, co złe. Co bia-
łe, a co w innym odcieniu zadziwiającego świata. rozczarowania dopiero 
przed nim. Nigdy nie rozczarowało go Miasto, ani rzeka. To tylko ludzie. 
Ludzie chwilowi, na szczęście przemijający i w historii Miasta i w jego hi-
storyjce. Przed nim wciąż cała szerokość ukochanej rzeki. Przynajmniej 
to jeszcze wiem. siedząc po drugiej stronie, gdzie zachodzące wrześnio-
we słońce oświetla mi twarz tak samo, jak pięćdziesiąt lat temu.

szymon Kaczmarek 
- dziennikarz, filozof 
robotniczo-chłopski            

szymon Kaczmarek

"Rzeka mojego 
szczeciństwa"





Jest tania, smaczna, uniwersalna i  bardzo zdrowa. Można ją jeść praktycznie przez cały dzień na kilkadziesiąt sposobów. razem z  modą 
na zdrowy tryb życia triumfalnie powróciła na polskie stoły.  Oto ona – kasza jaglana. Jest idealna zarówno dla wegetarian, wegan, osób 
z  nietolerancją glutenu, ludzi, którzy zdecydowali się na diety oczyszczające. zamiast pustych kalorii zawiera wiele składników mineralnych. 
w  naszym przepisie zastępuje mięso. Burgery z  kaszy jaglanej niczym nie ustępują tym z  wołowiny. Nie mamy zamiaru namawiać was 
do zupełnej rezygnacji z mięsa, ale warto spróbować naszej wersji. smacznego!

Burgery z kaszy 

jaglanej
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studio Kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl

www.facebook.com/studiokulinarnebataty

Bułeczki

Burgery z kaszy jaglanej z groszkiem

Burgery z kaszą jaglaną i burakiem

Foto: iwona Orzechowska-zeidler (smakowity Blog Kulinarny)

Składniki:
» 450 g mąki pszennej
» 1 łyżeczka suszonego oregano
» 250 ml ciepłego mleka
» 50 g świeżych drożdży
» 1 jajko
» 1 łyżeczka soli
» 2 łyżeczki cukru
» 4 łyżki oliwy
» czarny i biały sezam
» pieczony burak

Składniki:
» 150 g kaszy jaglanej
» 1 cebula
» 2 ząbki czosnku
» 1 marchewka
» ½ szklanki zielonego groszku 
    (może być mrożony)
» 1 łyżeczka curry w proszku
» 1 łyżeczka kurkumy
» 1 jajko
» sól
» pieprz
» olej

Składniki:
» 150 g kaszy jaglanej
» 1 burak
» 1 cebula
» 2 ząbki czosnku
» 2 łyżki prażonego sezamu
» 2 łyżki prażonego słonecznika
» 2 łyżki sosu sojowego
» 1 łyżeczka kuminu
» 1 łyżeczka papryki
» ½ łyżeczki cynamonu
» 1 jajko
» bułka tarta (około 3 łyżek)
» olej
» sól
» pieprz
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Przygotowanie:
Piekarnik nagrzewamy do 190 st. Drożdże 
mieszamy z cukrem, ciepłym mlekiem i 3 
łyżkami mąki. Odstawiamy na 5-10 minut. 
Następnie dodajemy pozostałe składniki 
i wyrabiamy elastyczne ciasto. z ciasta od 
razu formujemy okrągłe bułeczki- około 
15 sztuk. Bułeczki układamy na blasze wy-
łożonej papierem do pieczenia, każdą lek-
ko rozpłaszczamy. smarujemy je mlekiem 
i posypujemy sezamem. Czekamy 5 minut, 
po czym wkładamy bułeczki do piekarnika 
na 15-18 minut. Po upieczeniu studzimy na 
kratce lub podajemy jeszcze ciepłe.

Przygotowanie:
Kaszę jaglaną gotujemy we wrzątku. Na 
patelni szklimy cebulę, po chwili doda-
jemy czosnek, a  następnie marchewkę. 
smażymy około 10 minut, po czym doda-
jemy groszek i przyprawy. warzywa daje-
my do miski i mieszamy z kaszą i jajkiem. 
Jeśli masa będzie zbyt wilgotna, dodajemy 
odrobinę bułki tartej. Formujemy kotlety 
i smażymy z obu stron na patelni lub pie-
czemy 20 minut w piekarniku w tempera-
turze 180 stopni C.

Przygotowanie:
Kaszę jaglaną gotujemy. Ścieramy buraka 
na tarce o małych oczkach. Posiekaną ce-
bulę i czosnek smażymy na oleju. Dodaje-
my przyprawy: kumin, cynamon i paprykę 
(ostrą lub słodką). smażymy około 5 mi-
nut. Na suchej patelni prażymy słonecz-
niki i  sezam. wszystkie składniki dajemy 
do miski, mieszamy. Jeśli trzeba dodajemy 
bułki tartej. Formujemy kotlety, układamy 
na blasze wyłożonej papierem do piecze-
nia i  pieczemy 25 minut w  temp.180 st. 
Można też upiec je na patelni.
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Wrodzinnym domu zawsze wspólnie gotowaliśmy, kuchnia  
i spotkania przy stole stały się częścią naszej tradycji – wy-
znaje Joanna różycka. – z miłości do jedzenia i gotowania, 
otworzyliśmy z Michałem restaurację, to jest nasza pasja, 

ciągłe poszukiwanie nowych smaków, doskonalenie przepisów. serce, 
które wkładamy w naszą pracę ma później przełożenie na to, co serwuje-
my naszym gościom w restauracji.   

Browar wyszak jako jedyny w regionie dotychczas zdobył 13 medali i wy-
różnień w Polsce, jak również w europie.  Nazwa piwa, kojarzonego z wy-
soką jakością pochodzi od nazwiska Jana wyszaka, legendarnego szcze-
cińskiego pirata.  znana już marka  browaru w zestawieniu ze świetną 
kuchnią, na czele której stoi szef Kuchni sebastian zglobiś – jest sporym 
osiągnięciem.  

sarnina, zupa rybna, steki, golonka, kaczka w pomarańczach to przeboje 
restauracji. – Każde z dań przechodziło przez nasze ręce i podniebienia. 
To są smaki, które znamy z domu – zapewnia Michał Jagła. – wszystko 
przygotowujemy sami... od początku do końca.  smak białej kiełbasy, ki-
szonych pomidorów lub małosolnych ogórków jest nie do podrobienia… 
znakomity żurek czy barszcz na zakwasie, to nie jest przypadek. wszyst-
ko jest zaplanowane a zakwasy i kiszonki dojrzewają u nas w restauracji. 
Każdy element dania wychodzi spod naszych rąk, nie ma żadnych pół-
produktów. Tak jak sami warzymy piwo, tak robimy wędliny, kiełbasy, 
przeróżnego rodzaju przetwory. 

Karta w restauracji jest stała, zmieniają się tylko sezonowe wkładki. Do 
piwa, które oprócz wyjątkowego wnętrza stanowi tu główną atrakcję, 
można zamówić  specjalnie dedykowane przystawki i dania. Do każde-
go rodzaju pasuje  inny styl piwny – sprowadzamy z  całej Polski sery, 
które świetnie współgrają z piwem – wymieniają właściciele –  Ciemne 
piwo świetnie smakuje w połączeniu  z wołowiną, jak  również z desera-

mi, najlepiej czekoladą.  Lekko podwędzony koźlak przyjemnie wyostrzy 
smak dziczyzny i dań z grilla. Piwo Pils wyjątkowo pasuje do wieprzowi-
ny a pszeniczne do sałat i drobiu. Tu jest bardzo podobnie jak z winem, 
trzeba tylko dać się zabrać w tę podróż. Kiedy poznamy te smaki, nie 
będziemy chcieli powrócić z tej wyprawy,  zapraszamy serdecznie.

Podróż po regionalnych 
smakach Szczecina
wyszak Browar rodzinny nie tylko z nazwy jest rodzinnym przedsięwzięciem. To doskonale prosperujące miejsce, znajdujące się w XV wiecznej 
gotyckiej piwnicy ratusza staromiejskiego, na starym Mieście. Powstało z miłości do dobrej kuchni, wybornego piwa i wspólnego biesiadowania. 
Najlepsze tradycje z własnego domu do restauracji, przeniosła  Joanna różycka i Michał Jagła – rodzeństwo, które od 2013 roku z sukcesami prowa-
dzi jeden z najlepszych browarów rzemieślniczych w Polsce i europie oraz wielokrotnie nagradzaną restaurację, serwującą dania kuchni polskiej.

Browar wyszak
Księcia Mściwoja ii 8, 70-535 szczecin

Kom. (+48) 662 233 678
www.browarwyszak.pl

ad / Foto: Tomasz Hanć

sebastian zagłobiś, szef kuchni Browaru rodzinnego wyszak
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SMACZNIE TAK! ...czyli zdrowe, ekologiczne produkty z dowozem do domu

- SZYBKA DOSTAWA
- DOBRE CENY
- NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
- DLA RODZINY. DLA AKTYWNYCH. DLA MALUCHA. DLA ALERGIKÓW

Złóż zamówienie
do godz. 12.00,

a produkty
otrzymasz

w ten sam dzień.

Wystarczy jedno
kliknięcie:

ZADBAJ O SWÓJ ORGANIZM!

www.smacznietak.pl
Smacznie tak - Wojciech Musiał

ul. Kazimierska 1H/3, 71-043 Szczecin, kontakt@smacznietak.pl, tel . 697 305 405
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Przekraczając regalicę mostem Cłowym znajdziemy się w szcze-
gólnym miejscu szczecina. Po lewej stronie, wzdłuż brzegów 
jeziora Dąbie usytuowane są mariny klubów żeglarskich, 
a wkrótce również osiedle mieszkaniowe oraz hotel. Po prawej 

stronie usytuowane jest historyczne lotnisko, zbudowane w latach 20. 
w okresie przedwojennym wchodziło ono w skład sieci lotnisk komuni-
kacyjnych rzeszy Niemieckiej, obecnie siedzibę swoją ma tam Aeroklub 
szczeciński. Tuż przed lotniskiem znajduje się duży kompleks motory-
zacyjno-żeglarski ze stacją paliw „Przestrzenna 4”, gdzie przed wojną 
znajdowały się lotnicze warsztaty serwisowe, a  po wojnie Polmozbyt. 
infrastruktura obiektu pozwoliła na wybudowanie tam nowoczesnego 
industrialnego lokalu, oddającego charakter zabudowań (przedwojenny 
strop, chroniący przed bombardowaniami alianckimi). Kawiarnia oferuje 
charakterystyczne dla sieci Columbus Coffee wygodne, kolorowe fotele 
(projektowane i produkowane przez CC). warto zwrócić uwagę na nie-
zwykle oryginalną, stalową podstawę nietypowego stołu, wykonaną na 
bazie przedwojennej maszyny tokarskiej. Od strony jeziora usytuowano 
przestronny, drewniany taras ocieniony świerkami. Dla wyjeżdżających 
z lewobrzeża w kierunku Dąbia, załomia lub tych, którzy wybiorą trasę 
alternatywną nad morze, a także dla jadących do centrum od strony Pra-
wobrzeża, przygotowano okno DriveUp!, umożliwiające szybkie zabra-
nie ulubionej kawy i kanapki na drogę. Kawiarnia powstała dzięki nowym 
franczyzobiorcom, którzy postanowili zainwestować w rewitalizację ca-
łej infrastruktury tego zabytkowego miejsca.

Od poniedziałku do piątku kawiarnia oferuje słynne już #śniadanieza-
zeta, a w weekendy do śniadania #kawęzagrosz. Ponadto w ofercie wy-
śmienite szejki i lody, zdrowe smoothies, świeże kanapki i pyszne ciasta. 
w najbliższym czasie kuchnia kawiarni na Przestrzennej serwować bę-
dzie pełną ofertę Columbus Bistro & Cafe, w której między innymi rów-
nież lunch oraz pizza, makarony, sałatki i hamburgery. Podczas wakacji 
powstał plac zabaw dla dzieci.

Dewizą Columbusa jest „najlepszy produkt i  obsługa”. Punkt zwrotny 
w rozwoju nastąpił w sierpniu 2015 roku, kiedy to właściciele sieci Co-
lumbus Coffee postanowili sprzedać firmę. Ostatecznie udziały Pawła 
Golemy i Łukasza Jaremy wykupił trzeci ze wspólników – Tomasz weczer 
i od tego momentu samodzielnie kierował przedsiębiorstwem.

w połowie 2017 roku do spółki dołączył Paweł Piskorski. Obecnie wspól-
nie zarządzają ośmioma kawiarniami własnymi oraz trzynastoma fran-
czyzowymi. Jeszcze w tym roku zaplanowano otwarcia kolejnych kawiar-
ni między innymi, w warszawie, wrocławiu i w szczecinie.

warto dodać, że charakterystyczne logo w postaci czerwono-czarnych 
ziarenek kawy, nawiązujące do żagli santa Marii, okrętu, którym Krzysz-
tof Kolumb odkrył nowy ląd. To nasza, szczecińska marka, rozpoznawal-
na w całym kraju. 

Columbus Coffee 
po raz dziesiąty
Na Prawobrzeżu szczecina, przy ulicy Przestrzennej 4 powstała kolejna 
kawiarnia Columbus Coffee. To już czwarty lokal o profilu Bistro & Cafe, 
a także dziesiąte miejsce, w którym można wypić bardzo popularną 
wśród szczecinian kawę. Macierzysta sieć kawiarni Columbus Coffee, 
założona w 2010 roku przez Pawła Golemę, Łukasza Jaremę i Tomasza 
weczera, szybko zyskała popularność wśród koneserów kawy i rozpo-
częła ekspansję w wielu miastach Polski. Obecnie sieć liczy 21 kawiarni 
w jedenastu miastach, między innymi w Krakowie, warszawie, Trójmie-
ście czy Poznaniu.

ul.Przestrzenna 4
Szczecin

www.columbuscoffee.pl
FB/Columbus-Bistro-Cafe-Przestrzenna-Drive-Up

Gdzie znajdziemy kawiarnie Columbus Coffee w Szczecinie?
• Columbus Bistro & Cafe „Przestrzenna” DriveUp! 
   – ul. Przestrzenna 4 
• Columbus Bistro & Cafe „Śródmieście” 
   – al. wojska Polskiego 50 
• Columbus Coffee „Fryga” – pl. zamenhofa 
• Columbus express „Poczta” – al. Bohaterów warszawy 3
• Columbus Coffee „Medyk” – ul. Bandurskiego 98
• Columbus Coffee „Turzyn” – al. Bohaterów warszawy 42
• Columbus Coffee „Nikola” – ul. Krzywoustego 16
• Columbus Bistro & Cafe „Ogrodnik” – ul. Kopernika 1
• Columbus Bistro & Cafe „Oxygen” – ul. Malczewskiego 26 
• Columbus Coffee “Myjnia” DriveUp! – ul. struga 36
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To dla nas wyjątkowe miejsce – uśmiecha się izabela Alvarez, 
współwłaścicielka Quattro Caffe. – Powstało z pasji smaku i po-
szukiwania czegoś wyjątkowego. restauracja, na którą natra-
fiłyśmy przypadkiem w  Portugalii i  ta fotografia dały nam do 

myślenia. Pragnęłyśmy odtworzyć ten niezwykły klimat u nas. Jest nas 
troje, a połączyło nas wspólne marzenie. Trzeci wspólnik zainspirował 
nas włoską kawą. Kawiarnia z lodami również była jego wielkim marze-
niem już od młodzieńczych lat. Poznał nas z Pietro Galluzzo, włochem, 
który od ponad 30 lat związany jest z branżą kulinarną i przekazał nam 
kilka sekretnych przepisów. 

