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I znowu wrzesień. Ani się człowiek obejrzał, a lato umknęło prze-
płoszone nadchodzącą jesienią. Nasz zespół redakcyjny nieco 
rozleniwiony wakacyjnym wypoczynkiem, (chociaż słońca trze-
ba było szukać w tym roku) mocno pracował nad nowym wyda-

niem, by jak zawsze pokazać rzeczy ciekawe i wyjątkowe.

Oddajemy w  wasze ręce magazyn z  nadzieją, że każdy znajdzie 
w nim coś dla siebie. Ja, redagując teksty, znam je wszystkie dosko-
nale. Nie jestem więc obiektywna i mam wewnętrzne przeświadcze-
nie, że niemal wszystko co jest w  numerze, powinno was zainte-
resować. To oczywiście niemożliwe, niemniej jednak – zapewniam 
– bardzo się staramy.

wrześniowy Prestiż mocno zdominowany jest przez tenis. Nic 
dziwnego, bowiem Pekao szczecin Open kończy w tym roku 25 lat! 
Mamy zaszczyt i przyjemność być partnerem medialnym turnieju, 
który bez wątpienia jest wizytówką naszego miasta i jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń roku. w wydaniu znajdziecie sporo artyku-
łów poświęconych tej tematyce, między innymi zdjęcia archiwalne, 
które pokazują jak bardzo turniej zmienił się przez jakby nie patrzeć 
– ćwierć wieku.

w  tym kontekście naturalny był wybór bohatera wrześniowej 
okładki. Jerzy Janowicz to postać wzbudzająca niemałe kontrower-
sje. Można go lubić bądź nie – nie sposób przejść obok niego obojęt-
nie. A prawda jest taka, że ten przystojny i piekielnie zdolny chłopak 
jest gwiazdą polskiego tenisa. Dlaczego „Jerzyk” nie lubi wywiadów 
i dziennikarzy? Jak walczy ze skrajnymi emocjami? Jakie ma zdanie 
na temat polskiego tenisa? To wszystko i jeszcze więcej znajdziecie 
w wywiadzie Tomasza Dobieckiego.

wartych przeczytania jest oczywiście wiele tekstów, ale jeden 
z nich polecam szczególnie. Mam na myśli wywiad z dr ewą Kempi-
sty – Jeznach, specjalistką w dziedzinie medycyny męskiej. Tak jak 
kobiety mają swoje Hashimoto ( wśród moich koleżanek ta choroba 
robi prawdziwą „karierę”), panowie mają coraz większe problemy 
z testosteronem, którego zabójcą jest stres. A mężczyzna XXi wie-
ku jest nieprawdopodobnie zestresowany. spadek testosteronu po-
woduje depresję, zespół wiecznego przemęczenia, zanika też libido, 
więc potencja nie jest taka jak kiedyś. Na szczęście mężczyźni już 
dawno przełamali tabu i przychodzą po pomoc coraz częściej. Do-
bra wiadomość dla pań, która płynie z lektury wywiadu jest taka, że 
chłopaka, męża czy kochanka można skutecznie „naprawić”. 

izabela Marecka 

Od naczelnej6 
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Krzywym okiem
No i po lecie. Było jakie było, ale to już historia. w każdym razie kto był 
w  sierpniu w  szczecinie, ten chyba nie może narzekać na brak atrak-
cji. Finał regat The Tall ships races, festiwal fajerwerków Pyromagic, 
wodne szaleństwo, czyli water show i  na koniec Mistrzostwa europy 
w  Piłce siatkowej. zatrzymajmy się jednak przy water show. w  jego 
skład weszło kilka niezwykle atrak-
cyjnych konkurencji m.in. skoki z  20, 
22 i 27 metrów z Trasy zamkowej do 
Odry w  wykonaniu zawodników ze 
światowej czołówki oraz tzw. „sko-
ki na bombę” z wysokości 4 metrów. 
wspaniałe widowisko, niespotykane 
nigdzie indziej w  kraju! Ale według 
nieoficjalnych informacji był też 
pomysł, aby w  tych konkurencjach 
wzięli udział inni zawodnicy. Były już 
skoki do wody w  wykonaniu celebry-
tów? Były. Lipa i  nuda. A  tu pojawiła 
się szansa, aby swoje umiejętności 
zaprezentowali… polscy politycy - lo-
kalni i z ogólnokrajowej czołówki! re-
prezentanci wszystkich partii. Prze-
cież są mistrzami skoków! iluż z nich 
zrobiło np. skok „na kasę”, skok „na 
stołek”, skok „w  bok” (nie tylko mał-
żeński, ale np. partyjny), czy też zasły-
nęli akrobacjami przy korycie władzy. 
Mogli też pojawić się i tacy, którzy wy-
konali „spiralę śmierci”, czyli skok „na 
bombę” z  wysokiego pułapu władzy 
aż na samo dno. Bo to co to dla nich 
wszystkich jakiś tam skok do wody! 
Choćby i  najgłębszej! Mogli przyje-
chać do szczecina i  zaprezentować 
swoje umiejętności. Kilku politykom 
takie skoki do Odry przydałyby się, ot 
choćby dla ochłody rozpalonych głów, 
kilku na pewno zyskałoby tak upragniony poklask i sławę, jeszcze inni ja-
kąś ryzykowną akrobacją mogliby w końcu przekonać do siebie kapryśny 
elektorat, a niektórzy, znani już akrobaci i skoczkowie, mogliby zapre-
zentować jakieś swoje nowe umiejętności, nowe numery mrożące krew 
w żylakach i znowu czymś zaskoczyć. Pełne pole do popisu! szkoda, nie-
wykorzystana szansa! Może za rok uda się taki skok?!

Nie na darmo psy wyły przez kilka nocy z rzędu. Masło podrożało, po-
jawiły się trąby powietrzne i nawałnice, prezydent rP spadł ze skutera 
wodnego a  HBO ujawniło przed czasem przedostatni odcinek siódmej 
serii „Gry o  tron”. Czy trzeba jeszcze innych zapowiedzi nieszczęścia? 
Nie trzeba. i  stało się! w  poniedziałek 21 sierpnia w  niektórych miej-

scach świata w środku dnia na chwilę 
zapanowały ciemności. Doszło do cał-
kowitego zaćmienie słońca! zostało 
nazwane wielkim Amerykańskim za-
ćmieniem. Dlaczego? Bo tylko osoby 
przebywające wtedy w  UsA mogły 
je zobaczyć na własne oczy. reszta 
mogła oglądać zaćmienie „na żywo” 
w internecie. i od razu pojawiły się py-
tania: czy to przypadek? Dlaczego tyl-
ko w UsA? A może to kolejny amery-
kański spisek? Może to więc prawda, 
że np. elvis Presley żyje i  ukrywa się 
na terenie jednego z byłych koszaliń-
skich PGr-ów a kosmici, czyli „obcy” 
są wśród nas? Bo dlaczego zaćmienia 
nie było widać  w  Polsce? Dlaczego 
nie w  szczecinie? znowu zostaliśmy 
pokrzywdzeni i  pominięci! Pytamy 
więc: kto znowu i co zaniedbał? Czyja 
to jest wina? rządu, czy opozycji? Żą-
damy powołania komisji śledczej w tej 
sprawie! Dosyć takiego traktowania 
nas, szczecinian! Chcemy zaćmienia 
słońca tu i  teraz! A  nie, jak wyliczyli 
naukowcy, że najbliższa okazja do 
obserwacji tego zjawiska z terenu Pol-
ski nastąpi za 118 lat! (7 października 
2135 roku). A  kogo to dziś obchodzi! 
i co z tego, że całkowite zaćmienia na-
stąpią 12 sierpnia 2026 roku i  będzie 
je można oglądać z  terenu Hiszpanii 

i 2 sierpnia 2027 roku z egiptu? Czy pocieszeniem dla nas ma być infor-
macja, że 10 czerwca 2021 roku, z Polski widoczne będzie częściowe za-
ćmienie słońca. My chcemy całkowitego! Należy nam się! i lepiej, żeby to 
zostało załatwione szybko. Bo w przyszłym roku są wybory samorządo-
we, potem parlamentarne… A jak się społeczeństwo wkurzy i nie dosta-
nie tego co chce, to wiecie…

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: Grzegorz Dolniak
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ryba w  bułce coraz częściej po-
jawia się w  menu szczecińskich 
lokali, ale bistro na kółkach ser-
wujące rybę na wiele sposobów to 
nowość na kulinarnej mapie nasze-
go miasta. „rybeczka Bułeczka” 
proponuje świeże kanapki z rybą, 
burgery rybne, sałatki rybne, ryby 
wędzone czy paprykarz. Doskona-
ła propozycja na śniadanie, lunch, 
szybką przekąskę po pracy czy 
na imprezę. Firma szykuje także 
patery śledziowe na zamówienie, 
a food truck znajdziemy w czwar-
tek, piątek (9-18) i  sobotę (9-14) 
przy rynku Pogodno.

szczecin, rynek Pogodno, 
ul. Mickiewicza

restauracja choć nowa, to już 
znana na mieście z  kolorowych 
burgerów i dań z grilla, w których 
się specjalizuje. Bazuje na pro-
duktach regionalnych. w  menu 
znajdziemy m.in. żeberka, steki, 
pastrami, szarpaną wołowinę 
i wieprzowinę, a także rzadkość – 
raki w kilku odsłonach. Kucharze 
sami produkują domowe frytki, 
sosy czy wypiekane na miejscu 
zielone i czerwone bułki do burge-
rów. Do tego ciemne i  jasne cze-
skie piwo z kija czy orzeźwiające 
lemoniady. 

szczecin, ul. Krzywoustego 14

Kids Arena

rodzinny Park rozrywki Kids Are-
na tworzy 16 namiotów sferycz-
nych o łącznej powierzchni ponad 
4000 m, w których kryją się atrak-
cje dla najmłodszych i  nie tylko. 
wśród nich m.in. 8 tematycznych 
sal urodzinowych, gigantyczny 
„małpi gaj”, ścianka wspinaczko-
wa, park trampolin, zjeżdżalnie 
czy boisko do piłki nożnej, a poza 
licznymi dmuchanymi zabawkami 
także strefa gier ruchowych i Nerf. 
starszych zainteresować może 
kino sferyczne, a  rodzice mogą 
spędzić czas przy planszówkach 
lub w restauracji. 

szczecin, ul. staszica 1

Rybeczka BułeczkaRuszt Grill House

Powstała w szczecinie marka uni-
katowego obuwia, inspirowanego 
dalekimi podróżami projektanta. 
za każdą parą butów stoi nieba-
nalna historia, bo tworzone są nie 
tylko z  wysokiej jakości włoskiej 
skóry, ale także z  kolekcjonowa-
nych podczas wojaży tekstyliów, 
które wyróżniają się bogatą kolo-
rystyką i  egzotycznym wzornic-
twem. Damskie i męskie obuwie, 
które dostępne jest w  dwóch li-
niach: bardziej eleganckiej Oxford 
i  casualowej Derby, pomoże 
wyróżnić się z  tłumu i  pasuje na 
różne okazje. Do kupienia przez 
internet.

www.liebrestyle.com

Liebre Style
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Piotr Banach, współzałożyciel i pierwszy lider Hey dołączy gościnnie do 
zespołu podczas trasy koncertowej z  okazji 25-lecia istnienia grupy. 
Trasa „Fayrant Tour” wystartuje w połowie listopada i obejmie siedem 
miast. Hey w tym historycznym składzie do szczecina zawita 25 listo-
pada.

„zaproszenie, które dostałem od Kaśki Nosowskiej i reszty zespołu do-
tyczy tylko (a może raczej aż) siedmiu jesiennych koncertów i zakłada, 
że zagramy w  starym składzie sześć lub osiem piosenek z  moich cza-
sów – pisze Piotr Banach w oficjalnym oświadczeniu, które pojawiło się 
na jego facebookowym profilu. Nie jest to na stałe, a tylko na tydzień 
(7 koncertów). Nowej płyty też nie nagramy, choć złożyłem propozycję 
byśmy nagrali razem okolicznościową piosenkę. Nie jest to wykluczone, 
ale zespół ma bardzo napięty harmonogram, więc może skończyć się tyl-
ko na planach. Tak, czy owak cieszę się, że znów spotkamy się na scenie, 
bo im jestem starszy, tym bardziej doceniam wyjątkowość tamtej kon-
figuracji i to, co wspólnie stworzyliśmy w przyjaznych dla rocka latach 
dziewięćdziesiątych.” My już odliczmy dni do tego wydarzenia.

ad

szczeciński alpinista Marcin „Yeti” Tomaszewski specjalizuje się w wyty-
czaniu nowych dróg alpinistycznych w bardzo trudnych rejonach świata. 
Na początku sierpnia, po miesięcznej eksploracji północno-zachodnich 
wybrzeży Grenlandii, wyprawa kierowana przez Tomaszewskiego z suk-
cesem powróciła do Polski. 

Poza Tomaszewskim wyprawę tworzyli: alpiniści wojciech Malawski 
i Konrad Ociepka; operator kamery i dokumentalista: Mateusz solecki 
i sławomir ejsymont oraz kapitan jachtu oceanicznego Berg – Artur Ber-
gier. Cel wyprawy został osiągnięty. – wytyczanie nowych dróg polega 
na wyszukiwaniu naturalnych formacji, które pozwalają pokonać ścia-
nę – wyjaśnia Marcin Tomaszewski. w ten sposób właśnie rozpoznany 
został masyw górski Old Man w  okolicy fiordów Ummanaq, na który 
składa się siedem skalnych turni. Na jednej z nich powstała pierwsza pol-
ska droga. zdobyta turnia nazwana została przez polski zespół europą. 
Drugi masyw złożony z dwóch skupisk skalnych położonych na wyspie 
Akuliaruseq oraz Kangeq przedstawia ogromne możliwości eksploracji 
dla przyszłych wypraw. Na jednej ze ścian w ciągu jedenastu dni popro-
wadzona została prawdopodobnie najtrudniejsza w skali wspinaczkowej 
droga alpinistyczna Grenlandii. rejon nazwany został na cześć jachtu, 
którym przypłynęła wyprawa i jego kapitana Bergland, a dziewiczy zdo-
byty przez alpinistów szczyt Anchor wall.                                                      ad
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13 Wydarzenia

Tomasz Lazar jeździ po świecie by uchwycić swoim obiektywem to, co 
najciekawsze. Po podróży do Japonii, gdzie zrobił fascynujący materiał o 
nocnym życiu w Tokio i Lesie samobójców przyszedł czas na tegoroczny 
fashion week w Paryżu.

Pierwsza tego typu impreza była w  Łodzi następne już w  Londynie, 
Mediolanie i  Paryżu, kiedy Tomasz Lazar otrzymał zlecenie zrobienia 
zdjęć z tych wydarzeń do modowego dodatku The New York Magazine. 
w tym roku zawitał ponownie na „haute couture” w Paryżu, tym razem 
pracował dla prawdziwej biblii mody, czyli Cr Fashion Book, które obok 
Vogue’a jest najbardziej opiniotwórczym, w temacie mody, magazynem 
na świecie. – Tego typu zlecenie to chyba marzenie każdego fotografa – 
mówi Tomasz Lazar. – Aktualnie magazyny mają na to bardzo mało cza-
su, zlecenie zazwyczaj trwa 4-5 dni. wynika to zazwyczaj z ograniczone-
go budżetu i tego by materiał ukazał się możliwie jak najszybciej. To nie 
te czasy, kiedy fotografa wysyłano na półtora miesiąca na zrealizowanie 
materiału. To już rzadkość.

w tym roku Tomasz miał okazję sfotografować backstage trzech wiel-
kich paryskich pokazów: Diora, Armaniego i elie saab. To najważniejsze 
w roku wydarzenie w świecie mody, z drugiej strony wygląda nieco ina-
czej. – wszystko zależy od rangi pokazu, ten w Paryżu jest faktycznie 
najważniejszy. Projekty tutaj pokazywane nie znajdują się później w nor-
malnej sprzedaży, bardzo często są to jedyne egzemplarze. Atmosfera, 
jaka panowała na backtage’u tych marek to spokój i profesjonalizm. Tu-
taj każdy ma pracę do wykonania, począwszy od modelek, przez fryzje-
rów, makijażystów, a skończywszy na fotografach. sami projektanci nie 
lubią być fotografowani, często mają to zastrzeżone. są skupieni na pra-
cy, np. Giorgio Armani – nie pozwala na zdjęcia, nie rozmawia, ale widać 
po nim, że jest to człowiek wielkiej klasy, całkowicie oddany swojej pasji. 
Dla mnie dodatkową przyjemnością przy takich zleceniach jest jeszcze 
to, że spotykam moich kolegów po fachu, to okazja by porozmawiać, 
nadrobić zaległości towarzyskie – dodaje Lazar.
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ewa Huryń oraz zbyszek Kapuściński wrócili do kraju. w  lipcu podjęli 
się arcytrudnego zadania. Chcieli pokonać ultramaraton, a  następnie 
wspiąć się na Matterhorn. Plan wykonali tylko w połowie. 

Dopisało zdrowie, forma oraz sprzęt. Do wykonania zadania w  stu 
procentach zabrakło tylko jednego – szczęścia. – Najpierw pobiegnę 
w Austrii w biegu górskim na 50 kilometrów, a następnie wejdę od stro-
ny włoskiej, trudniejszą drogą, na alpejski szczyt Matterhorn – mówiła 
przed rozpoczęciem wyzwania ewa Huryń, biegaczka oraz… szczecińska 
księgowa. Jechała pełna nadziei, ale i pewności, że uda się jej – razem ze 
swoim partnerem zbyszkiem Kapuścińskim - dokonać obu tych rzeczy. 

zaczęło się doskonale. Ultramaraton na dystansie 50 km ewa pokona-
ła w czasie lekko ponad 8 godzin. zajęła 7. miejsce w swojej kategorii. 
– Następnego dnia, z samego rana ruszyli w 800-kilometrową trasę do 
włoch, aby 9 godzin później zameldować się u stóp Matterhornu – opo-

wiadają przedstawiciele firmy Polmotor subaru Team, sponsorzy, którzy 
byli obecni podczas całego wydarzenia. – Po szybkim przepakowaniu, 
oraz śnie, rano wyruszyli na Matterhorn. Pogoda u  stóp góry nie na-
strajała optymistycznie, było gorąco, padał deszcz, a z każdym metrem 
w górę widzieli coraz bardziej zamrożony i ośnieżony szczyt.

ewa i  zbyszek z  50-kilogramowymi plecakami, dotarli do schroniska, 
w którym przebrali się w suche i cieplejsze ubranie. Od schroniska po-
goda drastycznie się zmieniała, na wysokości 3000 merów n.p.m padał 
śnieg na przemian z deszczem, skały były pokryte cienką warstwą lodu, 
która nie pozwalała na przebicie się rakami. Kilkaset metrów dalej, wi-
doczność została ograniczona tak bardzo, że dalsza wspinaczka była 
niemożliwa. ze względów bezpieczeństwa ewa ze zbyszkiem podjęli 
decyzję o zakończeniu wspinaczki. Obfite opady deszczu oraz śniegu nie 
dały szansy również w zdobyciu grani zugspitze i Alpspitze.
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(Nie)codzienność 
w kadrze

Mobilny 
instytut designu
Polish Design island to projekt prezentujący najciekawszy design z kra-
ju, kilkudziesięciu projektantów, współpracę dziesięciu regionów Polski, 
pięciu miast europejskich oraz ośmiu tygodni ekspozycji. 

impreza zaczęła się latem w Gdańsku, by we wrześniu odwiedzić Brukse-
lę, w październiku Kopenhagę i Łódź i na wielki finał zawitać do szczeci-
na (20-29 październik). Tegoroczna edycja mierzy się z hasłem „ekologii” 
i jej podporządkowuje wybór eksponatów. w projekcie bierze udział 30 
designerów z całej Polski, wśród których znajduje się dwóch laureatów 
najbardziej prestiżowej nagrody w  designie: red Dot. – są to Malafor 
z Gdańska oraz Oskar zięta z Dolnośląskiego, którego wizytówką jest in-
nowacyjna technologia dmuchania stali, ale także fakt współpracy choć-
by z NAsA – wymienia Monika Petryczko. w szczecinie oprócz prezenta-
cji wystawy w kontenerze znacznie rozbudowanej, odbędą się prelekcje, 
pokazy filmów oraz pokaz mody. Nie zabraknie muzyki oraz kilku bardzo 
europejskich niespodzianek – szczeciński dizajn to coraz bardziej wido-
wiskowe realizacje z Hayką, Loftem Kolasiński i Pawłem Machometem 
na czele. warto wspomnieć także o mniej znanej, a  realizującej zamó-
wienia na cały świat, łącznie z głębokim wschodem, firmie Nius, którą 
z pewnością także ugościmy na październikowym, szczecińskim podsu-
mowaniu projektu. zapraszamy do oglądania, a wystawców do zgłoszeń 
pod adresem: polishdesignisland@gmail.com.                                              ad
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„wolontariat hospicyjny w obiektywie”, to tytuł multimedialnej wysta-
wy fotografii Tomasza Pasuli, której premiera odbędzie się 28 września 
w starej rzeźni. Będzie to rzecz wyjątkowa, bo będąca intymną fotodo-
kumentacją pracy wolontariuszy opiekujących się nieuleczalnie chorymi 
pacjentami w ich domach. 

– wolontariat hospicyjny jest wyjątkową formą ofiarowywania swojego 
czasu wolnego na rzecz nieuleczalnie i terminalnie chorych pacjentów. 
Jego idea, dla wielu może wydać się trudną do udźwignięcia. stąd chęć 
zespołu hospicyjnego, by oswoić temat choroby i    pokazać hospicjum 
w  innym wymiarze. wolontariusze to nierzadko jedyni przyjaciele na-
szych pacjentów – mówi Kinga Krzywicka, prezes zarządu zachodniopo-
morskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. – Tomek włożył dużo serca 
i pracy w ten projekt. Tomasz Pasula w swojej pracy fotografa dokumen-
talnego stara się” skupić na zwykłej codzienności, tej, która z dnia na 
dzień przechodzi bez echa, nie mając najmniejszych szans, by zapisać 
się na kartach historii.” Udokumentował między innymi życie pasterzy 
w  przeklętych górach Albanii, zniszczone ulice Prisztiny w  Kosowie, 
mieszkańców granicy turecko-irańskiej, kulturę świętych sadhu i rytuał 
kremacji w indiach, życie codzienne ludzi w Tajlandii, Kambodży, na Ku-
bie, w egipcie i wielu innych krajach. zdjęcia jego autorstwa są prezen-
towane w galeriach i publikowane w czasopismach.                                ad
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Kajak, który musiał pokonać 600 kilometrów lądem, na trasie ze szcze-
cina do Częstochowy był inspiracją do niezwykłego filmu o Aleksandrze 
Dobie. Ten słynny podróżnik kolejny raz zadziwia i zachwyca, ale także 
da się poznać bliżej dzięki „Happy Olo – Pogodnej Balladzie o Olku Do-
bie”.

O słynnym kajakarzu z Polic słychać od dawna. Mało kto nie zna jego sza-
lonych wypraw, których nie powstydziłby się niejeden młody śmiałek. 
A to właśnie pogodny 70-latek pokonuje samotnie Atlantyk i zachwyca 
młodością ducha. Pod koniec września, dzięki nowemu filmowi, pozna-
my go jeszcze lepiej.

Pomysł nakręcenia filmu wziął się z życia. Gdy Aleksander Doba wrócił 
ze swojej drugiej wyprawy jego kajak w  kontenerze wracał ze stanów 
zjednoczonych. sprzęt trzeba było przetransportować z Częstochowy 
do szczecina i  tak zbiegły się drogi współreżysera filmu i  samego bo-
hatera. Dzięki 600 kilometrowej podróży narodził się pomysł pokazania 
Aleksandra Doby trochę inaczej. – Chłopaki zorganizowali przyczepkę 
i  przejechali Polskę wszerz. Podczas tej wspólnej podróży mieli mnó-
stwo czasu na godziny rozmów i doszli do wniosku, że warto sportre-
tować Olka w postaci filmowej właśnie – mówi Daniel wojciech Macuk 
kierownik produkcji

Prace nad filmem trwały od września do października 2015 roku, a całość 
miała być skończona w maju następnego roku. Jednak kwestie montażo-
we przedłużały się, a Aleksander Doba planował swoją trzecią wyprawę 
transatlantycką. zapadła więc decyzja o rozszerzeniu historii, co pocią-
gnęło za sobą przesunięcie premiery. Film pokazuje drogę, jaką pokonał 

podróżnik z kajakiem po Polsce, a wyimaginowane postaci, które poja-
wiają się podczas tej podróży, podkreślają młodzieńczą naturę bohate-
ra. Film wzbogacony jest o  dokumentalne materiały Pana Aleksandra, 
dzięki czemu jeszcze lepiej można uchwycić postać. – Fabuła jest oparta 
o jego bogate doświadczenie, jego opowieści i dzięki temu pokazuje ja-
kim jest człowiekiem. A jest osobą, którą w wieku 70 lat zachowała w so-
bie radość dziecka, a wszystkie swoje wyczyny nazywana dążeniem do 
realizacji własnych marzeń. To wszystko sprawia, że można czerpać od 
niego dużo energii – Daniel wojciech Macuk kierownik produkcji

„Happy Olo – Pogodna ballada o Olku” utrzymana jest w konwencji kina 
drogi, co w połączeniu z niebanalną postacią, szalonymi filmami z wy-
praw po Atlantyku, animacjami ilustrującymi przygody i  piosenkami, 
daje idealną kompozycję. Na seans powinni się wybrać wszyscy, nie-
zależnie od wieku, ponieważ film z jednej strony będzie pokazywał, że 
pomimo skończonych 70 lat można spełniać marzenia, być aktywnym 
i  dokonywać rzeczy wręcz niemożliwych. z  drugiej natomiast, nauczy 
pokory, szacunku do innych ludzi i sił natury. Bo, jak mówi główny boha-
ter – z życia trzeba korzystać najlepiej jak się umie.

– Gdy zaczynałem nie miałem wiele – uczyłem się, pracowałem, zdoby-
wałem doświadczenie i tak sobie myślę, że w życiu należy wykorzystać 
to, co się ma i to, co można należy robić najlepiej. Przecież życie mamy 
tylko jedno – mówi Aleksander Doba.

Film można było zobaczyć już na kilku festiwalach, ale dla szerszej pu-
bliczności seanse kinowe rozpoczną się 29 września.  
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Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak

Fotografie 
poruszające

Najpiękniejsze kobiety 
świata w szczecinie

w Muzeum Narodowym w szczecinie, w gmachu przy wałach Chrobrego 
przez cały wrzesień można oglądać wystawę prac jednej z najwybitniej-
szych postaci fotografii polskiej – zofii rydet. To pierwsza tak obszerna 
prezentacja jej fotografii w szczecinie. wystawa została przygotowana 
we współpracy z Galerią sztuki współczesnej Miejsce sztuki 44 w Świ-
noujściu.

Jej fotograficzny dorobek porusza ogromem, artystyczną jakością oraz 
siłą historycznego zapisu. Na szczecińskiej wystawie prezentowany jest 
jedynie jego skromny fragment – prace z cykli „Czas przemijania”, „Świat 
uczuć  i  wyobraźni” oraz „Nieskończoność dalekich dróg”.  Te fotogra-
fie są rzadziej prezentowane publicznie i mniej znane niż sztandarowe 
dzieło zofii rydet „zapis socjologiczny”, ale wszystkie łączy charakte-
rystyczny dla artystki klimat przemijania, starości i śmierci. Twórczość 
rydet wpisana jest w nurt fotografii dokumentalnej, i pomimo upływu 
dekad jest aktualna i prowokacyjna. Żeby pokazać prace z jej najpopu-
larniejszych cykli galerie stoją w kolejce. Kurator wystawy, Andrzej Pa-
wełczyk, zapowiada, że za rok pokaże jej kolejne prace, dotychczas nie 
prezentowane na wystawach, a wykonane w... szczecinie i Świnoujściu. 

nath

Takiego wydarzenia w  naszym mieście jeszcze nie było. 9 września 
w Operze na zamku odbędą się wybory Miss Natural intercontinental. 
Do szczecina przyjedzie 20 najpiękniejszych dziewczyn z całego świata. 
Polskę reprezentuje Anna Tarnowska. 

– To pierwsze wydarzenia na taką skalę w  naszym mieście. Do szcze-
cina przyjeżdżają najpiękniejsze dziewczyny z  całego świata: Ameryki 
Północnej, Ameryki Południowej, Afryki, europy – opowiada Małgorzata 
rożniecka-Ofman, jedyna Polka, która wygrała na świecie dwa konkursy 
piękności: w  2001 roku Miss international w  Tokio oraz Miss Model of 
The world w 2000 roku w istanbule. Tym razem występuje w charakterze 
organizatorki szczecińskiego wydarzenia Miss Nature intercontinental. 
w naszym mieście są od 4 września. Przez wszystkie dni czeka na nie 
szereg wyzwań ale i  atrakcji. Dziewczyny zaprezentują się w  strojach 
narodowych, kąpielowych oraz sukniach wieczorowych. – Galę popro-
wadzi Conrado Moreno, polsko-hiszpański konferansjer doskonale znany 
z ekranów telewizora – dodaje organizatorka. – rozdanych zostanie kilka 
tytułów: najpiękniejsza Miss otrzyma 5 tysięcy euro, zostaną też wybra-
ne wicemiss oraz ii wicemiss. wybierzemy też Miss Floating Garden. 
Polskę reprezentowała będzie Anna Tarnowska, która jest jednocześnie 
ambasadorem konkursu Miss Nature intercontinental. Ania jest jedną 
z najbardziej utytułowanych w Polsce miss.                                                    kus
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To jeden  z najlepszych polskich tenisistów. Nie sposób go nie cenić choć wzbudza skrajne emocje. 
Na zeszłoroczny turniej Pekao szczecin Open ściągnął tłumy. Mamy szansę na powtórkę, bo ma 
w planach tegoroczny, szczeciński challenger. Nie lubi udzielać wywiadów, ale specjalnie dla Prestiżu 
dał się namówić na szczerą rozmowę. Opowiedział o  triumfach, porażkach, ciemnych stronach 
tenisa, a także o tym, dlaczego nie przejmuje się opinią na swój temat.

Temat z okładki 23 

Niepokorny 

Jerzy 
Janowicz
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T enis kojarzy się z  luksusem, malowniczymi zakątkami, 
dużymi premiami finansowymi, nic tylko wziąć rakietę do 
ręki i grać…
No tak, jest jeszcze kwestia wielu godzin treningów na korcie 

i na siłowni, godziny spędzone na stole do masażu, trudne i wyczerpują-
ce mecze, ale i kontuzje, operacje, częste latanie samolotami, czekanie 
na lotniskach na połączenia, ciągłe pakowanie się i życie na walizkach. 
A sukces osiąga tylko ułamek zawodników, którzy poświęcają swoje ży-
cie dla sportu. 
 
Czyli gra na wimbledońskiej trawie i czeki na liczby z sześcioma ze-
rami, to nagroda zarezerwowana tylko dla nielicznych?
Oczywiście każdy grając w tenisa chciałby od razu odnosić zwycięstwa 
w wielkim szlemie i być w czołowej dziesiątce rankingu. Jednak kariera 
tenisisty nie wygląda tak różowo. Najpierw przez kilka lat uczy się, szli-
fuje uderzenia, uczy taktyki. zaczyna zbierać pierwsze doświadczenia 
w  cyklu juniorskim, później zdobywa punkty w  turniejach iTF Futures 
i to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Premie są bardzo małe, rzadko 
pokrywają koszty dojazdu czy noclegów w trakcie pobytu. im wyższą 
pozycję się osiąga, gra się w  coraz większych turniejach – wtedy jest 
nieco łatwiej. Przykładem są challengery, szczególnie te największe, jak 
np. Pekao szczecin Open, które oferują zawodnikom hospitality, czyli za-
kwaterowanie. Daje to nieco większy komfort i obniża koszty. Ale nadal 
nie jest to pułap, który daje większy oddech finansowy, choć na pewno 
ułatwia wiele rzeczy.

O challengerach mówi się, że dla młodych zawodników są trampoli-
ną do czołówki rankingu ATP, ale też dla tych bardziej doświadczo-
nych, którzy po kontuzjach 
próbują wrócić do pierwszej 
setki. Czy faktycznie tak to 
działa?
Dla niektórych dziennikarzy są 
jeszcze imprezami „trzeciego 
sortu”, ale jednak dla tenisistów 
to istotne ogniwo w tourze, gdy 
są blisko wejścia do pierwszej 
setki albo walczą o  utrzyma-
nie się. Nawet będąc na 70-80 
miejscu, trudno załapać się do 
drabinki imprezy ATP Masters 
1000. wtedy można albo sie-
dzieć w  domu i  trenować, albo 
walczyć o punkty i awans w rankingu w challengerach.

A jakie miejsce w pana pamięci zajmuje Pekao Szczecin Open?
zawsze będę darzył ten turniej dużym sentymentem, bo odniosłem 
w nim swój pierwszy duży sukces w zawodowym tenisie. To było w roku 
2008, kiedy doszedłem w szczecinie do półfinału i to na początku mo-
jej seniorskiej kariery. Turniej Pekao jest bardzo dobrze zorganizowany, 
przez cały tydzień naprawdę dużo się dzieje.

I  publiczność dopisuje. Przed rokiem komplet widzów na obydwu 
pańskich meczach robił wrażenie. Chyba rzadko coś takiego zdarza 
się w pierwszej czy drugiej rundzie, szczególnie w challengerach?
Było to bardzo miłe i  bardzo przyjemnie się grało w  takich okoliczno-
ściach. został mi pewien niedosyt, bo liczyłem na lepszy wynik, ale 
w  drugim meczu wyszło zmęczenie poprzednim tygodniem, w  którym 
wygrałem challenger takiej samej rangi w Genui. Bardzo potrzebowałem 
wtedy punktów, żeby poprawić swój ranking po kontuzji.

Niecały miesiąc wcześniej wrócił pan na korty po operacji kolana 
i półrocznej przerwie. W tym roku były już krótsze przerwy. Powro-
ty to trudna rzecz dla tenisisty?
Jeśli nie gra się w tenisa przez sześć miesięcy, to powrót do pełni moż-
liwości i gry na najwyższych obrotach zajmuje również około pół roku. 
To potwierdzają statystyki. Jak każdy tenisista, ja też miewam problemy 
z powrotem na kort. Jeśli nie choroby, to przewlekłe kontuzje utrudniają 
mi wznowienie gry, choć oczywiście jestem w stanie wrócić na właści-
we tory, ale potrzebuję do tego czasu. Niestety nie potrafię grać najlep-

szego tenisa bez większego ogrania w  turniejach. Potrzebuję meczów 
o stawkę, one mnie motywują i dodają pewności gry.

Czy przy kolejnych powrotach nie przeszkadza panu presja, że to 
pan ma coś do udowodnienia, szczególnie grając przeciwko „mło-
dym-gniewnym”?
Nie myślę o tym wychodząc na kort, tak jak nie myślę o miejscu rywala 
w rankingu ATP, jego doświadczeniu, co nie znaczy, że go lekceważę. Na 
poziomie pierwszej i drugiej setki na świecie nie ma łatwych przeciwni-
ków, nie ma też łatwych meczów. Po prostu trzeba grać najlepszy tenis, 
starać się wygrywać kolejne mecze i wspinać w rankingu. Nie ma sensu 
się oglądać na innych, tylko trzeba się skupić na sobie i swojej grze. Nie 
ma innej drogi.
 
Czy to możliwe nawet w sytuacji, kiedy np. w pierwszej rundzie US 
Open 2016 wylosował pan Novaka Djokovicia?
Kiedy się dowiedziałem o tym, z kim będę musiał zagrać w Nowym Jorku, 
nie zrobiło to na mnie jakiegoś specjalnego wrażenia. To loteria, na którą 
nie mamy żadnego wpływu, więc nie ma sensu się przesadnie przejmo-
wać. Nieważne, czy po drugiej stronie jest Djoković, czy ktokolwiek inny, 
do wygrania jest tyle samo punktów i pieniędzy. Trzeba wtedy wyjść na 
kort i zagrać jak najlepszy mecz, bo zawsze jest szansa na wygraną.

A czy zdarzały się panu chwile zwątpienia, że dalsza gra w tenisa nie 
ma sensu?
Czasami przychodzą momenty zwątpienia. Tak było, gdy miałem poważ-
ne problemy z kolanem. właściwie ciągnęły się za mną już od Us Open 
2015, ale problemy wykluczające mnie całkowicie z gry zaczęły się po za-

graniu Davis Cup 2015 w  play 
off do Grupy Światowej ze sło-
wacją. Pojawiło się zwątpienie, 
gdy przez cztery, czy pięć mie-
sięcy moje kolano w ogóle nie 
chciało się zregenerować i  to 
pomimo najróżniejszych kro-
ków podejmowanych w  tym 
kierunku. Ale nagle, zaczęła 
się poprawa i wróciłem na kor-
ty. To było uskrzydlające.

Pańscy krytycy uważają, 
że  Jerzy  Janowicz jest prze-
reklamowany, że w życiu za-

grał tylko dwa dobre turnieje zakończone finałem w paryskiej Bercy 
i w półfinale Wimbledonu…
No i  do tego miało to miejsce dawno temu, więc się pewnie nie liczy. 
Trudno jest polemizować z takimi argumentami. zapewne niejeden te-
nisista chciałby wystąpić w półfinale wimbledonu, a mało komu się to 
udaje. Owszem, chcę osiągać jak najczęściej takie wyniki, ale to będzie 
możliwe, gdy moje zdrowie pozwoli mi wrócić na właściwe tory. w tym 
roku na wiosnę już myślałem, że będzie dobrze, niestety pechowo po-
ślizgnąłem się na korcie i  pojawiła się kontuzja stopy. Po miesięcznej 
przerwie i ledwie pięciu dniach treningów próbowałem wrócić podczas 
roland Garros. Przegrałem pierwszy mecz, choć nie grałem w nim źle, 
jednak brakło mi ogrania. Potem było lepiej, bo trzecia runda wimbledo-
nu, ale to wciąż jeszcze nie jest to, czego oczekuję.

