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(…) Wszystko jest inne. Bebechy podchodzą do góry, błędnik szaleje, każdy ruch 
trudno wyhamować, do tego nudności, bóle głowy, wnętrzności wędrują po całym 
ciele, krew z dolnych partii ciała przepływa do głowy, ma się wrażenie, że głowa 
wypełnia całą kabinę. Twarz puchnie, mogą wystąpić zaburzenia widzenia, mdło-
ści, ciało niemiłosiernie ciąży, bolą wszystkie mięśnie i stawy (…).
Plejada ciekawych bohaterów w lipcowym magazynie. Na szczególną uwagę za-
sługuje wywiad z Mirosławem Hermaszewskim, pierwszym i jak dotąd, ostatnim 
Polakiem w kosmosie. Ten materiał jest dla mnie ważny z jeszcze jednego względu. 
Przeprowadził go współtwórca i Redaktor Naczelny Prestiżu Trójmiejskiego Jakub 
Jakubowski, który – co z satysfakcją podkreślam – dołączył do naszego zespołu re-
dakcyjnego. Kuba będzie rozmawiał z nietuzinkowymi postaciami w nowym cyklu, 
który zatytułowaliśmy „W roli głównej”. Gwarantuję, że będą to niepowtarzalne  
i interesujące wywiady. 
Rolą dziennikarza jest zadawać pytania, a nie mizdrzyć się do polityka. Tej zasady 
trzyma się Beata Tadla. Pewnie dlatego trzy lata temu po wyborach parlamentar-
nych straciła pracę w TVP i stała się „pierwszą bezrobotną RP” jak mówiła o sobie 
żartobliwe. „Dzisiaj dziennikarstwo wymaga posiadania naklejki na czole, do któ-
rego plemienia należysz, a to się kłóci z dziennikarską ideą” – mówi Beata Tadla. 
Miałam okazję poznać ją osobiście. Ujęła mnie swoją osobowością i aparycją. Dzi-
siaj prowadzi audycje w Radiu Zet, szkolenia, debaty i imprezy.  A do tego jest silną 
i atrakcyjną kobietą, która korzysta z pełni życia. 
Kolejną, mocno skłaniającą do myślenia rozmowę przeprowadził Andrzej Kus  
z księdzem Bartkiem Rajewskim. To duszpasterz inny, niż wszyscy i nie jest to pu-
ste hasło. Nie boi się zrobić sobie zdjęcia z imamem czy muzułmanką w hidżabie 
i opublikować w sieci. Nikomu nie odmawia chrztu, a spowiada nie tylko w konfe-
sjonale, ale na przykład w parku podczas spaceru. „Chrześcijaństwo to nie religia 
menedżerów czy PR-owców, którzy na koniec roku budżetowego mają dowieźć 
Panu Bogu wynik. Chrześcijaństwo to religia wariatów, dla których miłość jest 
ważniejsza od ich własnego życia. Takimi Bożymi wariatami chcemy być” – pod-
kreśla nasz bohater. 
Ja osobiście, w czasach – nie bójmy się powiedzieć – kryzysu Kościoła katolickiego, 
jestem tą postawą i tak szczerym powołaniem mocno zbudowana.
Na koniec, historia zachodniopomorskich „czarownic”, która zainspirowała naszą 
redakcję do małego śledztwa. Opowieść o Sydonii von Borck i Elżbiecie Dobber-
schütz oraz innych paniach, które spłonęły na stosie, bo chciały być sobą i wybijały 
się ponad przeciętność. Jak się okazuje wystarczyło jedno absurdalne pomówie-
nie, by zrobić z kogoś wiedźmę… Daję pod rozwagę, zachęcając do refleksji…

Izabela Marecka 

Jak zachowuje się organizm  
w stanie nieważkości?

Sprostowanie: W związku z błędnym podpisem zamieszczonym pod zdjęciem w artykule „Paulina najpiękniejsza” (nr 6/ 127/ CZERWIEC 2019 r.), 
wyjaśniamy, że autorką jednej z opublikowanych fotografii (Paulina Polak w sukience) jest Maria Peda.
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BRAZYLIA W SZCZECINIE 
Różnorodna kuchnia brazylijska, o smak i autentyczność potraw dba szef kuchni Celso Casanova Juniora z Sao Paulo. 

Brasileirinho to klimatyczne wnętrze gdzie możecie skosztować fantastycznych napojów przy dźwiękach brazylijskich rytmów. To atmosfera, którą tworzą ludzie, 
 w tym współwłaścicielka Isabella Taveira- Lugowska, dbająca o popularyzację brazylijskiej kultury. Brasileirinho to również Wy! 

Szczecin, ul. Sienna 10  |  rezerwacja stolików tel.: 91 432 92 53  |  www.brasilerinho.pl

Jesteśmy  
z Wami już  

2 lata! 

Dziękujemy wszystkim naszym gościom, sympatykom oraz przyjaciołom za ten czas i okazane nam serce.  
Tych, którzy jeszcze nas nie odwiedzili – serdecznie zapraszamy! W Brasileirinho każdy jest mile widziany. 

Até mais! 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich gości – Jacek & Barbara Kowalczyk, Maciej Lugowski & Isabella Taveira- Lugowska



*Niemieckie media biją na alarm! Tereny dawnej Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej pustoszeją. Według Deutsche Welle liczba mieszkańców 
na wschodzie Niemiec spadła do poziomu... z 1905 roku. Masowy exodus! 
Według danych opracowanych przez instytut Ifo z Drezna, w landach 
należących do 1990 roku do NRD mieszka dziś niecałe 14 milionów osób. 
To mniej więcej tyle, co 114 lat temu. Obszary wiejskie na wschodzie pra-
wie opustoszały i wymagają wsparcia finansowego. A miejsce tubylców 
zastępują Polacy, często z zachodniopomorskiego. Według niemieckich 
danych tyko w Meklemburgii-Pomorzu Przednim mieszka przynajmniej 12 
tys. Polaków. Ot, chichot historii. „Żelazny Kanclerz” Otto von Bismarck 
chyba przewraca się w grobie, miotając głośno soczyste przekleństwa. Jak 
śpiewał przed laty kabaret Elita: „Warto było czekać na te piękne czasy 
/I na własne oczy cuda te zobaczyć/Aż z uciechy westchnął osłupiały 
świat/Warto było czekać, klepiąc biedę tyle lat”.
*Uniwersytet Szczeciński na ten rok akademicki przygotował kilka no-
wych kierunków m.in. familiologię. 
Co to jest? Oficjalne rozszyfrowa-
nie tego kierunku można znaleźć na 
stronie uniwersytetu. Ale pojawiły 
się informacje, że tak naprawdę to 
będą studia badające fenomen zna-
nego i popularnego programu TVP 
pt. „Familiada”. I prawdziwa sensa-
cja! Podobno jednym z wykładow-
ców będzie prowadzący ten teletur-
niej Karol Strasburger! W programie 
studiów m.in. Rola „suchara” Stras-
burgera we współczesnej Polsce; 
Najgłupsze odpowiedzi na teletur-
niejowe pytania – analiza i geneza; 
Uczestnicy „Familiady” – ochotnicy, 
desperaci, ludzie z „łapanki” czy za-
gubieni w teraźniejszości – portret 
psychologiczny; Negatywne i pozy-
tywne skutki występu w programie 
(np. czy przegrana nie przyczyniła 
się do rozpadu rodziny lub związku, 
rozwodu, wpadnięcia uczestnika w jakiś nałóg lub przeciwnie – do zacie-
śnienia rodzinnych więzi, zadzierzgnięcia nowych przyjaźni, zawarcia sa-
kramentu małżeństwa, rozpoczęcia błyskotliwej kariery politycznej  lub  
w show-biznesie itp.) i „Familiada” w polskiej prozie, poezji, muzyce, ka-
barecie i polityce.
* Jednym z najpopularniejszych słów w Polsce jest teraz „dzban”. I nie 
chodzi wcale o znane od dawien dawna naczynie codziennego użytku. 
Tak młodzież (i nie tylko ona) szyderczo określa pewnych osobników 
wyróżniających się z tłumu. Czym? Przede wszystkim „poziomem inte-
lektualnym jak dzban, czyli żadnym” albo „po prostu debilizmem”, jak 
argumentowali swój wybór uczestnicy plebiscytu PWN na Młodzieżowe 

Słowo Roku 2018. „Dzban” stał się punktem wyjścia do stworzenia wysta-
wy przygotowanej przez Muzeum Historii Szczecina. Wśród eksponatów 
znalazły się dzbanki gliniane, kamionkowe, fajansowe, porcelanowe oraz 
szklane, dzbany wykonane techniką garncarską oraz wyroby fabryczne. 
Zarówno małe dzbanuszki jak i duże, wysokie, pękate dzbany na wodę.
Fajnie. Ale chyba szkoda, że jednak na wystawie zabrakło np. zdjęć 
szczecińskich i zachodniopomorskich „dzbanów” – w tym szyderczym 
znaczeniu oczywiście. Albo filmików prezentujących ich dokonania oraz 
zachowanie, czyli tzw. „dzbanizm”. „Dzbanów” nie brakuje przecież i na 
co dzień, i od święta. Mamy ich praktycznie na każdym kroku i w każdej 
profesji. Na pewno każdy z nas potrafiłby błyskawicznie wymienić kilka 
nazwisk nie tylko ze swojego bliskiego otoczenia, czy z pracy, ale odnalazł-
by ich np. w polityce, również lokalnej. Niektórzy to aż się proszę nie tylko 
o tytuł „dzbana” ale nawet „dzbaniska”.
* Chyba każdy zna mit o Syzyfie, którego bogowie skazali na wieczną  

i bezużyteczną pracę  –  miał on wta-
czać na szczyt ogromnej góry wielki 
głaz. Ten jednak tuż przed wierz-
chołkiem zawsze wymyka mu się  
z rąk i stacza się na sam dół. Aktu-
alnie tak się określa niepotrzebną 
pracę z góry skazaną na porażkę.  
I otóż okazuje się, że w zachodnio-
pomorskiem pojawił się taki nasz, 
współczesny Syzyf. Ten nie walczy  
z głazem oraz górą, ale z …żurawia-
mi. Pewien rolnik z południa regionu 
ma kłopot z tymi ptakami, które wy-
jadają mu kukurydzę z pola. Całymi 
dniami próbuje je przeganiać, ale 
chytre i cwane ptaszyska przyzwy-
czaiły się do rolnika i jak ten pojawi 
się w jednej części pola, to przela-
tują w jego inną część. I spokojnie 
czekają, aż chłop się wybiega, zmę-
czy, zasapie, pot mu oczy zaleje.  
I znowu od początku. A rolnik obsiał 

kukurydzą 30 hektarów. Podobno połowy zasiewów już nie ma –  robota 
latających żarłoków. Nie mógł straszyć żurawi np. petardami hukowymi, 
bo te ptaki znajdują się pod ochroną. W dodatku były w okresie lęgowym. 
Gospodarz może się ubiegać o odszkodowanie. Ale wiadomo, że wszyst-
kich strat nie pokryje. Jedyny pożytek dla niego z tej całej sytuacji będzie 
chyba taki, że nabierze mega kondycji, uganiając się za żurawiami i zosta-
nie gwiazdą np. maratonów. I raczej nie będzie chciał obejrzeć jednego  
z klasyków radzieckiego filmu (o ile kiedykolwiek go jeszcze zaprezentują 
w jakiejś telewizji) pt. „Lecą żurawie”. 

Krzywym okiem

Dziennikarz z bardzo bogatym stażem 
i podobno niezłym dorobkiem. Pracował 
w kilku lokalnych mediach. Aktualnie 
dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”.  
M.in. autor poczytnej (przez niektórych uwiel-
bianej, przez innych znienawidzonej) kolumny 
pt. „Kurier Towarzyski” (w piątkowym 
„Magazynie”). Współautor dwóch książek 
i autor jednej – satyrycznie prezentującej 
świat lokalnej polityki. Status w życiu i na 
Facebooku: „w związku” z piękną kobietą. 
Wielbiciel hucznych imprez, dobrej kuchni 
i polskiej kinematografii

Dariusz Staniewski

rysował: Arkadiusz Krupa
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   Uniwersytet Szczeciński

Uczelniana
Rada
Samorządu
Studenckiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez 
Instytut Muzyki i Tańca

Organizator                     Darczyńca                                 Sponsorzy                                                         Partnerzy                                                Wsparcie                         Patronaty Medialne                                                  Media

Współfinansowane ze środkow 
otrzymanych z budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego 

Zadanie publiczne współfinansowane 
ze środkow otrzymanych od 

Gminy Miasto Szczecin
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Wodne stwory z różnych zakąt-
ków świata, unikalne rozwiązania 
multimedialne oraz ciekawy desi-
gn – Oceanarium w Międzyzdro-
jach ma wiele do zaoferowania. 
Na powierzchni 3 000 m2 znaj-
dują się 3 poziomy, a wśród nich, 
prócz wielkich akwariów, sale 
zabaw, kawiarnia i sklepik. Duży-
mi atrakcjami są z pewnością 16 
metrowy półtunel oraz wystawa 
modeli rekinów w skali 1:1. Miej-
sce oferuje prawdziwą morską 
przygodę i spodoba się nie tylko 
dzieciom, ale też dorosłym.

Międzyzdroje, 
Bohaterów Warszawy 16b

Salon urody Iwony Szewczuk 
oferuje profesjonalne usługi sty-
lizacji paznokci i rzęs, a także 
depilacji pastą cukrową. Prócz 
tego: zabiegi antyaging, mezo-
terapię, dermapen oraz mode-
lowanie z użyciem wypełniaczy. 
Warto też zaznaczyć, że makijaż 
permanentny w MOI wykonuje 
licencjonowana lingergistka, wła-
ścicielka instytutu – Iwona Szew-
czuk. Dużymi atutami miejsca są 
również profesjonalne produkty, 
ładny wystrój salonu oraz indywi-
dualne podejście do klientów. 
 
Szczecin, 
Wielka Odrzańska 28A 

Oceanarium  
w MiędzyzdrojachKlinika Beauty

MOI Instytut  
Kobiecego Piękna  
- Iwona Szewczuk

Gabinet Medycyny Estetycznej 
M&R Kaczor to nowoczesne miej-
sce urody, dla osób które cenią 
wysoką jakość usług, profesjona-
lizm, komfort i bezpieczeństwo. 
Specjaliści z salonu za cel sta-
wiają sobie wydobycie oraz pod-
kreślenie naturalnego piękna bez 
efektu przerysowania. W ofercie 
gabinetu są efektywne zabiegi, 
dające widoczne rezultaty es-
tetyczne i przeciwstarzeniowe,  
w tym: lifting ciała nićmi czy im-
plantacja włosów NIDO.

Szczecin, Kołłątaja 19/2

Medycyna  
Estetyczna  
M&R Kaczor

Klinika Beauty Mazowiecka 13 
zmieniła lokalizację i przeniosła 
się na ul. Kołłątaja 31. Miejsce to 
nie tylko nowe gabinety, ale też 
prawdziwa oaza piękna oraz relak-
su. Klinikę cechuje indywidualne 
podejście do klientów i komplek-
sowość usług. W salonie można 
skorzystać z szeregu zabiegów na 
twarz oraz ciało, w tym: odchudza-
jących, antycellulitowych, odmła-
dzających czy pielęgnujących. 
Nad wszystkim czuwają doświad-
czeni specjaliści, a skuteczność za-
pewniają nowoczesne, bezpieczne 
technologie urządzeń. 

Szczecin, Kołłątaja 31
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Elegancja w stylu

folk
Irina Nikolenko i Lilia Nogal pod szyldem N Concept w niena-
chalny sposób przemycają do swoich projektów ukraińskie 
korzenie, dzięki czemu projekty ich autorstwa mają unikalny 
klimat. W modzie to nic nowego, m.in. Dior, Jean Paul Gaultier 
czy Gareth Pugh sięgali po ukraińskie „wyszywanki”. Tu dosta-
jemy wszystko z pierwszej ręki. Zjawiskowe suknie i bardzo 
eleganckie kostiumy, niezwykle lekkie oraz subtelne. Kolekcje 
N Concept charakteryzują się ogromną dbałością o detale. Ich 
indywidualny styl podkreślają autorskie guziki jubilerskie wyko-
nane ze srebra, złota, wysadzane szlachetnymi kamieniami. Na-
tomiast kwiatowe printy na materiałach to znak rozpoznawczy 
stylu obu projektantek.
– Tworzymy rzeczy dla kobiet, które nie lubią powtarzalności, 
dla tych pań, które cenią sobie kobiecość, ale też odwa-
gę… w noszeniu rzeczy oryginalnych, wyróżniających 
je z tłumu – mówi Irina Nikolenko, jedna z projektan-
tek. – Nawet business woman nie musi być wbita 
w sztywny mundurek by wyglądać elegancko.  
O takie klientki również dbamy. Jesteśmy 
przekonane, że styl i elegancja nie muszą 
wiązać się ze skrępowaniem, a wygo-
da nie musi być zarezerwowana dla 
sportowych ubrań.

ad / foto: Izabela Miszta 
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Spontaniczny blask 
Najwyższej próby srebro, unikalne materiały, takie jak perły, jadeity, hematyty i kianity, a także inne delikatne elementy. Biżuteria, którą tworzy 
Ola Słowiak (olaslowiak.pl) ma nas rozpieszczać, ma być dodatkiem, który podkreśli naszą wyjątkowość. 

– Biżuterię wykonuję ręcznie w swojej pracowni a mistrz złotnictwa na-
daje jej finalny blask i złocenie – mówi projektantka. – Wszystkie mode-
le powstają w limitowanych seriach. To biżuteria dla kobiet, które pra-
gną mieć coś osobistego, dlatego chętnie tworzę dla indywidualnych 
klientek. Inspirują mnie emocje, te które sama przeżywam na co dzień. 
Czasem są to też moje klientki. Nie mam nigdy sprecyzowanego planu, 
kolekcja jest robiona pod wpływem chwili.

Każdy projekt Oli jest misternie zapakowany w eleganckie pudełeczko. 
Projektantka zwraca uwagę na coś, o czym my nosząc biżuterię czasem 
zapominamy. – Biżuteria jest trwałym, ale delikatnym przedmiotem  
– mówi. – Dobrze przechowywać ją w oddzielnym pudełeczku lub wo-
reczku by nie miała kontaktu z kurzem, wodą, a nawet naszymi per-
fumami. To ważne, jeśli chcemy cieszyć się jej blaskiem dłużej.

ad / foto: Ewelina Maksimiuk
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Myślę obrazami
Karolina Walczak to pochodząca z naszego miasta ilustratorka i graficz-
ka, która współtworzyła pierwszą cześć „Komiksu Szczecińskiego”. Ar-
tystka już jako dziecko uwielbiała rysować, a w dorosłym życiu rozwija 
tę pasję. Zajmuje się m.in. ilustracjami prasowymi, komiksem i linory-
tem. – Obraz interesował mnie od zawsze, to po prostu moja wrodzona 
skłonność. Nie myślę słowami, nie myślę liczbami ani ideami: myślę ob-
razami – wyjaśnia ilustratorka. Artystka doskonaliła swoje umiejętności 
w szczecińskim Liceum Plastycznym i na ASP w Gdańsku. 
W swojej pracy wykorzystuje różne techniki. – Lubię eksperymento-
wać. Zazwyczaj dostosowuję technikę do efektu, jaki w danym projek-
cie chcę osiągnąć. Pracuję w technikach tradycyjnych (tusz, akwarela, 
akryl, linoryt), jak i cyfrowych. Lubię też łączyć je ze sobą – podkreśla 
Karolina Walczak. Inspiruje ją muzyka, krajobrazy, ludzie oraz ich hi-
storie. – Motywacją do pracy są też dla mnie dzieła innych twórców: 
malarzy, grafików, ilustratorów, tych małych i dużych, sławnych lub 
zapomnianych – dodaje artystka. Ważne miejsce w jej twórczości zaj-
muje też Szczecin. – Tutaj się wychowałam, tutaj kształtowała się 
moja wrażliwość, więc naturalnym jest, że to miasto zawsze bę-
dzie miało swoje specjalne miejsce w moim sercu – mówi  
z uśmiechem Karolina. Współtworząc pierwszy 
„Komiks Szczeciński” przeniosła na język obrazu 
rozmowę z babcią, która była pionierką miasta. 
Jak podkreśla, zawsze lubiła słuchać opowieści 
o jej latach młodości, o tym, jak ludzie walczyli 
o lepsze życie i się bawili. – To ciekawe! Poka-
zuje historię miasta poprzez doświadczenia 
jednostki. Pozwala spojrzeć na to miejsce  
z zupełnie innej perspektywy, lepiej zrozu-
mieć jego dzieje i budować jego nową tożsa-
mość – wyjaśnia ilustratorka. 
Obecnie Karolina pracuje nad drugą czę-
ścią „Komiksu Szczecińskiego”. Chce 
połączyć w projekcie różne techni-
ki. – Obiecuję, że będzie industrialnie  
i że będzie o Szczecinie – podkreśla  
i dodaje: – Marzy mi się narysowanie 
dobrej historii w klimatach SF we 
współpracy ze scenarzystą.
kw/ ilustracje: Karolina Walczak



Szczecińska animacja  
wyróżniona

Szczecińscy twórcy animacji mają wiele powodów do 
radości. Niedawno Izabela Plucińska otrzymała Złote-
go Smoka na Krakowskim Festiwalu Filmowym za film 
„Portret Suzanne”, a Kasia Zimnoch i Paweł Kleszczew-
ski „Srebrny Tobołek” na festiwalu O!PLA za „Początek 
Świata”. O pierwszej produkcji pisaliśmy już w Prestiżu, 
więc teraz chcielibyśmy przybliżyć drugą z nagrodzonych 
animacji. 
„Początek Świata” przedstawia słowiański mit stworze-
nia świata. Scenariusz powstał na ludowych podaniach 
oraz rekonstrukcjach historyków i kulturoznawców,  
a prace nad animacją zostały zrealizowane dzięki Stypen-
dium Twórczemu Miasta Szczecina. – Od pewnego czasu 
rosło w nas marzenie, aby wypowiedzieć się w temacie 
rodzimego folkloru, słowiańskiego. Od dawna inspirował 
nas temat mitu kosmogonicznego Słowian – podkreślają 
twórcy animacji. Co więcej, nie tylko temat, ale i technika 
produkcji jest ciekawa, związana z naszą kulturą. – Film 
powstał we wzbogaconej komputerowo technice malar-
stwa na szkle, z którą ostatnio dużo eksperymentujemy. 
Użycie jej nawiązuje do polskiej tradycji ludowej, a w sty-

listyce odwołujemy się także do surowości, jaka cechuje 
sztukę folklorystyczną – wyjaśniają Kasia Zimnoch i Pa-
weł Kleszczewski. Twórcy animacji, pracując nad filmem, 
starali się o jak największą rzetelność. – Na początku 
dużo szukaliśmy. Korzystaliśmy z podań ludowych, za-
rejestrowanych przez etnografów, zwłaszcza z przeło-
mu XIX i XX wieku. Przerobiliśmy znaczną część polskiej  
i zagranicznej literatury przedmiotu – wspominają. Cieka-
wostką jest też fakt, że nagroda na festiwalu O!PLA była 
dla kreatywnego duetu zaskoczeniem. – Nagroda była dla 
nas niespodzianką, bo dopiero na miejscu dowiedzieliśmy 
się, że jesteśmy laureatami – przyznają twórcy animacji.
Obecnie finalizują prace nad projektem „In The Beginning 
Was Water – Na Początku Była Woda”, który odwołuje się 
do folkloru słowiańskiego, celtyckiego oraz szamanizmu 
syberyjskiego. Film ukazuje symboliczną podróż dziew-
czyny w głąb siebie. 

kw/ foto: stopklatka z filmu
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Ścianka Bolka
Kazik Staszewski

Jest takie miejsce w Szczecinie, niezwykłe, na którego ścia-
nach widnieją autografy i krótkie wpisy sławnych osób, które 
pojawiły się  w ciągu wielu ostatnich lat w stolicy Pomorza 
Zachodniego. 
To restauracja „Na Kuncu Korytarza”. A każdy wpis kryje ja-
kąś anegdotę z nim związaną. Dzieli się nimi właściciel lokalu 
Bolesław Sobolewski.
   ***
– To jeden z pierwszych autografów, które pojawiły się na 
moim lustrze. Bo najpierw artyści, osobowości, celebryci  
i VIP-y składali swoje podpisy na wielkim lustrze zawieszo-
nym na głównej ścianie lokalu. Dopiero jak zabrakło miejsca 
przerzucili się na ściany. Pewnego dnia wszedłem do lokalu  
i zauważyłem przy jednym ze stolików pod oknem samot-
nego mężczyznę. Nie poznałem go. Widziałem, że zamówił 
różne rodzaje śledzików oraz wódkę, jakże szczecińską, bo 
„Starkę”. Je, popija, widać, że się delektuje. I tak siedział 
przez kilka godzin. Ja nie podchodziłem, nie chciałem prze-
szkadzać w konsumpcji. Zająłem się swoimi sprawami. Ale co 
jakiś czas zerkałem, co ten samotny gość porabia. 
Wydawało mi się, że go skądś znam. I na to musiała zwró-
cić uwagę jedna z kelnerek – opowiada Bolesław Sobolew-
ski. – Podeszła do mnie i mówi zdziwiona: „Szefie, szef nie 
poznaje?! To przecież Kazik, Kazik Staszewski!”. I dopiero 

wtedy mnie olśniło! Rzeczywiście, to był Kazik Staszew-
ski z legendarnego Kultu! Słuchałem jego piosenek od 
dawna. Ale więcej go słuchałem, niż oglądałem. Nie roz-
poznałem go więc. A poza tym, inaczej człowiek wygląda 
na scenie, inaczej na okładce płyty, a inaczej „na żywo”. 
A on siedział samotnie, nikt się do niego nie przysiadał,  
nie prosił o autograf, nie zakłócał mu tego spokoju. Myślę, że 
chyba z tego powodu był bardzo zadowolony. Wiadomo, taka 
postać jest zawsze oblegana przez fanów, wielbicieli. Pod-
chodzę więc do niego, bo pomyślałem sobie: „taka gwiazda, 
żeby się nie poczuł źle, że go nikt nie rozpoznał”, przedsta-
wiam się, mówię: „Panie Kazimierzu, pan taka kultowa postać  
u nas”. A on na to: „Jaki kultowy? Że z Kultem? Ale to inna baj-
ka”. Ja na to: „I z Kultem, i z kulturą”. Pośmialiśmy się chwilę, 
pytam czy jeszcze sobie czegoś życzy. A on na to: „Chętnie, 
poproszę jeszcze coś do zjedzenia i „Starkę”. To wyjątkowa 
wódeczka. Pijam ją sporadycznie, ale jestem jej miłośnikiem, 
tej „staruszki”. Bo tak o niej mówił: „staruszka”, nie „Starka”. 
To była jego pierwsza wizyta u mnie. Potem były kolejne. Wi-
działem, że się dobrze u nas czuł. Ale wtedy za pierwszym po-
bytem zgodził się złożyć swój autograf. I wybrał też miejsce 
wyjątkowe. Bo na lustrze był już podpis wybitnego polskiego 
dyrygenta i kompozytora Jerzego Maksymiuka. No to Kazik 
stwierdził, że swój autograf pozwoli sobie umieścić tuż „pod 
Mistrzem” – wspomina Bolesław Sobolewski.

autor: Dariusz Staniewski / foto: materiały prasowe
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Giba  
Jego życie od dzieciństwa było walką. Gdy miał niespełna 5 miesięcy lekarze wykryli u niego białaczkę limfo-
blastyczną. W sposób graniczący z cudem udało się pokonać nowotworowego rywala. Później, z jego własnego 
wyboru przeciwnikami stali zawodnicy po drugiej stronie siatki. Z reprezentacją Brazylii wygrywał wszystko, co 
mógł, wielokrotnie stając naprzeciwko reprezentacji Polski. Karierę zakończył 5 lat temu, ale w dalszym ciągu nie 
tylko z racji dźwięcznie brzmiącego pseudonimu Giba, bo naprawdę nazywa się Gilberto Amauri de Godoy Filho, 
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy na świecie.

– prawdziwy zwycięzca 





W Polsce bywał wielokrotnie jako siatkarz, ale też prywatnie, wspierając 
w trudnych chwilach nieżyjącą już siatkarkę Agatę Mróz i jej rodzinę. Obec-
nie jest ambasadorem firm Bio-Gen i PROCAM Polska, promuje zdrowy 
tryb życia i odżywiania wśród młodych ludzi. Do Szczecina zawitał pierw-
szy raz. Nie wypadało spotkać się z Gibą i jego żoną Marią Luizą w innym 
miejscu jak restauracja Brasileirinho. Rozpoznany przez wiele osób przed 
wejściem musiał pozować do zdjęć, a nawet odbijać piłkę z… turystką i fan-
ką siatkówki z Brazylii, która błyskawicznie rozpoznała swojego słynnego 
rodaka. Wieczór spędzony we wnętrzach brazylijskiej restauracji, również 
z racji kulinarnych doznań, zapewne na długo pozostanie w pamięci Giby.
 Polska jest bliska tobie praktycznie od dziecka. Skąd to się wzięło?
Moim rodzinnym miastem jest Kurytyba, gdzie mieszkałem od dziecka. 
To jest drugi największy ośrodek polonijny na świecie w którym pierw-
szym językiem jest... polski. Dorastałem w otoczeniu wielu Polaków, 
widziałem i poznawałem kulturę waszego kraju. To był pierwszy impuls 
na moje postrzeganie, a później relacje z Polską. Pierwszy raz przyje-
chałem do waszego kraju na jakiś turniej młodzieżowy w siatkówce  
w 1994 roku. Przyjeżdżając później wiele razy na kolejne turnieje i mecze 
miałem też okazję widzieć, jak Polska szybko się zmienia po upadku po-
przedniego systemu i robiło to na mnie wielkie wrażenie.
Przyjeżdżałeś do Polski nie tylko jak zawodnik reprezentacji Brazylii. 
Wielu kojarzy ciebie z siatkarką Agatą Mróz…
Agata i jej choroba była drugim powodem, który tak bardzo zbliżył mnie 
do Polski. Jako dziecko też cierpiałem na białaczkę i udało mi się wygrać tę 
walkę. Moja rodzina i ja nie chcieliśmy nagłaśniać tej sprawy, ale jeśli już 
wyszła na jaw, to uznałem, że mówiąc o tym mogę pomóc innym.  Odwie-
dzałem Agatę w szpitalu, żeby śledzić jej walkę i dodać je otuchy. Spotyka-
łem się z jej mężem, miałem okazję widzieć ich córeczkę. W tym samym 
czasie brałem udział w wielu akcjach charytatywnych w Brazylii, odwie-
dzałem w szpitalach chore dzieci. Agata była i jest bliska mojemu sercu.  
To była niesamowita, a jednocześnie tragiczna historia, gdy dokładnie 
dwa miesiące po urodzeniu córki, Agata odeszła od nas na zawsze. Ale pa-
mięć pozostanie, skoro nawet powstał film o niej.
Czy utrzymujesz kontakt z jej rodziną do tej pory?
Oczywiście. Obecnie jest z tym trochę ciężko, bo dużo podróżuję. Ale przy 
okazji corocznego memoriału Agaty Mróz, albo memoriałów Huberta 
Wagnera czy Arkadiusza Gołasia mam okazję spotkać się i rozmawiać z 
mężem Agaty oraz ich córką. Niewykluczone, że zobaczymy się wkrótce  
na memoriale Wagnera w Krakowie.
Jest jakiś siatkarz z Polski, z którym kiedyś rywalizowałeś, a obecnie 
się przyjaźnisz?
Nie. Spotykam się z wieloma siatkarzami, choćby Pawłem Zagumnym 
i dużo rozmawiamy. Z Łukaszem Kadziewiczem miałem okazję praco-
wać dla telewizji Polsat podczas ostatnich mistrzostw świata. Nato-
miast bardziej bliskich kolegów mam wśród Brazylijczyków czy graczy  
z Włoch, gdzie spędziłem najwięcej lat kariery.
Rok temu napisałeś na Twitterze, że przyjedziesz do Polski i zamie-
rzasz dużo podróżować. Wszystko się sprawdziło, bo będąc ambasa-
dorem firm Bio-Gen i PROCAM Polska, dużo jeździsz po naszym kraju. 
Co zrobiło w tym czasie na tobie największe wrażenie?
Przez niecały rok przejechałem w waszym kraju 50 tysięcy kilometrów. 
Odwiedziłem nawet wioski mające po dwustu mieszkańców. Odwiedzi-
łem też dziesiątki szkół. Większość z tych dzieci, które mam okazję spo-
tykać mnie nie zna, bo byli za młodzi, żeby widzieć mnie na boisku. Ale 
znają mnie z opowieści. Widzę, jak teraz rodzice mówią do nich: „O, to jest 
Giba, ten znany siatkarz”. Dzieci cieszą się z tego, że mogą mnie zobaczyć 
i poznać. To chyba moje najbardziej pozytywne wrażenie z tych kilkunastu 
miesięcy spędzonych w Polsce. 
Dlaczego zostałeś twarzą i ambasadorem firm, promujących zdrową 
żywność oraz zdrowy tryb życia?
Już jako niemowlę, ze względu na chorobę musiałem mieć odpowiednią 
dietę. Później też odżywiałem się i prowadziłem taki tryb życia, jaki wy-
magany jest od profesjonalnego sportowca. Myślę, że moja osoba dobrze 
wpisuje się w tę akcję. Stąd moje podróże i spotkania nawet w bardzo ma-
łych wsiach, bo tam poprzez uprawę, zaczyna się produkcja tej żywności. 
Chcemy docierać na wieś również dlatego, bo dzieci i młodzież mają tam 
mniejszą możliwość spotkań ze znanymi sportowcami. Spotkania odby-

wają się w salach sportowych, gdzie dzieci zadają mi wiele pytań. Z nie-
którymi spośród nich przeprowadzam trening, który trwa od 30 minut do 
jednej godziny. Mam 2 albo 3 takie spotkania dziennie, nawet w oddalo-
nych sporo od siebie miejscowościach, stąd już ponad 50 tys. kilometrów 
na liczniku. 
A propos żywności, to ponoć sam świetnie gotujesz. To pasja  
czy może uczyłeś się zawodu kucharza?
Moja mama jest z zawodu kucharką, a tata też świetnie gotuje. Wielokrot-
nie przygotowywał przyjęcia typu barbecue i przyrządzał jedzenie dla 
przyjaciół. Od obojga wiele się nauczyłem. W 2015 roku wziąłem udział 
w telewizyjnym show kulinarnym MasterChef w Brazylii i go wygrałem.
Naprawdę?!
Jak nie wierzysz, to możesz sprawdzić na kanale You Tube – Giba7. Mogę 
praktycznie przyrządzić wszystko – rybę, kurczaka, każde inne mięso, ma-
karon, a także zupy choćby barszcz. Bardzo lubię gotować i ja jestem ku-
charzem w domu, a nie Malu (tak zdrobniale siatkarz zwraca się do swojej 
żony Marii Luizy – przyp. red). 
Brazylijskie potrawy w restauracji, w której siedzimy zrobiły na tobie 
wrażenie…
I to wielkie. Przyznam, że tak przyrządzonego Churrasco Misto (półmisek 
dań mięsnych z dodatkami i sosami – red.) nie jadłem jeszcze nigdzie poza 
Brazylią. A w czasie kariery zawodniczej bywałem w brazylijskich restau-
racjach od Barcelony po Tokio włącznie. Pracujący tu szef kuchni Celso, 
który uczył się zawodu w Brazylii, przygotował całe menu znakomicie. Mu-
siałem go pochwalić i za pomocą komunikatora w smartfonie przedstawić 
wszystkim moim znajomym.
Ze swoimi dużymi umiejętnościami kulinarnymi, nie myślałeś  
o otwarciu własnej restauracji?
Nie. Spełniam się jako kucharz gotując w domu. Natomiast z racji obo-
wiązków nie byłoby to możliwe. Oprócz tych wynikających z kontraktów 
z polskimi firmami, sprawuję też funkcję Przewodniczącego Komisji Za-
wodników przy FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej – red.), co 
wiąże się z podróżami po całym świecie. Ze względów logistycznych prze-
prowadziliśmy się do Warszawy z Łodzi, gdzie mieszkaliśmy na początku 
pobytu w Polsce.
Lubisz polską kuchnię?
Bardzo dobra. Najbardziej lubię żurek i pierogi z różnego rodzaju nadzie-
niem. Te potrawy zamawiam najczęściej, gdy jestem w Polsce. 
Żeby nie było tak, że rozmawiamy tylko o jedzeniu, to wróćmy do siat-
kówki. Jest coś, czego nie zdobyłeś w karierze siatkarskiej? 
Z reprezentacją Brazylii wygrałem wszystko co było do wygrania. Na-
tomiast nie udało mi się zdobyć klubowego mistrzostwa Włoch i Rosji.  
W Rosji dwa razy byłem w finale z moim klubem Iskra Odincowo i dwa 
razy przegraliśmy. Z kolei we Włoszech byłem aż pięć razy w półfinale 
rozgrywek, a nigdy nie udało mi się dotrzeć do ścisłego finału. Czyli jest 
coś czego nie wygrałem i mały niedosyt, skoro dobrze pamiętam te fakty.
Jak długo zostaniesz w Polsce?
Dobre pytanie. Jeszcze nie wiem, choć mam pewne projekty i plan, żeby 
pozostać nawet do 2024 roku. Zobaczymy jak się ułoży.
Wielu sportowców, ale nie tylko, z Brazylii, zostaje po zakończeniu 
kariery w Polsce. Bardzo rzadko albo wcale nie zdarza się, żeby w po-
dobnych okolicznościach zamieszkali tu Argentyńczycy, Urugwajczy-
cy albo inne nacje z Ameryki Południowej. Jak to wytłumaczysz? 
Potrafimy wszędzie się łatwo adaptować. Z czego to wynika? Myślę,  
że jednym z powodów jest klimat. Brazylia jest wielkim krajem, ale wszy-
scy myślą, że u nas przez cały rok jest gorąco, a to nieprawda. Obecnie 
na południu Brazylii, również w mojej Kurytybie, jest zima i temperatura  
ok. -3/-4 stopnie. Jesteśmy przyzwyczajeni do różnego klimatu i to nam 
pomaga. Różnorodna kultura również ta, którą przywieźli do mojego 
kraju Polacy sprawia, że gdy przyjedziemy do Polski czy innych krajów  
w Europie jest nam łatwiej. Zwróć uwagę, że przed laty wielu Włochów 
wyjechało do Argentyny, więc teraz, gdy ich potomkowie wracają do 
Włoch, to szybko się adaptują. W Polsce byłoby im trudniej. Z własnego 
doświadczenia dodam, że pobyt i życie w waszym kraju, który tak szybko 
się rozwija, jest czymś niesamowitym.

rozmawiał: Jerzy Chwałek / foto: Jarosław Gaszyński
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Gilberto Amauri de Godoy Filho (ps.Giba)   |  ur. 23.12.1976 r. w Londrinie  |  wzrost: 192 cm

pozycja na boisku: przyjmujący 
Sukcesy z reprezentacją Brazylii: 

mistrzostwo olimpijskie (2004), 2 razy wicemistrzostwo olimpijskie (2008, 2012), mistrzostwo świata (2002, 2006, 2010)
3 razy Puchar Świata, 8 razy wygrał Ligę Światową  |  Nagrody indywidualne: Najlepszy siatkarz IO 2004, MŚ 2006,

najlepszy sportowiec Brazylii w 2006.  |  Zagrał 320 meczów reprezentacji Brazylii
2 razy klubowe mistrzostwo Brazylii (2000, 2001)

Jego żoną była rumuńska siatkarka Cristina Pirv, z którą ma dwoje dzieci, córkę Nicol (15 lat) i syna Patricka (11 lat). Obecnie związany 
jest z modelką Marią Luizą Dautt. 