Oryginalna włoska kawa sprowadzana wprost z  ojczyzny, włoskie na-
turalne lody przygotowywane przez włoskich specjalistów z  Berlina, 
oryginalne ciasteczka wychodzące spod dłoni ekspertów, uczonych 
przez prawdziwych francuskich mistrzów cukiernictwa – to zakładowe 
specjały Quattro Caffe. – Topowe ciasteczka monoporcje, jako jedyne 
sprowadzane przez nas słodkości powstają według tradycyjnych recep-
tur, ale serwowane są w nowoczesnym, twórczym wydaniu – mówi iza-
bela Alvarez.  – Cukiernicy szukają inspiracji u najlepszych światowych 
cukierników, takich jak: ramon Morató, Oriol Balaguer czy Pierre Her-
mé.  Ponadto wszystkie desery przygotowujemy od  podstaw, nie uży-
wamy półproduktów. Jakość przygotowywanych wyrobów jest dla nas 
najważniejszą wartością.

Ta wartość przekłada się na smak – przebojem niewątpliwe ma szansę 
stać się tiramisu według przepisu Pietro Galluzzo. – Naszym celem jest, 
by wszystko tak smakowało i było przygotowywane jak miejsce z które-
go pochodzi dany przepis. wspomniane tiramisu to takie, na które natra-
fimy we włoszech, bez żadnych modyfikacji – zapewnia izabela Alvarez. 
– Pietro Galluzzo będzie zresztą naszym gościem i zdradzi naszym pra-
cownikom kilka kulinarnych ciekawostek. 

Quattro Caffe to nie tylko słodkości, to także wytrawne dania z pysznymi 
tartami i śniadaniami na czele (jajka po florencku oraz klasyczny włoski 
omlet są warte grzechu). – Chociaż kawa i lody to wizytówka naszego loka-
lu to w karcie znajdziemy także inne propozycje. Śniadania serwujemy już 
od 9 rano – dodaje pani izabela. – Myślimy także o chilloutowych wieczo-
rach, w czasie których zabrzmi muzyka grana przez zaproszonych dj’ów 
i  instrumentalistów. Przedsmak tego będziemy mieli okazję poznać 28 
września. Na ten wieczór zaplanowaliśmy oficjalne otwarcie, z szeregiem 
atrakcji, na które oczywiście wszystkich zapraszamy.

Kulinarna podróż po Europie
Podróż do Portugalii i wizyta w nadmorskiej miejscowości prowadzonej przez mówiącą pięcioma językami, nieco zwariowaną włoszkę, 
zainspirowała dwie przyjaciółki ze szczecina do otwarcia w swoim rodzinnym mieście kawiarni. wesołe zdjęcie przedstawiające dwie starsze 
panie zajadające lody, przypieczętowało tę decyzję i tak narodziło się Quattro Caffe.

Quattro caffé
ul. Tkacka 64d , 70-556 szczecin

/ Quattro caffe

ad / Foto: materiały prasowe

Prezentacja



Szczecin, ul. Bogurodzicy 1, tel: +48 91 422 00 00, 720 422 422, restauracja@karkut.szczecin.pl

www.karkut.szczecin.pl

r e s t a u r a c j a

PRZESTRZEŃ SMAKU



Jin Du, szczecin, al. Jana Pawła ii 17, tel. 91 489 34 68, www.jindu.pl         / restauracjajindu 

19 lat
DzięAkuJeMy, 
że JeSTeśCie z nAMi!

Urodzinowa promocja!
Najlepsza kaczka w mieście! Z okazji 19 urodzin Jin Du od 9 do 19 września 
wszystkie dania z kaczki z oferty restauracyjnej zamówisz na miejscu i na wynos 

z rabatem -20%*
*Promocja urodzinowa nie łączy się z innymi promocjami.



Asianfoods.pl
Zasmakuj azjatyckiej kuchni w Szczecinie

Jin Du
szczecin, al. Jana Pawła ii 17  

tel. 91 489 34 68
www.jindu.pl 

        / restauracjajindu Jin Du, szczecin, al. Jana Pawła ii 17, tel. 91 489 34 68, www.jindu.pl         / restauracjajindu 

Mr. Wang
szczecin, al. Boh. warszawy 40 

(C.H. Nowy Turzyn)
www.mr-wang.pl 
       / mrwangpl 

Sake
Szczecin, al. Piastów 1

tel. 91 484 36 18
www.sake.szczecin.pl 
       / RestauracjaSake

CHińSki SzeF kuCHni 
z 20-leTniM 

DośWiADCzenieM

OD 10 lAt 
oFiCJAlny PARTneR 
Pogoni SzCzeCin

PRAWDziWy 
AzJATyCki 

STReeT FooD



Wzależności od rodzaju przebarwień w  Klinice zawodny 
stosowane są od lat programy terapeutyczne - od peelin-
gów chemicznych przez urządzenia iPL, po wysokospecja-
listyczną laseroterapię. Niejednokrotnie konieczne jest 

zaplanowanie łączonych terapii, co daje najlepsze efekty. Należy pamię-
tać, że ilość zabiegów uzależniona jest od intensywności, głębokości 
i rozległości zmian barwnikowych.

 – Jako jedna z kilku nielicznych klinik w europie możemy pochwalić się 
posiadaniem dwóch najnowocześniejszych na świecie laserów pikose-
kundowych, amerykańskich firm Cynosure i Cutera – mówi dr Piotr za-
wodny. – Lasery te  oprócz rewelacyjnego efektu pozwalają na powrót 
do aktywności zawodowej bezpośrednio po zabiegu, bez okresu rekon-
walescencji. 

Mowa tutaj o laserach pikosekundowych Picosure oraz enlighten. Tajem-
nicą fenomenu obu laserów jest wyjątkowo krótki czas trwania  impulsu 
laserowego, który jest podstawą jego efektywności i najwyższego bezpie-
czeństwa. wiązka o długości zaledwie pikosekund działa błyskawicznie, 
precyzyjnie i głęboko. impuls emitowany przez laser, fotomechanicznie 
uderza w pigment rozbijając go na malutkie cząsteczki, które z łatwością 
wydalane są z organizmu przez naturalne procesy fizjologiczne. - Oba la-
sery opócz szybkiego, łagodnego i  niewymagającego rekonwalescencji 

działania przy użyciu soczewek frakcyjnych powodują głębokie odmło-
dzenie skóry – wymienia pan doktor. – zabieg PiCO GeNesis by enlighten 
sprawia, że skóra staje się gładka, rozświetlona i jaśniejsza. zabieg Pico-
sure Light lub Picosure Focus likwiduje nawet najtrudniejsze do usunięcia 
zmiany barwnikowe i  jednocześnie napina skórę. zabieg enlighten MLA 
odmładza głęboko frakcyjnie skórę i  jednocześnie skraca proces trady-
cyjnego gojenia po laserze frakcyjnym z 7 dni do 1 dnia. Poszerzone pory, 
blizny zmniejszają się, a zmarszczki ulegają spłyceniu. 

w takim razie czym różnią się oba lasery? – Otóż laser enlighten posiada 
trzy długości  fali (1064 nm, 670 nm, 532 nm) i jest laserem ND-Yag, nato-
miast laser Picosure (755 nm) jest laserem aleksandrytowym  szczegól-
nie dedykowanym do zmian barwnikowych – dodaje dr zawodny. 

Jaki więc zabieg wybrać posiadając tak wiele narzędzi w walce z przebar-
wieniami? Konsultacja z  lekarzem lub kosmetologiem Kliniki zawodny 
w połączeniu z profesjonalną diagnostyką VisiA lub LifeFiz 3D pozwo-
li na dokonanie profesjonalnej oceny stanu zmian barwnikowych oraz 
pozwoli dobrać odpowiedni program terapeutyczny w  celu uzyskania 
satysfakcjonującego efektu. Nasi doświadczeni specjaliści doradzą 
również w jaki sposób za pomocą dermokosmetyków podtrzymać efekt 
uzyskany w Klinice oraz  w jaki sposób dbać o cerę, by unikać nawrotów 
przebarwień. 

Klinika zawodny estetic
ul. Ku słońcu 58, szczecin

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

www.klinikazawodny.pl

dr n. med. 
Piotr zawodny

Na nowo po lecie
wraz z końcem lata powraca problem przebarwień. Po wakacjach, w trakcie których skóra poddana była silnemu promieniowaniu UV wielu z nas 
zauważa na swoim ciele pojawienie się nowych lub nasilenie starych plam barwnikowych. 
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ul. Ku Słońcu 58, Szczecin             tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460             recepcja@estetic.pl

w w w . k l i n i k a z a w o d n y . p l

C u t e r a  E n l i g h t e n  I I I  T r i p l e x :

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

- redukuje blizny 
- leczy rozstępy

- leczy fotostarzenia skóry
 - głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę 

- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne



Zdrowie i uroda102 

Planujemy tygodniami, pakujemy się godzinami, a w torbie i tak 
zawsze czegoś brakuje. Jedną z  rzeczy, która mogła zostać 
w  łazience są kremy z  filtrem. Tegoroczne wakacje obdarzyły 
nas pełnym słońcem nawet w nadmiarze. Któż z nas nie marzy 

o  śniadej cerze i  pięknej wakacyjnej opaleniźnie. Pomyśleć można, że 
promieni przedawkować nie można, a  jednak! Dobroczynne działanie 
słońca jest znane od lat. Od dzieciństwa wspomaga rozwój naszych ko-
ści oraz odporności poprzez syntezę witaminy D3. Ma też ogromne zna-
czenie dla naszego nastroju, ale co za dużo, to nie zdrowo.

Pamiątki po słońcu

– Kąpiele słoneczne nie są niestety bezkarne. Jeśli coś nie występuje od 
razu, to może się wydawać, że nie ma związku – mowa tu oczywiście 
o nowotworach skóry. raki skórne – są najczęstszą odmianą nowotwo-
rów i występują powszechnie. Choroba ujawnia się zazwyczaj wiele lat 

po ekspozycji i niesłusznie nie łączy się jej z nadmiernym opalaniem – 
tłumaczy lek. Piotr Burszewski, specjalista chirurgii plastycznej, koor-
dynator Oddziału Chirurgii Plastycznej i rekonstrukcyjnej 109 szpitala 
wojskowego.

Na szczęście większość niepokojących zmian skórnych wymaga tylko 
leczenia miejscowego. Czasami wystarczy ich zwykłe usunięcie po-
przez krioterapię, laseroterapię, czy kauteryzację (wypalenie), ale decy-
zję o  rodzaju postępowania powinien podjąć lekarz. – Naszą czujność 
powinny zwrócić przede wszystkim wszystkie nowe zmiany na skórze. 
Dobrym pomysłem jest zrobić dokładne zdjęcie całego ciała, by co jakiś 
czas móc się z nim porównać. warto zwrócić uwagę na asymetrie zmian, 
nierówne granice i kolor (pigmentacja), wymiar zmiany (wszystkie powy-
żej 0,5cm warto sprawdzić) oraz występowanie owrzodzenia, świądu, 
pieczenia, podkrwawiania czy uporczywego odrastania – dodaje chirurg 
plastyczny.

Niechciane 
pamiątki z wakacji
Podczas urlopu marzy się wszystkim relaks, słońce i spokój. Chcesz tylko zjeść rybkę albo zrobić grilla. Myślenie o ważnych sprawach jest w trybie 
„OFF”. zdarza się jednak, że pamiątką z wakacji nie jest tylko kolejny magnes na lodówce. Jeśli po urlopie w kolekcji masz nie tylko nowe bursztyny 
i muszelki, ale także nowe dolegliwości, ten tekst jest dla Ciebie.



Badanie takich zmian polega na przyłożeniu do skóry specjalnej lupy – 
zwanej dermatoskopem – dzięki której w  kilka minut można obejrzeć 
wszystkie zmiany na całym ciele. Bądźmy czujni, bo szybka diagnoza 
i leczenie mogą uratować życie. Po wakacjach skóra, która wymaga po-
mocy nie tylko zewnątrz poprzez dobre nawilżenie, ale i od środka. Po 
wakacjach warto zastosować dietę bogatą wielonasycone kwasy tłusz-
czowe, ryby, orzechy, warzywa, owoce. 

Pamiątki intymne

Lato i beztroska niejednokrotnie są powodem okazjonalnego seksu ze 
świeżo poznaną osobą. w tego rodzaju spontaniczności u dorosłych lu-
dzi nie ma nic złego, jeśli w torbie podróżnej znalazły się prezerwatywy. 
ich brak może być przyczyną nie tylko niechcianej ciąży, ale także sze-
regu chorób przenoszonych drogą płciową. – stosowanie prezerwatyw 
jest szczególnie ważne w okazjonalnych kontaktach seksualnych, jako 
forma ochrony przed HPV, HiV oraz innymi chorobami przenoszonym 
drogą płciową jak kiła czy rzeżączka. Dotyczy to wszystkich grup wie-
kowych. Trzeba pamiętać, że tabletka antykoncepcyjna nie chroni przed 
następstwem przypadkowych kontaktów – tłumaczy dr n. med. Karina 
engel z Kliniki Położnictwa i Ginekologii PUM

Niepokojące objawy to ból, pieczenie, swędzenie, nieprzyjemny zapach 
i nieprawidłowa wydzielina, uczucie suchości w pochwie, utrata odpor-
ności, podatność na zakażenia ogólnoustrojowe. Jeśli chwila uniesienia 
stała się powodem nieprzyjemnych pamiątek warto wybrać się do leka-
rza. A w przyszłym roku paczka prezerwatyw musi koniecznie znaleźć 
się na liście rzeczy do zabrania.

