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znów grudzień i znów święta. Musi 
być karp, a  choinka tylko prawdzi-
wa.  A może lepiej sztuczna? Mniej 
sprzątania będzie. Święta najlepiej 
w domu z rodziną, ale w sumie miło 
byłoby też spotkać się z  przyjaciółmi. Wigilijna zupa to 

grzybowa, czy barszcz? A  może obie? Ile osób, tyle scenariuszy 
Bożego Narodzenia, ale jedno pragnienie – by były magiczne. 
Dzisiaj na każdym kroku słyszymy zwrot "magia świąt". Tej "magii" 
ulega większość  z nas. Widać ją szczególnie w galeriach handlo-
wych i  hipermarketach, w  których zrobienie zakupów przed sa-
mymi świętami to rozrywka zarezerwowana wyłącznie dla ludzi 
o  mocnych nerwach. I  jeszcze ten nieśmiertelny przebój „Last 
Christmas”, który ledwo się skończy, a  już z  drugiego głośnika 
dopada nas "Santa Claus is coming to town". Siłą rzeczy wypa-
trujemy tego Świętego Mikołaja i... widzimy ich tabuny. A propos. 
Wiecie, że ten sympatyczny „Santa”, czyli grubasek z brodą, dużym 
workiem na plecach i śmiesznym czerwonym wdzianku, to marke-
tingowy produkt wymyślony przez Coca Colę? Jednym słowem 
przedświąteczne szaleństwo. Czy to dobrze? Uważam, że tak, bo 
w sumie to pozytywne i radosne emocje.

W Prestiżu nie mogło zabraknąć odrobiny tego szaleństwa. I jak 
przystało na porządne pismo dla konsumentów podchodzimy 

do tematu z  właściwą dla nas racjonalno-
ścią i  praktycznym widzeniem świata, nie 
wdając się w  poważne rozważania natury 
teologicznej. Dlatego kusimy prezentami, 
oszałamiamy złoto-czerwonymi kolorami 

i  zachęcamy do świątecznych eksperymentów w  kuchni. Bura-
czane pierogi zamiast tradycyjnych uszek? Bezowy deser Pavlova 
zamiast sernika? Dlaczego nie. A wszystko to przygotowane spe-
cjalnie dla Prestiżu przez znany i lubiany duet Eintopf. 

A jak już kupimy, ugotujemy, posprzątamy, przygotujemy, ozdo-
bimy i odsapniemy, to wtedy nachodzi nas refleksja, czy wszystko 
jest na pewno tak, jak sobie wymarzyliśmy? 

Skąd w ogóle w naszych głowach biorą się wyobrażenia o ide-
alnych świętach? Mądrzy ludzie mówią, że istotą świąt Bożego 
Narodzenia jest odnalezienie ciepła ludzkich relacji. Lepiej chyba 
zadbać właśnie o to, niż próbować na siłę sprostać wymogom tra-
dycji i  realizować scenariusz „idealnych świąt”. Po prostu pobyć 
z drugim człowiekiem, nacieszyć się rodziną i zatrzymać, choć na 
chwilę szaloną gonitwę, którą serwuje nam życie. I właśnie tego 
serdecznie życzę Wam drodzy czytelnicy. I  jak najwięcej optymi-
zmu. Na święta i w całym 2016 roku. 

Izabela Magiera
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rudzień to jeden z moich ulubionych miesięcy. 
Czas, mimo świątecznej gorączki, płynie jednak 
nieco wolniej. Można trochę odsapnąć, przy-
stanąć. No i ta magia Bożego Narodzenia, z ro-
dzinną wigilią przy pachnącej choince i  pysz-
nych świątecznych potrawach. Wiem, że trochę 
podpadnę mojej kochanej żonie, ale jednak 