MIROSŁAW  
HERMASZEWSKI

ZAPRZEDAŁEM DUSZĘ 
LOTNICTWU

Jest pewien, że we wszechświecie nie jesteśmy sami, że gdzieś w odległych galaktykach rozwinęły się różne formy życia. Jest też pewien, że tym 
życiem steruje Bóg. On sam swoje życie bardzo ceni i pielęgnuje, bo niewiele brakowało, a straciłby je będąc jeszcze niemowlakiem. Cudem ocalał 
z rzezi wołyńskiej, po to by sięgnąć gwiazd w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mirosław Hermaszewski, pierwszy i jedyny Polak w kosmosie,  
o kulisach kosmicznego lotu opowiada Jakubowi Jakubowskiemu. 

W ROLI GŁÓWNEJ
Inspirujące rozmowy Jakuba Jakubowskiego



Wszyscy rozmawiają z Panem o kosmosie i locie w kosmos, i o tym 
też porozmawiamy, ale ja bym chciał zacząć tę rozmowę od lotnic-
twa, bo przecież to jest właśnie to, co robił Pan przez całe swoje 
zawodowe życie. Bez lotnictwa nie byłoby lotu w kosmos. 
To prawda. Lotnictwem zainteresowałem się dzięki mojemu dużo star-
szemu bratu. Władek był absolwentem Oficerskiej Szkoły Lotniczej  
w Dęblinie, pilotem wojskowym I klasy, spędził w powietrzu 5000 go-
dzin, w tym ponad 3500 na samolotach odrzutowych i ponaddźwięko-
wych. Zaczynałem klasycznie, od szybowców w Aeroklubie Wrocław-
skim. To był chyba rok 1960. Cały czas się szkoliłem, zrobiłem m.in. 
kurs akrobacji szybowcowej, potem nauczyłem się latać na samolo-
tach typu CSS-13. To były polskie samoloty wielozadaniowe, wyko-
rzystywane między innymi przez wojsko, straż graniczną, czy też do 
celów rolniczych. Lotnictwo mnie pochłonęło, to była niewyobrażalna 
wolność. Wstąpiłem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych  
w Dęblinie. Tam zdobyłem kwalifikacje pilota myśliwskiego 3 klasy na 
samolocie odrzutowym MiG-15. Szkołę skończyłem w stopniu pod-
porucznika, uzyskując przydział do 62 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego  
w Poznaniu, gdzie uzyskałem uprawnienia pilota 1 klasy i opanowa-
łem pilotaż samolotów ponaddźwiękowych MiG-21. Potem były studia  
w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie, które ukończyłem z wy-
różnieniem. Cały czas też służyłem w Wojskach Obrony Powietrznej 
Kraju. 
Służył Pan między innymi na polskim Wybrzeżu...
Tak, świetnie pamiętam ten czas. Po ukończeniu Akademii Sztabu Ge-
neralnego przez półtora roku byłem dowódcą eskadry 28 Pułku Lot-
nictwa Myśliwskiego w Redzikowie. Tam szkoliłem młodych pilotów, 
którzy latali na samolotach poddźwiękowych i przygotowywali się do 
przejścia na nowoczesne wtedy samoloty ponaddźwiękowe typu MIG-
21. Dobrze się wywiązałem ze swojego zadania i trafiłem do Gdyni jako 
zastępca dowódcy 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. To było bardzo 
wysokie stanowisko i wielka odpowiedzialność, szerokie wody, dosłow-
nie i metaforycznie, bo wszędzie dookoła była woda. Po starcie podwo-
zie chowaliśmy już nad wodą. Uwielbiałem oglądać morze z powietrza. 
Niewiele miałem czasu, aby poznać Trójmiasto. Byliśmy skoszarowani 
w Babich Dołach, wyjście na miasto wymagało szeregu formalności, 
wszak wtedy byliśmy w ciągłej gotowości bojowej, takie to były cza-
sy. Ten pułk to była dla mnie niesamowita szkoła życia. To był pułk  
z prawdziwego zdarzenia, sztuka latania była tam na bardzo wysokim 
poziomie, a my byliśmy tam przygotowywani do wojny, musieliśmy 
umieć dużo więcej niż mówiły oficjalne wytyczne. Dzisiaj każdy się 
boi wychylić poza sztywne przepisy, nikt się nie odważy przekroczyć 
dozwolonej prędkości, zrobić niezaplanowany manewr, itd. My wtedy 
ćwiczyliśmy manewry pozaregulaminowe, symulowaliśmy warunki 
bojowe. Każdy z tych pilotów miał to coś. A jeśli nie miał, to mógł iść 
do LOT-u. W moim pułku była elita polskiego lotnictwa wojskowego. 
Potem byłem jeszcze dowódcą 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we 
Wrocławiu i z tego stanowiska trafiłem do grupy kandydatów na ko-
smonautów.
Mówi Pan, że byliście wtedy w ciągłej gotowości bojowej. Faktycz-
nie czuł Pan wtedy, że zagrożenie wojną jest realne?
Oczywiście. To wynikało nie tylko z czasów, w których żyliśmy i sytuacji 
geopolitycznej, ale też z natury lotnika wojskowego. To były niespokoj-
ne czasy i każdy pilot wojskowy gotowość do walki, do poświęcenia ży-
cia za ojczyznę i rodaków musiał mieć we krwi. Wtedy nie latało się w 
pogoni za sukcesami, za awansami, czy też tylko i wyłącznie dla czystej 
przyjemności. W głowie cały czas była gotowość do walki i myślenie ka-
tegoriami bojowymi, jak ochronić ludzi na ziemi w przypadku realnego 
ataku. Troska o Polskę, o Polaków przede wszystkim. To był głęboko za-
korzeniony patriotyzm. Dzisiaj niestety polski patriotyzm został wypa-
czony, Polak Polakowi wilkiem. Ludzie myślą tylko o sobie, nie o innych. 
Pojęcie ojczyzny się zdewaluowało. Bardzo mnie to boli. 
Dzisiaj zdarza się Panu jeszcze usiąść za sterami i wzbić się w po-
wietrze?
Wie Pan, ja zaprzedałem duszę lotnictwu. Jak słyszę dźwięk samolotu 
to mimowolnie odwracam głowę i patrzę gdzie on tam się poniewiera 
po tym niebie. Oczywiście, nie latam już na samolotach bojowych, ale 
szybowce i małe samoloty jak najbardziej. Ostatnio latałem na JAK-u 18. 

Bardzo fajny samolocik, można na nim robić ciekawe akrobacje, notabe-
ne Jurij Gagarin się na nim kształcił. 
Zapisał Pan piękną kartę w historii polskiego lotnictwa, ale gdy 
mówi się Hermaszewski, wszyscy myślą o kosmosie. Nigdy nie czuł 
się Pan z tym dziwnie, że tak mało się mówi o Pana karierze lotnika?
Nie, traktowałem to jako naturalną kolej rzeczy. Lot w kosmos zawsze 
rozpala wyobraźnię, tym bardziej, że do tej pory jestem jedynym pol-
skim kosmonautą. Tymczasem lotników było, jest i będzie wielu, w tym 
wielu dużo lepszych ode mnie. Kosmos dał mi miejsce w historii, sławę, 
popularność, której w tym szczytowym momencie nienawidziłem. 
Pana droga w kosmos zaczęła się w Lipnikach na Wołyniu...
To była nieduża wieś zamieszkiwana przez Polaków i Ukraińców. Ży-
liśmy w przyjaźni, symbiozie, razem obchodziliśmy święta, polskie  
i ukraińskie dzieci chodziły razem do szkół, bawiły się razem. Miesza-
ne małżeństwa nie należały do rzadkości. Nie potrafię zrozumieć jak 
łatwo można zatruć duszę i umysł człowieka, by nagle z największego 
przyjaciela stał się największym wrogiem, gotowym zabić i zbezcześcić. 
Rzeź wołyńska była precyzyjnie zaplanowanym ludobójstwem. Zginęło 
około 100 tysięcy Polaków, okrucieństwo było nie do opisania. Brutalne 
gwałty, cięcie piłami, odrąbywanie kończyn, wbijanie gwoździ w głowę, 
owijanie w słomę i podpalanie, rozpruwanie brzuchów ciężarnych ko-
biet... Najgorsze jest to, że przez wiele lat o tym ludobójstwie nie można 
było głośno mówić. 
Pan cudem uniknął śmierci.
Miałem półtora roku, gdy na naszą wieś napadły oddziały Ukraińskiej 
Armii Powstańczej. Tej nocy zginęło 182 mieszkańców Lipnik, w tym 18 
członków mojej rodziny. Ja cudem przeżyłem. Tata wybiegł z karabinem 
bronić wsi, a mama wzięła mnie na ręce i zaczęła uciekać. Dostała kulę 
w głowę, na szczęście ta otarła się tylko o skroń. Mama padła nieprzy-
tomna, a ja poleciałem w krzaki. Banderowiec pomyślał, że mama nie 
żyje, nie zauważył też mnie. Gdy mama się ocknęła, zaczęła uciekać, 
dobiegła do sąsiedniej wioski, gdzie opatrzono jej rany. Chciała wracać 
i mnie szukać, ale siłą ją zatrzymano, bo to oznaczałoby pewną śmierć. 
Rano tata i brat Władek znaleźli mnie leżącego w śniegu, zawiniętego  
w koc. Ponoć ledwo żyłem. Odratowali mnie. To było w marcu 1943 
roku. Ojciec zginął kilka miesięcy później. Dostał postrzał w klatkę pier-
siową wracając z prac w polu. Zmarł w szpitalu. Ciężar opieki i utrzyma-
nia siedmiorga dzieci spadł na mamę. W czerwcu 1945 roku moja rodzi-
na została wysiedlona z Kresów. Trafiliśmy na Dolny Śląsk, do Wołowa 
niedaleko Wrocławia.  
Urodził się Pan na Kresach. Czy kiedykolwiek, w tych niezwykle 
trudnych czasach, myślał Pan, że może tyle osiągnąć, wręcz się-
gnąć gwiazd?

Nidy. To były czasy, gdy żyło się dniem dzisiejszym, człowiek zasta-
nawiał się jak przeżyć, a nie jak się rozwijać, czy jak gonić marzenia.  
Te marzenia były bardzo przyziemne, kształtowane przez prozę życia  
i rzeź wołyńską, która naznaczyła moją rodzinę. Wtedy, gdy patrzyło 
się w rozgwieżdżone niebo myślało się raczej o tym dlaczego Bóg po-
zwala na takie okrucieństwa. Dzisiaj ludzie patrzą w niebo, marzą o tym 
by go sięgnąć, a niektórzy nawet są gotowi zapłacić wiele milionów do-
larów za możliwość turystycznego lotu w kosmos. Nie wiem, czy gdyby 
mojej rodziny nie przesiedlono na Dolny Śląsk, odkryłbym lotnictwo? 
Może tak, może nie, może byłoby to co innego? Wiem na pewno, że gdy 
Gagarin poleciał w kosmos, to marzyłem o tym, żeby zobaczyć na żywo 
kosmonautę. 

W 1976 roku trafił Pan do grupy kandydatów na kosmonautów  
w ramach międzynarodowego programu Interkosmos. Zastanawiał 
się Pan kiedyś dlaczego wybrali akurat Pana?

Zawsze wymagałem wiele od samego siebie, nigdy nie odpuszczałem. 
Wśród kryteriów, które były brane pod uwagę były m.in. szczególne 
predyspozycje psychiczne, wyjątkowa odporność na stres, wysoka to-
lerancja na niedotlenienie i przyśpieszenia. Na początku było kilkuset 
kandydatów, w finałowej selekcji zostało nas czterech. Rozpoczęliśmy 
szkolenie w Gwiezdnym Miasteczku pod Moskwą. Tam testowano gra-
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nice ludzkich możliwości, byliśmy królikami doświadczalnymi. Testowa-
no nas non stop, dzień i noc, przez trzy tygodnie. Robili z nami wszyst-
ko, za błędy nas karano, np. niedotlenieniem, doprowadzali do utraty 
przytomności, razili prądem. Zamiast tlenu podawali azot. Sprawdzano 
nasze reakcje w warunkach maksymalnego przeciążenia. Siadaliśmy 
w fotelu w niedużej kapsule, którą rozpędzano do 270 km/h, a w środ-
ku ośmiokrotność siły ziemskiego przyciągania. Czujniki podłączone 
do ciała przez cały czas rejestrowały różne parametry organizmu, ale 
najważniejsze to nie stracić przytomności. Regularnie poddawano nas 
próbom w komorze niskich ciśnień, na różnego rodzaju huśtawkach, 
czy na kole reńskim, które umożliwia wykonywanie obrotów wokół osi 
przechodzącej przez połowę sylwetki ćwiczącego. 
Od razu powiedziano Wam, że chodzi o lot w kosmos?
Absolutnie nie. Kosmos był wtedy tematem pionierskim, a w naszym 
kraju wręcz nieznanym. Przez pierwsze dwa miesiące byliśmy przekona-
ni, że chodzi o nowy typ samolotu. Dopiero na finiszu przygotowań, gdy 
zostało nas zaledwie 16, dowiedzieliśmy się, że chodzi o lot w kosmos. 
Ostatecznie wybrano mnie, choć nasza czwórka była bardzo wyrów-
nana. W kosmos poleciałem jako inżynier pokładowy statku Sojuz 30,  
a dowódcą był Rosjanin Piotr Klimuk, który do tej pory był już dwa razy 
w kosmosie. Nasza misja trwała od 27 czerwca do 5 lipca 1978. Byliśmy 
perfekcyjnie przygotowani, do tego stopnia, że gdyby mój dowódca za-
słabł, to ja musiałem znać osiem sposobów awaryjnego sprowadzenia 
statku na ziemię. Ale podczas takiego lotu wszystko może pójść nie tak 
– technika, człowiek, uderzenie meteorytu...
Podczas Pana lotu wszystko przebiegało zgodnie z planem i proce-
durami?
Raczej tak. Mieliśmy co prawda awarię elektroniki, która mogła utrud-
nić połączenie naszego statku ze stacją orbitalną, ale naprawiłem to po 
polsku – pieprznąłem jak w stary telewizor i zaczęło działać. Rok później 
w kosmos na Sojuzie 33 poleciał Bułgar. Jego statek miał się połączyć ze 
stacją orbitalną Salut 6. Podczas operacji zbliżania Sojuza do stacji oka-
zało się, że prędkość statku jest wyższa niż dopuszczalna. Przyczyną 
była awaria głównego silnik statku kosmicznego, co wykluczało możli-
wość przycumowania do Saluta. Lądowanie przy użyciu silnika rezerwo-
wego również obfitowało w szereg awaryjnych sytuacji i w efekcie sta-
tek został sprowadzony na ziemię w tak zwanym trybie balistycznym 
– rakieta najpierw wznosi się na dużą wysokość by potem ostro opadać. 
Załoga doświadczyła dramatycznych przeciążeń, a w środku panowała 
wysoka temperatura.  Oznacza to, że od tej pory rakieta z astronau-
tami działa jak pocisk. Wznosi się jeszcze na kolejne 100 km, po czym 
ostro opada na powierzchnię planety. Dla załogi oznacza to dramatycz-
ny wzrost przeciążeń i ogromne temperatury wytwarzane wskutek 
szybkiego i stromego ponownego wejścia w atmosferę. Na szczęście 
udało się szczęśliwie wylądować, a kosmonauci wyszli z tej opresji cało.  
Z kolei Aleksiej Leonow, pierwszy człowiek, który wyszedł w przestrzeń 

kosmiczną, opowiadał mi, że cudem uniknął śmierci, gdy powracając  
z kosmicznego spaceru, nie mógł się zmieścić do śluzy z powodu po-
większenia się objętości skafandra w warunkach próżni kosmicznej. 
Potem były jeszcze problemy z lądowaniem, statek osiadł w trudnodo-
stępnych rejonach tajgi za Uralem, a załoga przez trzy dni czekała na 
ratunek w ekstremalnie mroźnych temperaturach, paląc ogniska i odga-
niając wygłodzone wilki. 
Bał się Pan, gdy nadeszła godzina 0?
Na pewno byłem mocno podekscytowany. Czy się bałem? Tak. Miałem 
świadomość, że robię coś pionierskiego. Ale też miałem świadomość, 
że byłem bardzo dobrze przygotowany. Sam start przeżyłem dość spo-
kojnie, tętno miałem ponoć niższe niż doświadczony Klimuk. Barierę 
dźwięku przekroczyliśmy na wysokości dwunastu i pół kilometra. Bar-
dzo chciałem zobaczyć jak wygląda Ziemia, ale nie mogłem się nawet 
ruszyć, nogi mamy w górze, głowę w dole, a za iluminatorem czerń ko-
smosu. Gdy weszliśmy na orbitę pojawiło się uczucie lekkości i w końcu 
mogłem spojrzeć na naszą planetę z kosmicznej perspektywy. 
Jak wygląda Ziemia z kosmosu?
Niesamowite uczucie. Tyle kolorów, tyle gwiazdozbiorów, których nie 
byłem w stanie rozpoznać, przestrzeń przeogromna. Zjawisko wschodu 
Słońca oczarowuje. Jest niezwykłe i fantastyczne, kojarzy się z naro-
dzinami Nowego. Niezwykłe jest także to, że można je przeżywać aż 
szesnaście razy w ciągu doby. Wrażenie to wzbogaca uczucie nieważko-
ści i świadomość ogromnej prędkości. Weszliśmy na oświetloną część 
orbity, a na Ziemi panowała jeszcze głęboka noc. Słońce powoli wzno-
siło się, oświetlając stopniowo Ziemię. Znikała czerń, szarość bladła, 
pojawiała się biel chmur i błękit powierzchni planety, rozkoszowaliśmy 
się niezwykłym, wspaniałym widokiem. Znalazłem się w innym, niezna-
nym mi wymiarze.
W kosmosie spędził Pan osiem dni. Jakie były zadania Waszej za-
łogi?
W trakcie naszej misji 126 razy okrążyliśmy Ziemię. Każde okrążenie 
trwało 90 minut. W czasie 18 okrążenia połączyliśmy się ze stacja or-
bitalną Salut 6. Prowadziliśmy eksperymenty medyczno-biologiczne, 
geofizyczne i technologiczne, obserwowaliśmy Ziemię i badaliśmy 
zjawisko zorzy polarnej. Badaliśmy między innymi odczucia smakowe 
w nieważkości, zmiany tętna kosmonautów w różnych fazach lotu, czy 
proces wymiany ciepła organizmu z otoczeniem w warunkach braku 
ciążenia. 
 Jak zachowuje się organizm w stanie nieważkości?
Wszystko jest inne. Bebechy podchodzą do góry, błędnik szaleje, każdy 
ruch trudno wyhamować, do tego nudności, bóle głowy, wnętrzności 
wędrują po całym ciele, krew z dolnych partii ciała przepływa do głowy, 
ma się wrażenie, że głowa wypełnia całą kabinę. Twarz puchnie, mogą 
wystąpić zaburzenia widzenia, mdłości, ciało niemiłosiernie ciąży, bolą 
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(...) Jak zachowuje się organizm w stanie 
nieważkości?
Wszystko jest inne. Bebechy podchodzą 
do góry, błędnik szaleje, każdy ruch trud-
no wyhamować, do tego nudności, bóle 
głowy, wnętrzności wędrują po całym cie-
le, krew z dolnych partii ciała przepływa 
do głowy, ma się wrażenie, że głowa wy-
pełnia całą kabinę. Twarz puchnie, mogą 
wystąpić zaburzenia widzenia, mdłości, 
ciało niemiłosiernie ciąży, bolą wszystkie 
mięśnie i stawy. Przede wszystkim wy-
ostrzają się zmysły...



wszystkie mięśnie i stawy. Przede wszystkim wyostrzają się zmysły. 
Często przy kolejnych misjach kosmicznych używa się określenia 
„podbój kosmosu”. Czy faktycznie możemy dzisiaj mówić o podbo-
ju? Jak to wygląda z perspektywy człowieka, który w tym kosmosie 
był?
Nie lubię tego propagandowego określenia. To, co osiągnęliśmy do tej 
pory jest raczej jak wyjście z domu na podwórko, pod blok. Do Księży-
ca jest 360 tysięcy kilometrów. W warunkach kosmicznych to zaledwie 
spacerek. Dość powiedzieć, że Droga Mleczna, galaktyka, w której znaj-
duje się Układ Słoneczny z planetą Ziemia, zawiera około 400 miliardów 
gwiazd. Szacuje się, że w widzialnym Wszechświecie istnieje 350 mi-
liardów dużych galaktyk. O jakim więc podboju kosmosu my mówimy? 
Gdzie my jesteśmy w tym Wszechświecie? I kim jesteśmy? Kto stworzył 
tę przestrzeń, którą trudno objąć umysłem. Kto tym kieruje?
No właśnie, czy kosmonauta myśli o tym, czy w tym Wszechświecie 
jesteśmy sami?
Oczywiście, że takie refleksje się pojawiają. Przy takiej ilości galaktyk, 
układów podobnych do naszego, nie wydaje się możliwym, aby gdzieś 
indziej nie wykształciło się życie. Pytanie, w jakiej formie? Jak się rozwi-
nęło? Jest też inna strona medalu. A jeśli to Pan Bóg to życie stworzył? 
Myśli Pan, że wybrał tylko Ziemię i pominął inne planety? Filozoficznie 
to nam się nie mieści w głowie, ale często jak patrzę sobie w rozgwież-
dżone niebo to mam wrażenie, że ktoś z góry mnie podgląda. Wierzę,  
że życie na pewno gdzieś jest. 
Skoro wspomina Pan o Bogu...
Nie znam nikogo, kto poleciał wierzący, a wrócił niewierzący. Odwrot-
nie już tak. 
Jak Pan myśli, dlaczego wyobraźnię ludzi, naukowców tak bardzo 
rozpala Mars?
Myślę, że to efekt propagandy, popkultury. Bardzo bym chciał dożyć 
chwili, w której człowiek postawi nogę na Marsie, ale moim zdaniem nie 
mamy tam czego szukać, prędzej już przydatny ludziom będzie Księżyc. 
Na Księżycu znajdują się olbrzymie pokłady helu-3. To niezwykle rzadki 
na Ziemi izotop helu, który mógłby rozwiązać problemy energetyczne 
na Ziemi. Jest on 14 razy wydajniejszy w produkcji energii od ropy i nie 
pozostawia dwutlenku węgla ani odpadów radioaktywnych. Amerykań-
ska Agencja Kosmiczna (NASA) opracowała już koncepcję wydobycia 
helu-3 z powierzchni Księżyca, w ten wyścig włączają się Chiny i Indie. 
Oczywiście, droga do tego jest jeszcze daleka, ale w przyszłości być 
może będzie to możliwe na masową skalę. Księżyc jest też doskonałym 
miejscem na stworzenie bazy naukowej do badania dalekiego kosmo-
su. Są też koncepcje budowy elektrowni fotowoltaicznej na Księżycu. 
Transport wytwarzanej energii na ziemię odbywałby się za pomocą la-
serów lub transmisji mikrofalowej. 
Problemem pozostaje czas dotarcia do Księżyca, czy Marsa oraz 
ochrona przed promieniowaniem kosmicznym. 
Przy obecnych technologiach te problemy są nie do pokonania. Nawet, 
gdybyśmy pokonali barierę światła, to co dalej? Nikt tego nie wie. Pro-

blemem promieniowania kosmicznego wydaje się bardziej prawdopo-
dobny do rozwiązania niż czas dotarcia do odległych obiektów w ko-
smosie. 
Wspominał Pan Aleksieja Leonowa, pierwszego człowieka, który 
wyszedł w przestrzeń kosmiczną. O takim spacerze marzy każdy 
kosmonauta. Pan takiego spaceru nie wykonał. Nie korciło Pana? 
Nie było możliwości?
Korciło i korci, ale nie było możliwości. Często mi się to śni. Wchodzę 
do przedziału przejściowego, zamykam luki żeby mnie nikt nie widział, 
nabieram powietrza, otwieram drzwi i... się budzę. 
Po powrocie na Ziemię Pana życie się mocno zmieniło...
Zaczęły się wywiady, wizyty w zakładach pracy, w szkołach, spotka-
nia z notablami. Stałem się rozpoznawalny, wręcz sławny. Strasznie 
mnie to męczyło, ale traktowałem to jako swój obowiązek, jak dług do 
spłacenia wobec ojczyzny. Szybko przyszło opamiętanie, nie chciałem 
tej popularności, chciałem znowu latać, szkolić pilotów. Ale mi nie po-
zwolono, z obawy o moje życie. Zaprotestowałem jednak i zagroziłem,  
że nie przyjmę stanowiska szefa Szkoły Orląt w Dęblinie, jeśli nie dosta-
nę zgody na latanie. Na urlopach też nie miałem życia, nie mogłem spo-
kojnie poleżeć na plaży, czy przejść ulicą. Kupiłem więc przyczepę kem-
pingową, która dawała trochę prywatności. Pozwolono mi ją postawić  
w Darłówku na terenie jednostki lotniczej. Jeździłem tam przez kilkana-
ście lat. Dzisiaj też lubię wypoczywać nad polskim morzem, mam do-
mek w uroczej miejscowości między Koszalinem a Kołobrzegiem, tam 
się zaszywam, uciekam od świata, łapię morską bryzę, a nocami patrzę 
w gwiazdy. 

Jakub Jakubowski – dziennikarz, w latach 2009-2019 twórca i redaktor naczelny mie-
sięcznika "Prestiż - magazyn trójmiejski", uznanego przez magazyn "Press" za naj-
lepsze regionalne czasopismo w Polsce. Pracował również dla Radia Gdańsk, portalu 
trójmiasto.pl, był redaktorem naczelnym magazynu "Wiecznie Młodzi", publikował  
w "Dzienniku Bałtyckim", "Przeglądzie Sportowym", "Playboyu" i wielu innych. Zaj-
muje się także produkcją telewizyjną i filmową. Przez 12 lat wykładał dziennikarstwo 
prasowe i dziennikarstwo telewizyjne w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej. Fan 
zaangażowanego dziennikarstwa, dobrego reportażu i ciekawego wywiadu. Miłośnik 
żeglarstwa, roweru, muzyki, po godzinach DJ w legendarnym klubie Spatif w Sopocie.  

MIROSŁAW HERMASZEWSKI – pilot wojskowy, pierwszy Polak - 
kosmonauta. Obecnie generał brygady w stanie spoczynku. Zaczął 
latać w 1960 na szybowcach w Aeroklubie Wrocławskim, a później 
na samolotach na lotnisku w Grudziądzu. W 1961 wstąpił do Wyższej 
Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Ukończył z wyróżnieniem 
Akademię Sztabu Generalnego w Warszawie. W latach 1964-1978 
służył w wojskach obrony powietrznej kraju, jako dowódca eskadry 
w Słupsku, zastępca dowódcy pułku w Gdyni oraz dowódca 11. pułku 
myśliwców we Wrocławiu. W 1978 został wyłoniony z grona kilkuset 
polskich pilotów jako kandydat do lotu kosmicznego w ramach mię-
dzynarodowego programu Interkosmos, utworzonego przez ZSRR. 27 
czerwca 1978 wystartował z kosmodromu Bajkonur na statku Sojuz 
30 pod dowództwem kosmonauty radzieckiego, pułkownika Piotra 
Klimuka. Po dwóch dniach załoga połączyła się ze stacją orbitalną 
SALUT-6, gdzie wykonano program badawczy. Lot trwał 7 dni, 22 
godziny, 2 minuty i 59 sekund. Lądowanie nastąpiło 5 lipca w stepach 
Kazachstanu. Dokonano 126 okrążeń Ziemi, a przy okazji ustanowio-
no kilka rekordów Polski, zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Federację Lotniczą. Jest członkiem Komitetu Wykonawczego Stowa-
rzyszenia Kosmonautów i Astronautów Świata.

autor: Jakub Jakubowski/ foto: Karol Kacperski 
Dziękujemy Hotelowi Sopot za udostępnienie wnętrz  

do sesji zdjęciowej. 
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Beata  
Tadla

Dziennikarstwo tak,  
ale bez stygmatów

Dzisiaj dziennikarstwo wymaga posiadania naklejki na czole, do którego plemienia należysz, a to się 
kłóci z dziennikarską ideą – mówi Beata Tadla. Wieloletnia „twarz” Faktów TVN i TVN24, a potem głów-
nych Wiadomości TVP. Dzisiaj prowadząca audycje w Radiu Zet. Korzysta z Instagrama, choć nie bezkry-
tycznie. Prowadzi szkolenia, debaty i imprezy. A do tego jest silną i atrakcyjną kobietą, która korzysta  
z pełni życia. W rozmowie z Michałem Stankiewiczem opowiada o swoich doświadczeniach, ideałach  
i pragnieniach. 



Nie żal ci pracy w telewizji? 
Życie ma etapy, pewne rzeczy są za tobą, inne przed. Część moich do-
świadczeń to już przeszłość, ale wiele – wierzę – należy wciąż do przy-
szłości. Bardzo lubię telewizję, nie straciłam z nią kontaktu, w Super-
stacji jestem w gronie komentatorów programu „Bez ograniczeń”, ale 
nie widzę siebie w programach informacyjnych czy publicystycznych. 
Ten etap zamknęłam, choć nie wypowiadam sformułowań w stylu: „na 
zawsze” ani „nigdy”. Zobaczymy, co przyniesie los. 
Kojarzona jesteś ze sztandarowymi programami TVN, TVN24, po-
tem z TVP... 
.. I z programami publicystycznymi do których zaprasza się polityków. 
Od kiedy telewizja publiczna przestała istnieć, odkąd polityka weszła 
w dziennikarską branżę zmieniając ją chyba nie odwrócenia (choć nie 
tracę nadziei), nie chcę mieć na czole stygmatu. Dzisiaj dziennikarstwo 
wymaga posiadania naklejki na czole, do którego plemienia należysz,  
a to się kłóci z dziennikarską ideą. Dziennikarstwo jest od relacjono-
wania świata, a nie jego kreowania. Telewizja publiczna kreuje własny 
świat na potrzeby władzy. 
Tylko publiczna? 
Cała reszta jest w kontrze do tego i chce pokazać świat, do którego 
TVP albo nie odnosi się wcale albo pokazuje totalnie skrzywiony. Tele-
wizje prywatne myślały, że można używać łagodniejszych narzędzi, ale 
już ostrzej reagują, bo są niejako do tego zmuszone. Nie dziwię im się. 
Mamy więc dwa światy, linia podziału pomiędzy nimi przebiega wzdłuż 
linii podziału politycznego. W dziennikarstwie tak być nie powinno. Nie 
chcę być w takim świecie. 
Dziennikarstwa w służbie polityki? 
Dziennikarze TVP nie są już dziennikarzami, a zaczęli być kanałami od 
przekazywania treści tylko ważnych dla rządu, mają kreować obraz 
władzy wygodny dla tej władzy. Zawsze był podział na media bardziej 
lewicowe i prawicowe, ale to nigdy aż tak nie dzieliło środowiska, lu-
dzi. Nikomu nie przychodziło do głowy, by w geście sprzeciwu wobec 
ideologii prezentowanych przez jakieś medium nie podawać sobie 
rąk. Jesteśmy świadkami odwracania się na pięcie wobec dziennikarzy 
mediów publicznych. To ostracyzm, ale też ma swoje uzasadnienie.  
Z wieloma z nich pracowałam w jednej redakcji i widzę jak teraz patrzą 
na innych z niechęcią, pogardą. Ostatnio byłam w restauracji, był tam 
dziennikarz Wiadomości TVP, przepracowałam z nim wiele lat, ale na-
wet się nie odezwał, nie spojrzał na mnie, choć bardzo długo siedzieli-
śmy naprzeciw siebie. 
Nie miałaś ochoty podejść, zapytać co się dzieje? 
Nie. Jeszcze kiedyś miałam potrzebę pytania „co wyprawiacie, co się  
z wami stało?” Teraz widzę tam za dużo agresji, zaciśniętych zębów i nie 
chce mi się. Tym bardziej, że jestem kobietą, nie ja powinnam pierwsza 
się witać. Wiem, że oni nawet rezygnują już z integracyjnych wyjazdów 
dziennikarskich, bo spotykają się tam z ostracyzmem. 
To dobrze? W TVP dziennikarze stanowią mniejszą część kadry. Jest 
tam przecież mnóstwo ludzi od lat wykonujących wiele zawodów: 
operatora, dźwiękowca, montażysty. 
Staram się nie oceniać ich, ale tych co dają twarz. Tych dziennikarzy, 
co kiedyś mieli neutralny przekaz, a teraz zmienili się, stali się sługami 
władzy. I widzę, że podczas prywatnych spotkań mają potrzebę tłuma-
czenia się. To o czymś świadczy. 
O tym, że czują się źle? 
Mam taką nadzieję, ale to w sumie jeszcze gorsze, bo świadczy o ko-
niunkturalizmie. 
Istnieje dzisiaj coś takiego jak bezstronna, obiektywna telewizja? 
Od telewizji prywatnych nie wymaga się tyle, co od telewizji publicznej, 
która dostaje nasze pieniądze i podlega regulacjom, które wiecznie ła-
mie. Powtórzę: musimy opowiadać o świecie, a nie go kreować. Brałam 
udział w wielu wydarzeniach i potem widziałam relacje. To telewizje 
prywatne wypełniają dziś misję, publiczna nie. 
Wróciłaś do radia, bo lepiej obroniło się przed upolitycznieniem? 
Na pewno nie radio publiczne, bo co chwilę słyszę, że ludzie przestali 
słuchać ulubionych programów. Wielu z nas lubi radio mówione, ale nie 