Pamiątki na włosach

Nadmierna ekspozycja włosów na promienie słoneczne może powodo-
wać, że będą one wysuszone lub zaczną wypadać. Jeśli w przedurlopo-
wym szale w torbie nie znalazł się kapelusz, dobry szampon i odżywka, 
to może oznaczać problem z włosami. Należy pamiętać o kilku podsta-
wowych rzeczach, aby uniknąć zadbać o bujną czuprynę.

– ważne włosów są nie tylko kosmetyki, ale także wzmocnienie odpor-
ności organizmu, zdrowa zbilansowana dieta, walka ze stresem, rzuce-

nie palenia, ich ochrona przez promieniowaniem UV, unikanie agresyw-
nych zabiegów fryzjerskich, leczenie wszelkich dolegliwości skórnych, 
masaż głowy oraz stosowanie odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji 
– podpowiada dr n. med. sylwia Farfał-Kałucka, specjalista dermatolog
-wenerolog.

Pomóc może także nowa fryzura – skrócenie, wzmacnianie odżywkami, 
maseczkami oraz unikanie suszarki. warto sięgnąć również po natural-
ne środki – oliwę, żółtka czy olejek rycynowy.

Pamiątki na stopach

Po wakacjach także stopy mogą zmienić się nie do poznania. Długie 
spacery, niewygodne buty, wysoka temperatura i brak nawilżenia. Pię-
ty przesuszone, ze zrogowaciałym i popękanym naskórkiem nie są naj-
lepszą wizytówką po urlopie. Tutaj ulgę przyniesie peeling, nawilżający 
krem lub maska, a także moczenie w wodzie z dodatkiem oliwy z oliwek. 
Jeśli stopy swędzą, widzisz drobne pęcherzyki, są zaczerwienione, szcze-
gólnie pomiędzy palcami, wybierz się do lekarza. To może być pamiątka 
po basenie pod postacią grzybicy.

– Dopóki chodzimy w  odkrytych butach część dolegliwości może być 
chwilowo ukrytych. Dopiero podczas chłodniejszych dni, kiedy sandałki 
trafiają do szafy zaczynają nam doskwierać ból wrastającego paznokcia 
czy dyskomfort uporczywego odcisku. Nie zawsze z  tymi problemami 
można poradzić sobie domowymi sposobami i wtedy warto wybrać się 
na konsultację do specjalisty – mówi Dorota Kaczmarczyk, podolog.

Jesienią rzadko pokazujemy stopy, ale można o nich zapominać bo piękny 
wygląd zawsze łączy się ze zdrowiem. Do wakacyjnej kolekcji pamiątek 
można dodać także wszy, kleszcze i wszelkie zakażenia w organizmie. 
Nie dajmy się jednak zwariować. Jeśli zamiast bursztynu przywiozłeś 
kleszcza, a  na zdjęciach zamiast brązowej opalenizny masz czerwoną 
skórę i ślady po ugryzieniach komarów wiesz, że za rok lista rzeczy do 
wzięcia będzie zdecydowanie dłuższa.
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Z jakimi problemami estetycznymi twarzy najczęściej musi-
my zmierzyć się po wakacjach?
Berenika Kłos-Hahs: Najczęściej kobiety skarżą się na suchą, 
łuszczącą się skórę. zauważalna jest też utrata jędrności i ela-

styczności. Pojawiają się także przebarwienia oraz nierówny koloryt 
skóry.

Jak najskuteczniej zregenerować skórę twarzy po lecie?
Trzeba opracować plan pielęgnacji. Podstawa to nawilżanie, odżywianie 
i rozjaśnianie przebarwień. Pomóc w tym mogą oleje, ekstrakt z aloesu 
lub kosmetyki z witaminą C czy kolagenem. Jeśli jednak ktoś nie ma cza-
su, ani cierpliwości i zależy mu na spektakularnym efekcie – najlepiej, 
by rozważył profesjonalny zabieg regenerujący w gabinecie medycyny 
estetycznej.

Który zabieg według Pani najlepiej odżywi skórę?
zdecydowanie mezoterapia igłowa. To prawdziwe objawienie w medycy-
nie estetycznej! Mezoterapia to ratunek dla szarej, wiotkiej, odwodnio-
nej skóry. zapewnia całkowitą regenerację i pomaga pozbyć się bardzo 
wielu problemów estetycznych. Muszę też dodać, że to zabieg absolut-
nie dla każdego. zarówno dla młodej cery, która potrzebuje blasku i na-
wilżenia, jak i dojrzałej – wymagającej dogłębnej regeneracji.

Na czym dokładnie polega?
Mezoterapia igłowa to rodzaj zabiegu odmładzającego, który polega na 
ostrzykiwaniu skóry małymi dawkami substancji leczniczych na bazie 
kwasu hialuronowego lub osocza bogatopłytkowego. Kwas hialuronowy 
doskonale wypełnia zmarszczki i wszelkiego rodzaju zagłębienia, będą-
ce efektem procesu starzenia się skóry. Natomiast zabieg z osoczem bo-
gatopłytkowym to naturalny sposób na biostymulację organizmu.

Jakich efektów możemy się spodziewać po mezoterapii?
Mezoterapia stosowana na twarz, szyję lub dekolt doskonale nawilża, 
regeneruje skórę, spłyca zmarszczki i nadaje jej zdrowy wygląd. warto 
też pamiętać o tym, że metoda nie tylko redukuje defekty estetyczne, 
ale może być również stosowana w profilaktyce przeciwstarzeniowej. 
Uelastycznia, rozjaśnia i odmładza. regularnie wykonywana pobudza 
naturalne procesy regeneracyjne, dzięki czemu stymuluje skórę do od-
budowy. Cera dzięki niej zyskuje zdrowy i młody wygląd. Co jeszcze war-
to zaznaczyć? efekty widać już po pierwszym zabiegu! 

Czy mezoterapia boli?
Mezoterapia powoduje pewien dyskomfort u pacjenta, zwykle więc 
przeprowadza ją się w znieczuleniu miejscowym. Dużym atutem metody 
jest to, że to zabieg niechirurgiczny. Po mezoterapii szybko można wró-
cić do codziennych obowiązków.

Jakie preparaty używane są przy zabiegu? Które są najlepsze?
Najczęściej używa się preparatów z wysoko stężonym kwasem hialuro-
nowym. w naszej klinice bardzo dużą uwagę przykładamy do marek i 
dobieramy odpowiedni środek indywidualnie do potrzeb klienta. wybie-
ramy produkty z najwyższej półki, bo to od nich zależy nie tylko efekt, 

ale też bezpieczeństwo zabiegu. Używamy m.in. restylane skinboosters 
Vital, restylane skinboosters i Neauvia Hydro Deluxe. Śledzimy też naj-
nowsze trendy, wprowadzamy nowinki, by jakość naszych usług była jak 
najlepsza.

Kiedy najlepiej go wykonać?
zabieg można wykonywać niezależnie od pory roku, jednak bardzo póź-
ne lato lub wczesna jesień to świetny okres. właśnie wtedy skóra potrze-
buje największej regeneracji, a mezoterapia może doskonale odżywić ją 
od środka.

Dziękujemy za rozmowę.

Jak najlepiej zregenerować 
skórę twarzy po lecie? 
Dzięki mezoterapii igłowej
Która z nas nie lubi wylegiwania się na słońcu, kąpieli w morzu lub wakacyjnych aktywności? Niestety skóra po lecie może być tym wszystkim 
zmęczona. Dlatego po urlopie warto o nią zadbać. Jak? spytaliśmy o to eksperta – Berenikę Kłos-Hahs, lekarza medycyny estetycznej 
z Kliniki HAHS.

Klinika HAHS
ul. Czwartaków 3, 70-774 szczecin

tel. 91 4614 318, info@hahs.pl
www.hahs-estetyczna.pl

Prezentacja
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Najczęściej ostrzykuje się okolice twarzy, dekoltu i szyi. Dzięki 
igle zmian można dokonać na dłoniach, a także w miejscach 
na ciele, w których pojawiły się rozstępy.

– Mezoterapia mikroigłowa pomaga skórze, która wymaga poprawy 
jakości, jędrności po ciąży czy uszkodzonej podczas procesu starze-
nia.    Usuwa przebarwienia i zmarszczki. w tym wypadku specjalnym 
sprzętem przypominającym nieco wyglądem duży długopis robi się na-
wet kilka tysięcy mikro nakłuć. Lęk przed bólem przy tym i innych zabie-
gach z użyciem igły jest bezpodstawny. Odczucie pacjentów w trakcie 
mezoterapii mikroigłowej dzięki powierzchniowemu  znieczuleniu skóry 
to mrowienie lub niewielkie drapanie – tłumaczy Małgorzata Jabłońska-
Żelepień. zabieg powoduje regenerację skóry. Do tego wprowadzane ze 
specjalnym serum preparaty dają efekty wybielające, ujędrniające, prze-
ciwzmarszczkowe lub przeciwstarzeniowe.

innym rodzajem ostrzykiwania, tym razem większą już igłą, jest mezo-
terapia igłowa. w tym wypadku składniki aktywne – kwas hialuronowy, 
koktajle na jego bazie, witaminy i mikro peptydy wędrują bezpośrednio 
do głębszych warstw skóry, czyli tam gdzie nawet najlepsze kremy same 
nie mają szans dotrzeć. Dopiero tak podane składniki aktywne powodu-
ją głębokie nawilżenie i odżywienie skóry.

Kolejną grupą zabiegów, wydawałoby się najgłębszych w  działaniu są 
wypełniacze. skojarzenie z ingerencją tylko w usta jest mylne ponieważ 
dzięki tym zabiegom usuwa się tak zwane zmarszczki mimiczne, pala-
cza, marionetki czy opadające kąciki ust – czyli wszystkie te defekty, 
które powodują, że twarz wydaje się smutna.

- Kwas hialuronowy jest specjalnie usieciowany, trafia pod skórę w for-
mie żelu, dzięki czemu się nie przemieszcza. Każdą zmarszczkę wypeł-
niamy od środka uzyskując w krótkim czasie widoczne efekty, zachowu-
jąc maksimum bezpieczeństwa – wyjaśnia właścicielka gabinetu

Ostatnia grupa zabiegów z  użyciem igły to obstrzykiwanie osoczem 
bogatopłytkowym, czyli produktem pozyskiwanym z  krwi obwodowej 
klienta. Osocze jest bogate w czynniki wzrostu, naturalne stymulatory 
regeneracji, dlatego ten zabieg proponowany jest osobom dojrzałym, 
wymagającym dużej regeneracji skóry lub z chorobami skóry głowy, ły-
sieniem, a także w zabiegach podologicznych stopy cukrzycowej.

igła może stać się dobrą alternatywą dla skalpela, dając zdrowie i urodę 
w krótkim czasie. Pod warunkiem oczywiście, że trafi się do wykwalifi-
kowanego specjalisty.

zapraszamy na bezpłatne konsultacje
Mgr Małgorzata Jabłońska-Żelepień wraz z zespołem 

Igła alternatywą dla skalpela
zabiegi igłowe dają najbardziej spektakularne efekty wśród zabiegów bez użycia skalpela. Choć część osób boi się wbicia w ciało cieniutkiego, 
połyskującego pręcika uspakajamy – obawy są zupełnie bezpodstawne. Kosmetologia ma dzisiaj cały wachlarz bezpiecznych, szybkich 
i skutecznych możliwości poprawy wyglądu i samopoczucia.

Od stóp do głów
70-764 szczecin

ul. Batalionów Chłopskich 39A
tel. 505 111 690

www.odstopdoglow.com

reklama
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Zawarte w naszych sokach minerały, witaminy i enzymy błyska-
wicznie wchłaniane są do krwiobiegu, potrzeba na to tylko 15 
minut. efektami kuracji oczyszczającej są: oczyszczone ciało 
i  umysł, przypływ energii, poprawa wyglądu skóry, włosów 

i  paznokci, regeneracja organizmu, lepsze samopoczucie, przyspiesze-
nie matabolizmu. Dodatkowym efektem ubocznym jest utrata wagi. Po 
trzydniowej kuracji prawdopodobnie odnotujemy spadek wagi o około 
1-2 kg. Jest to związane z regularnością spożywanych posiłków jak rów-
nież oczyszczeniem układu pokarmowego z zalegających w nim złogów.

Detoks oparty na sokach to bardzo skuteczna metoda na pozbycie się 
z  organizmu zbędnych produktów przemiany materii oraz zgubienie 
zbędnych kilogramów. w  sokach znajdziecie bioaktywne formy wita-
min i składników mineralnych z odpowiednia dawką nierozpuszczalnego 
błonnika. w sokach znajdziesz również wiele enzymów i fitozwiązków 
wspomagających oczyszczanie organizmu takich jak sulforafan, barw-
niki roślinne – chlorofil, flawonoidy, likopen, kurkuminę o silnych właści-
wościach antyoksydacyjnych oraz stymulujących reakcje biochemiczne. 
Podczas stosowania detoksu organizm pozbędzie się toksyn z  tkanki 
tłuszczowej, a tempo metabolizmu wyraźnie wzrośnie. Na zdrowie!

Koktajl wiśniowy 
– przeciwzmarszczkowy 
sok z 1 limonki 
sok z 1 granatu 
zmiksowane borówki 120g 
zmiksowane wiśnie 120g 
zblendowany sezam 5g
 
Koktajl pietruszkowy 
– na worki pod oczami 
sok z 1 marchwi 
sok z 1 jabłka 

sok z 2 łodyg selera naciowego 
sok z ½ pęczka natki pietruszki 
sok z ½ cytryny
 
Koktajl bananowo-pomarańczowy z migdałami 
– energetyczny i antystresowy 
zblendowane płatki migdałowe 20g 
Miód 15 g 
zblendowane ½ pomarańczy ½ 
(filety bez błonek skórki i pestek) 
zblendowany banan 1 szt. 
sok z 5 plastrów ananasa 
Kurkuma szczypta 
Chili szczypta

Koktajl aloesowy z ananasem – antycellulitowy 
sok z 5 plastrów ananasa 
sok z 1 pomarańczy 
sok z ½ limonki 
sok z ½ pęczka pietruszki 
sok z 2 liści aloesu

Koktajl amarantusowo-marchewkowy 
– na piękne włosy i paznokcie, lśniącą skórę 
sok z 70g dyni 
sok z 70g marchewki 
zblendowane mango 40g 
zblendowane świeże morele 2 szt. lub suszone niesiarkowane 
zblendowane avocado ½ szt. 
Popping z amarantusa 15g 
zblendowane płatki migdałowe 15g

Czas na detoks

spora część produktów dostępnych na rynku tylko udaje zdrowe i pożywne. w ich składzie znajdziemy cukier, barwiki i konserwanty, a owoce 
zastępowane są koncentratami. Nikt z nas nie chce karmić się pozorami. Podajemy wam przepisy na zdrowe, pożywne oczyszczające soki.

 im foto: materiały prasowe
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Mediklinika, ul. Mickiewicza 55
Rejestracja tel. 91 421 08 31
rejestracja online: www.mediklinika.eu
email: zabiegi@mediklinika.eu

Zgrany 
duet!