muszę autorytatywnie stwierdzić, że nikt nie gotuje takiej grzybo-
wej z kluseczkami i nie piecze takiego karpia pod chrzanową pie-
rzynką, jak moja mama, zwana popularnie Babcią Irenką. Wspania-
ły to czas obżarstwa, ale i wspólnych rodzinnych spotkań, rozmów 
i wszelakich podsumowań. Nie inaczej będzie w tym roku. Główne 
tematy są od zawsze takie same. Polityka, zdrowie i sport. Polityka 
ostatnio wręcz wylewa się nam z telewizorów i radioodbiorników 
więc wybaczcie, ale nie poświęcę jej choćby zdania, a myślę, że 
ograniczymy także aktywność w tym względzie przy świątecznym 
biesiadowaniu. Narzekania na zdrowie uniknąć się nie da, bo 
niestety z każdym rokiem człowiek coraz starszy i organizm chce 
nam o tym przypomnieć, ale spróbujemy ten temat ograniczyć do 
minimum. Pozostaje sport, czyli to, co przede wszystkim męska 
część rodziny uwielbia najbardziej. Najpierw omówienie doko-
nań lokalnych. Tutaj spór toczy się głównie pomiędzy Szczecinem 
a  Bydgoszczą, gdzie mieszka moja siostra z  rodziną, a  szwagier 
to zapalony kibic. Na początek idzie futbol i tutaj nasza absolutna 
przewaga. W końcu my gramy w ekstraklasie, a Zawisza nie dosyć, 
że spadła do I  ligi to jeszcze jesień ma niezbyt udaną. Szwagier 
punktuje siatkarską drużyną Łuczniczki z męskiej Plus Ligi. Odpo-
wiadam Mistrzem Polski Chemikiem Police w siatkówce pań. Tutaj 
cała bydgoska rodzina mojej siostry składa oficjalny protest, bo 
jednak Police to nie Szczecin. Na nic zdają się tłumaczenia, że Azo-
ty Arena, że kibice głównie ze Szczecina. Protest przyjęty. Na szalę 

rzucam więc piłkę ręczną. I tutaj odnoszę triumf całkowity. Wpraw-
dzie Staszek próbuje jeszcze bronić się koszykówką, ale obecność 
wśród najlepszych naszych Wilków skutecznie odpiera ten atak. 
On we mnie żużlem, ja oddaję tenisem. Siostra wspomina coś 
o sukcesach lekkoatletów, ja o kolarzach torowych. Wreszcie sięga-
my po kolejną porcję makowca i przechodzimy do podsumowania 
polskich osiągnięć w skali międzynarodowej. Słaby sezon zimowy. 
Od kilku lat przyzwyczajeni do sukcesów skoczków czy Justyny Ko-
walczyk tym razem musieliśmy obejść się smakiem. Czego nie dali 
nam reprezentanci sportów zimowych wynagrodzili piłkarze ręcz-
ni, a w szczególności Michał Szyba. To co reprezentant Polski „wy-
prawiał” w meczu o medal Mistrzostw Świata z Hiszpanią, na długo 
zostanie w głowach kibiców. Wiosna to już piłka nożna i pewne 4 
punkty, potem jeszcze doskonała postawa jesienią i nasi piłkarze 
stali się rewelacją eliminacji do EURO 2016. Jeżeli Lewandowski 
i spółka potwierdzą wysoką formę w czerwcu przyszłego roku mo-
żemy realnie liczyć na jakąś dużą niespodziankę z udziałem naszej 
reprezentacji. Podsumowując ten rok wspomnieć trzeba pierwszą 
edycję Igrzysk Europejskich, całkiem udanych dla naszych spor-
towców czy też osiem medali naszych lekkoatletów podczas sierp-
niowych mistrzostw świata w  Pekinie. Ja ten rok pamiętać będę 
jednak najbardziej przez pryzmat tenisa. Najpierw historyczny 
awans polskiej reprezentacji do Grupy Światowej Pucharu Davisa. 
Potem największy sukces Agnieszki Radwańskiej – wygrana w tur-
nieju Mistrzyń WTA Finals czyli rozgrywkach Masters w Singapurze. 
Wielka forma, wielka ambicja, wielkie pieniądze i wreszcie wielkie 
oczekiwania sukcesów w kolejnym roku. Czekamy na występy Isi 
w Wielkim Szlemie, czekamy na gole Lewego na EURO, czekamy 
na dobre występy innych polskich reprezentantów. Tego wszyst-
kiego, w  ten świąteczny czas, Czytelnikom Prestiżu i  sobie życzę. 
Wesołych Świąt.