takie, które daje jedyny słuszny przekaz. Ja jestem w Radiu Zet, uwa-
żam, że najbardziej obiektywnym dzisiaj. 
Ostatnio nagrywaliście program w Gdańsku. Jak dzisiaj jest po-
strzegane Trójmiasto z perspektywy Warszawy? Druga stolica? 
Na pewno miejsce, w którym zawsze inaczej czuło się wartości, w któ-
re mocno wierzę... Uwielbiam Gdańsk za utrzymywanie pozycji Miasta 
Wolności, za obywatelskość, za niezłomność. Jest miastem niegrzecz-
nym, ale to „łobuzerstwo” kocham, bo z tego zawsze wychodzi coś nie-
zwykłego. Święto Wolności i Solidarności obserwowałam ze wzrusze-
niem. Gdańsk jest dla mnie oddechem, ostoją nadziei 
Gdańsk w polskiej historii współczesnej był nie tylko samorządem, 
ale liderem politycznym pewnego światopoglądu. Tragiczne wyda-
rzenia z tego roku jeszcze bardziej to wzmocniły. 
Bardzo mi przykro, że musiało do tego dojść. Że Gdańsk znów stał się 
miejscem wydarzeń symbolicznych, wpisujących się tak mocno w na-
stroje, jakie towarzyszą nam dzisiaj. Prezydenta Pawła Adamowicza 
znałam od lat, mocno przeżyłam jego śmierć. 
Wspomniałaś o identyfikacji mediów z określoną ideologią i polity-
ką. Tymczasem synekury, nepotyzm, szeroko pojęta patologia to-
warzyszy każdej władzy - nie ma ani barw politycznych, ani podzia-
łu czy to samorząd w gestii PO, czy szczebel centralny opanowany 
przez PiS. Nie masz wrażenia, że media w roli politycznej forpoczty 
przestają wykonywać podstawą funkcję, tj. kontroli władzy? 
Kiedyś do głowy nam nie przychodziło, że można stworzyć program 
publicystyczny w którym nie będą reprezentowane wszystkie strony. 
Stawaliśmy na głowie, a pluralizm był. A dzisiaj w telewizji publicznej – 
Semka, Ziemkiewicz, Karnowski „dyskutują” przy jednym stole... Gdy 
przygotowywaliśmy Wiadomości, a Bronisław Komorowski dał plamę 
to szedł o tym materiał! Sama dostawałam cięgi od jego zwolenników 
za wywiady, które z nim robiłam. Wyobraź sobie, że dzisiejsza TVP 
mówi cokolwiek o wpadkach obecnego prezydenta... Albo patrzy wła-
dzy na ręce! Wywiad z prezesem Kaczyńskim w apogeum wydarzeń 
związanych z filmem braci Sekielskich o pedofilii w kościele dotyczy 
miłości do kotów i spotkań towarzyskich! Litości! 
W radiu zajęłaś się już czymś innym. 
Straciłam serce do polityki, ale nie odmawiam sobie prawa do oceniania 
jej jakości, bo jestem obywatelem i mogę mówić, co czuję. A skoro nie 
pracuję już w publicystyce, nie mam problemu z wypowiadaniem opi-
nii. A radio kocham. Zawsze kochałam, bo to moje zawodowe początki.  
W Radiu Zet mam swoje dwa programy. „StereoTYP” - tu rozprawiamy 
się ze stereotypowym, krzywdzącym myśleniem o ludziach. Rozmawia-
my z osobami życia publicznego, które doświadczyły stygmatyzacji, 
stereotypizacji, opowiadają o swoich doświadczeniach, a specjaliści 
wyjaśniają jak sobie z tym radzić. To w środy wieczorem, a w soboty 
jest program „To właśnie weekend”, do którego zapraszamy ludzi, któ-
rzy osiągnęli coś niezwykłego, są inspirujący, mogą dawać przykłady 
szczęśliwego, dobrego życia. Zapomnieliśmy o funkcji mediów, którą 
też jest przyjemność, rozrywka. 
A ja mam odwrotne wrażenie, że niektóre media weszły za bardzo  
w rozrywkę. Mam na myśli jej poziom. 
Nie chodzi mi o rozrywkę, po której poczujesz zażenowanie. Myślę  
o rozrywce jako oderwaniu od rozbodźcowanego świata, pełnego agre-
sji, nienawiści i niechęci. Przecież można spokojnie opowiedzieć o war-
tościach, które pozwalają nam osiągać dobrostan. Durnowatych kaba-
retów nie oglądam. Choć nie jestem w stanie zganić twórców np. talent 
show, w których dostarcza się nam dużo pozytywnych wrażeń i emocji. 
Ja uwielbiam utalentowanych ludzi. Wzruszają mnie. 
Jak np. w programie Taniec z gwiazdami... 
Tak! Choćby historia Joasi Mazur, która wygrała nie dlatego, że jest nie-
widoma, ale dlatego, że pięknie tańczyła. Sercem. Musiała pokonywać 
blokady, trudności. Taniec i rozrywka schodzą na drugi plan, kiedy do-
strzegasz człowieka w tym tańcu. 
Miałem na myśli ciebie, twój udział zakończony wygraną. Co ci dał 
Taniec z gwiazdami? 
To był dla mnie przełomowy czas, no i powiedziałam sobie – kiedy jak 
nie teraz? Poza tym w programach informacyjnych nie można wyrazić 
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siebie, nie wolno epatować emocjami, rozpłakać się czy roześmiać do 
rozpuku. A we mnie te emocje głęboko wchodziły, nie raz zdarzyło mi 
się płakać po programie... 
Po trudnych, dramatycznych materiałach? 
Tak, kiedy informacje dotyczyły krzywdy dzieci. Czym innym jest 
prezentowanie informacji w programie podsumowującym dzień, kie-
dy masz czas, by oswoić się z emocjami. W kanale informacyjnym te 
wydarzenia spadają na ciebie nagle, trzeba np. relacjonować tragedie, 
śmierć, katastrofy. Jestem wyczulona na krzywdę dzieci, a kiedy sama 
zostałam matką, ten próg odporności mocno się obniżył. Pamiętam ka-
tastrofę hali w Katowicach, dziecko straciło mamę, tatę, brata i babcię 
i jednego dnia miało cztery pogrzeby. Tak mnie to bolało od środka, że 
wyciągnęłam słuchawkę z ucha, by nie słuchać lecącego materiału, by 
być w stanie czytać kolejne informacje. W ub. roku nad morzem fala 
porwała trójkę dzieci. Matka straciła je w jednym momencie. Gdy wró-
ciłam do domu, usiadłam na podłodze w kuchni i ryczałam. Na wizji mu-
siałam być opanowana. 
Taniec z gwiazdami to był więc ten pierwszy raz, kiedy wolno ci było 
pokazać ci emocje? 
Tak. Przyznam, że zrobiłam tysiące poprawnych wydań jako dzienni-
karka i ludzie tego nie zapamiętali. Pamiętają natomiast gdy jest jakiś 
ludzki odruch, właśnie te emocje, czy po prostu wpadka – wtedy piszą 
„oj, to pani nie jest cyborgiem, ale człowiekiem”. Teraz dystans widza 
do człowieka „z okienka” mocno się skrócił, jesteśmy bardziej narażeni 
na hejt, krytykę, ale to nieodłączny element tej pracy. 
Często spotykasz się z hejtem? 
Najczęściej, gdy dotykam spraw związanych z polityką. A tak na co-
dzień, to nie. Czasem reaguję, gdy pracownicy mediów (bo przecież nie 
dziennikarze!) wbijają mi dziecko w brzuch. Taka sytuacja: powtarza-
łam często, że nie lubię nosić markowych rzeczy, które krzyczą logiem 
z daleka. I nagle ktoś wyciąga mi, że oto idę z torebką za kilkanaście 
tysięcy złotych. W życiu nie wpadłabym na to, by takie pieniądze wydać 
na torebkę, a ta kosztowała 150 zł. Wtedy pozwoliłam sobie odpisać 
portalowi, który to umieścił. Najbardziej bolało mnie, że gdy w Tańcu 
z Gwiazdami rozsypał mi się związek, było komentowane, że to na po-
trzeby programu, żeby wygrać. A mi się życie zawaliło. Takie sytuacje 
przeżywam podwójnie – osobiście i publicznie, bo przecież wtedy każda 
mina, każdy gest są interpretowane. Generalnie uważam, że nie ma sen-

su odnosić się do hejtu, bo to tylko nakręca trolli, daje im uwagę. 
Po tylu latach doświadczeń możesz spokojnie powiedzieć sobie,  
że jesteś silną i niezależną kobietą? 
Cały czas tej niezależności się uczę. Swoją niezależność postrzegam 
w ten sposób, że robię rzeczy i mówię o sprawach otwarcie. Poza pra-
cą dziennikarską szkolę z zakresu autoprezentacji, skończyłam studia 
podyplomowe na kierunku kształcenia głosu i mowy. Czuję się w tym 
dobrze, mam nie tylko wiedzę, ale doświadczenie i świadomość przej-
ścia pewnej drogi. Od zahukanej dziewczyny z Legnicy, która wszyst-
kiego się bała, ale miała marzenia. Która stawała przed lustrem i mówi-
ła: dobry wieczór państwu, nazywam się Krystyna Loska i zapraszam 
na Dziennik Telewizyjny. 30 lat później poprowadziłam ten dziennik.  
To budujące, że spełniłam dziecięce marzenia. Daje mi to przekonanie, 
że mam wiedzę i doświadczenie, którymi mogę się dzielić. 
Uważasz siebie za feministkę? 
Nie do końca, a już na pewno nie w tym powszechnym rozumieniu. Je-
stem zwolenniczką solidarności kobiet, dawania im szansy pokazywa-
nia, jak są wspaniałe, ale nie sądzę, że facetów należy zwalczać. Trzeba 
umieć z nimi żyć. Uzupełniać się. Nie musimy być konkurencją. Nigdy 
nie będę uważać, że słabsza profesjonalnie kobieta będzie lepsza niż 
kompetentny mężczyzna. Kompetencje nie mają płci. 
Nie jesteś fanką parytetów? 
Wprowadzanie takich rozwiązań na siłę nie robi niczego dobrego. Je-
stem oczywiście za tym, by mężczyźni chcieli korzystać z tego co mamy 
do przekazania, by kobiety były aktywne w każdej dziedzinie, także  
w polityce. Nie chcę jednak dzielić świata na męski i żeński. Inna spra-
wa, że mamy obecnie kryzys męskości. Mężczyźni przestraszyli się ko-
biet, które mocno stawiają na swój rozwój, mówią o tym i są w stanie 
poradzić sobie z wieloma aspektami życia. Ogarną obowiązki domowe, 
poradzą sobie w pracy, pójdą na studia podyplomowe i jeszcze organi-
zują się na co dzień. Z tym, że one musiały to wszystko udowadniać, 
walczyć o siebie, a facetom przyszło to naturalnie w ich patriarchalnym 
świecie. Przełamanie tego jest naszym wielkim sukcesem 
Jesteś bardzo aktywna na Instagramie. To przyjemność, zabawa, 
czy też konieczność? Znak czasów? 
Myślę, że media społecznościowe są poszukiwaniem bycia we wspól-
nocie. Kiedy zamieszczamy coś, dostajemy informację zwrotną. Jak się 

Dziennikarze TVP nie są już dziennikarzami, a zaczę-
li być kanałami od przekazywania treści tylko waż-
nych dla rządu, mają kreować obraz władzy wygod-
ny dla tej władzy. Jesteśmy świadkami odwracania 
się na pięcie wobec dziennikarzy mediów publicz-
nych. To ostracyzm, ale też ma swoje uzasadnienie.  
Z wieloma z nich pracowałam w jednej redakcji i widzę 
jak teraz patrzą na innych z niechęcią, pogardą. Ostat-
nio byłam w restauracji, był tam dziennikarz Wiado-
mości TVP, przepracowałam z nim wiele lat, ale nawet 
się nie odezwał, nie spojrzał na mnie, choć bardzo dłu-
go siedzieliśmy naprzeciw siebie. 



nam coś podoba to widzimy, że nie jesteśmy w tym odosobnieni. Jestem 
osobą komunikatywną. Tak też wychowałam syna, kontakt z drugim 
człowiekiem jest dla niego bardzo ważny, do dzisiaj utrzymuje relacje 
z dziećmi z przedszkola czy kolonii. Oczywiście najważniejszy jest kon-
takt osobisty, ale social media są ważnym uzupełnieniem relacji. Na In-
stagramie jest najmniej hejtu, obrazki dają ciepłe, pozytywne emocje. 
Osoby publiczne mogą pokazywać się z innej strony. Oczywiście jeżeli 
mają taką potrzebę. 
Pokazywanie prywatności to ryzyko. Nawet nie z powodu hejtu, ale 
dania przyzwolenia na komentowanie swojego życia. 
Często to naturalna potrzeba. Kiedy człowiek czuje się szczęśliwy, to 
ma potrzebę dzielenia się tym szczęściem ze światem. Miliony ludzi na 
świecie to robią! Kiedy nie ma możliwości podzielenia się pozytywnymi 
emocjami, to poczucie takie jest niepełne. 
O ile oczywiście informacje są prawdziwe, bo przecież zmorą social 
mediów i Internetu jest nie tylko wypaczenie informacji, manipula-
cja obrazem, ale po prostu fake. 
Do odbioru tych mediów trzeba być przygotowanym. To kwestia wy-
chowania dzieci, które trzeba uczyć, że media społecznościowe to tylko 
wirtualny świat, który nie do końca jest prawdziwy, że dziewczyny ze 

zdjęć w rzeczywistości tak nie wyglądają. Trzeba mocno akcentować, 
że świat wirtualny nie może zastąpić realnego. 
Ale zastępuje. 
To znaczy, że trzeba interweniować. Ja obserwuję syna i jego znajomych 
i nie widzę zagrożenia. Świat się zmienił, my bawiliśmy się na podwórku. 
Wracaliśmy do domu i nie byliśmy już ze sobą w kontakcie. Oni są. 
Ale nie byli na podwórku. 
Bo podwórek już nie ma. Są enklawy ze szlabanem i ochroniarzem. Ja 
bawiłam się na złomowisku, w bunkrach, łące, starym ogrodzie, przy 
jeziorku z zatopionymi czołgami, w piwnicach, na strychach. 
No właśnie. Grupa na fejsie zastąpiła podwórko? 
Świat nam się zmienił. Nie powiem, że jest lepszy albo gorszy. Jest inny. 
Ma mnóstwo pułapek, ale i wspaniałych możliwości. Nie wiem, czy trze-
ba z tym walczyć UE już walczy. Wprowadziła kodeks dobrych praktyk 
dla social mediów, youtube itd i comiesięczne kontrole. A w nim m.in. 
nakaz walki z trollami, fikcyjnymi kontami. W Europejskim Funduszu 
Społecznym ma być kasa na dofinansowanie instytucji antyfake’owych 
i odbudowę mediów tradycyjnych. W Brukseli uznano, że trzeba pomóc 
mediom tradycyjnym, bo media społecznościowe stały się zagrożeniem 
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dla demokracji w Europie. Spowodowały kryzys kataloński, wsparły 
Brexit. 
Ale to zupełnie inna sprawa niż brak podwórek. Tam, gdzie opnie zastę-
pują fakty - potrzebna jest edukacja, powrót do autorytetów. Konieczne 
jest uświadamianie, żeby ludzie mieli potrzebę sięgania do wiarygod-
nych mediów, a nie ślizgania się po tytułach. Dzisiaj tytuł coraz częściej 
nie ma nic wspólnego z treścią. Czytam „Dramatyczne rozstanie Beaty 
Tadli”, wchodzę, a tam jakaś wróżka zaocznie wywróżyła, że rozstanę 
się z partnerem. Tymczasem ktoś odbiera tytuł jako fakt. 
Wspomniałaś o zdjęciach na IG, o filtrach, obróbce zdjęć. Ostatnio 
modne stały się zdjęcia bez retuszu, panie pokazują się takie jakimi 
są. Pojawiają się nawet kampanie znanych marek. 
To się zaczęło już wcześniej, marka Dove dość często pokazuje w swo-
ich kampaniach różne kobiety - niskie, wysokie, szczupłe i mniej szczu-
płe, białe, czarne, żółte... Takie właśnie jesteśmy, więc takie kampanie 
są bardzo potrzebne. Kiedy jestem czesana podczas sesji zdjęciowych, 
fryzjer wkłada mi rękę we włosach i szuka czy mam doczepione, jestem 
pytana czy mam zrobione usta, czy mam zrobiony biust. Słyszą odpo-
wiedź negatywną i jest lekkie niedowierzanie. Barbie też wypuszcza lal-
ki z normalnymi proporcjami kobiety, a nie kosmicznymi! Trzeba poka-
zywać, jakie jesteśmy, a brak makijażu, cellulit, boczki i brzuch po ciąży 
nie mogą być traktowane w kategoriach bohaterstwa. Każda z nas jest 

inna! A jeśli będziemy kreować wyłącznie te osoby, które są zrobione, to 
wtedy podziwiamy nie urodę kobiety, ale pracę jej chirurga. 
O ile podziwiamy. Nie będę z pewnością odosobniony jeżeli po-
wiem, że powiększanie ust nie ma nic wspólnego z urodą. 
Są faceci, którym zrobiona kobieta się podoba. Kwestia gustu. Zresztą 
idealnych ciał nie ma, bo nie wiemy czym jest ideał, czym jest piękno. 
Nie ma definicji, to ocena subiektywna. Jeśli któraś z nas ma potrze-
bę skorzystania z usług chirurga, to jej sprawa. Nie krytykujmy tego. 
Ja jestem za pokazywaniem różnorodności, a nie lansowaniem jedne-
go wzorca, bo skończy się to atakiem klonów. Staram się stawiać na 
naturalność, no i nie lubię siebie niczym zasłaniać. Ani markami, ani 
plastikiem, ani sztucznością. Żyjemy w świecie, w którym najtrudniej 
być sobą, być naturalnym, być prawdziwym – choć z drugiej strony tak 
mocno wszyscy chcą być indywidualistami. To paradoks czasów. Rób-
my swoje. Każdy ma takie cechy, wokół których warto budować siłę. 
Nie twórzmy alternatywnych wizji samych siebie. 
Na koniec wrócę do mediów. Jest jeszcze jakaś funkcja, rola, stano-
wisko o którym marzysz? Misja do spełnienia? 
Na pewno jest. Czeka na mnie. I za to uwielbiam życie! Bo nigdy nie wia-
domo, co przyniesie (śmiech). 





Ksiądz  
– humanista
Nie bał się zrobić zdjęcia z imamem czy muzułmanką w hidżabie i opublikować w sieci. Nikomu nie od-
mawia chrztu – nawet, gdy odmówi inny kapłan. Przyjmuje zapłatę za sakrament, ale w postaci… ciasta 
własnej roboty. Spowiada nie tylko w konfesjonale, ale nawet w parkach, podczas spaceru. Czy ksiądz 
Bartek Rajewski wróci z Londynu do Polski i przemyci tym samym taki nowoczesny styl i świeżość? – Albo 
mi się wydaje, albo podobne pytania dziennikarze zadają Donaldowi Tuskowi – mówi roześmiany.
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Naszą rozmowę chyba trzeba zacząć od pytania: Czy widział ksiądz 
film dokumentalny Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”? 
Dobrze, że powstał taki dokument? 
Film Tomasza Sekielskiego budzi duże emocje. Nie wątpię w autentycz-
ność historii przedstawionych przez dziennikarza. "Któregoś dnia Duch 
Święty kopniakiem przewróci stół i trzeba będzie zaczynać od nowa” 
 – ostrzegał kilka dni temu papież Franciszek w przemówieniu do przed-
stawicieli diecezji Rzymu. Nie mówił wprawdzie o kwestiach związa-
nych z pedofilią, ale w mojej ocenie film redaktora Sekielskiego może 
być takim "kopniakiem Ducha Świętego". Niekoniecznie "stół zostanie 
wywrócony", ale zapewne nie wszystko, co jest na stole się ostoi. Nie 
sam fakt, że powstał taki film napełnia mnie smutkiem. Dobrze, że 
on powstał. Moje przerażenie budzą pokazane w nim historie skrzyw-
dzonych ludzi. Jednocześnie staram się nie zniechęcać, pamiętając  
o słowach Ojca Świętego Franciszka, skierowanych do księży rzymskich  
w czasie wielkopostnego spotkania. Papież powiedział: "Nie zniechęcaj-
cie się. Bóg oczyszcza Kościół". W moim przekonaniu tak właśnie jest  
z filmem Sekielskiego. W ten sposób Bóg oczyszcza swój Kościół. Skoro 
sami nie potrafimy, Pan zrobi to rękami Sekielskiego, Smarzowskiego  
i innych. Czas oczyszczenia zawsze jest bolesny. Ale bardzo potrzebny. 
Myślę też, że ważne jest, by oglądać ten film nie wyłącznie w kontek-
ście zła wyrządzanego przez księży, ale potraktować go jako okazję do 
zastanowienia się nad każdym złem, które ma konsekwencje na całe 
życie. Na przykład nad tym, co czuje dziecko porzucone przez rodzica, 
który odchodzi z dnia na dzień. To zło, którego rezonuje przez całe życie 
człowieka. Co do samej pedofilii, nie znam osobiście żadnego księdza, 
który dopuścił się takiej zbrodni. Statystyki pokazują, że na ponad 1400 
pedofilów jest jeden ksiądz. Pozostali są m.in. nauczycielami, trenera-
mi, wychowawcami, lekarzami, prawnikami. Ale ten jeden ksiądz pedo-
fil na 1400, to o jeden za dużo.  
Duże poruszenie w mediach wywołało spotkanie księdza  
z Imamem. Czego dotyczyło i skąd w ogóle na nie pomysł? Nie oba-
wiał się ksiądz reakcji nie tyle ludzi, ale też hierarchów kościoła?
Staram się postępować tak, jak uczy papież Franciszek. Bliskie mi są 
słowa papieskiego jałmużnika – kard. Krajewskiego, który niedawno 
powiedział: „Jezus łamał przepisy. Jego zachowanie było dla wielu kon-
trowersyjne. Tego samego wymaga od chrześcijan: szaleństwa, ryzyka 
i pójścia na całość”.  Spotkałem się z imamem w Birmingham, dzień 
przed historyczną pielgrzymką papieża Franciszka do Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. Wraz z przedstawicielem rady parafialnej naszej 
parafii, miałem okazję odwiedzić muzułmańskie domy modlitwy, ale też 
modlić się. To spotkanie miało być i było żywym apelem, by zamiast 
pielęgnować nieufność i podejrzliwość, łączyć siły w celu eliminowania 
rzeczywistych zagrożeń, wobec których stajemy już teraz, a które jesz-
cze silniej dotykać będą przyszłych pokoleń.
Oliwy do ognia z pewnością dodało zdjęcie, które wspólnie sobie 
zrobiliście. Jak zareagowali ludzie? 
Zawsze jest tak, że kontrowersyjne zachowania budzą kontrowersyj-
ne reakcje. Nie inaczej było i tym razem. Bardzo wiele pozytywnych  
i budujących reakcji, zwłaszcza w mediach społecznościowych, ale też 
pojedyncze przejawy ksenofobii, a nawet mowy nienawiści. 
Kiedy ksiądz trafił do parafii w Londynie i dlaczego?
Osobiście widzę w tym „palec Boży”, ponieważ wierzę, że nic bez woli 
Pana Boga się nie dzieje. Ksiądz Prymas, wówczas abp Józef Kowalczyk, 
po roku pracy w moim ukochanym miejscu na ziemi – Miłosławiu, wi-
dział mnie w nieco innej roli i w innym miejscu. Dlatego w sierpniu 2012 
roku przyjechałem do Londynu. Zawsze traktowałem decyzje Kościoła 
jako wyraz woli Bożej. Staram się postępować zgodnie z moim życio-
wym mottem: „Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła 
jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 31). Ufam Bogu 
i z tego powodu, gdy Prymas zaproponował mi wyjazd do Londynu, na-
tychmiast tę propozycję przyjąłem. Przez dwa lata byłem wikariuszem 
w parafii MB Częstochowskiej i Św. Kazimierza na Islington w Londy-
nie. Od pięciu lat jestem proboszczem parafii Św. Wojciecha na South 
Kensington w Londynie (byłe Duszpasterstwo Akademickie). Dlaczego 
akurat mnie tutaj przysłano? Chyba dlatego, że nie było to dla mnie ja-
kieś wielkie wyzwanie, ponieważ jeszcze w czasie seminaryjnym byłem 
przez pół roku na Florydzie, gdzie przyglądałem się, jak tam wygląda 
kapłańska posługa wśród Polonii. Byłem też przez miesiąc w Polskiej 

Misji Katolickiej w Nottingham, w Anglii, gdzie również pracowałem 
sprzątając w Ikei.
Jak żyje się na obczyźnie? To wymarzone miejsce do mieszkania? 
Londyn jest stolicą świata. Mieszkanie tutaj daje dużo możliwości, 
ale by z nich korzystać, trzeba mieć londyńskie dochody, których ja  
nie mam. Są zalety i wady mieszkania w metropolii. Przyznam szczerze, 
że nie jest to moje wymarzone miejsce i coraz bardziej jestem emigra-
cją zmęczony. Bo to jest emigracja. Jestem proboszczem polskich emi-
grantów. Proboszczem, który żyje jak emigrant. Mieszkam w wynaję-
tym mieszkaniu. Żartuję, że jest to chyba jedyna „plebania” na świecie, 
gdzie ksiądz katolicki mieszka z muzułmanami (są moimi bezpośred-
nimi sąsiadami – mieszkamy w jednym domu). Jestem duszpasterzem 
– emigrantem, który nie ma luksusowego samochodu, oszczędności, 
prywatnego domu w Polsce. Mój majątek to kilkaset książek i stara To-
yota Yaris. Mój prawdziwy majątek to ludzie, którym posługiwałem i po-
sługuję. To moi ministranci, dzieci komunijne. To małżonkowie, którym 
pomagam wyjść z emigracyjnych kryzysów i na nowo się pokochać. To 
moja parafia, której miarą sukcesu, podobnie jak miarą sukcesu Kościo-
ła, nie są statystyki. To jest mój skarb. To jest mój cały majątek. 

Jak wygląda typowy dzień księdza Bartka Rajewskiego?
Zaczyna i kończy się pracowicie. Zazwyczaj wstaję o 5.45. Odmawiam 
poranną modlitwę i jadę na siłownię lub pływalnię. O 9 zaczynam pracę 
w Biurze Spraw Małżeńskich Polskiej Misji Katolickiej, gdzie jestem od-
powiedzialny za kwestie dotyczące prawa kanonicznego. W ciągu dnia 
sprawuję Eucharystię. Kończę pracę o 17. Do domu wracam metrem  
i zajmuje mi to nieco ponad godzinę. Wieczorami jeszcze odwiedzam 
rodziny mojej parafii, czasem ktoś umówi się na spowiedź lub rozmowę, 
przygotowuję niedzielną homilię i inne teksty, które są później publiko-
wane w prasie w Wielkiej Brytanii i w Polsce, odpisuję na maile i listy. 
Dzień kończę zazwyczaj przed północą. Na brak pracy nie narzekam. 
Kiedyś znajoma siostra dominikanka zażartowała, że jak będę tyle pra-
cował, to nigdy nie znajdę sobie kobiety (śmieje się – przyp. red.) 
W Londynie, jak widać, nie musi chyba ksiądz obawiać się o wolność 
słowa. Otwarcie wyraża swoje zdanie, które – bardzo często – różni 
się mocno od zdania innych kapłanów.
Nie po to zostałem księdzem, żeby się bać. Cenię sobie wolność. Być 
wolnym, znaczy dla mnie być prawdziwym, być sobą. Tylko prawda wy-
zwala, czyni człowieka wolnym. Być wolnym to nie być w żaden sposób 
przez nikogo ani przez nic do niczego przymuszanym. Być wolnym, to 
znaczy nie działać pod żadnym przymusem, czy to psychicznym czy 
emocjonalnym; nie pozwolić sobą manipulować. Dzisiaj ludźmi się mani-
puluje, narzuca niekoniecznie dobre wzorce wartościowania i działania. 
Ludźmi manipulują pracodawcy, politycy, fałszywi prorocy, ale chyba 
najbardziej media. Być wolnym to kierować się określonym systemem 
wartości, być wiernym swoim ideałom, unikać konformizmu, czyli być 
sobą, być prawdziwym. 
W mediach polonijnych zamieścił ksiądz dosyć nietypowe ogłosze-
nie. W Polsce by to chyba nie przeszło. 
Ludzie mówią, że to odważna i niespotykana inicjatywa – zaproszenie 
do chrztu wszystkich, nawet tych, którzy nie żyją w związku sakramen-
talnym, albo z chrztem dziecka zwlekali bardzo długo. „To tak można? 
Normalnie, bez stresu, po ludzku?” – pytają. Oczywiście, że można.  
Nie znaczy to jednak, że będzie łatwo. Nie znaczy to też, że rezygnujemy 

Statystyki pokazują, że na ponad 1400 pe-
dofilów jest jeden ksiądz. Pozostali są m.in. 
nauczycielami, trenerami, wychowawcami, 
lekarzami, prawnikami. Ale ten jeden ksiądz 
pedofil na 1400, to o jeden za dużo.  
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z wymagań, które stawia przed rodzicami i chrzestnymi Kościół. Nigdzie 
jednak nie jest napisane, że warunkiem chrztu dziecka jest małżeństwo 
sakramentalne jego rodziców. Oczywiście, można tutaj zastanawiać się 
nad wiarą ludzi, którzy żyją jak małżeństwo, ale jednak bez ślubu. Życie 
jest jednak bogatsze od naszych domysłów. Każdego trzeba traktować 
indywidualnie, bo każdy ma swoją niepowtarzalną historię życia. Moje 
zaproszenie jest przede wszystkim zachętą do spotkania i rozmowy.  
W ten sposób zawiązuje się między nami relacja. Dalej już wspólnie za-
stanawiamy się, co możemy zrobić. Nie można człowieka przekreślać 
na samym początku. Każdemu trzeba dać szansę. Inspiracją dla mnie  
w tym działaniu, przez niektórych nazywanym zbyt marketingowym, 
był i jest dla mnie papież Franciszek. To on wciąż powtarza, byśmy ni-
komu nie odmawiali chrztu. Czyż nie tego uczy nas papież Franciszek? 
Myślę nawet, że jest on niezrozumiany i niedarzony sympatią przez wie-
lu księży właśnie dlatego, że wzywa do towarzyszenia, wymaga zaanga-
żowania i pracy, otwarcia, obecności, zaufania. Dlatego w naszej parafii 
towarzyszenie jest kluczowe. Towarzyszenie rodzicom, którzy chcą 
ochrzcić swoje dziecko, a którzy z Kościołem dotychczas mieli niewiele 
wspólnego. Towarzyszenie rodzinom dzieci pierwszokomunijnych, któ-
re zostały nieprzyjęte w innych parafiach. Towarzyszenie ludziom, któ-
rzy powrócili po latach do Kościoła. Towarzyszenie penitentom, którzy 
przyjeżdżają z różnych stron Anglii i po wielu latach proszę o spowiedź. 
Robi ksiądz rzadko spotykaną rzecz: wychodzi do ludzi. Nie spowia-
da jedynie w konfesjonale, ale też w innych miejscach. Jak wygląda 
taka spowiedź?
To naprawdę nic nowego. To normalna praktyka na przykład na piel-
grzymkach pieszych. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Jeśli ktoś chce 
się umówić na spowiedź, a nie spowiadał się przez kilka lat i obawia się 
długiego klęczenia przy konfesjonale, może się ze mną umówić na spa-
cer. Możemy iść do parku i rozmawiać. Taki spacer uzdrowienia często 
staje się spowiedzią generalną z całego życia.
Lubi ksiądz prowokować? Poruszenie wywołało kiedyś zdjęcie  
z muzułmanką, które oczywiście, nie przypadkowo, trafiło do sieci.
Lubię prowokować, bo lubię łamać schematy, wyrywać ze sfery kom-
fortu, zmuszać do myślenia. Kiedy w ubiegłym roku opublikowałem  
na moim facebookowym profilu zdjęcie, które zrobiłem sobie w metrze  
z muzułmanką w hidżabie, zostałem zaskoczony reakcją ludzi. Na kilka-
set komentarzy, niemal wszystkie były pozytywne. Jedynie kilka wyra-
żało dezaprobatę, a dwa można było zakwalifikować jako „mowę nie-
nawiści”. To zdjęcie zrobiłem po to, by pokazać ludziom, że kłamstwem 
jest, jakobyśmy się my – chrześcijanie i muzułmanie – nie lubili. To był 
całkowity spontan. Taki pomysł Ducha Świętego.

Pieniądze dla księdza mają duże znaczenie? Parafia w Londynie 
przyjmuje ofiary za sakrament chrztu, ale w nietypowej formie.  
I nie są to funty.
Osobiście bardzo cenię sobie wolność od posiadania. Naprawdę dla 
mnie nie jest istotne, aby mieć dobry samochód, markowe ciuchy, super 

telewizor, najnowsze gadżety itd. Cieszę się z tego, co mam i jestem 
od tego wolny. Mogę się tym dzielić, mogę to stracić i nie będzie mi  
z tego powodu przykro. Zauważam, że im więcej rozdaję, tym bardziej 
jestem wolny i szczęśliwszy. Inaczej jednak wygląda sprawa z finansami 
parafii. Trzeba zapłacić rachunki, raty za wynajem kościoła, czynsz za 
mieszkanie. To wszystko są niemałe koszta, w których powinni partycy-
pować wszyscy parafianie. Pieniądze nam z nieba nie spadną. Ale trze-
ba ludziom precyzyjnie pokazać, jak pieniądze przychodzą do parafii  
i w jaki sposób są wydawane. Dzięki temu finanse przestają być tema-
tem w tym złym sensie. Nie są pretekstem do pokątnego gadania o tym, 
co ksiądz ma, ile wydaje i dlaczego tak dużo. Wszystko jest powiedzia-
ne, więc nie ma o czym gadać. A jednocześnie stają się tematem, tylko w 
dobrym tego słowa znaczeniu. Ludzie orientują się, jak parafia funkcjo-
nuje, jakie ma przychody i wydatki, gdzie można by zaoszczędzić, a na 
jakim polu można sobie pozwolić na większe inwestycje. Żeby nie było 
żadnych wątpliwości, mamy zasadę, że zbieranych pieniędzy ksiądz 
nie tyka. Ludzie z rady parafialnej chodzą z tacą, zebrane pieniądze od-
kładają na bok. Wieczorem, po ostatniej mszy przychodzi część rady 
parafialnej, która zajmuje się finansami. Liczą wszystko, a na następ-
ny dzień wpłacają całość na konto parafialne. Dla mnie zostaje tylko 
kartka z sumą do wpisania w tabelę i do odczytania podczas ogłoszeń. 
A wracając do chrztu, bo trochę popłynąłem, rzeczywiście u nas jest 
częściowo bezpłatny. Mówię „częściowo”, ponieważ rodzice dziecka nie 
zostawiają pieniędzy, ale muszą upiec ciasto - upiec, nie kupić! Po Mszy 
inni parafianie mogą je kupić w naszej parafialnej kawiarence. 
Takie nowoczesne podejście do kapłaństwa przyciąga ludzi?
To nie jest nowoczesne podejście. To powrót do źródeł. Tak właśnie ro-
bił Chrystus. Mój ulubiony święty, a zarazem patron naszej parafii – Św. 
Wojciech za życia wyruszył do tych, z którymi mógł zacząć wszystko 
od początku. Może chciał u nich osiąść, założyć pustelnie, opowiadać  
o dobrym Bogu przez benedyktyńskie ideały: modlitwą i pracą. Zabił go 
tak naprawdę lęk tych, do których poszedł – lęk przed zmianą, pogań-
ski religijny fundamentalizm, pogląd, że ma być tak, jak zawsze było,  
a nie tak jak być powinno. Dlatego w naszej parafii nie boimy się nowości  
i zmian, do których wzywa nas Ewangelia. Nie boimy się też odważne-
go podejmowania drogi, którą wskazuje nam papież Franciszek. Jeste-
śmy ostrożni, by nie wpadać w zabójczy religijny fundamentalizm. Św. 
Wojciech uczy nas, że jeśli ktoś nie chce nas słuchać, mamy być kon-
sekwentni, ale nie w mówieniu. Po prostu mamy być tu gdzie jesteśmy  
i robić to, co do nas należy. Nie przekonanie kogoś jest największą war-
tością, ale wierność prawdzie. Chrześcijaństwo to nie religia menedże-
rów czy PR-owców, którzy na koniec roku budżetowego mają dowieźć 
Panu Bogu wynik. Chrześcijaństwo to religia wariatów, dla których mi-
łość jest ważniejsza od ich własnego życia. Takimi Bożymi wariatami 
chcemy być. 
Kiedy powrót do Polski i próba zaszczepienia takiego podejścia  
w naszych kościołach?
Albo mi się wydaje, albo podobne pytania dziennikarze zadają Donal-
dowi Tuskowi (śmieje się). Nie jestem jednak wybawcą, rycerzem, który 
wróci do Polski na białym koniu. Podkreślam – to nie jest żadne nowe 
podejście. W Polsce wielu tak właśnie postępuje. Mam taką cechę,  
że jestem „głośniejszy” w tym co robię. A co do powrotu do Polski – Bóg 
to wie. Kontrakt kończy mi się za trzy lata. Bóg mnie zawsze prowadził 
i nieustannie prowadzi. Nie ma przypadków. Tak też widzę mój wyjazd 
do Anglii. Bóg wie, co robi i wie, kiedy mam wracać. Ufam Mu bezgra-
nicznie. Stąd moje motto życiowe: „Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, 
otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” 
(Iz 40,31).

rozmawiał: Andrzej Kus /foto: archiwum bohatera

Chrześcijaństwo to nie religia menedżerów czy 
PR-owców, którzy na koniec roku budżetowego 
mają dowieźć Panu Bogu wynik. Chrześcijaństwo 
to religia wariatów, dla których miłość jest waż-
niejsza od ich własnego życia. Takimi Bożymi wa-
riatami chcemy być. 
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Czarownice  
nie płoną*

Sydonia von Borck i Elżbieta Dobberschütz – to dwie najbardziej znane postacie wśród lokal-
nych czarownic. Inteligentne, zaradne i wyróżniające się urodą. Odstające od przeciętności 
i wyprzedzające swoją epokę. Takie właśnie były zachodniopomorskie czarownice. 