A  czego pan oczekuje po coraz bliższej współpracy z  Austriakiem 
Gunterem Bresnikiem, który od wielu lat prowadzi Dominica Thie-
ma? Czy to nie będzie zderzenie dwóch silnych osobowości?
Na linii zawodnik– trener najważniejsza jest chemia, którą muszą złapać 
od początku. siła ich charakterów jest raczej w tym drugorzędna. Jeśli 
obie strony się dobrze rozumieją, to taka współpraca będzie przebiegać 
pozytywne. z Guentherem dobrze się dogadywaliśmy jeszcze przed roz-
poczęciem współpracy, a potem ten kontakt się jeszcze polepszył. Dla-
tego wierzę, że przyniesie ona dobre skutki. 

W sierpniu zaczął pan trenować w Wiedniu, czy to jest etap przej-
ściowy, czy też zamierza się pan przeprowadzić do Austrii na stałe?
wiedeń to dobry pomysł, bo odpowiada mi atmosfera pracy, mental-

Przyznam szczerze, że nie interesuje mnie, 
co się mówi i pisze na mój temat. Przyzwy-
czaiłem się do tego, że ludziom łatwo przy-
chodzi krytykowanie innych, szczególnie jeśli 
sami na czymś się nie znają, a w Polsce nie-
wiele osób zna się na tenisie i jego specyfice.
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zawsze chciałem po prostu 
grać w  tenisa. i  podkreślę 
– nie dlatego, żeby być 
sławnym czy bogatym, bo 
to mnie nie podnieca i  nie 
potrzebuję tego do szczęścia.



ność i świetne warunki do treningów. właściwie nie ma nic takiego, co 
by mnie w Polsce trzymało. U nas nie ma za bardzo z kim grać czy treno-
wać. Mamy bardzo mało zawodników, którzy są w ciągłych rozjazdach. 
w wiedniu, pod okiem Guentera są zupełnie inne warunki i zdecydowa-
nie lepsze możliwości.

Myśli pan, że Austriacy, którzy są bardzo uporządkowanym i spokoj-
nym narodem są gotowi na przyjęcie Jerzego Janowicza? Powiedzmy 
sobie wprost – pana osobowość do stonowanych nie należy.
Nie przesadzajmy, owszem jestem bardzo emocjonalny i czasem bardzo 
żywiołowo reaguję na wydarzenia na korcie. Ale prywatnie jestem zwy-
czajną osobą, nie skaczę po kanapie, nie biegam po apartamencie i nie 
krzyczę (śmiech). Jestem normalnym człowiekiem i  podoba mi się, że 
wiedeń jest spokojnym miastem.

Tenis kojarzony jest z wielkimi pieniędzmi, a zestawienia listy płac 
robią wrażenie. Jednak są w nich podawane kwoty brutto. Ile tak na-
prawdę z tych pieniędzy trafia do kieszeni zawodnika?
To na pewno zależy, o jakich kwotach mówimy. Jeśli przykładowo o 10 
tysiącach rocznie, to tenisista na pewno nie wychodzi na plus w żaden 
sposób. Natomiast jeśli jest to milion dolarów, to na pewno coś z tego 
już u niego zostanie, ale nie cały milion. zazwyczaj jest to mniej niż poło-
wa wywalczonych premii. zresztą wiadomo, że należy zapłacić podatek, 
którego wysokość zależy od kraju, w którym się grało.

A co jeszcze generuje największe koszty podczas gry w Tourze?
zdecydowanie trener, jeżeli jest z najwyższej półki, to są to horrendalne 
koszty nieosiągalne dla przeciętnych zjadaczy chleba. Trudno jest podać 
tu jakieś konkretne kwoty, ale roczne utrzymanie dobrego trenera, to 
zwykle równowartość dobrego auta (śmiech).

Obecnie jest pan tuż za pierwszą setką, aby do niej wejść brakuje 
kilku miejsc, ale też broni pan na początku września sporo punktów.
Tak, przed rokiem, po igrzyskach w rio, wygrałem Genuę, gdzie w finale 
pokonałem Nicolasa Almagro, także mam do obrony ponad 100 punk-
tów. Niestety po lipcowym występie w Poznaniu miałem znowu trochę 
problemów zdrowotnych, więc musiałem zrobić sobie dwutygodniową 
przerwę. Ale w sierpniu trenowałem już intensywnie w wiedniu i przy-
gotowywałem się do powrotu, planując starty – tak jak przed rokiem 
– w dwóch dużych challengerach w Genui i szczecinie. Moim założeniem 
do końca roku jest awans do czołowej 80-tki rankingu ATP, co będzie cał-
kiem zadowalającym osiągnięciem.

Postanowił się pan skupić na indywidualnej karierze i ogłosił, że nie 
będzie występować w Pucharze Davisa. Taka decyzja chyba nie przy-
sporzy panu zwolenników?
Przyznam szczerze, że nie interesuje mnie, co się mówi i pisze na mój 
temat. Przyzwyczaiłem się do tego, że ludziom łatwo przychodzi kryty-
kowanie innych, szczególnie jeśli sami na czymś się nie znają, a w Pol-
sce niewiele osób zna się na tenisie i jego specyfice. Kiedy wystąpiłem 
w  finale ATP Masters 1000 w  hali Bercy, to najpierw były zachwyty, 
a potem, po kilku słabszych startach dowiedziałem się z prasy, że przez 
przypadek znalazłem się w finale w Bercy. Już dawno przestałem się tym 
wszystkim przejmować, staram się robić swoje.
 
Ale jednak zdarza się panu popadać w konflikty z dziennikarzami, 
krytykować niektóre publikacje.
w sumie przestałem tak naprawdę rozmawiać z dziennikarzami, bo cza-
sem nie ma sensu udzielać wywiadów. zdarzało się, że czytałem wywiady 
ze sobą, w których połowę rzeczy nie powiedziałem. Mam wrażenie, że na 
udzielaniu wywiadów i tak nic nie zyskam, nie zmienię opinii na mój temat 
czy moich meczów, bo niektórzy dziennikarze i tak będą pisali co im się 
podoba. Tak naprawdę mam konflikt z trzema dziennikarzami i wcale nie 
dlatego, że źle o mnie piszą. innych dziennikarzy traktuję normalnie i roz-
mawiam z nimi. Po prostu nie toleruję sytuacji, gdy kogoś dobrze znam, 
rozmawiam z  nim, spotykam prywatnie, a  potem ta osoba – mówiąc 
wprost – obrabia mi tyłek i pisze rzeczy kompletnie mijające się z faktami.

Może trzeba się bardziej oswoić z  dziennikarzami, częściej tłuma-
czyć swoje racje?
Ja zawsze chciałem po prostu grać w tenisa. i podkreślę – nie dlatego, 

żeby być sławnym czy bogatym, bo to mnie nie podnieca i nie potrzebuje 
tego do szczęścia. Tak naprawdę dziennikarze nie muszą pisać o mnie, 
bo nie tworzą mojej kariery. Jeśli wygrywam turnieje, to sam buduję swój 
dobrobyt, więc nie obrażę się jak nie będą o mnie pisać. właściwie, to 
może nawet będę szczęśliwy gdy przestaną. Lubię sport, uprawiam go 
dla przyjemności i to mi wystarczy do szczęścia. Tym bardziej, że mam 
dobry kontakt z kibicami, którzy faktycznie interesują się tenisem.

Obydwa ubiegłoroczne mecze w Pekao Szczecin Open przy pełnych 
trybunach chyba pokazały, że kibice w  Polsce chcą pana oglądać 
i mocno wspierają. 
Tak, przed rokiem w szczecinie był nadkomplet na trybunach, ludzie sie-
dzieli nawet na schodach. Nie było widać też płotów, bo stali dosłownie 
wszędzie! Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek tyle ludzi było na meczu 
pierwszej rundy w challengerze.

Czy to się jakoś przekłada na zainteresowanie tenisem i tenisistami 
sponsorów w kraju?
Niestety nie i ciężko to zrozumieć. Ale sporo się jednak w ostatnich la-
tach pozmieniało. Pamiętam, jak kilkanaście lat temu Bartek Dąbrowski 
przyjeżdżał grać ligę w barwach MKT Łódź, to dzieci wisiały na płocie 
i dosłownie śliniły się oglądając zawodnika, który był najwyżej w rankin-
gu w okolicach 200. czy 210. miejsca. A jak się pojawiała Katarzyna No-
wak i zrywała cztery naciągi, to mojemu trenerowi Kubie Ulczyńskiemu 
ciarki przechodziły po całym ciele, gdy oglądał jej treningi i mecze.

Mówi pan o słynnym okresie „grania po szopach”?
Tak dokładnie. Dzisiaj patrzy się na wiele rzeczy z innej perspektywy, ale 
wtedy mnie czy kolegom nie przeszkadzało w zimie granie w rękawicz-
ce na lewej ręce. Tenis był całym naszym życiem i na korcie spędzaliśmy 
praktycznie cały wolny czas, nawet jeśli po wejściu do balonu musieliśmy 
czekać pół godziny na rozmrożenie kortu. Dzisiaj w Polsce nawet na tre-
ningi radwańskiej, Kubota czy Janowicza rzadko ktoś przychodzi, a jeśli 
już, to popatrzy pięć czy siedem minut i  idzie. Dzisiaj już się ludzie tak 
nie pasjonują tenisem, a rodzice młodych zawodników mają pretensje do 
właścicieli kortów, gdy na treningu jest temperatura „tylko” 14 stopni na 
plusie. Dawniej trenowałem nawet jak było minus dziesięć stopni!

Warunki do trenowania obecnie zmieniły się na lepsze. Ale jak jest 
z zainteresowaniem sponsorów? 
To jest zadziwiające, ale tak naprawdę największym problemem jest to, 
że mieszkamy w  Polsce. Byłem czołowym juniorem świata, wygrywa-
łem z  igorem Dimitrowem, ale nigdy nie byłem tak bardzo doceniany 
jak reszta, bo jestem z Polski. Żadne argumenty mojego menedżera nie 
działały! Ani Adidas, ani Nike nie chciały ze mną podpisać kontraktu, 
chociaż dwa razy grałem w finale juniorskiego wielkiego szlema. Nigdy 
nie byłem traktowany na takim samym poziomie, jak inni zawodnicy, 
bo byłem Polakiem. Nie wiem z czego to wynika, ale jesteśmy w euro-
pie traktowani gorzej. Choćby przykład żywności sprowadzanej przez 
supermarkety do nas, która jest zdecydowanie drugiego, a nawet trze-
ciego sortu. w tenisie też jesteśmy gorzej traktowani i nie zmieni tego 
żadna agencja menedżerska. Bardzo trudno w Polsce o sponsorów, a je-
śli chodzi o polski tenis, to jedyna osoba, która w niego naprawdę potra-
fiła zainwestować, to był ryszard Krauze. Na jego wsparciu skorzystało 
wielu zawodników, również ja. Ale teraz nie ma nikogo na horyzoncie, 
kto by w podobny sposób zainwestował w polski tenis.

Czy przeprowadzka do Wiednia jest etapem przejściowym, czy 
może myśli pan o wyprowadzce na stałe z kraju?
Nie, mój dom to Polska. Tylko w Łodzi czuję się odprężony i zrelaksowa-
ny, nawet jeśli nie jest lekko przez te wszystkie komentarze i artykuły, 
ale to rzecz drugorzędna. Chcę mieszkać, tam, gdzie się dobrze czuję, 
poza tym nie lubię podróżować.
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rozmawiał: Tomasz Dobiecki 
Podziękowanie dla marki recman – Oficjalnego sponsora 

reprezentacji Polski Mężczyzn w Tenisie 
– za udostępnienie zdjęć w stylizacjach recman.



C o teraz, gdy ostatni zgasi światło?
Życie, które decyduje, że najwyższy czas na przerwę. Posta-
nowiłem zawiesić działalność zespołu od stycznia 2018. 

T.Love stanie się historią?
To zawieszenie koncertów. T.Love się nie rozwiązał. Jesteśmy, żyjemy, 
gramy, ale czas na przerwę. Koncertujemy od 35 lat i  taki „full time” 
zawodowy powoduje, że trzeba zluzować. zespół to duże przedsiębior-
stwo. Jest 7 muzyków, dwójka managerów, kierowca, akustyk, facet od 
świateł i dwójka technicznych. Poważna sytuacja, w której uznałem, że 
chcąc być lojalnym muszę na pewien czas odbić. Decyzja zapadła już 
dawno. wszystko uzgodniliśmy i nie zostawiam nikogo na lodzie. Nie je-
stem w stanie powiedzieć, że zamykam, bo wiem, że jest szansa, aby za 
parę lat wrócić z fajną płytą. Na dziś musimy zrobić stop.

Przecież rock’n’rolla masz we krwi..
Miałem już rok przerwy, który upłynął bardzo szybko. sporo podróżowa-
łem. Fakt, bardzo kocham to moje najstarsze dziecko jakim jest T.Love, 
ale nie jestem gościem, który ma uzależnienie od sceny i musi to robić. 
w przerwie z pewnością będę występował. Teraz też pojawiam się gościn-
nie na zaproszenia. Jestem jako ja – Muniek. zespół osiągnął na polskiej 

scenie to wszystko czego chciałem. Będziemy grać jeszcze do końca roku. 
Nie wiem jak będzie za rok, dwa, ale dalej funkcjonować tak nie chcę.

Czyli jak?
Dochodząc do momentu, że bardzo znielubiłbym swój zespół.

Takie zmęczenie?
straszne.

Wydawało się, że to bardzo fajne życie?
Fajne życie to mają rolling stonesi, którym optyka pozwala machnąć 
trasę raz na 5 lat podróżując po całym świecie. My gramy głównie w Pol-
sce, kalendarz z roku na rok jest podobny. Oczywiście to świetna praca 
i ciągle pasja, jednak nie zapominajmy, że to aż 35 lat. 

Te 35 lat na scenie dają status legendy?
Nie lubię górnolotnych określeń. zdaję sobie sprawę, że wnieśliśmy swój 
wkład w historię polskiej muzyki. Fajnie jest. z okazji jubileuszu, który 
mieliśmy podczas Polsat superhit Festival w Operze Leśnej w sopocie, 
pojawili się z nami super goście. z każdym z nich dobrze się znamy. Prócz 
Korteza, którego poznaliśmy niedawno. 

Ludzie28 

Legenda, wokół której krążą mity. Artysta, który przez 35 lat na scenie zapracował na miano 
ikony. Jest symbolem wolności, nonkonformizmu i prześmiewczego protestu przeciwko szarej 
rzeczywistości. Jest też historią naszych czasów, świadectwem przemian i sztandarowym 
przykładem charyzmy i siły osobowości, dzięki której na jego muzyce wychowały się pokolenia. 
z głośników słychać do widzenia, które zwiastuje obietnicę i pewność, że to co za chwilę zrobi 
Muniek staszczyk, wokalista zespołu T.Love, kolejny raz spowoduje aplauz.

Muniek 
Staszczyk – 
doszedłem 
do ściany



Dlaczego Sopot, a nie Opole? To byłby show!
z uwagi na Ninę Terentiew, którą cenię i znam długo. Była zawsze przy-
chylna T.Love i różnym moim projektom, jak np. szwagierkolaska. robi-
liśmy wspólnie wiele recitali dla telewizji. Nina nigdy o nas nie zapomi-
na, więc powiedziałem, że mamy 35 lat i czy zrobimy coś razem. To było 
oczywiste.

Zaczynaliście niekomercyjnie, takie zakończenie nie kłóci się z ide-
ologią? Jarocin przestał pasować?
Pasuje, ale nas tam nie chcieli. Po prostu zostaliśmy wydymani. T.Love 
jest kapelą jarocińską i chciałem jubileusz mieć tam. woodstock odpadł, 
bo otwieraliśmy festiwal dwa lata temu, więc decyzję Jurka Owsiaka ro-
zumiem. Decyzji Jarocina już nie. Na liście są artyści, którzy mają żaden 
lub niewielki związek z  festiwalem. Cóż, przebolałem wydymanie, ale 
i tak szkoda.

To jednak komercja bardziej sprzyja...
Przecież komercyjni jesteśmy od 1991 roku, kiedy „warszawa” stała się 
ogólnopolskim hitem. zespół w  undergroundzie był w  latach 80-tych, 
a mamy 2017. Takich festiwali jak Polsat superhit zagraliśmy już z 15, to 
nie debiut. Opole, sopot, Polsat, TVN, byliśmy wszędzie. Gramy w klu-
bach, eventy dla firm, dla studentów.  

Jak to będzie na wolnym? Co jeszcze? Ogródek, książka, podróże?
Jest dużo rzeczy a najgorsze to planować. Nie jestem człowiekiem, który 
się nudzi, jest tyle ciekawych rzeczy dookoła.

To może jak Kukiz, w politykę?
Nie nadawałbym się do tego. Nie mój żywioł.

Świata nie chcesz zmieniać? Ideologicznie lub dla cyfr na koncie?
Co tam można zmienić? To degeneracja. Jedynie co można, to wpaść 
w bagno. władza zmienia. Polityka z natury jest brudna i musi istnieć. 

Nie potrzebuję nieczystych układów. wole mieć porządek w  relacjach 
z rodziną, żoną, kolegami. wszystko jest u mnie jasne i nie pierdolę ko-
copołów, że w coś gram. To gra dla chłopców, którzy się lubią bawić bro-
nią. Nie dla mnie.

Taki konkretny z Ciebie gość?
Nie, ale ja piszę piosenki więc jeśli ktoś ma chęć poznać moje poglądy, 
to tam je znajdzie. Po co mi polityka? Jako wierzący mam wciąż sze-
reg wątpliwości, wątpię w jakąkolwiek partię polityczną. Każdy komuś 
służy.

Kościół to też pewnego rodzaju korporacja. W służbie wielkich pie-
niędzy. Wierzysz i praktykujesz?
zależy. Historia Kościoła jest bardzo skomplikowana. Gdyby nie on, by-
libyśmy dziś republiką radziecką. Gdyby nie Kościół, ten kraj nie prze-
trwałby komunizmu. Jasne, swoje ma za uszami, ale to są tylko ludzie. 
Kto bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. To jakby powiedzieć, 
że Bóg jest winien holocaustu. To zrobił człowiek człowiekowi. Czy Ko-
ściół stosuje się do Biblii? Nie do końca. Ja wierzę. Tyle. Mam swój punkt 
widzenia, ale nie jestem gościem, który będzie nawracał.

Drogowskaz to kamienne tablice z dekalogiem? 
Upadam oczywiście, ale się stosuję. 

Początek roku 2018 będzie dla Ciebie zupełnie nową rzeczywistością?
Nie wiem do końca jak będzie. Czekam na ten 2018. Dziś jest fajnie, ale 
bardzo mnie interesuje, co przyniesie czas. Jak to będzie. Ten rok prze-
rwy, który miałem upłynął szybko i nie chciało mi się wracać. To był mo-
ment, w którym rzuciłem się na podróże. Postanowiłem, że w rok zwie-
dzę prawie że cały świat. w efekcie byłem zmęczony tymi wszystkimi 
wycieczkami, mapami, przewodnikami Pascala, itp.

Podróżowałeś jak typowy turysta?
w  jednym roku to za dużo. w  marcu poleciałem z  kumplem do rPA, 
w kwietniu z żoną do Mejugorje samochodem, w maju na południe UsA 
do muzycznych stanów, jak Missisipi, Arkansas, Nowy Orlean. Potem 
była Kanada, w  lipcu znowu gdzieś, potem na Ukrainie, znów   z  żoną 
w Tanzanii i Kenii i później na Białorusi. Przejebane, byłem głupi. wiesz, 
chodzi o to, że nie wiem co będzie i fajnie tak nie wiedzieć.

Zespół dawał młodość?
sranie w banie z tą młodością.

Przecież kiedyś musisz siąść na tyłku? Pesel nie kłamie...
Nie muszę na tyłku, bo zawsze da się zrobić 
coś wartościowego. Jakąś płytę, niekoniecz-
nie z T.Love. z T.Love nagraliśmy kilkanaście 
albumów, ostatni ubiegłoroczny nagrany 
w Trójmieście rzutem na taśmę.

Jest jakiś bliski sercu?
Ciężko określić. Kilka było dobrych. „King”, 
„Prymityw”. w  każdym momencie byłem 
innym człowiekiem. zaczynałem mając 17 
lat, pierwszy album kiedy skończyłem 25. 
Graliśmy w  komunie, na przełomie, gdy 
przyszedł Mazowiecki, były porażki kapita-
lizmu. Jak zaczynaliśmy nie było komórek 
i  internetu (śmiech). Jest zajebiście, że do-
trwaliśmy do momentu, że można temat 
zamknąć. Po co robić kolejną płytę na siłę? 
Chodziłoby tylko o hajs. Nie jestem pazerny 
i mam z czego żyć. 

Fajnie sobie ten świat poukładałeś.
Nawet nie planowałem. Jestem wdzięczny 
losowi. Był łaskawy dla zespołu, dla mnie. 
spoko. Trzeba znać umiar a  ja nie jestem 
dożywotnim estradowcem. Jestem wyluzo-
wany. sam wymyśliłem zespół, jestem sobie 
sterem, żeglarzem i  okrętem, mogę go też 

rozwiązać. To nie wynika z ego.

Z czego w takim razie?
Dochodzisz do takiej ściany i  jak czegoś nie przewietrzysz, to się udu-
sisz. Nikt nie jest winien. Trzeba coś zmienić i zobaczyć jak się żyje bez. 
Trzeba popatrzeć na inne rzeczy. Jechać gdzieś. Takie mogę, ale nie mu-
szę, bo się już w życiu po prostu nagrałem.
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Mój cel jest taki żeby być w jakimś stopniu współudziałowcem sukcesu Polski w klasie 470 w Tokio. 
Czy to w roli zawodniczki, czy asystenta trenera, czy doradcy – mówi Jola Ogar. Była siatkarka, 
która po 10 latach grania na parkiecie błyskawicznie zrobiła karierę w żeglarstwie. Kilka lat temu 
rzuciła Polskę dla Austrii, by teraz powrócić do ojczyzny. Dziewczyna o twardym charakterze, ale 
i dużej wrażliwości. zakochana z wzajemnością w Chuchie, Hiszpance z Los Angeles. i choć na ra-
zie dzieli je ocean, to już planują wspólne życie. Pewnie w Barcelonie. Jola Ogar, Mistrzyni Świata 
i europy w olimpijskiej klasie 470 – w wyjątkowym, bardzo osobistym wywiadzie.

Jola Ogar
Z miłości do 
kobiety i żeglarstwa
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J ak Ci się pływa z białym orzełkiem na piersi?
Całkiem nieźle. Czuję, że chyba tu jest moje miejsce. Te cztery lata 
zmiany w postaci paszportu austriackiego i pływania pod austriac-
ką banderą było znakomitym ruchem pod względem rozwijania 

        się, ale w sercu zawsze była jednak nie czarna wrona, tylko biały 
orzeł.

Lżej?
w ostatecznym rachunku, jak przychodzą wyniki, tak. Teraz zdobyłyśmy 
trzecie miejsce na Mistrzostwach europy, czyli pierwszy medal dla Pol-
ski, jeśli chodzi o klasę 470, więc to była mega radość.

Wyniki to jedno, ja pytam bardziej o sferę mentalną, czy lżej jako 
człowiekowi, a nie jako zawodniczce.
Lepiej, bo utożsamiam się Polską, mieszkam w Gdyni już parę lat, tutaj 
też otworzyłam swoją restaurację „Magiel Towarzyski”, to moje miejsce 
na ziemi. Na pewno lżej, po podróżach, po zgrupowaniach wracam do 
domu. 

Czyli możemy już ogłosić Twój powrót do pływania pod polską ban-
derą – definitywny i ostateczny?
Można powiedzieć, że powróciłam do reprezentowania Polski na zawo-
dach. Bardzo chcę współpracować z polską kadrą, ale czy będę reprezen-
towała nasz kraj w Tokio? Tego nie wiem. Na pewno to koniec pływania 
pod banderą austriacką.

Nie obraź się, ale jest takie pojęcie „syn marnotrawny”. Czy to po-
wrót „córki marnotrawnej”?
To sformułowanie można odbierać, że ktoś popełnił błąd, uświadomił go 
sobie i powrócił. Moim zdaniem te 4 lata współpracy z Austriakami nie 
były błędem. w tym czasie nabyłam bar-
dzo dużo umiejętności i doświadczenia, 
a jednocześnie współpracowałam z naj-
lepszymi trenerami na świecie. To więc 
nie powrót córki marnotrawnej. Chcia-
łam podnosić swoje umiejętności, do-
skonalić siebie jako zawodniczkę. Była 
możliwość żeby współpracować z  naj-
lepszymi na świecie, więc z tego skorzy-
stałam. Teraz chętnie podzielę się moją 
wiedzą tutaj, gdzie jest moje miejsce.

Uporządkujmy fakty. Zaczęłaś pły-
wać dla Polski w 2008 r., pływałaś do 2012 r. – wyjazd na igrzyska do 
Londynu, tam 12 lokata, w międzyczasie 7 tytułów Mistrza Polski, 
a potem bach, nagle Jola jedzie do Austrii…
To nie było nagle, to nie była decyzja spontaniczna, ale bardzo dobrze 
przemyślana. Ja borykałam się z tą myślą bardzo długo – czy pływać dla 
Austrii czy nie. rozpisałam na kartce wszystkie plusy i minusy, w tam-
tym momencie chciałam się rozwijać jako sportowiec, więc szala prze-
chyliła się na korzyść Austriaków. 

Czytałem, że po Londynie napisałaś, że zabrakło chemii między 
Tobą, a Agnieszką Skrzypulec, że potrzebowałyście bodźca żeby się 
rozwijać, żeby nie mieć poczucia, że stoicie w miejscu.
To prawda.

Chodziło o  duet z  Agnieszką, czy generalnie o  pływanie z  kimkol-
wiek w Polsce?
Teraz z perspektywy czasu, ciężko mi powiedzieć. w tamtym czasie my-
ślałam o relacji miedzy mną, a Agnieszką – stałyśmy się rzemieślnikami 
i  brakowało w  tym wszystkim jakiejś finezji, brakowało mi tej chemii, 
a teraz po latach udało nam się ją odnaleźć. Jesteśmy w zupełnie innym 
momencie życia, obie dojrzałyśmy, może ten moment przed Londynem 
to nie było to, teraz jest zupełnie inna jakość pływania.

Czemu akurat Austria?
Austriacy wyszli z  taką propozycja do mnie. Powiedzieli, że jest taka 
dziewczyna jak Lara Vadlau. znałam ją wcześniej z zawodów, jej styl że-
glowania bardzo mi pasował, mocno agresywny, bezkompromisowy jak 

na tak młodą zawodniczkę. No i do tego zaproponowano mi doskonałe-
go trenera, to była propozycja nie do odrzucenia.

Tak Cię po prostu wypuszczono z Polski?
Były rozmowy, były przekonywania mnie do pozostania, ale argumen-
ty nie były wystarczające żebym mogła zmienić decyzję. Te propozycje, 
które zaproponowała Austria były zupełnie ponad wszystko, PzŻ abso-
lutnie nie mógł tego przebić i tutaj nie chodzi o finanse.

Duży kraj z  dostępem do morza, długim wybrzeżem idealnym do 
uprawiania żeglarstwa nie jest w stanie przebić mniejszego górskie-
go kraju, który słynie raczej ze sportów zimowych. 
w Polsce jest tak, że finansowanie zaczyna się od medali. Uważam, że 
jeśli zdobywa się medale to Polska jest super, ale jeśli chodzi o począt-
ki to już nie. Najpierw potrzeba wyników, dopiero później pojawiają się 
pieniądze. w Austrii zaczynają od inwestowania, a później oczekują. Au-
stria dawała finanse na sprzęt i trenerów, wypłaty do ręki praktycznie 
nie było, więc pływałam tam rok za darmo, ale wiedziałam, że mam moż-
liwości – miałam do testowania tyle łódek ile chcę, tyle żagli ile chcę, tyle 
masztów ile chcę. i uważałam, że to wystarczy żeby osiągnąć sukces. 

I  wystarczyło – wygrana na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach 
Europy i finał Pucharu Świata – całkowita dominacja w klasie! A po-
tem 9 miejsce na IO w Rio, świetne, ale nie medalowe. Forma spadła?
w 2014 wygrałyśmy wszystko co było do wygrania, a w roku olimpijskim 
Mistrzostwo europy i brąz na Mistrzostwach Świata. Na samych igrzy-
skach, wiedziałyśmy, że przegrać medale możemy tylko same ze sobą. 
wiedziałyśmy, że jedziemy tam w  roli faworyta, czułyśmy się dobrze 
przygotowane i miałyśmy tą świadomość. To nie był więc jakiś spadek 
formy.

Presja?
Dużo rzeczy się nałożyło. Na taki po-
ziom, który reprezentowałyśmy, można 
było spokojnie stawiać u bukmacherów, 
że zdobędziemy medal. Może presja, 
może nieodpowiedni sposób wprowa-
dzenia nas w  ten cały świat przed iO. 
Tego było za dużo, jechałyśmy jako fa-
worytki do medalu, no i byłyśmy nadzie-
ją całego kraju. Nagłówki w  gazetach 
były nie o tym czy zdobędziemy medal, 
ale jakiego będzie koloru. Może związek 

nie był nas w stanie przed tym uchronić? Teraz mogę tylko spekulować.

Łatwiej pchać się na szczyt i go zdobywać niż go utrzymać i żyć pod 
presją. To jest znacznie trudniejsze.
To na pewno. Chociaż wydawało nam się, że z presją radzimy sobie do-
brze, bo w 2014 zdobyłyśmy MŚ, a w 2015 obroniłyśmy ten tytuł, ale każ-
dy kto był na iO wie, że to są inne zawody od wszystkich. Tam faworyci 
zawodzą. 

Tak też było z naszą kadrą w Rio. Silna presja, no i zabrało trochę 
szczęścia. Wróćmy do związku. Stwierdziłaś w jednym z wywiadów, 
że w Austrii związek szanuje żeglarzy, otrzymujecie pomoc z każdej 
strony. Czy ten związek jest lepszy od naszego?
Jest inna polityka, inny system, inne przemyślenia, ciężko porównać. 
Uważam, ze związek austriacki jest przede wszystkim dla zawodników, 
wspiera ich w każdym aspekcie, a nasz związek jest, jaki jest… Na szczę-
ście zmieniły się władze i mamy nadzieję, że idzie nowe.

Co zdecydowało o tym, że wróciłaś do kraju? Nieudane Rio?
Nie. Miałam uczucie porażki jako zawodów, ale nie miałam poczucia po-
rażki jako zawodniczka. wiedziałam, że w tamtym momencie zrobiłam 
wszystko co mogłam, nie było jakiegoś konkretnego błędu. Dałyśmy 
z siebie wszystko, nie udało się, ale nadal uważałam nas za wartościowe 
zawodniczki.

Co się stało, że się rozstałyście?
Myślałam o  zakończeniu kariery. A  z  drugiej strony miałam w  głowie, 
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To jest ogromny dylemat, to jest 
walka sama ze sobą. To nie jest 
proste stanąć przed lustrem 
i powiedzieć – jestem osobą 
homoseksualną. 



że jeśli będę chciała pływać, zdrowie mi pozwoli i wszystko w polskim 
związku dobrze się ułoży, to na pewno Tokio 2020 będą na milion pro-
cent moimi ostatnimi igrzyskami i chciałabym je po prostu zakończyć 
jako Polka. zaczynałam jako Polka i tak też chcę skończyć. 

Jola, teraz cofnijmy się nieco w  czasie. Zanim stałaś się żeglarką 
przez 10 lat byłaś siatkarką. Grałaś w I i II lidze jako lewa atakująca. 
I nagle siadłaś tak po prostu na łódkę i zaczęłaś pływać?
To wszystko wina witka Dudzińskiego. zupełny przypadek, wchodzę 
do lekarza, a  on mówi – powinnaś być żeglarką, a  nie siatkarką. My-
ślałam, że jest niepoważny. Powiedział mi „poczekaj, zaraz coś tobie 
przyniosę” i przyniósł mi płytkę CD z MŚ z san Francisco z 470, a potem 
posadził mnie na krześle. Pokazał mi jakieś łódki i  pyta czy fajne. Ja 
mu na to „fajne, ale i  co?” On dalej „nie chciałabyś tak?”. A  ja na to, 
że jest nienormalny (śmiech). i  taka była rozmowa. Potem zaczął mi 
tłumaczyć, że jest w Polsce taka dziewczyna, Kasia Tylińska i nie ma 
załogantki, a  ja mam perfekcyjne warunki, zatem żebym rzuciła siat-
kówkę i została żeglarką.

No i co? Powiedziałaś ok, zaraz idę pływać?
Nie. Pomyślałam po prostu, że koleś zwariował. Brałam to wszystko jako 
żart. Nawet nie wiedziałam skąd wiatr wieje.

Co się wydarzyło, że jednak na tą łódkę wsiadłaś? Ile to trwało?
Dwa tygodnie. Oczywiście o tej sprawie zapomniałam, wróciłam po ty-
godniu i uważałam, że to był jeden wielki żart. Po kilku dniach zadzwonił 
do mnie robert Janecki, który był wówczas trenerem kadry i powiedział 
mi przez telefon, że słyszał, że chciałabym popływać. A w siatkówce jest 
tak, że jest miesiąc przerwy między sezonami i to wypadło akurat wtedy. 
zaproponował mi dwa tygodnie 
na Mazurach. stwierdziłam, dobra 
jadę popływać, coś nowego, fajny 
urlop, żal nie skorzystać. spotka-
liśmy się na Mazurach, robert 
z Kaśką pokazali mi łódkę – no faj-
na, ładna, czysta, biała i tak mnie 
posadzili. Tak sobie pływałam nie 
dotykając żadnej linki przez go-
dzinę (śmiech). Pierwsze dwa dni 
były lekkie, ale później się zaczęła 
się orka. wstawałyśmy o  5 rano, 
schodziłyśmy na wodę 3 x dzien-
nie, no i tak się uczyłam. Przez pierwsze dni hasła: fok, grot, szot, spina-
ker – myślałam, że oni mówią w jakimś innym języku, ani jednego słowa 
wcześniej nie słyszałam. Po tych dwóch tygodniach wróciłam do domu, 
znowu zadzwonił do mnie robert i zapytał czy wchodzę w to, bo oni są 
zadowoleni i widzą potencjał. Powiedziałam – wchodzę.

Tak łatwo rzuciłaś siatkówkę?
Nie. Kocham siatkówkę do tej pory, ale miałam już wtedy 23 lata, a to już 
prawie emerytura dla siatkarki. siatkówka wtedy zaczęła się zmieniać, to 
były czasy Niemczyka, wysokich zawodniczek, nie byłam na tyle wysoka, 
żeby się tam rozwijać. wyznaję w życiu taką zasadę, że nic nigdy nie dzie-
je się bez przyczyny. Nie pojechałabym w tym czasie do tego lekarza, do 
tego wariata i nic tak, by się nie potoczyło. Jak to mówi przysłowie – lepiej 
zrobić i błagać o wybaczenie, niż żałować, że się tego nie zrobiło. 

I siadłaś na łódkę i zaczęłaś wygrywać. Jak tak słucham Twojej opo-
wieści to mam propozycję: mamy w Polsce niedosyt medali w  jeź-
dziectwie, a w Sopocie jest doskonały hipodrom. Mogłabyś tam na 
trochę skoczyć i potem nam coś zdobyć? (śmiech)
To może golf? stał się on przecież olimpijską dyscypliną (śmiech).

Twoja historia jest naprawdę niezwykła. Zazwyczaj utytułowani 
zawodnicy wspominają przy okazji wywiadów o tym jak zaczynali 
w dzieciństwie, jak marzyli od dziecka. O długiej, bardzo długiej dro-
dze do medali. Ty poszłaś do lekarza, on powiedział ci – Jola pływaj, 
a Jola powiedziała ok., popłynęła i została Mistrzynią Świata. Poroz-
mawiajmy trochę o twoim prywatnym życiu, bo chyba jesteś barw-
nym ptakiem? Czujesz się tak?

Absolutnie nie. Nie czuje się tak, nawet tak się nie zachowuję. Barwny 
ptak lubi atencje, a ja nie szczególnie.

Jesteś osobą charakterystyczną. Żeglarka, wcześniej siatkarka, 
mocne zwroty w  życiu, z  których ostatecznie zawsze wychodzisz 
zwycięsko. Wizualnie też się wyróżniasz, no i nie kryjesz swojej ho-
moseksualności.  To nie jest obrazek osoby szarej i nijakiej.
To też nie jest obraz barwnego ptaka, to może jest obrazek osoby pew-
nej siebie, odważnej. Jestem szczera sama ze sobą, niczego nie udaję. 
Może wielu ludzi udaje i kreuje życie na takie, jakie chcieliby żeby wyglą-
dało. Ja się potykam, zmieniam decyzje, mówię kim jestem, co kocham, 
a czego nie lubię – taka jestem. Moim zdaniem każdy taki powinien być, 
czyli słuchać siebie i robić to co lubi i nie bać się życia.

Czyli żyjesz w zgodzie sama z sobą, a jednym z elementów tego jest 
to, że otwarcie mówisz o swoim homoseksualizmie. Nie każdy tak 
potrafi. Myślę, że pewnie większość. 
Ja się z tym nie afiszuję, ale się też nie ukrywam. Jest jak jest. w momen-
cie kiedy moja rodzina dowiedziała się, ze jestem osobą homoseksualną, 
od tego momentu stwierdziłam, że nie będę się już nikomu tłumaczyć, 
ukrywać się albo przekształcać rzeczywistości. robię to, co zwykli lu-
dzie – gdy ktoś mnie zapyta to odpowiadam. Chociaż wiele osób nie 
ma śmiałości pytać, a ja niczego nie ukrywam. Moją partnerkę Chuchie 
przedstawiam właśnie jako partnerkę, a nie koleżankę. To proste. 

W żeglarstwie ma to jakieś znaczenie?
Była taka zawodnika na Laserze, która już nie pływa. wiedziała, że je-
stem osobą homoseksualną od samego początku, ale była na tyle dys-
kretna, że nie rozpowiadała. Ale, dla niektórych przyznam, że to było 

duże zaskoczenie. zależy mi żeby 
to nie było jakieś wielkie halo, tyl-
ko nabrało jakiejś normalności. 

Czyli chodzi tylko o ten balans, 
o  równowagę. Nie ogłaszanie 
tego i  manifestowanie, ale jed-
nocześnie nie ukrywanie.
Dokładnie. Po prostu normalność. 
Miałaś wcześniej partnera, a po-
tem coś się zmieniło? Czy też od 
samego początku czułaś swoją 
orientację?