Medycyna estetyczna

Lato niech trwa jak najdłużej! My możemy już teraz, działać 
regenerująco na skórę za pomocą zgranej pary preparatów!

Całoroczny peeling Filorga TIME PEEL 
Mezoterapia głęboko rewitalizująca HYDRA BOOSTER

To połączenie jest jednym z najbardziej spektakularnych
i efektywnych zabiegów anti-aging!

Zabiegi wykonuje 
Lek. Karolina Skibicka,
certykowany lekarz zajmujący
się medycyną estetyczną
i przeciwstarzeniową.
Członek Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Estetycznej 
i Anti-aging.

Regularny cennik na stronie www.mediklinika.eu

We wrześniu 
i październiku 
15% zniżki

Time Peel
+Hydra 
Booster

Unikalny peeling, który dokładnie 
oczyszcza i łuszczy zniszczone partie 

naskórka, wraz z odżywczą mocą 
mezokoktailu na bazie 59 

składników i kwasu hialuronowego,  
jest rewelacyjnym sposobem na 

skuteczne rozświetlenie, nawilżenie 
i odżywienie wymagającej skóry, 

zwłaszcza po wakacjach.

To zabieg, który zachwyci 
Cię swoim efektem! 

Pozostałe 
zabiegi 
z zakresu 
medycyny
 estetycznej 

-10%! 



Czym najlepiej 
karmić mózg?
Mózg człowieka waży tylko 1,4 kg, a zużywa około 25 proc. dostarczanej do organizmu energii. Aż 60 proc. jego „suchej masy” stanowi… tłuszcz 
w postaci wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Materia budująca neurony (komórki nerwowe) w mózgu odnawia się co trzy dni, a w ciągu 
całego życia około dziesięciu tysięcy razy. rozwijająca się dziedzina psychiatrii żywienia dostarcza coraz mocniejszych dowodów, że niska jakość 
posiłków jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób psychicznych, wiążąc się z uogólnionym stanem zapalnym, stresem oksydacyjnym, przebudową 
neuronalną mózgu oraz zaburzeniami składu mikroflory żołądkowo-jelitowej.

Można się spierać o to, czy mózg jest siedzibą duszy, świado-
mości czy też jest ona wynikiem jego biologicznej aktyw-
ności, pewne jest jednak, że za nasze nastroje, pragnienia, 
emocje odpowiada mózg wraz z  powstającymi w  układzie 

nerwowym chemicznymi cząsteczkami, zwanymi neuroprzekaźnikami.

wiele produktów spożywczych zawiera substancje bardzo podobne bu-
dową do naturalnych przekaźników lub substancji regulujących ich po-
ziom, zatem także one wpływają na funkcje psychiczne. szacuje się, że 
ponad 90 proc. serotoniny zwanej „hormonem szczęścia" jest produko-
wane w jelitach przy udziale flory bakteryjnej. serotonina jest naturalną 

endorfiną gwarantującą dobre samopoczucie, efektywny sen, poczucie 
sytości i  mniejszą wrażliwość na ból. zbyt mała synteza prowadzi do 
zaburzeń lękowych i depresji oraz skłonności do przejadania się. Do jej 
wytworzenia niezbędny jest tryptofan a także witamina C, B6 oraz ma-
gnez. stresujący tryb życia i niewłaściwe żywienie mogą prowadzić do 
jej niedoborów.  

Tryptofan znajdziemy w produktach o dużej zawartości białka: mięsie, 
rybach, jajach, serach, orzechach, nasionach oleistych, np. pestkach 
dyni, nasionach lnu czy ziarnach sezamu. syntezę serotoniny wspoma-
gają także posiłki o  wysokiej zawartości dobrych węglowodanów (ka-
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sze, ryż, makaron) z niskim udziałem białka. Może właśnie dlatego włosi 
wychowani na makaronach są tak pogodni? z  kolei posiłki o  wysokiej 
zawartości białka i niskowęglowodanowe powodują zwiększoną synte-
zę hormonów stresu: adrenaliny, noradrenaliny i  kortyzolu, co sprzyja 
stanom depresyjnym.

„szczęśliwy" mózg wydziela także duże ilości dopaminy, odpowiedzial-
nej za koordynację i  napięcie mięśni, wydzielanie hormonów, procesy 
emocjonalne i wyższe czynności psychiczne. Dzięki niej możemy pozna-
wać świat w „ludzki” sposób. wzrost produkcji dopaminy wspomaga po-
zytywne myślenie, kreatywność, chęć do działania, radość życia i opty-
mizm. zbyt mała synteza dopaminy jest przyczyną choroby Parkinsona, 
prawdopodobnie także schizofrenii i ADHD. Dopamina syntetyzowana 
jest z aminokwasu tyrozyny, której większe ilości znajdziemy w mięsie, 
migdałach, awokado czy bananach, a prekursor – lewodopę – w bobie. 
Acetylocholina jest odpowiedzialna za przenoszenie impulsów w mózgu, 
koncentrację, uwagę, koordynację ciała i zdolności pamięciowe. Głów-
nym jej składnikiem jest cholina, powstająca z lecytyny, którą znajdzie-
my w jajach, orzechach, drożdżach, rybach, zarodkach pszenicy, orkiszu 
i soi. Naturalnym środkiem uspokajającym jest GABA – kwas-aminoma-
słowy. Działa relaksująco, umożliwia zdrowy, głęboki sen, dzięki czemu 
budzimy się wypoczęci i pełni sił. Do jego syntezy niezbędny jest kwas 
glutaminowy obecny w rybach (makrela), wołowinie, drobiu, jajach, oleju 
z ogórecznika i wiesiołka. Tauryna z kolei to substancja regulująca stę-
żenie wapnia w komórkach, ma działanie antyoksydacyjne i stymulujące 
układ odpornościowy – znajdziemy ją w rybach, owocach morza, indyku, 
wątróbce drobiowej i strączkach. Jeśli pamięć szwankuje – zapomnijmy 
o cukrach i niezdrowych tłuszczach. sprawiają, że zmniejsza się objętość 
hipokampu – części mózgu odpowiedzialnej za procesy pamięciowe i in-
telekt.

Co zwykle robimy, kiedy chcemy sobie poprawić nastrój? sięgamy po 
słodycze albo alkohol. To szybkie stymulatory, ale choć w  pierwszym 
momencie powodują euforię, w dalszej mierze przyczyniają się raczej do 
agresji. Najpierw przychodzi znaczący przypływ energii i mocnego po-
budzenia, co jest szczególnie widoczne u dzieci ze spektrum autyzmu 
i ADHD, a potem nieoczekiwany spadek mocy, zmęczenie, dekoncentra-
cja i nerwowość. wysokie spożycie słodyczy sprzyja otyłości, a otyłość 
koreluje z występowaniem depresji, zaburzeń poznawczych, chorób de-
generacyjnych mózgu, co potwierdza wiele badań. wśród osób otyłych 
aż ponad połowa choruje na depresję, przy czym jest to forma depresji 
„maskowanej”. Alkohol oddziałuje bezpośrednio na aktywność psychicz-

ną, upośledza zdolność postrzegania, skupienia, motoryki, w  małych 
dawkach wpływa pozytywnie na nastrój i  redukuje zmęczenie, jednak 
w  dalszej mierze przyczynia się do niedoborów tryptofanu, dopaminy 
i serotoniny oraz deficytu witamin z grupy B, które mają kluczowe zna-
czenie w utrzymaniu dobrego stanu psychicznego, o kacu nie wspomi-
nając. Agresję mogą nasilać także tłuszcze „trans”, mające destrukcyjne 
działanie na organizm. Coraz częściej wśród składników pokarmowych, 
które mogą mieć niekorzystny wpływ na psychikę wymienia się gluten 
oraz mleko krowie, które różni się od ludzkiego wysoką zawartością ka-
zeiny oraz beta-laktoglobuliny. Metabolity glutenu i kazeiny mogą nasi-
lać bóle głowy i tzw. mgłę umysłową, działając podobnie do narkotyków.

za co kochamy czekoladę? Gorzka zawiera wiele psychoaktywnych 
składników: ananamidy działające na nasz mózg jak opioidy, tyraminę 
i fenyloetyloaminę, działającą bardzo podobnie do amfetaminy, a także 
stymulanty – kofeinę i  teobrominę. znajdziemy w  niej przeciwutlenia-
cze, witaminy A, e, B, tryptofan, a także magnez odpowiedzialny m.in. 
za przewodnictwo nerwowe i  prawdziwe antidotum na stres, gdy go 
tracimy pod wpływem adrenaliny i kortyzolu. Kostka gorzkiej czekolady 
i  czarna kawa – od czasu do czasu nie zaszkodzi. Kofeina, najbardziej 
znany na świecie stymulant, zawarta w kawie, herbacie, kakao, nasio-
nach coli czy yerba mate, zmniejsza poziom adenozyny odpowiedzialnej 
za uczucie senności, dlatego pobudza i zwiększa koncentrację.

Czym jeszcze karmić nasz mózg? Dobrymi tłuszczami z grupy omega-3 
i omega-6! Już w okresie płodowym decydują one o prawidłowym rozwo-
ju układu nerwowego i decydują o zdolnościach poznawczych w dzieciń-
stwie, a ich niedobór przyczynia się do rozwoju zaburzeń psychicznych 
i chorób neurodegeneracyjnych. Bardzo istotny dla właściwego funkcjo-
nowania psychicznego jest także kwas foliowy oraz pozostałe witaminy 
z grupy B (szczególnie B1, B6, B12), łagodząc pośrednio objawy lękowe. 
Niedobór kwasu foliowego, witaminy B12 i B6 może przyczynić się do 
nadmiernej ilości homocysteiny i  upośledzonej syntezy neuroprzekaź-
ników, osłonek neuronów czy receptorów. Jej nadmiar wiąże się z ryzy-
kiem udarów mózgu. Nawet zwykła niedokrwistość z  niedoboru żela-
za czy niedobór witaminy D może zaowocować brakiem koncentracji, 
dobrego nastroju, ogólnym zmęczeniem i demencją. Dzisiaj, dla lekarzy 
psychiatrów i dietetyków klinicznych staje się oczywiste, że zbilansowa-
ny sposób żywienia i aktywność fizyczna (endorfiny!) jest warunkiem nie 
tylko fizycznego, ale i psychicznego dobrostanu.

Autor: Agnieszka Kobalczyk-rohde
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Witam, równo za rok biorę ślub. Moim problemem jest cera trą-
dzikowa. Oczywiście, przeszłam już kilkukrotnie terapię antybio-
tykową oraz leczenie retinoidami. Jest znaczna poprawa, niestety 
okresowo wychodzą mi zmiany zapalne, a ślady po starych wypry-
skach sprawiają, że moja skóra jest niejednolita, pokryta plama-
mi pozapalnymi, rozszerzonymi porami. Jest pozbawiona blasku 
i  świeżości. Czy powinnam kontynuować leczenie u  dermatologa 
i czy mogę skupić się już na leczeniu powikłań jakie pozostawił po 
sobie trądzik. 

w przypadku leczenia trądziku, blizn oraz przebarwień pozapalnych ja-
kie pozostały na skórze, należy holistycznie podejść do problemu. sze-
roki wachlarz zabiegów o różnym mechaniźmie działania umożliwi nam 
przywrócenie Pani skórze jednolitego kolorytu i struktury. spośród kil-
kunastu programów terapeutycznych jakie stworzyliśmy na bazie 19 lat 
doświadczeń z leczeniem tego typu zmian z pewnością dobierzemy spe-
cjalny program dla Pani. w zależności od nasilenia problemu z bliznami  
potrądzikowymi oraz rozszerzonymi porami dysponujemy kilkoma ro-
dzajami laserów frakcyjnych, które zniwelują także ten problem. w razie 
potrzeby może zostać wdrożona terapia farmakologiczna pod kontrolą 
naszych lekarzy. Aby leczenie było skuteczne i długotrwałe zapewniamy 

pacjentowi koordynowaną przez kosmetologów pielęgnację domową. 
właśnie wchodzimy w okres jesienno – zimowy, czas idealny  na dzia-
łanie zabiegami laserowymi. Pomostowe terapie oraz odpowiednia pie-
lęgnacja pomogą przywrócić blask oraz świeżość Pani skórze, jeszcze 
przed tak ważnym wydarzeniem jakim jest ślub. 

Witam, po wakacjach moja skóra twarzy stała się sucha i mało ela-
styczna. Chciałam zaczerpnąć porady jakie zabiegi pomogłyby od-
zyskać nawilżenie oraz poprawiły  jędrność mojej skóry. 
wakacje to czas na który większość z  nas czeka z  utęsknieniem. Nie-
stety częste eksponowanie skóry na promienie UV nie wpływa korzyst-
nie na naszą cerę, co skutkuje przesuszeniem, utratą elastyczności i ję-
drności. Nowoczesna medycyna estetyczna wspomagana najwyższą 
technologią z pewnością pomoże się Pani uporać z tym problemem. Na 
szczególną uwagę zasługuje laseroterapia pikosekundowa i  medycyna 
regeneracyjna (komórki macierzyste, osocze bogatopłytkowe). Do dys-
pozycji mamy  również tradycyjne terapie światłem iPL, DVL oraz lase-
ry frakcyjne. Ogromne znaczenie mają zabiegi mezoterapii iniekcyjnej, 
mikroigłowej oraz peelingi chemiczne. Niewątpliwie idealnym rozwiąza-
niem będzie stworzenie dla Pani indywidualnego programu terapeutycz-
nego aby osiągnąć najlepszy i długotrwały efekt.

specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, 
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr zawodny

Ekspert radzi

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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Takie sesje fotograficzne wykonuje szczecińskie 
studio foto-team.pl. – sesje możemy wykonać u nas w studio 
lub w siedzibie firmy – mówi Marcin Haczyk, menager. – Przed 
sesją zawsze omawiamy potrzeby naszego klienta i  doradza-

my w jaki sposób może podkreślić swój zawodowy wizerunek. 