Wysoki poziom histerii
Według historyków Europa polowała na czarownice przez trzy wieki. 
W Polsce pierwsze sądy przeprowadzano już w XV wieku, ale nasilenie 
nastąpiło w XVII i XVIII w. U podstaw zbiorowej histerii leżały kwestie 
społeczne i ekonomiczne, np. wojny, głód, klęski żywiołowe, poczucie 
strachu oraz niepewności. Szukano winnego, a któż nie pasował lepiej 
niż przedstawicielki płci pięknej, które znacząco różniły się od innych. 
 – Szukano winnego wśród kobiet, bo były one uważane za słabsze 

– wyjaśnia Jadwiga Kowalczyk-Kontowska, Starszy Kustosz z Muzeum 
Regionalnego w Szczecinku. Według słynnego „Mallleus Maleficarum” 
(pol. Młot na czarownice) czarownicą mogła być kobieta, która zajmo-
wała się zielarstwem lub medycyną. Mniszka, akuszerka, osoba wy-
kształcona lub urzekająca urodą.
Sprawy o czary były procesami inkwizycyjnymi. Postępowanie miało 
swoje korzenie w sądownictwie kościelnym, ale największe polowa-
nia rozpoczęły się, gdy sprawy o czary przeszły do kompetencji sądów 
świeckich. Co więcej, to właśnie inkwizytorzy papiescy jako pierwsi 
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uświadomili sobie, że nadużycia w stosowaniu tortur prowadzą do po-
myłek sądowniczych i domagali się rozwagi w postępowaniu sądowym. 
Dodatkowo, najwięcej stosów płonęło nie w krajach katolickich, ale pro-
testanckich. Najbardziej jednak wstrząsający jest fakt, że wiele osób 
zginęło w straszliwych męczarniach tylko z powodu czyjejś nienawiści 
lub dlatego, że ktoś chciał zawładnąć ich mieniem albo po prostu uka-
rać. – To były sprawy społeczne i psychologiczne, czysto ludzkie – pod-
kreśla Jadwiga Kowalczyk-Kontowska. Do okrutnego końca często do-
prowadzały absurdalne oskarżenia, np. krowa dająca więcej mleka niż 
krowa sąsiadki. Ginęły nie tylko kobiety (choć najczęściej), ale też męż-
czyźni, a nawet kilkuletnie dzieci. Czasem oskarżano o czary małżeń-
stwa lub rodzeństwa. Wystarczyło jedno pomówienie, by z szanowanej 
osoby stać się przeklętym człowiekiem, prowadzonym na stos wśród 
wrzasków tłumu. Wcześniej, przed wyrokiem, było oczywiście uwięzie-
nie, przesłuchanie, wymyślne tortury, znalezienie przyczyny oskarżenia 
i osąd. Najczęściej oskarżeni ginęli spaleni żywcem na stosie, czasem 
zdarzały się też inne wyroki, a bardzo rzadko: uniewinnienie. Według 
znawców, zazwyczaj procesy odbywały się we wsiach i małych mia-
steczkach. Rzadziej w dużych miastach, ale w nich także miały miejsce 
sprawy o czary. Według historyków polowania na wiedźmy odciągały 
uwagę ogółu od bieżących problemów. Egzekucje budziły postrach, ale 
były też widowiskiem graniczącym z rozrywką, poza tym kaci zarabiali 
na procesach o czary, więc w ich interesie była ich jak największa liczba. 
– Palenie czarownic rozładowywało emocje ludu, zło, które nagromadzi-
ło się w społeczeństwie, dotkniętym niepowodzeniami i klęskami – wy-
jaśnia Jadwiga Kowalczyk-Kontowska. Zarówno procesy, jak też egze-
kucje cieszyły się olbrzymim powodzeniem. Osoby zajmujące się magią 
były posądzane o spowodowanie różnych nieszczęść wobec sąsiadów, 
stąd zapewne ich społeczne przyzwolenie. Historyk idei i filozof, Ma-
rian Zdziechowski, nazwał procesy czarownic „najstraszliwszą kartą  
w historii okrucieństwa”.

„Czar” dworskiej intrygi
Synonimem „czarownicy” jest słowo „wiedźma”. Pochodzi ono od „wie-
dzieć”. Kobiety określane tym mianem, po prostu wiedziały więcej od 
innych. Wyróżniały się. Tym właśnie w większości zawiniły. Przerasta-
ły swoją epokę, jak Sydonia von Borck lub ich oskarżenie było narzę-
dziem w politycznej walce, jak w przypadku Elżbiety Dobberschütz. 
Pierwsza informacja o procesie o czary w Księstwie Pomorskim za-

kończonym stosem pochodzi z 1501 r., w Stralsundzie spalono kobietę  
o nazwisku Bukesche (Buke). W naszym województwie wiele procesów, 
prócz Szczecina, odbyło się w Szczecinku i okolicach Kamienia Pomor-
skiego (Radawka, Recław, Wrzosowo). Wyroki na osobach posądzonych  
o czary wykonywano też m.in. w Goleniowie, Golczewie i Trzebiatowie. 
Słynne miejsca straceń, z którymi związanych jest wiele lokalnych, re-
gionalnych legend to m.in. Długa Góra (Gostyń) przy drodze na Kamień 
Pomorski czy Wisielcze Wzgórze w Szczecinku. Dziś mało kto, o tym 
wie, a szkoda, bo to część naszej lokalnej historii, a te kobiety są warte 
upamiętnienia.
Jedną z zachodniopomorskich czarownic, jest związana ze Szczecin-
kiem, szlachcianka Elisabeth Dobberschütz (lub von Dobersitz). Po-
dobno była urodziwa, inteligentna i dumna. Jej sprawa choć równie 
dramatyczna, jak Sydonii, nie stała się elementem masowej wyobraźni, 
a dziś znana jest właściwie tylko historykom. Elisabeth była żoną Mel-
chiora von Doberschütza, wysokiego urzędnika księcia Jana Fryderyka 
(1542-1600). Ani ona, ani jej mąż nie pochodzili z Pomorza. Majątki rodu 
von Dobberschütz leżały w okolicach Krosna Odrzańskiego. Melchior 
wstąpił na służbę do Gryfity i dość szybko zaczął piąć się po szczeblach 
dworskiej kariery. Był książęcym łowczym oraz starostą Szczecinka. 
Niespodziewanie władca pozbawił go swych łask, skonfiskował dobra  
i wygnał z kraju. Uważa się, że stała za tym intryga uknuta przez najbliż-
szego doradcę księcia, Petera Kameke, któremu pomagał inny ambitny 
dworzanin, Jacob von Kleist. – Pozbycie się rywala im nie wystarczyło. 
Siecią intryg opleciono żonę Melchiora, pojawiły się pogłoski, że jest 
czarownicą – mówi Joanna Kościelna, kulturoznawca, badająca histo-
rię Księstwa Pomorskiego. W 1591 r. Elżbietę aresztowano i poddano 
przesłuchaniu. Oskarżycielem był Kleist oraz jego urzędnicy. Kobiecie 
postawiono zarzuty o charakterze politycznym: o trucie księcia, poda-
nie księżnej „eliksiru czarownic”, który uczynił ją bezpłodną oraz pró-
bę otrucia marszałka Kameke. Równolegle „badano” jej służące. Miały 
miejsce męczące konfrontacje. Obciążające zeznania wydobywano tor-
turami. 
Mąż próbował ją uratować, wskazując na to, że jest niewinna oraz 
w zaawansowanej ciąży. Niestety, nie udało mu się nic uzyskać w jej 
sprawie. Elżbieta w czasie tortur urodziła martwe dziecko. Wykonano 
na niej wyrok 3 marca 1592 roku w Szczecinie. Według źródeł histo-
rycznych najpierw ścięto ją na rynku obok ratusza, a później jej ciało 
spalono za Bramą Młyńską. Dziś pamiętają o niej nieliczni. – Sprawa 
Doberschütz jest dowodem na to, że ani szlacheckie pochodzenie, ani 
wysokie stanowiska, nie chroniły przed oskarżeniami o czarownictwo. 
I jednocześnie świadectwem, że zarzut o uprawianie czarów mógł być 
wykorzystany do walk politycznych, służąc eliminacji konkurentów do 
wpływów i władzy – dodaje Joanna Kościelna. 
Femme fatale Gryfitów
Najsłynniejsza Pomorzanka, ulubienica romantycznych artystów. 
Mowa o pięknej szlachciance Sydonii von Borck, ściętej i spalonej na 
stosie w 1620 roku w Szczecinie. Jej postać od lat inspiruje, zachwyca 
i jednocześnie budzi sprzeczne emocje. Według popularnej legendy to 
właśnie ona rzuciła klątwę na ród Gryfitów, przez co dynastia w ciągu 
krótkiego czasu zeszła ze świata bezpotomnie. Być może w złości, dum-
na dwórka odrzucona przez księcia Ernesta Ludwika, faktycznie powie-
działa o kilka słów za dużo. Po latach przypomniano sobie o tym i wy-
korzystano przeciwko niej. Jedno jest pewne: była niezwykłą kobietą.
Według historyków, to postać ambitna, inteligentna i niezwykle upar-
ta. Co więcej, szlachetnie urodzona piękność pochodziła z jednego  
z najświetniejszych rodów na Pomorzu: Borcków. Nie każdy wie, że ta 
familia początkowo była rodem słowiańskim, dopiero z czasem ulegli 
germanizacji.
 – Przybyli z Kołobrzegu i założyli „Wilcze Gniazdo” w Strzmielach  
– mówi Krystyna Milewska, Starszy Kustosz z Muzeum Narodowego  
w Szczecinie. To właśnie tam urodziła się Sydonia. Czym tak naprawdę 
zawiniła i dlaczego trafiła na stos? – Naraziła się rodzinie, ośmieliła się 
walczyć o własne dziedzictwo. Miała też silną osobowość i nie była lu-
biana – mówi Jadwiga Kowalczyk-Kontowska. Przerastała swoją epokę. 
Była oczytana, interesowała się zielarstwem i medycyną, wraz z siostrą 
walczyła o rodzinny majątek. 
Niestety ich działania nie przyniosły pożądanego efektu, a kobiety tuła-
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„Sabrina” Czarownice z Salem

Sidonia

„Jeździec bez głowy”

ły się po różnych miejscach. 
W końcu Sydonia znalazła miejsce w Marianowie, gdzie mieszkały sta-
re panny ze szlachetnych rodów.  Zmęczona życiem i zrażona do ludzi, 
odizolowała się od innych. Była już w podeszłym wieku i wolała w sa-
motności zgłębiać wiedzę z zakresu zielarstwa oraz medycyny, opieko-
wać się zwierzętami oraz warzyć piwo. Te zamiłowania stały się pod-
stawą do oskarżeń o czary! Przedstawiono jej kilkadziesiąt zarzutów, 
w tym: zabójstwa, kontakty seksualne z diabłem (którym rzekomo był 
jej kot), czy zajmowanie się praktykami trucicielskimi. Najważniejszym 
był jednak zamiar zniszczenia rodu Gryfitów. Ród wymierał, lecz raczej 
nie miało to związku z „klątwą Sydonii”. – Gryfici umierali na chorobę 
genetyczną. Żenili się w swoich rodach – wyjaśnia Krystyna Milewska. 
Świadkami oskarżenia Sydonii byli m.in. jej krewni. Kobieta nie chciała 
się przyznać do popełnionych zbrodni, więc poddano ją okrutnym tortu-
rom. W końcu ból sprawił, że się złamała, a po zeznaniach, trybunał wy-
dał wyrok śmierci. Jako, że była ze szlachetnego roku, najpierw ją ścięto, 
a później spalono jej ciało. 
Kiedy wykonano wyrok i gdzie? Historycy podają dwie daty: 19 sierpnia 
albo 1 września 1620 roku. Wyroku dokonano na placu egzekucyjnym 
przy Kruczym Kamieniu, blisko Bramy Młyńskiej (w pobliżu dzisiejszej 
Księgarni Zamkowej). – Dawniej w rocznicę jej śmierci do Szczecina 
przyjeżdżał starszy pan z Torunia. Był zafascynowany Sydonią i co roku 
ją honorował. W muzeum, pod jej obrazem, zostawiał bukiet czerwo-
nych róż – wspomina Krystyna Milewska. – W latach 90. XX wieku, pew-
ne towarzystwo ezoteryczne w rocznicę śmierci niezwykłej szlachcian-
ki co roku wieszało na drzwiach Księgarni Zamkowej czerwoną różę 
– dodaje dr Paweł Gut ze szczecińskiego Archiwum Państwowego.
Gdzie diabeł nie może…
Wśród innych osób, które dotknęła histeria polowań na czarownice jest 
m.in. Dorota Schwarz z Modlimowa. Spłonęła na stosie 19 maja 1679 
roku w Trzebiatowie. Czym zawiniła? Nie pozwalała sobą pomiatać i 
często popadała w konflikty z sąsiadkami. Najprawdopodobniej to któ-
raś z nich oskarżyła ją o czary. We Wrzosowie w 1680 roku syn oskarżył 
rodziców o konszachty z diabłem. Katarzyna Piepkorn i Jan Schulz zna-
li się na zielarstwie, chętnie pomagali mieszkańcom okolicznych wsi. 
Zostali uznani za czarowników, uwięzieni i postawieni przed sądem 
dworskim. Jan zmarł w czasie tortur, a Katarzynę spalono żywcem na 
stosie. Przyglądał się temu tłum gapiów, podobno wśród nich był też 
syn małżeństwa. 
Lista osób z regionu posądzonych o czary i zgładzonych lub zmarłych  
w czasie tortur jest długa. Tak jak wykaz absurdalnych oskarżeń. Więk-
szość z tych osób nie mała nawet najmniejszej styczności z magią, choć 
zdarzały się wśród nich postacie o szemranej reputacji. Jedną z nich jest 
znana ze szczecińskiej legendy Czarna Jolka. Słynna kobieta-kat. Podob-
no była piękną prostytutką i mieszkała na Starym Mieście. Oskarżono 
ją o czary, ale zlitował się nad nią kat. Uratował kobietę przed śmiercią,  
a ta została jego pomocnikiem. Podobno, gdy zmarł, to ona przeję-
ła funkcję kata miejskiego i słynęła z okrucieństwa. Z ofiary stała się 
katem. Pewnego dnia zakochała się w przystojnym mężczyźnie, który 
miał trafić pod jej topór. Uratowała go, lecz on nie chciał mieć za part-
nerkę kata. Oskarżył Jolkę o czarną magię. Tym razem trafiła na stos, 
a jej prochy rozsypano na polach za murami miasta. Czy była postacią 
prawdziwą? Nie wiadomo, choć jeden z historyków twierdzi, że faktycz-
nie taka osoba istniała. Podobno w ponure i wietrzne dni Czarna Jolka 
błąka się po Ratuszu Staromiejskim.

Zupełnie innym, ale jakże fascynującym przypadkiem, była historia 
dziewczyny, którą nazywano Agneta Daemonica (1577 r.), a której cia-
łem rzekomo władał szatan. – Historyk Paul Friedeborn ·w swojej słyn-
nej książce o Szczecinie, pisze, że jej współczuje, bo cierpiała od dia-
bła za innych ludzi, jako że „diabeł jest Bożym katem jak pisał Luter” 
– opowiada Joanna Kościelna. –  Diabeł pozbawił ją jednego oka, w oba 
ramiona wciskał ostre szpile, często rzucał ją na ziemię, a potem unosił 
w powietrze, wrzucał do wody, męczył na różne sposoby, ale nie zabijał. 
Agneta jednak pilnie chodziła do kościoła, słuchała kazań i przystępo-
wała do sakramentów. Tylko w świątyni była wolna od jego ataków. Frie-
deborn pisze, że muzyka kościelna działała na diabła, jak na biblijnego 
króla Saula, którego szał koił Dawid grą na harfie. Szczecińscy teolodzy 
wielokrotnie próbowali wypędzić z dziewczyny złe duchy, ale zawsze 
wracały. Agneta mówiła językami obcymi, potrafiła przepowiadać przy-
szłość, była przekonana, że dręczyło ją 5 diabłów, a jeden wrzucił ją do 
kadzi z piwem. Diabły uwolniły ją dopiero trzy lata przed śmiercią. Jej 
historia jest ciekawa, bo mimo długotrwałego, przez nią samą potwier-
dzanego kontaktu z demonami, nigdy nie oskarżono ją o czary!
Himmler i suknia od Burtona
Temat czarownic od wieków rozpala wyobraźnię artystów i historyków. 
Lokalne wiedźmy także stały się inspiracją dla wielu osób. Szczególnie 
Sydonia, której historia jest znana również poza granicami naszego 
kraju. Pisano o niej wiersze, powieści, malowano jej wizerunki. Wśród 
najbardziej znanych obrazów jest tzw. „Podwójny portret Sydonii von 
Borck” nieznanego artysty, który można podziwiać na wystawie „Złoty 
wiek Pomorza” w Muzeum Tradycji Regionalnych. Życiorys czarownicy 
i jej obraz stał się inspiracją m.in. dla szczecińskiego pisarza, architekta 
oraz miłośnika historii Leszka Hermana w książce „Sedinum”, po temat 
wiedźm z regionu sięgnął także w powieści „Biblia diabła”. 
Kolejny znany wizerunek Sydonii namalował w XIX wieku Edward Burne-
-Jones, obraz znajduje się w londyńskiej Tate Gallery. Dzieło było inspi-
rowane romansową powieścią o pomorskiej czarownicy pióra Wilhel-
ma Meinholda, którą na język angielski przetłumaczyła matka Oscara 
Wilde’a! 
Co ciekawe, ten wizerunek stał się też inspiracją dla twórców filmu 
„Jeździec bez głowy” Tima Burtona. Suknia Sydonii z obrazu jest ude-
rzająco podobna do kreacji jednej z postaci. Jak wykazało „małe śledz-
two” Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie faktycznie 
ten kostium był inspirowany obrazem prerafaelity. Co równie ciekawe, 
na szczecińskiej Akademii Sztuki Sydonii została poświęcona jedna  
z prac dyplomowych. Anna Basińska stworzyła nie tylko serię ilustracji, 
ale całą graficzną stronę jedynej oficjalnej biografii naszej „wiedźmy” 
napisaną w latach 80. XX wieku przez Bogdana Frankiewicza. Na ilustra-
cjach Sydonia wygląda jak współczesna kobieta. To znak, że jej historia 
jest bardzo uniwersalna, a sama bohaterka to jedna z nas.
Mało kto wie, że tematem czarownic interesował się Himmler. Tę kwe-
stię poruszyła w książce „Wiedźmy Himmlera” szczecinianka Katarzyna 
Marciszewska. – Zachowały się badania historyków, którzy prowadzili 
kartotekę rejestracji czarownic na terenie Niemiec (w tym naszego re-
gionu) na zlecenie szefa SS Heinricha Himmlera – mówi dr Paweł Gut. 
– Himmler interesował się metafizyką, parapsychologią, tajnymi orga-
nizacjami średniowiecznymi, Templariuszami, św. Graalem czy średnio-
wiecznym kultem Szatana. Ta kartoteka szczęśliwie ocalała i znajduje 
się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Znajduję się w niej między 
innymi ponad sto opisów spraw o czary, które miały miejsce na Pomo-
rzu. Każdy proces jest skrupulatnie opisany, kto, za co, w którym roku 
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i przez kogo został oskarżony, łącznie z opisem skąd pochodził kat i ile 
wziął za swoją pracę – wyjaśnia znawca.
A córce dam na imię Sabrina
Światowa popkultura także kocha wiedźmy. Literatura, muzyka, film  
i moda. Czarownice są wszędzie. Wśród nich jest rezolutna i niezależna 
nastoletnia Sabrina, która w pierwszej serialowej wersji była dowcip-
ną dziewczyną, używającą czarów w zwyczajnych codziennych sytu-
acjach. Netflix jej postać stworzył na nowo, opierając się na komiksie. 
Współczesna Sabrina porusza się już w mrocznym świecie, stając przed 
wieloma poważniejszymi problemami. Kolejny popularny współcze-
sny serial to „American Horror Story” i sezon zatytułowany: Coven. 
Trafiamy do współczesnej szkoły czarownic, która nie jest grzecznym 
pensjonatem dla panien. Nasze wiedźmy potrafią być okrutne, przebie-
głe, ale też bardzo wrażliwe. Urocze są siostry z „Totalnej magii”, które 
przez czary wpadają w tarapaty, zakochują się we właściwych (Sandra 
Bullock), bądź niewłaściwych mężczyznach (Nicole Kidman), cały czas 
trzymając się razem i nawzajem wspierając. Nie sposób nie polubić 
„Czarownic z Eastwick”. Zwyczajne śmiertelniczki stają się wiedźma-
mi, by zmierzyć się z samym diabłem o uwodzicielskim uśmiechu Jacka 
Nicholsona. W zupełnie innym klimacie utrzymany jest film grozy, ale 
też dramat psychologiczny „Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”. 
Trafiamy do Nowej Anglii XVII w. Na skutek działania „złowrogiej” (?) 
siły członkowie pewnej rodziny stają naprzeciwko siebie. Zaczyna się 
polowanie na „czarownicę”. Co więcej, jakiś czas temu dzięki książce 
„Kirke” Madeline Miller została przypomniana słynna wróżbitka i czaro-
dziejka z greckiej mitologii. Powieść już w dniu premiery znalazła się na 
liście bestsellerów New York Timesa! 
Czytając to wszystko, czy nie wydaje się Wam, że Sydonia także byłaby 
świetnym tematem na film? Podobno pomysł jest, tylko środków brak. 
Obecnie w Szczecinie możemy się zadowolić wiedźmami na deskach te-
atru. „Czarownice z Salem” (filmowa adaptacja pochodzi z 1996 roku) 
niedawno pojawiły się w Teatrze Współczesnym. Słynny proces i dra-
mat Arthura Millera przeniósł na sceniczne deski Adam Orzechowski.
Wiedźma – kobieta niezależna
Dziś czarownice stały się symbolem feminizmu. Współczesne wiedźmy 
to niezależne kobiety, które biorą sprawy w swoje ręce i żyją tak, jak 
chcą. Czarownice XXI wieku są świadome swojej seksualności, intelek-
tu, nie boją się być sobą. Stają w obronie swoich przekonań i w obronie 
innych kobiet.
 W 1968 r. w Halloween w Nowym Jorku zainaugurowano ruch WITCH – 
Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell (pol. międzynaro-
dowy kobiecy spisek terrorystyczny z piekła rodem), którego członkinie 
manifestowały pod giełdą na Wall Street i tańczyły sarabandę odziane 
w czarne peleryny.  W ten sposób wieszczyły niechybny spadek różnych 
akcji. Kilka godzin później faktycznie nastąpił spadek o półtora punktu, 
nazajutrz o 5 punktów procentowych. Być może przypadek, być może 
magia… 
Kolejna ciekawa inicjatywa, to hasło z plakatu na Marszu Kobiet  
w Waszyngtonie w 2017 roku: „Jesteśmy wnuczkami wiedźm, których 
nie zdołaliście spalić”. Wkrótce stało się mottem kobiet walczących  
o swoje prawa na całym świecie. Ciekawostką jest też fakt, że kiedy 
Donald Trump w 2017 r. objął urząd prezydenta, wiele tysięcy czarownic 
połączyło swoje siły pod księżycem w nowiu, by rzucić na niego klą-
twę i ograniczyć jego moc. Kilka z nich znalazło się u stóp Trump Tower  
w Nowym Jorku; inne odprawiały rytuały u siebie, przed ołtarzem, któ-
rego zdjęcia udostępniały w mediach społecznościowych z hasztaga-
mi #BindTrump i #MagicResistance. Jednocześnie w wielu miejscach 
USA pojawiły się grupy „wiedźm”, manifestujących w czarnych strojach  
i z maskami na twarzach. Panie walczyły o sprawiedliwość społeczną, 
występując przeciw policyjnym zbrodniom czy polityce rządu. Część 
ich działalności znalazła swoje odbicie także w Europie (również w Pol-
sce) i innych częściach świata. Kobiety walczą po prostu o godne życie, 
a to nic innego jak spuścizna po osobach, które w dawnych czasach za 
„bycie sobą” zapłaciły życiem. Według psychologa Wojciecha Eichel-
bergera duch czarownic odrodził się w umysłach współczesnych kobiet. 
Wiedźmy XXI wieku to, jego zdaniem, panie, które myślą inaczej i są 
niekonformistyczne.

#sydonianamural
W Polsce pojawiają się inicjatywy i ruchy, których celem jest oczyszcze-
nie z zarzutów niewinnych osób, które zostały uznane za czarownice. 
Temat podjęto m.in. w Gdańsku oraz Słupsku. Rehabilitacje osób, któ-
re straciły życie w wyniku zborowych histerii na punkcie czarnej magii 
od kilku lat są powszechne w Niemczech. Głównie za sprawą pastora 
Hartmuta Hegelera, który doprowadził do rehabilitacji tysięcy kobiet. 
Dzięki niemu o procesach i bestialskich torturach zaczęły mówić media, 
samorządowcy oraz duchowni. Prócz tego, dobre imię przywrócono też 
kilku kobietom w Szwajcarii i Belgii, a w Ameryce w 2001 roku zrehabili-
towano czarownice z Salem.
Pisząc artykuł, wpadłyśmy na pomysł, by naszą najsłynniejszą czarow-
nicę upamiętnić muralem. Nie tylko przypomnielibyśmy postać Sydonii, 
ale też wszystkie inne „wiedźmy”, które zostały zamordowane tylko 
dlatego, że odważyły się… być sobą. Co Wy na to?

autorki: Karolina Wysocka, Aneta Dolega/ foto: Podwójny portret 
Sydonii, Muzeum Tradycji Regionalnych wystawa "Złoty wiek Pomo-

rza", Fot. G. Solecki, A. Piętak *przeróbka cytatu „rękopisy  
nie płoną” z powieści „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa

źródła:
„Czary i czarownictwo na Pomorzu”, pod red. A. Majewskiej; „Cza-

rownice z Pomorza i Kujaw”, A. Koprowska-Głowacka; „Czarownice. 
Psychoza czy rzeczywistość”, M. Klasik

Anna Basińska „Sydonia”

Styl życia 45 



Filmy  
potrzebują ludzi

„Tworzymy filmy, w których priorytetem nie jest budżet, ale ludzie i pomysły, które za nimi stoją”. Green Box Europe, to europejska firma produk-
cyjna z biurami w Szczecinie. Została założona przez Miguela Gaudencio, portugalskiego producenta i reżysera filmowego, który w ciągu ostatnich 
20 lat został zatrudniony przez największe międzynarodowe marki, takie jak McDonald's, Coca-Cola i Calvin Klein, aby wprowadzać innowacje do 
reklam ich produktów. Reżyserię filmów (głównie filmów dokumentalnych) zajął się ponad 10 lat temu, współpracował z aktorami takimi jak Agata 
Kulesza czy Piotr Adamczyk. Filozofią Green Box jest wspieranie kreatywnych ludzi i dostarczanie wizjonerskich filmów niezależnie od ich rodzaju, 
czasu trwania i platformy na jakiej są prezentowane. Porozmawialiśmy o firmie z Miguelem i Angelique B. Grimm, dyrektorem generalnym i part-
nerem Green Box Europe. 
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Co nowego w firmie Green Box Europe? Rozwijacie się.
W zeszłym roku otworzyliśmy się bardziej na produkcję reklam. Szcze-
cin zaczyna dorastać do tego tematu, jest zapotrzebowanie na wyso-
kiej jakości produkcje. Na przykład w lutym weszliśmy w koprodukcję 
z Holandią. Dla Holendrów produkcja filmów w Szczecinie, czy w ogóle 
w Polsce jest o wiele tańsza. Ludzie nie mają świadomości, nie mają 
też wiedzy na temat tego jak bardzo jesteśmy wszechstronni i otwar-
ci na robienie komercyjnych rzeczy. Często są zaskoczeni, że reklama 
jest również częścią naszej pracy. Ponadto sprawdzamy czy nasza sio-
strzana firma w Mexico City zagłębi się w tamtejszy rynek. Jeśli chodzi  
o filmy fabularne, niezależne produkcje dokumentalne są bardzo ogra-
niczone na polskim rynku. Z powodu tego ograniczenia nie testowali-
śmy polskiego rynku dystrybucji. Nasze podejście w tym temacie się 
różni. Szukamy odbiorców na światowym rynku, gdzie istnieje duże za-
potrzebowanie na takie filmy. Mieliśmy zaskakująco pozytywne reakcje 
za granicą. Na przykład „Tattoo Girls” (2018) był popularny na kilku mię-
dzynarodowych festiwalach filmowych i miał ponad trzy miliony odsłon 
i to bez premiery w kinie.
Wszystko co robicie jest związane ze Szczecinem?
Tak, filmy, które tworzymy, są nierozerwalnie związane z miastem. 
Wszystkie dokumenty skupiają się wokół mieszkańców i miasta. Nasz 
ostatni projekt – „All About Love”, który aktualnie znajduje się w post-
produkcji, to sposób na ukazanie esencji Szczecina, lubię nazywać ją 
„rentgenem lub duszą miasta”. Ponad 70 osób, wśród których są pary i 
osoby każdego typu i w każdym wieku, twarzą w twarz, przed kamerą 
rozmawiają wyłącznie o miłości. Co prawda nie widzisz na filmie samego 
miasta, ale masz przed sobą ludzi stąd pochodzących. Nasz najnowszy 
projekt to historia miłosna z niespodziewanym zwrotem akcji. Oczywi-
ście to także produkcja związana ze Szczecinem. Cały pomysł opiera 
się na fakcie, że pracujemy tutaj, ale nasze filmy są pokazywane na ca-
łym świecie. Największym rynkiem jest rynek amerykański, ale nasze 
produkcje można również oglądać w Kanadzie, Japonii, Meksyku, Niem-
czech, Wielkiej Brytanii a ostatnio w Brazylii. Część artystyczną naszej 
twórczości traktujemy bardzo osobiście, ale chcielibyśmy zobaczyć jak 
w przyszłości Green Box Europe się rozrasta. Wiele lokalnych talentów 
opuszcza Szczecin i udaje się do innych miast, takich jak Poznań czy 
Warszawa, ponieważ na miejscu nie ma dla nich wystarczającej ilości 
pracy. Myślałem o tym, jak mogę powstrzymać tych utalentowanych 
ludzi przed wyjazdem z miasta. Oczywiście płacąc im za pracę. Skąd 

mielibyśmy zdobyć na to pieniądze? Z produkcji rzeczy komercyjnych, 
przy których ci młodzi ludzie mogliby pracować, które mogliby robić.
Jesteście niezależną grupą twórców. Tworzycie w Szczecinie, ale nie 
opieracie swojej aktywności na pomocy z miasta.
Miguel Gaudencio: Rzeczy, które robimy, nie potrzebują wsparcia ope-
racyjnego z jakiegokolwiek miejsca. Mamy cały sprzęt i studio fotogra-
ficzne, zespół ludzi, jesteśmy w stanie wszystko zrobić sami. Jednym  
z głównych kół napędowych i partnerem naszego zespołu jest niezwy-
kle utalentowany Sebastian Mucha, grafik, edytor i reżyser, który ma na 
koncie imponującą serię filmów prezentujących wiele rozpoznawalnych 
marek. Teraz potrzebujemy świeżej krwi, nowych talentów. Jestem za-
jęty robieniem własnych filmów dokumentalnych, moi ludzie tworzą re-
klamy a ja nadzoruję całą ich pracę. To bardzo utalentowana grupa ludzi 
i chcemy się rozwijać w tym kierunku.
W inwestowanie w młodych ludzi i miasto?
M.G.: Tak. Mamy w ekipie młody talent. To 16-letnia Mila Kreft-Sietnic-
ka, której mentorowaliśmy przez ostatni rok. Pomimo wieku ma już 
za sobą kilka festiwali filmowych. Wykazuje duży potencjał. Myślę, że 
jeszcze nie raz nas miło zaskoczy. Jest przykładem na to, co chciałbym 
robić: pomagać i szkolić młodych utalentowanych ludzi z tego miasta. 
Wierzymy w następne pokolenie szczecińskich filmowców. Chciałbym 
wypromować to piękne miasto, chciałbym aby nasza firma pozostała  
i pracowała tutaj. To nasza misja.
Dziękuję za rozmowę.

Green Box Europe (www.greenboxeurope.eu), którą założył Miguel Gau-
dencio ma na koncie wiele reklam oraz innych produkcji komercyjnych, 
filmów krótkometrażowych (showreel), teledysków i filmów dokumen-
talnych: m.in. „Desire For Beauty” (2013) o operacjach plastycznych, 
„Down, But Not Out!” (2015) o amatorskim boksie kobiet, „Tattoo Girls” 
(2018) - historię kilku kobiet, których cechą wspólną są tatuaże oraz 
„Offside” opowieść o damskiej drużynie piłki nożnej (2019). W przygo-
towaniu są: wspomniany w rozmowie „All About Love” oraz „Just Girls”. 

rozmawiała: Aneta Dolega /foto: materiały Green Box Europe
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Burzliwa
historia

Poloneza
„Polonez” to bez wątpienia jedna z ikon polskiego żeglarstwa. Na nim legendarny żeglarz Krzysztof Baranowski, w latach 1972-1973 
opłynął samotnie świat. Teraz, w Marina Club przy ulicy Przestrzennej jacht jest remontowany i już niebawem ponownie zobaczymy go 
na wodzie pod banderą YKP Szczecin. 

„Polonez” zbudowany został w 1972 roku. Dwumasztowiec ma 
niemal 14 metrów długości. Jego powierzchnia żagli to 80 metrów 
kwadratowych. Mimo że w ostatnich latach mogliśmy go już po-
dziwiać na wodzie wymagał remontu.   
– By ponownie zachwycał trzeba dostosować go do najnowszych 
trendów elektronicznych czy nawigacyjnych – opowiada Marcin 
Raubo właściciel Marina Club i komandor YKP Szczecin – Potrzeba 
zastosować w nim kilka przekształceń. Jestem przekonany, że zno-
wu będzie budził zachwyt i zrobi się o nim głośno. Trzeba jednak 
pamiętać, że jest za nim dość burzliwa historia. 
Zaprojektowany i zbudowany został w szczecińskiej Morskiej 
Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi przez Edwarda Hoffmanna  
i Kazimierza „Kubę” Jaworskiego. W 1972 roku, czyli tuż po zwodo-
waniu, kapitan Krzysztof Baranowski brał udział w transatlantyc-
kich regatach OSTAR’72. – W tym samym roku rozpoczął samotny 
rejs dookoła świata, który zakończył rok później – przypomina 
Raubo. 
W 1973 roku jacht został przekazany do Jacht Klubu szczecińskiej 
Wyższej Szkoły Morskiej, a w 1976 roku - ponownie Krzysztof Ba-
ranowski, tym razem wraz z żoną i dziećmi, popłynął na Wielkie 
Jeziora i Missisipi. Do kraju Polonezem wrócili przez Atlantyk.                        

Kolejnym właścicielem we wczesnych latach 90. XX w. został biz-
nesmen Lech Grobelny, który rozpoczął jego przebudowę na jacht 
turystyczny. Ten okres był dla statku niefortunny – Polonez został 
wyslipowany na ponad 20 lat, a jego przyszłość stanęła pod zna-
kiem zapytania. W międzyczasie zakupiła go Stocznia Szczeciń-
ska, jednakże nie zainwestowała w dokończenie jego przebudowy 
– opowiada komandor.
W XXI wieku kupiony został przez warszawskiego dewelopera, 
gruntownie wyremontowany i podczas obchodów Dni Morza  
w Szczecinie 13 czerwca 2008 uroczyście podniesiono na nim pol-
ską banderę. Od tego czasu jacht regularnie pływa, uczestniczy  
w regatach czy czarterach kontynuując historię prawdziwej że-
glarskiej legendy.
W 2018 roku jacht znowu zmienił właściciela. Nowy armator, 
członek YKP Szczecin, przeprowadza gruntowny remont właśnie 
w Szczecinie przy ulicy Przestrzennej pod okiem prawdziwego 
mistrza szkutnictwa Witomierza Witkowskiego oraz kapitanów 
Krzysztofa Baranowskiego i Filipa Gruszczyńskiego. Niebawem 
na Polonezie dojdzie do kolejnej dużej wyprawy, której szczegóły 
zostaną ujawnione wkrótce.

autor: Andrzej Kus / foto: archiwum YKP
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MOJE  
GRECKIE  

WAKACJE
Rodos z lotu ptaka przypomina nieco rybę, kuszącą smakiem, jak sama 
wyspa. To greckie cacko tonie w gajach oliwnych i w kwiatach oleandrów. 
Swoim gościom pozwala skryć się w cieniu starożytnych budowli, zrelak-
sować gdzieś nad lazurową wodą, albo na jednej z plaż, z których każda 
przypomina rajskie obrazy rodem z reklamy. To kwintesencja najlepszych 
wakacyjnych atrakcji, idealne miejsce do zwiedzania i wypoczynku.  