To nie jest tak, że się zmienia. Tego się szuka. Odkrywa się samą sie-
bie. Przez to, że stereotyp narzucany jest taki jaki jest, to na początku 
miałam chłopaków. Kiedyś podkochiwałam się w nauczycielce, ale uwa-
żałam, że wszystkie się podkochują. Nie konsultowałam tego z  innymi 
koleżankami, myślałam, że jest to normalne i jakby normalne jest mieć 
chłopaka, więc wszystkie miałyśmy. To nie jest tak, że mam awersję do 
facetów, ale jednak widzę tą pełnię szczęścia z  kobietą. Moja obecna 
partnerka dopiero w wieku 25 lat zrozumiała swoją orientację. To jest 
ogromny dylemat, to jest walka z samym sobą. To nie jest proste stanąć 
przed lustrem i powiedzieć – jestem osobą homoseksualną. 

Porównując Austrię i Polskę, gdzie Ci było łatwiej z tym?
Powiem tak: nigdy w życiu nie doznałam dyskryminacji, ale widzę co się 
dzieje. Może dlatego, że wszystko było dla mnie aż tak łaskawe, ja zdeklaro-
wałam się sama przed sobą w wieku 19 lat, czyli szybko. widzę jak moje zna-
jome, nawet te, które mają mężów, czują inaczej, tylko poświęciły się idei. 

Co wtedy im mówisz?
Funkcjonowanie wbrew pewnym schematom zawsze jest trudne. Nie 
mówię nic, to jest bardzo ciężkie. współczuję, ale nie oceniam. To jest 
wybór. Mogę powiedzieć w dwojaki sposób, że nie mają jaj żeby się przy-
znać albo też mają żeby w tym trwać.

Weźmiesz ślub?
zobaczmy, zazwyczaj związek długoletni kończy się ślubem. Jest faj-
nie jak jest. Dzięki paszportowi austriackiemu mam taki przywilej żeby 
wziąć ślub ze swoją partnerką zupełnie legalnie.
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Potykam się, zmieniam decyzje, mówię 
kim jestem, co kocham, a  czego nie 
lubię – taka jestem. Moim zdaniem 
każdy taki powinien być, czyli słuchać 
siebie i robić to co lubi i nie bać się życia.



Chciałabyś w Polsce?
Chciałabym żeby polskie prawo nie ograniczało, żeby dawało taką możli-
wość. 80 % z nas pewnie w ogóle tego nie potrzebuje i nie skorzysta, ale 
20 % o tym marzy.

A Ty w której grupie jesteś?
raczej w tej drugiej, raczej chciałabym zalegalizować swój związek.  

Czy Twoja partnerka mieszka z Tobą tutaj w Gdyni?
Nie. Pomieszkujemy u siebie. Chuchie jest pół Hiszpanką, pół Brytyjką. 
Często przyjeżdża do mnie do Gdyni albo do mojej mamy na południe, 
tam się spotykamy. Czasem jeździ ze mną na zgrupowania jak jest taka 
możliwość, a czasem ja do niej, do Los Angeles. 

Daleko. Dzieli was ocean.
Tak, ale ocean dla żeglarza to nie taka wielka sprawa (śmiech). Dla osoby, 
która jest stabilna i na stałe zasiadła w jednym miejscu to wydaje się nie 
do przejścia, ale w momencie kiedy ja raz jestem rio, raz w Chinach, raz 
w Australii to dystans przestaje mieć znaczenie.

Nie ułatwia.
Nie ułatwia, ale można wypracować sobie sposób, my taki wypracowa-
łyśmy i  działa bardzo dobrze, opiera się na pełnym zaufaniu i  wielkiej 
miłości. 

Gdzie planujecie przyszłość. Tutaj czy tam?
Może trochę tu, może trochę tam, ale na pewno nie w UsA. Ona chce 
wrócić do Hiszpanii. Pochodzi z Majorki, ale chce zamieszkać w Barcelo-
nie w niedługim okresie czasu, więc przyjedzie do europy. 

Wymarzone miejsce dla żeglarzy, wielka kultura żeglarska, no i cały 
rok pływania. Wygląda na to, że długo będziesz pływać.
Chyba na to wygląda. Żeglarstwo jest takim sportem, że albo się go ko-
cha albo nie rozumie. Jak już się to kocha, to schodzi się na wodę nawet, 
gdy wieje nie wiadomo jak mocno, pada albo termometr pokazuje 5 stop-
ni, a palce odmarzają. Po prostu uzależnia.

Teraz wróciłaś do pływania z  Agnieszką Skrzypulec, twoją dawną 
skiperką. To na stałe czy to było tylko chwilowe? 
w PzŻ rozwija się pewien plan na stworzenie dobrego teamu. Powiedzia-
łam związkowi, że jestem do ich dyspozycji tak naprawdę w roli w jakiej 
oni sobie życzą. wiadomo, że trochę musi być podyktowane też moimi 
warunkami, bo nie mam 20 lat, tylko 35 i do tego pewne zobowiązania. 
Muszę myśleć o przyszłości, a z samego żeglarstwa człowiek się nie utrzy-
ma. w jakiej formie będę pomagać dziewczynom, tego jeszcze nie wiem. 

Chcesz pływać z Agnieszką. Czy sprawa jest jasna, że Agnieszka jest 
w załodze z Irminą?
Jestem do dyspozycji, w  jakiej formie nie wiem. staramy się wspólnie 
znaleźć złoty środek. Jest jeszcze jedna skiperka, podwójna mistrzyni 
świata w klasie 420, która przesiada się na 470. To Hania szmit. Tworzy 
się to wszystko, nawet nie jestem w stanie ci teraz konkretnie powie-
dzieć. To trzeba wszystko przemyśleć, żeby to wszystko było dobrze 
scementowane. Mój cel jest taki żeby być w jakimś stopniu współudzia-
łowcem sukcesu Polski w klasie 470 w Tokio. Czy to w roli zawodniczki, 
czy asystenta trenera, czy doradcy.

A co potem? Masz już pomysły co po klasie olimpijskiej? 
Bardzo chciałabym spróbować tego dużego żeglarstwa. Moje koleżanki 
startują teraz w Magenta Team, to załoga katamaranu złożona z samych 
kobiet. Chciałabym do nich dołączyć.

Myślałaś o Nacrze? To mikst, panie są bardzo potrzebne.
Myślałam o Nacrze, teraz wchodzi foil i pewnie będzie to super łódka. Ja 
jednak kocham 470 i jakbym miała pływać w klasie olimpijskiej to tylko 
na 470. Trzymam kciuki żeby się utworzyła kadra Nacry w Polsce, ale nie 
widzę siebie na tej łódce. Po prostu kocham 470.

rozmawiał: Michał stankiewicz / Foto: Marta Dębska
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Gabriela Wiatr – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego:
Gabrysia z niczego wyczaruje tartę, z suchego badyla wyrośnie jej róża, 
stary zapomniany kredens odzyska przy niej dawną świetność. Lgną do 
niej ludzie i zwierzęta. Po domu kręci się pies wentus – gejzer radości, 
kot rudolf– oaza spokoju i Łatka – kwintesencja kobiecości.  To właśnie 
ona jest bohaterką naszego artykułu. Leciutko przy tuszy, potrafi urzą-
dzić niezłą awanturkę (domownicy twierdzą, że robi to altem). Cechy 
szczególne? Jest posiadaczką… jednego zęba. Jej historię znamy od mo-
mentu, gdy błąkała się w okolicach słowianina. Człowiekiem, który po-
chylił się nad jej losem był waldek Baranowski (After Blues). spotykali się 
codziennie o 6 rano, z każdym dniem ich dystans do siebie się zmniejszał, 
aż przyszedł moment adopcji. Niestety rezydujące w domu zwierzaki jej 
nie zaakceptowały i w ten sposób trafiła do Gabrysi. – Początki nie były 
łatwe. Kwarantanna odbywała się w pokoju syna, który z powodu lamen-
tu Łatki był notorycznie niewyspany, dzięki czemu czasem godziliśmy 
się na legalne wagary – śmieje się Gabrysia.  Dzisiaj jej ulubionym miej-
scem jest sypialnia. Tam sypia, tam wypoczywa i tam był przełomowy 
moment przekroczenia granicy bliskości. – Początkowo sypiała w  no-

gach, rano zmykała pod łóżko jak do schronu. Któregoś dnia po prze-
budzeniu przyszła się przytulić – opowiada Gabrysia – potem poszło to 
bardzo szybko. Tuli się jak dziecko, potrzebuje tego kontaktu jak żaden 
inny zwierzak w  naszym domu. Jest czuła, delikatna bardzo wrażliwa. 
– Mnie uczy cierpliwości, rudolfowi otworzyła oczy i pokazała, że ko-
lanka pani są doskonałym miejscem na drzemkę, a wentusa przekonuje, 
że nie zawsze takie żywiołowe reakcje są w dobrym tonie – śmieje się 
Gabrysia. robi to z klasą i gracją. Łatka to kwintesencja kobiecości!

Gabrysiu, dokończ zdanie:
W zwierzętach cenię… To, że są sobą, niczego nie udają
Od zwierząt uczę się… szczerości
Zwierzaki wnoszą do mojego życia… emocje nieporównywalne z  ni-
czym innym
Pies czy kot… (dłuuuuga chwila zastanowienia) jednak kot!
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...Weź na kolana kota – to nasz nowy cykl, w którym będziemy przedstawiać znanych i lubianych 
szczecinian z ich ukochanymi czworonogami. ich historie będą czasem wesołe, a czasem 
wyciskające łzy z oczu. Bo jak wiadomo – życie pisze najlepsze scenariusze.

rozmawiała: inga elerowska / Foto: Jarek Gaczyński

Do serca przytul psa...



F iona – przekochana, ale nie najmłodsza. wciąż patrzy na świat 
zza schroniskowych krat. w tym wieku powinna spokojnie le-
żeć przy nodze swojego pana i godnie przeżywać jesień swojego 
życia. Los jednak chciał inaczej, znalazła się w schronisku i to 

w  beznadziejnej sytuacji. No bo kto zechce przygarnąć dwunastolet-
niego psa, do tego czarnego, z siwym pyszczkiem, i nie oszukujmy się 
– zaniedbanego. Dla większości osób to wystarczający powód aby boks 
Fionki minąć bez zainteresowania. A wystarczyłoby żeby ktoś poszedł 
z nią na chwilę na wybieg i przekonał się ile radości sprawia jej obcowa-
nie z człowiekiem. Jak słodko wtula łepek i nieśmiało zachęca do głaska-
nia. Jak bardzo jej tego kontaktu potrzebuje…

Fiona trafiła do schroniska kilka miesięcy temu. zaniedbana, utuczona, 
z problemami kondycyjnymi i prawdopodobnie ignorowanymi przez po-
przednich właścicieli problemami ze stawami. Obecni opiekunowie sta-
rają się  zapewnić  jej regularne spacery, na tyle na ile pozwalają schro-
niskowe warunki, dostaje suplementy na stawy i taką suplementację na 
pewno będzie trzeba kontynuować w domu. Jest bardzo łagodna. szyb-
ko nawiązuje kontakt z człowiekiem, nie narzuca się, ale bardzo się cie-

szy jeśli chociaż przez chwilę ktoś zwróci na nią uwagę. z innymi psami 
dogaduje się wzorcowo. Doskonale sprawdzi się w domu, w którym są 
dzieci oraz inne psy. Jedyną barierą są jej łapki, dlatego szukamy domu 
na parterze lub z windą.

Nie pozwólmy aby pies, który tak bardzo kocha ludzi spędził kolejne 
miesiące w schronisku. Czy znajdzie się ktoś, kto pokocha tę wspaniałą 
sunię? Co dostanie w zamian? Fiona podaruje swoje psie serce, miłość 
i wdzięczność jaką tylko adoptowany psiak może obdarzyć człowieka.
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Foto: Dorota Kosz

Wszystkich chętnych chcących poznać tego cudownego 
psiaka zapraszamy na spacer zapoznawczy. 

Kontakt z wolontariuszem prowadzącym: 516 490 165.
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Różowy 
odcień 
feminizmu

Styl życia

Jak to jest z tym kobiecym porno? Dlaczego kobiety uprawiają seks? wszystko, co chcecie wiedzieć 
o lesbijkach. Czego pragną mężczyźni? Tego dowiecie się z Girls watch Porn.



N a początku był blog Girls watch Porn, który poruszał m.in. 
wcześniej wymienione tematy. Poruszał je w sposób bezpo-
średni, szczery, ale nie wulgarny, pokazując kobiecy punkt 
widzenia na tematy seksu, relacji męsko-damskich, homo-

seksualizmu i  życia intymnego. Po latach jego popularność wzrosła 
i aktualnie jest to marka w skład której wchodzą ubrania, strona inter-
netowa, własny kanał na Youtube, popularne funpage’y na Facebooku 
i instagramie. Girls watch Porn się nie tylko nosi. O tym się rozmawia. To 
różowa odmiana feminizmu, która odsłania erotyczny aspekt naszego 
życia. Kobiety lubią seks i nie boją się o tym mówić.

– Na początku blog prowadziła moja koleżanka Paulina Krzyważnia, ale 
kiedy została mamą, przejęłam go pod kątem Facebooka i odzieży, którą 
zaczęłam projektować. Jeszcze w  trakcie naszej wspólnej działalności 
powstał kanał na Youtube – opowiada Paulina Kołaczek, projektantka 
ubrań spod szyldu GwP i jedna z współautorek całego projektu. – Aktu-
alnie przenoszę stare posty z bloga na nową stronę www, uzupełniam 
go nowymi wpisami i sesjami foto z dziewczynami w ubraniach mojego 
projektu, niedługo też ruszy oficjalny sklep GwP.

Dziewczyny oglądają porno i nie jest to żadną tajemnicą, w każdym bądź ra-
zie przestaje nią być. Feminizm ma wiele twarzy, a uwolniona seksualność 

jest jedną z nich. Paulina z Girl watch Porn promuje taki punkt widzenia, 
jej projekty informują o tym w przemyślany, dowcipny i bardzo dobrze za-
projektowany sposób. – Nazwa tego projektu ma oczywiście prowokować 
i faktycznie tak jest. To taki rodzaj feminizmu przyjaznego mężczyznom 
i faktycznie nie jesteśmy negatywnie odbierane przez panów – tłumaczy 
Paulina. – Feminizm to nie są tylko na krótko ogolone kobiety, wykrzyku-
jące wrogie mężczyznom hasła. To bardzo stereotypowe i krzywdzące my-
ślenie. Feminizm to jest kobiecość i robienie tego, na co ma się ochotę. Nie 
ma w tym nic dziwnego, i jak w tym, że dziewczyny oglądają porno.

Girl watch Porn będzie się rozrastało i ma na celu promowanie kobieco-
ści we wszystkich jej aspektach. – Przede mną kolejne projekty ubrań, 
pokaz mody i  prezentacje kobiet, które swoim światopoglądem i  tym 
czym się zajmują łamią przyjęte stereotypy. A czy ja sama oglądam por-
no? Oczywiście, że tak.
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Największa 
produkcja 
filmowa 
w historii 
Szczecina
znana wielu szczecinianom historia miłości Anity Agnihotri 
i  Andrzeja Łuszczewskiego zyska międzynarodową sławę. 
w  październiku rozpoczną się zdjęcia do polsko-hinduskiej 
produkcji z udziałem gwiazd Bollywoodu i rodzimego kina. 
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P oznali się i zakochali w  indiach, ale szczęście nie było im są-
dzone. Pochodząca z bogatej rodziny Anita była już zaręczona 
z  zaaranżowanym narzeczonym. Andrzej musiał niebawem 
wracać do kraju. wspólnie uciekli więc do Polski czasów PrL-u. 

Ta historia ma więc wszystko to, co kino uwielbia: miłość, mezalians 
i sprzeciwienie się woli rodziny.

Przypadek, czy przeznaczenie?

wszystko zaczęło się od spotkania Mariusza Łuszczew-
skiego, syna głównych bohaterów, z  wojciechem 
Pszoniakiem, który brał wówczas udział w Festi-
walu Książki w  szczecinie. To wtedy szczeciń-
ski przedsiębiorca zaprosił aktora do jednej 
ze swoich restauracji. wizyta zaowocowała 
przyjacielską rozmową, w trakcie której pol-
sko-hinduska historia rodzinna wzbudziła 
zainteresowanie Pszoniaka. Natychmiast 
skontaktował się z Michałem Kwiecińskim, 
producentem takich filmów i  seriali, jak 
„Katyń”, „wałęsa. Człowiek z nadziei”, „Mia-
sto 44”, „Czas honoru”, „Bodo” czy „Belle 
epoque”. Okazało się, że Kwieciński pasjonuje 
się kulturą indii i od dawna marzył o zrealizowa-
niu polsko-bollywoodzkiej produkcji w formie ko-
medii romantycznej. Miał już dla niej nawet gotowy 
scenariusz i  chęć obsadzenia Hugh Granta w roli głów-
nej, ale po rozmowie z Pszoniakiem natychmiast zmienił plany.

Scenariusz rodem z Bollywood

Późniejsze wydarzenia potoczyły się jak w bajce. Mariusz Łuszczewski 
spotkał się z Michałem Kwiecińskim, spisali rodzinną historię, w czym 
niezwykle przydatna okazała się autobiografia ojca Mariusza. Na jej 
podstawie scenariusz stworzył Maciej Karpiński (m.in. „Kobieta samot-
na” Agnieszki Holland). Mariusz został koproducentem filmu. w  lipcu 
wspólnie z reżyserem wybrali się do indii, gdzie dzięki pomocy rodziny, 

m.in. producentki filmowej sweety Agnihotri, prywatnie cioci Mariusza, 
załatwili wiele formalności. Podpisali współpracę ze studiem Phantoms, 
odpowiadającym za największe filmy w  Bollywood. Muzykę stworzy 
tamtejszy guru, shankar Mahadevan (m.in. „Nazywam się Khan”, „Gdyby 
jutra nie było”), prywatnie zafascynowany twórczością wojciecha Kila-
ra. Do filmu o  perypetiach młodej pary skomponuje siedem piosenek, 
w  tym dwie polsko-hinduskie, w  rytm których odbędą się charaktery-
styczne dla bollywoodzkiego kina układy taneczne. 

Gwiazdy na ekranie

Polskich bohaterów zagrają Maja Ostaszewska 
(m.in. „Katyń”, „Pitbull”, „Body/Ciało”) i robert 

więckiewicz (m.in. „Pod Mocnym Aniołem”, 
„wałęsa. Człowiek z  nadziei”), czyli filmowi 
rodzice zakochanego Polaka. w roli głównej 
wystąpi Maciej Musiał („rodzinka.pl” czy 
„Dzień dobry, kocham cię!”), ale tajemnicą 
pozostaje rola Anity Agnihotri – rozpoczęto 
już casting na aktorkę, która urokiem do-

równa byłej Miss indii. Być może jej matkę 
zagra jej siostra rati, jedna z  największych 

gwiazd Bollywood, mająca na swoim koncie 
ponad 100 filmów. większość scen powstanie 

w indiach, a mniej więcej 30% w szczecinie. – zna-
jąc konwencję bollywoodzkich produkcji możemy się 

spodziewać pięknych kreacji, a także dużo śpiewu i tań-
ca. Uwagę przykuje na pewno scena tańczących stoczniowców 

z lat 70. – zdradza Mariusz Łuszczewski. Być może więcej dowiemy się od 
Michała Kwiecińskiego, który pojawi się na kortach podczas wrześnio-
wego Pekao szczecin Open. Premiera filmu, zaplanowana mniej więcej 
na przełom 2018 i 2019 roku, odbędzie się w szczecińskiej filharmonii, ale 
pokazy odbędą się nie tylko w Polsce i indiach. Produkcję zobaczą także 
m.in. widzowie w Czechach, słowacji i rosji. 
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Michał Kwieciński 
i Mariusz Łuszczewski



Flickerbiker

rękawiczki rowerowe, które pełnią funkcję kierunkowskazów. 
Podczas wykonywania zaprogramowanego wcześniej gestu, 
gdy wyciągniesz rękę, wbudowane światłowody zamienią dłoń 
w  migacz, jednocześnie informując uczestników ruchu o  wa-
szych zamiarach (gasną po wykonaniu manewru).

Cena: 189,00 zł 
sklep internetowy www.toys4boys.pl
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WeatherAtPoint 

startup MindLabsolution stworzył stację pogodową, która mieści się 
w  breloczku do kluczy. weatherAtPoint potrafi zrobić dokładnie to 
samo, co domowa stacja pogodowa wystarczy podłączyć go do portu 
słuchawkowego w smartfonie i otworzyć dedykowaną aplikację, a po-
znamy temperaturę, wilgotność powietrza, jego ciśnienie. Dokonuje 
także pomiarów światła, w tym poziomu promieniowania UV.

Urządzenie trafi na na rynek jeszcze w tym roku i będzie kosztować 
(w zależności od wersji) od 60 do 90 dolarów.

Soundmoovz

To bransoletka, która pozwala skomponować własną ścieżkę 
dźwiękową w czasie rzeczywistym. sparowana z aplikacją opa-
ska zamienia się w instrument, który (przez smartfona) wydaje 
wybrane z biblioteki dźwięki, przypisane do konkretnych ruchów 
ręki. Muzykę można tworzyć w  kilka osób poprzez sparowanie 
maksymalnie siedmiu opasek. 

Cena: 238,74 zł 
www.red5.co.uk 

Funkcja Apple CarPlay 

To inteligentniejszy i bezpieczniejszy sposób korzystania z iPhone’a w sa-
mochodzie. Funkcja Apple CarPlay sprawnie integruje iPhone’a z urządze-
niem NX807e. w  trakcie jazdy można bez problemu nawiązywać połą-
czenia, korzystać z muzyki, wysyłać i odbierać wiadomości czy uzyskiwać 
wskazówki dojazdu.

Cena: 1849 zł 
Media expert, euroAGD 

PRESTIŻOWE 
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N owe Volvo XC60 zadowoli najbardziej wybrednego kierowcę. 
Ten rodzinny, kompaktowy sUV posiada mnóstwo techno-
logicznych nowinek. Pod maską zamontowany ma mocny 
silnik o  pojemności 2 litrów oraz mocy 235 KM. Napęd na 

cztery koła pozwala poradzić sobie w każdych, nawet najcięższych wa-
runkach. samochód napędzany jest za pomocą ośmiostopniowej auto-
matycznej skrzyni biegów. O momencie zmiany biegów możemy również 
decydować sami: za pomocą przycisku umieszczonego na dźwigni bądź 
za pomocą manetek umieszczonych przy kierownicy.

Ekskluzywne wyświetlacze

Przyjrzyjmy się dokładniej wnętrzu samochodu. Na próżno szukać jest 
stacyjki za pomocą której uruchomimy auto. By to uczynić wystarczy 
mieć przy sobie kluczyk i  przekręcić pokrętło umieszczone w  konsoli 
między siedzeniami na pozycję „start”. 

siedzenia pokryte są jasną, skórzaną tapicerką. szwedzki producent 
przyzwyczaił już do tego, że wykonane są z najlepszego materiału. wen-
tylowane fotele posiadają funkcję masażu. Kilka dostępnych programów 
pozwoli zrelaksować się w trakcie nawet najdłuższej podróży. Podobnie 
zresztą jak wysokiej jakości system audio Bower&wilkins, który powala 
czystością i głośnością wydawanego dźwięku. 15 zamontowanych gło-
śników osiąga taką moc, jakiej nie potrafią często osiągnąć wysokiej kla-
sy kina domowe - 1100 w. radio sterowane jest przy pomocy przycisków 
umieszczonych na kierownicy bądź 9-calowego ekranu dotykowego, któ-

ry ma mnóstwo użytecznych funkcji. Na nim zobaczymy podgląd z ka-
mery 360 stopni.  Na wspomnianym ekranie możemy uruchomić także 
nawigację lub też sterować automatyczną, wielostrefową klimatyzacją. 
reaguje także na komendy głosowe.

Kolejny ekran znajdziemy przed oczami kierowcy. Możemy na nim wy-
wołać min. wskazania nawigacji, sprawdzić zużycie paliwa czy informa-
cję o ograniczeniu prędkości.  Na trzecim, wirtualnym wyświetlaczu, któ-
rym jest przednia szyba zobaczymy w trakcie jazdy w jego dolnej części 
informację z jaką jedziemy prędkością. wyświetli się także ostrzeżenie 
o jej ograniczeniu. 

Klimatyzacja dla pasażerów

w najnowszym Volvo pomyślano także o pasażerach. Tak, jak przednia 
załoga samochodu,  pasażerowie mają możliwość za pomocą dotykowe-
go wyświetlacza umieszczonego w podłokietniku kierowcy ustawienia 
własnej temperatury. To dla nich pod siedzeniami umieszczono schowki 
na tablety. w  momencie, gdy dwie osoby zajmują tylną kanapę mogą 
wykorzystać środkowe miejsce jako półkę. wysuwana jest z oparcia. Po-
siada także miejsce na napoje. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

z czym kojarzy się jeszcze Volvo? Oczywiście z bezpieczeństwem. Dla-
tego w wyposażeniu tego pięknego auta znajdziemy multum opcji gwa-
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Pod maską ma silnik o mocy 235KM. Luksusowe wyposażenie zawiera 15 wysokiej jakości 
głośników, siedzenia z funkcją masażu oraz kilka wyświetlaczy pozwalających sterować 
klimatyzacją czy ostrzegać  o niebezpieczeństwie. Nowe Volvo XC60 to doskonałe rozwiązane 
dla tych, którzy szukają zarówno bezpiecznego, a jednocześnie komfortowego auta.

Volvo 
przyszłość 
bezpieczeństwa



rantujących bezpieczną jazdę. Układ City safety kontroluje otoczenie 
i  w  razie potrzeby hamuje albo pomaga wykonać manewr omijający. 
wykrywa inne pojazdy, a także pieszych, rowerzystów i duże zwierzęta 
– zarówno w dzień, jak i w nocy. wspomaga kierowcę w razie potrzeby 
wysyłając dźwiękowe i wizualne sygnały ostrzegawcze oraz powodując 
pulsowanie pedału hamulca. w przypadku grożącej kolizji lub skręcenia 
na skrzyżowaniu pod pojazd nadjeżdżający z  naprzeciwka, układ City 
safety automatycznie zahamuje, pomagając uniknąć zderzenia lub łago-
dząc jego skutki. 

Dzięki technologii Pilot Assist jazda nowym Volvo XC60 w gęstym ruchu 
jest znacznie mniej męcząca. Pozwala utrzymać stałą odległość od po-
przedzającego pojazdu i delikatnymi ruchami kierownicy pomaga utrzy-
mać samochód na środku pasa ruchu.

Natomiast do układu ostrzegawczego BLis dodana została funkcja 
wspomagania kierowania. Układ ten ostrzega kierowcę specjalną kon-
trolką w lusterku bocznym, jeżeli inny pojazd zbliża się z tyłu sąsiednim 
pasem. Jeżeli włączeniem kierunkowskazu zdradzimy zamiar zjechania 
na ten pas, kontrolka zacznie ostrzegawczo migać. w momencie, gdy nie 
zareagujemy na ostrzeżenie, a samochód zacznie zjeżdżać na zajęty pas, 
nowa funkcja wspomagania kierowania delikatnie skieruje samochód 
z powrotem na nasz pas ruchu. Unikniemy zderzenia.

Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy dostosowuje natomiast 
prędkość w taki sposób, by pomóc w utrzymaniu bezpiecznej odległości 
od jadących wolniej pojazdów. wystarczy wybrać żądaną prędkość i od-
stęp czasowy od poprzedzającego pojazdu i można cieszyć się płynną 
jazdą w zakresie prędkości od zera do 200 km/h. Przy prędkościach po-
wyżej 70 km/h układ automatycznej kontroli prędkości jazdy wspomaga 
także wyprzedzanie poprzez krótkotrwałe przyspieszenie samochodu 
w  kierunku pojazdu znajdującego się z  przodu po włączeniu kierun-
kowskazu. 

O systemach bezpieczeństwa można mówić godzinami. w Volvo XC60 
znajdziemy jeszcze m.in. układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, 
system ograniczający skutki zderzenia bocznego czy system ogranicza-
jący ryzyko zjechania z drogi.
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Volvo XC60
Pojemność 1969 centymetrów sześciennych

Moc 235 KM
Prędkość maksymalna 230 km/h
Przyspieszenia 0-100km/h – 7,2 s 

skrzynia biegów – automatyczne/8 biegów
Średnie zużycie paliwa 5,3l/100 km

Cena od 184 500 zł. 
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Lexus LC 500 zachwyca komfortem, dopracowanymi detalami, a wygląda jak... milion dolarów. 
Pod tą fantazyjnie ukształtowaną blachą kryje się też ultranowoczesna technika i sportowy 
pazur. Prestiż miał przyjemność przetestować to wyjątkowe auto.

Lexus 
nie z tej ziemi



K ażdy z nas marzy o pięknym, bezpiecznym i bezawaryjnym sa-
mochodzie. Najlepiej, żeby był on połączeniem luksusu oraz 
bezpieczeństwa. Lexus LC 500 odpowiada tym wymaganiom. 

Lexus LC 500 został zbudowany od podstaw, by zapewnić ostrzejszy 
i  bardziej wyrafinowany napęd reagujący na styl jazdy. Przeniesienie 
napędu z  pierwszej w  samochodzie osobowym 10-biegowej (!) skrzyni 
biegów wykorzystuje układ Ai-sHiFT, który dobiera najlepsze przełoże-
nie w oparciu nie tylko o własne preferencje i prędkość samochodu, lecz 
również zgodnie ze stylem wcześniejszej jazdy. LC 500 napędzany jest 
silnikiem o pojemności 5 litrów. Jednostka V8 gwarantuje moc 477 KM, 
co pozwala osiągnąć przyspieszenie do 100 km/h w zaledwie 4,7 sekun-
dy. Aby uzyskać efekt akustyczny podkreślający moc i  charakter silni-
ka, przedni wlot powietrza Lexusa zaopatrzono w  generator dźwięku. 
wzmacnia naturalne charakterystyczne brzmienie jednostki V8 i kieruje 
dźwięk do kabiny, zachowując przyjemny poziom głośności. Przy naci-
śnięciu pedału gazu efekt wzmacniany jest dodatkowo przez zewnętrz-
ne zawory w głównym tłumiku, które otwierają się i zamykają podczas 
wprowadzania silnika na wysokie obroty.

Wnętrze niczym luksusowa willa

By w całości poznać doskonałość tego luksusowego Coupe należy usiąść 
za kierownicą. Tutaj nie ma żadnego przypadku. wszystkie elementy 

sterujące i interfejsy we wnętrzu Lexusa LC są umieszczone dokładnie 
tam, gdzie ich potrzebujemy, aby dodać pewności siebie i ułatwić dyna-
miczną jazdę. Nisko poprowadzona maska i deska rozdzielcza zapewnia-
ją doskonałą widoczność drogi przed pojazdem. 

Do dyspozycji mamy piękne, z aptekarską dokładnością obszyte skórą 
fotele. Na zamówienie można zażyczyć sobie ich sportową wersję, które 
obejmują ciało i podtrzymują je na ostrych zakrętach dzięki specjalnym 
bocznym podparciom. innowacyjny system „Climate Concierge” auto-
matycznie reguluje temperaturę powietrza, foteli i kierownicy. z kolei 
pionierska technologia nanoe uwalnia do kabiny mikroskopijne, ujemnie 
naładowane cząstki, które oczyszczają powietrze, eliminują nieprzyjem-
ne zapachy z foteli i przyjemnie nawilżają skórę oraz włosy.

w  trakcie jazdy kierowca ma możliwość skorzystania z  kilku wyświe-
tlaczy. wraz z  centralnymi wskaźnikami zintegrowano kolorowy wy-
świetlacz informacyjny. Dowiemy się z  niego m.in. o  ostrzeżeniach 

i wskazówkach nawigacji. Nie każdy jednak czuje się na tyle pewnie za 
kierownicą by odrywać wzrok od tego, co dzieje się przed maską samo-
chodu. Tutaj może skorzystać z  najnowszego kolorowego projektora 
HUD. Przerzuca on na przednią szybę wybrane informacje. Takie rozwią-
zanie do minimum ogranicza konieczność odrywania wzroku od drogi.

wreszcie przechodzimy do wyświetlacza centralnego o przekątnej 10,3 
cala i rozdzielczości HD. Jest ulokowany tak, by korzystanie z niego w ża-
den sposób nie obciążało kierowcy. sterować nim można na kilka sposo-
bów: dotykowo, głosowo lub za pomocą touch pada. Tryb podzielonego 
ekranu umożliwia jednoczesny dostęp do dwóch kategorii informacji 
i ustawień, np. nawigacji i klimatyzacji.

Choć sam dźwięk silnika LC 500 jest muzyką czasami chcemy posłu-
chać innych dźwięków. Umożliwi to 13-głośnikowy system audio Mark 
Levinson. został dopasowany specjalnie do charakterystyki akustycznej 
kabiny Lexusa LC. Aby dostarczał wrażeń na miarę kina domowego, wy-
posażono go w technologię Clari-Fi, która odtwarza dźwiękowe detale 
utracone podczas kompresji cyfrowej MP3.

Bezpieczny do granic możliwości

samochód z takimi osiągami i wyposażeniem musi być w pełni bezpiecz-
ny. Lexus LC i w tym przypadku oferuje wyposażenie z najwyższej półki. 

Przełomowe rozwiązanie Lexus safety system  + jest standardowym 
wyposażeniem nowego Lexusa LC. w jego skład wchodzi układ ochro-
ny przedzderzeniowej (PCs) z funkcją ochrony pieszych, system utrzy-
mywania pojazdu na pasie ruchu (LKA), automatyczne światła drogowe 
(AHB) poprawiające widoczność w nocy oraz aktywny tempomat (ACC), 
który dopasowuje prędkość do prędkości pojazdu poprzedzającego.

Niezwykle przydatny jest również system monitorowania martwego 
pola (BsM) i  ostrzegania o  pojazdach nadjeżdżających z  kierunku po-
przecznego (rCTA). radary zamontowane w tylnym zderzaku wykrywa-
ją pojazdy na sąsiednich pasach wjeżdżające w obszar niewidoczny w lu-
sterkach bocznych. Jeśli kierowca sygnalizuje zamiar zmiany pasa, a inny 
pojazd znajduje się właśnie w martwym polu, w odpowiednim lusterku 
bocznym generowany jest sygnał ostrzegawczy.

system rCTA, przydatny zwłaszcza na parkingach, wykorzystuje radar 
systemu monitorowania martwego pola do wykrywania pojazdów nad-
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Lexus LC 500
silnik V8 5 litrów
skrzynia biegów 10-stopniowa automatyczna
Moc 477 KM
Przyspieszenie 0-100km/h – 4,7 s
Prędkość maksymalna 270 km/h
zużycie paliwa w cyklu mieszanym 11,5 litra
Cena od 527 tysięcy złotych



jeżdżających z kierunku poprzecznego za samochodem. w razie potrze-
by włącza sygnał dźwiękowy i wyświetla sygnał wizualny w  lusterkach 
bocznych.

za kierownicą Lexusa LC 500 bardzo łatwo się zapomnieć. Dlatego też 
przydatny jest asystent rozpoznawania znaków drogowych (rsA). za po-
średnictwem kamery zamontowanej na przedniej szybie odczytuje znaki 
drogowe i wyświetla je na uniwersalnym wyświetlaczu informacyjnym.
w  nowym Lexusie znajdziemy mnóstwo innych rozwiązań zwiększa-
jących bezpieczeństwo. Jest system ostrzegania o  spadku ciśnienia 
w oponach, który na wyświetlaczu pokazuje nam ostrzeżenia o nieod-
powiednim ciśnieniu. Dostępny jest monitor asystenta parkowania czy 
osiem poduszek powietrznych. Kierowca i pasażer z przodu są chronieni 
czołowymi poduszkami powietrznymi napełnianymi dwustopniowo, po-
duszkami powietrznymi chroniącymi kolana oraz bocznymi poduszkami 

powietrznymi. Kurtynowe poduszki powietrzne pokrywają całą długość 
bocznych okien po obu stronach kabiny. wszystkie pasy bezpieczeń-
stwa wyposażone są w napinacze.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński 
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Lexus szczecin
ul. Mieszka i 25, 71-007 szczecin

(91) 433 35 88
lexus@lexusszczecin.pl
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W ielokrotnie spotykaliśmy się z  taksówkarzami i  rozma-
wialiśmy na temat tego, czego oczekują od samochodu. 
Pytaliśmy jaki jest ich wymarzony, czym powinien się 
charakteryzować. wielu z  nich jeździ wysłużonymi au-

tami o  wysokim spalaniu benzyny czy oleju napędowego – opowiada 
Jarosław Turtoń, dyrektor salonu Toyota Kozłowski. – Na podstawie zdo-
bytych informacji przygotowaliśmy niespotykaną dotąd ofertę smart 
Plan. Kierujemy ją do wszystkich kierowców, którzy posiadają licencję 
taksówkarza. Teraz każdy z nich może jeździć hybrydową Toyotą Auris. 
O niezawodności czy gwarancji bezpieczeństwa w samochodach Toyoty 
nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dla taksówkarzy ważny jest bar-
dzo aspekt finansowy. Na tym się właśnie skupiliśmy. 

Oferta smart Plan pozwala kupić zupełnie nową Toyotę Auris za 10 pro-
cent wartości samochodu. Później, co miesiąc, należy wnosić opłatę za 
wynajem auta. wynosi ona niewiele ponad 750 złotych netto. Można wy-
kupić również wersję Comfort, która kosztuje niewiele ponad 1200 zło-
tych netto. w tym przypadku nie musimy martwić się zupełnie niczym. 
Po stronie firmy Toyota Kozłowski jest serwis samochodu, wyposażenie 
go w opony letnie i zimowe, również ubezpieczenie!

– Każdą umowę podpisujemy na okres od 2 do 4 lat. Po tym czasie tak-
sówkarz może nam albo oddać samochód albo go wykupić. Bardzo waż-
ną informacją jest także to, że comiesięczne niewielkie opłaty można 
wrzucić w koszty firmy – przyznaje Jarosław Turtoń. – Oferta jest bardzo 
atrakcyjna. wielu kierowców oferujących taką formę przewozu osób 
przyznało, że dziennie wydaje na paliwo co najmniej 150 złotych. Dodat-
kowo co miesiąc ponoszą koszty eksploatacyjne w  granicach 700-800 
złotych. Teraz mają okazję jeździć pachnącym nowością samochodem, 
który zużywa dużo mniej paliwa i nie sprawia żadnych kłopotów w eks-
ploatacji. Nie muszą martwić się żadnymi awariami, dodatkowymi opła-
tami. wszystkim zajmujemy się my. 

z  propozycji skorzystało już prawie ponad 30 taksówkarzy z  naszego 
województwa. zadowolenie użytkownicy pracują swoimi samochodami 
między innymi w takich miastach jak: Świnoujście, szczecin czy stargard.