Jakość przekazu stała się ważna, szczególnie dzisiaj, w dobie otaczają-
cych nas mediów. Odpowiednie zdjęcia mogą pozytywnie wpływać na 
relację z klientami czy też potencjalnym pracodawcą. stare przysłowie 
mówi, że „nigdy nie masz drugiej szansy, aby zrobić pierwsze wrażenie”. 
foto-team.pl pomaga wzmocnić pozytywny przekaz. Nie ogranicza się 
jednak tylko do indywidualnych sesji. – wykonujemy również firmowe 
sesje wizerunkowe dla pracowników i w zależności od liczby osób i po-
trzeb ustalamy miejsce zdjęć – mówi menager studia. – Możemy wykonać 
sesje pokazujące pracę ludzi w biurach, gabinetach, w trakcie produkcji, 
w  laboratoriach, na budowach. Tego typu zdjęcia wykorzystywane są 
często w folderach reklamowych, broszurach czy stronach www. Dys-
ponujemy sprzętem studyjnym, który pozwoli na fotografowanie w róż-
nych warunkach oświetleniowych. Posiadamy również profesjonalne 
mobilne lampy błyskowe, dzięki którym dopasujemy się do każdych wa-
runków oświetleniowych.

ekipa z  foto-team.pl w  trakcie przygotowań do sesji jest w  stanie za-
dbać o wszystko, tak by klient nie musiał się o nic martwić. – Pomoże-
my dobrać odpowiednie miejsce i stylizację – wymienia Marcin Haczyk. 
–  współpracujemy z profesjonalnymi wizażystkami, które przygotują do 
zdjęć i wykonają odpowiedni makijaż. Dla pań może być to pełny makijaż 
biznesowy, a dla panów specjalne przygotowanie do zdjęć, które ograni-
cza się do lekkiego matu i użycia pudru.

Świadomie wykonane i spójne fotografie, podkreślają nasz profesjonal-
ny wizerunek czy naszej firmy. To także ładna pamiątka, bo któż z nas 
nie chce mieć zdjęcia, na którym po prostu świetnie wygląda.

Praca, jaką wykonujemy bardzo często wymaga od nas odpowiedniego wyglądu szczególnie, gdy prowadzimy biznes, stoimy na czele firmy 
czy piastujemy publiczne stanowiska. zdjęcia biznesowe są nie tylko techniczną potrzebą w kontekście obecności w sieci (Linkedin, Golden Line, 
firmowa strona www, CV, Facebook) ale też mogą być profesjonalną wizytówką. 

Dobre zdjęcie 
twoją wizytówką

studio foto-team.pl   Al. wojska Polskiego 5/1, 70-470 szczecin, tel. 511 198 792, info@foto-team.pl, www.studio-foto-team.pl,          /studio.szczecin



Kariera Mariusza Łuszczewskiego to efekt wiedzy, doświadcze-
nia i wkładanej ogromnej energii w każde zadanie. zwieńcze-
niem jego dotychczasowych działań jest otrzymanie tytułu 
eksperta ds. relacji indyjskich.

Dostrzeżony potencjał

Centrum im. Adama smitha to pierwszy, niezależny instytut działający 
na rzecz wolnego rynku. wspiera wszelkie przedsięwzięcia oraz insty-
tucje, które służą rozwojowi i umacnianiu gospodarki rynkowej opartej 
na poszanowaniu własności prywatnej, swobodzie zawierania umów 
i  ograniczonym wpływie na procesy gospodarcze. skupia specjalistów 
z dziedzin ekonomii, prawa, politologii, socjologii informatyków i wielu 
innych. wejść do tak zacnego, interdyscyplinarnego grona jest niezwy-
kle trudno. Przedsiębiorcy ze szczecina jednak się udało.

– Dzięki rekomendacji Piotra Andreasa, doświadczonego przedsiębiorcy, 
zainteresowaliśmy się młodym, dynamicznym człowiekiem ze szczeci-
na. Prześledziliśmy jego działalność zawodową, życiorys, byliśmy pod 
wrażeniem. Tak Pan Mariusz Łuszczewski został naszym ekspertem 
i będzie brał udział w pracach naszego centrum. Jesteśmy przekonani, 
że jego doświadczenie pomoże polskim przedsiębiorcom – tłumaczy An-
drzej sadowski, prezydent Centrum im. Adama smitha.

Duży wpływ na wybór miała nie tylko rekomendacja innego znanego 
przedsiębiorcy ze szczecina, ale także działalność w izbie Gospodarczej 

oraz sukcesy w prowadzeniu firm. Każdy nasz ekspert centrum bierze 
udział w pracach polegających między innymi na sporządzaniu eksper-
tyz analiz, udrażnianiu relacji, promocji polskich przedsiębiorców, ale 
także wskazywaniu instytucjom rządowym słabych punktów w prowa-
dzeniu biznesu. – To moje największe osiągnięcie zawodowe, trud został 
zauważony i to ogromnie cieszy. Centrum zauważyło, że kierunek na ry-
nek indyjski jest bardzo przyszłościowy, już teraz wprowadzamy 10 firm, 
a to dopiero początek naszej drogi – dodaje Łuszczewski

Kierunek na rozwój

Centrum koncentruje się na prowadzeniu badań, edukacji i proponowa-
niu konkretnych rozwiązań ustawowych i prawno-gospodarczych, tak, 
aby ułatwić relacje pomiędzy podmiotami i usprawnić działanie przed-
siębiorcom.  – Już pracujemy nad pierwszymi projektami. Połączenie za-
chodniopomorskiej indyjskiej izby Gospodarczej, Ambasady indii w war-
szawie i Centrum im. Adama smitha to idealne trio, które da ogromną 
siłę przebicia w  rozwijaniu relacji polsko-indyjskich. Moją rolą będzie 
wprowadzanie przedsiębiorstw na rynek indyjski i doradzanie firmom – 
mówi Mariusz Łuszczewski.

rynek indyjski z perspektywy mapy i kultury wydaje się odległy, a jed-
nak staje się dla polskich przedsiębiorców coraz bardziej atrakcyjny. Do-
świadczony zawodowo i zakorzeniony rodzinnie i sentymentalnie w tym 
kierunku człowiek ze szczecina będzie przewodnikiem nie tylko dla biz-
nesmenów, ale także instytucji rządowych i głowy państwa. 

Jeden z pięćdziesięciu 
w Polsce

Być wśród 50 najbardziej cenionych, niezależnych ekspertów jest niedosięgnionym marzeniem wielu przedsiębiorców. Jednak wieloletnia praca 
została doceniona. Udowodnił to szczeciński przedsiębiorca Mariusz Łuszczewski, który wchodzi w szeregi elitarnej grupy specjalistów Centrum 
im. Adama smitha. 

Od lewej:Pierwszy Sekretarz V.S.D.L. Surendra, ekspert Centrum im. 
Adama smitha ds. relacji indyjskich Mariusz Łuszczewski, Ambasador indii 

J.e. Tsewang Namgyal, prezydent Centrum im. Adama smitha Andrzej sadowski. 
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Wsąsiedztwie hotelu znajduje się Teatr Letni, Ogród różany 
i  Jasne Błonia. Do centrum miasta jest kilkanaście minut 
spacerem, oprócz tego działa dobrze zorganizowana ko-
munikacja miejska.                                                                          

w części hotelowej przygotowano dla gości 28 klimatyzowanych pokoi, 
w tym dwa 80-metrowe apartamenty. Oba są podzielone na dwie części 
– wypoczynkową i sypialnianą. Goście znajdą w wewnątrz, m.in. płaskie 
telewizory z rozbudowaną telewizją kablową, mini bar oraz ekspres do 
kawy. wrażenie robią przestronne łazienki przypominające bardziej po-
koje kąpielowe. wolno stojące wanny z możliwością słuchania muzyki 
i oglądania telewizji to połączenie przyjemnego z pożytecznym.

skoro piszemy o przyjemnościach należy wspomnieć o strefie wellnes & 
sPA. w jej skład wchodzą m.in.: sauny – sucha i parowa, gabinety kosme-
tyczne, masaże, zabiegi na ciało i różnego rodzaju kąpiele. Niewątpliwą 
atrakcją będzie łaźnia Hammam, w której przeprowadzane będą masaże 
pianą i olejkami aromatycznymi. Ta część hotelu, podobnie jak restaura-
cja, zostanie udostępniona również gościom z zewnątrz.                                                    

wspomnieliśmy restaurację. Przylega do niej ogromny taras, a  jedną 
jej część stanowi oranżeria, w której są serwowane śniadania dla hote-
lowych gości. restauracja mieści 70 osób wewnątrz i tyle samo na ze-
wnątrz. Do środka można wejść przez hotel albo bezpośrednio od strony 
parku. Na stołach dominuje kuchnia śródziemnomorska i autorska, przy-
gotowana przez szefa kuchni Michała Majewskiego. 

Hotel oferuje również nowoczesne wielofunkcyjne sale konferencyjno
-bankietowe. Gustownie urządzone, klimatyzowane i  wyciszone będą 
idealnym miejscem na wesele lub uroczysty bankiet, ale i doskonałe do 
organizacji konferencji czy szkolenia. z  sal znajduje się wyjście na ze-
wnątrz – co z pewnością uatrakcyjni każde spotkanie.

Dla hotelowych gości przygotowano 20 miejsc parkingowych, pojawi się 
również stacja do ładowania samochodów elektrycznych. Nie zapomnia-
no o najmłodszych gościach. Do dyspozycji dzieci jest plac zabaw a we-
wnątrz hotelu Kids Club, czyli strefa zabawy.

Prezentacja
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ad / Foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Grand Park Hotel
ul. słowackiego 18, 71-434 szczecin

info@grandparkhotel.pl
www.grandparkhotel.pl

Grand Park Hotel otwiera podwoje
Grand Park Hotel jest już niemal gotowy i we wrześniu przyjmie pierwszych gości. Ten nowoczesny i elegancki budynek położony jest w jednym 
z najpiękniejszych i najbardziej romantycznych miejsc w szczecinie – w uroczym Parku Kasprowicza, nad bajkowym jeziorem rusałka.





Jaka jest różnica między menadżerem, a menadże-
rem-przywódcą?
Menedżerowie koncentrują się na osiąganiu celów. 
Często powielają to, co czyniło ich skutecznymi, 

  doskonaląc istniejące umiejętności i  przyjmując 
   sprawdzone zachowania. rozwój menedżerski skupia 
się na planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz 
kontrolowaniu. w  mojej opinii, manager-przywódca 
jest kimś więcej. Posiada wizję, inspiruje i angażuje swo-
ich ludzi w  przekształcanie tej wizji w  rzeczywistość. 
Przywódca koncentruje się na ludziach, wie, że dobrze 
funkcjonujące zespoły mogą osiągnąć o  wiele więcej niż 
osoby pracujące indywidualnie.  Dla przywódcy innowa-
cja jest celem. innowacja obejmuje zmiany, a  tam, gdzie 
jest zmiana i  zmienne otoczenie biznesowe sprawdza 
się coraz częściej model MBV (zarzadzanie przez wartości). Przywód-
ca kieruje się wartościami, potrafi poprowadzić ludzi w  dobrym kie-
runku mimo przeszkód na swej drodze, konsekwentnie realizując cel. 

Jest Pani absolwentką programu Aalto Executive MBA we współpra-
cy z WSB w Poznaniu. Dlaczego wybrała Pani te studia?
Posiadałam już doświadczenie managerskie, ale chciałam rozwijać wie-
dzę i doświadczenie w zakresie kreatywności, przywództwa i strategii. 
O wyborze tego konkretnego programu zadecydował fakt, że program 
należy do globalnej sieci Aalto executive MBA, corocznie notowanej 
wysoko w rankingu programów executive MBA Financial Times. Nie bez 
znaczenia był fakt, że większość zajęć jest prowadzona w języku angiel-

skim przez kadrę dydaktyczną między innymi z Finlandii, 
Kanady, stanów zjednoczonych, irlandii. 

W jaki sposób studia wpłynęły na Pani karierę?
Kilka miesięcy po ukończeniu Aalto executive MBA obję-
łam stanowisko wicekanclerza wsB w Poznaniu. Moje do-
świadczenie i kompetencje były istotne w objęciu stano-
wiska, ale to studia executive MBA umożliwiły mi przełom 
w karierze. 

Wyższa szkoła Bankowa w  Szczecinie oferuje studia 
MBA. Komu poleciłaby Pani ten program?
Program MBA w  szczecinie przeznaczony jest dla osób 
świadomie budujących swoją karierę, chcących rozwijać 
swoje umiejętności managerskie. warunkiem koniecznym 

rozpoczęcia programu jest przede wszystkim ukończenie studiów oraz 
kilkuletnia praktyka w  biznesie. Kluczowe jest doświadczenie. Program 
studiów tworzony jest we współpracy z amerykańskim partnerem – Fran-
klin University i to Franklin University daje programowi gwarancję jakości.

studia MBA to milowy krok w budowaniu kariery zawodowej. wspomagają nie tylko rozwój osobisty, ale także pomagają w nabraniu nowej 
perspektywy w postrzeganiu i planowaniu biznesu. O swoich doświadczeniach opowiedziała nam Anna Hołubowska, absolwentka programu 
Aalto executive MBA w wyższej szkole Bankowej. 

Prawdziwy przywódca koncentruje się na ludziach.

wyższa szkoła Bankowa w szczecinie
al. wojska Polskiego 128

70-491 szczecin
mba@wsb.szczecin.pl

tel. 602 646 460
www.studiamba.wsb.pl

reklama
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Zestawienie otwiera realizacja rudolfa zioły na deskach Teatru 
współczesnego. Jego „Król edyp”, choć przejmujący, był inter-
pretacyjnym potknięciem. Choć na uznanie zasługuje „surowa” 
atmosfera, z niebezpiecznym ładunkiem niepokoju tlącym się 

z  każdej niemal sceny, to wprowadzenie doń uwspółcześniających se-
kwencji było delikatnie mówiąc nieporozumieniem.
 
Pozycję dwunastą zajmuje spektakl Teatru Polskiego „Przedstawie-
nie Hamleta we wsi Głucha Dolna”. Jego siłą jest niebezpiecznie ak-
tualny tekst ivo Brešana, ale interpretacja Tomasza Obary była wy-
jątkowo nierówna, niepotrzebnie zmierzająca w  stronę sztucznej 
farsy.  Uznanie za finałową scenę nieustępliwego „tańca władzy”… 
 
Miejsce jedenaste i  „Tłumacz snów” w  reżyserii Aleksieja Leliavskiego 
w  Teatrze Lalek Pleciuga. Ten spektakl to misternie utkany teatralny 
patchwork, mistrzowsko prezentujący możliwości oraz siłę teatru lalek. 
Jednak ten układ przeszkadzał w prowadzeniu akcji, a aktorzy skupiali 
się bardziej na poprawności metrum, niż na tekście. 

Dziesięć: mistrzowski popis aktorski wyjątkowego teatralnego duetu, 
prywatnie małżeństwa – Anny Januszewskiej i  Grzegorza Młodzika. 
Do tego świetny tekst oraz (tym razem) rzetelna realizacja Tomasza 
Obary.  
 