WIATR WE WŁOSACH 
Linia brzegowa wyspy jest zupełnie nieprzewidywalna, poszarpana na 
sto sposobów. Wnętrze zaś pokrywają skaliste pagórki porośnięte gaja-
mi oliwnymi i lasem piniowym. Przyjemne dla oka nieregularne brzegi, 
zderzające się z szybko piętrzącym się lądem i górami, ściągają tu przy-
jezdnych z całego świata. Jednak fenomen Rodos tkwi w tym, że mimo 
naprawdę sporego turystycznego obłożenia, wyspie udaje się zachować 
swą dawną autentyczność. Wystarczy, że choć na chwilę uciekniemy  
z miasta, a otworzą się przed nami widoki na małe wioski, oliwne sady 
i wąskie ścieżki, którymi miejscowi wożą towary osłami. A jeśli za cel 
obierzemy Embónas z najsłynniejszą na Rodos wytwórnią win Emery, 
będziemy nie tylko zwiedzać, ale też degustować miejscowe trunki.  
Całe Rodos można objechać samochodem w trzy, cztery dni, można 
też w miesiąc, jeśli ktoś lubi prawdziwy slow life. Turyści przyjeżdżają 
tu na okrągło, przez cały rok, więc wyrażenie takie jak "po sezonie" na 
Rodos nie istnieje. Najwięcej osób trafia tu oczywiście latem i wczesną 
jesienią, gdy słońce najdłużej pozostaje na niebie, oświetlając antyczne 
zabytki, rozległe plaże i zaciszne porty. Wietrzną plażę w Prasonisi na 
południu wyspy dobrze znają surferzy. To tu fale dochodzą do dwóch 
metrów wysokości. Z drugiej strony, po zawietrznej, na Morzu Egejskim, 
woda jest płaska, więc można uczyć się pływać na desce albo bić kolej-
ne rekordy prędkości. Wiele tu szkół wind i kitesurfingu. Niektóre z nich 
prowadzą Polacy.  
ECHA STAROZYTNEJ HISTORII
Każdy, kto był na Rodos, był też w Rodos – stolicy wyspy. W 304 r. p.n.e. 
portu miasta, Mandraki , strzegł uznany za jeden z siedmiu cudów staro-
żytnego świata, potężny brązowo-srebrny Kolos Rodyjski, zbudowany  

w hołdzie Heliosowi. Rodos do dziś przyciąga sławą starożytnego ko-
losa, ale też kojarzy się ze średniowieczną twierdzą zakonu joannitów, 
która opasuje stare miasto potężnymi, ciągnącymi się przez cztery kilo-
metry murami. Stare, zamknięte w murze miasto chroni budynki pamię-
tające początki XIV wieku. Jet tu też kilka meczetów, w tym największy 
– Sulejmana – to widoczny ślad zdobycia miasta przez Turków w 1522 
roku. 
W labiryncie bram i podwórek co chwila odkryć można coś zaskakują-
cego: ciekawie zdobioną fontannę (często pokazywana jest na pocz-
tówkach, ta z konikami morskimi), sklepik z antykami, kameralne patio. 
Warto patrzeć pod nogi – spaceruje się tu bowiem po chochlakach, ory-
ginalnych chodnikach wykonanych z wbijanych w beton białych i czar-
nych kamieni tworzących mozaikowe wzory. 
Miasto Rodos jest pełne przyjezdnych, ale też niektóre miejscowości na 
północy – Faliraki, Trianda czy Kalithea to turystyczne fabryki, przypo-
minające głośne hiszpańskie kurorty z tętniącymi muzyką dyskotekami. 
Spokój i ciszę można znaleźć za to na południu, choćby w uroczym Lin-
dos. Starożytne miasto, które odwiedził kiedyś św. Paweł, przylgnęło 
do nadmorskiej skały. W starożytności było prawdziwą morską potęgą. 
Podobno na wojnę trojańską właśnie stąd wypłynęło dziewięć statków. 
WIDOK ZE SZCZYTU 
Na szczycie kryją się jeszcze ruiny akropolu, gdzie kręcono słynne "Dzia-
ła Nawarony" z Gregorym Peckiem. Wzgórze ma 125 m wysokości. Nie 
jest strome, ale zamiast iść na piechotę, można wynająć Lindostaxi, 
czyli osiołka. To jedyny transport dozwolony w miasteczku. Na wschod-
nim wybrzeżu, na olbrzymim cyplu Tsambika, na szczycie zbocza nie-
czynnego wulkanu stoi klasztor. Każdego roku 8 sierpnia pielgrzymują 
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do niego kobiety starające się o dziecko, lub te, które chcą za potom-
stwo podziękować. Wchodzą na szczyt góry po kamiennych schodach, 
nierzadko na kolanach. 
Im dalej na południe od stolicy, tym tereny są mniej zaludnione. Różnice 
widać też w wybrzeżach, po zachodniej stronie są raczej kamieniste, 
po wschodniej łagodne i piaszczyste, obsypane kameralnymi, bezlud-
nymi zatoczkami. Na odpoczynek od historii, warto wybrać się do Pe-
taloúdes, Doliny Motyli, w której pnie drzew oblepione są owadami.  
Na pozór nie wyróżniają się one niczym szczególnym, ale po wzbiciu się 
do lotu prezentują jaskrawo czerwone skrzydła.  
 NAJPIERW SIESTA, POTEM UCZTA 
Grecki styl życia nie pozwala na wczesne chodzenie spać, za to pozwa-
la na siestę w godzinach szczytu i największego upału – od 14 do 17. 
Wówczas większość sklepów i lokali jest zwyczajnie zamknięta. Miej-
scowych spotkać można w kameralnych kawiarniach, jakich wszędzie 
tu wiele. Tego typu miejsca stanową centrum dyskusji o polityce, winie  
i pogodzie. Jesienią jest przyjemnie ciepło. O nogi popijających espres-
so, ouzo lub grających w szachy bywalców kafejek ocierają się rude 
koty.  
Życie na Rodos zaczyna się, jak wszędzie w basenie Morza Śródziem-
nego, około godziny 21. O tej porze mieszkańcy wsi, małych i dużych 
miast zapełniają tawerny. W wystroju wnętrz tych swoistych restaura-
cji nie ma nic, co mogłoby onieśmielać: proste stoły przykrywa cerata 
w kratkę, wyplatane krzesła czasami się chwieją. Nikt się tym jednak 
nie przejmuje. Najważniejszy jest suto zastawiony stół. Przyjezdni po-
winni wiedzieć, że podczas kulinarnych polowań sprawdza się znana 
wszędzie prawidłowość: jeść tam, gdzie miejscowi. Poza tym miesz-

kańcy wyspy wiedzą doskonale, że w jedzeniu nigdy nie chodzi wy-
łącznie o jedzenie, a do greckiego stołu nikt nigdy nie siada samotny.                                                                                                                                        
Jesienią w powietrzu unosi się woń smażonych bakłażanów, palonych 
orzeszków, czosnku i napęczniałych od słońca fig. Wszystko miesza się 
z aromatem ziół – tymianku, rozmarynu, oregano – które nawet rosnąc 
dziko na poboczu dróg, potrafią osiągać kolosalne rozmiary. Żadna inna 
kuchnia na świecie nie cieszy się taką popularnością jak śródziemno-
morska, która jest prosta i niczego nie udaje. Miejscowi praktycznie nie 
używają przepisów. Wszystko i tak najlepiej smakuje w prostych kombi-
nacjach: podsmażone, zgrillowane, zapieczone.
W antycznej Grecji gotowanie było religijną posługą, bogowie zaszczy-
cali swoją obecnością uczty śmiertelników. Dziś jedzenie jest dumą 
Greków, a wino jest ich pasją. W poszukiwaniu prawdziwych rarytasów 
warto pokręcić się po centrum wyspy, bo tutaj im dalej od turystycz-
nych szlaków, tym smaczniej. Podczas gdy turystyczne restauracje 
oferują głównie standardowe dania, na prowincji wciąż można zjeść 
proste potrawy, choćby zawiniątka uformowane z liści winogron, czy-
li dolmadakia, najlepiej smakujące w towarzystwie jogurtu greckiego. 
Są też zielone i czarne oliwki z sokiem z cytryny, czosnkiem i ziołami, 
ośmiornice w czerwonym winie, marynowane kapary i kalafior, ryby 
smażone, gotowane i grillowane, tzatziki - smak gór, w których pasą się 
kozy i rośnie dziki czosnek. Lokalną specjalnością na Rodos są kalmary 
przygotowywane na różne sposoby. Podaje się je na przekąskę lub jako 
danie główne. Leje się wino. Grecja nie jest celem wypraw dla wegeta-
rianina, czy abstynenta.

autor: Marta Legieć / foto: materiały prasowe
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Nadmorska 
elegancja 

Architektura nadmorska jest wymagająca. Eleganckie rezydencje w wypoczynkowych miasteczkach muszą być wkomponowane 
w naturalne otoczenie, a jednocześnie współgrać z okoliczną zabudową. Jedną z takich perełek w Międzyzdrojach, ma szansę 

stać się najnowszy projekt biura IDS Architekci.
Architekci szukali inspiracji do jego stworzenia w historii nadmorskich miejscowości. Przy projektowaniu ważny był dla nich kon-
tekst miejsca oraz relacja budynku z otaczającą go przestrzenią. – Architektura nie jest stricte nowoczesna, nawiązuje do przed-

wojennej zabudowy XIX-wiecznych pensjonatów nadmorskich. Wykorzystaliśmy typowe dla nich detale. Można powiedzieć,  
że elewacja apartamentowca jest współczesną interpretacją dawnej zabudowy – wyjaśnia architekt Katarzyna Sawicz. 

Budynek powstaje przy ulicy Bohaterów Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży i molo. Będzie to 
wysokiej klasy apartamentowiec z komfortowymi rozwiązaniami. Znajdą się w nim lokale o powierzchni 

od 35 do 120 m2. Każde mieszkanie zostanie wyposażone w balkon. Większość będzie miała widok na 
morze, inne na zabudowę miasteczka. – Najbardziej atrakcyjne zlokalizowane zostaną na ostatniej 

kondygnacji budynku. Będzie można podziwiać z nich zarówno wschody jak i zachody słońca - 
podkreśla Katarzyna Sawicz.  

Zaprojektowano sześć kondygnacji nadziemnych oraz dwie podziemne. Co więcej, na 
każdej klatce schodowej znajdą się dwie windy. – partamentowiec zostanie w całości 

podpiwniczony. W kondygnacjach podziemnych zostaną zlokalizowane hale gara-
żowe oraz funkcjonujące przez cały rok SPA z częścią basenową, relaksacyjną 

oraz gabinetami zabiegowymi - mówi architekt. W parterze zostały zapro-
jektowane lokale handlowo-usługowe,  

w tym gastronomiczne z niezależnymi wejściami. Każdy z nich posiada 
możliwość zaaranżowania zadaszonego ogródka przy wejściu. 

autor: Karolina Wysocka / foto: materiały prasowe 



Jesteśmy ekspertem w dziedzinie tworzenia wnętrz. Nasz wykwalifikowany zespół architek-
tów wnętrz kreuje przestrzenie idealnie dopasowane do ich potrzeb. Dajemy gwarancję najwyż-

szej jakości, nieszablonowych rozwiązań designerskich, precyzji wykonania i kompleksowości 
obsługi. Od 12 lat podążamy za nowoczesnymi rozwiązaniami, jednocześnie łącząc doświadcze-

nie z innowacyjnością. Nasze wnętrza to połączenie wyjątkowości, indywidualizmu, nowoczesne-
go i eleganckiego wzornictwa oraz perfekcji zachowanej w dbałości o najmniejszy szczegół.

ARANŻACJE 
I ARCHITEKTURA 

WNĘTRZ 

WNĘTRZA 
DLA WYMA-

GAJĄCYCH



foto: materiały prasowe

Stawiamy na szkolenia i nieustanny rozwój, aby 
zagwarantować najnowsze rozwiązania funkcjo-
nalne i wzornicze. Naszym celem jest tworzenie 
wnętrz dla ludzi wymagających, ceniących profe-
sjonalizm. Dostarczamy perfekcyjne zaprojekto-
wane i wykonane wnętrza w segmencie premium 
na rynkach krajowym i zagranicznym. Jako pre-
kursorzy nowatorskich rozwiązań wierzymy, że 
poprzez ciągłe doskonalenie i podążanie za zmia-
nami kreujemy nową jakość w zakresie obsługi, 
designu i budowania relacji z naszymi partnerami.

S-LINE STUDIO
Marta Sobieszek 606 806 160

Grzegorz Kumiszcza 663 888 082

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

www.s-linestudio.pl



ENKLAWA  
DLA WYMAGAJĄCYCH

To doskonałe rozwiązanie dla tych, co zamierzają zamienić dom na ekskluzywne mieszkanie. Przy ulicy Kalinowej dobiega końca 
budowa inwestycji Apartamenty Warszewo.

Przy ulicy Kalinowej, tuż przy Puszczy Wkrzańskiej, dobiega końca bu-
dowa ekskluzywnego osiedla. W ostatnim budynku inwestycji Aparta-
menty Warszewo znajdzie się 21 mieszkań: najmniejsze o powierzchni 
78. metrów kwadratowych, największe aż 115 metrów kwadratowych. 
W najwyższym punkcie mieszkania będą miały aż 3,5 metra wysokości. 
– Coraz więcej osób decyduje się na to, by dom jednorodzinny zamie-
nić na luksusowe mieszkanie. Właśnie do nich skierowana jest nasza 
oferta – mówi Krystian Surmacz z firmy Marina Developer. – Ulica Ka-
linowa znajduje się w najpiękniejszej, prestiżowej dzielnicy miasta,  
w otoczeniu mnóstwa zieleni. Jest spokój i cisza. Dominuje tutaj niska 
zabudowa. Mieszkańcy mają doskonały dojazd do centrum miasta,  
w pobliżu znajduje się przystanek autobusowy. Dodatkowo właściciele 
apartamentów, w cenie wymarzonego mieszkania, otrzymają dwa miej-
sca postojowe. Ci, którym i to nie wystarczy, będą mogli nabyć kolejne. 
Spokój i ciszę w apartamentach zagwarantują starannie dobrane mate-
riały budowlane z najwyższej półki. Na klatkach schodowych zastoso-
wane zostaną izolacje akustyczne, podobnie na ścianach znajdujących 
się między mieszkaniami, a nawet ściankach wewnątrz każdego z apar-
tamentów. 
– W każdym mieszkaniu znajdziemy trzyszybowe, dwukomorowe okna 
z szybami absorbującymi promienie słoneczne. Ogromną, kolejną zale-
tą będą balkonowe oraz tarasowe okna przesuwne, które nie posiadają 
progów – opowiada Surmacz. – W upalne dni ulgę przyniesie nam kli-
matyzacja. Mieszkania wyposażone zostaną w dwa agregaty znajdujące 
się w dwóch pomieszczeniach. Ogrzewanie podłogowe zamontowane 

zostanie w salonie, w korytarzu, w aneksie kuchennym czy w łazience. 
Wszystkim będziemy mogli sterować za pomocą mobilnej aplikacji. 
Apartamenty przygotowane zostaną w technologii Smart, którą gwa-
rantuje renomowana firma Fibaro. Za pomocą smartphona, z każdego 
miejsca na świecie, będziemy mogli zdalnie uruchomić kosiarkę i sko-
sić trawnik lub też, dzięki systemowi nawadniania, ten trawnik podlać.  
Ta sama aplikacja pozwoli sterować roletami, ogrzewaniem, czy uru-
chomić alarm. 
Dla wielu osób ważny jest skrawek zieleni oraz taras, na którym rano 
zjemy śniadanie i wypijemy dobrą kawę. Bezpośrednio z mieszkania 
położonego na parterze wyjdziemy na duży ogród z tarasem wykoń-
czonym deską kompozytową. Ogrody o powierzchni nawet 280 metrów 
kwadratowych przygotowane zostaną według projektu. Będą miały za-
łożone trawniki i posadzone rośliny. 
– Jestem przekonany, że przygotowane przez nas apartamenty spełnią 
oczekiwania wszystkich, nawet najbardziej wymagających klientów  
– podsumowuje Krystian Surmacz. – Doskonałe standardowe wyposa-
żenie, w połączeniu z najlepszymi materiałami budowlanymi sprawią, 
że nikt nie pożałuje, że wyprowadził się z domu na rzecz luksusowego 
mieszkania. 

autor: Andrzej Kus/foto: materiały prasowe



Profesjonalna, kompleksowa aranżacja wnętrz
- doradzamy, mierzymy, szyjemy, montujemy

- znakomita jakość
- firany, zasłony, rolety, karnisze, żaluzje, obrusy, poduszki, kapy, tkaniny...

Impresja Salon Dekoracji Okien
ul. Śląska 9, 70-432 Szczecin  |  tel. +48 91 48 32 127  |  kom. +48 603 863 786

www.salonyfiran.pl



Nowoczesne 
technologie 



Nowoczesne technologie to dla nas kierunek rozwoju: począwszy od technologii V-R 
wprowadzonej do oglądania wizualizacji, a skończywszy na dostarczeniu naszym 
klientom “inteligentnych wnętrz i inteligentnych kuchni”, wyposażonych w najwyż-
szej jakości systemy. Chcemy, aby ich użytkowanie było łatwiejsze i bardziej intu-
icyjne.
Klienta stawiamy na pierwszym miejscu. Jego potrzeby i oczekiwania są dla nas 
drogowskazem w procesie projektowania. Nasza twórczość, kreatywność, zaan-
gażowanie i innowacyjne rozwiązania przekładają się nazadowolenie klientów.

Pomaga w tym też kilkunastoletnie doświadczenie, kompleksowość w obsłu-
dze i coraz liczniejszy zespół, który może jednocześnie nadzorować projekt, 
tworzyć, projektować, dyskutować o produktach i być w ciągłym kontakcie 
z klientami, którzy zyskują czas, by skupić się na głównym obszarze swojej 
działalności. Mogą też mieć pewność, że wszystko pójdzie po ich myśli, 
a gotowy projekt zobaczą w wirtualnej rzeczywistości w studio dzięki 
wdrożonej przez nas technologii.





S-LINE STUDIO
Marta Sobieszek 606 806 160
Grzegorz Kumiszcza 663 888 082

ul. Walczaka 12/1-2
66-400 Gorzów Wlkp. 
www.s-linestudio.pl

Bezpieczeństwo, nieustanny rozwój i indywidualne 
podejście. Czerpiemy ze światowych trendów pre-
zentowanych na targach, korzystamy z elementów 
wnętrzarskich sprawdzonych dostawców i dobieramy 
wykonawców, którzy znają się na swojej pracy. W ten 
sposób klient oszczędza zarówno cenny czas, jak i pie-
niądze.
Zapraszamy do kontaktu oraz wizyty w salonie 
kuchni i galerii Szymona Brodziaka w Gorzowie przy 
ulicy Walczaka 12/1.



BILETY DO NABYCIA: bilety.fm, 
CIKiT na Zamku, kupbilecik.pl  

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

    intermedium.szczecin
     intermedium_szczecin

NIKT NIE JEST DOSKONAŁY
29.09.2019
godz. 17.00 i 20.00
Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie

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 50%
na zabiegi

Mona Lisa Touch

PROMOCJA 

20%
NA ZABIEGI

MONA LISA TOUCH



Apartament w miejscu idealnym
Malownicze uliczki, oryginalna architektura, dużo zieleni i wyjątkowy klimat. Pogodno to część Szczecina, w której niemal każdy chciałby 
zamieszkać. Dzielnica uchodzi za jedną z najbardziej prestiżowych w mieście. Dla osób poszukujących mieszkania w tej okolicy, mamy 
dobrą wiadomość – powstaje tam wyjątkowa inwestycja spółki Sowińskiego 72, a dokładniej Apartamenty Pogodno.

Projekt szczecińskiej firmy to propozycja dla wymagających klientów, 
którzy pragną mieszkać wygodnie, bezpiecznie i jednocześnie korzy-
stać z atrakcji oraz uroków miasta. Co więcej, wyjątkowość inwestycji 
to nie tylko piękna okolica, ale też ciekawa stylistyka budynków oraz 
doskonała lokalizacja.
Miejsce z duszą
Pogodno od lat jest obiektem pożądania dla tych, którzy szukają w na-
szym mieście swojego miejsca do życia. Dominuje tutaj zabudowa willo-
wa, jest wiele terenów zielonych oraz urokliwych zakątów. To miejsce, 
które ma swoją historię i klimat. W tej okolicy jest ciszej, spokojniej,  
a czas płynie wolnej niż w centrum Szczecina. Mieszkańcy miasta  
z przyjemnością przechadzają się uliczkami dzielnicy, podziwiają za-
dbane domy i ogródki. Nic dziwnego, że spółka Sowińskiego właśnie to 
miejsce wybrała na inwestycję.
Elegancja życia
Apartamenty Pogodno powstają przy ulicy Sadowskiego, blisko Kor-
pusu NATO, pomiędzy ulicami Bracką i Łukasińskiego. Osiedle tworzą 
dwa kameralne budynki o architekturze, nawiązującej do obiektów mo-
dernistycznych. Koncepcję wizualną stworzyła szczecińska pracownia 
Mellon Architekci, prowadzona przez Miłosza Raczyńskiego. Architek-
tura inwestycji ma podkreślać kameralny charakter inwestycji i wkom-

ponowywać się w okolicę.  Miejsce wyróżnia się nie tylko elegancją i kla-
są, ale też komfortem. Celem twórców było stworzenie mieszkańcom 
apartamentowców dobrej jakości życia. Każdy z 4-kondygnacyjnych 
budynków będzie posiadał po 41 mieszkań o wielkości od 42 do 106 m2, 
a do tego: garaż podziemny oraz cichobieżne windy w każdej klatce 
schodowej. Mieszkania na parterze będą miały tarasy ogrodowe, a te na 
wyższych kondygnacjach – balkony. Na wewnętrznym dziedzińcu znaj-
dzie się część rekreacyjna z placem zabaw. Inwestycja jest przyjazna 
osobom niepełnosprawnym.
Bliskość centrum
W sąsiedztwie Aparamentów znajdują się sklepy, placówki usługowe, 
przychodnie, szpitale oraz instytucje edukacyjne: szkoły oraz uczelnie. 
Pogodno uznawane jest za jedną z dzielnic, najlepiej skomunikowanych 
z innymi częściami miasta. W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki 
tramwajowe i autobusowe. W 12 minut można pieszo dotrzeć do jedne-
go z głównych węzłów komunikacyjnych – ulicy Wernyhory. 
Na spacer wśród zieleni można wybrać się do urokliwego Parku Kaspro-
wicza, na niewielkie zakupy domowe – do pobliskiego targowiska, a by 
skorzystać z boiska sportowego czy miejsca na ogniska wystarczy wy-
brać się na Międzyosiedlowy Park Rekreacyjny przy ul. Taczaka. 

autor: Karolina Wysocka/ foto: materiały prasowe

Telefon: 801 110 111  |  www.apartamentypogodno.pl



Wheel 
of Szczecin 

Waży aż 350 ton, pomieści ponad 250 osób. 55-metrowe koło młyńskie podbiło serca szczecinian. Niewiele osób wie o tym, że w wyścigu o nie 
Szczecin wygrał z Włochami. 

Wheel of Szczecin, czyli gigantyczne koło młyńskie, z którego bez wąt-
pienia skorzystały tysiące szczecinian oraz turystów, ma 55 metrów wy-
sokości. Do naszego miasta przywiozło je 21 olbrzymich, ciężarowych 
samochodów. W kolejnych pięciu przyjechała reszta osprzętu. Koło wy-
produkowane zostało we Włoszech.
– Mieliśmy do wyboru czy zostawiamy je we Włoszech i tam udostępnia-
my podczas jednej z imprez, czy przyjeżdżamy do Szczecina na Dni Mo-
rza – mówi Mariusz Gurgul, zarządca obiektu. – Wybór był jednak prosty. 
Znamy szczecińską imprezę od 10 lat. Przyjeżdżamy co roku z karuze-
lami, byliśmy też z mniejszym kołem. Wiemy, że Dni Morza to temat 
znany, wypromowany i dobry. Niektórzy narzekali podczas imprezy na 
brak przepustowości, że mało obsługiwanych jest gondol. Trzeba jednak 
powiedzieć, że serwis włoski cały czas trzymał na tym rękę. Przyjechało 
10 osób, które ze względów bezpieczeństwa nadzorowały pracę koła.  
W pewnych momentach nie pozwoliły nam wpuszczać do gondol więcej 
ludzi. Po dwóch dniach Wheel of Szczecin „chodził” już jednak pełną 
parą. 
Obecność serwisantów z Włoch była niezbędna. Koło młyńskie wypro-
dukowane było zaledwie kilka miesięcy wcześniej. To właśnie w naszym 
mieście po raz pierwszy woziło ludzi. Kolejnym powodem, dla którego 
właściciele wybrali nasze miasto, jest doskonała dostępność firm, która 
w każdej chwili jest gotowa do pomocy. 
– Na zachodzie również możemy liczyć na pomoc, ale trzeba na nią cze-
kać co najmniej trzy dni. Rozkładanie koła zajęło prawie trzy tygodnie. 
Stawialiśmy je pierwszy raz i musieliśmy mieć pod ręką specjalistów. 

Każdego dnia pracowało przy nim od 20 do 30 osób. Byli to kierowcy, ślu-
sarze, mechanicy. Współpraca z nimi jest doskonała. Wiedzą, że zależy 
na czasie, są bardzo elastyczni i są w stanie pomóc niemal natychmiast. 
W dzień montowaliśmy koło, w nocy współpracujące firmy przygotowy-
wały nam materiały. 
Wheel of Szczecin zamontowane ma 42 gondole, w tym dostępne dla 
osób niepełnosprawnych. Do każdej gondoli może wejść sześć osób. Są 
także dwie dla VIP-ów, ze skórzanymi siedziskami, które wyróżniają się 
również z zewnątrz – kolorem. Koło rozkładane jest na bardzo dużej po-
wierzchni. Waży aż 350 ton. Mimo gabarytów jest stabilne i bezpieczne. 
Jednocześnie jest obecnie jednym z najnowocześniejszych 55–metro-
wych kół w Europie. Ma imponujące podświetlenie, wewnątrz każdej 
kabiny znajdziemy nagłośnienie, dzięki mikrofonom wszystkie mogą 
indywidualnie komunikować się z obsługą. 
Właściciele koła przekonują, że tegoroczne Dni Morza Sail Szczecin 
2019 spełniły ich oczekiwanie. Zadowoleni są z frekwencji i organizacji 
wydarzenia. Przekonują, że mimo potężnego logistycznego wyzwania 
przy stawianiu koła młyńskiego nie wyobrażają sobie, że mogłoby ich 
zabraknąć na kolejnych imprezach. 
– Wiemy, jakim miastem jest Szczecin i warto tutaj przyjeżdżać. Oczy-
wiście będziemy również w kolejnych latach. Warto pojechać z Wheel 
of Szczecin, zobaczyć miasto z nieco innej perspektywy. Przekonać się, 
że jest to piękne miasto, z mnóstwem wody oraz zieleni – podsumowuje 
Mariusz Gurgul. 

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe
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LSJ HR Group  |  ul. Celna 1,   |  70-644 Szczecin
 www.lsj.pl  |  e-mail: biuro@lsj.pl

Agencja doradztwa personalnego,  
a agencja pracy – 3 najważniejsze różnice

Nasze wyobrażenie o funkcjonowaniu obu typów agencji prowadzi 
praktycznie do jednoznacznego zrównania zakresu działalności. Tym-
czasem agencję doradztwa personalnego od agencji pracy różnią za-
równo metody działania, jak i zakres działań. Łączy natomiast rezultat, 
jakim jest wskazanie pracodawcy, pracownikowi i kandydatowi  wspól-
nego celu. 
Co kryje się pod nazwą agencja doradztwa personalnego i agencja pracy? 
1.    Zaawansowane narzędzia, pogłębione wywiady
Agencja doradztwa personalnego działa niczym profesjonalna swatka, 
korzystająca z wielu stale udoskonalanych narzędzi, której zdaniem 
jest połączenie idealnego kandydata z potrzebującym go pracodawcą. 
W tym celu pracownicy agencji korzystają z wielu narzędzi, takich jak: 
•    executive search – metody pozwalającej dotrzeć do kandydatów  
z poziomu kadry zarządzającej i managerskiej oraz wysokiej klasy spe-
cjalistów, którzy osiągają sukcesy zawodowe, a którzy nie szukają pracy
•    direct search (headhunting) – metody poszukiwania potencjalnych 
kandydatów w celu zaproszenia ich do uczestnictwa w procesie rekru-
tacyjnym. Polega ona na bezpośrednim i precyzyjnym dotarciu do osób, 
o których wiemy, że potencjalnie spełniają założenia pracodawcy
•    wywiadu behawioralnego – metody stosowanej przy rekrutacji na 
stanowiska specjalistyczne i menadżerskie, polegającej na zadawaniu 
takich pytań, które pozwolą uzyskać informacje o zachowaniach w kon-
kretnych sytuacjach i wykazać cechy kandydata pożądane do pracy na 
danym stanowisku
•    assesment i development center – techniki diagnostyczne oparte 
o testy i zadania sytuacyjne, których celem jest ocena specyficznych 
zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych
•    testy psychometryczne FRIS®, FACET5 i Thomas International, czyli 
badania osobowości zawodowej. 
Koszt skorzystania z tych narzędzi jest po stronie pracodawcy. Zdarza-
ją się jednak kandydaci, którzy chcą zainwestować w lepsze poznanie 
swoich predyspozycji i zakupują np. testy psychometryczne. 
2.    Więcej niż rekrutacja 
Agencja doradztwa personalnego  to coś więcej niż usługi rekrutacyjne. 
To także wszelkiego rodzaju doradztwo, dzięki któremu pracodawca 
korzystający z pomocy agencji, będzie umiał lepiej komunikować się 

ze swoim zespołem, wychodzić naprzeciw potrzebom pracowników  
i precyzyjniej podkreślać wartości, którymi się kieruje w obszarze za-
wodowym.
LSJ HR Group w swoich szeregach ma niezwykle doświadczonych i me-
rytorycznie przygotowanych trenerów i konsultantów, którzy wspiera-
ją pracodawców i ich pracowników poprzez zbadanie  potrzeb, a następ-
nie szkolenia z zakresu umiejętności twardych lub miękkich (zależnie 
od efektu badania), mentoring na wszystkich szczeblach decyzyjności, 
po zbudowanie strategii rozwoju lub employer brandingu. 
Takie całościowe podejście do tematu HR przynosi znakomite rezulta-
ty. Jeżeli bowiem diagnozujemy, gdzie leży i jaki jest problem, możemy  
z pomocą ekspertów go naprawić, a tym samym polepszyć swoją pozy-
cję na tym wysoko konkurencyjnym rynku pracy. 
3.    Praca tymczasowa, czyli agencja pracy
Praca tymczasowa, leasing pracowniczy, outsourcing to terminy, które 
sprowadzają się do jednego: zatrudnienia przez agencję pracy i wykony-
wania zadań służbowych we wskazanej przez agencję firmie. To forma 
pracy, która zyskuje na popularności na całym świecie. Jak wskazują 
prognozy serwisu Pracuj.pl, w 2020 roku 50% pracowników w USA bę-
dzie zatrudniona w oparciu o umowy kontraktowe lub tymczasowe.
W Polsce niestety nielegalne praktyki powodują, że wiele osób stroni 
od tego typu zatrudnienia. LSJ HR Group każdego dnia łamie złą passę 
tej terminologii i przekonuje kandydatów zainteresowanych pracą na 
produkcji, czy w magazynie, że nic nie tracą, a tylko zyskują, podejmu-
jąc zatrudnienie tymczasowe. Jest to również doskonałe rozwiązanie 
dla pracodawców, gdyż zyskują elastyczność i szybkość zatrudnienia 
oraz brak konieczności prowadzenia teczek osobowych oraz kosztów 
prowadzenia kadr. Często też agencje pracy wspierają firmy w zatrud-
nieniu cudzoziemców i pomagają w przejściu przez zawiłą procedurę 
legalizacji zatrudnienia obcokrajowców. 
Na koniec warto dodać, że działająca zgodnie z prawem agencja pracy 
nie pobiera żadnych opłat od kandydatów i pracowników za znalezienie 
pracy i zatrudnienie, nie zabiera nawet najmniejszej części wynagro-
dzenia i zawsze walczy o jak najlepsze warunki  zatrudnienia. Wypłaty 
trafiają na konta pracowników na czas, pracownicy mają pełne ubez-
pieczenie zdrowotne oraz zagwarantowaną opiekę doradcy. Czy war-
to? Zdecydowanie tak.

Agencję doradztwa personalnego z agencją pracy łączy przede wszystkim to, iż pomoc kandydatowi w znalezieniu pracy  jest świadczona zupełnie 
bezpłatnie przez wyspecjalizowany zespół doradców.  A na czym polega różnica i gdzie lepiej się zgłosić po wsparcie? 



I SILNE  
KOBIETY

Magnolie, Mercedes-Benz 

Magnolie Biznesu to popularny plebiscyt portalu Kobietowo.pl, który promuje wyjątkowe panie ze Szczecina  
i regionu. Docenia kobiety aktywne i przedsiębiorcze. Jego symbolem jest magnolia, kwiat wiecznie zielonego 
drzewa, który symbolizuje nadejście wiosny, a także piękno i wytrwałość. 
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Mercedes-Benz Mojsiuk  |  ul. Pomorska 88  |  70-812 Szczecin - Dąbie  |  tel. 91 48 08 712
      /MercedesBenzMojsiuk  |  www.mojsiuk.mercedes-benz.pl

Plebiscyt, którego Gala Finałowa odbyła się 
w pierwszy dzień wiosny, miał także swoją 
letnią kontynuację. Laureatki konkursu, 
m.in.  Małgorzata Narożna , Anita Karyń, Ali-
cja Kowalska i Katarzyna Opiekulska wzięły 
udział w uroczystym wkopaniu drzewka ma-
gnolii w bardzo oryginalnym miejscu bo na 
terenie dealera Mercedes-Benz Mojsiuk.
Akcja symbolizuje laureatki konkursu, któ-
re podobnie jak rozkwitające kwiaty tego 
drzewka, rozwijają swoje pasje i działania 
biznesowe, dając przykład do działania in-
nym kobietom. Magnolia jest tego symbo-
lem i inspiracją.
Miejsce posadzenia drzewka zostało wy-
brane, mając na uwadze jedną z kategorii 
konkursu, a mianowicie; „She’s Mercedes by 
Mercedes-Benz Mojsiuk”. Miała ona za zada-
nie docenić i wyróżnić panie, które w wybit-
ny sposób odznaczają się w świecie biznesu, 
a także są miłośniczkami motoryzacji. Te ak-
tywne zawodowo  kobiety łączą umiejętnie 
ze sobą trzy światy: zawodowy, prywatny 
i świat pasji. Tutaj wyróżnienie przypadło 
Halinie Kozak, która jest wybitnym doradcą 
podatkowym.
Po akcji sadzenia zarówno laureatki, jury 
jak i uczestniczki konkursu wzięły udział  
w jazdach testowych najnowszymi modela-
mi mercedesa.
ad / foto: Jarosław Gaszyński



Twój  
pozytywny obraz

Angelika Muchowska to kobieta wielu talentów – specjalista ds. wizerunku i promocji, tłumacz języka angielskiego, konferansjer oraz prezenter. 
Wszystkie te zajęcia udało się jej połączyć w jedno. AM Brand to agencja wizerunku, ale nie tylko.