Grzybowa 
Babci 
Irenki

g
Krzysztof Bobala

Współwłaściciel agencji reklamowej „BONO” i “Bene Sport Centrum”, koordynator organizacji 15. Mistrzostw Europy w Pływaniu 
oraz turnieju Pekao Szczecin Open, wielki miłośnik tenisa i innych sportów rakietowych.
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Jedyny w  woj. zachodniopomor-
skim przedstawiciel marki Cotton 
Ball Lights otwiera sklep w Szcze-
cinie. Oferuje piękne lampiony 
Cotton Balls, stworzone na bazie 
naturalnych nici bawełnianych 
w  niezwykle szerokiej gamie ko-
lorystycznej – kule dostępne są 
w 53 kolorach już od 10 punktów 
świetlnych, a  girlandy zasilane są 
elektrycznie. Na miejscu można 
obejrzeć wizualizacje, ukazujące 
ciekawe sposoby ich wykorzysta-
nia. Ciepłe, miękkie światło Cotton 
Balls stworzy magiczny, niesamo-
wity nastrój w każdym wnętrzu. 
Szczecin, al. Wyzwolenia 58/U1 
i CH Ster

Kawiarnia Okienko to przytulne 
miejsce w bardzo rozwojowej 
części naszego miasta. Oryginal-
ny wystrój, miła, luźna atmosfera, 
a przede wszystkim doskona-
ła, włoska kawa przyrządzana 
przez prawdziwych pasjonatów 
sprawia, iż miejsce to jest od-
wiedzane przez szczecinian już 
od pierwszych dni funkcjonowa-
nia. W lokalu poza świetną kawą 
można także zjeść. Na miejscu 
przygotowywane są m.in. san-
dwiche, hot dogi, tosty czy różne 
słodkości. Dodatkowo na spie-
szących się czeka okienko z „cof-
fee to go”. 
Szczecin, al. Piastów 40 A

Hotel 
Dana

Hotel mieści się w  prawie stu-
letnim, zabytkowym budynku 
dawnych Zakładów Przemysłu 
Odzieżowego Dana. Odrestau-
rowana siedmiokondygnacyjna 
bryła budynku mieści luksusowo 
zaadoptowane wnętrza. W hote-
lu znajduje się 100 pokoi, 5 sal 
konferencyjnych o  łącznej po-
wierzchni 360 m2, gabinet od-
nowy biologicznej i  restauracja, 
serwującą głównie dania regio-
nalne. Położenie w centrum mia-
sta sprawia, że Hotel Dana jest 
idealnym miejscem nie tylko na 
spotkania biznesowe, ale i ban-
kiety oraz uroczystości rodzinne. 
Szczecin, al. Wyzwolenia 50

nowe miejsca 9 

La BambolaOkienko

Multibrandowy butik z  damską 
odzieżą i  wegańskimi torbami. 
Na wiosnę w  sprzedaży pojawi 
się również obuwie. W  ofercie 
znajdują się obecnie takie marki, 
jak Manifiq, Yoshe i Alexandra K 
– M. Choice ma je na wyłączność 
w Szczecinie. Proponują one wy-
sokiej jakości produkty polskich 
projektantów. Mocną stroną 
butiku są sukienki, więc panie 
szukające kreacji na wieczór czy 
na różne uroczystości na pewno 
znajdą tu coś niepowtarzalnego 
i wyjątkowego. Większość ubrań 
szyta jest małymi partiami, co 
czyni je nieprzeciętnymi. 
Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 8

M. Choice



No i stało się to, co stać się miało. PiS przejął władzę, PO prze-
szła do opozycji. Niektórzy wieszczą, że będzie strasznie i jeszcze 
straszniej, inni, że w końcu ktoś zrobi porządek. A tak naprawdę 
niewiele się zmieni. Jedna partia z bogatym programem socjalnym 
zastąpi inną. Miejscami zamienią się przy okazji dziennikarze – tzw. 
radykałowie i fundamentaliści. I ci z Gazety Polskiej, serwisu Polityki, 
tygodników W Sieci i Newsweeka plus kilku z Gazety Wyborczej. 
Dotychczasowi rzecznicy rządu przejdą do podziemia, a niedaw-
ni krytycy staną po stronie 
władzy. Wszyscy pozostali (ci 
normalni) dalej będą robić to 
samo, co robili. A nowa wła-
dza? Swojego programu za-
pewne nie zrealizuje. Zresztą, 
która z partii w ciągu 25-lecia 
faktycznie realizowała swój 
program? To jest pytanie!