Maciej Litkowski już nieraz pokazał swoje aktorskie umiejętności prze-
obrażania się w postaci dalekie od jego emploi. Tym razem też nie za-
wiódł: jest konsekwentny, wyrazisty, opanowany. Jego monodram „Kali-
fornia nieśmiertelni” w reżyserii szymona Kaczmarka z bardzo dobrym 
tekstem – a  właściwie niewiarygodną literacką, ale opartą na faktach 
siecią powiązań – Justyny Litkowskiej, na miejscu dziewiątym. 
 
Ósme miejsce i „Moja ABBA” w reżyserii Pawła Niczewskiego w Teatrze 
Piwnica przy Krypcie. To przede wszystkim kapitalny tekst Tomasza 
Mana – formalnie groteska, ale podszyta pięknym przesłaniem i  oczy-
wiście pełna największych przebojów legendarnej szwedzkiej formacji 
(szkoda, że nie pokuszono się o polskie tłumaczenie utworów). Brawa za 
świetne aktorskie kreacje i „multiinstrumentalność”. 

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

Prestiżowy Ranking Teatralny
Przed nami nowy sezon artystyczny. zanim szczecińskie sceny zdradzą swoje repertuarowe plany, proponujemy podsumowanie minionego 
teatralnego roku. Prezentujemy subiektywny prestiżowy ranking. zestawienie nie zawiera wszystkich propozycji sezonu, ale jedynie 
trzynaście tytułów, o których pisaliśmy na łamach Prestiżu. Jest też jedna czasowa pułapka – jeden ze spektakli miał premierę w czerwcu 
2017 roku, ale pisaliśmy o nim w numerze wrześniowym. Nasze łamy, nasze reguły! 

foto: Natalia Kabanow
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„Pijani” ivana wyrypajewa w reżyserii Norberta rakowskiego to nieco 
przerysowany obraz współczesności, brutalnej i  sprzecznej. wszystko 
w oparach alkoholu, który uwalniania emocje, otwiera serca, a tym sam 
słowa i  wreszcie… prawdę. wszystko z  dużym wyczuciem teatralnej 
formy, trafnym odczytaniem intencji autora i brawurowymi kreacjami. 
Miejsce siódme. 

Pozycja szósta to inscenizacja Jacka Papisa w  Operze na zamku. Jego 
„Cosi fan tutte” Mozarta to kwintesencja kameralności. reżyser nie pod-
niósł kurtyny, a  jedynie „wyciął” w oknie scenicznym niewielką scenę, 
przywodząca na myśl „camera obscura”. Ten odważny zabieg pomógł 
zbliżyć do siebie postaci, a że mowa o miłości, to owa bliskość pożąda-
na. Piękny spektakl. 

Na piątej pozycji prestiżowego, subiektywnego rankingu uplasowało się 
przedstawienie Marka Gierszała „Pensjonat Pana Bielańskiego”. Tekst 
wilhelma Jacoby oraz Carla Laufsa  poraża uniwersalnością, zaraża po-
czuciem humoru i  przede wszystkim zachwyca pomysłem na intrygę. 
A ta na dzisiejsze czasy jak znalazł, szczególnie w kontekście politycz-
nym. w warstwie formalnej zgadzało się dosłownie wszystko, do tego 
potężna dawka humoru, no i oczywiście aktorzy Teatru Polskiego, któ-
rzy w farsie czują się jak ryby w wodzie, i przyznać trzeba, że „pływali” 
po scenie brawurowo. 

Miejsce czwarte dla Grupy Korpuskularnej, która na deskach Kany po-
kazała ciekawy i  wielce oryginalny spektakl „Na lightcie”. To przede 
wszystkim znakomita kreacja Tomasza Grygiera – odważna, wyrazista, 
ale jednocześnie wymagająca świetnego aktorskiego warsztatu i fizycz-
nej sprawności. Nie gorsze były pozostałe aspekty produkcji z orężem 
teatralnych machin i kolejnych talentów. 

Podium rankingu, czyli miejsce trzecie zajmuje koprodukcja szczeciń-
skiego współczesnego teatrem z  wałbrzycha. „Lord Jim. Ćwiczenia 
z czytania powieści Josepha Conrada” w reżyserii Macieja Podstawne-
go z tekstem rozpisanym na nowo przez duet to brawurowe odczytanie 
tekstu Conrada, a właściwie napisanie go na nowo. Mimo tego kreatyw-
nego rozpisania, to nadal sugestywna opowieść o honorze i sumieniu. 
Czytelna, zrozumiała, a przy tym świetnie zrealizowana i zagrana (!). To 
przykład, jak współcześnie interpretować klasykę! 

Medal srebrny wędruje do realizatorów tanecznego widowiska w Operze 
na Zamku. 

„Dzieci z dworca zOO” w choreografii i inscenizacji roberta Glumbka to 
dowód na to, że język ciała może być dosadniejszy i bardziej przejmujący 
od najbardziej patetycznych słów. A jeśli dodamy do tego rewelacyjnych 
tancerzy, rewelacyjną scenografię, i rewelacyjną oprawę muzyczną, to 
możemy mówić, że była to (a jakże): reweLACJA! 

Najlepszym spektaklem minionego prestiżowego sezonu (oficjalna pre-
miera na koniec sezonu 2016/2017) zostaje „Bzik. Ostania minuta” w re-
żyserii eweliny Marciniak na deskach Teatru współczesnego. To choler-
nie udany eksperyment, który znacznie wybiega poza znane dotychczas 
próby scenicznych rewolucji, często sztucznie wymuszonych, albo pozo-
stających w konformistycznym stosunku do oczekiwań współczesnego 
widza. reżyserka, wraz z dramaturgiem Janem Czaplińskim, sięgnęła do 
dramatu witkacego, ale potraktowała go wyłącznie jako inspirację, albo 
swoistą poetycką ilustrację, do zupełnie innej, absolutnie współczesnej 
opowieści. w tym spektaklu nie ma słabej roli. wszystkie postaci zbu-
dowane i  zagrane zostały wprost brawurowo.  Fenomenalne kostiumy 
i  zachwycająca scenografia Katarzyny Borkowskiej są równorzędnymi 
bohaterami spektaklu. Oprawa muzyczna „Bzika…” to materiał na osob-
ne muzyczne wydawnictwo. Brawo!

13.  „Król edyp”, Teatr współczesny w szczecinie 
12.  „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna”, Teatr Polski 
        w szczecinie
11.  „Tłumacz snów”, Teatr Lalek Pleciuga w szczecinie 
10.  „Arcydzieło na śmietniku”, Teatr współczesny w szczecinie 
9.    „Kalifornia nieśmiertelni”, Teatr współczesny w szczecinie 
8.    „Moja Abba”, Teatr Piwnica przy Krypcie
7.    „Pijani”, Teatr współczesny w szczecinie 
6.    „Cosi fan tutte”, Opera na zamku w szczecinie 
5.    „Pensjonat Pana Bielańskiego”, Teatr Polski w szczecinie 
4.    „Na lightcie”, Grupa Korpuskularna LightOff 
       Grygier/Fibich/Nykowski (Tatr Kana w szczecinie)
3.    „Lord Jim”, Teatr współczesny w szczecinie 
2.    „Dzieci z dworca zOO”, Opera na zamku w szczecinie 
1.    „Bzik. Ostatnia minuta”, Teatr współczesny w szczecinie
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wyzwania, z którymi zmagali się projektanci w XX wieku, takie jak stwo-
rzenie nowego obiektu, logotypu, włożenie prostej technologii do mniej-
szego czy większego pudełka, przestały być aktualne w  XXi 
wieku. Jeśli mamy radzić sobie z  masową, nieustanną 
zmianą, która jest charakterystyczna dla naszych 
czasów, musimy wszyscy myśleć jak projektanci.

iii Kongres Kreatywny Design Plus, organizo-
wany przez stowarzyszenie Media Dizajn 
we współpracy z  Pomorzem zachodnim, 
który odbędzie się w szczecinie (Centrum 
Przemysłów Kreatywnych, Akademia 
sztuki) w  październiku (09-11.10) skie-
rowany jest głównie do firm z  dwóch 
sektorów: sektora tradycyjnego (m.in. 
produkcja energii odnawialnej, turystyka 
i transport morski) oraz sektora kreatyw-
nego (reklama, projektowanie, oprogramo-
wanie iT, architektura)  i ma pomóc lokalnym 
przedsiębiorcom w  zrozumieniu jak wykorzy-
stywać kreatywność i design do poprawy funk-
cjonowania. „Gospodarka oparta na wiedzy i inno-
wacjach stanowi fundament współczesnego rozwoju. 
zdolność do rozwijania i wdrażania kreatywnych rozwiązań, 
w tym design, staje się częścią strategii nie tylko przedsiębiorstw, ale 
i  całych gospodarek.” – mówi Marszałek województwa Olgierd Geble-
wicz. 
„warto zauważyć, że wykorzystanie designu wpisuje się w następującą 
obecnie zmianę w zarządzaniu firmą i odchodzeniu od klasycznego  kno-
w-how (wiesz jak), na rzecz know-what (wiesz co), które z kolei zmierza 

w kierunku know-why (wiesz dlaczego). Design skupia się na odpowiedzi 
dlaczego? odgadując oczekiwania i potrzeby konsumentów - co jest moż-

liwe tylko poprzez ścisłą współpracę obu stron, począwszy od 
fazy pojawienia się  pomysłu na nowy  produkt czy usłu-

gę.” – mówi Monika Tomczyk, prezes stowarzyszenia 
Media Dizajn.

Kongresowi towarzyszyć będą warsztaty dla 
firm i  studentów, które poprowadzi m.in. 
Lynne elvins, doświadczony praktyk pro-
jektowy w  zakresie: rozwoju produktu, 
opakowań, własności intelektualnej, pro-
jektowania usług, marketingu cyfrowego, 
architektury marki, druku 3D i  projek-
towania dla celów produkcji. Lynne jest 
m.in. współzałożycielką werkhouse, pro-

gramu szkoleniowego dla młodych projek-
tantów; pracowała jako projektant w  bry-

tyjskim Design Council a  także na Cardiff 
Metropolitan University. Podczas warsztatów 

przeprowadzi szkolenie ze znaczenia i  wpływu 
designu na biznes, wykorzystywanie narzędzi do 

tworzenia kreacji dla klientów, myślenie projektowe.

szczegóły oraz zapisy na www.ctcc.pl/kongres-kreatywny.php

Zaprojektuj biznes
Design i biznes idą ze sobą w parze. Przedsiębiorcy by przyciągnąć klientów prześcigają się w oryginalności, a zawody kreatywne są bardzo 
pomocne w kształtowaniu marki i projektowaniu dobrych usług, produktów i ekosystemów. 

ad / Foto: materiały prasowe

wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji przez województwo zachodniopomorskie projektu pozakonkursowego pn.: ”wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, 
Pomorze zachodnie – ster na innowacje”, realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014-2020.

Lynne elvins, jeden z gości Design Plus Prezentacja



Domy nad morzem
SPRZEDAŻ
607 47 87 47

www.domynadwoda.pl

Brzmienie 
z wielkiej płyty

foto: Johan Perssonfoto: Piotr Nykowski

„wielka płyta” to tytuł debiutanckiego albumu nowego projektu The 
ears. Grupę tworzą cztery osobowości sceniczne: znakomity saksofoni-
sta Tomasz Licak, wokalistka i aktorka Marta Uszko, gitarzysta Michał 
starkiewicz i perkusista Maciej wróbel. To połączenie jazzu, popu, awan-
gardowego rocka i elektronicznych eksperymentów (gitarę basową za-
stępuje zmodyfikowany klarnet basowy). To spora dawka świetnych 
dźwięków, poetyckich tekstów i emocji. za brzmienie zespołu odpowia-
da dwóch znanych producentów: Miłosz wośko, który współpracował 
m.in. z Melą Koteluk i Afrokolektywem oraz Andrzej izdebski znany ze 
współpracy z  Kazikiem staszewskim. w  wersji tekstowej to także do-
pracowany projekt: jednym z autorów tekstów jest reżyser, aktor i tek-
ściarz Maciej Litkowski a także Kaja Cykalewicz-Licak. Album promuje 
singiel „Babilońskie gzy”. Premierze „wielkiej płyty” towarzyszyć będzie 
koncert.

Trafostacja sztuki, 22 września, godz.20.30

ad

Śmierć 
u fryzjera
„szalone Nożyczki” Paula Pörtnera to cieszący się ogromnym powodze-
niem utwór sceniczny wystawiany w najlepszych teatrach komediowych 
świata, już od ponad 50 lat. w szczecinie zobaczymy realizację warszaw-
skiego Teatru Palladium. energiczny i przebojowy fryzjer prowadzi salon 
w lokalu wynajętym od Pani izabeli. Kiedy artysta fryzur zajmuje się ple-
jadą barwnych charakterów, dochodzi do skandalu – właścicielka lokalu 
umiera. Detektywi mają nie lada wyzwanie, by rozwiązać kryminalną za-
gadkę. wszyscy obecni w salonie mieli motyw, acz nikt nie przyznaje się 
do zbrodni. Policja woła na alarm – wtedy do akcji wkracza… widz! spek-
takl w  reż. Jakuba ehrlicha angażuje w  teatralną zabawę publiczność, 
przez co finał tej historii nigdy nie jest taki sam a humor sięga zenitu. 
Na scenie „szaleją” m.in. Joanna Kupińska, Leszek stanek, Michał Piróg, 
Krzysztof ibisz i Lesław Żurek. Produkcja: Teatr Fabryka Marzeń.

Opera na zamku, 16 września, godz.16.30 i 19.30

ad

foto: materiały prasowe
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zmysły 
na płótnie

foto: Johan Perssonfoto: materiały prasowe

„Mądrość ciszy” to wernisaż Doroty Kościukiewicz-Markowskiej połą-
czony z  aukcją obrazów, którą poprowadzi Magdalena Olech. Obrazy 
autorki przywołują na myśl popołudniową filiżankę herbaty w wiosenny, 
ciepły wieczór – nastrajają do refleksji, jednocześnie będąc nienachal-
nym elementem przestrzeni.  w  twórczości Doroty wiatr, jako przejaw 
ruchu ma istotne znaczenie, bo nie tylko łagodnie czesze kwiaty bzu, 
roznosząc swą woń po całym ogrodzie, ale kokietując świeże pąki róża-
neczników niby przy okazji, tka obrazy niemal sam. Autorka jest jedynie 
niemym obserwatorem, który chwyta chwilę i przedłuża jej żywotność. 
Ożywiając białe płótno barwami. – Namawiam uruchomić zmysły i wto-
pić się w ciszę. A na jej dnie spotkać mądrość, która wyłania się tak natu-
ralnie, jak mała bańka tlenu na dnie oceanu nieuchronnie zmierzająca ku 
powierzchni – mówi autorka. – warto się zatrzymać i wejść w swoją wła-
sną, intymną głębię, która jak natura zawiera w sobie nie tylko barwy, 
odcienie i ruch, ale jednocześnie i to, co niezauważalne, niedotykalne, 
a jednak istniejące.