Mówi się, że kluczem do sukcesu, rozwoju oraz utrzymania własnego 
biznesu jest marka i wizerunek. We współczesnym świecie wiele cza-
su poświęca się kreowaniu pozytywnego obrazu firm lub konkretnych 
osób. Dlaczego jest to tak istotne? – Dbanie o wizerunek jest ważne 
z wielu aspektów. Poprawia reklamę, tym samym pomaga zwiększyć 
sprzedaż usług czy towaru. Wpływa na bycie postrzeganym jako dobry 
partner. Przy dużej konkurencji na rynku odpowiedni wizerunek może 
spowodować, że to właśnie my zostaniemy wybrani – wyjaśnia Ange-
lika Muchowska.
Wizerunek – podstawa tworzenia biznesu
Właścicielka AM Brand doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny 
w dzisiejszych czasach jest nasz obraz. Przez wiele lat budowała wi-
zerunek dużej, skandynawskiej firmy związanej z energią odnawialną, 
będąc tam jednocześnie specjalistą ds. komunikacji, rzecznikiem oraz 
specjalistą w zakresie public relations. Widząc rosnące zapotrzebowa-

nie na kompleksowe usługi, postanowiła rozpocząć własną działalność. 
– Organizowałam konferencje i zauważyłam, że najlepiej takie wydarze-
nie prowadzi osoba, która dba też o wizerunek firmy. Konferansjer to 
najbardziej poinformowany człowiek. Do tego, Szczecin jest miastem 
międzynarodowym, mamy tu wiele zagranicznych firm, dlatego po-
trzebny jest tłumacz, by przełożyć treść, przywitać gości czy popro-
wadzić wydarzenie. AM Brand łączy więc usługi agencji wizerunkowej, 
konferansjera i tłumacza – wyjaśnia.
Oferta agencji Angeliki Muchowskiej jest kompleksowa. Po pierwsze, 
właścicielka AM Brand jest konferansjerem polsko-angielskim oraz 
prezenterem. – Skończyłam filologię angielską na Uniwersytecie Szcze-
cińskim. Zapewniam profesjonalne prowadzenie wydarzeń i tłumacze-
nia – podkreśla. Dzięki doskonałej znajomości angielskiego, oferuję 
dwujęzyczne wystąpienia i współpracę w zakresie przemówień oraz 
prezentacji. Pani Angelika bierze aktywny udział w prowadzeniu powie-
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rzonych jej wydarzeń, zarówno jeśli chodzi o oficjalne eventy, jak też 
te o lżejszym charakterze. Ma doświadczenie w prowadzeniu spotkań 
z pracownikami i targów branżowych, imprez okolicznościowych oraz 
tych skierowanych do najmłodszych czy rodzinnych pikników. Warto w 
tym miejscu dodać, że od wielu lat jest również praktykującym tłuma-
czem oraz copywriterem.
Angelika Muchowska prowadzi też profesjonalne doradztwo szeroko 
pojętego wizerunku. Oferuje  wsparcie w tworzeniu marki pracodawcy 
(employer branding) i osobistej (personal branding), relacji społecznych 
(public relations) czy marketingu rekrutacyjnego. Pierwsze z wymienio-
nych działań sprawia, że obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają  
w firmie atrakcyjne środowisko rozwoju dla swojej kariery. – W woje-
wództwie mamy około 7% bezrobocia, więc firmy dbają o to, żeby kan-
dydaci wybierali ich ofertę pracy. Rozpowszechnianie dobrego wizerun-
ku sprawia, że łatwiej i szybciej idą rekrutacje – mówi pani Angelika. 
Employer branding pomaga także tworzyć przyjazną atmosferę oraz 
komfortowe warunki w pracy. – Pomagam w spotkaniach zarządu z pra-
cownikami. Podpowiadam np. jak zrobić przemowę, która zmotywuję 
zatrudnionych – dodaje.  
Co jeszcze? – Buduję ogólny wizerunek firmy. Tworzę strategie i poma-
gam wejść na rynek, stworzyć plan komunikacyjny. Buduję rozpozna-
walność – wymienia właścicielka AM Brand. Kolejny zakres działań, 
czyli marka osobista, pomaga zbudować reputację i zwiększyć swoją 
wartość na rynku. – Obecnie współpracuję z psychologiem sportu. Bu-
duję jego markę w oparciu o jego imię i nazwisko. Personal branding po-
maga wejść na rynek, rozwinąć markę, ukierunkować ją, znaleźć grupę 
docelową oraz odpowiednie kanały przekazu – tłumaczy pani Angelika. 
To dobre rozwiązanie dla lekarzy, trenerów, polityków, specjalistów 
branżowych i tematycznych. Angelika Muchowska dba także o relacje 
promocyjne. Oferuje wsparcie i koordynację w nawiązaniu kontaktu  
z uczelniami, fundacjami, biurami promocji miasta oraz innymi placów-
kami w imieniu swoich klientów.  Dbam o dobre więzi między klientami 
a instytucjami – tłumaczy. 
Odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców
AM Brand oferuje znalezienie dostawców usług, monitorowanie prze-
biegu kampanii, zaplanowanie strategii promocyjnej lub koncepcji 
marki i wsparcie ustalaniu celów.  Do kogo skierowana jest oferta?  
– AM Brand jest dla osób, które potrzebują wsparcia, doradztwa w roz-
wijaniu firmy, a także dla tych, które nie mają pomysłu na swój biznes  
i jego organizację. Agencja pomoże także w szczegółach organizowania 
różnych wydarzeń – mówi Angelika Muchowska. Praktycy doskonale 
znają rynek i kanały reklamowe, w których warto się pokazywać. Wie-
dzą, w jakich miejscach warto się pokazać oraz jakie działania podjąć, 
by dotrzeć do odpowiedniego grona odbiorców.
Dobra agencja wizerunkowa to szereg korzyści dla przedsiębiorcy. Po-
zwala zaoszczędzić czas. – Klient ma osobę, która ściąga różnych pod-
wykonawców, np. grafików i programistów – wyjaśnia pani Angelika. 
Skorzystanie z usług AM Brand to także gwarancja jakości. – Wszystkim 
koordynuje jedna osoba, jest jeden pomysł. Profesjonalista dba o to, 
by wizja była cały czas obecna i spójna. Czuwa nad tym, by koncepcja 
była jednolita – tłumaczy Angelika Muchowska. Współpraca z agencją 
pozwala również zaoszczędzić pieniądze. – Jeśli ktoś nie zajmuje się 
profesjonalnie budowaniem wizerunku, to nie wie, ile kosztują reklamy 
w radiu, gazecie czy na portalu internetowym. Nie wie, gdzie znajdzie 
najlepszego odbiorcę.  Agencje tym żyją, znają rynek. Klient dzięki pro-
fesjonalnej obsłudze zaoszczędza pieniądze na tzw. pomyłkach rekla-
mowych – podkreśla właścicielka AM Brand. 
Dodatkowo, agencje wizerunkowe doskonale orientują się w świecie 

mediów społecznościowych, które w dzisiejszych czasach są bardzo 
ważnym miejscem prezentacji. Warto mieć na uwadze, konkretne por-
tale, które mają różnych odbiorców. Jedne firmy lepiej zbudują swój wi-
zerunek na Instagramie, inne na Facebooku. – Agencja pomoże w świe-
cie social mediów, od stworzenia kanału i dopracowania odpowiedniej 
grafiki, po profesjonalne prowadzenie profilu. Będzie na bieżąco śledzić 
wszystkie nowości i cały czas monitorować profil. Specjalista pomoże 
w doborze reklam, podpowie jak ukierunkować post, ująć go treścio-
wo oraz wizualnie tak, by pieniądze włożone w marketing się zwróciły  
– dodaje Angelika Muchowska. 
Zapotrzebowanie na takie działanie jest bardzo duże, podobnie jak 
potrzeba całościowych usług. Sprawny marketingowiec i organizator, 
specjalista ds. wizerunku i promocji, zaangażowany konferansjer oraz 
tłumacz w jednym to odpowiedź na potrzeby dzisiejszych klientów.  
– Warto mieć jednak na uwadze to, że tworzę agencję wizerunkową,  
a nie reklamową, choć współpracuję z takimi firmami, by zapewnić 
klientowi kompleksową obsługę – podsumowuje właścicielka AM Brand.

AM Brand Angelika Muchowska  |  Agencja Wizerunku, Konferansjer  |  Tłumacz Języka Angielskiego
ul.Tomasza Zana 8/1, 71-161 Szczecin  |  tel. +48 515 755 588
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Jak dbać o oczy latem?
O oczy należy dbać przez cały rok, jednak latem są szczególnie narażone na wysuszenie, zanieczyszczenie czy różnego typu urazy. W tym okresie 
szczególną uwagę powinny im poświęcić osoby z wadą wzroku. Intensywne światło słoneczne, klimatyzacja w pomieszczeniach, piasek, wiatr, 
słona lub chlorowana woda – latem oczy mierzą się z wieloma wyzwaniami. Jak prawidłowo chronić oczy i jakie rozwiązania stosować? Spytaliśmy 
o to specjalistkę od refrakcji i soczewek, Katarzynę Kordus z Optyk Trendy.

Szczecin
ul. Rydla 50  |  ul. Mieszka I 73  |  ul. Wyzwolenia 18-20  |  ul. Przyjaciół Żołnierza 4  |  ul. Struga 42

www.optyktrendy.pl

Zestaw obowiązkowy
W okresie wakacyjnym słońce jest dla nas wyjątkowo niebezpieczne. 
Do naszych oczu dociera spora dawka promieniowana. Szczególnie, 
jeśli przebywamy na pełnym słońcu i blisko wody. Jak temu zaradzić? 
Podstawową ochronę wzroku zapewnią nam okulary przeciwsłoneczne. 
– Latem oczy są szczególnie narażone na promieniowanie UV, powinni-
śmy zaopatrzyć się więc w okulary przeciwsłoneczne. Nie kupujmy ich 
jednak na rynku, deptaku czy stojaku przed plażą. Część z nich pewnie 
będzie miała podstawowe filtry, ale okulary powinniśmy dobierać indy-
widualnie u optyka. Wybierając szkła (soczewki okularowe) z salonu, 
wybierzmy takie, które będą miały wysokie filtry kategorii 3 oraz do-
brą polaryzację, redukującą odblaski od wody czy jezdni. Takie okulary 
sprawdzą się na plaży, w podróży i będziemy mieli pewność, że chroni-
my dobrze oczy – tłumaczy Katarzyna Kordus. Latem o wzrok szczegól-
nie powinny zadbać osoby z wadą wzroku. – Najlepiej chronione latem 
oko, to takie, które jest zaopatrzone w soczewkę kontaktową z filtrem 
UV, dobre okulary przeciwsłoneczne oraz kapelusz na głowie. Wtedy 
wszystko mamy pod kontrolą – mówi z uśmiechem pani Katarzyna. 
Pomocne rozwiązania dla oczu
Na świecie w bardzo szybkim tempie rośnie liczba osób z wadami wzro-
ku, a zwłaszcza krótkowidzów. Najnowsze badania dowodzą, że w nie-
długim czasie niemal wszystkie osoby młode lub w średnim wieku będą 
wykazywały mniej lub bardziej nasiloną krótkowzroczność. Pomimo 
tak negatywnych statystyk pozytywnym jest to, że równie szybko ro-
śnie paleta możliwości ich korygowania.
Nawet latem można znaleźć szereg satysfakcjonujących dla nas rozwią-
zań. Dobrym rozwiązaniem dla osób o oczach szczególnie wrażliwych 
na światło, a także prowadzących aktywny tryb życia, są okulary ko-
rekcyjne z soczewkami fotochromowymi. Zmieniają one zabarwienie 
w zależności od warunków atmosferycznych. – W ofercie salonu mamy 
różne rodzaje soczewek fotochromowych. Najbardziej popularne są 
fotochromy barwiące się na kolor szary i brązowy, ale dostępnych jest 
wiele mniej oczywistych kolorów tj. zielone, niebieskie, fioletowe. Na 
rynku optycznym dostępne są również fotochromy, które reagują na 

światło i zaciemniają się przez szybę samochodu. Inną, równie dobrą 
opcją dla osób z nadwrażliwością na światło są zabarwione na stałe so-
czewki okularowe z korekcją. I tutaj gama kolorów również jest bogata. 
Dzięki takim rozwiązaniom nie musimy się martwić tym, że przy dużej 
wadzie wzroku nie możemy nosić okularów przeciwsłonecznych. Mamy 
też w ofercie oprawki korekcyjne z trzema nakładkami: przeciwsłonecz-
ną z polaryzacją, przeciwsłoneczną z powłoką lustrzaną, blue blocker 
(dla kierowców), zapewniające komfort widzenia w różnych sytuacjach 
– podkreśla specjalista z Optyk Trendy.
Soczewki na wakacjach
W wakacje po poradę do optyków przychodzi wiele osób noszących 
soczewki kontaktowe. – Latem szczególnie polecamy soczewki jedno-
dniowe, zapewniają bezpieczeństwo na plaży i w podróży. Mam swoje 
ulubione. To produkt wysokiej klasy z wszystkimi filtrami – mówi pani 
Katarzyna. Specjalistka przypomina, że należy je nosić w połączeniu  
z okularami przeciwsłonecznymi, nie wolno się w nich kąpać, a także 
powinno się pamiętać o nawilżaniu oczu. – Tak jak organizm potrzebuje 
wody, tak i nasze oczy. Nasi klienci bardzo lubią krople z kwasem hia-
luronowym, które zapewniają długotrwałe nawilżenie – wyjaśnia Kata-
rzyna Kordus.
W Optyk Trendy, każdy klient znajdzie rozwiązanie na lato, dosto-
sowane do jego potrzeb, niezależnie od tego, czy szuka okularów 
przeciwsłonecznych, specjalistycznych soczewek, czy porady. – Wy-
różniamy się na tle innych salonów optycznych, ponieważ skupiamy 
się na bardzo dokładnym badaniu ostrości wzroku oraz doborze oku-
larów optymalnie poprawiających jakość widzenia, idealnie dopaso-
wanych do indywidualnych preferencji naszych klientów. Praca stała 
się dla mnie pasją i przyjemnością. Lubię pracować z ludźmi i chętnie 
im pomagam w rozwiązywaniu problemów dotyczących wad wzro-
ku – podsumowuje pani Katarzyna i dodaje: – W przypadku niepoko-
jących objawów i podejrzenia chorób oczu zawsze polecamy wizytę  
u dobrego specjalisty (okulisty). 
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Grupa Polmotor wspiera

MŁODE  
TALENTY

Organizują turnieje tenisowe, wspierają lekkoatletów. Pomagają nawet niesłyszącym sportowcom. Grupa Polmotor mocno zaangażowała się  
w działalność społeczną. – Kto wie, może dzięki tej pomocy narodzi się w Szczecinie kolejna światowa, sportowa gwiazda – mówi Konrad Kijak, 
dyrektor ds. handlowych i administracyjnych.

Grupa Polmotor nie kojarzy się już tylko ze sprzedażą samocho-
dów. Firma mocno angażuje się w wydarzenia sportowe. 
W Szczecinie jest mnóstwo młodych talentów, które chcemy promo-
wać, pomagać im i wspierać. Mówi się często o znanych nazwiskach.  
O zawodnikach, którzy na arenie krajowej czy międzynarodowej osią-
gnęli już spore sukcesy. Jeśli chcemy cieszyć się kolejnymi medalami, 
chcemy by było głośno o naszym regionie, należy inwestować w mło-
dzież, organizować dla nich turnieje, zachęcać do gry i zdrowej rywali-
zacji. W Grupie Polmotor czujemy sport, dlatego staramy się to robić. 
W porozumieniu z klubami tenisowymi przygotowaliśmy do tej pory 
kilkadziesiąt różnych turniejów. Współpracujemy ze Szczecińskim 
Klubem Tenisowym Promasters oraz Polskim Związkiem Tenisowym.  
W zdecydowanej większości były to wydarzenia niemedialne. Wzięło  
w nich jednak udział kilkaset dzieci, w różnym wieku. To właśnie dzieci 
są tutaj najważniejsze. 
Dlaczego poszliście w tym kierunku? 
Kochamy Szczecin, jesteśmy lokalnymi patriotami. Cały zarząd Grupy 
Polmotor pochodzi z tego miasta. Widzimy, jak Szczecin się rozwija, że 
ma ogromny potencjał. Przykładem jest hala tenisowa, która nie tak 
dawno powstała przy al. Wojska Polskiego. Stwierdziliśmy, że objęcie 
jej patronatem tytularnym jest doskonałą okazją do tego, by zrobić coś 
dobrego w Szczecinie. Zachęcamy dzieci do brania udziału w wydarze-
niach sportowych. Jestem pewien, że u części z nich to zaowocuje do-
skonałymi wynikami. Kto wie – może dzięki nam zrodzi się w Szczecinie 
kolejna gwiazda. 
Mówimy cały czas o tenisie, ale to nie jedyna dyscyplina, w którą 
się angażujecie. 
W naszym mieście jest mnóstwo talentów, również z lekkoatletyki. 
Tak naprawdę to właśnie od niej rozpoczęliśmy wspieranie wydarzeń 
sportowych. Zaczęło się od I Maratonu Szczecińskiego z marką Subaru 
Polmotor, którego trasa prowadziła przez Stocznię Szczecińską. Emo-
cje, adrenalina, wspólne kibicowanie, zaangażowanie naszego teamu 
upewniły mnie, że wdrożenie projektu sportowego to dobry pomysł, od 
tego momentu wspieramy różne wydarzenia sportowe w Szczecinie jak 
i całym regionie. 
Również przy dyscyplinach osób niepełnosprawnych. 
Wsparliśmy Szczeciński Klub Sportowy Głuchych „Korona”. Zawodni-
kom z sekcji lekkoatletycznej, z sekcji piłki nożnej kobiet oraz narciar-
stwa alpejskiego przekazaliśmy sprzęt sportowy, ponadto regularnie 
udostępniamy im nasze samochody na wyjazdy sportowe, aby wspo-
móc ich logistycznie. Między innymi drużyna kobiet miała możliwość 
wyjechać do Stuttgartu na 6. Ligę Mistrzostw Głuchych w Futsalu, gdzie 

„Korona Szczecin” zajęła 5 miejsce. To naprawdę ogromny sukces Koro-
ny, z którego bardzo się cieszymy.  
Kilka tygodni temu zaprosiliście także do współpracy światowej 
klasy tyczkarza ze Szczecina – Piotra Liska. Dlaczego akurat jego? 
Piotrek jest już naszym ambasadorem, rzeczywiście. Przede wszystkim 
jest jednak sympatyczną osobą, zdeterminowanym sportowcem, który 
osiąga niesamowite wyniki. Pamiętajmy, że jest najwyżej skaczącym 
tyczkarzem w historii polskiego sportu oraz naszą nadzieją medalo-
wą na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, które odbędą się już  
w przyszłym roku. Będziemy wspierać go w przygotowaniach do jedne-
go z najważniejszych startów w jego życiu. 
Ma pan świadomość, że powoli stajecie się ambasadorami sportu 
w Szczecinie? 
Ambasador to „duże” słowo, jest mi bardzo miło. Naprawdę ciężko pra-
cujemy nad tym, by móc pomagać w taki sposób. Zaangażowanych jest 
w to mnóstwo osób z Grupy Polmotor. Zmagania sportowe wspierają 
nasze wszystkie marki. Najbardziej widoczna jest KIA, jednak angażu-
ją się również Renault, Dacia, Nissan, czy Subaru. To nie jest tak, że 
stawiamy jedynie samochód, przy którym umieszczamy cenniki i flagi. 
Dajemy od siebie znacznie więcej. Robimy wszystko, by te sportowe 
zmagania mogły się odbywać, i to na dobrym poziomie. Powiem nawet 
nieskromnie, że trochę czujemy się dilerem samochodowym, który 
„pociągnął” do angażowania się w sport konkurencyjne firmy dilerskie 
co bardzo mnie cieszy. Dzięki temu więcej drużyn czy zawodników ma 
szansę rozwijać swoje umiejętności.
Ma pan jakieś kolejne plany co do aktywności społecznej? 
To, co się wydarzyło do tej pory, działo się naturalnie. Zaczęło się od jed-
nej dyscypliny sportowej, później pojawiła się kolejna propozycja, a za 
nią następne wydarzenia. Nie wiem co będzie dalej. Tak, jak mówiłem: 
w naszym mieście drzemie ogromny potencjał. Miasto bardzo szybko 
się rozwija, zainteresowanie aktywnością fizyczną rośnie co można 
zauważyć po wciąż rosnącej liczbie biegających osób. Ogromna ilość 
ludzi amatorsko biega, coraz więcej gra też w tenisa. Będziemy starali 
się brać udział w kolejnych wydarzeniach i je wspierać.  Musimy jednak 
mocno pracować na to, by przyciągać do Szczecina sponsorów. Jako 
diler na województwo zachodniopomorskie przeprowadzaliśmy wiele 
rozmów w Warszawie, musieliśmy przekonać poszczególne centrale na-
szych marek do inwestowania w nasz region. Przedstawić, jakie mamy 
plany, jak wygląda szczeciński sport, że dużo się tutaj dzieje. Cieszę się, 
że dało to oczekiwany efekt, a nasze zaangażowanie przyczyniło się do 
tego, że możemy promować kolejne zawody sportowe.
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Jubileusz firmy „Siemaszko”  
– 25 lat dla Szczecina

Rzetelność od początku była naszą naczelną dewizą. Chcieliśmy budować solidnie. Zdobywać rynek z podniesioną głową. Klienci to docenili – zda-
niem Lesława Siemaszko to recepta na sukces. Bardzo skuteczna. Kierowana przez niego firma deweloperska „Siemaszko” obchodzi w tym roku 
25-lecie działalności. Jest jedną z czołowych marek Pomorza Zachodniego. Srebrny jubileusz to okazja do przypomnienia dorobku firmy.

– Zaczynaliśmy w skromnym kontenerze ustawionym na placu budowy 
– wspomina Lesław Siemaszko. – Te pionierskie czasy były wspaniałe  
i straszne jednocześnie. Gdy je wspominam dziś, z obecnym doświad-
czeniem, to mam wątpliwości, czy miałbym odwagę znów zrobić to 
samo. 
Zakład budowlany „Siemaszko” powstał w 1994 roku, Polska była  
w okresie transformacji ustrojowej, wolny rynek dopiero raczkował. Za-
rejestrowana w mieszkaniu Lesława Siemaszki firma budowlana podbój 
Szczecina zaczęła od pierwszego budynku przy ul. Warcisława. Ta budo-
wa była sprawdzianem. Ukończona z sukcesem dodała firmie skrzydeł. 
Dynamiczny rozwój
Potem była m.in. budowa osiedla przy ul. Duńskiej, coraz większy roz-
mach i śmielsze plany. Po jedynym zaciągniętym na początku działal-
ności kredycie Lesław Siemaszko obiecuje sobie już nigdy więcej nie 
wspierać się pożyczkami bankowymi. I to mu się udaje. Rozwija firmę 
dynamicznie, przewiduje kryzysy, potrafi gromadzić kapitał, wyszukuje 
najlepsze tereny pod inwestycje i sam zarządza firmą, bez wspólników. 
To jego zdaniem pozwoliło uniknąć najtrudniejszych raf. Brał odpowie-
dzialność za wszystkie decyzje. „Siemaszko” słynie z doskonałych lo-
kalizacji swoich inwestycji i najnowocześniejszej technologii budowy. 
Wykorzystuje najlepsze materiały, stolarka okienna zawsze drewniana, 
od lat trzyszybowa, spełniająca najwyższe normy. 
– Jako pierwsi w Szczecinie wprowadziliśmy też zamknięty bankowy ra-
chunek powierniczy, najbezpieczniejszy dla klientów – podkreśla Lesław 
Siemaszko. – W 2017 r. równolegle budowaliśmy około tysiąca mieszkań 
na ośmiu osiedlach. A rok później oddaliśmy do użytku osiedle Polonia 
przy al. Powstańców Wielkopolskich, gdzie teraz mieści się nasza sie-
dziba. 
Inne realizacje to m.in. os. Pod Gwiazdami na Pogodnie, ekskluzywna 
Rezydencja Pogodno przy Parku Kasprowicza, stylowe Nowe Forty, bu-

dynki przy ul. Królewicza Kazimierza, Polskich Marynarzy, Hrubieszow-
skiej, Kasprzaka, Kukułeczki, Szybowcowej, Ks. Bogusława X. W sumie 
ponad 3,5 tysiąca mieszkań i 100 domów jednorodzinnych. W budowie 
są osiedla przy al. Powstańców Wielkopolskich oraz al. Piastów, rusza 
rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Malczewskiego i inwestycja 
przy ul. Księżnej Salomei. Wkrótce też rozpocznie się przełomowa dla 
Szczecina realizacja - ekskluzywna zabudowa apartamentowa nad samą 
Odrą przy Bulwarze Elbląskim wraz z budową przystani jachtowej.
Prestiżowe nagrody
Szczecińska firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Na koncie 
ma tak zaszczytne tytuły jak: „Lider Polskiego Budownictwa”, godło 
„Jakość Roku” oraz najwyższy branżowy laur – „Platynowego Orła Pol-
skiego Budownictwa” przyznawanego przedsiębiorstwom, które budu-
ją nowocześnie i bezpiecznie oraz stanowią wzór dobrego zarządzania 
na polskim rynku budowlanym. Firma została wyróżniona „Diamentem 
Forbesa” dla najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw, a sam 
Lesław Siemaszko został uznany osobowością biznesu i uhonorowany 
„Perłą Biznesu”.
Lesław Siemaszko chętnie angażuje się również w wydarzenia charyta-
tywne oraz kulturalne. Za zaangażowanie dla kultury Szczecina został 
dwukrotnie nagrodzony tytułem „Mecenasa Kultury Szczecina”. W tym 
roku dzięki mecenatowi Lesława Siemaszki wystąpi w naszym mieście 
światowej sławy wirtuoz harfy Xavier de Maistre. Niezwykły koncert od-
będzie się w listopadzie w szczecińskiej filharmonii.

al. Powstańców Wlkp. 81A  
tel. 91 422 16 51 - 52 
www.siemaszko.pl

Bogumiła i Lesław Siemaszko
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Właściwa 
strona mocy 

Inspiruje pozytywną energią i motywacją do działania. Jest wulkanem energii. Agnieszka Zalewska, prezes Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uza-
leżnieniom wzięła sobie za cel „zarażanie” młodych ludzi zdrowymi nawykami.

„Przejdź na Jasną Stronę Mocy” to projekt, który łączy promocję zdro-
wego, wolnego od uzależnień stylu życia ze sztuką i sportem. Nazwa 
projektu także ma znaczenie. Agnieszka prywatnie jest wielką fanką 
„Gwiezdnych Wojen”, które opowiadają m.in. o tym, że po której stronie 
życia (Mocy) staniemy takie ono będzie miało na nas wpływ. Oczywiście 
zawsze warto wybrać tę jasną i pozytywną. – Celem działań fundacji 
jest wybudowanie w społeczeństwie zdrowych nawyków bytowych i 
myślowych i kulturowych. Wykreowania wzorców, autorytetów które 
będą pomagały spełniać najbardziej ludzkie uczucia: szczęścia radości, 
miłości, wewnętrznego spokoju i spełnienia – tłumaczy Agnieszka Za-
lewska. – Młodzi ludzie są najbardziej podatną grupą na różnego rodza-
ju, niekoniecznie pozytywne wpływy. Trzeba im pokazać, że życie potra-
fi być dobre. Zwykła rozmowa niczego nie załatwi, więc warto pokazać 
im na przykładzie, że mają wybór. Sport, muzyka, sztuka – to są rzeczy 
którymi możemy do nich trafić.
Kampania trwa do września (program: pfpu.pl), w miejscu szczególnie 
atrakcyjnym bo na szczecińskich Bulwarach. Młodzi ludzie mogą wziąć 
udział w wielu warsztatach: jest capoeira, joga, boks tajski, który pro-
wadzi mistrz świata w tej dyscyplinie Marcin Parcheta, zajęcia taneczne 
z ekipą ze szkoły tańca Replay, rozgrywki ultimate frisbee ze szczeciń-
skimi Albatrosami. 
W projekt zaangażowało się wiele osób, w tym dwóch znanych szcze-

cińskich muzyków: Paweł Czekała i Kamil Rosiak z grupy The Analogs, 
a więc prawdziwe gwiazdy punka rocka.  – Fundacja nigdy nie zwalnia 
tempa i oprócz szeregu swoich projektów i kampanii, wraz grupą The 
Analogs tworzy kolejną („Projekt Pudło”) kampanię o zasięgu ogólno-
polskim opatrzoną patronatem honorowym prezydenta Szczecina – 
mówi Agnieszka.  – Paweł i Kamil zupełnie non profit grają w zakładach 
karnych, poprawczakach, ośrodkach psychiatrycznych akustyczne wer-
sje swoich utworów. Robią to, bo sami prywatnie staraj się pomagać 
innym i takie działania są im bliskie. Terapia poprzez sztukę ma ogrom-
nie wymierne korzyści. To chyba najlepszy sposób by trafić do innych  
a jeżeli robią to osoby, które też otarły się o tę ciemniejszą stronę 
„mocy” to łatwiej zbudować zaufanie i przekonać innych, że warto zmie-
nić swoje życie na lepsze.
Projekt Pudło gra w całej Polsce, zawitał także na szczecińskie Bulwary. 
Równocześnie o działalności Pawła i Kamila powstaje film dokumental-
ny, który być może będzie miał premierę jeszcze w tym roku.
– Myślę, że poprzez realizację takiego programu jesteśmy w stanie-
kształtować zdrowe przyszłe społeczeństwo. Takie metody są ogólnie 
obecne w terapiach uzależnienia, także to naprawdę działa – dodaje na 
koniec Agnieszka.

ad / foto: Alicja Czarnowska

Ekipa capoeiry z Agnieszka Zalewską
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żaglowcu 
Bankowcy na słynnym 

W czerwcu nasze miasto zamieniło się w morską 
stolicę Polski. Wydarzenie okazało się doskonałą 
okazją do świętowania okrągłego, 100 jubileuszu 
działalności PKO Banku Polskiego. Podczas imprezy 
bank przygotował spotkanie dla swoich klientów, 
które odbyło się na pokładzie słynnego żaglowca 
Fryderyk Chopin. Przybyłych gości przywitali Ra-
fał Antczak, wiceprezes Zarządu Banku, Tomasz 
Cemel, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej  
w Szczecinie i Małgorzata Wojtczak, dyrektor Re-
gionalnego Centrum Korporacyjnego w Szczecinie. 
Zaproszeni doskonale bawili się przy muzyce zespo-
łu Laura Jazz Band. Grupa zagrała największe hity 
gwiazd światowego formatu. Podczas spotkania 
duże emocje wzbudził pokaz akrobatyczny Duo 
Silk. Widowisko wzbogacone o grę świateł i muzykę, 
sprawiło, że nie tylko goście otrzymali piękne show, 
ale też spacerowicze, którzy odwiedzili nabrzeże. 
Zadbano również o podniebienia zaproszonych 
osób. Zaserwowano m.in. zielone małże zapiekane 
z ziołami i parmezanem oraz policzki wołowe wolno 
gotowane w czerwonym winie z grzybami. Każdy  
z gości otrzymał upominek z emblematem 100-lecia 
banku, podkreślający wyjątkowości okrągłego jubi-
leuszu PKO Banku Polskiego.

kw/ foto: Jarosław Gaszyński



Hotel 
jak ekskluzywny jacht

Piękna plaża, błękitny bezkres morza, szereg atrakcji dla wypoczywających i wyjątkowy hotel przypominający jacht… Brzmi jak marzenie? Poło-
żony nad samym Bałtykiem Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje przeszedł generalną renowację i od niedawna, nawiązuje do statku nie tylko 
zewnętrzną architekturą, ale też wystrojem.

Hotel zapewnia komfortowy pobyt zarówno dla całych rodzin, jak rów-
nież gości poszukujących spokojnej przystani w tętniącym życiem ku-
rorcie. Teraz, gdy przeszedł metamorfozę, jeszcze bardziej zachęca do 
odwiedzin. W połowie czerwca, podczas letniego przyjęcia, zaprezen-
tował swoje odmienione oblicze i musimy przyznać, że był to niezapo-
mniany rejs, który odkrył to miejsce na nowo.

Z Vienna House w piękny rejs 
15 czerwca hotel świętował zakończenie renowacji. Ponad 150 gości 
doskonale bawiło się do późnych godzin nocnych przy muzyce na żywo, 
orzeźwiających napojach oraz daniach z owocami morza w roli głów-
nej. Zabawa trwała długo, bo zdecydowanie było, co świętować. Ho-

tel otwiera swoje podwoje z nową energią oraz pięknie odświeżonym 
wnętrzem.
– Pierwszy kwartał tego roku był okresem pełnym wyzwań i jestem nie-
zwykle dumna z tego, że wspólnymi siłami udało nam się zakończyć tę 
renowację zgodnie z planem. Vienna House od ponad 25 lat jest zna-
kiem rozpoznawalnym Międzyzdrojów. Po tej renowacji z pewnością 
utrzyma pozycję lidera – powiedziała w trakcie imprezy Monika Ko-
walska, dyrektor generalna Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje. 
– Ten kultowy hotel, teraz będzie jeszcze bardziej rozpoznawalny. Stał 
się właśnie wyrafinowaną przystanią dla całych rodzin oraz osób, które 
poszukują relaksu i nadmorskiego odpoczynku – dodał Martin Ykema, 
COO Vienna House. 

Biznes80 



Serce morza bije w Międzyzdrojach
Obiekt od lat jest nierozerwalnie związany z morzem, ale teraz jest to 
jeszcze bliższa więź. Zlokalizowany w sercu nadmorskiego kurortu, 
oferuje bezpośrednie zejście na piaszczystą plażę oraz widok na fale 
Bałtyku z każdego odnowionego pokoju. – Teraz witamy gości w mor-
skim stylu: drewniana recepcja, ściany i akcesoria w morskiej tonacji, 
a do tego kotwice i liny żeglarskie. Jak prawdziwy statek wycieczkowy, 
Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje zapewnia gościom wszystkie 
usługi, jakie są potrzebne do kompleksowego odpoczynku nad morzem: 
również w trakcie firmowego spotkania integracyjnego czy wesela  
– podkreśla Monika Kowalska. 
Hotel rozbudował też ofertę skierowaną do rodzin z dziećmi. – Rodziny 
z dziećmi to nasi bardzo ważni goście. Pamiętamy też o tych, którzy 
przyjeżdżają do nas, aby się wyciszyć i zrelaksować. Nasz hotel jest 
miejscem, w którym dorośli bawią się równie dobrze, jak najmłodsi  
– dodaje pani Monika.

Pod banderą morskich opowieści
Obiekt czerpie inspiracje z nadmorskich historii, co doskonale widać  
w wystroju wnętrz. Mosiężne wykończenia oraz kryształowe żyran-
dole, w połączeniu z dużą ilością naturalnego drewna oraz meblami  
o wakacyjnym charakterze, jak np. wiszącymi krzesłami czy mobilnymi 
regałami, nadają wnętrzom charakteru ekskluzywnego jachtu. Co wię-
cej, wystrój wszystkich 192 pokoi jest również inspirowany morzem: 
drewniany zagłówek, okrągłe lustro niczym bulaj, koło ratunkowe na 
ścianie, a do tego błękit Bałtyku za oknem, dają wrażenie bycia w ka-
jucie na statku.

Uczta zmysłów z błękitną falą
Morski klimat widać nie tylko w architekturze i wystroju wnętrz, ale 
też ofercie gastronomicznej oraz usługowej. Część restauracyjna  
w kształcie statku, piracka zastawa dla najmłodszych, lustrzane bulaje 

i karta dań pełna ryb oraz darów morza – Vienna House Amber Baltic 
Miedzyzdroje nie tylko oferuje ucztę dla oczu, ale też podniebień go-
ści. Na miejscu jest kącik zabaw dla dzieci, czyli sala przygód Capitan 
Nemo, z żeglarskimi linami do wspinania się i dekoracyjną amfibią.  
W okresie wakacyjnym goście mogą skorzystać z weekendowych ani-
macji dla najmłodszych. Ale to nie wszystko. Hotel wyposażony jest też 
w bogatą przestrzeń dla rekreacji, rozrywki oraz wypoczynku. Baseny 
zewnętrzny i wewnętrzny z brodzikiem zachęcają do wodnych zabaw. 
Szeroka oferta masaży i sauny w strefie relaksu pozwalają na głęboki 
odpoczynek dorosłym. Z kolei, kręgielnia oraz dyskoteka oferują roz-
rywkę w długie letnie wieczory. – Goście doceniają spójny charakter 
hotelu i nowoczesne wnętrza – dodaje z uśmiechem Monika Kowalska.

Morze wzywa gwiazdy
Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje to hotel gwiazd. Co roku, na 
początku lipca do Międzyzdrojów przyjeżdżają polscy artyści, by wziąć 
udział w Festiwalu Gwiazd. W hotelu odbywają się liczne spotkania au-
torskie i przedstawienia teatralne. Artyści odpoczywają zaś i integrują 
się w komfortowych warunkach. Gwiazdami hotelu są też młode pary, 
które korzystają z oferty weselnej obiektu. Dzięki dogodnemu poło-
żeniu nad samym morzem, proponuje ceremonie zaślubin na plaży. W 
ofercie ma też weselne imprezy na tarasie restauracji oraz we wnę-
trzach odnowionych sal konferencyjnych. Te ostatnie to przestrzeń 
idealna na wydarzenia integracyjne. Centrum konferencyjne hotelu to 
aż 5 sal, które mogą pomieścić nawet 750 osób! Wraz z dużym foyer to 
przestrzeń mająca 650 m2. 
Po renowacji, dodatkowo pojawił się nowy sprzęt multimedialny, a tak-
że stoły i wygodne krzesła. To wszystko sprawia, że hotel to również 
doskonałe miejsce dla gości biznesowych. Obiekt często organizuje im-
prezy integracyjne dla firm z całej Polski.

autor: kw / foto: materiały prasowe
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W MIĘDZYZDROJACH

Podwodny 
świat 



Morskie królestwo na wyciągnięcie ręki? Nowe oceanarium w Między-
zdrojach zaprasza na podróż w głąb podwodnego świata! Ryby morskie 
i słodkowodne, niebezpieczne mureny, piranie, rekiny, skrzydlice oraz 
kolorowe okazy z raf koralowych – to tylko część atrakcji. 
Wodne stwory z najdalszych zakątków świata, unikalne rozwiązania 
oraz ciekawy design sprawiają, że wizyta w oceanarium to niezapo-
mniana przygoda. Na powierzchni 3 000 m2 znajdują się 3 poziomy,  
a wśród nich, poza wielkimi akwariami, sale zabaw i multimedialna, ka-

wiarnia, sklepik oraz wystawa modeli rekinów w skali 1:1. 220 ton wody 
z niezwykłymi stworzeniami oraz przejście przez 16 metrowy półtunel 
robią wrażenie. Podobnie, jak i nowoczesne rozwiązania multimedial-
ne, w tym ekrany dotykowe z informacjami oraz grami interaktywnymi, 
wykorzystanie projekcji laserowych, monitorów 4K oraz technologii 
wykrywania ruchu pogłębia. Jeśli znudzi się wam lenistwo na plaży, ko-
niecznie odwiedźcie to miejsce. Wielki błękit i jego tajemnice czekają 
na odkrycie.

Międzyzdroje, ul. Bohaterów Warszawy 16b 
tel.: 512 755 809  

www.oceanarium.com.pl

autor: kw / foto: materiały prasowe





Wakacje

reklama

DWIE FIRMY,
JEDNA JAKOŚĆ

NA MIEJSCU NA WYNOS

/ 17schodowbar

     / EventBarCatering

w koktajlówce

Już od kilku miesięcy lokal oferuje menu w dwóch odsłonach: dolna 
sala przyciąga alkoholami premium, wyrafinowanymi koktajlami, sma-
kami, których nie doświadczymy nigdzie indziej. Górna sala natomiast 
wkracza w upalny sezon proponując lekkie, orzeźwiające i typowo wa-
kacyjne smaki oraz oczywiście „schodowe” klasyki oraz bestsellery  
z egzotycznym Wspomnieniem z Bangkoku i wyrafinowanym Pornstar 
Martini na czele. 