Sieć Obywatelska, Watch 
Dog Polska zapytała kierow-
nictwo NIK o nagrody, jakie 
co roku sobie przyznaje. Od-
powiedź przyszła, ale doty-
cząca tylko prezesa i wicepre-
zesów. Najwyższa nagroda to 
71 tys. zł, kolejne po 56 tys., 
a najmniejsze to 26 tys. zł. 
Podobnie w jak w przypadku 
innych publicznych instytucji 
dokładnie nie wiadomo za co je przyznano. Zresztą tutaj NIK nie jest 
oryginalny, bo prawie w żadnej publicznej instytucji albo państwo-
wej firmie dokładnie nie wiadomo za co są nagrody. Po prostu są i 
już. Nagród przyznanym pracownikom niższego szczebla NIK jed-
nak już nie chciał ujawnić. Powód? „... istotnego interesu publiczne-
go przemawiającego za udzieleniem żądanej informacji publicznej 
dopatrzyć się trudno“ – oświadczyły władze NIK w piśmie do Watch 
Dog Polska. Nie, znaczy nie. I już.

Już nie Chicago w USA i Rzym we Włoszech, ale Floryda i Sycylia - 
to najważniejsze skupiska Polonii w tych krajach. Tak zapewne uznał 
ZUS, bo właśnie tam, nad ciepłe morza wysłał swoich urzędników, 
by rozmawiali z  mieszkającymi tam Polakami. Pomysł wycieczek 
nad ciepłe morza skrytykowały media, co z kolei nie spodobało się 
rzecznikowi ZUS. “I nagle wszyscy dziennikarze dokładnie się orien-
tują, gdzie są skupiska Polonii i gdzie pracownicy ZUS – jeżeli już 

muszą – powinni się udać. Najlepiej oczywiście, żeby musieli jechać 
w podróż do miejsc o temperaturze w okolicy -30 stopni Celsju-
sza” – napisał rzecznik na swoim urzędowym blogu. W dalszej treści 
zdenerwowany rzecznik oświadczył, że to nie media będą ustalać 
gdzie pracownicy ZUS będą podróżować. Liczę na kolejne wpisy, 
tym bardziej, że jest o czym, bo media ostatnio znów czepiły się 
ZUS-u. W jednym przypadku nowosądecki ZUS ogłosił przetarg na 
kupno nowych aut. Warunek – musi być SUV z napędem na cztery 

koła, no i minimum 17 ca-
lowymi felgami. Tempomat 
też jest niezbędny o innych 
dodatkach nie wspomina-
jąc. Warto tutaj dodać, że w 
całym kraju ZUS ma już 335 
służbowych pojazdów i 282 
kierowców na etacie. Z kolei 
szczeciński ZUS pod koniec 
września ogłosił przetarg na 
wyżywienie dla pracowników. 
Wartość zamówienia – blisko 
700 tys. zł. Jedzenie ma wy-
starczyć na 12,5 tys. tzw. oso-
bodni, co oznacza posiłek za 
55 zł dla każdego urzędnika 
na dzień. Ktoś porównał to 
z dzienną stawką żywieniową 
w szpitalach – 9 zł. Wracając 
zatem do żartu rzecznika na 
blogu, że dziennikarze naj-

chętniej wysłaliby urzędników do miejsc gdzie jest temperatura 
minus 30 stopni, wydaje mi się, że jest nietrafiony. Powinno być 
przynajmniej minus 50 stopni.

No i stało się. Kolejna instytucja kulturalna otworzyła swoją 
nową siedzibę. Po sławnej już Filharmonii Szczecińskiej tym ra-
zem Opera na Zamku. Obchody inauguracyjne trwały kilka dni, 
z czego najważniejsza gala miała miejsce pierwszego dnia. Z tej 
okazji w nowej siedzibie pojawili się wytrawni melomani operowi, 
m.in. radni sejmiku zachodniopomorskiego, członkowie zarządu, 
urzędnicy, parlamentarzyści i samorządowcy. Na szczęście obyło 
się bez skandalu. Nie tak jak w Koszalinie, gdzie dwa lata temu 
podczas inauguracji tamtejszej filharmonii przez pierwsze dwa 
dni otwarcia zorganizowano imprezy dla mieszkańców (!), a do-
piero trzeciego z udziałem polityków. Aż dziwne, że ktoś wpadł 
tam na tak absurdalny pomysł.
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Michał Stankiewicz
Michał Stankiewicz, od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. Pracował także w Gazecie Wyborczej, TVP, TVN 

i Prestiżu. Laureat nagrody „Watergate“ Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundacji 
Batorego. Dwukrotnie – w 2004 (jako Rz) i 2012 (jako TVN) nominowany do Grand Press. Pasjonat tenisa,

dobrej muzyki oraz psów rasy bokser.