Między wierszami, 20 pażdziernika, godz. 18.00
ad

Sztuka 
szczęśliwa
Absolutna sensacja! znakomita część zbiorów uznanego duńskiego Bor-
nholms Kunstmusem zostanie zaprezentowana w  szczecinie! Na czas 
remontu muzeum na bałtyckiej wyspie ponad 100 obiektów zostanie 
przekazanych Muzeum Narodowemu w  szczecinie. Na wystawie za-
tytułowanej „sztuka ludzi szczęśliwych” pojawią się dzieła wybitnych 
malarzy, między innymi Kristiana zahrtmanna, richarda Mortensena, 
edvarda weie, Olafa rude, Olufa Høsta, czy Nielsa Lergaarda. Dania od 
lat 70. XX wieku znajduje się w czołówce Światowego raportu szczęścia, 
często zajmując w nim pierwsze miejsce. Duńczycy słyną z umiejętności 
osiągania tego stanu, podobnie jak z designu. Pamiętając o tym, na wy-
stawie zobaczymy, w jaki sposób Duńczycy rozumieją szczęście, a także 
jaką rolę w tym kontekście odgrywa sztuka duńska XiX i XX wieku. wer-
nisaż zaplanowano na 6 października, a wystawę będzie można oglądać 
aż do połowy marca przyszłego roku. Muzeum zapowiada, że to pierw-
sza z kilku odsłon współpracy z bornholmskim muzeum, w planach jest 
już prezentacja duńskiej sztuki aktualnej.  

nath
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www.topolowa8.pl

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

Szczecin, ul. Monte Cassino 4 tel.: 501 507 678;   501 679 678





Bilety do nabycia:
bilety.fm

CIKiT na Zamku
kupbilecik.pl

www.intermedium.szczecin.pl
oraz tel.600 651 732

Zapraszamy na naszego
FB Intermedium - Teatr i Wydarzenia Rozrywkowe

16.09. 2018
godz.16:30 i 19:30
Opera na Zamku w Szczecinie

8.12.18
godz.16:30 i 19:30

Opera na Zamku w Szczecinie

17.11.18
godz.16:30 i 19:30

Opera na Zamku w Szczecinie



Kultura 
na kółkach

foto: Johan Perssonfoto: materiały prasowe

Polish Culture Trip to międzynarodowy, objazdowy projekt prezentu-
jący polską kulturę za pośrednictwem przearanżowanego, portowego 
kontenera zwanego Mobilnym instytutem Kultury. w programie impre-
zy, m.in.: koncert otwarcia podczas którego zagra Daniela La Luz (na 
zdjęciu) – producentka i  DJ’ka interpretująca jazzową klasykę w  stylu 
techno; video-art malarstwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem 
sztuki współczesnej oraz praktyk artystycznych związanych z  dorob-
kiem dwudziestolecia międzywojennego autorstwa Pani Pawlosky; 
warsztaty „D.i.Y. polish design”, czyli otwarte spotkanie umożliwiające 
własnoręczne zbudowanie kultowego modelu polskiego krzesła (mini 
model po uprzednim złożeniu będzie można zabrać ze sobą do domu). 
Ponadto w programie znalazła się wystawa „polski plakat na ścianie i na 
pocztówkach”, a  także spotkanie z  Małgorzatą Czyńską i  jej „Domem 
Polskim”. z końcem roku 2017 ukazała się książka podana w formie roz-
mów z osobistościami polskiej kultury dotycząca ich rodzinnych domów 
i pamięci o nich.

Plac Żołnierza, 1-9 października
ad

romans 
niedoskonały
Jean Poiret to autor słynnej komedii „Klatka dla ptaków”, która była wie-
lokrotnie wystawiana w teatrze, ale została też mistrzowsko przeniesio-
na na kinowy ekran. „Alibi od zaraz” to inny zabawny tekst tego francu-
skiego autora. w szczecinie zobaczymy produkcję Teatru Capitol w reż. 
Marcina sławińskiego. Historia tej komedii dotyka małżeńskiej zdrady… 
Michel zaprasza do domu piękną młodą dziewczynę. Gdy powoli wciela 
w życie swoje marzenia o romansie, w drzwiach staje nagle jego żona so-
phie. zdezorientowany i przerażony wizją rozwodu z dobrze sytuowaną 
małżonką, potrzebuje porządnego alibi. Na poczekaniu wymyśla niedo-
rzeczną historię i wciąga niedoszłą kochankę do wspólnego odgrywania 
absolutnie nieprzemyślanej farsy. Atmosfera się zagęszcza a seria nie-
zaplanowanych zdarzeń narasta lawinowo. Dokąd pokrętne kłamstwo 
zaprowadzi głównego bohatera? Tego chyba nawet nie wie sam autor. 
Na scenie plejada gwiazd, m.in.: Katarzyna skrzynecka, Małgorzata Po-
tocka, wojciech wysocki, Aleksandra Grzelak.

Teart Lalek Pleciuga, 19 października, godz. 16.00 i 19.00
ad
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Ostatnia 
część trylogii

foto: Johan Perssonfoto: materiały prasowe

Dostępna jest już ostatnia część trylogii „Upadek”. Autor, który swoją 
twórczością podbił serca czytelników zapowiada, że pracuje nad ko-
lejnymi powieściami. Trylogia „Upadek” z  gatunku mrocznego fanta-
sy szczecińskiego autora Arkadiusza Mielczarka to opowieść o  końcu 
świata i heroicznej, nierównej walce o ocalenie tego, co w nim jeszcze 
posiada jakąkolwiek wartość: przyjaźń, miłość, nadzieja. Cykl składa się 
z trzech tomów: „Objawienie Proroctwa”, „Dni Końca” i „egregora” i jest 
zamkniętą opowieścią. Mimo, że autor nie jest znany, to jednak jego 
książki uzyskały bardzo wysoką punktację na portalu www.lubimyczy-
tac.pl, a oceniający stawiają go na równi z najlepszymi autorami fantasy 
w Polsce. Cykl „Upadek” nigdy nie miał opuścić szuflady, jednak namó-
wiony przez przyjaciół autor zdecydował się zaryzykować i dzięki finan-
sowemu wsparciu społecznościowemu wydał całą trylogię. Pozytywny 
odbiór powieści przez czytelników spowodował, że Arkadiusz Mielcza-
rek nie porzucił pisania. Pracuje już nad dwoma kolejnymi powieściami. 

kus

Forma, muzyka, 
festiwal
Festiwal szczecińskiej Filharmonii to impreza o międzynarodowym za-
sięgu, odbędzie się miedzy 19 a 23 września. w części muzycznej usły-
szymy i  zobaczymy, m.in. znakomitą pianistkę Maki Namekawa (na 
zdjęciu), która wraz z muzykami Tim Fain zagra koncert pn. „An evening 
of Chamber Music” z muzyką Phillipa Glassa. Obok niej wystąpi Beardy-
man – brytyjski beatboxer, producent i kabareciarz, który swoje utwo-
ry tworzy na żywo z  pomocą publiczności. BBC nazwała go „królem 
dźwięku i szafarzem bitu”. Kolejna muzyczna gwiazda to skandynawski 
projekt Apparatjik. To awangardowa wersja synth-popowego brzmienia. 
w szczecinie odbędzie się światowa prapremiera orkiestrowej wersji ich 
utworu pt. „Heroine of our time” oraz utworu „The sound Of szczecin”. 
wiosną przez ulice miasta przemierzały specjalne oznakowane auta, 
wyposażone w urządzenia zbierające geodane z jazdy, które zostały na-
stępnie przekształcone na kody binarne, a te – w kody muzyczne. Dane, 
stanowiły podstawę do stworzenia wspomnianego utworu.

Filharmonia, 19-23 września
ad

foto: materiały prasowe
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Tajemnice 
Szczecina

foto: Johan Perssonfoto: materiały prasowe

Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, żeby pogodzić się 
z  najważniejszą osobą jej dzieciństwa – charyzmatycznym i  apodyk-
tycznym dziadkiem. Ludwikowi zależy na tym, by ukochana wnuczka 
z  nim zamieszkała, lecz ona stawia warunek – chce w  końcu poznać 
jego skrzętnie skrywaną przeszłość. w opowieściach Ludwika losy ro-
dziny splotą się z  burzliwą historią szczecina z  czasów drugiej wojny 
światowej. Jaką tajemnicę chronił przed światem? Magdalena, wędrując 
po śladach z przeszłości, odwiedza miejsca znane z młodości i na nowo 
buduje relacje z dawnymi sąsiadami. „sekrety i kłamstwa” to kolejna po-
wieść szczecińskiej autorki sylwii Trojanowskiej. To historia o rodzinie, 
wielkich tajemnicach i  odkrywaniu swoich korzeni. Autorka stworzyła 
prozę zaangażowaną, pełną emocji i  niejednoznaczności.  – „sekrety 
i kłamstwa” są bardzo silnie zakorzenione w szczecinie, czerpiąc wiele 
z historii tego miasta – mówi autorka. – Pisząc tę powieść, chciałam udo-
wodnić, że da się pisać o trudnej historii tak, aby narracja miała szansę 
dotrzeć do każdego.

ad

Bajka nie 
tylko dla dzieci
wesoły i odważny Motyl Marcel jest jednym z mieszkańców Krainy ró-
żowego Nieba w Bajkolandzie. Marcel uwielbia latać i poznawać nowe 
miejsca. Jego hobby to robienie piruetów, przewrotów i innych akroba-
cji w powietrzu. Pewnego razu wpadł w tarapaty, ponieważ za namową 
swojej koleżanki, Pszczoły Karoliny, szybował podczas erupcji wulkanu 
Czekoladowego. Jak sobie z tym poradził, o tym opowiada książka Ka-
mili wąskiej, zatytułowana po prostu „Motylek Marcelek”. – To bajka, 
która obrazuje, iż warto zaufać swojej intuicji i  wierzyć w  swoje moż-
liwości – mówi autorka. – Podkreśla znaczenie pozytywnego myślenia 
oraz poczucia własnej wartości. Uczy akceptacji samego siebie i innych. 
Akcentując, iż mimo różnic zewnętrznych odczuwamy zazwyczaj bardzo 
podobnie. Bajka, która wspiera wzrastanie dziecka na silnego i stabilne-
go emocjonalnie dorosłego człowieka. To pięknie ilustrowana opowieść, 
której treść pobudza wyobraźnię i fantazję nie tylko dzieci. 

ad
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współwłaściciel agencji reklamowej 
„BONO” i “Bene sport Centrum”, 
koordynator organizacji 15. Mistrzostw 
europy w Pływaniu oraz turnieju 
Pekao  szczecin Open, wielki 
miłośnik tenisa i innych sportów 
rakietowych.

Krzysztof Bobala

Biegun 
zimna

Powoli trzeba odtrąbić koniec wakacji. wakacji, które na pewno 
zapamiętamy jako wyjątkowo gorące. Temperatury powyżej 
trzydziestu stopni Celsjusza. i  to nie przez dzień czy dwa ale 
całymi tygodniami. Chyba musimy się do takiej pogody powo-

li przyzwyczajać. w sierpniu temperaturę o kilka stopni podnieśli jesz-
cze nasi lekkoatleci. To co nasi reprezentanci „wyprawiali” podczas 
Mistrzostw europy w  Belinie powodowało, że podczas telewizyjnych 
transmisji temperatura w  każdym polskim domu rosła. start i  medal, 
następna konkurencja i dwa medale. Przecieraliśmy oczy ze zdziwienia, 
chociaż każdy fan sportu spodziewał się, że będzie nieźle. Ale że aż tak!? 
Doszło do tego, że czwarte miejsce w finałach niektórzy nasi zawodnicy 
traktowali jako porażkę. rekordy życiowe, tytaniczna praca przed im-
prezą i wreszcie wspaniała atmosfera w reprezentacji spowodowała, że 
tak trochę niespodziewanie jesteśmy lekkoatletyczną potęgą, a w koń-
cowej klasyfikacji medalowej lepszą okazała się tylko wielka Brytania. 
siedem złotych medali to prawdziwa „gorączka złota” w środku lata. To 
już kolejna impreza, gdzie nasi lekkoatleci nie zawodzą. Ciężko trenują 
i efekty widać jak na dłoni. Ale tego lata mamy u nas także biegun zim-
na, który nieco schładza te wysokie temperatury. Ba dla niektórych to 
nawet „zimny prysznic” albo wylany na rozgrzane ciało, przysłowiowy 
„kubeł zimnej wody”. O  schłodzenie naszych rozgrzanych głów posta-
rali się skutecznie przedstawiciele piłki nożnej, zwanej przez niektórych 
„kopaną”. Najpierw krach reprezentacji na Mundialu. Balonik był pompo-
wany przez wiele miesięcy. Balonik pękł i się zaczęło polskie piekiełko. 

Trener, który był wcześniej noszony na rękach, nagle stał się winnym po-
rażki. zawodnicy, wcześniej podkreślający, że jesteśmy jedną drużyną, 
wspaniałym teamem, nagle stali się zgrają, wzajemnie oskarżających 
się indywidualności. Na papierze światowa potęga, w „realu” zbitek sła-
bych, kłócących się ze sobą piłkarzy. Najgorsze, że to jeszcze nie koniec 
dramatu. Niestety dla polskich kibiców ruszyły także międzynarodowe 
rozgrywki klubowe. O ile porażkę na Mundialu możemy jeszcze jakoś wy-
tłumaczyć klasą przeciwników, w końcu to najlepsze drużyny globu, to 
postawy naszych drużyn w eliminacjach Champions League czy Ligi eu-
ropy już obronić się nie da. słabość naszej ligi obnażały zespoły z Belgii 
i przede wszystkim F91 Dudelange z Luksemburga. Półamatorska dru-
żyna, w której część zawodników łączy grę w piłkę z pracą zawodową 
pewnie pokonuje mistrza Polski Legię warszawa. Jeszcze niedawno o ta-
kich drużynach mówiło się „kelnerzy”. Dzisiaj do stołu na europejskich, 
piłkarskich salonach podają polscy piłkarze. wszystkie liczące się kra-
je, mają w rozgrywkach europejskich przynajmniej po jednej drużynie. 
Polska jest czarną plamą na mapie naszego kontynentu. słabość, wstyd 
i brak perspektyw. Mentalność przegranych, byle jakość, beznadziejny 
poziom polskich rozgrywek ligowych i  wynoszenie nad poziomy mar-
niutkich piłkarzy, którzy zamiast solidnie trenować zajmują się milionem 
innych, niepotrzebnych spraw. i jeżeli w najbliższym czasie niewiele się 
zmieni, możemy spodziewać się, że staniemy się piłkarskim pośmiewi-
skiem na futbolowej mapie europy, a  zwycięstwa będziemy odnosić 
jedynie w konkursach na najbardziej wystylizowane piłkarskie fryzury. 