– zakup tego samochodu to strzał w dziesiątkę. Jest on niezwykle eko-
nomiczny – przyznaje taksówkarz Leszek Pyclik. – wcześniej jeździłem 
Dacią. Miesięcznie na paliwo wydawałem od 2300 do 2500 złotych. Teraz 

płacą połowę mniej. w  mieście Auris zużywa zaledwie 5 litrów na sto 
kilometrów. Podobnego zdania jest Józef walczak. również jeździł do tej 
pory Dacią, która paliła w mieście 10-11 litrów benzyny. 

– Teraz spalanie jest znacznie niższe. zależy oczywiście od tego, jak się 
jeździ. Czasami mam poniżej 4 litrów na 100 kilometrów, czasami nie-
znacznie powyżej – przyznaje. – Jeżdżę już 27 lat taksówką i naprawdę 
żałuję, że taka okazja nie przytrafiła się kilkanaście lat temu. Już wtedy 
bym kupił Aurisa. To, co oszczędzam teraz na paliwie, wydaję na leasing. 
Jeżdżę nowym autem i nic do tego nie dokładam. Przejechałem już osiem 
tysięcy kilometrów i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że 
Toyota jest prawdziwym cudem. 

Hybrydowe Aurisy rzeczywiście są niezwykle oszczędne. wyposażone 
są w  silnik 1,8 o  pojemności 136 KM. Posiadacze takich samochodów 
mogę liczyć także na inne „prezenty”. właściciele aut z napędem hybry-
dowym płacą w  szczecinie roczny abonament za strefę płatnego par-
kowania w wysokości… 10 złotych! skąd taka kwota? Ponieważ Toyota 
wyprzedza epokę i  korzysta z  niskoemisyjnych technologii. Dzięki ich 
zastosowaniu ogranicza ilość emitowanych przez samochody spalin, 
które bezpośrednio wpływają na nasze zdrowie. Oddychamy przez to 
czystszym powietrzem.

– zdajemy sobie sprawę, że każdy najpierw chce spróbować jazdy samo-
chodem. Dlatego też przygotowaliśmy dwie testowe Toyoty, które stoją 
u nas w salonie. Każdy taksówkarz może przyjść do nas i bezpłatnie ją 
wypożyczyć. Oczywiście nie ma możliwości przewożenia w nich osób, bo 
nie posiadają póki co kasy fiskalnej. są po to, by każdy mógł się przeko-
nać o wyższości Toyoty Auris hybrid nad innymi samochodami. zachę-
camy by przyjść do nas i spróbować czy warto. ręczę, że kierowcy będą 
zadowoleni pod każdym względem, również ekonomicznym.  

Taksówkarze mogą mieć powody do zadowolenia. Firma Toyota Kozłowski wychodzi do nich z niespotykaną dotąd propozycją. Oferuje zakup 
Toyoty Auris za 10 procent wartości samochodu! Posiadacze takich aut – nie dość, że ponoszą znikome koszty za paliwo, płacą zaledwie 10 złotych 
rocznie za szczecińską strefę płatnego parkowania. 

Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe

TOYOTA Kozłowski
ul.Mieszka i 25b
71-007 szczecin

www.toyotaszczecin.pl

Toyota 
dla taksówkarzy
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Style

       / liebrestyle

      / liebre_style

www.liebrestyle.com 

– Hello Karina, my name 
is Israel Lopez. Do you 
speak English?

– usłyszałam w telefonie. w krót-
kiej, acz niezwykle sympatycznej 
rozmowie, poznałam barwną i in-
spirującą historię marzeń, które 
dwoje ludzi – Meksykanin i Hisz-
panka – postanowili zrealizować 
w szczecinie. efektem ich pracy 
jest obuwie inspirowane licznymi 
podróżami po świecie.

Moda52 
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Israel, jaka jest Wasza historia? 
wszystko zaczęło się w Holandii, gdzie poznałem moją żonę elenę Gasullę. Pracowaliśmy  
w międzynarodowych korporacjach, ale w wolnym czasie ciągle zastanawialiśmy się nad prowa-
dzeniem własnego biznesu w sektorze mody. elena dostała lepszą propozycję pracy w indone-
zji, dlatego ostatnie 3 lata spędziliśmy właśnie tam. Dla mnie, jako fotografa, Azja okazała się 
doskonałym miejscem do realizacji pasji. Postanowiliśmy zwiedzić ten kontynent, ale z uwagi  
na pracę żony połowę podróży odbyłem sam. Poza indonezją poznałem też indie, Mongolię, Ko-
reę Południową, Tajlandię i Chiny. Odkrywałem, jak ludzie żyją, co jedzą, poznawałem ich kultu-
rę. indie uderzyły mnie kolorami: wzory i materiały przyprawiały o zawrót głowy. To samo było  
w pozostałych krajach. 
Czemu zdecydowaliście się na produkcję obuwia?
Podróże zainspirowały mnie do kolekcjonowania fragmentów materiałów, które później posta-
nowiliśmy wykorzystywać w naszych butach. Jeździłem z plecakiem, więc mogłem przywozić 
tylko niewielkie, 2-3-metrowe wzorniki. Krok po kroku zebrała się niezła kolekcja wzorów z wielu 
państw, regionów i kultur. Postanowiliśmy stworzyć z nich coś, co będzie miało swoją historię. 
w międzyczasie moja żona podjęła studia w indonezji i w ramach pracy magisterskiej musiała 
opracować biznesplan – postawiliśmy na projektowanie butów, bo oboje je uwielbiamy. Przesze-
dłem szkolenie z rzemieślniczej produkcji obuwia od podstaw. stworzenie pierwszej pary zajęło 
mi 2 tygodnie. To bardzo skomplikowany proces i mam wielki szacunek do projektantów, którzy 
tworzą buty ręcznie. Po wielu miesiącach przygotowań wypuściliśmy pierwszą limitowaną edycję 
Liebre style. 
Jak to się stało, że trafiliście do Szczecina?
wybraliśmy to miasto ze względu na bliskość rynku naszych potencjalnych odbiorców: skandy-
nawów, Niemców, Belgów, Holendrów czy Polaków. Naszą przygodę z butami w szczecinie roz-
poczęliśmy podczas finału regat The Tall ships races. To był nasz pierwszy kontakt z międzyna-
rodowym rynkiem. Nie oczekiwaliśmy, że cokolwiek sprzedamy – chcieliśmy tylko poznać reakcje 
ludzi. Odbiór okazał się niesamowicie pozytywny! Ludzie zachwycali się kolorami, wzorami, tek-
sturą, połączeniami, chętnie słuchali historii każdej pary butów. Nasze stoisko odwiedzało ok. 
150 osób dziennie – jesteśmy bardzo zadowoleni.
Dla kogo są buty Liebre Style?
są unikatowe i nieco ekstrawaganckie, więc interesują się nimi m.in. artyści i hipsterzy, zarówno 
panie, jak i panowie, miłośnicy podróży, stylu boho czy vintage. Postanowiłem stworzyć 2 linie: 
elegancką Oxford i bardziej wygodną, casualową Derby. Obie powstają z dobrej jakości włoskiej 
skóry, którą łączymy z naszymi tekstyliami. Chcemy, aby ludzie poczuli się w nich wolni, doświad-
czyli przygody, przypomnieli sobie, jaki piękny jest świat. Niech ich historia inspiruje do odkrywa-
nia i uwalniania swojej kreatywności. większość dostępnych na rynku butów jest czarna, szara 
lub brązowa i wygląda bardzo poważnie. Nasze buty pomagają przełamać rutynę, dlatego zwra-
cają na nie uwagę również pracownicy korporacji. sprzedajemy je przez internet, a ja bardzo cenię 
sobie kontakt z ludźmi, lubię doradzać i dzielić się z klientami historią naszych butów. Obserwuję, 
że szczecinianie lubią ubierać się modnie i oryginalnie, dlatego zapraszam do kontaktu.
Planujecie osiedlić się na stałe w Szczecinie?
To jest dobre pytanie (śmiech). Jesteśmy tu dopiero od 10 miesięcy. elena pracuje w Goleniowie, 
podsuwa mi liczne pomysły, ale buty projektuję sam. szczecin leży bardzo blisko Berlina. Naszym 
kolejnym krokiem będzie otwarcie w stolicy Niemiec sklepu stacjonarnego, ale nie chcielibyśmy 
się tam wyprowadzać. szczecin nam się podoba ze względu na spokój i piękną architekturę, naj-
bardziej lubimy stare miasto i centrum, odwiedzamy sklepy, z których bije historia. Na razie nie 
planujemy zmian.
Czego możemy Wam życzyć?
Powiększenia asortymentu. Chcielibyśmy stworzyć nowe modele butów, ale planujemy także 
produkować oryginalne akcesoria, takie jak skarpetki czy paski. 
Powodzenia! 
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Przedstawiamy trendy, które absolutnie 
powinniście zdobyć w tym sezonie.
Obecna jesień zapowiada się pod 
znakiem mocnych kolorów. Pokochamy 
różne odcienie granatu, zieleni i bordo.

Natomiast twórczy print doda smaku 
każdej kobiecie! Do zobaczenia w GALAXY!

*o ofertę pytaj w salonach 

Aplikacja mobilna Galaxy/social Media
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Jeśli szukacie butiku,a w którym obok markowych ubrań wysokiej jakości możecie liczyć na świetną atmosferę 
i zakupy bez zbędnego zadęcia, Mia&Charlie to obowiązkowe miejsce na waszej modowej mapie szczecina. 

Zakupy 
z uśmiechem

Moda56 
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Z espół Mia&Charlie tworzy niezwykle sympatyczna ekipa: syl-
wia Borowiec-rasmussen i Nabil Abu Baker, szczeciński blo-
ger modowy. Od 2 lat rośnie natomiast grupa przyjaciół i go-
ści sklepu, którzy zostają z nimi na stałe. 

Nowości w Mia&Charlie

Cieszy fakt, że szczecińska firma się rozwija. efektem wspólnych sta-
rań sylwii i  Nabila jest uruchomienie sklepu internetowego www.mia-
andcharlie.com, który umożliwia robienie zakupów bez wychodzenia 
z  domu, ale przede wszystkim poza szczecinem. To dla wielu osób 
ogromna zaleta, bo Mia&Charlie posiada niektóre marki na wyłączność 
w Polsce. Tylko u nich znajdziemy znane z wygody obuwie włoskich firm 
Bumper i DL sport, lekkie i ciepłe kurtki kanadyjskiej firmy eleven elfs 
czy włoskiej Duno, a także – ukochane przez klientki – amerykańskie je-
ansy Hudson. – Te ostatnie podbiły serca szczecinianek. Niektóre panie 
twierdzą, że są już od nich uzależnione – śmieje się sylwia. Nic dziwnego 
– Hudson Jeans specjalizuje się w produkcji jeansów, które podkreślają 
atuty figury właścicielki. Coś w tym musi być, skoro na świecie do ich fa-
nek należą takie gwiazdy, jak rihanna, Kim Kardashian, Jennifer Aniston, 
Penelope Cruz, Angelina Jolie, Miley Cyrus, Gisele Bundchen czy Jennifer 
Lopez. sprzedaż online to nie koniec nowości. – w tym roku wprowadzi-
liśmy 3 marki: ermanno ermanno scervino, Duno i Giorgio Fabiani. Może-
my też już zdradzić, jakie będą trendy w 2018 roku. Na wiosnę pojawią się 
piękne, pastelowe kolory i delikatne, zwiewne tkaniny. Niektóre panie 
już rezerwują konkretne modele – dodaje sylwia. warto się pospieszyć, 
bo na targach w Mediolanie, Kopenhadze, Berlinie czy Düsseldorfie za-
mawiane są zaledwie 2-3 sztuki z poszczególnych rozmiarów.  

Nie tylko dla pań

O  ile jeansy Hudson to „must have” w  szafach klientek Mia&Charlie, 
o  tyle mężczyźni uwielbiają wzbogacać swoją garderobę o  rewelacyj-
ne T-shirty, swetry, spodnie, casualowe koszule, buty czy akcesoria od 
Karla Lagerfelda. – Mamy dla panów nie lada gratkę. Marka Karl Lager-
feld wybrała salony, w których dostępna będzie jej najnowsza kolekcja 
ikonik, reprezentująca to wszystko, z  czym kojarzy się ekscentryczny 
niemiecki projektant: ponadczasowy i wyrafinowany styl z  lekką dozą 
ironii. Jesteśmy w tym zaszczytnym gronie – tłumaczy Nabil. w butiku 
znajdziemy m.in. bluzy i polówki opatrzone zabawnym, ikonograficznym 
motywem wizerunku projektanta z charakterystycznymi dla niego atry-
butami: śnieżnobiałym kucykiem, okularami przeciwsłonecznymi, skó-
rzanymi rękawiczkami czy wąską, czarną marynarką. 

To już 2 lata!

w październiku Mia&Charlie będzie świętować 2 lata istnienia. – zapra-
szamy wszystkich na urodzinowe przyjęcie, którego termin podamy na 
naszym profilu na Facebooku – mówią sylwia i Nabil. Nie chcą jednak 
zdradzić zbyt wielu szczegółów, bo będzie to impreza z niespodzianka-
mi. Na pewno nie zabraknie pysznego poczęstunku, muzyki na żywo czy 
atrakcyjnych prezentów dla gości. Przede wszystkim jednak takiej okazji 
nie odpuści sobie Mia, córka sylwii, na cześć której nazwano sklep i któ-
ra wystąpi w roli równie miłej jak mama gospodyni. Będzie się działo!

Mia&Charlie
szczecin, al. wojska Polskiego 35/3 U

pon-czw: 11-18, pt: 11-20
/MiaandCharlieszczecin

sklep internetowy : www.miaandcharlie.com

kt / Foto: Jarosław  Gaszyński i materiały prasowe
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T o były naprawdę udane wakacje. Moja macierzysta Firma, 
w trosce o swego ulubionego pracownika, dała mi trzy miesią-
ce wolnego, a ja spotkałem Człowieka!

Takiego normalnego. z  kolorem oczu, z  włosami rozwiewanymi wia-
trem, z dotykiem dłoni i pogodnym wyrazem twarzy. z Jego zapachem, 
gestami i dźwiękami. Mówiącego pełnymi zdaniami, albo tylko mimiką 
oblicza komentującego moje słowa. Człowieka obserwującego świat bez 
optycznych narzędzi rejestrujących rzeczywistość. Obecnego ciałem 
i duchem wśród drzew, domów, wiatru i deszczu. widziałem Go napraw-
dę! Chciałem zrobić Mu zdjęcie i wysłać na fejsa, ale…Jakaś myśl niespo-
kojna kazała mi się powstrzymać. A może by tak zrobić eksperyment? 
Może pozostawić tylko dla naszej wiadomości fakt naszego spotkania? 
Treść naszej rozmowy, to co widzieliśmy, co czuliśmy, co wspólnie zjedli-
śmy i wypiliśmy? Człek ów życzliwym był. Przysiadł na pieńku, papierosa 
wspólnego zapaliliśmy. Popatrzyliśmy na świat, pomilczeliśmy, gdy trze-
ba było. Pogadaliśmy.

Tak, też byłem nad Odrą podczas tegorocznego zlotu żaglowców. Przy-
cupnąłem przy moście pontonowym, rozpocząłem liczenie. Na sto osób 
przechodzących na Łasztownię, sześćdziesiąt trzy miały w  ręku tele-
fon!!! Ale na szczęście, byli też i tacy, którzy patrzyli na to wszystko wła-
snymi oczami. Na przekór radnej „niezależnej”, szczecin ponownie dał 
radę. Jeszcze raz daliśmy dowód na to, że nasze miasto jest atrakcyjne, 
gościnne i warto tu zawitać. Na przekór powszechnej „ajfonizacji” świa-
ta naszego, było też wielu, którzy chcieli przeżywać święto żeglarstwa 
własnymi zmysłami. To fakt krzepiący. Podobnie jak inne, wakacyjne 
spotkania z  ludźmi, którzy nie każde śniadanie fotografowali z  myślą 
o umieszczeniu zdjęcia na fejsbuku.

Czy życie bez portali społecznościowych jest możliwe? Pewnie tak. Czy 
popularne? Coraz mniej. Na nadmuchanym własnymi, wątłymi siłami 

pontonie spędziłem w czasie wakacji wiele godzin. Czy to powód by pu-
blikować mapkę z przebytą trasą? A w życiu! Jeszcze się inni dowiedzą 
gdzie łapię te swoje szczupaki i okonie. Bywało, spożywałem dary boże 
popijając je trunkami szlachetnymi, bo zrobionymi własnoręcznie, ale 
czy warto się tym chwalić na instagramie? za żadną cenę! zdradziłbym 
miejsce i autora producenta, to grzech, nad grzechy. Nie wszystko jest 
na sprzedaż. Gdy mam zamiar umknąć w dzicz, nie podaję adresu. Nawet 
www.

Obawiam się, iż bliski jest czas, gdy w przychodni spotkają się chorzy na 
otwarte złamanie hasła, chroniczny brak dostępu, lub zapalenie aplika-
cji. Ci z wirusami będą na zakaźnym. Niewielki pryszcz na kciuku może 
być przyczyną zaniku przepływu informacji. No, bo jak tu rozmawiać bez 
kciuka?

Przypomina mi się piękny czas szczecińskiego blackoutu. Tysiące pozba-
wionych prądu szczecinian podniosło nagle głowy i  spostrzegło obok 
drugiego człowieka. Ciekawostką jest fakt, że w mniej więcej dziewięć 
miesięcy później, nasze porodówki zanotowały znaczny przyrost pro-
centowy narodzin nowych obywateli. Cóż, może to lepszy pomysł na 
wyż demograficzny, niż nieszczęsne 500+?

Nie, nie jestem przeciwnikiem rozwoju technologii i nowoczesnych na-
rzędzi pracy, pod jednym wszak warunkiem: niech te narzędzia nimi po-
zostaną. Niech nie zastępują tego, co mamy najdroższego. Ciebie. Dru-
giego Człowieka.

A  może by tak na zakończenie eksperyment niewielki? Przybliż swoją 
twarz Czytelniku miły do tekstu. Jeszcze bliżej. Bliziutko. Powąchaj. Je-
śli pachnie szkłem, toś już Homo iphonecus, jeśli zaś wysokiej jakości 
papierem i  nieskazitelnym drukiem drukarni KaDruk, to wciąż jeszcze 
Homo sapiens, czego życzę serdecznie i prosto z serca.

szymon Kaczmarek 
- dziennikarz, filozof 
robotniczo-chłopski            

szymon Kaczmarek

Homo 
Iphonecus
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Paprykarz w Paprykarzu



S urowy, po części industrialny wystrój lokalu podkreśla otwar-
ta kuchnia z ladą chłodniczą, w której znajdują się świeże ryby 
i owoce morza. To właśnie ona stanowi serce restauracji, która 
powstała w wyniku inspiracji targami rybnymi, typowymi dla 

miast portowych, do jakich niewątpliwie zalicza się szczecin. – Owo-
ce morza pozyskujemy od niemieckiego dostawcy – Frische Paradies, 
a pstrąga i jesiotra z zielenicy, gdzie ryby te są hodowane w źródlanych 
wodach, co gwarantuje ich najwyższą jakość – mówi Urszula Prokopo-
wicz, menedżerka lokalu. Paprykarz serwuje nie tylko ryby pochodzące 
z ekologicznych hodowli, ale także dania z grilla i pieca, oryginalne sa-
łatki i makarony. w ramach poczęstunku każdy gość otrzymuje kanapkę 
z  paprykarzem, przygotowanym zgodnie z  pierwszą, znaną recepturą 
paprykarza szczecińskiego. Świeżość i sezonowość produktów nie jest 
tu pustym hasłem. 

w centrum szczecina, przy Placu Grunwaldzkim, tuż obok pomnika 
marynarza-sternika, znajdziemy lokal, który nawiązuje do portowego 
charakteru naszego miasta. restauracja Paprykarz Fish Market 
zaprasza wszystkich miłośników ryb i owoców morza. 
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P ostawienie na tradycyjne polskie da-
nia serwowane w  nowoczesnej od-
słonie okazało się strzałem w  dzie-
siątkę – mówi Jakub szwak, menager 

restauracji. – Nie przesadzamy z eksperymen-
towaniem, ale jednocześnie dania nie są nud-
ne i oczywiste. Takie podejście do kuchni go-
ściom bardzo odpowiada. 

w spiżarni znajdziemy tradycyjne polskie sma-
ki, faktycznie dostosowane do współczesnej 
klienteli. Klasyczne pierogi ruskie okraszone 
skwarkami, smalec, żur – wszystko jest świe-
że, robione na miejscu, szefowie kuchni nie 
uznają żadnych półproduktów, jakość ma dla 
nich ogromne znaczenie. Gęsina jest tu poda-
wana w kilku wariantach, np. jako pierś z gęsi 
sous vide, z kaszą bulgur, zielonym pieprzem 
i sosem morelowym.

Odpowiednia obsługa, to kolejny ważny punkt 
na liście spiżarni szczecińskiej. Goście od 
progu czują się komfortowo i wyjątkowo. Już 
zaraz po złożeniu zamówienia otrzymują prze-
kąskę pod postacią kromki chleba z prawdziwym smalcem, oczywiście 
z gęsi. Kelnerzy zawsze doradzą, dokładnie opowiedzą o każdym daniu, 
jeśli któryś z szefów kuchni ma wolną chwilę, to również może wyjść do 
gości na krótką pogawędkę. 

restauracja niewątpliwie ma swój klimat i styl. znajdują się tutaj cztery 
niezależne sale, idealne do zorganizowania przyjęcia weselnego, komu-
nii, chrzcin, ale także spotkań z okazji rodzinnych jubileuszy czy imprez 

firmowych. wielkim atutem jest salka dla dzie-
ci z animatorką zabaw, która może bezpłatnie 
zaopiekować się dziećmi gości w każdą sobotę 
i niedzielę. w tym czasie rodzice mogą spokoj-
nie zjeść obiad czy kolację. – Jeszcze jakiś czas 
temu goście schodzili do nas do restauracji 
i byli zdziwieni, że jest tu tak jasno, przestron-
nie i ładnie – śmieje się Jakub szwak. – Dziś spi-
żarnia jest już znana i takich reakcji jest coraz 
mniej. No może poza turystami, którzy wcze-
śniej nie mieli okazji tutaj bywać.

spiżarnia jest bardzo atrakcyjnie położona. 
w jej najbliższym sąsiedztwie znajdują się Fil-
harmonia i  Centrum Dialogu Przełomy, park 
Żeromskiego i zamek Książąt Pomorskich. Po 
obiedzie w spiżarni można wybrać się na spa-
cer na wały Chrobrego i Bulwary.

– Chcemy być fajną restauracją, bez zadęcia, 
z której goście wychodzić będą uśmiechnięci. 
i chętnie będą tu wracać, czując się w spiżarni 
jak w domu – tłumaczy Jakub szwak.  

Manager 
Jakub szwak

spiżarnia szczecińska obchodzi swoje drugie urodziny. Bez krzykliwych reklam i kontrowersyjnych chwytów, konsekwentnie szukała swojego 
miejsca w szczecinie. Dziś można powiedzieć, że zadomowiła się na dobre, czego dowodem są stali bywalcy.

Prezentacja
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Organizacja uroczystości
oraz spotkań biznesowych 

Chcielibyśmy sprawić, aby uroczystość pozostała w pamięci Państwa oraz wszystkich Gości jako wyjątkowe
i długo wspominane wydarzenie. Z przyjemnością podejmiemy się organizacji uroczystości, wsłuchując się

w Państwa sugestie oraz życzenia dotyczące kompozycji menu, dekoracji sali czy samego scenariusza
uroczystości. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w organizacji tego typu uroczystości,

sala weselna będzie zachwycać wystrojem. 

• Sala do 150 osób,
• Dbałość o detale oraz profesjonalna obsługa,
• Apartament dla nowożeńców na koszt �rmy,
• Specjalne menu dla najmłodszych,
• Dzieci do lat 5 bezpłatnie,
• Dzieci do lat 10 - 50 % ceny,
• Plac zabaw dla dzieci,

RZETELNA POMOC W ORGANIZOWANIU IMPREZY:
• Tradycyjne powitanie chlebem i solą,
• Wyborne dania kuchni polskiej i międzynarodowej,
• Pięknie nakryte stoły w indywidualnych 
  ustawieniach na życzenie klienta,
• 90 miejsc noclegowych,
• Zaledwie 30 km od Szczecina,
• Zagrodowe zwierzęta w tle imprezy. 

Folwark Wirówek   •   Wirówek, ul. Ogrodowa 1   •   tel. 725 013 638   •   wesele@wirowek.pl   •   www.wirowek.pl 

 Wolne terminy na 2018 r.
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S ushi to potrawa złożona z gotowanego ryżu zaprawionego oc-
tem ryżowym oraz najróżniejszych dodatków: warzyw i ryb – 
przeważnie surowych. Te podstawowe informacje zna prawie 
każdy – mówi menager restauracji Unagi. – w dalszym ciągu 

zdziwienie wywołuje fakt, że sushi nie musi być surowe,  a ryba wcale 
nie musi być jego składnikiem. z biegiem lat powstało wiele rolek, w któ-
rych skład wchodzi: gotowana krewetka, krewetka w tempurze, pieczo-
ny łosoś, grillowany tuńczyk, węgorz gotowany w sosie kabayaki i wiele 
innych składników niepochodzących z morza jak np. polędwica wołowa, 
omlet tamago, a nawet kurczak.

Japońska kuchnia należy do najzdrowszej na świecie, ma bardzo mało 
cholesterolu, tłuszczu i kalorii. Jest za to pełna żelaza i witamin. sushi 
jako danie jest nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe. – Bazuje na natu-
ralnych produktach, jakimi są glony czy owoce morza. Nie od dziś wiado-
mo, że ryby posiadają bardzo wiele potrzebnych dla nas związków i wi-
tamin – wyjaśnia menager restauracji Unagi – wodorosty i glony bogate 
są w jod. Owoce morza to białko, witaminy A, D i e oraz kwas wielona-
sycony omega 3. wpływają one pozytywnie na nasz wzrok i poprawiają 
pamięć. Działają odmładzająco i  wygładzają zmarszczki. zmniejszają 
ryzyko nowotworów, mają właściwości przeciwzapalne, antydepresyjne 
oraz zapobiegają demencji starczej. samo zdrowie i uroda.

Poza sushi w  kuchni japońskiej jest ogromny wachlarz dań gotowa-
nych, smażonych jak na przykład bardzo popularna ebi-tempura, czyli 
krewetki w tempurze bądź dakku, czyli kaczka. – Goście naszej restau-
racji mogą zamówić trzy rozdaję zup, dania główne oraz przystawki – 
wymienia menager Unagi. – Co do samego sushi, to oczywiście bazuje 
ono na świeżych składnikach i jak najmniej przetworzonych, w tym wy-
padku będzie to surowa ryba, ale nie jest to w cale regułą. wszystkie 
rolki z pieczonym mięsem w naszym lokalu, jaki i całej europie cieszą się 
w ogromną popularnością. Dla każdego znajdziemy coś, co trafi w jego 
indywidualny gust i potrzeby!

Nigiri – sushi, ręcznie formowane porcje ryżu, na które kładziemy pla-
ster jednego rodzaju ryby, Oshi-sushi, prasowane, kwadratowe porcje 
ryżu, przykryte plastrami marynowanej lub gotowanej ryby a  może 
maki-sushi – kawałki ryb, owoców morza i  warzyw, zawinięte w  przy-
prawiony ryż z octem i suszone wodorosty. To tylko malutki fragment 
tego, co znajdziemy w japońskiej kuchni i menu restauracji Unagi. Kto 
chce spróbować czegoś dobrego i czegoś nowego, powinien chociaż raz 
w życiu skosztować którejś z wariacji sushi. Niezapomniane wrażenia –
gwarantowane.

Nie tylko 

surowa ryba
sushi to bez wątpienia kultowa oraz jedna z najbardziej znanych na 
świecie potraw. stereotypowo kojarzone jest z surową rybą. Nie 
każdy jednak wie, że można je sporządzać na wiele różnych sposobów 
– niekoniecznie na surowo. 

ul. rynek Nowy 2
70-566 szczecin
tel. +48 504 631
/unagisushibar

www.unagisushi.pl
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R estauracja Jin Du powstała w 1999 roku. Skąd pomysł, aby 
zacząć działać w branży gastronomicznej?
w szczecinie było wtedy wiele restauracji azjatyckich, z któ-
rych większość nazywała siebie „chińską”, ale wcale taką nie 

była. Proponowano zwykle kuchnię wietnamską, bo w latach 90 jeszcze 
mało kto je odróżniał, a różnice są ogromne. Prawdziwej kuchni chińskiej 
jeszcze u nas nie było, dlatego wydawało mi się wtedy, że to będzie łatwy 
biznes. Myliłem się: nie jest i nie było lekko, ale dzięki temu, że od 18 lat 
wspiera nas wciąż rozrastające się grono stałych klientów, nadal trwa-
my i się rozwijamy, podczas gdy w tym czasie kilka dużych restauracji 
azjatyckich upadło. Chcielibyśmy podziękować naszym gościom za to, 
że są z nami.

To nie była Pana pierwsza firma. Co sprawiło, że związał Pan swoje 
życie ze Szczecinem?
z wykształcenia jesteśmy z żoną lekarzami i to w tym zawodzie stawia-
liśmy swoje pierwsze kroki w Polsce. w 1992 roku dotarliśmy do Krako-
wa po tygodniowej podróży koleją transsyberyjską. Potem były jeszcze 
Łódź, Płock i warszawa, aż w 1993 roku dotarliśmy do szczecina. Koleje 
losu sprawiły, że prowadziliśmy nie tylko gabinet medyczny, ale też za-
jęliśmy się handlem. 5 lat później nadszedł czas na zmiany, a że kuchnia 
chińska jest nie tylko smaczna, ale i zdrowa, to znaleźliśmy w Jin Du pole 
do połączenia naszej pasji do medycyny i gotowania. 

W Jin Du stawia Pan na tradycję, ale coś na pewno zmieniło się przez 
te lata.
Tak, przede wszystkim zmienili się nasi klienci. Świat stoi teraz otwo-
rem, wielu naszych gości było w Chinach i doskonale wie, jak tamtejsza 
kuchnia powinna smakować. To dla nas wzywanie, bo odwiedzając różne 
regiony, klienci poznają też charakterystyczne dla nich smaki. są takie 
miejsca, gdzie dania są niezwykle łagodne, sosy białe, wręcz klarowne, 
a podstawę smaku stanowi sam produkt, ale są też regiony, w których 
europejczyk je i jednocześnie płacze od mocy zastosowanych przypraw. 
To zróżnicowanie wynika z klimatu poszczególnych regionów Chin. My 
takich ostrych przypraw nie potrzebujemy, dlatego staramy się dostoso-
wać potrawy do gustu polskich gości, ale dla koneserów kuchni chińskiej 
jesteśmy w  stanie przygotować dania spoza menu, charakterystyczne 
dla każdego regionu Chin. 

Jakie potrawy upodobali sobie Państwa goście?
Menu jest bogate, ale specjalnością Jin Du są dania z kaczki, przyrządza-
ne ściśle według wskazówek chińskiej sztuki kulinarnej. ich sekret stano-
wi sos, który codziennie przygotowujemy na świeżo – nigdy nie korzysta-
my z półproduktów. w Chinach mówi się, że sos do gotowania kaczki ma 
tyle lat, ile restauracja. Każda szanująca się restauracja posiada bowiem 
swój własny przepis i strzeże jak oka w głowie tej tajemnicy. 

Obecnie dania chińskie można zjeść już w kilku punktach w mieście. 
Co sprawia, że przez tyle lat Jin Du opiera się konkurencji?
zaufanie, jakim obdarzyli nas klienci, świadczy o  ich przywiązaniu do 
oryginału. Lokalizacja i tradycyjny wystrój nie stanowią dla nich proble-
mu, a wręcz przeciwnie – dla wielu są zaletą. Nasi goście doceniają duże 
porcje, w rozsądnych cenach, bo każdy wychodzi od nas najedzony do 
syta. Najważniejszy jest przecież smak, a  ten – wraz z  pochodzącym 
z Chin zespołem doświadczonych kucharzy – znamy doskonale. 

18 urodziny to zawsze dobra okazja do zabawy. Szykuje Pan jakąś 
niespodziaankę dla swoich gości? 
9 września zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. Do każ-
dego zamówienia dołączony zostanie miły upominek, ale będzie to też 
okazja do premiery naszego specjalnego menu. Co dwa miesiące będzie-
my prezentować kilka sztandarowych dań z wybranego regionu. w ten 
sposób, nie ruszając się ze szczecina, każdy będzie miał możliwość od-
być kulinarną wyprawę po Chinach. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Pełnoletnia restauracja

Najstarsza restauracja chińska w szczecinie, Jin Du, obchodzi we wrześniu swoje 18 urodziny. z tej okazji wraz z jej właścicielem, Yuanmingiem 
wangiem, zapraszamy do odbycia kulinarnej podróży w czasie i przestrzeni. 
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www.jindu.pl
www.facebook.com/restauracjajindu
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Świętuj 18 urodziny Jin Du!

Oryginał jest tylko jeden



T eraz nie musisz zastanawiać się jaki produkt będzie odpo-
wiedni dla Ciebie. Universkin to gama naukowo opracowa-
nych produktów, których skład dobierany jest do indywidual-
nych potrzeb skóry pacjenta, w zależności od rodzaju skóry, 

istniejących problemów skórnych, a także od stylu życia czy nawet od 
pory roku. Kosmetyki dedykowane są również dla wielu dolegliwości 
skórnych, takich jak skóry suchej bądź tłustej, wiotkiej skłonnej do 
zmarszczek, skóry naczynkowej, z  przebarwieniami, czy też z  trądzi-
kiem różowatym. Produkty Universkin cieszą się ogromną popularno-
ścią i  uznaniem wśród lekarzy medycyny estetycznej, dermatologów, 
a także chirurgów  plastycznych  na całym świecie. Jesteśmy dumni iż 
jako pierwsza klinika w szczecinie możemy zaoferować naszym pacjen-
tom połączenia pomiędzy pielęgnacją skóry a terapią jakim są preparaty 
Univeskin. 

Analiza skóry pomaga specjaliście określić dobór aktywnych składników 
odżywczych, ich stężenie oraz ustalić czas stosowania. serum przygo-
towywane jest w obecności pacjenta. Świeżo przygotowane i dopaso-
wane do indywidualnych potrzeb preparaty sprawią, że skóra dostanie 
dokładnie to, czego potrzebuje. Mamy do dyspozycji wyjątkowe bazowe 

serum P zawierające m. in. omega 3, kwas hialuronowy, peptydy biomi-
metyczne i witaminę e.  Już samo serum P stanowi wyjątkowo aktywną 
bazę, która sama w sobie, przynosi poprawę kondycji uszkodzonej skó-
ry lub łagodzi stany zapalne. Bazowe serum łączone jest z odpowiednio 
dobranymi naturalnymi składnikami aktywnymi. substancjami aktywny-
mi są czyste molekuły pozyskiwane od dostawców farmaceutycznych, 
a  nie kosmetycznych. Jest ich 19. Łącząc maksymalnie 3 w  jednej for-
mule, możliwe jest uzyskanie aż 1159 kombinacji. Produkty Universkin 
nie posiadają chemicznych środków konserwujących, są bezpieczne 
i skuteczne poprzez wybór wyłącznie czystych składników. Kosmetyki 
wbrew mitom są skuteczne jeśli dobrane są właściwe składniki aktywne 
w odpowiednim stężeniu.

Klinika zawodny estetic
ul. Ku słońcu 58, szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460

Zdrowie i uroda68 

Dylemat związany z wyborem odpowiedniego kosmetyku dla Twojej skóry to już przeszłość. Każdy typ skóry jest inny, a  wiele kosmetyków 
obecnych na rynku przeznaczonych jest dla wszystkich niezależnie od wieku, rodzaju skóry, istniejących przebarwień czy też poziomu nawilżenia.

Kosmetyki 
szyte na miarę
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M ezoterapia igłowa należy obecnie do jednego z najbar-
dziej popularnych zabiegów odmładzających. Faktycz-
nie jest taka dobra?
Mezoterapia wykonywana przez lekarza jest bardzo do-

brym i popularnym zabiegiem, służącym podtrzymaniu dobrej kondycji 
skóry. Czy to będzie czysty kwas hialuronowy, czy koktajl 50-60 skład-
nikowy, czy osocze bogatopłytkowe PrP, daje uchwytne cechy poprawy 
napięcia i jędrności skóry, przez co twarz wygląda lepiej i młodziej. 
Jest to zabieg praktycznie dobry dla każdego. Powinniśmy 
ją traktować jako podstawę profilaktyki przeciwstarze-
niowej. To coś zdecydowanie więcej niż doskonały 
krem, o ile taki w ogóle istnieje.

Ale czy to terapia na wszystko?
Otóż nie. Często jest zabiegiem zbyt słabym, 
wszystko zależy od stanu naszej skóry. Pamię-
tajmy, że im skóra starsza czy bardziej znisz-
czona  tym wymaga silniejszego pobudzenia. 
wtedy myślimy o  mocniejszej terapii tzw. bio-
stymulatorami tkankowymi.

Co tą są za substancje?
Jest kilka zabiegów stymulujących. są bardzo dobre 
w przypadku skór cienkich, wiotkich, zniszczonych przez 
papierosy lub słońce. Dobrze sprawdzają się także przy skó-
rach starzejących się fizjologicznie. Mechanizm ich działania to silne 
pobudzenie komórek skóry właściwej do produkcji nowego kolagenu 
i elastyny. Kolagen to podstawowe białko podporowe skóry. Jego zmniej-
szona produkcja i zwiększony rozpad rozpoczyna się już po 25 roku ży-
cia! Od tego momentu nasza skóra zaczyna się starzeć.