Dodatkową atrakcją dla spragnionych jest możliwość zamówienia pysz-
nego owocowego ponczu, cudownie prezentującego się w stylowej pon-
czownicy. Nada on wieczornemu spotkaniu lekkiego, słonecznego (!) 
charakteru, najlepiej w okolicznościach kameralnego, przewiewnego 
ogródka. 

ad / foto: materiały prasowe 

Lato to pora roku, podczas której siedzenie w domu jest dla nas ostatecznością. Piękna pogoda, wysokie temperatury, świeże powietrze – wszyst-
ko to kojarzy się z wakacjami, odpoczynkiem, dobrym samopoczuciem i… pysznymi drinkami. I tu naprzeciw letnim oczekiwaniom wychodzi 
Cocktailbar 17 Schodów.



Prezentacja

Wszelkie oznaki starzenia się można dostrzec w  pierwszej 
kolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o  szyi, 
dekolcie i  dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona 
jest na wiele negatywnych czynników, takich jak promie-

niowanie słoneczne, wiatr czy słona woda. Takie okoliczności wpływają 
bardzo negatywnie na skórę, która staję się wysuszona, pojawiają się 
zmarszczki, a po pięknej opaleniźnie pozostają jedynie przebarwienia. 

– Przebarwienia powstają w  wyniku nadmiernej produkcji melaniny 
w komórkach skóry, hiperpigmentacją powoduje powstawanie płaskich, 
ciemnych plam o różnorodnej wielkości i zabarwieniu. W celu leczenia 
zmian stosuje się preparaty o działaniu złuszczającym, rozjaśniającym 
i  hamującym melanogenezę. W  przypadku plam głębiej umiejscowio-
nych konieczne będzie zastosowanie bardziej inwazyjnych metod lase-
rowych – doradza dr Piotr Zawodny z Kliniki Zawodny. 

W naszej klinice bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z użyciem urzą-
dzeń IPL i  klasycznych laserów. Jednak w  wielu przypadkach uzyskane 
efekty mogą być niewystarczające. Dziś, dzięki najnowocześniejszym 
osiągnięciom w  dziedzinie laseroterapii, możemy skutecznie i  szybko 
uporać się z problemem przebarwień. To właśnie technologia pikosekun-
dowa wyznaczyła nową erę w  dziedzinie laseroterapii. Po raz pierwszy 
w  sprzęcie medycznym zastosowano unikalną technologię najkrótszej 
wiązki laserowej liczonej w  pikosekundach. Rozbijanie barwnika na pył 
i pobudzanie skóry do naturalnej odbudowy to możliwości laserów pikose-
kundowych, które pozwalają na skuteczną walkę z przebarwieniami i me-
lasmą. Nadmierne nagromadzenie melaniny w jednym miejscu może poja-
wiać się między innymi w wyniku opalania lub starzenia się skóry. Nasza 
klinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem 
dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cy-
nosure i Enlightena III by Cutera. Dzięki tak unikalnym sprzętom i nasze-
mu doświadczeniu w laseroterapii jesteśmy w stanie usunąć  przebarwie-

nia wszelkiego typu. Doskonale sprawdzają się zarówno w zabiegach na 
twarz, ciało jak też dłonie. Są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Selek-
tywne działanie na barwnik i ultrakrótki impuls energii sprawiają, że po-
drażnienia pozabiegowe są zminimalizowane. Dzięki temu również zabieg 
jest mniej bolesny i pozwala szybko powrócić do codziennych planów.

W  celu odmłodzenia skóry najlepszą alternatywą do zabiegów chirur-
gicznych, będzie zastosowanie lasera frakcyjnego. Nowością na świato-
wym rynku medycyny estetycznej są lasery frakcyjne pikosekundowe. 
Charakterystyczne krótkie impulsy pikosekundowe powodują zmiany 
fotomechaniczne w skórze. Takie oddziaływanie powoduje 3-5 krotnie 
większe zagęszczenie skóry i  znacznie przyspiesza proces gojenia do 
jednego dnia w  porównaniu do 7-dniowego gojenia po tradycyjnej la-
seroterapii. Wywołane działaniem lasera mikrouszkodzenia powodują 
samoistną, naturalną, trwałą poprawę stanu skóry poprzez regenerację 
kolagenu, następującą stopniowo przez okres kilku miesięcy po zabie-
gu. W naszej klinice mamy do dyspozycji aż 7 laserów frakcyjnych, co 
pozwala nam na indywidualne podejście do problemu każdego pacjenta 
oraz tworzenie autorskich procedur łączonych.

Idealnym uzupełnieniem terapii laserowych są świetnie sprawdzające 
się zabiegi mezoterapii, które przywrócą prawidłowy stopień nawil-
żenia. Do mezoterapii stosujemy preparaty z  kwasem hialuronowym, 
czystym bądź wzbogacone o hydroksyapatyt wapnia, który dodatkowo 
stymuluje komórki do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwa-
su hialuronowego. Alternatywą dla kwasu może być osocze bogatopłyt-
kowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki 
Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfi-
kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej, 
wykorzystująca nowatorski i  kilkuetapowy proces przetwarzania krwi 
w  separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości 
oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

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

www.klinikazawodny.pl

dr n. med. 
Piotr Zawodny

Akcja – jesienne 
odmłodzenie
Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami  szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia 
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie 
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania 
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.
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C u t e r a  E n l i g h t e n  I I I  T r i p l e x :

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

- redukuje blizny 
- leczy rozstępy

- leczy fotostarzenia skóry
 - głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę 

- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne

Wypełnianie zmarszczek, bruzd i innych okolic twarzy lub ciała to po-
wszechnie znany zabieg. Najczęściej rozpoznawanym przez pacjentów 
wypełniaczem jest kwas hialuronowy. Jest to substancja naturalnie wy-
stępująca w ciele człowieka i zgodna z właściwościami ludzkiego orga-
nizmu. Jednak nowoczesna medycyna estetyczna coraz częściej skłania 
się ku wykorzystywaniu autologicznego przeszczepu tłuszczu i jest to 
możliwe do wykonania w wykwalifikowanych klinikach i gabinetach.
Korzyści płynące z wypełnienia dokonywanego własnym tłuszczem są 
liczne. Nie należy bowiem zapominać, że aby zastosować tłuszcz jako 
wypełnienie, najpierw trzeba go pobrać, a to oznacza, że jest to także, 
w pewnym sensie, znana niemal każdemu – liposukcja. Zabieg polega-
jący na przeszczepie tłuszczu, czyli jego pobraniu, a potem podaniu  
w inne miejsce to lipotransfer.
W tradycyjnie rozumianej liposukcji tkanka tłuszczowa jest pobierana  
z organizmu, a to modeluje sylwetkę i prowadzi do wyszczuplenia ciała. 
Zatem - atutami lipotransferu są takie efekty jak:
∙ redukcja tkanki tłuszczowej,
∙ wypełnienie obszarów charakteryzujących się ubytkami bądź spad-
kiem objętości
∙ regeneracja komórkami macierzystymi i czynnikami wzrostu
Nowe możliwości jakie oferuje transplantacja własnego tłuszczu to 
szansa na wolumetrię, modelowanie oraz korektę twarzy i ciała. Prze-
prowadzenie takiego zabiegu oczywiście wymaga konsultacji z leka-
rzem i wyboru kliniki z odpowiednimi specjalistami i zapleczem tech-
nologicznym. Jednak należy pamiętać, że wybór tego sposobu to dobra 
inwestycja.
Własny tłuszcz jest bowiem substancją zupełnie naturalną i znajomą 
dla całego naszego organizmu. Jego transplantacja w odpowiedniej 
klinice jest bezpieczna, a nasze ciało zapewnia prawie nieograniczone 

możliwości jego pobierania. Najczęściej tkankę tłuszczową pobiera się 
z: brzucha, boczków oraz ud. Przy tym zabiegu nie jest również koniecz-
ne znieczulenie anestezjologiczne. Obszarami poddanymi znieczuleniu 
miejscowemu jest obszar pobierania tkanki tłuszczowej oraz obszar 
jego podania, a Pacjent zachowuje świadomość podczas zabiegu. Po-
nadto w pobranym materiale oprócz tłuszczu znajdują się także ko-
mórki macierzyste, które przyśpieszają regenerację i odżywiają obszar,  
w który są następnie podawane.
Przeszczep tłuszczu zalecany jest dla osób, które mają ubytki tkanek, 
na przykład po wypadkach, ale również dla osób z głębokimi bruzdami, 
bliznami oraz widoczną utratą objętości i elastyczności twarzy i ciała. 
W Klinice Zawodny wykonujemy nie tylko drobne przeszczepy tłuszczu, 
ale także transplantacje w większe obszary ciała. Lipofillingu można 
zatem dokonać w okolicę zwaną „doliną łez”, a skutek to odświeżenie, 
odmłodzenie wyglądu i redukcja sinych miejsc pod oczami.
W Klinice Zawodny oferujemy również możliwość przeszczepienia tkan-
ki tłuszczowej w piersi i pośladki. Jest to zabieg znacznie ujędrniający, 
wyrównujący kształt i modelujący wybrany obszar. Posiadamy specja-
listów z długoletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, a odpowiednie 
urządzenia zapewniają Pacjentowi bezpieczeństwo i krótki czas trwa-
nia zabiegu. Dodatkowo przez lata stworzyliśmy serię zabiegów to-
warzyszących transplantacji tłuszczu, które wspomagają regenerację  
i prawidłowe funkcjonowanie tkanek.
Zastosowanie własnego tłuszczu w medycynie estetycznej niesie za 
sobą wiele możliwości. a lipofilling to zabieg nie tylko bezpieczny, ale 
także wymagający krótkiego okresu rekonwalescencji. Przeszczep 
tkanki tłuszczowej pozwala na korektę defektów, uzupełnienie braku-
jącej objętości i zapobieganie efektom procesów starzenia się. To pro-
wadzi natomiast do wniosku, że tłuszcz to tkanka pełna możliwości,  
a w odpowiednich rękach dająca wspaniałe efekty i wiele satysfakcji.

PrezentacjaNIE TAKI TŁUSZCZ STRASZNY
Nikt nie lubi nadmiaru tkanki tłuszczowej. Jednak gdyby wybór leżał pomiędzy brakiem tłuszczu, a brakiem sińców pod oczami? Być 
może jeszcze w tej chwili, podczas czytania tego zdania, zależność pomiędzy nimi wydaje się nieznaczna, ale po przeczytaniu tego 
artykułu nie będziesz mieć wątpliwości, że tłuszcz nie tylko nie jest taki straszny - a wręcz jest naszym przyjacielem, przynajmniej 
dla nowoczesnej medycyny estetycznej.
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czyli zdrowy
Dobrze zdiagnozowany, 

Rozpoczynając trening w klubie sportowym warto najpierw spotkać się z fizjoterapeutą. Jego rola jest tu ogromnie ważna, gdyż to on stwierdzi czy 
dane ćwiczenia są dla nas odpowiednie. Pomoże, doradzi i jeszcze nas, dosłownie, naprostuje. W Strefie 3L jego obecność jest tak samo ważna jak 
trenera personalnego. Dlaczego? O tym rozmawiamy z Marcinem Boruckim, fizjoterapeutą, trenerem personalnym, akademickim wicemistrzem 
Polski w pływaniu grzbietem na basenie 50 metrowym.

Zacznijmy od tego: kim jest fizjoterapeuta?
Dla przeciętnej osoby fizjoterapeuta kojarzy się z masażystą. Bardzo 
często nasz zawód tak jest odbierany. Natomiast fizjoterapia to nie jest 
wyłącznie masaż. To m.in. praca ruchem, wykonywanie profilaktycz-
nych ćwiczeń, nauka pewnych wzorców ruchowych, po kontuzjach czy 
wypadkach przywrócenie sprawności fizycznej. W klubie skupiamy się 
na profilaktyce, zajmujemy się także osobami po kontuzjach. Skupiamy 
się również na wyeliminowaniu potencjalnych kontuzji poprzez mądrze 

zaplanowany trening, obojętnie czy obwodowy czy indywidualny. 
Jak wygląda współpraca fizjoterapeuty z trenerem personalnym  
w prowadzeniu konkretnej osoby?
Wszystko zaczyna się od konsultacji. Sprawdzamy czy nie ma żadnych 
zdrowotnych przeciwwskazań, odpowiednio dobieramy ćwiczenia, np. 
przy treningu obwodowym sprawdzamy czy każde ćwiczenie jest prawi-
dłowo wykonywane, czy jest bezpieczne, czy przynosi pożądany efekt. 
Podczas pierwszego treningu robimy pełną diagnostykę. Jeśli ktoś przy-
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kładowo ma problemy z kolanami bądź kręgosłupem to dobieramy do-
datkowe ćwiczenia na. To może być rozciąganie, wzmacnianie. Wszyst-
ko po to by wyrównać dysbalanse mięśniowe, by osoba ćwicząca nie 
odczuwała bólu i przede wszystkim widziała efekty będące wynikiem 
systematycznej pracy nad ciałem. To jest bardzo ważne, także w przy-
padku, gdy klient pragnie kontynuować ćwiczenia wyłącznie pod okiem 
trenera personalnego.
A konkretna osoba przychodząca do klubu może skorzystać tylko  
z usług fizjoterapeuty? 
W naszym klubie skupiamy się głównie na ćwiczeniach. Koncentrujemy-
się na treningu medycznym. Wykorzystujemy stacje do wzmacniania 
mięśni, pracujemy też z użyciem gum, idziemy w kierunku profilaktyki.
Pamiętam, że po wypadku musiałam korzystać z pomocy fizjote-
rapeuty. Miałam o waszej pracy takie samo pojęcie jak większość 
ludzi. Mocno byłam zaskoczona kiedy w czasie każdej wizyty mu-
siałam wykonywać ćwiczenia, niekiedy bardzo dla mnie trudne. My-
ślałam, że będę tylko leżała a fizjoterapeuta będzie dotykał mojej 
powracającej do życia nogi i to wszystko (śmiech).
Faktycznie, przy ortopedycznych urazach jest już większy wysiłek.  
Nie wystarczy manualna praca. Fizjoterapeuta wykorzystuje cały sze-
reg ćwiczeń w terapii. Czasem zaczyna się ona jeszcze kiedy pacjent 
nosi gips.

Czy każda osoba, która uprawia jakikolwiek sport, nawet kiedy nic 
ją nie boli (jeszcze) powinna wybrać się chociaż raz do fizjoterapeu-
ty?
Mówi się, że nie ma ludzi zdrowych, tylko są jeszcze niezdiagnozowa-
ni. Każdy może skorzystać z konsultacji u specjalisty czy tez z treningu  
z nim. Fizjoterapeuta ma wiedzę na temat każdej dyscypliny sportowej  
i jest w stanie nam doradzić odpowiedni trening. Profesjonalni sportow-
cy wręcz muszą korzystać z fizjoterapii, gdyż w ich przypadku mamy 
do czynienia z dużymi obciążeniami i objętościami treningowymi. Dora-
dzam wizytę profilaktycznie. Nie warto czekać aż zacznie nam doskwie-
rać ból czy zacznie się coś dziać z naszym ciałem niepokojącego.
Fizjoterapeuta pomaga czy leczy?
Na pewno nie można nas porównywać do lekarzy, to są dwa różne 
światy. Nie nazwałbym tez naszej pracy leczeniem. Jesteśmy w stanie 
za to bardzo pomóc, bardziej jako coś co jest pewnego rodzaju uzupeł-
nieniem leczenia. Fizjoterapia nie tylko jest stosowana w ortopedii ale 
także w kardiologii, onkologii, neurologii, prawie w każdym dziale me-
dycyny. Niestety nie sprawimy, że osoba np. jeżdżąca nieodwracalnie 
na wózku nagle wstanie i zacznie chodzić ale możemy jej pomóc żyć 
samodzielnie, pomóc dobrze funkcjonować pomimo fizycznych ograni-
czeń. Fizjoterapia to dziedzina, która ciągle się rozwija. Jej związek ze 
sportem, rekreacją jest mocny i stanowi jej nierozerwalną część. 
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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TOKSYNA BOTULINOWA

WYPEŁNIANIE KWASEM HIALURONOWYM

MEZOTERAPIA IGŁOWA I LIPOLIZA INIEKCYJNA

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

NICI PDO
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LASEROTERAPIA

POZOSTAŁE ZABIEGI
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Zabiegi oferowane przez klinikę są nieinwazyjne i bezpieczne. Szeroki 
zakres usług pozwala kompleksowo zadbać o pacjentów. Nowocze-
sne metody proponowane przez L.A. Beauty zapewniają komfort oraz 
gwarantują skuteczność. Zabiegi modelują, wyszczuplają, ujędrniają, 
pobudzają metabolizm oraz pomagają redukować tkankę tłuszczową.  
W bogatej ofercie kliniki każdy znajdzie sposób walki z cellulitem, który 
będzie odpowiadał jego potrzebom.
Rewolucja w metodzie Body Contouring
Onda Deka to urządzenie, które miało swoją premierę w Polsce w lutym. 
Maszyna już zdobyła serca gwiazd, które bardzo dbają o swoją figurę. 
Technologia specjalizuje się w modelowaniu oraz wyszczuplaniu syl-
wetki, zapewniając wysoką skuteczność i bezpieczeństwo. Urządzenie 
walczy z cellulitem za pomocą selektywnej częstotliwości mikrofalowej 
2,45 GHz, trafiając bezpośrednio w komórki tłuszczowe i nie uszkadza-
jąc zewnętrznej warstwy skóry.
Hybryda wyszczuplania i odmładzania
Endermologia to naturalna stymulacja skóry, która poprzez ruchy ma-
sujące reaktywuje metabolizm na poziomie komórkowym. LPG Alliance 
jest urządzeniem wykorzystującym tę metodę. Oferuje nieinwazyjny 
zabieg o wszechstronnym działaniu. Prócz redukcji cellulitu, pomaga w 
leczeniu blizn pooperacyjnych, poporodowych i po oparzeniach, a tak-
że usprawnia przepływ limfatyczny. Zabieg działa też ujędrniająco oraz 
odmładzająco. Maszyna LPG Alliance jako pierwsza została uznana za 
skuteczną technologię zwalczającą cellulit głęboki.

Prawdziwa fala uderzeniowa
Storz Medical to skuteczne szwajcarskie urządzenie wyszczuplające. 
Maszyna emituje fale akustyczne, które zwiększają stymulację skóry. 
Zabieg poprawia metabolizm tkankowy, zwiększa drożność układu lim-
fatycznego oraz wpływa na zagęszczenie kolagenu. Pomaga usunąć 
produkty przemiany materii oraz toksyny, a także sprawia, że tkanka 
tłuszczowa staje się podatniejsza na spalanie. 
Oferta Kliniki L.A. Beauty jest szeroka i każdy znajdzie w niej metodę, 
która pozwoli skutecznie walczyć z cellulitem. Na koniec warto zazna-
czyć, że Storz, ONDA lub LPG Alliance, to świetne rozwiązanie na te 
partie ciała, na których przyrost tkanki tłuszczowej wynika z przyczyn 
hormonalnych. Te miejsca są bardzo uporczywe oraz trudne do zwal-
czenia. Na szczęście z pomocą przychodzą sprawdzone technologie,  
z jakich można skorzystać w szczecińskiej Klinice L.A. Beauty.

Klinika L.A. BEAUTY 
ul. Raginisa 7/U3, Szczecin 

tel.: +48 608 628 701 
www.klinikaLA.pl

Pozbądź się cellulitu  
– szybko i bezpiecznie

Cellulit to problem, z którym boryka się większość kobiet. Panie chcąc się go pozbyć, testują 
najróżniejsze sposoby. Dieta, treningi, domowe metody i masaże nie zawsze skutkują. Gdy 
zależy nam na czasie, warto sięgnąć po profesjonalne i skuteczne sposoby. 
Oto kilka metod, jakie proponuje szczecińska Klinika L.A. Beauty.

kw/ foto: Agnieszka Pestka



Witam. Panie doktorze w tym roku skończę  45 lat i chciałabym 
zadbać o swoją skórę  twarzy, poprawić jej jędrność i wygładzić 
zmarszczki. Od kilku lat systematycznie korzystam z zabiegów 
przy użyciu fali radiowej i ultradźwięków, lecz tym razem zastana-
wiam się nad laseroterapią. Czy mogę poddać się takim zabiegom 
w okresie letnim? Pozdrawiam, Dorota. 

Pani Doroto, dotychczas okres letni był czasem, w którym zabiegi lase-
rowe były przeciwwskazane, lecz nowością na światowym rynku medy-
cyny estetycznej są lasery frakcyjne pikosekundowe, które pozwalają 
zastosować taką terapię również latem. W odróżnieniu od klasycznych 
laserów dotychczas używanych impulsy pikosekundowe powodują 
zmiany fotomechaniczne głęboko w skórze. Takie oddziaływanie powo-
duje nawet  5-krotnie większe zagęszczenie skóry i znacznie przyspie-
sza proces rekonwalescencji, nawet do jednego dnia w porównaniu do 
tradycyjnej laseroterapii. Wywołane działaniem lasera mikrouszkodze-
nia powodują samoistną, naturalną, trwałą poprawę stanu skóry, po-
przez regenerację kolagenu, następującą stopniowo przez okres kilku 
miesięcy po zabiegu. W naszej Klinice posiadamy dwa tego typu lasery 
PicoSure by Cynosure i Enlighten III by Cutera, co pozwala nam na in-
dywidualne podejście do problemu każdego pacjenta oraz tworzenie 
autorskich metod łączonych.

Dzień dobry. Ostatnio w mediach społecznościowych natknęłam 
się na informacje dotyczące wyszczuplania łydek przy pomocy 
botoksu. Przez znaczny okres swojego życia uprawiałam sport, co  
z pewnością wpłynęło na to, że dziś moje nogi, w szczególności łyd-
ki, wyglądają bardzo masywnie i niekobieco mimo niewielkiej ilości 
tkanki tłuszczowej. Na czym właściwie polega zabieg i czy można 
go wykonać w Państwa Klinice? Pozdrawiam serdecznie, Gabrysia 
(34l.)

Toksyna botulinowa jest jedną z najczęściej stosowanych substancji 
w gabinetach medycyny estetycznej. Działanie toksyny botulinowej 
polega na blokowaniu połączeń pomiędzy zakończeniami nerwów,  
a unerwionymi przez nie mięśniami. Najczęściej botoks znajduje zasto-
sowanie w terapiach przeciwstarzeniowych. Nie każdy jednak wie, że 
substancja ta ma również szereg innych zastosowań, wśród których 
znajduje się właśnie modelowanie nadmiernie umięśnionych łydek. 
Głównym zadaniem zabiegu z wykorzystaniem botoksu jest rozluźnie-
nie i rozkurczenie mięsni, co finalnie sprawia, że łydki odzyskują smukłe 
kształty. Procedura zabiegowa polega na wstrzyknięciu toksyny botuli-
nowej w kilku – kilkunastu miejscach, a efekt obserwuje się po około 3-6 
miesiącach. Czas utrzymywania się efektów jest kwestią indywidualną. 
W odpowiedzi na Pani ostatnie pytanie – oczywiście, na zabieg można 
umówić się do Kliniki Zawodny.  Zachęcam również do zapoznania się 
ze zdjęciami imponujących efektów, które udało się uzyskać u naszych 
pacjentów. Pozdrawiam.

Specjalista chirurgii szczękowo - 
twarzowej, certyfikowany lekarz 
medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi



Sezon piłkarski 2018/19 za nami. W sytuacji, gdy nie są w nim rozgry-
wane finały mistrzostw świata ani mistrzostw Europy, najważniejsze 
stają się rozgrywki Ligi Mistrzów. Przyciągają setki tysięcy kibiców na 
trybuny i przed telewizory, a najlepszym klubom zapewniają aż nieprzy-
zwoicie duże dochody. Bo jak inaczej określić kwoty, które potentaci za-
robili dla przykładu 2 lata temu, tylko za udział w Lidze Mistrzów – Real 
Madryt 150 mln euro, a FC Liverpool 100 milionów.
Właśnie drużyna z miasta Beatlesów, prowadzona przez niemieckiego 
szkoleniowca Jurgena Kloppa okazała się najlepsza w zakończonej edy-
cji Ligi Mistrzów. „Kloppo” potwierdził, że jest trenerskim geniuszem, 
również dlatego, że jest dobrym człowiekiem, a ta zależność w spor-
towym świecie to już prawie zasada. Tak się składa, że miałem okazję 
dwukrotnie porozmawiać z Kloppem. Nie tylko dlatego, ani też na pod-
stawie słów jakie powiedział krótko po wygraniu Ligii Mistrzów: „Jestem 
chrześcijaninem i wierzę w Boga. Najważniejszą osobą w historii jest 
Jezus” – twierdzę, że jest trenerem wyjątkowym.
Sprawa wiary to sprawa każdego z nas, ale takie cechy jak szacunek do 
drugiego człowieka, pokora w pracy, a jednocześnie dystans do same-
go siebie i do piłki nożnej świadczą o trenerskiej klasie Kloppa. Polskim 
kibicom wypada się cieszyć, że tak jak przed laty w Borussii Dortmund 
pod jego okiem rozwijało swój talent trzech polskich piłkarzy z Rober-
tem Lewandowskim na czele, teraz robi to Kamil Grabara, najbardziej 
utalentowany polski bramkarz. W Europie Klopp, a w Polsce klops.  
Nie udało się reprezentacji U-21 wywalczyć medalu i awansu na Igrzy-
ska Olimpijskie podczas zakończonych mistrzostw Europy. Sensacją to 

nie jest, bo wiadomo, że jeden a nawet dwa mecze nasi piłkarze mogli 
wygrać sercem i bieganiem, ale więcej się nie da. Zbyt duża przepaść 
dzieli polskich piłkarzy od europejskiej czołówki i bez zmian w syste-
mie szkolenia jej nie dogonimy. Stoimy w miejscu, a w obecnym świe-
cie – też sportowym – oznacza to cofanie się. Wątpię, żeby naprawić 
polska piłkę miały obecne władze i terenowe struktury PZPN, z całym 
szacunkiem do prezesa Bońka, który chyba zamiast dużej aktywności 
w mediach społecznościowych, powinien wzmóc pracę organiczną  
w poprawę poziomu, o ile już nie naprawę polskiej piłki.
Znacznie gorzej niż z piłką reprezentacyjna jest z tą klubową na tle 
Europy. Totalnym klopsem można nazwać fakt, że mistrz Polski (Legia 
Warszawa) przegrywa rywalizację z mistrzem kraju, który można ob-
jechać samochodem w pół godziny, czyli Luksemburgiem. Tu już PZPN 
nie ponosi winy, że nawet najbogatsze kluby w Polsce marnotrawią pie-
niądze w sposób trudny do wytłumaczenia. Na przykład na ściąganie  
z zagranicy piłkarzy i trenerów wątpliwej jakości, a później płacenie im 
jeszcze odszkodowań.
W Szczecinie powiało optymizmem. Właściciele Pogoni zrozumieli, że 
zmianami trenera co rok niczego się nie ugra. Trener Kosta Runjaic do-
stał zaufanie od prezesa Mroczka i nowy trzyletni kontrakt. Kibicuję 
zarówno jemu jak i budowniczym stadionu z wiarą, że w 2022 roku bę-
dziemy mieli obiekt, jak i drużynę spełniającą oczekiwania sportowego 
Szczecina. 

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

Jerzy Chwałek

Klopp i polskie klopsy

reklama



Zacznę dziś od prośby: proszę Cię otóż Czytelniku miły, byś bez zbęd-
nego namysłu, szybko i pewnie wymienił pierwszą datę historyczną, 
jaka przyjdzie Ci do głowy… No i dlaczego znów ta nieszczęsna bitwa 
pod Grunwaldem? W historii naszego ukochanego Kraju tyle jest pięk-
nych i ważnych dat, a Ty uparcie 1410. To może teraz zadanie dla Panów: 
proszę przypomnieć sobie dokładną datę swojego ślubu… Wiem, to naj-
częściej próba beznadziejna. Ale i Paniom, mimo upału, nie odpuszczę:  
w którym roku reprezentacja Polski grała w finałach mistrzostw świata 
w piłkę kopaną? Nie, nie w ubiegłym.
Magia dat, czarodziejstwo liczb. Konieczność, potrzeba, czy tylko za-
śmiecanie sobie i tak udręczonej głowy? Przed wielu laty miałem w niej 
dziesiątki numerów telefonów. Do rodziny, przyjaciół, koniecznych in-
stytucji. Dziś mam je gotowe w telefonie. Rozum odpoczywa leniwie. 
W szkole próbowano wtłoczyć mi do niego mnóstwo cyferek świadczą-
cych o tym, że przed dwustu laty urodził się król, albo nasze dzielne woj-
ska zwyciężyły w bitwie okazującej się kolejną klęską Narodu. Pamię-
tałem (z grubsza) datę swoich urodzin i oczywiście datę, miejsce oraz 
okoliczności pierwszego, prawdziwego pocałunku. Powstania, bitwy, 
koronacje i manifesty obchodziły mnie jakoś o wiele mniej. Ten stan 
obojętności pielęgnuję w sobie od roku… no, nie pamiętam.
Telewizyjną reklamę w której bezradny młodzieniec dowiaduje się,  
że nowe hasło wi-fi, to data jego pierwszej randki, uważam za produk-
cję sado-macho. Z pewnością autorką pomysłu była kobieta. Kobieta, 
w której głowie, podobnie jak i w torebce, znaleźć można daty urodzin 
trzeciej córki cioci Krysi, ślubu Marioli, koleżanki z liceum, chrzcin, imie-
nin, zgonów i zakupów tej beżowej sukienki, no wiesz, tej z fioletowym 
zameczkiem i marszczonej z tyłu…Kobiety są prawdziwą skarbnicą dat. 

Dlaczego w IPN pracuje ich tak niewiele?
Cyfry, daty, liczby… Osaczają nas na każdym kroku, wciągają w swoją 
niebezpieczna grę, zwaną magią cyfr. PIN do telefonu, do karty kre-
dytowej, do drzwi w pracy, hasło do komputera, do skrytki bankowej, 
do kłódki przy rowerze. Kto to wszystko może spamiętać? Pół biedy, 
gdy PIN możemy wymyślić sami, wtedy sprawa jest jasna: 1410 i po kło-
pocie. Ale te wszystkie cyferki, które MUSIMY zapamiętać? Przyznam 
szczerze i bez nadzwyczajnego przymusu, że rozumiem tych, co to zapi-
sują PIN bankowy na kredytowej karcie. To jakże idiotycznie praktyczna 
metoda, choć czasami bywa zgubna w skutkach.
Wiele osób uważa, że numerologia właśnie jest kluczem do zgłębienia 
tajników ludzkiej osobowości i poznania choć części czynników deter-
minujących nasz los. Za jej pomocą możemy zbadać wszystkie aspekty 
ludzkiego życia, odkryć tajniki przeznaczenia. Trochę mało mam wiary 
w to, że suma wszystkich cyfr z daty mojego urodzenia, wytłumaczy 
dlaczego nie lubię zupy owocowej z makaronem. W czasach szkolnych, 
do mojej opornej głowy z trudem wchodziły formułki matematyczne 
i różne zmieniające się cyferki. Tabliczkę mnożenia znam wyłącznie  
z działań na dwa i pięć, reszta jakoś nie zapadła w moją pamięć. Fakt ów 
jakoś nie zdominował mojego życia. Od działań różniczkowych, bardziej 
mnie kręci klucz żurawi, albo wieczorny rechot żab. Zaciekawionym po-
daję mój PIN do letniego raju: zimorodek, zapach maciejki, zielona toń 
jeziora i szum deszczu na liściach drzew. Nie, nie jestem przesadnie ro-
mantyczny. To tylko efekt wiedzy danej wyłącznie ludziom doświadczo-
nym: cyfry nie są najważniejsze w życiu (nawet te na biletach banków 
narodowych). Najważniejsze by mieć z kim podziwiać piękno świata na-
szego. Czego Czytelnikom szczerze życzę.

Dziennikarz, filozof robotni-
czo-chłopski.

Szymon Kaczmarek

Cyfryzacja mojej głowy
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EstheGyn.com
GINEKOLOGIA PLASTYCZNA  |  OPERACJE PLASTYCZNE  
I REKONSTRUKCYJNE   |  LASER FRAKCYJNY CO2  |  HIFU  |  
NIETRZYMANIE MOCZU |  UROGINEKOLOGIA  |   
GINEKOLOGIA OPERACYJNA 

Szczecin, ul. Mazurska 7
Dom Lekarski, Piastów Office Center, al Piastów 30
Rejestracja: tel. 91 488 22 01, w godz. 9.00 -14.30

dr n. med.  
Piotr Kolczewski 



09 / 09 / poniedziałek /  Teatr Polski
Stanisława Celińska
„Malinowa”

10 / 09 / wtorek / Trafostacja Sztuki 
Magda Kumorek i Tubis Trio
„Komenda Perspektywa Nova”

11 / 09 / środa / Trafostacja Sztuki
Włodek Pawlik Trio
„Pawlik Moniuszko Polish Jazz”

12 / 09 / czwartek / Teatr Polski 
scena na Łasztowni (namiot)
Raz Dwa Trzy
„Raz Dwa Trzy Młynarski”

13 / 09 / piątek / Lulu Club 
Mariusz Lubomski z zespołem
promocja nowej płyty

Impreza 
towarzyszy

STANISŁAWA CELIŃSKA

RAZ DWA TRZY

MAGDA KUMOREK I TUBIS TRIO

WŁODEK PAWLIK TRIO

MARIUSZ LUBOMSKI Z ZESPOŁEM

START: 19:00



„Czarownice z Salem”
Arthur Miller 
Teatr Współczesny w Szczecinie
reżyseria Adam Orzechowski

Napisany w 1952 roku dramat Arthura Millera to pierwotnie meta-
foryczna odpowiedź na amerykański makkartyzm, czyli polityczne 
metody zastraszania, także przez wymiar sprawiedliwości. Inspiracją 
były autentyczne wydarzenia sprzed kilku stuleci – oskarżenia o czary, 
bezprecedensowe i drastyczne procesy, a w finale wyroki śmierci wy-
konane na 19 osobach. Dziś – szczególnie w Polsce, w dobie „reformy” 
sądownictwa oraz budowy nowego porządku – tekst Millera wydaje się 
bezlitośnie aktualny. Dla wielu może być także swoistym manifestem, 
odważnie mówiącym o tym, co się może wydarzyć, gdy sacrum ingeruje 
w profanum. Aż dziwne, że ten tekst nie znalazł się na krótkiej liście 
lektur nie polecanych przez katolickich hierarchów. Przeoczenie? Poza 
tymi aspektami „Czarownice z Salem” to bolesna rzecz o ludzkiej natu-
rze, moralności, ale też (oczywiście!) miłości. 

Formalnie to przede wszystkim wyjątkowa czystość realizacyjna. Do-
wód, na to, że oszczędność i prostota w teatrze mają wysoką cenę. Nie 
ma tu wymuszonych uwspółcześnień, niepotrzebnych zabiegów insce-
nizacyjnych. Reżyser, Adam Orzechowski, skupił się na tekście (wespół 
z dramaturgiem Radosławem Paczochą) oraz bardzo rzetelnej budowie 
postaci, co bardzo skrupulatnie wykorzystali aktorzy Współczesnego, 
oraz goście (bardzo dobre Anna Bieżuńska i Agata Turkot). W rolę nar-
ratorki oraz Tituby wcieliła się, znana szczecińskiej publiczności z kilu 
poprzednich spektakli teatru, żywiołowa Dominika Klimaty. Jej postać 
garściami czerpała z widowiskowych „show” protestanckich pasto-
rów. Znakomite role stworzyło duchowne trio: Konrad Pawicki jako 
Pastor Samuel Parris, Arkadiusz Buszko, w roli Pastora Johna Hale oraz 
Grzegorz Młudzik jako Sędzia Danforth. Stateczni, konkretni, skupieni, 
bezwzględni. Poruszające i przejmujące były kreacje Barbary Lewan-
dowskiej (Elizabeth Proctor) oraz Wojciecha Sandacha (John Proctor). 
Ciekawie i wyraźnie w klimat opowieść wpisali się pozostali wykonaw-
cy: Ewa Sobczak, Joanna  Matuszak, Michał Lewandowski oraz Przemy-
sław Walich. Po raz kolejny (po świetnych rolach w „Być jak Beata” oraz 

„Ani z Zielonego Wzgórza”) fantastycznie wypadła Magdalena Wrani-
-Stachowska. Jej Abigail Williams raz pociąga, raz przeraża, potem od-
pycha i przyciąga. 
Cały czas jednak zachwyca! 
Przestrzeń muzyczną spektaklu wypełniają niepokojące, a kiedy trzeba 
patetyczne dźwięki. To praca Marcina Nenko, która decyduje o atmos-
ferze produkcji. Bardzo prosta, ale sugestywna scenografia, z pochylo-
nym (uginającym się) krzyżem w centrum sceny, to propozycja Magda-
leny Gajewskiej. Ona także odpowiadała za uniwersalne kostiumy oraz 
reżyserię światła. To ostatnie, znakomicie podkreślające przestrzeń 
(wysokie świetlne kolumny). 

Prestiżowe 5/6. 