Felieton132 





Pianista Henryk KurkiewiczAmerykański pianista Abraham Kenner iii
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Biznes, sztuka i rozrywka
Kolejny projekt szczecińskiego przedsiębiorcy Piotra Drońskiego oraz 
architekt Agnieszki Drońskiej – Baszta Piano Cafe w  Międzyzdrojach, 
przeszedł właśnie do historii. Podczas oficjalnego otwarcia można było 
posłuchać doskonałej muzyki jazzowej na żywo w wykonaniu dwóch pia-
nistów: Abrahama Kennera iii i  Henryka Kurkiewicza. Na gości czekało 
wyborne wino i  kawa z... 24 karatowym złotem. Baszta Piano Cafe to 
miejsce, które łączy trzy sfery życia: biznes, sztukę i rozrywkę. Kibicuje-
my temu przedsięwzięciu!               

                                  ad

foto: materiały prasowe

Od lewej: Marzena Popińska, notariusz Dorota 
Andrzejewska, Beata Karbowińska i Agnieszka Drońska

Od lewej: Monika zientecka, Beata Piątak, Krystyna 
Cumanis (Atelier Cumanis), Agnieszka Drońska

Baszta Piano Cafe z lotu ptaka w Parku Chopina w Międzyzdrojach

Od lewej: Damian słojkowski, Artur worakomski, Marcin Krakowian, 
Paweł Makowski, Piotr Droński, Piotr Popiński, Adam Flegel

Bogna skarul (Polska Press), adwokat waldemar Juszczak z żoną Donatą
Piotr i Agnieszka Drońscy, gospodarze i 
właściciele Baszta Piano Cafe

Monika i Mirosław Maszońscy Urszula Golema Jack smagala z Dorotą Matuszczak

Artur worakomski (Baszta-Nieruchomości 
w warszawie)  i Beata Piątak (rotary Club 
szczecin Center)



ewelina zakrzewska, rafał zmysłowski Piotr Gąsowski w akcji

Kroniki

Golf i gwiazdy
Już od weekendu poprzedzającego tegoroczny world Amateur Golfers 
Championship, obserwować można było tłumy na polach golfowych 
w okolicach szczecina. wszyscy trenowali przed tym największym i naj-
bardziej prestiżowym turniejem w Polsce. w kategorii „Celebrities” wy-
grał Mariusz Czerkawski, który pokonał m.in. Jerzego Dudka. Laureatem 
turnieju głównego został Tomasz Mach.      

                                  ad

foto: materiały prasowe

Od lewej:  sławomir Piński, Artur Krajewski, zdzisław wolnyOd lewej: Paweł Muszyński, Filip Płaszczykowski, hokeista Mariusz Czerkawski, rafał zmysłowski 

rozmowy w kuluarach – Krzysztof Materna i Piotr Gąsowski

Jola szczepańska – Andrzejewska, Paweł Andrzejewski, Artur Krajewski 

Na pierwszym planie Anna Haas, Krzysztof Bobala Gwiazdy w komplecie

Od lewej: Piotr Gąsowski, Michał Ligocki, Mariusz Czerkawski, robert rozmus, Piotr Kruszczyński, Mikołaj Grabowski, szymon 
ziółkowski, Krzysztof Materna, Tomasz iwan, Klaudiusz sevkovic, Mateusz Ligocki, leżą: Jerzy Dudek, sławomir Piński
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wszystko dla kobiet

Nowy Lexus na salonach

foto:  Jarosław Gaszyński

Od lewej: emilia Pilarczyk (BMw Bońkowscy szczecin) i Dorota Gródecka

Od lewej: Joanna Lewandowska i Dorota Gródecka – właścicielki Tuwima Ginekologia

Od lewej: Patrycja Jakubowska, stomatolog, Aleksandra 
Marczewska, projektantka i właścicielka NoLogo

Od lewej: Katarzyna szymanowicz, renata rochoń (Liu 
Jo szczecin Kaskada), Marta Borek (Dobroplast)

Od lewej: elżbieta Malanowska i Katarzyna Łuksza (euroAfrica)

Od lewej: Marta Bilska dietetyk, iwona Pusz, kosmetolog

Od lewej: Michał Kozłowski (Lexus Kozłowski), główny bohater wieczoru, Krzysztof Dranikowski

Otwarcie Gabinetów Tuwima było zorganizowane z myślą o kobietach 
i dla kobiet. Gościem specjalnym była Aleksandra Marczewska, projek-
tantka i właścicielka marki NoLogo, która chętnie udzielała porad doty-
czących stylu i sposobu ubierania się.  Podczas spotkania panie mogły 
dokonać zakupu z nowej kolekcji markii dowiedzieć się szczegółów doty-
czących zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej.                                                                              

ad

Hucznie obchodzono premierę najnowszego Lexusa es. Kilkadziesiąt 
osób przyszło podziwiać, a także testować jego możliwości w salonie 
Lexus Kozłowski. Pojawiło się wielu znakomitych gości i potencjalnych 
klientów nowego modelu. O podniebienia tradycyjnie zadbało exotic re-
stauarants serwując japońskie przystawki i dania.                                        ad

foto: Jarosław Gaszyński 

Od lewej: Beata Kozłowska (Audit-expert) i Dorota Malasiewicz (VitroLive)

Krzysztof Dranikowski (Lexus 
Kozłowski) i Małgorzata Kozłowska

Mariusz Łuszczewski (exotic restaurants) 
i mecenas Marek Mikołajczyk

Gospodarze premiery: Małgorzata 
i Jan Kozłowscy (Lexus Kozłowski)

Mecenas Grażyna wódkiewicz z mężem 
ryszardem Ostachiewczem



Już po raz drugi szczecińskie kobiety sukcesu spotkały się w ramach ini-
cjatywy „szczecin Business Ladies”, by wymienić się doświadczeniami. 
spotkanie poprowadziła Katarzyna Opiekulska z  LsJ Hr Group,  a  go-
ściem specjalnym była sylwia Królikowska, która w  pełnym humoru 
wystąpieniu opowiedziała o kobiecej asertywności. Dzięki uprzejmości 
storrady Park oraz showroomowi mebli Kinnarps, spotkanie odbyło się 
w stylowym otoczeniu, a jego finał miał miejsce się na dachu budynku, 
skąd uczestniczki podziwiały pokazy sztucznych ogni w ramach festiwa-
lu Pyromagic.                                                                                                           ad

Kroniki 137 

Business Ladies w komplecie

Kobiety biznesu, kobiety sukcesu

Urodziny w dobrym towarzystwie

foto: Jarosław Gaszyński 

Był tort, były fajerwerki

Od lewej: Anna Turkiewicz, Sylwia Majdan, Magdalena PawlakOd lewej: Agnieszka Ostrowska, sylwia Królikowska, Magdalena Kowalska, sylwia Trojanowska

Pamiątkowe zdjęcia: Kasia Buja i Aleksandra Charuk

Od lewej: Beata Pluta, Katarzyna Koroch, Katarzyna Opiekulska

Już od 6 lat Towarzyska rozpieszcza swoich gości i dba o ich dobre samo-
poczucie i jeszcze lepsze trunki. Gospodarze i właściciele – Kinga i Marcin 
Nalewaj godnie przywitali gości i przyjaciół. Był tort, toasty, tańce i reci-
tal duetu Jackpot. Dodatkowo swoje urodziny obchodził przyjaciel i stały 
bywalec Towarzyskiej Adalbert Kitzinger, który również zaśpiewał.

                                     ad

foto: Jarosław Gaszyński 

Od lewej Kinga Nalewaj, Marcin Nalewaj, właściciele, Dominika Budzar, managerka

Przyjaciele Towarzyskiej: Maciej Kazuba i Kasia Buja-Kazuba

Adalbert Kitzinger, który tego 
dnia miał również urodziny 

Jolanta Kowalewska

imprezę poprowadził szymon Kaczmarek

Od lewej: Monika Pyrek, Aleksandra Charuk



Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

Bloom ul. Koralowa 64X 
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13 
Eurofitness  (Netto  Arena) ul. Szafera 3 
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B 
Fitness Club ul. Monte Cassino 24  
Mazowiecka 13 ul. Mazowiecka 13
Marina Sport ul. Przestrzenna 11 
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46  
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
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

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
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5 
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1 
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska  7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9 
Medestetic ul. Okulickiego 46
Odnowa  al. Bohaterów Warszawy  Galeria Nowy Turzyn, I piętro    
OXY Beauty  ul. Felczaka 18/U1  
Perfect Studio, ul. Rayskiego 20
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3 
Royal Studio ul. Łokietka  7/10 
Royal Thai Massage ul. Sienna 4   
Saint Studio Fryzjerskie ul. Boh. Getta Warszawskiego 8
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
SPA Evita Przecław  96E 
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D  
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3 
Studio Monika Kołcz  ul. Św. Wojciecha 1/9
Vessna ul. Królowej Jadwigo 46/1
Verabella ul. Jagiellońska 23
Vitamin Clinic al. Wojska Polskiego 215
Well Spring Tai massage  ul. Kaszubska  13/4A  
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16

INNE

13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48 
Follow Me ul. Kolumba 1 
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5  
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27 
Neckermann al. Wojska Polskiego 11 
Neckermann CH Galaxy – II piętro
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34 
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28  
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73 
Sala koncertowa ul. Energetyków 40
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14 
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny  
ul. Niemierzyńska 17A 
Teatr Polski ul. Swarożyca 
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4  
Unity Line pl. Rodła 
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34 
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13 
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2 
Zamek Punkt Informacyjny  ul. Korsarzy 34 
Zapol al. Piastów 42 

Paladin ul. Jana z Kolna 7 
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9 
Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1 
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Porto Grande  Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43 
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1 
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14 
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9 
Ricoria al. Powstańców Wielkopolskich 20 
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów  1
Shanghai Rynek Sienny 4
Spotkanie al. Jana Pawła II 45 
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7 
Stockholm Kitchen&Bar  Bulwar Piastowski
To i owo ul. Zbożowa 4  
Tokyo  ul. Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława   
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi  ul. Nowy Rynek 2 
Willa Ogrody ul. Wielkopolska  19  
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65 
Wół i Krowa ul. Wielka Odrzańska 20
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11

SKLEPY

5 Plus  ul. Jagiellońska  5 
Arkadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6 
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2 
Atrium Molo  ul. Mieszka I 73 
B&M  al. Wojska Polskiego 43  
Batty Barcley CH Galaxy – parter 
Bella Moda ul. Bogusława  13/1  
Brancewicz al. Jana Pawła II  48 
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 78  
Chiara Boutique ul. Bogusława 12/2 i 11/1 
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11 
Hexeline CH Galaxy - parter   
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 

Fabryka  Deptak Bogusława 4/1 
Fanaberia Deptak Bogusława 
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego  4  
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Secesja Cafe al. Jana Pawła II 19/1  
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17 
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67 
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73 
Sowa Cukiernia ul. Struga 42 
Sowa Cukiernia CH Galaxy 
Solony Karmel ul. Rydla 52

KLUBY

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

MOTORYZACJA

Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki Ustowo 56 
BMW i MINI przy rondzie Hakena 
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B 
Harley Davidson ul. Gdańska  22A 
Holda – Jeep i Lancia ul. Gdańska  7 
Honda ul. Białowieska 2  
HTL ul. Lubieszyńska 20 
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I  25  
Łopiński  VW ul. Madalińskiego 7 
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B 
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I  30 
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88  
Moto 46 ul. Kurza 1 
Moto 46 ul. Kurza 4
Opel Kozłowski ul. Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D  
Polmotor ul. Struga 31B 
Polmotor ul. Szymborskiej 6 
Polmotor Ustowo 52
Skoda ul. Struga 1A 
Subaru ul. Struga 78A 
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I  25B  
Toyota Kozłowski ul. Struga 17 
Volvo ul. Pomorska 115B 
VW ul. Struga 1B 

NIERUCHOMOŚCI

Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2  
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45 
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15 
SGI  pl. Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska  20/4 
Apartamenty ul. Panieńska 11

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 15
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim) 
Jin Du al. Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1 
Miejska ul. Śląska 12/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1 
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe  ul. Nowy Rynek 5  

GABINETY LEKARSKIE

AMC ul. Langiewicza 28/U1
Centrum Rehabilitacji Duet  al. Wojska Polskiego 70 
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1 
Dentallica ul. Mickiewicza 48/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1 
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1 
EMS  al. Wojska Polskiego 31/4
ESTETIC Klinika Zawodny  ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinet Okulistyczny Ewa Wojciechowska ul. 5 Lipca 3/1
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Kolmed ul. Mazurska 7
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul. Bolesława Śmiałego 17/2
Marosz Gabinety Medycyny Estetycznej ul. Kazimierska 2G/2 (wejście od ulicy 
Ku Słońcu)
Medicus  pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) al.Piastów 30
Optegra ul. Mickiewicza 138 
ORTO PERFEKT ul. Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz ul. Partyzantów 3/2 
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul. Śląska 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczna ul. M.Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul. Krzywoustego 19/5
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
USG dr Magdalena Salamaga ul.Arkońska 51/4
Vitrolive Przychodnia Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 103

HOTELE

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

KANCELARIE

Lizak, Stankiewicz, Królikowski -  kancelaria adwokacka  al. Boh.Getta 
Warszawskiego 1/4 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur - kancelaria adwokacka  ul. Klonowica 30/1 
Andrzej Marecki Królowej - kancelaria adwokacka  ul. Kr.Jadwigi 13/12 
Mikołaj Marecki sekretariat- kancelaria adwokacka św. Ducha 5A/12 
Gozdek, Kowalski, Łysakowski -  adwokaci i radcowie  ul. Panieńska 16  
Tomasz Kordus - kancelaria adwokacka ul. Felczaka 11 
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik – kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino 
7/1 
Dariusz Jan Babski - kancelaria adwokacka  ul. Bogusława 5/3 
Aleksandruk-Dutkiewicz - kancelaria adwokacka ul. Wyszyńskiego  14 
Licht Przeworska- kancelaria adwokacka ul. Tuwima 27/1 
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokacka ul. Odzieżowa 5  
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22 
Skotarczak, Dąbrowski, Olech -  kancelaria adwokacka ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kancelaria notarialna al. Jana Pawła II 17 
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka ul. Narutowicza  12
Waldemar Juszczak -  kancelaria adwokatów i radców al. Niepodległości 17 
ZBROJA -  adwokaci  ul.Więckowskiego 1b/8 
 
KAWIARNIE

Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Cafe 22 pl. Rodła 8
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Coffee Costa  GK KASKADA
Coffee Costa  CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Columbus Coffe ul. Królowej Jadwigi 12 
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro





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