Jakie zabiegi pobudzające proponuje Pani swoim pacjentom? Czy 
efekt jest widoczny zaraz po zabiegu?
efekty odmładzające obserwujemy od 2-3 miesiąca wzwyż,tak długo 
powstaje w organizmie kolagen i tego nie przyśpieszymy. Ma to swoje 
dobre strony, ponieważ poprawa wyglądu pojawia się stopniowo i dys-
kretnie i jest bardzo naturalna.

w  moim gabinecie preferuję Linerase, ellanse, Crystalys. Trzeba też  
wspomnieć o niciach stymulujących oraz zabiegach osoczowych. Line-

rase to gotowy kolagen. Bezpieczny, nie zawiera komponentów alergizu-
jących ani immunogennych. Pięknie regeneruje skórę ale nie tylko – nie-
którzy stomatolodzy leczą nim paradontozę z dobrym skutkiem. zabieg 
zarówno dla młodszych jako profilaktyczny lub dla starszych jako leczni-
czy. zaleca się 2-4 zabiegów co 4 tygodnie.

ellanse to hit ostatnich lat. Jest to żel z  zawieszonymi włóknami poli-
kaprolaktonu. Świetnie sprawdza się w przypadku wiotkości szyi 

oraz na twarzy z  fotouszkodzeniem. Daje efekt najpierw 
wypełniający, a następnie pojawia się już nowy kolagen. 

wykonuje się go raz na rok, dwa, trzy lub cztery lata. 
Każda z tych postaci daje taki sam efekt, różni się 

tylko stopniem skręcenia włókien preparatu. 

Crystals zawiera naturalny składnik, jaki znaj-
dziemy w  kościach i  zębach, czyli hydrok-
syapatyt wapnia. Posiada silne właściwości 
stymulujące skórę. wypełnia bruzdy i głębokie 
zmarszczki, dodatkowo pobudza kolagenogene-

zę. Poprawia skórę twarzy, szyi, dekoltu i dłoni. 
efekty utrzymują się 12-18 miesiący w zależności 

od stanu skóry.

Czyli pobudzajmy naszą skórę.
Terapie biostymulujące to inwestycja w  naszą skórę, aby 

spróbować trochę oszukać czas i cieszyć się dłużej pięknym wyglądem.

Jeśli masz problem natury estetyczno-medycznej chciałabyś/chciałbyś 
jakiś zabieg ,ale nie wiesz od czego zacząć ,masz pytania dotyczące opi-
sywanego tematu ,napisz do nas vgch@o2.pl

Moda na nieprzemijającą młodość kieruje pragnieniem znalezienia najlepszej metody na zatrzymanie jej. Medycyna estetyczna szuka ciągle 
nowych sposobów, dających najlepsze i jak najbardziej naturalne rezultaty. Do tej pory prym w tej dziedzinie prowadziła mezoterapia igłowa 
ale przyszedł czas na stymulatory tkankowe. O ich właściwościach rozmawiamy z doktor Violettą Grącka-Chrzanowską, certyfikowanym 
lekarzem medycyny estetycznej.

ABC Medycyny Estetycznej

Inwestycja 
w skórę

rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Medestetic
ul. Okulickiego 46,szczecin

tel. 604 544 566, 606 383 800
www.medestetic.pl
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O xybrazja jest świetnym zabiegiem oczyszczającym, odpo-
wiednim dla skóry wrażliwej, a nawet alergicznej – przeko-
nują specjalistki z Centrum zdrowia i Urody Odnowa. – Jest 
to peeling wodno-tlenowy, w  którym za pomocą ciśnienia 

oczyszczamy delikatnie twarz solą fizjologiczną. Bezpieczny również dla 
kobiet w ciąży, świetnie oczyszcza, nawilża i dotlenia skórę. Dodatkowo 
tlen działa bakteriobójczo, więc oxybrazja wskazana jest także dla cer 
trądzikowych.

infuzja tlenowa, która daje szybkie i spektakularne efekty, również do-
skonale się sprawdza po lecie. Polega na wtłaczaniu skoncentrowanych 
aktywnych składników w głębsze warstwy skóry, za pomocą tlenu pod 
ciśnieniem. zabieg przynosi efekt natychmiastowego odmłodzenia, 
wygładzenia i odświeżenia skóry. – Polega to na tym, że do specjalnej 
dyszy wlewa się odpowiednią ampułkę a następnie po włączeniu dyszy 
jest ona rozprowadzana z tlenem, który pomaga jej na wniknięcie w głąb 
skóry. 

infuzję tlenową można łączyć z oxybrazją. Oba zabiegi zaliczane są do 
tzw. bankietówek co oznacza, że już po pierwszej aplikacji widać efekty 
ich działania. 

idealne na regenerację skóry są zabiegi wchodzące w skład pakietu Der-
malogica. – są to zabiegi krótkie, tzw. Microzone (trwają ok. 40 minut) 
idealne dla osób zabieganych, którym ciągle brakuje czasu, ale także do-
bre dla osób nastoletnich. w ich skład wchodzi delikatne oczyszczanie 
połączone z maską lub ampułką – wymieniają kosmetolodzy z Odnowy. 
–  Dłuższe zabiegi z tego pakietu połączone są z masażem i analizą skó-

ry, dzięki czemu każdy zabieg dobierany jest indywidualnie do potrzeb 
klienta.

Niedoceniany, a będący podstawą właściwie każdego zabiegu jest ma-
saż twarzy. Jego dobroczynne działanie doceniły już nasze babcie. Aktu-
alnie, w połączeniu z odpowiednimi kremami i ampułkami, jego odświe-
żająca i  odmładzająca moc ma podwójne działanie. – Mamy w  ofercie 
masaż relaksacyjny twarzy, szyi i dekoltu – zachęcają panie z Centrum. 
– Twarz po takim masażu jest głęboko nawilżona, odżywiona i lekko na-
pięta. sam zabieg jest bardzo przyjemny, więc w tym przypadku przy-
jemne łączymy z  pożytecznym. Drugi rodzaj masażu z  jakiego można 
u nas skorzystać to tlenowy, gdzie twarz jest masowana przy pomocy 
specjalnej głowicy. 

w Odnowie po lecie można też zadbać o ciało. Aromatyczne masaże po-
łączone z delikatnym peelingiem, stosowane mogą być także do opalo-
nej skóry. efekty ich działania widać a także czuć już po pierwszej terapii 
a  lato, które swoim działaniem lekko „podkręca” nasz wygląd, można 
zatrzymać na dłużej.

Piękno i zdrowie OD NOWA

Odżyw skórę 
po lecie
Po wakacjach nasza skóra wymaga odżywienia. Pod wpływem słońca i gorącego powietrza jest przesuszona, traci wilgotność i elastyczność. 
warto więc dostarczyć jej witamin, wody i tlenu. Nie trzeba od razu poddawać się inwazyjnym zabiegom, by przywrócić jej świeżość i ładny 
wygląd. Jest kilka delikatniejszych sposobów.

ad / Foto: materiały prasowe

szczecin, ul. Bohaterów warszawy 40 
Galeria Nowy Turzyn, i piętro, lokal 2.F.17

tel.: 91 383 32 06, kom: 530 888 004 
recepcja@odnowaturzyn.pl, www.odnowaturzyn.pl

Prezentacja

Zdrowie i uroda72 

Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej

Tarczycy
Piersi

MonaLisa Touch
Rehabilitacja po porodzie

Menopauza
Leczenie nietrzymiania moczu

Estetyczna korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja

Choroby kobiece
Diagnostyka piersi

Niepłodność

Planowanie ciąży
Ciąża fizjologiczna

Ciąża bliźniacza
Opieka poporodowa

Ultrasonografia położnicza 3D i 4D
KTG płodu

promocja 30%
na zabiegi

Mona Lisa Touch
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Oskarżam cię 
o łez strumienie
„Oskarżam cię o  łez strumienie, osamotnienie, zdradę i  gniew. Oskarżam Cię o  to cierpienie, wojen płomienie, przelaną 
krew”. Testosteron  w piosence Kayah jest winien największego grzechu – kobiecych łez. Czy pozwany ma coś na swoje 
usprawiedliwienie? O tym rozmawiam z dr ewą Kempisty – Jeznach, lekarzem medycyny męskiej. Kobietą wyjątkową, któ-
ra bez taryfy ulgowej łamie stereotypy i naprawia mężczyznom to, co z wiekiem, ilością stresu i liczbą przepracowanych 
nadgodzin, funkcjonuje coraz gorzej. i  nie chodzi tu tylko i  wyłącznie o  to co macie na myśli. Chodzi przede wszystkim 
o głowę. Tę właściwą. 
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C zym jest medycyna męska?
w Polsce nie ma jeszcze oficjalnej specjalizacji, na zachodzie 
zaś jest to powszechna dziedzina medycyny. Dla wielu ludzi, 
także lekarzy, zdrowiem mężczyzny zajmuje się urolog lub 

androlog. Nic bardziej mylnego. w  nowoczesnej medycynie pod tym 
pojęciem kryje się wiele zagadnień medycznych, począwszy od chorób 
serca i płuc, zaburzeń hormonalnych, przez leczenie otyłości i nadwa-
gi, a skończywszy na psychice i potencji. Medycyna męska zajmuje się 
dolegliwościami typowymi dla organizmu mężczyzny na każdym etapie 
życia – od czasu dojrzewania, poprzez wiek dojrzały, aż po dolegliwości 
związane z andropauzą i objawy starzenia. istotnym obszarem medycy-
ny męskiej jest diagnozowanie i leczenie zaburzeń seksualnych.

Pani doktor od męskich frustracji?
Można tak powiedzieć. Mężczyźni przychodzą coraz częściej i śmielej. 
Osławione tabu już dawno zostało przełamane. Mężczyźni się otworzyli. 
Przecież to nic nadzwyczajnego, chorują tak samo jak kobiety. Ostatnie 
lata to zauważalny postęp zmiany świadomości męskiej dotyczącej le-
czenia chorób.

Na co najczęściej chorują mężczyźni?
Trafiają do mnie z nieokreślonymi objawami, szukając odpowiedzi co im 
faktycznie dolega. w większości do drzwi puka psychosomatyka. Męż-
czyzna XXi wieku jest nieprawdopodobnie zestresowany. wiadomości 
równoległe z  telefonów, komputerów i  tabletów zaburzają ich sposób 
myślenia. A mężczyzna nie może mieć rozkojarzonej uwagi, ponieważ po-
woduje to natychmiastową produkcję hormonów stresu. Te szybko opa-
dają i w zamian powstaje kortyzol – odpowiedzialny za przewlekły stres.

Panuje stereotyp, że kortyzol przypisany jest kobietom.
Panowie mają go znacznie więcej. Oczywiście mam na myśli mężczyzn 
pracujących. Problemem XXi wieku jest praca – wyzwanie, która otacza 
nas zawsze i wszędzie. Nie potrafimy się od niej wyzwolić. stres dosięga 
ich najczęściej w korporacjach, własnych firmach. Pełnione stanowisko 
nie ma tu nic do rzeczy. To współczesne polowanie, gdzie samiec ma za 
zadanie przynieść do domu zwierza w postaci paru zer na koncie.

Jakie są objawy?
Czynniki psychiczne, czyli stres przechodzi na ciało. Pojawiają się sko-
ki ciśnienia, zaburzenia rytmu serca, napięcia mięśni przy kręgosłupie, 
zawroty głowy, szumy w  uszach, drętwota rąk. występuje też zespół 
stałego osłabienia. 

Nie wystarczy po prostu odpocząć? Pojechać na urlop w ciepłe kraje?
Urlop nie pomoże. Powrót jest przecież do tego samego środowiska 
i stresu, z którym nie potrafi sobie poradzić. Być może mózg jeszcze pró-
buje sprostać, ale ciało całkowicie się poddało. Dlatego wychodzi spod 
kontroli.

Plan B – jedzie w Bieszczady.
Fajna metoda, która wsparta zen, pilates, mindfulness, jogą czy dowol-
nymi sposobami wycieszenia, może być pomocna. sam wyjazd to za 
mało.

On w Bieszczadach, a w miejskiej dżungli rodzina. Żona, dzieci i ra-
chunki.
Niestety, wyjeżdżając na urlop z żoną, przenosząc problemy z pracy na 
środowisko rodziny i domu jeszcze bardziej pogłębia chorobę. Problem 
tkwi w tym, że do lekarza może trafić człowiek, który ma podobne ob-
jawy w wyniku choroby organicznej. Należałoby zacząć od wykluczenia 
tej jednostki, ale też spojrzeć na problem szerzej. Bo jeśli nie bierze się 
to z choroby organicznej to trzeba pacjentowi powiedzieć: Pana choroba 
rodzi się w  głowie. Ale najczęściej jest tak, że facet biega od specjali-
sty do specjalisty. Był u  rodzinnego, obejrzał go endokrynolog, zdarza 
się, że psychiatra. Diagnozy nie ma. Facet czuje się coraz bardziej chory 
i jeszcze mocniej sfrustrowany. Nagromadzony stres spowoduje spadek 
testosteronu.

Wtedy się zaczyna!
Kiedyś Ornelia Mutti, znana włoska aktorka porównała mężczyznę do 
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Ferrari. Paliwo to testosteron, za kierownicę służy mu penis, skrzynia 
biegów to potencja z pedałem na gaz oraz hamulcem i wreszcie skom-
plikowany układ elektroniczny, który jak mózg mężczyzny musi zostać 
od czasu do czasu komputerowo ustawiony przez   partnerkę. Ale bez 
testosteronu jako paliwa i penisa jako kierownicy, Ferrari stoi w garażu 
i nie jedzie dalej. spadek testosteronu powoduje depresję, zespół wiecz-
nego przemęczenia, brak aktywności życiowej i niezadowolenie żony, bo 
mężczyzna unika łóżka. zanika libido, potencja nie jest taka jak kiedyś.

Do symptomów choroby dochodzi poczucie wstydu. Niezawodna 
potencja jest dla panów szalenie ważna.
Mężczyzna mający zaburzenia potencji traci pewność siebie. Po-
wstaje u niego podświadomy kompleks, który zamyka go na towa-
rzystwo i świat. Chowa się we własnym kokonie i nawet u lekarza 
ledwo przechodzi mu przez usta, że potencja już nie taka, libi-
do spadło, że jest zmęczony i niezadowolony z życia. Niestety, 
sami lekarze nie mają czasu, aby się na tym koncentrować. Pro-
blemem jest ścisła specjalizacja. w Polsce brakuje lekarzy ho-
listycznych, którzy spojrzeliby na mężczyznę jako całość. Gdy 
idziemy do kardiologa, dermatologa czy internisty, to trudno 
by na dzień dobry zadał pytanie o zaburzenia erekcji. 
Takie pytanie zadaje seksuolog. To przecież specja-
lista od tych spraw.
seksuologów wbrew pozorom jest niewielu. Po-
magają nie tylko mężczyznom, ale też kobie-
tom. Kobiety mają znacznie mniejszy pro-
blem z seksualnością, potrafią przyznać się 
do wielu spraw. Brak orgazmu, oziębłość, 
a do lekarza wybiorą się nawet z czystej 
ciekawości. Mężczyzna będzie bronił 
się rękami i  nogami. Przedwczesny 
wytrysk, brak wzwodu, osłabienie 
twardości penisa podczas stosunku 
i wiele innych zaburzeń to oczywi-
ście tematy trudne, ale bardzo po-
wszechne.

Telewizja krzyczy reklamami 
o  konarze, który bez trudu 
zapłonie. Widać po czasie an-
tenowym, że problem istnieje 
na masową skalę.
To ukłon w stronę panów, którzy 
mając te kłopoty niekoniecznie 
muszą przejść przez lekarza. Ta-
bletki do kupienia są bez recepty, są 
bezpieczne o ile pacjent dostosuje się 
do zalecanego dawkowania. 

Reklamowane tabletki to placebo? 
Zamiast cukierków na osłodę życia?
To doskonałe leki, które poprawią 
ukrwienie penisa. 80 procent sto-
sunku seksualnego to wypełnienie 
naczyń krwionośnych. Krew powin-
na się w penisie zatrzymać. U wielu 
pacjentów krew od razu wypełnia 
naczynia, ale wraca z  powrotem 
powodując brak wzwodu – na tym 
polega zaburzenie potencji. Leki, 
o  których mówimy hamują enzy-
my odpowiedzialne za ucieczkę 
krwi z  penisa. Tabletki zawsze 
działają, jeśli naczynia są spraw-
ne i nie ma blokady psychicznej. 
Problemem jest sprawa dawki, 
dlatego powinniśmy pamiętać, 
że jeśli coś nie funkcjonuje, 
to powinniśmy zwrócić się do 
specjalisty.

I stała się światłość, facet uświadamia sobie, że przyczyną nieszczę-
ścia jest brak testosteronu. Co dalej?
Należy go uzupełnić. Testosteron znajduje się w organizmie człowieka, 
dlatego nie mówimy o leczeniu tylko o substytucji, czyli podstawianiu. 
Hormon możemy podstawiać na drodze naturalnej, czyli odpowiednim 
odżywianiem i  sportem. Życiem mężczyzny rządzą 4 litery „s”. stres, 
który niszczy testosteron oraz sport, sen i  sex, które go poprawiają. 
w organizmie toczy się wieczna walka między nim a kortyzolem. wiek, 

stres i kastracja – trzy główne czynniki powodujące zanik 
potrzebnego hormonu. zdarza się, że 35-letni facet 

ma go poniżej normy.

Jednak dla mężczyzny świat się kończy!
Często ląduje u  psychiatry ponieważ jed-
nym z  objawów braku testosteronu jest 
depresja. Kłopot w tym, że mało który le-
karz zaleca badanie poziomu hormonów. 
Latami bierze antydepresanty, które guzik 

pomagają. 

Wszystko można naprawić?
Poprawić. Przez sport i  odpowiednie jedze-

nie. Nawet przez krótkie substytucje po-
dawania testosteronu. Niestety, po 

czterdziestce wiek plus stres psu-
ją nam możliwości powrotu do 

pięknych i  błogich chwil nie-
zmąconych kłopotami, ale nie 
można się poddawać tylko 
zacząć od sięgania po męski 
phyto testosteron w diecie.

Phyto testosteron? 
Ułóżmy potężne menu 
na potencję.
Tribulus terrestris, sze-
roko reklamowany 
w  telewizji. Azjatycki 
phyto testosteron z łu-
pek nasion tam rosną-
cych. Nie zapominaj-
my, że mamy też nasze 
dobre, bo polskie ja-
rzyny, które organizm 

mężczyzny rozpoznaje 
jako dostawcę testoste-

ronu. Brokuły, kalafior, ka-
pusta, brukselka, rzodkiewka, 

rzepa. Codziennie, ponieważ organizm 
mężczyzny rozpoznaje je jako fito te-
stosteron.

Jak wytłumaczyć drugą młodość 
panów? Pytam o  tych starszych, 
którzy zamiast z wnukami na karu-
zeli i  lodach, uganiają się za spód-
niczkami w nocnych klubach?
Ma to związek z postępującym pro-
cesem starzenia. Mało kto chce się 
z nim pogodzić. Przykładowo w sta-
nach 70-latek w fitness clubie niko-
go nie dziwi. Mając do dyspozycji 
szereg środków w  postaci tabletek 
i  różnorakich suplementów próbują 

oszukać czas. Nic dziwnego, życie 
jest piękne!
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C odziennością wielu pacjentów z cukrzycą jest wykonywanie 
kilka razy dziennie pomiarów glikemii przy użyciu tradycyj-
nych glukometrów. Urządzenia te do określenia poziomy 
glukozy we krwi wykorzystują kroplę krwi, którą dozuje się 

na jednorazowy pasek wsuwany w czytnik. wydawać by się mogło, że 
kropla jest naprawdę niewielką ilością krwi, jednak należy pamiętać, że 
konieczne jest jej pobranie. w tym celu chory nakłuwa powierzchnię naj-
częściej opuszki palca i „wyciska” krew na pasek. Powstające w ten spo-
sób niewielkie ranki szybko się zabliźniają. skóra w miejscach częstego 
nakłuwania może jednak z czasem stawać się coraz grubsza, co utrudnia 
kolejne pobrania krwi. Nakłucia powodują również ból, który trudno jest 
wytłumaczyć małym dzieciom lub osobom starszym z demencją.

Zminimalizować dyskomfort

Dlatego też wciąż trwa poszukiwanie sposobu na odjęcie diabetykom 
codziennej porcji bólu związanej z kontrolą choroby. Firma Google wraz 
z międzynarodowym zespołem naukowców opracowała soczewkę kon-
taktową, która mierzy glikemię na podstawie składu chemicznego łez. 
wymyślony został również klips do przyczepiania do ucha, który wyko-
rzystując metody ultradźwiękowe, elektromagnetyczne oraz termiczne 
sprawdza ilość glukozy we krwi. Urządzenia te mają jednak niewielkie 
szanse na wejście na rynek i dokonanie rzeczywistej rewolucji w życiu 
milionów chorych na cukrzycę.

Najbliższymi „bezkrwawości” technikami są urządzenia składające się 
z  czujnika, wprowadzającego cienkie włókno pod skórę chorego oraz 
z analizatora, który wyglądem przypomina tradycyjny glukometr. Czuj-
nik umieszczany jest zazwyczaj na delikatnej skórze wewnętrznej części 
ramienia na okres mniej więcej dwóch tygodni. wygląda on jak niewielki 
klips lub plaster i jest odporny na około półgodzinne zanurzenie, co po-
zwala na wzięcie prysznica przez chorego bez ryzyka utraty czujnika. 
wadą takiego zestawu jest jego koszt, nierefundowany przez Narodowy 

Fundusz zdrowia. Analizator kosztuje około pięciuset złotych, podobnie 
jak każdy z czujników – a potrzeba ich w miesiącu dwóch.

Plaster z Korei

Południowokoreańscy naukowcy z seul National University opracowali 
prototyp urządzenia do pomiaru poziomu glukozy we krwi na podstawie 
składu potu. Urządzenie ma wygląd zwyczajnego plastra nalepianego na 
skaleczenie. Dodatkowo może zostać doposażone w system dostarcza-
jący leki obniżające glikemię.

Tworząc prototyp, uczeni musieli poradzić sobie z kilkoma trudnościami. 
Po pierwsze, do potu nie przedostaje się zbyt duża ilość glukozy. Jest 
w nim za to wiele związków, które mogłyby zaburzyć odczyt, na przy-
kład kwas mlekowy. istotnym czynnikiem w prawidłowości pomiaru jest 
pH potu, które może wpływać na odczyt. Dlatego też urządzenie koreań-
skich badaczy zostało wyposażone w aż trzy czytniki poziomu glukozy, 
cztery czytniki pH oraz czujnik wilgotności. Każdy z czujników pracuje 
niezależnie, a trafiające do urządzenia dane są następnie analizowane 
i na ich podstawie podawany jest dopiero wynik. Okazuje się, że pomia-
ry wykonywane przy użyciu prototypu zbliżone były liczbowo do tych, 
które pochodziły z tradycyjnych glukometrów.

Opis urządzenia oraz wyniki testów, którym był poddawany proto-
typ, zostały zebrane w  prestiżowym czasopiśmie naukowym „science 
Advances”. Pozostaje mieć nadzieję, że przejście od fazy prototypu do 
urządzenia dostępnego na rynku nie będzie trwało długo oraz że cena 
południowokoreańskiego rozwiązania nie odstraszy potencjalnych użyt-
kowników.

Plaster zmierzy cukier
stale wzrastająca liczba osób ze zdiagnozowaną cukrzycą obu typów wymusza ciągły rozwój nowych technik kontroli glikemii oraz podawania 
leków obniżających niebezpiecznie wysokie poziomy cukru we krwi. Prototyp bezkrwawego glukometru może ułatwić codzienne życie diabetyków 
– tym bardziej, że ma on wielkość zwykłego plastra do opatrywania skaleczeń.

Autor: Anna różańska / Foto: materiały prasowe
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N asza dziennikarka postanowiła oddać się w ręce właścicielki 
instytutu Agaty Kampioni, która została jedynym w szczeci-
nie ambasadorem filozofii Anety Hregorowicz, pomysłodaw-
czyni zabiegu, by na własnej skórze doświadczyć autorskie-

go rytuału z zastosowaniem… żywych ślimaków. Okazało się, że zabieg 
na twarz przyniósł ukojenie także dla ciała i ducha. 

Palcem po mapie twarzy

Filozofia zabiegu opiera się na modelowaniu twarzy, czyli masażu li-
ftingującym. Nie są w nim jednak używane specjalistyczne urządzenia. 
Technika wykorzystuje popularną w kulturze wschodu akupresurę, ba-
zującą na wybranych punktach energetycznych twarzy, szyi, dekoltu 
i głowy, które odpowiadają poszczególnym organom wewnętrznym. Ta 
metoda nie tylko przywraca młody wygląd, ale także zapewnia dobre 
samopoczucie. zabieg Face-modelingu poprawia ukrwienie i dotlenie-
nie nawet najgłębiej położonych mięśni twarzy. Co istotne, masażowi 
poddawana jest nie tylko część zewnętrzna, ale także wnętrze jamy 
ustnej. Dzięki usprawnieniu przepływu krwi i  limfy odpowiednia sty-
mulacja mięśni pozwala na lepsze odżywienie komórek i pobudza je do 
zwiększonej produkcji kolagenu, która może trwać do kilku miesięcy 
po zabiegu. Metoda pomaga przywrócić mięśniom ich pierwotne poło-
żenie, dzięki czemu twarz jest wypoczęta, a  skóra doskonale przygo-

towana do wchłaniania składników aktywnych, które dostarczymy jej 
w kolejnym etapie rytuału.

Masaż ślimakami

Luksusowy rytuał, wykorzystujący odmładzające, regenerujące i  silnie 
nawilżające właściwości śluzu specjalnej odmiany ślimaka Helix Aspersa 
Muller, nosi nazwę snail-Lift. Polega on na delikatnym masażu skóry przy 
pomocy ślimaków, które po zabiegu wracają do swojego terrarium. Przy-
pomina to smarowanie chłodnym żelem lub kostką lodu i jeśli tylko pora-
dzimy sobie z barierą w naszej głowie, nie ma w tym niczego nieprzyjem-
nego. Śluz ślimaków nie tylko rewitalizuje skórę, ale także leczy problemy 
związane z trądzikiem, łagodząc stany zapalne. zawiera on substancje 
zbliżone do budulca naszej skóry, dzięki czemu jest doskonale przyswaja-
ny. zawarte w nim naturalne składniki aktywne, takie jak kolagen, kwas 
hialuronowy i glikolowy, a także kompleks witamin A, e, C i D, pomaga-
ją odnowić nawet najbardziej wymagającą cerę. Połączenie snail-Liftu 
z modelowaniem twarzy za pomocą akupresury, pozwala odczuć efekty 
już po pierwszym zabiegu, dzięki czemu mamy pewność, że zrobiliśmy 
coś dobrego dla własnego organizmu – i to w zgodzie z naturą.

Coraz częściej medycyna estetyczna łączy się z naturalnymi metodami, by dbać o nasz piękny i młodzieńczy wygląd. Gdy myśleliśmy, 
że trudno jest wynaleźć kolejny nowatorski, a zarazem naturalny zabieg na twarz, do gry wkroczył… spacerujący po twarzy ślimak. 
Ten dający fenomenalne efekty rytuał znaleźliśmy w instytucie Urody Be Beauty.  

Ślimak 
w służbie piękna

Autor: Karina Tessar / Foto: Dagna Drążkowska
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Impresja  Salon Dekoracji Okien, ul. Śląska 9, 70-432 Szczecin, tel. +48 91 48 32 127, kom. +48 603 863 786, www.salony�ran.pl

Aranżacje, Dekoracje, Emocje...

Oferujemy:
- bogaty wybór nowoczesnych tkanin, zasłony, �rany, 
   poduszki, rolety materiałowe, żaluzje, plisy, panele 
   okienne, karnisze, obrusy nietypowe, kapy, tapety

- aranżacja i dekoracja okien
- doradztwo przy wyborze tkanin, dodatków
- pomiary, szycie, montaż, wieszanie dekoracji
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N a rynku pojawiło się urządzenie, które laseroterapię zamie-
nia w relaks. Mowa o laserze Harmony XL Pro, najnowszym 
dziecku marki Alma Lasers. Harmony XL PrO – platforma 
laserowa najnowszej generacji z badaniami klinicznymi ofe-

ruje nowe rozwiązania na zdecydowaną większość problemów estetycz-
nych i dermatologicznych, takich jak: rozstępy, zmarszczki, przebarwie-
nia, popękane naczynia czy trądzik. 
 
Działanie i zalety 
 
Harmony obsługuje różne typy laserów i  innych źródeł światła, w tym 
iPL, UV, LeD, podczerwień, a  także ultradźwięki. ile głowic, tyle zalet. 
Każda stanowi skuteczne rozwiązanie na konkretny problem skórny. 
Najchętniej stosowane i najbardziej wszechstronne to: ClearLift, iPixel 
oraz Dye VL. Głowica ClearLift służy do gruntownej przebudowy skóry, 
dzięki czemu aktywuje w niej samoistne procesy naprawcze. Działając 
na poziomie warstwy siateczkowej skóry właściwej (do 2 mm pod na-
skórkiem) stymuluje produkcję kolagenu, rozbija i usuwa miejscowe sku-
piska melaniny. idealnie więc nadaje się do niwelowania blizn, na przy-
kład potrądzikowych oraz rozjaśniania głębokich przebarwień. stosuje 
się ją między innymi do usuwania tatuaży i  makijaży permanentnych. 
Głowica iPixel to z  kolei narzędzie polecane szczególnie na rozstępy 
i blizny, a Dye VL do usuwania płytszych zmian pigmentacyjnych, foto-
odmładzania i zamykania popękanych naczynek. Doskonałe efekty daje 
zastosowanie wszystkich trzech technologii podczas jednego zabiegu. 
skutkuje to odmłodzeniem skóry na każdym jej poziomie.
 
Do zalet lasera trzeba zaliczyć jego wygodę pod kątem przygotowania 
do zabiegu i wyglądu skóry po jego wykonaniu. Działając w głębokich 
warstwach skóry, nie ingeruje w naskórek, pozostawiając go w nienaru-
szonej postaci. Nie trzeba więc się do zabiegu jakoś szczególnie przy-
gotowywać, a  po zabiegu wygląda się „normalnie” – bez podrażnień, 
zaczerwienienia czy innych zmian na skórze. Oznacza to, że możemy 
umówić się na zabieg choćby w przerwie na lunch i spokojnie wrócić po 
nim do swoich zajęć. zabiegi można wykonywać przez cały rok, gdyż la-
ser ten nie uwrażliwia skóry na promieniowanie słoneczne.
 
Laser, który nie boli
 
zabieg laserem Harmony jest bezbolesny ale zależy to od rodzaju terapii 
i użytej do tego głowicy.  w większości przypadków jest jednak bezbole-
sny, a także przyjemny. Podczas zabiegu odczuwa się delikatne ciepło, 
a cichy dźwięk wydawany przez urządzenie relaksuje.
 
Efekty z każdym dniem
 
efekty są spektakularne po co najmniej trzech, czterech zabiegach a już 
po pierwszym widać różnicę. Nie od razu, bo trzeba dać skórze czas na 
przeprowadzenie procesów, które zainicjował laser: po 2-3 tygodniach 
od zabiegu można zaobserwować spłycenie blizn, rozjaśnienie przebar-
wień, zwężenie porów skóry oraz ogólną poprawę jej napięcia i kolory-
tu. stosując pełną terapię możemy liczyć na to, że o kilka lat cofniemy 
procesy starzenia się skóry. efekty terapii laserem są trwałe,  powodują 
przebudowę struktury skóry, która trwa jeszcze przez około rok po za-
kończeniu zabiegów.
 
zapraszamy na konsultacje i indywidualnie dobraną terapię dla piękniej-
szej cery!

Laser - uzdrowiciel skóry

Aleja wojska Polskiego 40/2, szczecin
tel. 503 139 369

www.enklawa-institute.pl
www.facebook.com/dermalogicaszczecin

Najnowsza wersja lasera Alma 
tylko w Enklawa Institute!
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Chyba żaden zabieg upiększający nie jest tak skuteczny, jak te z użyciem lasera. zabiegi laseroterapii cieszą się coraz większym zaufaniem 
pacjentek, pomimo iż nie należą do najprzyjemniejszych. My kobiety jednak wiemy, że bycie piękną wymaga wyrzeczeń. Na szczęście nowoczesne 
technologie przychodzą nam z pomocą także i w tej kwestii. 



Okres wakacyjny jest zawsze obciążeniem dla mojej skóry twarzy. 
Niestety pomimo ciągłego nakładania kremu moja skóra jest nadal 
sucha. Próbowałam kremów z różnych przedziałów cenowych i na-
dal nie mogę jej nawilżyć. Czy są zabiegi, które pomogą nawilżyć 
moją skórę  głębiej?
wyczekiwany przez wszystkich okres lata, długich ciepłych dni spę-
dzonych na świeżym powietrzu może niestety niekorzystnie wpłynąć 
na stan naszej skóry. Promieniowanie UV, wysokie temperatury, suchy 
wiatr oraz klimatyzowane pomieszczenia doprowadzają do wzmożonej 
przeznaskórkowej utraty wody (TewL), co skutkuje szczególnym wy-
suszeniem skóry twarzy, która nieustannie  wystawiona jest na czynniki 
zewnętrzne. Krem zadziała  jedynie powierzchownie. Aby wprowadzić 
substancje nawilżające w głębsze warstwy skóry należy wybrać terapię, 
która to umożliwi. zabiegi z  wykorzystaniem kwasu hialuronowego, 
którego właściwości  nawilżające, wiążące wodę w skórze, ograniczają-
ce TewL mogą być lekarstwem na Pani problem. Jest wiele metod za 
pomocą których możemy podać preparat zawierający kwas hialurono-
wy. wykorzystując mało-, średnio- i wielkocząsteczkowość kwasu hia-
luronowego, tlen oraz ciśnienie hiperbaryczne w zabiegu intraceuticals 
układamy warstwy z  kwasu hialuronowego w  skórze, co zapewnia jej 
głębokie nawilżenie. innym zabiegiem wartym uwagi jest mezoterapia 
mikroigłowa Dermapen. Technologia 12 igiełek działających jednocza-
sowo w  zakresie od 0,5 mm do 2,5 mm wprowadza preparat do skóry 
na określoną głębokość. Kolejną terapią jest podany iniekcyjnie kwas 
hialuronowy za pomocą klasycznej mezoterapii igłowej, która również 
skutkuje intensywnym nawilżeniem głębszych  warstw skóry.  Usta jako 
element twarzy, również wystawione są na wiele negatywnych czynni-
ków zewnętrznych, mogą być problematyczne w przypadku pielęgnacji 
domowej. Podany w formie iniekcji kwas hialuronowy w niewielkiej ilości 
spowoduje efekt nawilżenia ust bez efektu ich powiększenia. w wybo-
rze kremu warto posłuchać rad doświadczonego kosmetologa, który po 
konsultacji pomoże dobrać najlepszą, domową pielęgnację. 

Mam stare oraz nowe przebarwienia od słońca na twarzy i  klatce 
piersiowej. Skóra wygląda na zmęczoną i nieświeżą. Czy można po-
zbyć się przebarwień za pomocą np. złuszczania naskórka, czy są 
inne metody?
Niestety, samo złuszczanie naskórka jest zbyt delikatnym procesem, nie-
wystarczającym, aby pozbyć się starych przebarwień obecnych w skó-
rze własciwej. Duża ilość zabiegów dedykowana hiperpigmentacji, nie 
ułatwia podjęcia decyzji, który wybrać. w związku z tym oprócz stan-
dardowej oceny skóry warto posłużyć się aparaturą stworzoną do multi 
– spektralnej analizy jej stanu, typu VisiA. Badanie to można powtórzyć 
po serii zabiegów, aby stwierdzić ich efektywność. w przypadku hiper-
pigmentacji, której towarzyszą rozszerzone  naczynia zaleca się zasto-
sowanie zabiegów z wykorzystaniem aparatury iPL, Dye VL dzięki której 
uzyskujemy efekt fotoodmłodzenia – rozjaśnienie przebarwień, zmniej-
szenie rumienia  oraz zwiększone  napięcie skóry.  w sytuacji, gdy dodat-
kowym problemem są rozszerzone pory bądź blizny potrądzikowe, za-
stosowanie w intensywnym  odświeżaniu oraz efekcie rewitalizacji mają 
lasery frakcyjne, których intensywność oraz czas gojenia uwarunkowa-
ne są od stopnia nasilenia niedoskonałości. Nowym etapem w dziedzinie 
światłoterapii jest technologia pikosekundowa w laserach – PiCOsUre. 
wiązka o długości zaledwie pikosekund, czyli znacznie krótsza od obec-
nych urządzeń pracujacych w zakresie mili i nanosekun, daje ogromne 
możliwości w rękach profesjonalisty. innowacyjność lasera gwarantuje 
bezpieczeństwo, efektywność, komfort w trakcie zabiegu oraz szybkie 
gojenie. Nieodłącznym elementem w  walce z  przebarwieniami jest te-
rapia kosmeceutykami, które są dobierane przez odpowiednio wykwa-
lifikowanych kosmetologów. Ogromne znaczenie w powodzeniu terapii 
mają wysokiej jakości filtry UV, kremy depigmentujące oraz kosmetyki 
codziennego użytku, zawierające odpowiednie przeciwultleniacze.

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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Położone zaledwie godzinę drogi od 
szczecina, kilkukrotnie wyróżniane 
jako najlepsze w Polsce, a wciąż mało 
znane. Poznajcie pole golfowe Modry 
Las koło Choszczna. 