Kulturoznawca, animator i menedżer kultury, 
dziennikarz prasowy oraz telewizyjny,  
konferansjer, PR-owiec. Rzecznik prasowy 
Muzeum Narodowego w Szczecinie, związany 
także z Przeglądem Teatrów Małych Form 
Kontrapunkt w Szczecinie oraz świnoujskim 
Grechuta Festival. Założyciel i reżyser  
niezależnego Teatru Karton. 

Daniel Źródlewski

Recenzje teatralne

foto: Piotr Nykowski



Atrakcyjna 
inwestycja  

w Pobierowie!
Dobrze prosperujący pensjonat,  

rok budowy 2011,  
350 m. od morza.

 WYSOKA STOPA ZWROTU!

Cena: ok. 1 000 000 €

W celu uzyskania dalszych informacji  
proszę o kontakt:

Telefon i fax: +49 30 863 072 84
Tel. komórkowy: +49 176 276 679 92

E-Mail: wiacek.immo@gmail.com



Dzban  
roku

Dzbany, dzbanki i dzbanuszki są bohaterami wystawy „Dzban roku”, któ-
rą można zwiedzać w Muzeum Historii Szczecina. Ekspozycja obejmuje 
około stu zabytków. Wśród eksponatów znajdują się naczynia gliniane, 
kamionkowe, fajansowe, porcelanowe oraz szklane. Szczególnie godnym 
uwagi zabytkiem jest dzban z 1807 roku, należący do kolekcji szczecińskiej 
ceramiki białej. Naczynia pochodzą głównie z zasobów Działu Etnografii 
Pomorza, a także Muzeum Historii Szczecina oraz zbiorów Działu Arche-
ologii. Impulsem do stworzenia wystawy było zwycięstwo słowa „dzban” 
w plebiscycie „Młodzieżowe Słowo Roku 2018”. Współcześnie termin ten 
za sprawą popularnych tworów internetowych, zyskał nowy sens. Stał się 
żartobliwym określeniem osoby niezbyt lotnej i mało inteligentnej. Wysta-
wie towarzyszy plebiscyt. Każdy zwiedzający może w nim wziąć udział, 
typując dzban, które najbardziej mu się spodoba. Naczynie z największą 
ilością głosów otrzyma tytuł „Dzbana Roku”.

kw
Muzeum Historii Szczecina, 7 czerwca – 8 września

Z garażu  
na scenę

Organek, O.S.T.R. (na zdjęciu), Tragarze, Antiplan i Paweł Domagała – to 
gwiazdy, które wystąpią podczas finału Festiwalu Garaże. Nazwa imprezy 
nawiązuje do miejsc, gdzie młodzi artyści często zaczynają swoje później-
sze kariery – garaży, piwnic, domów kultury, wszelkich sal prób. Garaże 
przede wszystkim promują młodych, początkujących wykonawców. Jego 
ideą jest pokazanie najwartościowszych zjawisk i trendów we współcze-
snej muzyce rozrywkowej oraz dotarcie do szerokiego, zróżnicowanego 
grona odbiorców. Do udziału w przeglądzie zapraszane są zespoły i artyści 
w przedziale wiekowym 18-25 lat, wykonujący muzykę opartą na własnym 
repertuarze. Spośród nich internauci, głosujący w specjalnej ankiecie, wy-
bierają najlepszych. Zwycięzcy, prócz nagród finansowych, będą mieli oka-
zję zagrać na jednej scenie wspólnie z docenionymi już muzykami!   

 ad

Teatr Letni, 30-31 sierpnia

foto: materiały prasowe foto: Oskar Szramka
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Instytut Urody Be Beauty

Nowość! Ellisys Duo®

- niechirurgiczny lifting twarzy, szyi i powiek
- medyczne rozwiązanie problemów z rozstępami, 
bliznami i nadpotliwością



Zabawa w posta-
pokalipsę 

OldTown Festival to postapokaliptyczna plenerowa impreza kulturalna, 
która co roku odbywa się na opuszczonym lotnisku w Kluczewie blisko 
Stargardu. Uczestnicy przenoszą się sto lat do przodu i przyjmują kon-
wencję znaną z filmów „Mad Max”, książek w uniwersum „Metro 2033”, 
i serii gier „Fallout”. Przez 100 godzin teren festiwalu staje się areną 
gry fabularnej osadzonej w rzeczywistości świata zniszczonego przez 
wojnę nuklearną. Taki rodzaj gry nazywa się larpem (ang. live action 
role-playing). Każdy uczestnik wciela się w wymyśloną i przygotowaną 
przez siebie postać. Jego wybory i działania mają wpływ na otaczający 
go świat.  Fabuła larpa ciągnie się nieprzerwanie od 2005 roku i tworzy 
sagę. Świat OldTown ma własną ekonomię i gospodarkę, a także legendy 
opowiadane przy ogniskach i wrogów. Świat gry to specjalnie przygoto-
wane miasteczko składające się z opuszczonych hangarów lotniczych, 
ruin budynków oraz zarośniętych trawą pasów startowych. Jego okolice 
są pełne lasów, pól i opuszczonych budynków. Szczegóły: oldtownfesti-
val.net.                  ad
Lotnisko w Kluczewie, 8-13 lipca

Gwiazdy  
w Kostrzynie

Pol’and’Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock) w Kostrzyniu 
nad Odrą to jeden z największych festiwali muzycznych w Europie na 
czele którego stoi niezawodny Jurek Owsiak. W tym roku impreza będzie 
miała jubileuszową 25 edycję. Jak co roku do Kostrzynia zjeżdża ogrom-
na ilość ludzi, która przez trzy dni bawi się na koncertach znakomitych 
artystów. W tym roku wśród zaproszonych gości znajdzie się kilku, któ-
rych nie należy przeoczyć. Prophets Of Rage (na zdjęciu) to super grupa 
złożona z samych gwiazd, muzyków Cypres Hill, Public Enemy i Rage 
Against The Machine. Gitarowa, hip hopowa muzyka oraz mocno zaan-
gażowane społecznie i politycznie teksty to wizytówka grupy. To także 
okazja zobaczyć na jednej scenie wielkie osobistości muzycznego świa-
ta. Ponadto publiczność usłyszy i zobaczy amerykański metalowy band 
Parkway Drive, francuskiego synth popowego producenta Perturbatora 
czy legendarny rockowy Skunk Anansie. To tylko kropla w morzu gwiazd, 
które pojawią się w tym roku.                ad
Kostrzyń Nad Odrą, 1-3 sierpnia

foto: materiały prasowe foto: materiały prasowe
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Jazz  
na urodziny

Ralph Person & The Jazz Messengers Legacy to legendarny zespół jazzowy, 
który zagra w Szczecinie z okazji setnych urodzin Arta Blakey’a.  Grupę zło-
żoną z pierwszych członków bandu reaktywował wybitny perkusista Ralph 
Peterson (na zdjęciu). Ponadto w składzie zespołu znalazły się takie tuzy ja-
zzu jak Bobby Watson, Bill Pierce, Brian Lynch, Curtis Lundy oraz Anthony 
Wonsey.  Koncert w Szczecinie będzie również koncertem inaugurującym 
europejską trasę „Messengersów” podczas której grupa wystąpi między 
innymi na Umbria Jazz w Perugia (Włochy), New Morning w Paryżu i Nicea 
Jazz Festiwal (Francja).  Bohater koncertu Art Blakey uważany za jednego 
z najwybitniejszych perkusistów w historii jazzu oraz nazywany „ojcem” 
nowoczesnego, bebopowego stylu gry na perkusji. Był liderem The Jazz 
Messengers. W „Messengersach” jak popularnie nazywało się muzyków 
grających z Blakey’em zaczynały i rozwijały swoje kariery takie gwiazdy jak 
Wayne Shorter, Billy Harper czy bracia Wynton i Branford Marsalisowie.
                    ad
Studio S-1 Radio Szczecin, 12 lipca, godz. 20

W hołdzie  
Leonardowi 

Malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, 
wynalazca, rzeźbiarz… Leonardo da Vinci był wielkim obserwatorem rze-
czywistości, innowatorem i kreatorem idei, wyprzedzających swoją epo-
kę. W skrócie: prawdziwym geniuszem. W pięćsetną rocznicę jego śmier-
ci w szczecińskim zamku zorganizowano wystawę, która jest swoistym 
hołdem złożonym przez artystów tej wybitnej postaci. „Leonardesca” 
gromadzi eksponaty, związane z różnymi dziedzinami sztuki i wykonane  
w różnych technikach (np. rysunek, malarstwo, rzemiosło artystyczne, 
interaktywne instalacje). Na wystawie można podziwiać prace współcze-
snych twórców, działających we Włoszech oraz dzieła polskiego artysty 
związanego ze Szczecinem – Leszka Żebrowskiego. „Leonardesca” po-
wstała w ramach współpracy Zamku Książąt Pomorskich z Galerią Spa-
zio46 di Pallazzo Ducale z Genui.

kw
Zamek, 14 czerwca –28 lipca

foto: materiały prasowe foto: materiały prasowe (autoportret Leonarda da Vinci)
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Hollywoodzka  
historia

Książka „Siedmiu mężów Evelyn Hugo” Taylor Jenkins Reid to lektura 
obowiązkowa dla fanów Marilyn Monroe i Audrey Hepburn. Gdyby tytu-
łowa bohaterka, Evelyn, istniała naprawdę, byłaby najlepszą przyjaciół-
ką hollywoodzkich gwiazd, albo… ich największą konkurentką! Książka 
to fascynująca opowieść o miłości oraz cenie sławy. Evelyn spotyka się 
z młodą dziennikarką i opowiada dziewczynie historię swojego życia. 
Aktorka ma za sobą imponującą karierę w Hollywood. Sława, pieniądze, 
blask reflektorów… Jednak w fabryce snów nikt nie jest bez grzechu,  
a życie Evelyn kryje tajemnice, które nigdy nie powinny trafić na pierw-
sze strony gazet. Powieść cieszy się ogromnym zainteresowaniem  
w Ameryce, ale i w Polsce zdobywa coraz większe uznanie. Książka zo-
stała wydana przez wydawnictwo Czwarta Strona. 

kw

Wikingowie  
na wyspie

Festiwal Słowian i Wikingów na wyspie Wolin to jedna z największych 
wakacyjnych atrakcji regionu. Najbliższe wydarzenie odbędzie się mię-
dzy 2 a 4 sierpnia. Będzie to już 25. edycja jednej z największych, wcze-
snośredniowiecznych imprez na świecie. Na miejscu, w Centrum Słowian 
i Wikingów Jomsborg, będą prowadzone warsztaty dawnych rzemiosł, 
występy zespołów muzyki dawnej, regaty, inscenizacje wydarzeń histo-
rycznych, obrzędów oraz wielkie bitwy. Zwiedzający będą mieli okazję 
przeżyć „żywą lekcję historii”. W tym: zobaczyć, jakie zawody wykony-
wano, poznać i spróbować dawnych potraw, a także przekonać się jak 
spędzano czas wolny oraz przymierzyć niektóre elementy uzbrojenia 
średniowiecznych wojów. Ważnym elementem festiwalu jest też muzy-
ka, podczas imprezy można posłuchać na żywo wielu znanych zespołów, 
przywołujących melodie z barwnego, dawnego świata.
kw
Centrum Słowian i Wikingów Jomsborg, 2 – 4 sierpnia

foto: materiały prasowe foto: materiały prasowe (kadr z serialu „Wikingowie”, 2013)



Jubileusz PKO Banku  
Polskiego na statku
Tegoroczne Dni Morza okazały się doskonałą okazją do świętowania 100-le-
cia PKO Banku Polskiego. Podczas imprezy bank przygotował spotkanie dla 
swoich klientów. Bankiet odbył się na słynnym żaglowcu Fryderyk Chopin. 
Goście doskonale bawili się przy muzyce zespołu Laura Jazz Band i pokazie 
akrobatycznym Duo Silk. Zadbano także o ich podniebienia, a każdy z gości 
otrzymał upominek, z emblematem 100-lecia banku, podkreślający wyjąt-
kowość okrągłego ju bileuszu PKO Banku Polskiego.           kw

foto: Jarosław Gaszyński

Pokaz akrobatyczny „Duo Silk”. Dzięki wspaniałej grze światła i muzyki goście obej-
rzeli piękne show, które było również atrakcją dla osób spacerujących po nabrzeżachOd lewej: Paweł Szynkaruk z żoną w towarzystwie Tomasza Cemela 

 
  

Od L\lewej: Katarzyna Bławat-Adamus, Kamila Królikowska-Antczak i Adam Badach z małżonką

Od lewej: Rafał Antczak, Iwona Bobrek z córką, Małgorzata Wojtczak i Tomasz Cemel

Od lewej: Przemysław Mańkowski wraz z małżonką w towarzystwie  
Mariusza Rutkowskiego i Przemysława Marchwickiego Od lewej: Marek Pawłowski i Paweł Szubert z żonami w towarzystwie Marka Staniewskiego

Od lewej: Ilona Śliwa, Katarzyna Roszak, Marek i Teresa Oslizłok oraz Jan Śliwa Od lewej:  Agata i Marek Szubert wraz z Patrycją Ziółkowską

Od lewej: Renata i  Michał Gniewosz w towarzystwie Beaty Strzyżewskiej

Z pokładu żaglowca można było podziwiać Wały Chrobrego, Wyspę Grodzką  
oraz pokaz sztucznych ogni 
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Od lewej: Toamsz Cemel, Maciej Szyszko i Magdalena Kot

  

Od lewej: Rafał Antczak, Albert Kulesza, Małgorzata Wojtczak, 
Agnieszka Kulesza i Tomasz Cemel

Dodatkowo na pokładzie goście mogli skosztować wykwintnych potraw  i napojów

Od lewej: Paweł Łukawski z Bartłomiejem Pińkowskim

Goście bawili się przy muzyce zespołu Laura Jaaz Band Od lewej: Łukasz Węgrowski, Tomasz Portyła, Marek Szubert

Od lewej: Adam Badach z małżonką,  Stanisław Lipiński Od lewej: Aneta Lachowicz, Krzysztof Rączka, Małgorzata 
Gołaś, Rafał Antczak oraz Małgorzata i Rafał Koczkodaj

Od lewej: Artur Wójtowicz z małżonką, Artur Januchowski z małżonką, 
Zbigniew Glapa z małżonką. Od lewej: Marcin Mendyka, Agnieszka Kulesza i Albert Kulesza
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Ta wspaniała Gala
Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej olśniła po raz kolejny. W zjawi-
skowej scenerii Wałów Chrobrego, w czasie przyjemnego letniego wie-
czoru, odbył się wystawny bankiet z udziałem znanych postaci, głównie 
ze świata biznesu, a także wręczenie nagród najlepszym pracodawcom. 
Wśród dodatkowych atrakcji nie zabrakło konkursów z nagrodami od Mer-
cedes-Benz Mojsiuk, akcji charytatywnej. Gwiazdą wieczoru była Sylwia 
Grzeszczak.               ad

foto: Jarosław Gaszyński

Gwiazda wieczoru Sylwia GrzeszczakPiotr Droński i Agnieszka Drońska

  

Od lewej: Jarosław Tarczyński z żoną, Barbara Bartkowiak, Hanna Mojsiuk, Piotr Krzystek

Hanna Mojsiuk, Patryk Litwiniuk 

Od lewej: Piotr Krzystek, Danuta i Adam Grochulscy Od lewej: Mirosław Sobczyk z żoną i Grażyna Wódkiewicz

Od lewej: Isobel Perera i Izabela Marecka Od lewej Jarosław Tarczyński, Barbra Bartkowiak, Katarzyna i Jerzy Sieńko, Piotr Krzystek

Inga Elerowska z mężem Krzysztofem Tomasz Walburg, Ewa Woźniak

Od lewej: Konrad Kupis i Piotr Jarmużewski z hostessami
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Laureaci konkursu Pracodawca Roku z zarządem Północnej Izby Gospodarczej

Beata Radziwanowska z koleżanką

Laureaci konkursu Business Act z Jarosławem Tarczyńskim i Piotrem Krzystkiem

Od lewej: Nataniel Mysiakowski i Piotr Krzystek

Olgierd Geblewicz i goście gali

Od lewej: Mirosław Wołosewicz, Piotr Tomaszewicz Od lewej: Daria Nowak, Hanna Mojsiuk i Piotr Jarmużewski

Od lewej: Maciej Szwajkiewicz, Dorota Gródecka

Laura Hołowacz, Piotr Tomaszewicz i Olgierd Geblewicz

Wojciech Kaczmarek z małżonką

Od lewej: Hanna Mojsiuk i Anna Turkiewicz
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Nowe życie hotelu
W czerwcu Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje świętował zakoń-
czenie renowacji. Letnia impreza w stylu „garden party” była doskonałym 
pomysłem. Ponad 180 gości bawiło się do późnych godzin nocnych przy 
muzyce duetu AfroCake oraz DJ Jazzka, nietuzinkowych napojach, kulinar-
nych niespodziankach i orzeźwiającej morskiej bryzie. Oprawę wydarzenia 
zapewniła firma Event Factory S.C. Zabawa trwała długo, bo zdecydowa-
nie było, co świętować. Hotel otwiera swoje podwoje z nową energią oraz 
pięknie odświeżonym wnętrzem.            kw

foto: Dagna Drążkowska - Majchrowicz

Grupa taneczna Dominiki KujawyZbigniew Miodowski (Prezes Zinkpower Sp. z o.o)  z małżonką

 

  

Jolanta Niszczota (dyrektor Data Polska SA),  
Katarzyna Helińska (radca prawny K.Helińska i wspólnicy sp. k.)

Dariusz Sipiatowski – wiceprezes i  dyrektor handlowy Wineland z małżonką

Marek Brylla z małżonką (Der Tour Frankfurt), Janusz Rustecki (TUI), Michał Faligowski  (HIT) Dariusz Wieczorek, Piotr Bałtroczyk (prowadzący wieczór), Adam Grochulski

Dariusz Wieczorek z żoną Beatą

Monika Kowalska (Dyrektor Generalna Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje),  
Martin Ykema (Dyrektor Operacyjny Vienna House), Anna Olszyńska (Dyrektor Regionalna  
Vienna House na Polskę Centralną i Północną)

Andrzej Krakowia (Zaiks Szczecin) z małżonką

Państwo Reschenberg – goście z Berlina
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Modnie zawsze pomagać Nowoczesne miejsce urody
Było światowo, modnie i charytatywnie. Fash’n’act, czyli inicjatywa szcze-
cińskiej młodzieży z Interact Szczecin International miała na celu zbiórkę 
pieniędzy na rzecz trzech chorych koleżanek. Młodzież wraz za Akademią 
Sztuki zorganizowali w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego pokaz mody, który 
przyciągnął tłumy, a ambasadorami przedsięwzięcia zostali projektantka 
Sylwia Majdan i tancerz Michał Pawłowski. W trakcie pokazu zaśpiewała 
Ewa Gęsicka.              ad

W czerwcu gabinet Medycyny Estetycznej M&R Kaczor świętował swój 
nowy początek. Z okazji otwarcia zorganizowano powitalne przyjęcie.  
W trakcie imprezy, rozmawiano ze specjalistami, omówiono zabiegi oraz 
skuteczne preparaty, a o menu i prezenty dla gości zadbała firma Galder-
ma. Właściciele nowego miejsca, dr Małgorzata i Robert Kaczorowie, w 
swojej pracy stawiają na nowoczesne rozwiązania. Specjalizują się w liftin-
gu ciała nićmi oraz implantacji włosów.      
        kw

foto: Jarosław Gaszyński foto: Jarosław Gaszyński

Agnieszka Spychalska – Glapa Marzena Zychowicz, Ewa Wróbel 

  Sylwia Majdan z synem Vincentem

 Projekty młodych projektantów z Akademii Sztuki

Dariusz Wieczorek z małżonką

Marcin Zamaro z mamą i córką Joanna i Edward Kostrakiewiczowie  
(Be-You-Tiful Studio Kosmetyczne & Day Spa w Barlinku)

Nataniel Mysiakowski, Roksana Rogalska, Isobel Perera, Weronika Łobejko, 
Sylwia Majdan, Kinga Kusiowska

Od lewej: Monika Iwanowska (Clima Partners Apart), Małgorzata Kaczor  
(właścicielka gabinetu), Marzena Zychowicz 

Z lewej: Małgorzata Ostrowska (architekt wnętrz), Małgorzata Kaczor,  
Elżbieta Machałowska (Trend)
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Golfowy puchar Okrągły jubileusz
Na polu golfowym Binowo Park odbył się 14. Turniej o Puchar Kliniki HAHS. 
Jak zwykle, impreza upłynęła w aurze fantastycznej atmosfery i doskona-
łej zabawy. W sportowej rywalizacji wzięło udział aż 120 uczestników! 
Wyłoniono po 5 zwycięzców w sześciu różnych kategoriach: kobiet, męż-
czyzn oraz juniorów netto i brutto. Wśród najlepszych znaleźli się m.in. 
Dorota Jankowska i Aneta Zatwarnicka oraz Rafał Zmysłowski. Turniejowi 
towarzyszyła piękna pogoda, a po sportowych zmaganiach był czas na na-
grody, odpoczynek oraz smakowitą biesiadę.           kw

Kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni 
„stuknęła dyszka”, czyli pełne 10 lat działalności. Panowie zaprosili do Ho-
telu Park swoich klientów i przyjaciół na wspólne świętowanie. W trakcie 
bankietu nie zabrakło wspomnień o poważnych sprawach sądowych oraz 
dobrego i lekkiego żartu aktora Michała Janickiego. Nie zabrakło podzięko-
wań, pozdrowień i … okazałego tortu na finał.            ad

foto: materiały Hahs foto: materiały prasowe

Elżbieta Hahs, zwycięzcy i Zbigniew Hahs Urodzinowy Tort 

  Sebastian Błoński

 
Piotr Korwin-Piotrowski

Od lewej: mec. Hubert Cieszyński, mec. Piotr Mazuro oraz Stanisław Wziątek, 
członek Zarządu WZ

Od lewej: Elżbieta i Zbigniew Hahs ze zwycięzcami Mec. Stefan Mazurkiewicz przyjmuje gratulacje od Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego

Na pierwszym planie: Sylwester Tutko, dalej Robert Piesik, Leopold Rudziński, Jan Galanty
Od lewej: mec. Tomasz Picheta, Eliza Grodzka, mec. Hubert Cieszyński, prof. Bronisław 
Ziemianin, mec. Piotr Mazuro i mec. Stefan Mazurkiewicz

Od lewej stoją: Eliza Grodzka, dr Aleksandra Klich, Michał Janicki oraz mec. Maciej Maliszewski  
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Moda dla nowoczesnych kobiet Tak dla pomagania
Nowy butik modowy z nowoczesnymi markami dla kobiet rozpoczął dzia-
łalność od uroczystego otwarcia. W Iwona Linke Atelier zebrali się przy-
jaciele właścicielki, a także trzy projektantki, których ubrania cieszą się 
uznaniem celebrytek: Joanna Muzyk (Joanna Muzyk Atelier), Ewelina Olesz-
kiewicz (Goldkiller) i Joanna Maria Osiecka (Greed).  O podniebienia gości 
zadbały restauracje Karkut i Unagi Sushi, dekoracjami zajęła się Dorota 
Baszczyńska, a firma Carmenere przygotowała degustację wina i whisky.

kt

W  Hotelu Park pod hasłem „Pomóż nam nie mówić nie” odbyła się co-
roczna impreza charytatywna  zorganizowana przez Rotary Club Szczecin 
Center.  Podczas balu zbierano środki na odzież, obuwie, leki, rehabilitację 
i sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci, ludzi starszych i samotnych.  Dzięki hoj-
ności darczyńców i gości  udało się zebrać 43 tysięcy! W trakcie imprezy  
wieloletnia rotarianka Julia Maj otrzymała najwyższe odznaczenie rota-
riańskie Paula Harrisa. Przez cały wieczór  grał zespół Fair Play.                 ad

foto: Jarosław Gaszyński foto: Jarosław Gaszyński

Po lewej: Rafał i Izabela Maresch, Marta Zielińska, architekt Xymena Laszkiewicz, 
Iwona Linke, Piotr Laszkiewicz (NC Investment S.A.)

Mecenas Iwona Korulczyk-Rinas (RC Szczecin Center), Renata Dmowska, 
Donata  Juszczak  

  Iwona Linke w towarzystwie projektantek: Joanny Muzyk (z lewej) i Eweliny Oleszkiewicz

 Wicemistrzyni w makijażu permanentnym Katarzyna Sawera z mężem Krzysztofem

Mecenas Dorota Juszczak , Joanna Burda , Donata Juszczak (RC Szczecin Center), Michał 
Paszczak, Zofia Korban, Marcin Korban

Od lewej: Barbara Założyk (wicedyrektor SP 47), Iwona Linke, adwokat Iwona Rinas  
i Paulina Kawa (manager Geronimo) Profesor Zbigniew Paszkowski i Barbara Paszkowska (Urbicon)

Od lewej: Mariusz Linke (zawodnik i trener Brazylijskiego Jiu-Jitsu), Zofia Janicka, Michał Janicki 
(aktor Teatru Polskiego i Teatru Kameralnego) Od lewej: Kacper Elewert i Ivania Peres

Wanda Jarczyk i Jadwiga Brejwo (Rosenthal Szczecin), Anna Bojarska  
i Halina Skrzyniarz (RC Szczecin Center)
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Srebrny jubileusz Samochody, dziewczyny  
i ekologiaTo był wyjątkowy rok dla Lesława Siemaszki. Nie dość, że otrzymał po-

nownie tytuł Mecenasa Kultury Szczecina, to jego firma obchodzi właśnie 
25-lecie działalności na lokalnym rynku. Jubileusz był okazją do spotkania 
w gronie przyjaciół, pracowników i sympatyków. Uroczystość pełna wspo-
mnień, gratulacji, podziękowań oraz dobrej zabawy odbyła się w Grand 
Park Hotelu. Podczas jubileuszu na scenie wystąpili: szczeciński zespół 
Konrad Słoka Band i kabaret Hrabi. Zwieńczeniem wydarzenia była uro-
czysta kolacja oraz wspólna zabawa do rana.          kw

Volvo Car Cafe EkoLogiczne Kobiety to wydarzenie zorganizowane przy 
współpracy Volvo Auto Bruno z portalem Kobietowo.pl. Spotkanie było 
dedykowane kobietom, którym bliski jest ekologiczny tryb życia. Gościem 
specjalnym wydarzenia była Sofia Ennaoui, która opowiedziała  o życiu 
sportowca, o  tym jak zaczęła się jej przygoda ze sportem i jakie są jej za-
patrywania na ekologię. Nie zabrakło prelekcji, rozmów i prezentacji oczy-
wiście utrzymanych w duchu eko.             ad

foto: Jarosław Gaszyński foto: Jarosław Gaszyński

Stanisław i Małgorzata Jakubowscy

Uczestniczki wydarzenia

 

 Lesław Siemaszko z żoną Bogumiłą

 Lesław Siemaszko

 Od lewej: Anita Gałek, Nina Kaczmarek (Kobietowo.pl) Marta Piotrowicz i Paweł Siemaszko

Uczestniczki wydarzenia

Bogumiła Siemaszko, Joanna Jakimovska, Lesław Siemaszko Od lewej: Piotr Huegel (Auto Bruno), Sofia Ennaoui, ambasadorka Volvo Auto Bruno, 
Aneta Liebelt-Gapińska (Auto Bruno) 

Trenerzy Martyna Czupryn i Aleksander Gapiński (Studio Athlete Factory) 
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Wernisaż nietypowych auto-
portretów

Premiera z wodą w tle
Performance, kolaż, instalacja, wideo, a także wiele innych form artystycz-
nej wypowiedzi. W czerwcu studenci i studentki Akademii Sztuki, przed-
stawili swoje niezwykłe autoportrety na wystawie „Lista obecności”. Wy-
darzenie przyciągnęło spore grono zainteresowanych, a dzieła młodych 
artystów zostały bardzo dobrze przyjęte. Wernisaż zakończył się after-
party w jednym z ulubionych miejsc lokalnych twórców· – Towarzyskiej na 
deptaku.               kw

W czerwcu w Starej Rzeźni odbyło się „wodowanie” książki „Pojezierze 
Meklemburskie – przewodnik dla wodniaków. Wydawnictwo Zapol, wraz z 
autorem książki – sędzią Maciejem Strączyńskim, zorganizowało ciekawe 
spotkanie. Były żywe dyskusje, rozmowy przy baryłce rumu oraz szanty. 
Jak się okazuje, Pojezierze Meklemburskie skrywa wiele skarbów. W prze-
wodniku można znaleźć m.in. szczegółowe mapy, opisy szlaków wodnych, 
dane dotyczące marin oraz wiele ciekawych miejsc.          kw

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz foto: Jarosław Gaszyński

Andrzej Mara, Wiki Radecka Mirosław Sobczyk

  Joanna Grodzicka, Grzegorz Skorny, Aleksandra Kolczyńska

 Aneta Grzeszykowska, Grzegorz Skorny

Krzysztof Soska, Lilla Sobczyk

Na pierwszym planie Karolina Gołębiowska Z prawej: Marek Mikołajczyk, Ryszard Ostachiewicz, Marek Siewiorek

Pola Kiewszyn

Maciej Strączyński (autor przewodnika)
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SZUKAJCIE NAS W  PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
Mazowiecka 13 ul. Mazowiecka 13
Marina Sport ul. Przestrzenna 11 
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46 
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Squash na Rampie (obok KJ) ul. Jagiellońska
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2  
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127 
Universum al. Wojska Polskiego 39

ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna ul. Wielkopolska 32
Akademia Fryzjerska Gawęcki  Al. Wojska Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A 
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter)  
ul. Krzywoustego 
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter 
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77 
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. Felczaka 20 
Ella ul. Kaszubska  17/2 
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Estedent ul. Mickiewicza 49a
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Euromedis ul. Powstańców Wielkopolskich 33a
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5 
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego  37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska  7
Ilona Szewczuk Micropigmentation Artist  
ul. Mikołaja Kopernika 6
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9 
L.A. Beauty, ul. Raginisa 7/U3
Men Factor al. Jana Pawła II 17
Medestetic ul. Okulickiego 46
MOI Instytut Kobiecego Piękna ul. Wielka Odrzańska 28a
Odnowa  al. Bohaterów Warszawy  Galeria Nowy Turzyn, I piętro   
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłopskich 39a
Olimedica, CH Kupiec
Optegra ul. Mickiewicza 140
Optic Center Ekspres al. Wyzwolenia 2
OXY Beauty  ul. Felczaka 18/U1  
Perfect Studio, ul. Rayskiego 20
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka  7/10 
Royal Thai Massage ul. Sienna 4  
Saint Studio Fryzjerskie ul. Boh. Getta Warszawskiego 8
Salon Bailine ul. Żółkiewskiego 13
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka Odrzańska 30
SPA Evita Przecław  96E 
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D  
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz  ul. Św. Wojciecha 1/9
Vessna ul. Królowej Jadwigo 46/1
Verabella ul. Jagiellońska 23
Vitamin Clinic al. Wojska Polskiego 215
Well Spring Tai massage  ul. Kaszubska  13/4A  
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16

INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Centrum Informacji Turystycznej  Aleja Kwiatowa
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48 
Follow Me ul. Kolumba 1 
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5  
Green Box Europe ul. Pocztowa 27/7
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27 
Neckermann al. Wojska Polskiego 11
Neckermann CH Galaxy – II piętro
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34 
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28  
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73 
Sala koncertowa ul. Energetyków 40
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14 
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny  ul. Niemierzyńska 17A 
Teatr Polski ul. Swarożyca 
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4  
Unity Line pl. Rodła 
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34 
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13 
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2 
Zamek Punkt Informacyjny  ul. Korsarzy 34 
Zapol al. Piastów 42 

Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe  ul. Nowy Rynek 5  
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9 
Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1 
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Porky  ul. Wielka Odrzańska 20
Porto Grande  Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14 
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9 
Ricoria al. Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów  1
Shanghai Rynek Sienny 4
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7 
Stockholm Kitchen&Bar  Bulwar Piastowski
To i owo ul. Zbożowa 4  
Tokyo  ul. Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława   
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi  al. Jana Pawła II 42 
Willa Ogrody ul. Wielkopolska  19  
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65 
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11

SKLEPY
5 Plus  ul. Jagiellońska  5 
Arkadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6 
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2 
Atrium Molo  ul. Mieszka I 73 
B&M  al. Wojska Polskiego 43  
Batty Barcley CH Galaxy – parter 
Bella Moda ul. Bogusława  13/1  
Bokaro bulwar Gdański 11
Brancewicz al. Jana Pawła II  48 
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 78  
Desigual, CH Galaxy – parter
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1 
Clochee ul. Bogusława 10/2
Domokoncept ul. Santocka 39
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11 
Hexeline CH Galaxy - parter  
HiperGlazur - Salon Łazienek ul. Świerczewska 47
Icon ul. Jagiełły 6/5
Impresja ul. Śląska 9/2
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny) 
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Patrizia Aryton ul. Jagiellońska 96 
LKJ CH Galaxy
LKJ CH Kaskada 
Liu Jo CH Kaskada
Madras Styl ul. Małopolska 9
Manufaktoria ul. Rayskiego 26/1 
Marc Cain al. Wojska Polskiego 29 
MaxMara ul. Bogusława 43/1 
Mia&Charli al. Wojska Polskiego 35/3
Moda Club ul. Wyzwolenia 1
MOOI ul. Bogusława 43 
Olsen  CH Kaskada 
Pink & blue ul. Bogusława 42/1 
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)  ul. Rayskiego 23/11
Prowansja kwiaciarnia ul. Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul. Rostocka 15
Riviera Maison  ul. Struga  23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A 
Rosenthal CH Kaskada 
Stoprocent  ul.Krzywoustego 72 
Studio Mebli VIP ul. Wrocławska 48
Strefa Koloru ul. Santocka 48-49
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro 
Vin 28 ul. Rayskiego 28
VIP Collection al. Wojska Polskiego 22 
Wineland  al. Wojska Polskiego  70
Wine Center ul. Bogusława 37

SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A 
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85 
Binowo Golf Park  Binowo 62 
Bloom ul. Koralowa 64X 
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13 
Eurofitness  (Netto  Arena) ul. Szafera 3 
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B 
Fitness Club ul. Monte Cassino 24  
Kids Arena, ul. Staszica 1

Columbus Coffe ul. Wawrzyniaka 9
Columbus Coffe  Aleja Piastów 5
Columbus Coffe ul. Przestrzenna 4
Columbus Coffe ul. Kopernika 1
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Columbus Coffe CH Turzyn
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fabryka  Deptak Bogusława 4/1 
Fanaberia Deptak Bogusława 
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego  4  
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Quattro Cafe ul. Tkacka 64d
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
Starbucks ul. Wyszyńskiego 1
Starbucks CH Kaskada
Starbucks CH Galaxy

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

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

NIERUCHOMOŚCI
Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2  
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B 
Lider House ul. Modra 92/2
Litwiniuk Property (Oxygen) ul. Malczewskiego 26
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15 
SGI  pl. Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska  20/4
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7

RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1 
A nuż widelec ul. Ogińskiego 5
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6 
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bohema al. Wojska Polskiego  67 
Bollywood ul. Panieńska 20 
Bombay ul. Partyzantów 1 
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar ul. Sienna 10
Chałupa ul. Południowa 9
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
Klimatt al. Jana Pawła II 42
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 26
Emilio Restaurant al. Jana Pawła II 43
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim) 
Jin Du al. Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Miejska ul. Śląska 12/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1 

GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet  al. Wojska Polskiego 70
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentallica ul. Mickiewicza 48/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
EMS  al. Wojska Polskiego 31/4
ESTETIC Klinika Zawodny  ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinet Okulistyczny Ewa Wojciechowska ul. 5 Lipca 3/1
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Kolmed ul. Mazurska 7
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul. Bolesława Śmiałego 17/2
Marosz Gabinety Medycyny Estetycznej ul. Kazimierska 2G/2 
(wejście od ulicy Ku Słońcu)
Medicus  pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) al.Piastów 30
Optegra ul. Mickiewicza 138
ORTO PERFEKT ul. Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny 
al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul. Śląska 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczna ul. M.Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna al. Wojska 
Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul. Krzywoustego 19/5
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103
Vitrolive ul. Kasprzaka 2
Vizmedica Clinic ul. Jagiellońska 85/14

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

KANCELARIE
Przemysław Manik – kancelaria adwokacka ul. Kr. Korony 
Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski – kancelaria adwokacka   
al. Boh.Getta Warszawskiego 1/4 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur – kancelaria adwokacka   
ul. Klonowica 30/1 
Andrzej Marecki – kancelaria adwokacka  ul. Kr.Jadwigi 13/12 
Mikołaj Marecki – kancelaria adwokacka  
ul. ks. Bogusława X 1/2 lokal 8
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwokaci i radcowie  ul. Panieńska 16  
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka ul. Felczaka 11 
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik – kancelaria adwokacka  
ul. Monte Cassino 7/1 
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwokacka  ul. Bogusława 5/3 
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino 19c
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 
Kancelaria Notarialna Małgorzata Węgłowska ul. 5 lipca 9/1
Waldemar Juszczak – kancelaria adwokatów i radców  
al. Niepodległości 17 
ZBROJA – adwokaci  ul. Więckowskiego 1b/8 
 
KAWIARNIE
Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Coffee Costa  GK Kaskada
Coffee Costa  CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Coffe House Center al. Wojska Polskiego 32
Columbus Coffe ul. Królowej Jadwigi 12