Witajcie 
w Modrym 
Lesie

Prezentacja
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Magiczny krajobraz

Historia Modrego Lasu sięga 1993 roku, gdy właściciele kupili grunty 
wokół swojego rodzinnego miasta, aby chronić tamtejsze środowisko 
naturalne. 130 ha dziewiczego krajobrazu powierzyli w ręce światowej 
legendy golfa, dziewięciokrotnego Major Championa i  renomowanego 
architekta pól golfowych Gary’ego Playera. To tu, po raz pierwszy w cen-
tralnej europie zaprojektował 18-dołkowe mistrzowskie pole golfowe. 
Otwarte zostało w 2009 roku jako prywatne pole z dostępem publicz-
nym. idea azylu, zbudowanego w oparciu o piękno przyrody, zrównowa-
żony tryb życia, zaciszne odosobnienie i przyjazną formę odpoczynku, 
doskonale łączy się tu z zamiłowaniem do sportu. w efekcie Modry Las 
Golf Club & resort to wyjątkowo piękny kompleks położony wśród ła-
godnych wzgórz, kwietnych łąk i pól, w otoczeniu brzozowo-sosnowe-
go lasu i dwóch spokojnych jezior zasilanych wodą z pobliskiego źródła. 
Fairwaye wyznaczono tu przez zapierające dech w piersiach krajobrazy 
i znajdujące się na tym terenie strategicznie położone bunkry. Dodatko-
wo kompleks rozbudował się o położone na półwyspie 9-dołkowe pole 
Orli Las, które wije się w gęstym borze nad brzegiem jeziora. wystarczy 
jedno uderzenie piłki, aby znaleźć się na greenie, który łagodnie ściele 
się w pobliżu brzegu jeziora, skąd skarpa schodzi prosto do wody. Orli 
Las nie jest jednak obiektem typu pitch-and-putt, lecz raczej inteligent-
nie wyrzeźbionym polem mistrzowskim w miniaturze.

Międzynarodowe uznanie

Modry Las został zbudowany, aby stać się jednym z czołowych pól w eu-
ropie i  cel ten został zrealizowany z  nadwyżką: obecnie może równać 
się z najlepszymi polami na świecie. Obiekt szybko zyskał uznanie mię-
dzynarodowych specjalistów. według ankiety ekspertów przeprowadzo-
nej przez prestiżowy amerykański Golf inc. Modry Las został wybrany 
finalistą rankingu na najpiękniejsze pole na świecie, otwarte w sezonie 
2009/2010. zaledwie 3 miesiące od otwarcia po raz pierwszy znalazł się 
na liście 100 Najlepszych europejskich Pól Golfowych (z  ponad 5000 
pól w  europie) według brytyjskiego czasopisma Golf world Magazine. 
wyróżnień nie zabrakło także na arenie krajowej: czołowy polski portal 
golfowy, www.polishgolf.pl, uznał Modry Las za najlepsze pole golfowe 
w  Polsce. 2014 rok przyniósł kolejną klasyfikację na liście 100 Najlep-
szych Pól Golfowych w  europie, tym razem opublikowanej przez nie-
mieckie czasopismo golfowe Golf Journal. Jego udziałem stały się także 
międzynarodowe world Golf Awards: Modry Las został wybranym naj-
lepszym polem golfowym w Polsce kolejno w 2014, 2015 i 2016 roku. Do-
skonałe warunki doceniają także profesjonalni instruktorzy i zawodnicy 
– obecnie odbywają się tu m.in. turnieje PGA Polska.
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Autor: Karina Tessar / Foto: Mark Alexander

Więcej niż pole

w  skład kompleksu wchodzi także ponad 150 przylegających do fa-
irwayów działek przeznaczonych na rezydencje willowe, dom klubowy, 
driving range i  pole treningowe. Dodatkowo swoje umiejętności mo-
żemy doskonalić w Akademii Golfa, korzystając z  lekcji prowadzonych 
przez zawodowego golfistę. resort umożliwia też pobyt wypoczynkowy 
w 4-osobowych samoobsługowych domkach szwedzkich o najwyższym 
standardzie wystroju. Na 50 m² znajdziemy dwie sypialnie, łazienkę i to-
aletę oraz w pełni wyposażoną kuchnię. idealnym miejscem relaksu jest 
tu dzienny pokój z kominkiem lub zadaszony ganek, pozwalający zanu-
rzyć się w otaczającą nas przyrodę. Dodatkowym atutem jest możliwość 
grillowania na świeżym powietrzu lub zamówienia cateringu z dowozem 
do domków. Goście mogą również wybrać jeden z dwuosobowych po-
koi gościnnych, które zostały zaprojektowane przez szwajcarskiego 
architekta. Tu także możemy liczyć na piękne widoki: z okien widzimy 
malownicze otoczenie dużego stawu, a przed wejściem rozpościera się 
bujny ogród.

Wypocznij we własnej willi

Miłośników golfa z  pewnością zainteresuje także rezydencyjna zabu-
dowa willowa, która umiejscowiona jest na wyjątkowo nieskażonym 
terenie wokół pola. widoki na spokojne jeziora wkomponowane w natu-
ralny krajobraz Pomorza zachodniego są gwarantem spokojnego i luk-
susowego stylu życia. To wszystko możemy mieć na własność, bo rezy-
dencje willowe przeznaczono na sprzedaż. wypoczniemy tu z dala od 
zgiełku miast i bez utraty prywatności, bo każda działka rezydencyjna 
ma co najmniej 1000 metrów kwadratowych. Co ważne, nieruchomości 
zostały zaplanowane tak, aby zminimalizować ich wpływ na otoczenie. 
Domy wyposażone będą w najnowsze rozwiązania technologiczne do-
tyczące ekologii, takie jak potrójne szyby w oknach, głębinowe pompy 
ciepła oraz odpowiednia izolacja ścian. Pierwszy projekt to konstrukcja 
firmy HAAs-Fertigbau, która zapewnia energooszczędną eksploatację. 
Domy są zaprojektowane i wykonane specjalnie z myślą golfistach, któ-
rzy w  Modrym Lesie mogą żyć w  zgodzie z  naturą i  realizować swoją 
pasję. 
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Modry Las Golf Club
raduń koło Choszczna
woj. zachodniopomorskie
 golf@modrylas.pl 
tel. +48 667 710 410
www.modrylas.pl
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O d 1 grudnia kandydaci na kierowców będą zdawali egzami-
ny w Toyotach Yaris. wystartowaliśmy w przetargu i prze-
konaliśmy komisję, że to właśnie nasze auta są najlepsze 
– przyznaje Jarosław Turtoń, dyrektor salonu Toyota Ko-

złowski znajdującego się przy ulicy Mieszka i. – Najpóźniej w listopadzie 
musimy dostarczyć do wojewódzkiego Ośrodka ruchu Drogowego 20 
samochodów. Każdy z nich będzie spełniał określone wymogi: zostanie 
wyposażony w  monitoring, będzie miał zamontowane pylony, pojawią 
się dodatkowe lusterka zewnętrzne oraz kolejne lusterko wewnątrz. 
Po prawej stronie zamontowany zostanie także dodatkowy 
pedał dla egzaminatora. samochody objęte są 3-letnią 
gwarancją. Obejmuje ona każdy z zamówionych 20 
modeli. Kontrakt został podpisany na 4 lata.

Oznacza to, że przez kolejne cztery lata kur-
sanci będą uczyli się jeździć właśnie samo-
chodami japońskiego, niezawodnego produ-
centa. Na ulice wyjadą dziesiątki, a  nawet 
setki takich pojazdów z  „elką” na dachu. 
Jest to bardzo dobra wiadomość również dla 
szkół nauki jazdy, ponieważ ich właściciele 
mają wreszcie pewność, że nowe samochody 
będą nie tylko niezawodne, ale również bardzo 
oszczędne i bezpieczne. Dodatkowo dla właści-
cieli oferowane są bardzo dobre warunki zakupu. 

– w naszym województwie jest ponad 100 szkół nauki 
jazdy. Na wszystkie czekają preferencyjne warunki zakupu. 
Do każdej nowej Toyoty Yaris oferowany jest „dodatkowy” rabat, 
wynikający z  przeznaczenia pojazdu do szkoły nauki jazdy. warto za-
znaczyć, że w tych litrowych samochodach montowana jest oszczędna 
instalacja gazowa – przyznaje Jarosław Turtoń. 

słowa te potwierdza Marcin węgrzynowski, właściciel szkoły nauki jaz-
dy Car start. 

– Planuję zakup co najmniej trzech samochodów. Jestem zadowolony 
z Toyoty, bo są to zdecydowanie najbardziej niezawodne auta ze wszyst-
kich dotychczasowych. Mogą przejechać 200-300 tysięcy kilometrów 
bez żadnej poważniejszej awarii. Nie zdarza się to często – przyznaje. 
– spalanie jest bardzo niskie, jeździ się taniej niż autem hybrydowym. 

w cyklu miejskim samochód ten pali zaledwie 8 l/100 km gazu. Dla mnie 
ważne jest także to, że obsługa salonu Toyoty szanuje kupujących. Nie 
jest jak w innych salonach, że wiecznie trzeba na coś czekać, pracownicy 
są opryskliwi. Tutaj wszystko jest załatwiane „od ręki”, a salon dodatko-
wo daje nam bardzo atrakcyjne rabaty.

Bartosz Kulpa, właściciel szkoły „Kursant” w swojej flocie ma już dwie 
Toyoty. Przyznaje, że niebawem dołączy do nich kolejna. 

– są zdecydowanie lepsze od Hyundaia, również bardziej 
ekonomiczne. Chodziło nam przede wszystkim o  to, 

by samochody były bezawaryjne. wcześniej dowia-
dywaliśmy się w  innych miejscowościach, gdzie 

Toyota „grasuje” już jako nauka jazdy, czy rze-
czywiście właściciele są z  niej zadowoleni. 
samochód zawsze oceniali pozytywnie. Pozo-
staje więc tylko się cieszyć.  

Oczywiście możliwość zakupu mają także 
klienci indywidualni. ważne jest to, że na za-
mówiony samochód nie muszą długo czekać. 

– Maksymalny czas oczekiwania to ok 2 ty-
godnie. Tyle zajmuje proces sprowadzenia sa-

mochodu do dealera. w 90 procentach jesteśmy 
w stanie spełnić od ręki wymagania nowych właści-

cieli bez konieczności oczekiwania miesiącami na wy-
marzone auto. Oczywiście jesteśmy gotowi na spełnienie 

niemal każdej zachcianki dotyczącej wyposażenia. Jeśli będzie nie-
typowa czas oczekiwania może się nieznacznie przedłużyć. są to jednak 
skrajne przypadki – podsumowuje Jarosław Turtoń. 

są niewielkie aczkolwiek wewnątrz oferują sporo miejsca. Niewiele palą i co ważne – są przyjazne dla środowiska. Mowa oczywiście o Toyotach 
Yaris, które już niebawem masowo pojawią się na ulicach naszego województwa. To w nich będziemy zdawali egzaminy na prawo jazdy. 

Autor: Andrzej Kus  / Foto: materiały prasowe

TOYOTA Kozłowski
ul.Mieszka i 25b
71-007 szczecin

www.toyotaszczecin.pl

Toyota Yaris do nauki jazdy

Prezentacja
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Z decydowaliśmy się na stworzenie dwóch kameralnych budyn-
ków, świetnie zlokalizowanych, o  eleganckiej architekturze 
jak przystało na tę dzielnicę – mówi rafał Poszeluźny z sowiń-
skiego 72. – w sumie 82 mieszkania dla wymagających klien-

tów w „strefie ochrony krajobrazu K”, tuż przy Koszarach Bałtyckich.

Do współpracy deweloper zaprosił szczecińską pracownię Mellon Archi-
tekci prowadzoną przez dr. Miłosza raczyńskiego. Projektanci Mellona 
znani są z wielu cenionych i nagradzanych realizacji, a fascynacja samego 
raczyńskiego modernizmem znalazła odzwierciedlenie w projekcie Apar-
tamentów Pogodno. zaproponowana architektura ma wywołać wraże-
nie „ograniczonej dostępności” podkreślając charakter enklawy zieleni 
i  spokoju. elewacja zewnętrzna jest niemal monochromatyczna w kon-
traście do wewnętrznego dziedzińca gdzie dominują barwy ciepłe i  ła-
godne korespondujące z częścią rekreacyjną i placem zabaw dla dzieci.

Projekt ma być nie tylko atrakcyjny architektonicznie, ale także za-
pewniający mieszkańcom dobrą jakość życia. stąd na parterach tarasy 
ogrodowe i balkony w każdym mieszkaniu kolejnych kondygnacji. Lokale 
z antresolami będą miały duże tarasy. 

samo Pogodno już jest świetną lokalizacją, ale położenie osiedla w 100 
procentach wykorzystuje wszystkie zalety tej szczecińskiej dzielnicy. 
Apartamenty Pogodno powstają w drugiej linii zabudowy pomiędzy uli-
cami Łukasińskiego i Bracką, tuż przy sztabie wielonarodowego Korpu-
su Północno-wschodniego NATO. Ulicami sosabowskiego, Łukasińskie-
go i Taczaka można dojechać w każdy zakątek szczecina, nieopodal są 
przystanki autobusowe i duży węzeł komunikacji miejskiej. Niedaleko od 
Apartamentów jest Międzyosiedlowy Park rekreacyjny przy ulicy Tacza-
ka z boiskami sportowymi, miejscami na ognisko i dużym wybiegiem dla 
psów, a trochę dalej cały kompleks lasku Arkońskiego.

Każde miasto ma taką dzielnicę. wyjątkową, ekskluzywną, w której każdy chciałby zamieszkać. w szczecinie to Pogodno - zielone, gwarantujące 
wysoką jakość życia – enklawa niemal w sercu miasta. Nic dziwnego, że spółka sowińskiego 72, właśnie tam rozpoczyna swą kolejną inwestycję 
– Apartamenty Pogodno.

Esencja Pogodna
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zielona enklawa osiedla nie oznacza rezygnacji z korzystania z zalet mia-
sta. w sąsiedztwie jest wiele sklepów, placówek usługowych i cała pale-
ta instytucji edukacyjnych od przedszkola po wyższe uczelnie.

Apartamenty Pogodno to kolejna inwestycja „sowińskiego 72”, firmy do-
brze znanej szczecinianom z budynków o wysokiej klasie i atrakcyjnym 
otoczeniu. 

Na szczecińskim rynku deweloperskim działamy od 2007 roku – mówi 
rafał Poszeluźny z  sowińskiego 72. – stworzyliśmy osiedle Pionierów 

zmieniając zaniedbany fragment miasta w zieloną oazę w samym cen-
trum szczecina. Należymy do grupy rezydent specjalizującej się w budo-
wach i zarządzaniu ekskluzywnymi apartamentowcami i hotelami.

Biznes 91 

Autor: Artur ratuszyński / Foto: materiały prasowe

www.apartamentypogodno.pl
kontakt@apartamentypogodno.pl

tel.: + 48 801 110 111, 
+ 48 91 422 64 46



studio Mebli Magenta specjalizuje się w  bardzo indywidualnym podejściu do klienta, zarówno dla osób prywatnych potrzebujących meble 
kuchenne, szafy i zabudowy ale i także instytucji,  hoteli, pensjonatów czy biur. ich głównym atutem jest oferta  na meble kuchenne, jak sami 
mówią: „ekonomiczne, ergonomiczne i  estetyczne”. wygląd kuchni ma niebanalne znaczenie, co raz częściej jest najbardziej reprezentacyjną 
częścią domu.

Przepis na 
kuchnię idealną

Prezentacja
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edyta Piotrkowska
- Dyrektor 
Handlowy

 Magdalena 
Przybylska
- Architekt

ad / Foto: Marcin Jarczyński

Magenta  studio Mebli Kuchennych
 ul. wyszyńskiego 9, 70-200 szczecin

tel.: 91 48 99 399
tel. kom.: 786 816 327

   www.magenta-kuchnie.pl

T rafiają do nas klienci z różnymi gustami. są tacy, którym po-
dobają się meble nowoczesne, designerskie i  z  technicznymi 
nowinkami, ale też Ci którzy dobrze czują  się w stylu mebli 
klasycznych z klimatem elegancji i ciepła wnętrza – mówi Mag-

dalena Przybylska, architekt  ze studia Magenta – w temacie koloru na-
dal dominuje biel, ale staramy się łamać stereotypy. Jeśli już kolor biały 
to nie musi być to połysk, można wybrać mat. Biel niekoniecznie trzeba 
łączyć z czernią, ciekawiej będzie połączyć ją z szarością czy drewnem. 
Powracają beże i wszelkie odcienie szarości, dobrze widziana jest zimna 
zieleń. Dobrze jest iść z trendami i modą ale należy pamiętać, że sami 
musimy dobrze czuć się w otaczającej nas na co dzień przestrzeni.

Jeżeli zechcą Państwo zobaczyć nowe ciekawe rozwiązania, można zawi-
tać do naszego studia. Jesteśmy jedynym przedstawicielem niemieckiej 
marki Verle Küchen w naszym rejonie  - mówi edyta Piotrowska, dyrektor 
handlowy studia –  Każda kolekcja jest wyjątkowa są to piękne, solidne 
i  funkcjonalne kuchnie z klasą. zastosowane materiały są wysokiej ja-
kości, szeroka kolorystyka i wzornictwo pozwala na stworzenie kuchni 
marzeń. Pomimo zastosowanych nowoczesnych technologii i wysokich 
standardów cena w dalszym ciągu przystępna jest dla  klienta. 

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, poznajemy jego 
gust i potrzeby. Dzisiejsi klienci to już nie są osoby, które przychodzą do 
sklepu po kilka szafek, żeby mieć na czym przygotować obiad. Obecnie, 
ludzie są świadomi swoich potrzeb, pragną rzeczy funkcjonalnych, ale 
i atrakcyjnych.  - mówi Magdalena Przybylska - Jedni przychodzą znając 
tylko wymiary kuchni i na tej podstawie proszą nas o pomoc, gdyż sami 

nie mają pomysłu i wiedzy  jak zagospodarować tę przestrzeń. inni to 
osoby, które zrobiły przegląd tego, co aktualne i modne. Mają przy sobie 
zdjęcia z magazynów, katalogów, wiedzą czego chcą. Pomagamy klien-
tom tak, by ich wyobrażenie przenieść na rzeczywistość.
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S zczecińska firma interfurnish doskonale zna „kuchenne” po-
trzeby swoich klientów. Dostarcza im meble, które łączą funk-
cjonalność z atrakcyjnym designem. – Kiedyś specjalizowałem 
się w  meblach hotelowych i  to głównie na rynek niemiecki 

i holenderski, a także w meblach biurowych. Kuchnie pojawiły się przy-
padkowo – wyjaśnia rafał Czechowicz, właściciel interfurnish, marki zaj-
mującej się dystrybucją mebli obiektowych.  – robiąc hotel czasami się 
zdarza, że klient prowadzi tzw. Aparthotel, czyli pokoje, które posiadają 
aneks kuchenny. Trzy lata temu trafiłem na hotel w Hamburgu, w któ-
rym znajdowało się 50 pokoi i  klient zażyczył sobie w  każdym z  nich 
kuchnię. Tak to się zaczęło.

Po tej realizacji złapał „bakcyla kuchennego” i bez większej reklamy reali-
zował kuchnie dla różnych klientów, opierając się raczej na marketingu 
szeptanym. Półtora roku temu do rafała Czechowicza trafił przedsta-
wiciel niemieckiej firmy Häcker, produkującej znane na całym świecie 
nowoczesne i  designerskie kuchnie. Po kilku spotkaniach panowie do-
szli do porozumienia i podjęli ze sobą współpracę. – Häcker produkuje 
nowoczesne kuchnie do zabudowy. wybór jest tak duży, że właściwie 
każdy klient znajdzie coś dla siebie – zapewnia rafał Czechowicz. – ideą 
tej marki jest jasno zdefiniowany podział kolorystyczny i bogaty wybór 
szerokości, głębokości i wysokości szaf oraz innych elementów kuchen-
nych. Pozwala to na ogromną swobodę aranżacyjną. wszystkie elemen-
ty są bardzo wytrzymałe, wygodne w użyciu, zintegrowane z oświetle-
niem. wzornictwo jest tak różnorodne, że zadowoli wielbicieli klasyki, 

minimalizmu, ale także klientów, którzy kuchnie traktują niekoniecznie 
jako miejsce do przygotowywania posiłków. Jest to nowa tendencja, we-
dług której ci zamożniejsi klienci decydują się w domu na dwie kuchnie: 
jedna służy do gotowania, a druga ma po prostu świetnie wyglądać i być 
przedłużeniem salonu. My spełniamy oba życzenia.

interfurnish stawia na jakość, ale też chce trafiać do klientów o zróżni-
cowanych możliwościach budżetowych. Niemieckie kuchnie gwarantują 
ceny, które nie odbiegają od tych proponowanych przez renomowanych 
polskich producentów. Nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy, żeby 
mieć w domu doskonałą jakość – przekonuje właściciel interfurnish. Je-
żeli jednak ktoś dysponuje dużym budżetem i chce „poszaleć” zapewnia-
jąc swojej kuchni niepowtarzalne materiały i spektakularne rozwiązania 
w zakresie funkcjonalności to gwarantujemy, że i takie potrzeby zaspo-
koimy. Oczywiście całość dostarczamy i montujemy u klienta. 

Kuchnia stała się miejscem nie tylko niezapomnianych przeżyć kulinarnych, ale także i estetycznych. Jako aktualnie najważniejsze miejsce spotkań 
towarzyskich w każdym domu, musi być nie tylko funkcjonalna, ale też powinna dobrze wyglądać. w końcu każda dobra impreza prędzej czy 
później przenosi się do kuchni. 

ad / Foto: materiały prasowe

interfurnish, Galeria Handlowa „Nowy Turzyn”
ul. Boh. warszawy 40, 70-342 szczecin

i piętro, lokal 2A5
tel. +48 91 350 94 48, kom. 793 680 061

e-mail: biuro@interfurnish.pl
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Z łoto od kilku tysięcy lat utrzymuje realną wartość majątku, 
szczególnie w dobie wszelkich kryzysów. Jest to jego podsta-
wowa funkcja ekonomiczna. Dlaczego tak się dzieje? złoto 
jest jedynym rodzajem inwestycji, która nie ma ryzyka niewy-

płacalności czy bankructwa. Jest walutą akceptowaną na każdym konty-
nencie, w każdym kraju, w każdych warunkach. 

w  2016 roku Polacy zostali właścicielami prawie 7 ton złota, co jest 
wynikiem o 28% wyższym niż rok wcześniej. złoto opłaca się trzymać 
w portfelu, gdy realne stopy procentowe są niskie, a inne bezpieczne ak-
tywa (np. obligacje czy lokaty bankowe) nie dają perspektyw wysokich 
zysków. Takim okresem były lata 70-te XX wieku oraz obecny okres od 
2001 roku. 

Dla wszystkich, którzy część swojego majątku chcieliby zamienić w żół-
ty metal, Bartosz Turek, analityk Open Finance przygotował listę 10 rad 
pokazujących jak zrobić to możliwie niskim kosztem.

1. Biżuteria to drogie złoto

Po pierwsze, jeśli ktoś myśli o zakupie w celach inwestycyjnych lub aby 
zabezpieczyć swój majątek, nie powinien brać pod uwagę biżuterii. Po-
wodem jest marża. Jest ona przeważnie wysoka, co powoduje, że w ce-
nie broszek, kolczyków czy pierścionków tylko ułamek to cena kruszcu 
w nich zawartego. Pobieżna analiza ofert z popularnego portalu aukcyj-
nego sugeruje, że nawet w przypadku prostych złotych obrączek cena 
grama czystego złota wynosi od około 250 do 450 zł. w przypadku bar-
dziej skomplikowanych wyrobów lub w renomowanych salonach jubiler-
skich, należy spodziewać się wyraźnie wyższych cen. Tymczasem pod 
koniec marca 2017 roku gram złota wyceniany był na rynku giełdowym 
na mniej niż 160 złotych.

2. Numizmaty z wysoką marżą

Kolejną kategorią produktów, których raczej należy się wystrzegać są 

numizmaty. są one emitowane często w krótkich seriach, przez co jed-
nostkowe koszty projektu i bicia są wyższe niż w przypadku masowe-
go produktu jakim są sztabki i monety bulionowe. Przykład? w złotych 
monetach okolicznościowych dostępnych w kasach NBP gram czystego 
złota kosztuje ponad 200-220 zł. To więcej niż w przypadku zakupu naj-
mniejszych – jednogramowych – sztabek, które pod koniec marca 2017 
roku można było nabyć za około 200 zł. w tym wypadku mamy jednak 
do czynienia z ceną pojedynczej mikrosztabki, a w kasach NBP trzeba 
kupić monety kilku - kilkunastogramowe kosztujące od 1600 do 3100 zł 
za sztukę.

3. Im więcej, tym taniej

Cena złota zawartego w numizmatach jest więc mało korzystna – szcze-
gólnie jeśli uwzględnimy, że im więcej złota kupujemy, tym lepszą cenę 
powinniśmy otrzymać. Może to i  truizm, ale ciekawa jest skala poten-
cjalnych oszczędności, na które można liczyć kupując za jednym razem 
większy kawałek metalu. Doskonale widać to na przykładzie ofert dys-
trybutorów. Na przykład 30 marca 2017 roku w kasach NBP można kupić 
monetę o wadze 31,1 gram za 5648,01 zł oraz dziesięciokrotnie mniejszą 
za 758,81 zł. Oznacza to, że w pierwszym przypadku za gram złota trzeba 
było zapłacić 244,78 zł. To prawie o 35% więcej niż w przypadku zakupu 
większej monety, w przypadku której cena grama wyniosła 181,61 zł.

4. Im dłuższy termin dostawy, tym niższa cena

Kolejnym sposobem na ograniczenie ceny zakupu jest większa doza 
cierpliwości. Po prostu jeśli zgodzimy się na dostawę za dwa, trzy czy 
więcej tygodni, możemy liczyć na niższą cenę. Kosztem jest oczywiście 
dodatkowe ryzyko wynikające z faktu, że moneta lub sztabka może do 
nas nie dotrzeć. Dlatego kluczowy jest tu wybór sprawdzonych dużych 
firm, które budzą większe zaufanie. ile można zaoszczędzić? spójrzmy 
na konkretne przykłady. 
30 marca 2017 roku w jednym z popularnych sklepów można było kupić 
jednogramową sztabkę za 204,1 zł z  dostawą w  24 godziny, ale gdyby 

Nawet o połowę tańszy może być przemyślany zakup złotej monety lub sztabki. Open Finance doradza jak taką transakcję przeprowadzić możliwie 
korzystnie, bo pośpiech jest w tym wypadku złym doradcą.

Inwestuj w złoto
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poczekać 45 dni roboczych (7 tygodni), to cena spada o prawie 2,4% do 
199,25 zł. Bardziej jaskrawym przykładem potencjalnych oszczędności 
jest 20-gramowa sztabka, której cena w dostawie natychmiastowej to 
3603,67 zł, ale jeśli ktoś poczeka na towar 7 tygodni, może dostać tę 
samą sztabkę za 3393,51 zł czyli o ponad 5,8% taniej.

5. Kupuj w ratach

Oczywiście pojawia się tu problem, że odkładanie kwoty potrzebnej do 
zakupu większej ilości złota zajmie sporo czasu, a jak ta sztuka już się 
uda, to może się okazać, że aktualna wycena kruszcu będzie wysoka. 
Firmy sprzedające w Polsce złoto znalazły sposób jak częściowo ten pro-
blem ominąć. Proponują one zakup na raty co pozwala uśrednić cenę 
zakupu. Po prostu co miesiąc na dedykowany rachunek przelewa się pie-
niądze, co daje kolejny ułamek sztabki. 
Takie zakupy wiążą się z ryzykiem – musimy mieć pełne i uzasadnione 
zaufanie do firmy jeśli chcemy z jej pomocą kupować złoto na raty po-
wierzając jej tym samym na pewien czas kapitał. Trzeba mieć też świa-
domość, że mimo wszystko cena zakupu jest wyższa niż przy jednora-
zowym zakupie uncjowej monety czy sztabki, bo dystrybutor też musi 
na całym interesie zarobić. z drugiej jednak strony jest to rozwiązanie 
tańsze niż kupowanie gramowych mikrosztabek.

6. Sztabki są tańsze w zakupie

Trzeba mieć też świadomość, że sztabki są często rozwiązaniem tań-
szym niż monety. różnica jest tu niewielka, ale przy zakupie większych 
ilości kruszcu potrafi zaważyć na płaconym rachunku. Nie jest to też re-
gułą u wszystkich dystrybutorów, ale w większości przypadków istnieją 
promilowe różnice w cenach uncjowych kawałków złota na korzyść szta-
bek. Co więcej możliwe jest także kupienie sztabek o większej masie. 
100, 250 czy 1000 gram to powszechnie dostępne gramatury sztabek, 
podczas gdy monety przeważnie sprzedawane są o  masie nie wyższe 
niż jedna uncja.
To oczywiste, że w takim wypadku cena jednego grama czystego złota 
w większej sztabce okazuje się korzystniejsza niż ta przekuta z monetą. 
Przy zakupie kilogramowej sztabki możemy liczyć na oszczędność rzędu 
2-3% w porównaniu do tego co zapłacilibyśmy za kilogram złota w un-
cjowych monetach. Przy cenach kruszcu z marca 2017 roku mówimy tu 
o potencjalnej oszczędności w kwocie około 4 tys. zł.

7. Linijka pomoże kupić z drugiej ręki

Przewagą monet bulionowych – szczególnie tych tworzonych przez 
znane mennice – jest jednak możliwość łatwiejszego sprawdzenia ich au-
tentyczności. w przystępnych cenach dostępne są „linijki Fischa”, które 
pozwalają sprawdzić średnicę, grubość i wagę monety. specjalne linijki 

dedykowane są dla monet bitych przez najpopularniejsze mennice. Jest 
to prosty sposób na uniknięcie zakupu sfałszowanej monety. 
Lektura forów internetowych numizmatyków każe jednak dodać, że li-
nijka nie jest rozwiązaniem dającym 100% pewności. Jeśli jednak ktoś 
nie boi się zakupu falsyfikatu, może kupić kruszec nie w kasie dużego 
dystrybutora, tylko z drugiej ręki. Potencjał oszczędności może być kil-
kuprocentowy. ryzyka zakupu falsyfikatu nie należy jednak lekceważyć.

8. Wybierz dostawcę

Jeśli więc ktoś chce to ryzyko ograniczyć, może korzystać z oferty naj-
większych dystrybutorów monet i sztabek. Mało konkurencyjną cenowo 
ofertę ma NBP, ale bez wątpienia daje największe poczucie bezpieczeń-
stwa. Oferta innych dystrybutorów potrafi być bardzo zróżnicowana. 
warto sprawdzić przynajmniej kilku z nich lub skorzystać z dostępnych 
w sieci porównywarek. efekt? Uncjowa moneta kupiona w wiarygodnym 
sklepie może być o 10-12% tańsza niż w kasie NBP – wynika z szacunków 
Open Finance.

9. … i tańszą mennicę

Podobnie jest z samymi mennicami, które wybijają monety i sztabki. ich 
ceny za produkty o wadze jednej uncji potrafią w ofercie jednego sklepu 
różnić się o 2 – 3%. Przy wyborze warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, 
ale też na późniejszą zbywalność danego produktu. warto zadbać o to, 
aby nasz kawałek złota znajdował się w certyfikowanym opakowaniu lub 
był uznawany przez LBMA. Dzięki temu będzie łatwo zbywalny nie tylko 
na terenie kraju, ale też poza granicami Polski.

10. Nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku

Nawet jeśli wybraliśmy ofertę wiarygodnej firmy i satysfakcjonuje nas 
cena, warto rozważyć pomysł, aby nie kupować całego kruszcu na raz. 
Po pierwsze dzieląc zakup na kilka transz uśrednimy cenę zakupu. Do 
tego jeśli decyzja padła na dostawę za jakiś czas przed kolejnym zaku-
pem warto poczekać, aż pierwsza dotrze w nasze ręce. w ten sposób 
cały kapitał nie trafi na konto dystrybutora, który pomimo sprawdzenia 
może przecież okazać się nierzetelny.
Gdy natomiast otrzymasz już złoto, na odpowiedź czekać będzie kolej-
ne ważne pytanie – gdzie trzymać złoto? Mieszkanie narażone jest na 
włamania, a wtedy nawet najbardziej przemyślana skrytka może okazać 
się dla złodziei oczywista. Może więc warto zastanowić się nad prze-
chowywaniem kruszcu w bankowej skrytce? wynajem takiej na rok to 
koszt około 200 – 300 zł, co przy znaczącym zasobie metalu może się 
okazać akceptowalnym poziomem kosztów. zarówno przy zakupie, jak 
i  przy przechowywaniu złota warto hołdować zasadzie, aby „nie trzy-
mać wszystkich jajek w jednym koszyku”.



J estem związany z tym tekstem od wielu lat – mówi reżyser. – Od 
słynnej emisji Teatru Telewizji w czasach głębokiej komuny. wte-
dy „Hamlet...“, obejrzany przez miliony widzów, zrobił furorę. stał 
się zaczątkiem dyskusji, która przetoczyła się przez kraj. Cząstką 

         wolnościowej rewolucji. sztuka jest o strachu. O człowieku, który 
w  szponach totalitarnej machiny nie ma nawet skrawka wolności. Nie 
może mieć zdania odmiennego niż to, grzmiące z oficjalnej propagandy. 
A jeśli ma, to kończy w więzieniu lub piachu. Chcemy pokazać tę ideolo-
giczną indoktrynację. Tekst Brešana jest ponadczasowy. sprawdzałem 
jego aktualność na przestrzeni ostatnich lat – w 2009 zrobiłem go w Kra-
kowie, w Teatrze Ludowym. Publiczność to przedstawienie uwielbia. Ty-
tuł jest cały czas na afiszu. Ludzie doskonale rozumieją, że mechanizmy 
opisane w dramacie funkcjonują i dzisiaj. władza zawsze jest taka sama. 
władza górą! A zwyczajny człowiek musi się dostosować. Jak mówiłem, 
jest to tekst o lęku, który niszczy wszystko, także miłość. wszystko, co 
ma jakąkolwiek wartość, co jest czyste, piękne i niezakłamane, zosta-
je zniszczone przez brutalną siłę. Tan ciężki temat opisany jest jednak 

z dużym humorem, co czyni tę sztukę niezwykle wciągającą. Komedia 
przeplata się tu z  tragedią. To, co wzniosłe, z  tym, co trywialne. Jest 
i  „straszno” i  „śmieszno”. Obserwując odbiór krakowskiego spektaklu 
wierzę, że temat nie trafi w próżnię i także szczecińska publiczność po-
kocha pokazaną przez nas historię.

Także dla Adama Dzieciniaka nie jest to pierwsze spotkanie z tekstem 
Brešana. – Miałem przyjemność już występować w  tej sztuce, w  1985 
roku w Teatrze Dramatycznym w słupsku. Był to czas komuny. Byłem 
młody-gniewny i wydawało mi się, że upadek „cudownego“ socjalizmu 
wszystko zmieni. Nieprawda. sztuka – mimo upływu lat – jest niezwykle 
aktualna. Brzmi jakby była napisana tu i teraz, specjalnie dla nas. – Tu 
przypomina się Gogol: „z czego się śmiejecie? z samych siebie się śmie-
jecie” – wtrąca Michał Janicki. – Ta myśl zdaje się unosić nad całym dra-
matem. Oto bowiem wiejski nauczyciel, reżyser przedstawienia, rozdaje 
role “po warunkach”... Kto uczciwy w życiu, ten i uczciwy w spektaklu. 
Kogo zaś wybory dalekie od moralności, ten zostaje zdemaskowany 

Teatr Polski zaprasza na „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” ivo Brešana w reżyserii Tomasza Obary. Akcję sztuki można streścić 
prosto. rzecz dzieje się na wsi. Do kolektywu robotniczo-chłopskiego trafia zalecenie, by zaktywizować lokalną społeczność. Postanawiają, 
że „zrobią tyjater“. Przez zupełny przypadek wybór pada na… „Hamleta”.

Kultura98 

Premiera 
w „tyjatrze“



poprzez otrzymaną rolę. Konflikty opisane przez szekspira idealnie od-
zwierciedlają postawy mieszkańców wsi. 

A co o samej pracy mówią aktorzy? – To bardzo nietypowa dla mnie rola – 
przyznaje Michał Janicki. – Nasycona nie tekstem, ale intensywnością by-
cia na scenie. Takie istnienie bez słowa jest trudne i dla mnie niecodzien-
ne.” Olga Adamska: – Tomasz ma szczególną umiejętność prowadzenia 
aktorów, jest niezwykle czujny i precyzyjny. A co dla mnie najciekawsze, 
zawsze szuka kontrastu, złamania wesołości smutkiem. To czyni boha-
terów i ich wybory wielowymiarowymi. Michał Janicki dodaje: – Teatr to 
sztuka żywa i wszystko może się zdarzyć… wierzę, że zdarzy się sukces.

Premiera 16 września na dużej scenie Teatru Polskiego.

Autor: Daria Friedrich / Foto: Dariusz Gorajski
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T o jedna z  ważniejszych realizacji w  moim dotychczasowym 
teatralnym doświadczeniu – cholernie udany eksperyment, 
który znacznie wybiega poza znane mi dotychczas próby sce-
nicznych rewolucji, często sztucznie wymuszonych, albo pozo-

stających w konformistycznym stosunku do oczekiwań współczesnego 
widza. reżyserka zapowiadała rozprawienie się z „poprzednią teatralną 
cezurą”’, za jaką uznano realizację tego samego tekstu Grzegorza 
Jarzyny z 1997 roku w ówczesnym stołecznym Teatrze roz-
maitości (dziś Tr warszawa). Dokonała własnej. 

Powierzenie ewelinie Marciniak realizacji spektaklu 
w  szczecińskim Teatrze współczesnym budziło 
wielkie emocje i oczekiwania. Jej „Śmierć i dziew-
czyna”, we wrocławskim Teatrze Polskim, stała 
się powodem politycznego skandalu. Niektórzy 
oczekiwali podobnego scenariusza w  szczeci-
nie, ale nic takiego się nie wydarzało. wydarzy-
ło się znacznie więcej – zamiast absurdalnych 
kontrowersji, dostaliśmy teatralną petardę, z re-
wolucyjnym pierwiastkiem. By móc podzielić się 
z Państwem refleksjami z tego spektaklu, musiałem 
rzecz obejrzeć dwukrotnie. Po premierowym przed-
stawieniu, byłem chyba zbyt zaskoczony tym, co zoba-
czyłem. Drugie spotkanie ze spektaklem, po spędzeniu kilku 
godzin nad analizą wszelkich kontekstów, pozwoliło mi nieco okrzepnąć 
i utwierdzić się w przekonaniu, że zobaczyłem dzieło wyjątkowe. spo-
kojnie, takie przygotowanie do obejrzenia spektaklu, by móc nim się cie-
szyć i w pełni zrozumieć, nie jest wymagane – to jedynie moja teatralna 
chciwość. 

reżyserka, wraz z  dramaturgiem Janem Czaplińskim, sięgnęła do dra-
matu witkacego, ale potraktowała go wyłącznie jako inspirację, albo 
swoistą poetycką ilustrację, do zupełnie innej, absolutnie współczesnej 
opowieści. Na pierwszy plan wysunęła drugorzędne postaci dramatu 
witkacego, wraz z  dramaturgiem dopisali kolejne sceny odważnie się-
gnęli do symbolicznej historii Krzysztofa Kolumba. Na tle nieznanego, 
obcego świata, obnażyli wstydliwe grzechy kultury zachodu. Ale wielo-
wątkowość tej rozprawy wykracza znacznie poza ten aspekt – to jedno-
cześnie nowe spojrzenie na dramaturgię, kondycję współczesnego te-
atru i „wojny” kultur. Całość podana jest jednak w perfidnie lekki sposób, 
a wiele można wyczytać między słowami, gestami, kontekstami. Praca 
Marciniak to przede wszystkim fajerwerk formalny – reżyserka sprawnie 
żongluje teatralnymi sztuczkami. Pierwsza scena spektaklu rozgrywa się 

na widowni – aktorzy są na wyciągnięcie ręki, ocierają się o widzów, na-
wet dosłownie. Jednak uparcie z tej przestrzeni nie schodzą. Tkwią mię-
dzy publicznością przez znaczną część przedstawienia, patrzą w oczy, 
dotykają, zagadują, próbują nas wciągnąć w swoje światy – literackie i te 
mocno szydercze, ale wykreowane. wchodzą w przestrzeń sceny, tylko 
w bezpośrednio witkacjańskich fragmentach. Przeniesienie akcji w prze-

strzeń publiczności zawsze jest ryzykownym zabiegiem, czego 
dowodem jest moje zaskoczenie i próba okiełznania owego 

ryzykownego sąsiedztwa. 

w tym spektaklu nie ma słabej roli. wszystkie po-
staci zbudowane i  zagrane zostały wprost bra-

wurowo. Trzeba zobaczyć Magdalenę wrani-sta-
chowską i Adama Kuzycz-Berezowskiego w roli 
Berty i  Brzachajły – fantastyczne, smacznie 
przerysowane postaci, do tego aktorzy świet-
nie poradzili sobie w muzycznych partiach. Mło-
dy Konrad Beta, jako ich syn, ze spektaklu na 

spektakl dojrzewa, rysując każdą z ról coraz wy-
raziściej, ta jest wyjątkowo udana, przede wszyst-

kim ruchowo. Trzeba zobaczyć wojciecha sandacha 
najpierw w  roli przezabawnego warholowskiego ste-

warda, a później na wyrazistej kontrze, „dzikiej” – przej-
mującego wyrzutu sumienia kultury zachodu. znakomita jest 

Maria Dąbrowska „konkurująca” z Mają Ostaszewską – odtwórczynią jej 
roli w legendarnym spektaklu Jarzyny. scena, w której tarza się w koloro-
wych pismach z aktorką jarzynowego Bzika na okładce, powinna przejść 
do historii współczesnego teatru. Dopełnieniem są mistrzowskie kre-
acje Arkadiusza Buszki oraz Michała Lewandowskiego jako Price’a. 

Fenomenalne kostiumy i zachwycająca scenografia Katarzyny Borkow-
skiej są równorzędnymi bohaterami spektaklu. Monstrualne peruki 
głównych bohaterów oddalają postaci od realności, zakrzywiają je – te 
postaci są jakby żywcem wyjęte z narkotycznych obrazów witkacego. 
Na osobną uwagę zasługuje scena inspirowana obrazami Vermeera. 
To absolutne dzieło sztuki – brawa dla scenografki i reżysera światła. 

Oprawa muzyczna ‘’Bzika…’’ to materiał na osobne muzyczne wydaw-
nictwo. Maja Kleszcz (w utworach na żywo z towarzyszeniem wojciecha 
Krzaka) obdarzona jest wyjątkową barwą głosu, okazało się, że jeszcze 
niezwykłym talentem aktorskim. ilustracja muzyczna przedstawienia 
wydawała się wprost wyrwana z najbardziej onirycznych wizji witkace-
go – niepokojąca i niepokorna. 

Kulturoznawca, filozof miasta i przestrzeni, 
dziennikarz, założyciel niezależnego Teatru 
Karton oraz kArTelu artystycznego. rzecznik 
prasowy Muzeum Narodowego w szczecinie. 
związany z świnoujskimi festiwalami: 
Międzynarodowym Kampusem Artystycznym 
FAMA oraz Grechuta Festival. 

Daniel Źródlewski

Recenzje teatralne

reż. ewelina Marciniak, Teatr współczesny

Bzik. Ostatnia minuta

Kultura100 

foto: Natalia Kabanow



Robert Migdał

PAMELO, ŻEGNAJ
Wydawnictwo:  Marina

B ardzo lubię książki 
traktujące o  polskiej 
muzyce rozrywkowej. 
Jako autor kilku z nich, 

staram się być na bieżąco, co 
tam w  wydawniczej trawie pisz-
czy. Nic więc dziwnego, że kiedy 
dowiedziałem się o  wspomnie-
niach przygotowanych przez 
liderkę „Tercetu egzotycznego”, 
natychmiast chciałem je mieć. 
Jeden mail (ukłon do wydawcy) 
i  książka znalazła się na moim 
biurku. Czytając wywiad rzekę 
z izabellą skrybant-Dziewiątkow-
ską stwierdzam, że książka jest… 
arcyciekawa. Mnóstwo zdjęć 
(uwielbiany przeze mnie, dyna-
miczny skład), anegdot, plotek, 
historii, niewątpliwie budują ko-
loryt tej publikacji. Tak naprawdę 
dopiero teraz poznałem artystkę, 
o  której miałem dotąd niezbyt 
pochlebne zdanie. widać propa-
ganda o  której wspomina pani 
izabella zrobiła swoje. „Tercetu” 
nigdy, bowiem nie brałem na po-
ważnie. Od zawsze pachniał mi ki-
czem i przerysowanym obrazem, 
zaś rzewne piosenki zupełnie do 
mnie nie przemawiały, a najwięk-
szy przebój „Pamelo żegnaj”, to-
talnie wykluczał ten zespół z mo-
jej orbity zainteresowań. Po lekturze zmieniłem jednak zdanie. Może nie 
pobiegnę do sklepu kupić sobie jednej z dwudziestu kilku płyt „Tercetu”, 
ale na pewno, na spokojnie, w całości posłucham kilku piosenek.

Książka skonstruowana standardowo. ewidentnie, to pani izabella zbudo-
wała ten wywiad i dlatego uważam, z całym szacunkiem dla autora, że to 
jej nazwisko winno na okładce widnieć jako autorki, a nie pana redaktora…  

„Pamelo, żegnaj” czyta się na jednym oddechu, kolejne zdania cudow-

nie przenoszą w czasie. Ma się wra-
żenie, że piosenkarka nie ubarwia 
swojego życia. szczerość w  tema-
cie problemów zdrowotnych cór-
ki, dziwnych zachowań „branży”, 
problemów małżeńskich, operacji 
plastycznych, problemów z życiem 
po śmierci zbigniewa Dziewiąt-
kowskiego, powoduje, że nie da 
się pani izabelli nie lubić. Ciepła, 
bardzo serdeczna i niestety mocno 
doświadczona przez życie, to pierw-
szy obraz, jaki się nasuwa czytając 
książkę. Drugi: wielka artystka i pro-
fesjonalistka w każdym calu. Oczy-
wiście nie byłbym sobą, gdybym 
trochę nie ponarzekał… zabrakło 
mi w książce kulisów powstawania 
największych przebojów „Tercetu”, 
ale to może temat na drugą część?… 
reasumując: serdecznie polecam 
książkę. Czytając jej kolejne roz-
działy będą się Państwo wzruszali, 
śmiali, ale i  pogrążali w  zadumie. 
więcej takich wspomnień!

Niestety, jak artystka dała z siebie 
wszystko, tak – moim zdaniem – ro-
bert Migdał był słabo przygotowa-
ny... Błędy rzeczowe u  kogoś, kto 
szczyci się tytułem „Dziennikarza 
roku” czy nominacją do Grand 
Press-u  to wstyd! Panie autorze, 

Anna Jantar nie zginęła w 1987 roku, a siedem lat wcześniej i w dobie 
internetu naprawdę bardzo łatwo to sprawdzić, bo tak jak rozmówca 
ma prawo do przesunięć w czasie, tak dziennikarz, mieniący się auto-
rem, ma obowiązek przed publikacją to dokładnie sprawdzić! Oto mój 
główny zarzut dla tej książki, niestety w mojej skali bardzo, ale to bar-
dzo mocny. Osiem punktów na dziesięć, tyle daję „Pameli” i  robię to 
tylko z sympatii, jakiej nabrałem do bohaterki (mam nadzieję, że będzie 
mi dane panią izabellę poznać osobiście), pan autor bowiem – jak dla 
mnie – się nie popisał.

Dziennikarz. Jego pierwsza książka Magdalena, 
córka Kossaka (Piw, 2007) wywołała renesans 

twórczości Magdaleny samozwaniec. Autor 
ponad dwudziestu książek. Autor pierwszej 
w Polsce biografii królowej twista – Heleny 

Majdaniec (w.A.B., 2015), ponadto wywiadu
-rzeki z Januszem Kondratowiczem „wieczór 

nad rzeką zdarzeń” (Oficyna r 2014) 
i Krzysztofem Dzikowskim „Tekściarz” (Piw, 

2016). współpracuje z TVP3 szczecin, TVP 
rozrywka i tygodnikiem „Na Żywo”, 

gdzie współtworzy rubrykę „Historia 
jednej piosenki”.

rafał Podraza

Kultura 101 
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„T ylko w  niedzielę” to nowy cykl koncertowy za którym 
stoją. raz w  miesiącu na scenie Lulu Club pojawią się 
muzycy, którzy tworzą pierwszą ligę jazzu i muzyki aku-
stycznej. Jako pierwsza wystąpi (10 września, godz.18) 

            Agnieszka wilczyńska i  Trio Andrzeja Jagodzińskiego. 
– Jest obdarzona delikatnym i krystalicznym głosem i swoją osobowo-
ścią tworzy niesamowity klimat na koncercie – o Agnieszce wilczyńskiej 
mówi Kasia Buja-Kazuba. – w szczecinie zaśpiewa materiał z płyty „Tu-
taj mieszkam”, do której teksty napisał wojciech Młynarski, a za którą 
artystka otrzymała statuetkę Fryderyka. To w połączeniu z muzyką Ja-
godzińskiego i jego Tria zapowiada prawdziwą muzyczną ucztę.

Agnieszka wilczyńska, o  czym należy wspomnieć, nie tylko śpiewała 
na najważniejszych festiwalach jazzowych na świecie, nie tylko przy-
gotowuje wokalnie polskie aktorki i  wokalistki (m.in. Joannę Nieśpie-
lak i reni Jusis) ale pochodzi ze szczecina, którego jest Ambasadorem. 

– Po Agnieszce, na klubowej scenie zobaczymy m.in. genialnego gita-
rzystę Krzysztofa Meisingera w towarzystwie świetnego wiolonczelisty 
sinfonia Varsovia Marcela Markowskiego, pojawi się ponownie Andrzej 
Jagodziński, tym razem w towarzystwie rewelacyjnego Janusza strobla.  
Każdy koncert zapowiadać będzie niezrównany szymon Kaczmarek. 
Program jest naprawdę mocny – wymienia Maciej Kazuba. – Dzięki temu, 
że mamy wsparcie Urzędu Marszałkowskiego możemy spełniać nasze, 
ale też słuchaczy muzyczne marzenia. 

Niedziela jest tym dniem przed poniedziałkiem, którego nikt nie lubi. 
Kojarzy się z odpoczynkiem, dniem relaksu, dniem całkowicie wolnym, 
w którym mamy święty spokój. zanim rozpocznie się to, co nieuchronne, 
czyli nowy tydzień, warto zamknąć poprzedni bardzo przyjemnie i wy-
brać się np. koncert, gdyż takie rzeczy dzieją się „Tylko w niedzielę”.

ad

Kasia Buja Kazuba i Maciej Kazuba są parą w życiu prywatnym i na 
scenie tworząc jazzujący duet. Ona – obdarzona głosem i charyzmą 
On – wytrawny gitarzysta, jeśli akurat nie grają i nie występują to 
poszukują inspiracji słuchając muzyki innych artystów. Ta pasja prędzej 
czy później musiała przerodzić się w pracę, bo jako Jackpot impresariat 
zaczęli realizować swoje muzyczne marzenia.

Tylko 
w 
niedzielę



Muzyka 
kościelna
Dwie silne osobowości muzyczne, dwa światy. Nergal, lider deathmeta-
lowego Behemotha i weteran sceny rockowej – John Porter stworzyli pro-
jekt muzyczny Me and That Man i wydali album zatytułowany  „songs 
Of Love And Death”. To zbiór męskich, mrocznych opowieści, w których 
czuć ducha twórczości Marka Lanegana czy Nicka Cave’a. Płyta zdoby-
ła doskonałe recenzje, jednym z jej fanów jest sam iggy Pop. – Me And 
That Man to dwóch samotnych facetów, którzy znaleźli się w miejscu, 
w którym nie byli nigdy wcześniej, którzy nagle poznają się i podają sobie 
ręce – mówi John Porter. – To pokazuje, jak muzyka zbliża: dwóch zupeł-
nie obcych ludzi rozpoczyna wspólną, artystyczną przygodę. Nie było 
to łatwe, ale obydwaj zdecydowaliśmy, że nie pójdziemy na żadne kom-
promisy, które są nieodłącznym niebezpieczeństwem każdej muzycznej 
współpracy. Na szczęście wiemy, że w tym przypadku, tym lepiej dla nas. 
A Nergal dodaje: – wychodzimy ze strefy komfortu, żeby zredefiniować 
to kim jesteśmy jako artyści. O  tej drodze i  nie tylko opowiada płyta. 
To nowe rozdanie w życiu moim i Mr. Portera. zapraszamy do naszego 
kościoła, tylko pamiętajcie, że ten kościół jest czarny.

sala Koncertowa, 2 października, godz. 19
ad
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Powrót 
riverside
To jeden z  najbardziej zjawiskowych zespołów muzycznych w  Polsce. 
riverside autorzy niezwykłych kompozycji z pogranicza progresywnego 
rocka i metalu wracają po ośmiu latach do grania na żywo. Przez kilkana-
ście lat swojego istnienia grupa zdobyła uznanie nie tylko nad wisła, lecz 
też zagranicą. Muzyka riverside jest wypadkową inspiracji członków 
zespołu. Na płytach słychać zarówno długie, spokojne, melancholijne 
dźwięki, kojarzące się od razu ze sceną progresywną, jak i ostre gitaro-
we akcenty, świadczące o metalowych inklinacjach muzyków. Do tego 
dochodzi delikatny i  liryczny głos wokalisty Mariusza Dudy. Po śmierci 
gitarzysty Piotra Grudzińskiego zespół zrobił sobie przerwę. – rok 2017 
musi być lepszym rokiem. A my musimy powrócić do życia. Nie zrobimy 
tego bez powrotu na scenę – zapowiadają muzycy. – Na „Towards The 
Blue Horizon Tour” pojawimy się w nowym składzie koncertowym. Pod-
czas trasy zagra z  nami nowy gitarzysta. Dodatkowo zaprezentujemy 
masę kompozycji, które zagramy po raz pierwszy w swojej karierze. Do 
naszych występów dołączą też emocje, jakich wcześniej nie czuliśmy. 

słowianin, 20 września, godz. 19
ad
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Hipnotyzujący 
lutnik
Jest ulubionym kompozytorem amerykańskiego reżysera Jima Jar-
muscha i autorem muzyki do jego filmu „Tylko kochankowie przeżyją”, 
za którą otrzymał Cannes soundtrack Award. Jego muzyka jest hipno-
tyzująca, czysta, minimalistyczna, intensywnie działająca na emocje 
słuchaczy. Tworzy niezwykłą, transcendentną atmosferę. Mistrz lutni 
i wybitny kompozytor Josef Van wissem zagra z początkiem września 
w szczecina. Dla muzyka lutnia nie jest instrumentem przeznaczonym 
wyłącznie do wykonywania muzyki dawnej, ale doskonale służy mu w 
jego minimalistycznych projektach muzycznych. Kompozycje van wisse-
ma opierają się na tradycyjnych renesansowych i barokowych zapisach 
poddawanych awangardowym zabiegom Cechuje je szczególny, często 
mroczny, oniryczny klimat. Muzyk jest też odpowiedzialny za ścieżkę 
dźwiękową do gry komputerowej sims Medieval. wspólnie z aktorką 
Tildą swinton pracował nad rewelacyjnym albumem „The Mystery of He-
aven” a londyńska National Gallery zleciła mu skomponowanie ścieżki 
dźwiękowej do obrazu „Ambasadorowie” Hansa Holbeina. Na co dzień 
wykłada na kilku amerykańskich uczelniach, w tym na Harvardzie.

Klub 13 Muz, 5 września, godz. 20
ad

foto: materiały prasowe

właściciele 
słów
„Nikomu się nie śniło” to kilkanaście różnorodnych tekstów literackich, 
eksperymentalna antologia opowiadań młodych polskich autorów. Jak 
wybrać temat opowieści, jak dobierać słowa, jakich stworzyć bohate-
rów? wyobraźmy sobie, że mamy napisać historię złożoną z  konkret-
nych słów, z konkretnych zdań, z konkretnymi postaciami. „Nikomu się 
nie śniło” powstało z udziałem czytelników. wielbiciele literatury wska-
zali słowa, imiona, frazy, które później autorzy wpletli w swoje teksty. 
Akcja jest częścią projektu „wykup słowo” znajdującego się na platfor-
mie crowdfundingowej. – eksperymentalny projekt literacki „wykup 
słowo” to – jak piszą na blogu twórcy projektu – ewenement na polskim 
rynku czytelniczym. Projekt powstał po to, by promować początkują-
cych autorów oraz zaangażować czytelników w  proces powstawania 
tekstu literackiego. Jest skierowany do czytelników w  każdym wieku. 
Kupując tę książkę, czytelnicy wspierają Fundację Światło, która poma-
ga osobom wybudzonym ze śpiączki zacząć żyć na nowo.

ad
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Anioły 
w rzymie
Multikino tradycyjnie oprócz premier filmowych ma w swoim repertu-
arze pokazy najlepszych spektakli z brytyjskich teatrów. we wrześniu 
warto wybrać się na „Anioły w Ameryce” Tony’ego Kushnera (19 wrze-
śnia, godz. 19). Ameryka, połowa lat 80. Grupa nowojorskich gejów 
zmaga się z problemami życia w wielkim mieście, tożsamości płciowej 
i  kulturowej w  czasach przemian obyczajowych, szalejącego kryzysu 
i pandemii AiDs. Dwaj główni bohaterowie są chorzy na AiDs. Prior wal-
ter (grany przez Andrew Garfielda – „The social Network”), zastanawia 
się, czy jest przy zdrowych zmysłach, ponieważ zaczyna widzieć duchy 
i anioły. roy Cohn, postać stworzona przez autora na kanwie prawdziwej 
postaci ze świata amerykańskiej polityki, nie może pogodzić się z cho-
robą. Druga propozycja to „Tytus Andronikus” royal shakespeare Com-
pany (14 września, godz.19). Najbardziej krwawa ze wszystkich sztuk 
szekspira opowiada o  triumfie i  upadku rzymskiego dowódcy, Tytusa 
Andronikusa.

ad

Dwa razy 
Ozon
Francuski reżyser Francois Ozon najpierw był jednym z najoryginalniej-
szych („sitcom”) potem najbardziej uznanych („Basen”). Jego nieudane 
„Angel” sygnalizowało, że twórca zgubił umiejętność balansowania na 
granicy pomiędzy kiczem, a powagą. „Młoda i piękna” zwiastowała po-
wolny powrót do formy. „Frantz” to potwierdził, a „Podwójny kochanek” 
(na zdjęciu) – przypieczętował. Te dwa ostatnie tytuły widzowie Kina za-
mek będą mogli obejrzeć już we wrześniu. „Frantz” (godz.17.30) to popis 
kreatywności, osobliwa mieszanka romansu i kryminału w stylu retro, 
która zamienia się w przekorny traktat etyczny. „Podwójny kochanek” 
(godz.19.30) reklamowany jest jako „thriller erotyczny”. Chloe zakochu-
je się w swoim psychoanalityku Paulu. Po tym, jak zamieszkują razem, 
kobietę zaczynają dręczyć wątpliwości co do wierności partnera. Kiedy 
odkryje, że Paul rzeczywiście ukrywa przed nią pewne dane odnośnie 
swojej tożsamości, wyruszy na niebezpieczne poszukiwania, podczas 
których odkryje zaskakującą prawdę nie tylko o nim, ale i o sobie.

Kino zamek, 14 -17 września
ad
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wielka gala 
operowa
Dzieła wybitnych kompozytorów, sztuka baletowa na mistrzowskim 
poziomie, piękne „pas de deux” i  wariacje solowe z  najsłynniejszych 
baletów klasycznych. Lato żegnać będą wybitni soliści z Opery Narodo-
wej i Baletu w pięknych okolicznościach szczecińskiego Amfiteatru już 
z początkiem września. zatańczą: Chinara Alizade, Mai Kageyama, Yuka 
ebihara, Dawid Trzensimiech, Maksim woitiul i Vladimir Yaroszenko Arie 
operowe i operetkowe wykonają soliści: Katarzyna Trylnik sopran, Mag-
dalena idzik mes sopran i Adam zdunikowski tenor. w programie „Car-
men”, „La Boheme”, „wesoła wdówka”, „Kraina uśmiechu”, „Księżniczka 
Czardasza”, „zemsta nietoperza”, „Thais”, „samson i Dalila”. Artystom 
towarzyszyć będą warszawscy muzycy m.in. pierwsi koncertmistrze Or-
kiestry Teatru wielkiego i Filharmonii Narodowej. Autorami choreografii 
są Mariusz Petipa, autor ponadczasowych choreografii dla baletu Teatru 
Maryjskiego w Petersburgu i emil wesołowski, aktualnie choreograf, re-
zydent Polskiego Baletu Narodowego w Teatrze wielkim w warszawie, 
współpracownik Mariusza Trelińskiego.

Amfiteatr, 10 września, godz. 19
ad

foto: materiały prasowe

Meisinger 
i gwiazdy
Meisinger Music Festival – szczecin 2017 jest pierwszą edycją impre-
zy, której dyrektorem artystycznym jest wybitny gitarzysta klasyczny 
Krzysztof Meisinger. Jednym z założeń tego festiwalu jest zapraszanie 
do szczecina największych gwiazd muzyki klasycznej, których obecność 
w  tym mieście będzie nie tylko wydarzeniem dla melomanów z  regio-
nu, ale także z kraju i zagranicy. wśród zaproszonych gwiazd pierwszej 
edycji festiwalu są – Piotr Anderszewski (obok Krystiana zimmermana 
najsłynniejszy polski pianista, na zdjęciu), Daniel stabrawa (legendarny 
koncertmistrz Filharmoników Berlińskich), soyoung Yoon (zwyciężczyni 
Konkursu im. H. wieniawskiego w Poznaniu w 2011 roku), czy zaliczana 
do najlepszych orkiestr świata – sinfonia Varsovia. – serdecznie zapra-
szam na wszystkie koncerty festiwalowe mając nadzieję na to, iż ten 
festiwal na stałe wpisze się do kalendarza wydarzeń kulturalnych szcze-
cina – mówi Krzysztof Meisinger. – Każdego roku planuję zapraszać do 
naszego miasta największe gwiazdy scen światowych i  w  ten sposób 
dawać przynajmniej cząstkę tego co najlepsze w muzyce. Organizuję ten 
festiwal dla was drodzy melomani. Do zobaczenia!

Filharmonia, 15-17 września, godz. 19
ad

PresTiŻ          
PATrONUJe
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Szybkie
pozabankowe pożyczki hipoteczne

dla przedsiębiorców

Owładnięty przez sport od 9. roku życia. 
Pracował w Polskim radiu szczecin. Obecnie 
dziennikarz sportowy super expressu, 
współpracuje także z tygodnikiem Piłka Nożna.

Jerzy Chwałek

Jerzyk, kłuj 
tylko na korcie

N ietuzinkowy, niepokorny, nieobliczalny. szukając przymiot-
ników do określenia osobowości i  możliwości sportowych 
Jerzego Janowicza, w większości trzeba sięgać po te z par-
tykułą „nie”.

Najlepszy polski tenisista to postać kontrowersyjna w  zachowa-
niu na korcie i  poza nim. Nie wierzę do końca – o  czym mówi Jurek 
w  wywiadzie obok – że nie chce być sławny, a  wystarczy mu tylko 
być tenisistą. Po to się trenuje – tym bardziej w  „szopach” i  w  chło-
dzie – żeby dojść na szczyt i  być sławnym, a  przy okazji bogatym.                                                                                                                                   
Nie wierzę, że dla Jurka najszczęśliwszymi momentami w  karierze nie 
były turnieje w paryskiej hali Bercy i na wimbledonie, po których dzien-
nikarze zachwycali się możliwościami dwumetrowca z  Łodzi i  wróżyli 
wejście na tenisowy szczyt.

Mam przed oczami obraz eksplodującego radością Jerzyka i  rozrywa-
jącego na strzępy swoją koszulkę po pokonaniu na turnieju w  rzymie 
Jo-wilfrida Tsongi. Nie wierzę, że Jerzyk nie chciałby w ten sam sposób 
zniszczyć jeszcze kilku koszulek na turniejach w  Londynie, Melbourne 
albo Paryżu.

Dlatego chciałbym, żeby wykorzystał do końca to, co dały mu niebiosa 
– warunki fizyczne i talent. wspomniane dwa wielkie turnieje w jego wy-
konaniu i wcześniejsze dwa finały juniorskie w wielkim szlemie świad-
czą, że może osiągnąć w polskim tenisie najwięcej od czasów wojciecha 
Fibaka.

Taką nadzieję daje też rozpoczęta współpraca z austriackim trenerem 
– który studiował też medycynę - Gunterem Bresnikiem. wypada mieć 
nadzieję, że znajdzie on lekarstwo na wyleczenie tych słabości Jurka, 
które nie pozwalają mu być w TOP 10. Autorytet i twarda ręka Austriaka 
mogą w tym pomóc.

szczecin jest szczęśliwy dla Janowicza, a  kibice bardzo mu przychylni. 
Jako 18-latek awansował do półfinału Challengera Pekao szczecin Open. 
rok temu swoją osobą przyciągnął dwukrotnie nadkomplet widzów na 
trybunach. Tegoroczna impreza daje Janowiczowi szansę powrotu do 
pierwszej setki rankingu ATP. Jerzyk, wykorzystaj tę szansę, najlepiej jak 
możesz. Kłuj swoimi tenisowymi kolcami (atutami) wyłącznie przeciwni-
ków na korcie. Nie szukaj rywali tam, gdzie nie musisz i gdzie ich nie masz, 
a dziennikarzom pozostaw relacjonowanie twoich zwycięskich meczów.

reklama

Kormax    •    ul. Santocka 48-49 Szczecin    •    tel. +48 514 280 040, 510 786 334     •    strefakoloru@onet.eu    •             /strefakoloru.szczecin

• Farby marki Premium
• Tapety

DYSTRYBUTOR:
Salon "Strefa Koloru" oferuje:

• Ścienne efekty dekoracyjne
• Chemię budowlaną



>>   na inwestycje, na spłatę zadłużenia i egzekucji,

>>   od 10.000 zł do 500.000 zł

>>   od 1 miesiąca do 36 miesięcy

>>   możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki

>>   zabezpieczenie - hipoteczne na nieruchomości

tel. 91/ 820 11 11
91/ 820 11 12

www.actum-�nanse.pl

Szybkie
pozabankowe pożyczki hipoteczne

dla przedsiębiorców

Kormax    •    ul. Santocka 48-49 Szczecin    •    tel. +48 514 280 040, 510 786 334     •    strefakoloru@onet.eu    •             /strefakoloru.szczecin

• Farby marki Premium
• Tapety

DYSTRYBUTOR:
Salon "Strefa Koloru" oferuje:

• Ścienne efekty dekoracyjne
• Chemię budowlaną





Trzy pierwsze imprezy odbyły się w  ramach cyklu turniejów satelitar-
nych, ale od 1997 roku stał się challengerem ATP. Od bieżącego roku 
z  podniesioną pulą nagród (ze 125 do 150 tys. UsD), dzięki czemu po-
zostaje w gronie challengerów najwyższego poziomu – Top Level event.
Poprzez wymagania finansowe związane ze zwiększeniem puli nagród, 
być może organizatorzy nie byliby w stanie spełnić indywidualnych żą-
dań niektórych tenisistów, którzy zjawią się w szczecinie, ale mimo tego 
wstępna lista zgłoszeń prezentuje się imponująco. – Będąc w Kanadzie 
zarwałem kilka nocy ze względu na przesunięcie czasowe, śledząc na 
bieżąco w  internecie zgłaszających się tenisistów. Ale grono zawodni-
ków, którzy chcą u nas grać jest znakomite – skomentował dyrektor tur-
nieju, Krzysztof Bobala.

Janowicz powraca

Nas najbardziej cieszy, że jest na liście Jurek Janowicz. Najlepszy polski 
tenisista wzbudza zarówno pozytywne emocje, jak – delikatnie mówiąc 
– znacznie mniej przychylne. Łodzianin to jednak postać na tyle nietu-
zinkowa, że podczas jego ubiegłorocznych meczów w szczecinie, trud-
no byłoby na trybunach wcisnąć choćby szpilkę. w tym roku w drodze 
powrotnej do pierwszej setki rankingu ATP, Jerzyk ponownie wybrał 
nasz turniej. znane jest w szczecinie, a może już gdzieś dalej w europie, 
pojęcie „klątwy hiszpańskiej”. Trudno ją będzie zdjąć Hiszpanom w tym 
roku i wygrać pierwszy raz w historii, skoro na liście wstępnej do turnieju 
głównego jest tylko... jeden z nich – Tommy robredo. Owszem, nazwisko 
w  kręgu tenisowym uznane, tyle, że najwyżej na listach rankingu ATP 
widniało 11 lat temu, gdy był piątym tenisistą na świecie.

Argentyńska armada zamiast hiszpańskiej

Liczne zazwyczaj na szczecińskim turnieju grono zawodników z Półwy-
spu iberyjskiego zastąpią w  tym roku Argentyńczycy, którzy szeroką 
ławą nadciągną do szczecina. –  To musiała być ich wspólna decyzja, bo 
na liście wstępnej ich nazwiska pojawiły się w tym samym czasie, tuż 
przed zamknięciem zgłoszeń – ocenia chęć przyjazdu kilku świetnych 
Argentyńczyków, Krzysztof Bobala.

Federico Delbonis, najwyżej klasyfikowany ze wszystkich zgłoszonych 
do turnieju (59 ATP) oraz jego koledzy – Carlos Berlocq, renzo Olivo oraz 
Guido Andreozzi są gwarancją wysokiego poziomu tenisa. swój przyjazd 
na Pekao szczecin Open zapowiedzieli też – zwycięzca z ubiegłego roku 
włoch, Alessandro Giannessi i triumfator sprzed trzech lat Niemiec Du-
stin „Dreedy” Brown. szczęścia na odbudowanie rankingu, podobnie jak 
nasz Jerzyk, będzie szukał Austriak Jurgen Melzer. Tenisistą uznanej kla-
sy jest włoch Andreas seppi.

Turniej odbędzie się w nowej scenerii, bo oddano do użytku halę teni-
sową, a  dokładniej jej pierwszą część. Mieścić się będą w  niej szatnie 
i natryski dla zawodników. w hali mieścić się będzie strefa ViP, na czym 
skorzystają ci bardziej uprzywilejowani i sponsorzy turnieju. wiadomo 
jednak, że bez nich trudno byłoby o organizację turnieju z budżetem oko-
ło miliona euro.

znów nadchodzi ten czas. Obiekt przy Alei wojska Polskiego zmienia się w miejsce, gdzie widać i czuć imprezę europejskiej rangi. Kibice 
rezerwują sobie czas, żeby móc być na kortach już od wczesnego popołudnia, a my dziennikarze odkładamy na bok inne dyscypliny, by skupić się 
na relacjonowaniu Pekao szczecin Open. i tak jest od 25 lat, bo właśnie doczekaliśmy się okrągłego jubileuszu szczecińskiego turnieju.

Okrągły jubileusz

Autor: Jerzy Chwałek / Foto: Andrzej szkocki
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Z aczęło się w  1993 roku od turnieju, który wchodził w  skład 
cyklu Pomorski Bank Kredytowy satellite Poland. zapamięta-
łem z tamtego turnieju, jako że miałem okazję śledzić wszyst-
kie edycje – budynek przypominający domek z  wieżyczką 

przylegający do kortu centralnego. Bardzo charakterystyczny przez 
swoją toporność dla czasów PrL-u.

Polskie początki

Na korcie centralnym ławki dla kibiców były drewniane, bo wygodne 
krzesełka czy siedziska, były wtedy czymś nowym i mało znanym, nie 
tylko na kortach tenisowych, ale na jakichkolwiek obiektach pod go-
łym niebem w Polsce. Trzecią rzeczą godną zapamiętania z pierwszego 
turnieju, to zwycięstwo Polaka, jedyne w historii. Niespełniony z wielu 
względów wielki talent naszego tenisa, Bartłomiej Dąbrowski był wy-

starczająco mocny, żeby wygrać – nie ukrywajmy - słabo obsadzoną im-
prezę rangi satelity.

Pięć lat 5 później impreza stał się challengerem ATP z  pulą nagród 75 
tysięcy UsD. Jak pięć lat wcześniej Dąbrowski, tak i  pierwszy turniej 
już nowej rangi wygrywa tenisista o  swojsko brzmiącym nazwisku 
szymanski – tyle, że nie Polak a  wenezuelczyk, którego ojciec miał 
nasze korzenie. Jimy błysnął grając znakomicie na korcie, a  po fina-
le miał jeszcze siłę zagrać na fortepianie – w  tym utwory Chopina.                                                                                                                     
Następny turniej miał bohatera też z dalekiego kraju, bo Australijczyka 
richarda Fromberga. Grał bardzo elegancko, jak na tenisistę tej nacji 
przystało. Był jednym z faworytów i nie zawiódł. Kilka miesięcy wcze-
śniej osiągnął swój największy sukces w  turniejach wielkoszlemowych 
– dotarł do iV rundy Australian Open. Fromberg wygrał jubileuszowy, 
bo piąty turniej, ale prawdziwą gwiazdą został zwycięzca 10 turnieju 

Jest drugą najstarszą imprezą sportową – po wyścigu kolarskim Tour de Pologne – organizowaną w Polsce. Dwukrotnie był uznawany najlepszym 
challengerem ATP Tour. Grał w nim mistrz olimpijski i wielu tenisistów, którzy w późniejszym okresie kariery byli wśród najlepszych na świecie. 
Turniej Pekao szczecin Open kończy w tym roku 25 lat.

To już 
ćwierć wieku
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Szczecin Plac Zwycięstwa 1
www.medicus.szczecin.pl

Pracownia RTG jest czynna 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8,00 do 18,30;

w soboty 8,30 do 13,00.
Pracownia posiada Certyfikat Jakości ISO.

Wynik badania z opisem
jest do odebrania w dniu bieżącym

RTG klatki piersiowej powinniśmy wykonać jeżeli 
obserwujemy u siebie następujące objawy:
• uciążliwy, długotrwały kaszel,
• uraz klatki piersiowej,
• ból w klatce piersiowej,
• krwawienie podczas kaszlu,
• trudności w oddychaniu.

Badanie rentgenowskienależy także wykonać jeśli 
zaobserwujemy  u siebie symptomy charakterystyczne 
dla gruźlicy oraz nowotworu płuc.

W S.P.L.S. MEDICUS wykonujemy zdjęcia radiologiczne 
m.in. klatki piersiowej, kości, stawów, głowy.

Cyfrowe aparaty RTG pozwalają na uzyskanie obra-
zów diagnostycznych doskonałej jakości przy jedno-
czesnym, bardzo znaczącym zmniejszeniu dawki 
promieniowania w stosunku do metod tradycyjnych. 
Używane w Medicus urządzenia pozwalają na wyko-
nywanie cyfrowych zdjęć rentgenowskich w wysokiej 
rozdzielczości, z dużą dynamiką odcieni. Dzięki temu 
uzyskiwane jest bardzo dobre odwzorowanie szcze-
gółów, niezwykle istotne podczas interpretacji 
wyników i diagnozowaniu.

BADANIA RENTGENOWSKIE

Łukasz Kubot, 2006



– Nikołaj Dawidienko. skromny i  małomówny rosjanin zaczął turniej 
mocno stremowany, ale w każdym kolejnym pojedynku z coraz większą 
mocą bił rywali. A miał kogo bić, bo był to najlepiej obsadzony turniej 
w jego historii. zgłosiło się 17 tenisistów z pierwszej setki ATP!

Dawidienko w finale pokonał Hiszpana Davida sancheza, a później roz-
poczęła się jego wspinaczka na światowej liście rankingu ATP, zakończo-
na dotarciem na trzecie miejsce w  2006 roku, za rogerem Federerem 
i  rafaelem Nadalem. znakomity poziom sportowy sprawił, że Pekao 
szczecin Open 2002 został wybrany najlepszym Challengerem ATP Tour.

Zdobywał medale i kobiety

Później przyszła era triumfów zawodników z  Ameryki Południowej na 
szczecińskich kortach. zaczął ją w 2003 roku Chilijczyk Nicolas Massu, 
a później wygrywało dwóch Argentyńczyków (edgardo Massa i Augustin 
Calleri), ekwadorczyk (Nicolas Lapentti) i  znów Argentyńczyk (sergio 
roitman). Massu rok po triumfie w szczecinie, został dwukrotnym mi-
strzem olimpijskim, w singlu i deblu (z Fernando Gonzalesem), a wkrótce 
potem zasłynął z romansu z gwiazdą kina salmą Hayek. w 2011 byliśmy 
świadkami pierwszego i jedynego finału, który trwał 2 dni. Francuz eric 

Prodon i Portugalczyk rui Machado zaczęli w niedzielę a skończyli w po-
niedziałek. ich mecz przerwał deszcz i uniemożliwił grę. Następnego dnie 
wyszli na kort na krótko, bo Machado zakończył sprawę w kwadrans.

Kolejne edycje przyniosły triumfy nowych nacji – rumuna, Ukraińca 
i Niemca, ale nigdy nie wygrał Hiszpan. Fakt, że przyjeżdżali tutaj bardzo 
licznie i  są specjalistami od gry na mączce (rodzaj nawierzchni kortu), 
a nigdy nie wygrali sprawił, że zaczęto mówić o „hiszpańskiej klątwie”. 
Kto ją zdejmie, to na pewno wejdzie do grona największych w turnieju. 
wśród tych są już nasi debliści, Marcin Matkowski i Mariusz Fyrstenberg. 
wychowany w szczecinie Matkowski wraz z partnerem z warszawy trzy-
krotnie wygrali debla w szczecińskim challengerze (2001, 2003 i 2005). To 
właśnie u nas, jak z trampoliny odbili się do wielkiej kariery. w jej trakcie 
wygrali 15 turniejów rangi ATP, a w 2011 dotarli do finału wielkoszlemo-
wego Us Open.

Przed nami do zapisania 25-ta kartka turniejowej książki. Liczymy, że 
znajdzie się na niej nazwisko Polaka, tak jak na pierwszej stronie.

Autor: Jerzy Chwałek / Foto: materiały prasowe i Dagna Drążkowska 

Nikołaj Dawidienko, 2002

Matkowski i Fyrstenberg 
wygrywają PsO trzeci raz, 2005

Fernando Gonzalez, 2002
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Caroline wozniacki i wojciech Fibak, 2011



wśród 24 zwycięzców szczecińskiego turnieju są tenisiści wybitni i nietuzinkowi. Jimy szymanski, wenezuelczyk z polskimi korzeniami przyjechał 
do szczecina jako kwalifikant, a wyjechał w glorii zwycięzcy. Później było całe grono znanych zawodników – Nikołaj Dawidienko, David Ferrer, 
stan wawrinka, Juan Carlos Ferrero, Michaił Jużny, sergi Bruguera, Nicolas Massu, Alex Corretja czy Guillermo Coria. Jednym udawało się wygrać 
szczecińską imprezę, innym nie. Nigdy nie zwyciężył Hiszpan, dzięki czemu nad kortami przy alei wojska Polskiego zawisła – i wisi do dzisiaj 
– hiszpańska klątwa. inna sprawa, że gdyby do szczecina któryś z Hiszpanów przyjechał w szczytowym okresie swojej kariery – albo zjawił się 
tutaj rafael Nadal – to klątwy by nie było. My czekamy na pierwszego polskiego triumfatora naszego challengera.                                                         jch

Asy Pekao Szczecin Open

reprezentujący wenezuelę a mający polskie korzenie Jimy szymanski zaczął 
turniej w 1996 roku od kwalifikacji, a skończył zwycięstwem w finale. 
Okazał się pierwszym zwycięzcą turnieju, mającego już rangę challengera

 Jimy szymanski wyróżniał się nieprawdopodobnymi akcjami przy siatce

Hiszpan sergi Bruguera był jednym 
z najbardziej utytułowanych zawodników, 
jakich gościliśmy. Jednak nie zdołał wygrać 
w szczecinie, podobnie jak żaden z Hiszpanów

zwycięzcą ostatniego turnieju w XX 
wieku był szwed Andreas Vinciguerra. 
w finałowym pojedynku w 1999 roku 
pokonał Juana Marina z Kostaryki

zwycięzca z 1998 roku Marokańczyk Younes el Aynaoui, to prawdziwy showman i...kobieciarz
richard Fromberg (Australia) prezentował elegancki, ale i skuteczny 
tenis. w 1997 roku pokonał w finale Nicolasa Lapenttiego z ekwadoru

Tak wyglądał Jurek Janowicz podczas pierwszej wizyty w szczecinie 
w 2008 roku. w deblu grał razem z Marcinem Gawronem

Niemiec jamajskiego pochodzenia Dustin „Dreedy” Brown był w szczecinie kilka razy. wyróżniał 
się fantazyjnymi dredami, aż w końcu pokazał klasę na korcie i wygrał turniej w 2014 roku
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rok 2008. znakomita wokalistka Urszula 
Dudziak podczas festiwalu muzycznego 
towarzyszącemu turniejowi Pokaz mody tenisowej w 2008 roku 

Czy to na pewno oni? Tak, Agnieszka Nykiel
i Krzysztof Bobala podczas turnieju w 2002 roku

PEKAO116 

Doczekaliśmy się okrągłego jubileuszu. Turniej tenisowy, który zaczynał się od skromnej imprezy wchodzącej w skład cyklu satelitarnego 
Pomorski Bank Kredytowy z pulą nagród 25 tys. UsD, skończy w tym roku 25 lat. Przeżył siedmiu prezydentów szczecina i... pięciu UsA, 
a w 2010 roku pofatygował się osobiście do szczecina prezydent Niemiec, Horst Koehler. szczeciński turniej – od 1997 roku w randze Challengera 
– wykreował wielu świetnych tenisistów, w tym mistrza olimpijskiego z Aten, Chilijczyka Nicolasa Massu. szczecinianie, nie tylko ci rodowici, 
nie wyobrażają sobie naszego miasta bez wrześniowej imprezy. Jak zmieniał się turniej, jak zmieniali się jego organizatorzy i stali bywalcy 
kortów przy Alei wojska Polskiego pokazujemy na wybranych zdjęciach.                                                                                                                                        jch

25 lat Pekao 
Szczecin Open

Tak wyglądał kort centralny podczas pierwszego turnieju w 1993 roku, 
wówczas wchodzącego w skład cyklu Pomorski Bank Kredytowy

zmieniał się wygląd kortów, zmieniali się zwycięzcy, ale nie zmieniało się 
zainteresowanie turniejem. Pełne trybuny podczas finału w 1997 roku

Podczas jubileuszowego 10 turnieju Pekao szczecin Open tradycyjny tort pokroili, prezydent 
szczecina edmund runowicz i prezes zarządu Banku Pekao sA Barbara Bartkowiak Każdemu turniejowi towarzyszy bankiet, wydawany przez głównego sponsora turnieju – rok 1998.

Niektórzy tenisiści bywali podczas 
turnieju zbyt drobiazgowi 

rok 2001. Nieżyjący już legendarny dziennikarz Bohdan Tomaszewski 
w rozmowie z Marcinem Matkowskim i Mariuszem Fyrstenbergiem (w środku). 
w szczecińskim turnieju stawiali pierwsze kroki do wielkiej kariery. rok 2002. Artur Dyczewski z Polskiego radia szczecin w rozmowie z Marcinem Matkowskim
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rok 2003. w turnieju grają mężczyźni, ale jego integralną 
część stanowią urocze szczecińskie hostessy...

Młodzi, piękni i znani. Uczestnicy turnieju aktorów, od lewej: Tomasz stockinger, 
robert rozmus, Jan englert i Piotr Gąsowski wśród szczecińskich hostess 

w 2010 roku turniej Pekao szczecin Open stał się pełnoletni. Tort pokroili 
(od lewej): ireneusz Maciocha, Agnieszka Nykiel-Bobala i Krzysztof Bobala

rok 2003. Biuro prasowe, stolik „warszawski”, od lewej: Bartosz 
Klimas, Tomasz Dobiecki, Krzysztof rawa i Artur rolak.

Gwiazdy sportu i muzyki. Od lewej: Mariusz Czerkawski, Urszula Dudziak i wojciech Fibak

13 września 2014 roku kort centralny otrzymał imię redaktora Bohdana 
Tomaszewskiego. Od lewej prezydent Piotr Krzystek, redaktor Mariusz rabenda, 
rzecznik prasowy turnieju Jakub Kowalski i dyrekor turnieju Krzysztof Bobala 

Gdzie jak gdzie, ale na turnieju w szczecinie trzeba zawsze ładnie wyglądać...
Dwie wielkie postacie w turniejowej kawiarence podczas Pekao szczecin Open. 
redaktor Bohdan Tomaszewski oraz aktor i reżyser teatralny Jan englert

Organizatorzy turnieju odebrali w Paryżu nagrodę Challenger Awards 
dla najlepszego męskiego challengera na świecie w 2002 roku Okazuje się, że polewanie wodą było potrzebne nie tylko w celu zroszenia nawierzchni kortu 

rok 2005. Marcin Matkowski i Mariusz Fyrstenberg po raz trzeci triumfują 
w grze deblowej. w finale pokonali Argentyńczyków, A. Calleriego i s. Prietorok 2011. Gość specjalny turnieju Karolina woźniacka w towarzystwie wojciecha Fibaka
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Dziewczyna z głową pełną kolorowych koralików – tak fani tenisa pamiętają młodziutką Venus williams sprzed lat, gdy stawiała pierwsze kroki na 
profesjonalnym korcie. Do dziś ta wybitna zawodniczka stara się, aby każdy jej występ był nie tylko wydarzeniem sportowym, ale także modowym. 
Kto nie pamięta jej oszałamiającej sukienki projektu Diane Von Furstenberg albo czerwonej haleczki inspirowanej rewią rodem z Moulin rouge. 
Tenis i moda zawsze szły w parze. wiele z tego, co nosiło się na korcie przeniknęło do codzienności, a i sami gracze nierzadko wytyczali modowe 
trendy. Tenis to jedna z najlepiej ubranych dyscyplin sportowych.

Najlepiej ubrana 
dyscyplina sportu

May sutton rene Lacoste

Fred Perry
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roger Federer
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Początki tenisa sięgają Francji XViii wieku. Dyscyplina ta narodziła się 
na królewskim dworze. Każdy dworzanin chciał się w trakcie gry zapre-
zentować jak najlepiej nie tylko technicznie, ale również – wizualnie. Pa-
trzył na niego w końcu cały dwór. Tenis rozwinął się szczególnie w XiX w., 
kiedy to walter wingfield stworzył reguły gry w tenisa oraz obowiązują-
cego ubioru. Odtąd tenis stał się sportem elitarnym z własną etykietą. 

Nieśmiertelna biel

Kolorem obowiązującym na korcie została biel. zasadzie tej wierny do 
dzisiaj jest turniej w  wimbledonie, gdzie nie można wystąpić inaczej 
niż w białym kolorze, a  reguła ta przestrzegana jest bardzo skrupulat-
nie. Kiedyś na przykład roger Federer włożył do gry białe buty z poma-
rańczową podeszwą i został za to ukarany, warto dodać, że biały kolor 
dotyczy także… bielizny tenisistów. wracając do historii. Początkowo 
tenisistki nosiły suknie na kole sięgające kostek, później wprowadzono 
rozszerzane  spódnice, wciąż jednak długości maxi. Panowie zmuszeni 
byli zakładać białe sweterki w tzw. serek z obowiązkowymi kołnierzy-
kami. Dopiero w 1905 r. tenisistka May sutton Bundy wylansowała na 
wimbledonie spódnice, które nie dotykały ziemi wywołując tym samym 
niemały skandal. Poprawiła ją w  „szokowaniu” kilkanaście lat później 
suzanne Lenglen, która odsłoniła łydki.

wśród panów przełom w stroju nastąpił wraz z karierą francuskiego te-
nisisty rene Lacoste, twórcy kultowej koszulki polo z charakterystycz-
nym krokodylem. Lacoste znany był nie tylko ze znakomitej gry (m.in. 
dwa razy wygrał wimbledon), ale także z przywiązania do tego, co i jak 
nosił. To właśnie on w roku 1926 jako pierwszy pojawił się na Us Open 
w  koszulce z  krótkim rękawem własnego projektu. Był to egzemplarz 
z bawełnianej dzianiny, z miękkim kołnierzykiem i dekoltem zapinanym 
na guziki. spodobało się to innym graczom i wkrótce Lacoste ze wspól-
nikiem założył firmę odzieżową, która obecnie jest jedna z najbardziej 
kultowych marek odzieżowych na świecie. 

Muzyka i tenis

Drugim słynnym tenisistą, który swoje sportowe sukcesy przełożył na 
modę był Fred Perry. wielokrotny zwycięzca wielkoszlemowych tur-
niejów założył w 1948 rok własną markę modową. Jego słynne koszulki 
stały się także popularne wśród młodych ludzi, swego czasu przywłasz-
czyli je sobie brytyjscy skinheadzi. Obecnie ubrania spod znaku Fred 
Perry kojarzone są z muzyka punkowa i ska oraz ulicznym londyńskim 
stylem. Trzecim wybitnym tenisistą, który miał ogromy wpływ na modę 
był Bjorn Borg.  Najbardziej utytułowany tenisista w historii tej dyscypli-
ny, wybitny gracz i nietuzinkowa postać. Długie jasne włosy, świetnie 
ubrany na korcie (te opaski, bluzy dresowe, szorty) a  także poza nim. 
Bjorg przypominał z wyglądu raczej gwiazdę rocka niż sportowca. Nie-
samowicie skupiony na korcie, swoją twarzą reklamował wiele marek 
odzieżowych. Do dziś wzbudza, nie tylko sportowe, emocje i  jest wła-
ścicielem marki, która najbardziej znana jest z  projektów sportowej 
bielizny. współcześnie roger Federer uznawany jest wśród tenisistów 
z ikonę mody. Chwalony jest za elegancję, także poza kortem. sam szale-
nie opiniotwórczy magazyn dla panów GQ przyznał mu prestiżowy tytuł 
„najlepiej ubranego mężczyzny 2016 roku”. 

Tenis nieustannie wzbudza emocje sportowe i ciągle inspiruje inne dzie-
dziny życia. Oczywiście z modą na czele. Przed tegorocznym Us Open 
Adidas wypuścił nową linię ubrań we współpracy z Pharellem william-
sem. Tak, tak, ta dyscyplina sportu inspiruje także producentów mu-
zycznych i jak się okazuje czyni z nich całkiem sprawnych projektantów 
mody. Jak będzie na szczecińskim korcie w czasie Pekao szczecin Open? 
wkrótce sami zobaczymy. 

Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe 
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O wyróżnieniu dowiedziałem się w lutym, będąc prywatnie na 
nartach w Austrii – mówi Krzysztof Bobala, dyrektor szcze-
cińskiego turnieju. – Powiadomiono nas kilka miesięcy przed 
odebraniem nagrody, żebyśmy mogli wykorzystać ten fakt, 

jako atut przy promowaniu tegorocznego turnieju czy ewentualnych roz-
mowach ze sponsorami.

Nagroda od tenisistów

wyróżnienie jest o tyle cenne  i prestiżowe, bo decydują o nim władze 
ATP, ale i sami tenisiści, w głosowaniu internetowym. Po ocenie supervi-
sora ATP każdego z turniejów wybieranych jest 10 imprez, które kandy-
dują do nagród – zdradza szczegóły wyboru Bobala. – Później w głoso-
waniu internetowym biorą udział zawodnicy, licencjonowani sędziowie 
i władze ATP. Takiej nagrody nie zdobędzie się wykupując jakąś cegiełkę, 
ale dzięki rzetelnej pracy, ocenionej później przez kompetentne osoby 
– dodaje.

Dopiero od 2015 roku nagrody są przyznawane co rok, a  ta otrzyma-
na przez organizatorów Pekao szczecin Open, po raz pierwszy w 2002 
roku, była okolicznościowa. w dużej mierze za wysoki poziom sporto-
wy tamtej imprezy. wręczenie tegorocznych nagród odbyło się w  lip-
cu w  Brunszwiku przy okazji warsztatów roboczych „Challenger Glo-
bal workshop”. – Odbiór nagrody z  rąk Joanny Langhorne (dyrektor 
ATP Challenger Tour-red.) stanowił najprzyjemniejszy moment – mówi 
Agnieszka Nykiel-Bobala, organizator szczecińskiego turnieju. – Tym 
bardziej, że uroczystość odbyła się na oczach większości dyrektorów 
challengerów zaproszonych do Brunszwiku.

Jak wspomina ten ubiegłoroczny, wyróżniony nagrodą turniej jego dyrek-
tor – To była najlepsza, ale i najtrudniejsza do zorganizowania impreza 
w jej historii – ocenia Krzysztof Bobala. – Głównie ze względu na rozpo-
czętą wówczas modernizację kortów przy alei wojska Polskiego.

Trzeba przyznać, że organizatorom pomogły nawet niebiosa, bo w dużej 
mierze dzięki słonecznej i  ciepłej aurze, szczecińskie korty odwiedziła 
rekordowa liczba – 25 tysięcy widzów. Frekwencja ma też olbrzymie zna-
czenie przy wyborze najlepszych turniejów.

Frekwencja atutem Szczecina

– ATP w ramach przeprowadzanych reform zwraca wielką uwagą na fre-
kwencję podczas imprez, jak również na promowanie poprzez „dzikie 
karty” tenisistów z  kraju, w  którym odbywa się turniej – mówi Boba-
la. wystarczy wspomnieć, że trzy nagrodzone challengery – szczecin, 
Brunszwik (Niemcy) i Mons (Belgia) zgromadziły na trybunach 70 tysię-
cy widzów, co stanowiło prawie 10 procent całkowitej całej liczby kibi-
ców, zasiadających na trybunach podczas wszystkich 166 challengerów 
w  roku 2016. Nagroda Awards Challenger to przed wszystkim prestiż 
i  splendor, ale czy tylko? – Od ubiegłego roku dyrektorzy tej kategorii 
turniejów, które gromadzą przynajmniej 15 tysięcy widzów są zaprasza-
ni na finał turnieju Masters do Londynu – mówi Bobala. – Jednocześnie 
na takie turnieje wysyłani są przez ATP wykwalifikowani fizjoterapeuci 
służący pomocą zawodnikom w czasie trwania zawodów. A przecież do-
datkowo ich pracy może się przyglądać i uczyć fizjoterapeuta, którego ja 
zatrudniam podczas turnieju, a wiedza o urazach i kontuzjach tenisistów 
jest dosyć specyficzna.

wręczenie nagrody Awards Challenger dla organizatorów Pekao szczecin 
Open w Brunszwiku sprawiło nawiązanie ścisłych kontaktów z organiza-
torami tamtejszego turnieju – sparkassen Open. Przyjadą oni na zbliża-
jący się turniej w szczecinie. również po to, żeby podpatrzeć i powielić 
pewne rzeczy, jak chociażby organizację strefy ViP podczas naszej im-
prezy. To chyba bardzo budujące, że słynący z dobrej organizacji Niemcy 
chcą czerpać polskie wzory, dla nas tym bardziej miłe, bo szczecińskie. 

Turniej tenisowy Pekao szczecin Open po raz drugi w historii został uznany za najlepszy z cyklu ATP Challenger Tour. Otrzymał to wyróżnienie za 
2016 rok wraz z imprezami w Brunszwiku i Mons, spośród aż 166 turniejów tej rangi organizowanych na świecie w minionym roku kalendarzowym!

Dobry, bo szczeciński

Autor: Jerzy Chwałek / Foto: Andrzej szkocki
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Nowy salon, nowe fryzury
salon fryzjerski ernesta Kawy zmienił lokalizację. Do „mistrza cięcia” 
można teraz przychodzić na ulicę Jagiellońską 95.  w otwarciu salonu, 
które dosłownie przeniosło się na ulicę, wzięło udział wielu wyjątkowych 
gości. salon odwiedzili m.in. „Królowie Życia”, czyli rafał Grabias i Ga-
briel seweryn a także gospodarz programu „Afera Fryzjera” Maciej Ma-
niewski. wszyscy bawili się doskonale.

ad

Od lewej:  Jacob, Karolina rębacz , Urszula Olejniczak, ernest Kawa

Od lewej: Gabriel seweryn, Grzegorz skorny, rafał Grabias

Gospodarz i goście Od lewej: stanisław walkowicz, Grzegorz skorny 

Grażyna Czarnecka

Beata włoskiewicz i ernest Kawa

Przemysław wojciechowski (17 schodów)

Julia wójcik (17 schodów)

Od lewej: Maciej Maniewski, 
Afery Fryzjera i ernest Kawa

Od lewej: Leszek i Hanna siwkowie, sławomir Jasiński, Małgorzata Kwiatkowska

To już rok!
17 schodów Cocktail Bar swoje pierwsze urodziny obchodził aż trzy dni. 
Lokal, nominowany w ogólnopolskim konkursie w kategorii „najlepszy 
koktajl bar”, zamienił się w tych dniach w tropikalną wyspę. zamiast kart 
menu goście wybierali koktajle za pomocą wielkich koszy ze świeżymi 
sezonowymi owocami oraz warzywami. Barmani jak zwykle dali popis 
swoich umiejętności, a zabawa trwała do późnej nocy. w końcu było co 
świętować!

kt

Od lewej: edyta Świderska, iwona Karaśkiewicz, Adrianna winnicka

ekipa 17 schodów: Michał Łoziński (po lewej) i iwona Karaśkiewicz (w środku) z przyjaciółmi

foto: Jarosław Gaszyński
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Bankiet pod żaglami
Przez kilka dni sierpnia szczecin zamienił się w morską stolicę europy. Po 
raz kolejny odbył się finał The Tall ships races, który tradycyjnie wspie-
rał PKO Bank Polski. Gospodarze i goście świętowali na pokładzie Daru 
Młodzieży. Bankiet był doskonałym pretekstem, by na chwilę być w cen-
trum wydarzeń Tall ships races. Na pokładzie pięknego żaglowca bawiło 
się ponad dwustu gości. Gospodarzami imprezy byli rafał Antczak – wi-
ceprezes zarządu Banku oraz Beata radziwanowska – dyrektor regionu 
Bankowości Detalicznej. Goście bankietu bawili się przy koncercie gwiazd 
programu The Voice of Poland. zadbano także o podniebienia uczestni-
ków imprezy. serwowano m.in. zupę z jelenia z grzybami i czerwonym wi-
nem oraz polędwiczkę z dorsza na czarnej soczewicy. Było smacznie i … 
gorąco. Dodatkową atrakcją był występ teatru Ocelot.                                ad

foto: włodzimierz Piątek

wojciech Drzewieniecki, Krzysztofa Drzewieniecka

Od lewej: Justyna Łapińska, Joanna Kocur, Paweł Łapiński 

Beata i Krzysztof Fedorowicz 

Od lewej: iwona Kubiak, Anna wittka-Jeżewska, Jolanta Grodzicka, Anna Kunikowska. 

Od lewej: Przemysław i Małgorzata Mańkowscy, Paweł i Alina 
szynkaruk, Oskar Olszonowicz, Jacek i Monika Palusiak

Mieczysław i elżbieta Gniot

Od lewej: robert Krupowicz z córką i Mariusz rutkowskiBeata radziwanowska, rafał Antczak

Beata radziwanowska, Tomasz Potyrała, rafał Antczak 
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Od lewej: Leszek Koperkiewicz, Beata radziwanowska, wiesława Koperkiewicz, sylwia Majdan 
Od lewej: Małgorzata wojtczak, Kazimierz i Teresa 
Czapiewscy, Tomasz Cemel, Katarzyna zamęcka

Teatr Ocelot

Od lewej: Marcin siutkowski, Przemysław sawicki, Dawid wolski, 
Grzegorz Oszast, Beata radziwanowska, Mariusz Chodkiewicz 

Od lewej: Beata strzyżewska, Michał Płatek, Andrzej Dawid, Beata 
radziwanowska, Tomasz woroniak, Magdalena Gajdamowicz

Od lewej: Michał Płatek, Magdalena Gajdamowicz, Piotr Juszyński, Tomasz woroniak

Od lewej: Tomasz Cemel, Katarzyna Bławat-Adamus, Joanna Czarnecka, Grzegorz OszastOd lewej: Beata radziwanowska, wojciech i Anna wetoszka

Od lewej: Katarzyna zamecka, Monika Kostrzewska Od lewej: Mariusz wenta, Marzenna rudawska, Mateusz Cesarski

Goście PKO Banku Polskiego
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emocje i prestiż
Świetna zabawa, doskonała organizacja oraz możliwość awansu do świa-
towego finału – tak w skrócie można opisać world Amateur Golfers Cham-
pionship, który odbył się na polu golfowym w Binowie. Po emocjonującej 
grze, tradycyjnie wszyscy pojawili się na bankiecie, gdzie wręczono nagro-
dy. Na światowy finał wAGC, który odbędzie się w listopadzie na polach 
golfowych w Kuala Lumpur pojadą: Filip Płaszczykowski, rafał Majchrzak, 
wojciech Adamczyk, Michał Muchajer, Przemysław Kretowicz, Agnieszka 
sobaj i Mariusz Czerkawski.                                                                                   ad

foto: Jarosław Gaszyński

Od lewej: szymon ziółkowski, Michał Ligocki, Krzysztof Materna, Tomasz iwan, Mariusz 
Czerkawski, robert rozmus, Piotr Gąsowski, Jerzy Dudek, Klaudiusz sevkowicBożena Ślęzak-Chervo

sławomir Piński i Paula Andrzejewska, Floating resort by scubaspa Malediwy Od lewej: rafał zmysłowski, Grupa CsV i Leszek Bać, sPAr Polska

Od lewej: Leonard Gugała, Marianna Duczmal, izabela roman, Mateusz KorzuchOd lewej: roman rogoziński i wojciech Koperski, Komu Group

Piotr Gąsowski i izabela romanMałgorzata rogozińska i Mariusz Czerkawski

Od lewej: Krzysztof Bobala i Jerzy Dudek

126 
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Otwarcie w Latarni
w  czasie wakacji została otwarta klinika stomatologiczno-estetyczna 
Lighthouse Dental. Jak sama nazwa wskazuje otwarcie Lighthouse, czyli 
latarni morskiej, odbyło się w marynistycznym klimacie. Goście bankietu 
raczyli się owocami morza, które popijali klasycznym winem od Piotra 
Kalińskiego z wine Center. za atrakcje artystyczne zadbał zespól MA. Fi-
lozofią kliniki jest holistyczne podejście do pacjentów, o gości imprezy 
gospodarze zadbali równie… całościowo.

ad

Jan van der Moeren spass Candles, Magdalena Kacperska lekarz pediatra, Joanna 
serewa, elżbieta wiśniewska, Prywatna Praktyka stomatologiczna, Małgorzata 
wiśniewska specjalista ds. nieruchomości, Magda Dziechciowska, LsJ Hr Group

Przedstawiciele zespołu MA: Dominik szczepaniak i Martyna szczepaniak, 
Joanna serewa i Dominika Polak, Piotr Tchorowski, kapitan Żeglugi wielkiej

Joanna serewa, Bożena Polak, elżbieta wiśniewska, lekarz stomatolog, Dominika Polak Dominika Polak, Magdalena Nowak – lekarz anestezjolog z mężem Jarosławem

Mjr władysław wiśniewski, Joanna serewa
Od lewej: dr n.med. Joanna serewa i dr.n.med. 
Dominika Polak – właścicielki Lighthouse Dental

127 
foto: Dagna Drążkowska

Grzegorz Kujda, zawodnicy: Blake Aldrige, rhiannan iffland i Gary Hunt, Krzysztof Mastylak, studio4U 

zawodniczki, od lewej: iris schmidbauer i rhiannan iffland 

Grzegorz i wanda Kujda, water show szczecin, Danuta Misztal seC szczecin

Adrenalina na 
dwunastu metrach
Najlepsi zawodnicy na świecie przyjechali do szczecina, by wziąć udział 
w niezwykle widowiskowych zawodach high divingu. Na czas imprezy na 
Trasie zamkowej stanęła specjalna, 12-metrowa wieża. Śmiałkowie ska-
kali do Odry z wysokości ósmego piętra! emocje sięgały zenitu.

kt

Od lewej: Aleksandra Marchlewicz, Mario Pape, rOM Polska, Miriam Pape

Anna i  Łukasz Malinowicz – Maldrobud

foto: Jarosław Gaszyński



wielka prapremiera
foto: Dagna Drążkowska

Biznes na śniadanie

zaproszeni goście

foto: Marcin Jarczyński

Anita Agnihotri  i Mariusz ŁuszczewskiJustyna steczkowska na scenie podczas występu

Jolanta Śliwińska i Krzysztof Dranikowski,  dyrektor Lexus szczecin

Krzysztof Dranikowski z gośćmi

Od lewej: Bogumił rogowski, waldemar Juszczak z małżonką Tomasz stockinger i nowy Lexus Ls

Od lewej: Michał Kozłowski, Małgorzata Kozłowska i Jan Kozłowski, Lexus Kozłowscy

szczecin był pierwszym miastem w  Polsce, w  którym został zaprezen-
towany nowy Lexus Ls. wydarzenie odbyło się w  sali Koncertowej, 
a  gospodarzami wieczoru byli Małgorzata i  Jan Kozłowscy. Na scenie 
z  koncertem wystąpiła olśniewająca jak zawsze Justyna steczkowska, 
a o wyszukany catering zadbało exotic restuarants.

ad

Od lewej: Przemysława Kram, 
Michał Hamera, trener biznesu

Przemysław Kram, dyrektor Oddziału Lion’s 
Bank, Anna zieniewicz, starszy asystent 
Oddziału Lion’s Bank i Magdalena Koniecz-
na, senior office manager Lion’s Bank  

Kroniki128 

z początkiem sierpnia oddział Lion’s Bank zainaugurował pionierski na 
rynku szczecińskim cykl „Śniadań Biznesowych”. Organizowane co ty-
dzień spotkania mają za zadanie przybliżyć klientom banku i osobom 
z ich otoczenia zagadnienia biznesowe, wizerunkowe oraz finansowe 
– niezbędne do świadomego zarządzania własnym majątkiem, a także 
prowadzenia biznesu. Każdy z uczestników może rozpocząć ten dzień 
aromatyczną kawą oraz smacznym śniadaniem doprawionym szczyptą 
wiedzy i nowymi relacjami biznesowymi.                                                       ad



(Z)gotuj sobie nową kuchnię

Amara Sp. z o. o., ul. Hangarowa 13, 73-767 Szczecin, tel: 91 461 34 36

W swojej ofercie posiadamy meble kuchenne polskich oraz niemieckich producentów charakteryzujących się
ciekawym designem, wysoką jakością wykonania oraz szeregiem rozwiązań funkcjonalnych

ułatwiających przygotowanie posiłków w kuchni. 

Nowość!
Fronty z prawdziwego cementu.



Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

Sport Shop ul. 5-go Lipca 38
Squash na Rampie (obok KJ) ul. Jagiellońska
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2 
Studio Tańca Anna Kowalska ul. Krasińskiego 10
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127 
Szkoła Jogi Deptak Bogusława 3 

ZDROWIE I URODA

Artmasters ul. Mickiewicza 138
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5a
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 8
Be Beauty ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A 
Bevelin ul. Ściegiennego 28 
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter) 
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy 
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77 
Cosmedica Leszczynowa La Fiori ul.Kapitańska 9A 
Cosmedica ul. Pocztowa 26
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
Fantasy Studio fryzjerskie (pętla) ul.Ku słońcu 71 
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5 
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1 
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz ul. Mazurska 20 
Gabinet Kosmetyczny ul. Makuszyńskiego 2A 
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7 
Impresja Salon Firan ul. Śląska 9
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9 
La Fiori ul. Kapitańska 9 A
Madras Styl ul. Małopolska 9
Maestria ul. Więckowskiego 2/1 
Medestetic ul. Okulickiego 46
Medical Center ul. Poznańska 1d/5
Metamorfoza (Mierzyn) Za Wiatrakiem 4A 
Odnowa al. Bohaterów Warszawy Galeria Nowy Turzyn
Ortho Sport (basen SDS) ul. Wąska 16 
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1 
Rajski Salon Piękności ul. Rayskiego 17 
Royal Studio ul. Łokietka 7/10 
Royal Thai Masage ul. Sienna 4 
Salon Fryzjerski Keune ul.Małopolska 60 
Salon fryzjerski YES ul. Małkowskiego 6
Sensitive pl. Batorego 5 
SPA Evita Przecław 96E 
Strefa Urody Patrycja Jabłońska ul. Topolowa 2B 
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D 
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3 
Studio Monika Kołcz ul. Św.Wojciecha 1/9
Unique Beauty ul. Łubinowa 75
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

Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48 
Follow Me ul. Kolumba 1 
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5 
Galeria Kierat ul. Koński Kierat 14 
Galeria ZPAP ul. Koński Kierat 16 
Get Ride ul. Cyfrowa 6 
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27 
Neckerman al. Wojska Polskiego 11 
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34 
Pazim recepcja pl. Rodła 9
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 
Taatr Polski ul. Swarożyca 5
Teatr Mały Deptak Bogusława 6
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 3
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4 
Unity Line pl. Rodła 8
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34 
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego 4
Vetico ul. Wita Stwosza13 
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2 
Zamek Punkt Informacyjny ul. Korsarzy 34 
Zapol al. Piastów 42 

Sake ul. Piastów 1
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia pl. 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 50 
Trattoria Toscana pl. Orła Białego 10
Ukraineczka ul. Panieńska 19
Unagi 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 (Top Shopping) ul. Hangarowa 13 
ART TOP ul. Chodkiewicza 6 
Atelier Hubińska ul. Małkowskiego 27/10
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2 
Atrium Molo ul.Mieszka I 73 
B&M al.Wojska Polskiego 43 
Batty Barcley CH Galaxy 
Bella Moda ul.Bogusława 13/1 
Blue Steed Outlet al. Jana Pawła II 2/U1 
Brancewicz al. Jana Pawła II 48 
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 4 
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 
ITAL-SOFA (Top Shopping) ul. Hangarowa 13
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny) 
Kinarps ul. Storrady ul. Świętosławy 1C   
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
La Passion ul. Jagiellońska 96 
LKJ CH Galaxy 
LKJ CH Kaskada
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 al. Wojska Polskiego 20
OLSEN SKLEP GK KASKADA 
Pink & blue baby store ul. Bogusława 42/1 
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej) ul. Rayskiego 23/11
Portofino al. Jana Pawła II 42
Prowansja (kwiaciarnia) ul. Szwedzka 28 
(obok sklepu Chata Polska)
Prowansja (kwiaciarnia) ul. Rostocka 15 
(Hipermarket Leclerc)
Riviera Maison ul. Struga 23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A 
Rosenthal galeria KASKADA 
Rynek Pogodno ul. Reymonta 3
Stoprocent ul. Krzywoustego 72 
Studio Mebli VIP ul. Krzywoustego 
Terpiłowscy jubiler (parter) CH Turzyn
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy 
Terpiłowscy jubiler ul. Jagiellońska 
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

2-be-fit al. Wojska Polskiego 70 
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A 
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85 
BENE sport ul. Modra 80
Binowo Golf Park Binowo 62 
Bloom ul. Koralowa 64X 
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EnergySports ul. Welecka 13 
Eurofitness (Arena Azoty) ul. Szafera 3 
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B 
Fitness Club ul. Monte Cassino 24 
Fitness dla Pań ul. Mazowiecka 13
Marina Sport ul. Przestrzenna 11 
PRIME FITNESS ul. 5 Lipca 46 
RKF ul. Jagiellońska 67

KLUBY

Bar Czysty Deptak Bogusława 8
Free Blues al. Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club Deptak Bogusława 9
Rocker Club ul. Partyzantów 2 

MOTORYZACJA

Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuk Ustowo 56 
BMW i MINI przy rondzie Hakena 
Citroen Drewnikowski al. Boh. Warszawy 19 
Citroen Drewnikowski ul. Citroena 1 
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 
Kia Polmotor ul. Szymborskiej 8 
Kia, Nissan, Subaru Ustowo 52 
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 
Nissan ul. Struga 71 
Opel Kozłowski ul. Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D 
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

Atelie Nieruchomości ul. Jagielońska 82/1 
Calbud, pokoj 17 parter ul. Kapitańska 2 
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45 
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15 
SGI ul. Zbożowa 4
Siemaszko al. Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska 20/4

RESTAURACJE

13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 2 
17 Schodów ul. Targ Rybny 1 
A nuż widelec ul. Ogińskiego 5
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6 
Bistro na językach ul. Grodzka
Bohema al. Wojska Polskiego 67 
Bollywood ul. Panieńska 20 
Bombay ul. Partyzantów 1 
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Buena Pinta ul. Śląska 12
Chałupa ul. Południowa 9
Chief pl. Rayskiego 16
Clou Wine Bar ul. Wielka Odrzańska 18 
Colorado Wały Chrobrego 1a
Columbus Wały Chrobrego 1
Czerwone Korale al. Jana Pawła II 42
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 15
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri Bulwar Piastowski
Hereford Steakhouse al. Jana Pawła II 47-48
Jin Du al. Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników 3u/1
Kitchen meet & eat Szczecin Bulwar Piastowski 3
La Passion du Vin ul. Sienna 8 
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1 
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe ul. Nowy Rynek 5 
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
Pasja Fabryka Smaku ul. Śląska 12/1
Pauza Cafe (Filharmonia parter) ul. Małopolska 48
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9 
Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1 
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Porto Grande ul.Jana z Kolna 7
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Restauracja Ładoga - Targ Rybny ul.Jana z Kolna 
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14 
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9 
RICORIA (Trans) al. Powstańców Wielkopolskich 20

GABINETY LEKARSKIE

Agmed ul. Grafitowa 4
AMC ul. Langiewicza 28/U
Centrum Leczenia Otyłości ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii ul. Modra 86A
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus (budynek Porta Medyk) ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic ul.Panieńska 18
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinet „Orto-Magic” (od ul.Topolowej) ul. Zaciszna 22
Gajda ul. Narutowicza 16A
Ginekologia Estetyczna ul. Langiewicza 28/7 (Kamienica Nova I piętro) 
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Hajdasz ul. 5 Lipca 3/1
In House ul. Bolesława Śmiałego 39
Kolmed ul. Mazurska 7
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul. Bolesława Śmiałego 17/2
Mamma (Kijewo) ul. Sowia 38
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) al. Piastów 30
NZOZ Laser ul. Batalionów Chłopskich 49A
ORTO PERFEKT ul. Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny al. Powstańców Wielkopolskich 4C
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
Vita Dent Centrum Stomatologiczne ul. Modra 122
Vitrolive Przychodnia Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 103
Wejt&Tawakol ul. Emilii Plater 18

HOTELE

Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75 
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego 30
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

Biancafe ul.Ostrawicka (Park W.Łyczywka)
Cafe 22 pl. Rodła 8
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Cafe Orsola pl. Żołnierza Polskiego 3/1 
Coffee Heaven GK KASKADA
Coffee Heaven CH Galaxy 
Coffee Heaven CH Mollo
Czekoladowa cukiernia al. Wojska Polskiego 17 
Fabryka Deptak Bogusława 4/1 
Fanaberia Deptak Bogusława 5
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4 
Lodziarnia Pogodna ul.Poniatowskiego 2
Secesja Cafe al. Jana Pawła II 19/1 