I stał się cud! Kto pamięta jak podróżowało się koleją, np. w la-
tach 80. ubiegłego wieku (w smrodzie, ścisku, brudzie) na pew-
no w  to nie uwierzy. PKP Intercity pyta pasażerów, jak powinien 
wyglądać idealny wagon. Oczywiście nie chodzi o wymiary, tylko 
o to, czy podróżni wolą wagony bezprzedziałowe, czy przedziało-
we, jak powinno wyglądać wyposażenie wagonów, jakie udogod-
nienia są potrzebne, jak zwiększyć komfort podróży. Ludzie!!! Ja-
kich my czasów dożyliśmy! Jeszcze chwila i pracownicy PKP będą 
biegać po ulicach i na kolanach błagać nas, przekupywać, kusić 
żebyśmy tylko zechcieli wsiąść do pociągu (jak śpiewała Maryla 
Rodowicz „byle jakiego”). Podobno pierwsze propozycje, złożone 
przez badanych, w sondzie doty-
czą wprowadzenia seksownych 
konduktorek w  seksownych stro-
jach (coś w stylu aniołków Victoria 
Secrets) oraz zainstalowania paru 
drobiazgów: sauny w  każdym 
składzie, palarni cygar, biblio-
teki, winiarni, klubu go go oraz 
kameralnej sali kinowej. Księża 
proponują małą kaplicę. Ale prze-
cież przed podróżą po polskich 
torach i tak każdy się przeżegna.

W Szczecinie po sześciu latach 
remontu z wielkim hukiem otwar-
to Operę na Zamku. Wróciła do 
swojej siedziby na Zamku Książąt 
Pomorskich z wygnania, czyli wiel-
kiego namiotu przy ulicy Energetyków. Uroczystość otwarcia „na 
żywo” transmitowały chyba wszystkie szczecińskie media. Tłum 
gości szczelnie wypełnił salę. Prawdziwe towarzyskie wydarzenie 
tej jesieni. Ale w miarę trwania uroczystości przybywało wolnych 
miejsc na widowni. Trudno się dziwić, skoro same przemówienia 
oficjeli trwały chyba z godzinę. Potem zaproszeni mieli szansę zo-
baczyć pierwszy spektakl w odnowionych pomieszczeniach Ope-
ry. A był to "Bal Maskowy" Giuseppe Verdiego. I tu dopiero trzeba 
podziwiać bohaterstwo tych, którzy zostali i wytrwali do końca, 
choć nie znoszą opery. Na szczęście potem był bankiet.

Premier rządu Beata Szydło w swoim expose zapewniła, że 
wreszcie powstanie tunel pod Świną w Świnoujściu. Ma to być na-
wet jeden z priorytetów nowego rządu. Oczywiście nie wiadomo 
dokładnie, kiedy prace mogłyby się rozpocząć i kiedy skończyć. 
W Świnoujściu ludność z życzliwością przyjęła tę deklarację. Ale i 

z umiarkowanym optymizmem. Bo mieszkańcy Świnoujścia od lat 
zabiegają o most lub tunel między wyspami Uznam i Wolin. I nie 
takie już obietnice słyszeli. Za to od razu ruszyły zakłady bukma-
cherskie o to, czy tunel powstanie, jak długo potrwa budowa, za 
ile oraz kiedy rząd zacznie się wycofywać z tych obietnic. Znowu 
też wrócił pomysł, aby świnoujścianie, w czynie społecznym, sami 
sobie ten tunel wykopali. Na pewno byłoby szybciej i taniej. 

Szczecińscy radni miejscy zdecydowali o sprzedaży terenów 
Międzynarodowych Targów Szczecińskich. Atrakcyjny plac na Pra-
wobrzeżu Szczecina od lat aż wołał, aby zrobić coś tam porządne-

go. Ale miasto nie miało środków. 
W dodatku po otwarciu hali wi-
dowiskowo-sportowej Azoty Are-
na większość imprez tam właśnie 
się przeniosła. Nic więc dziwne-
go, że dni MTS wydawały się po-
liczone. I stało się. Miasto wystawi 
teren na sprzedaż za ponad 17,5 
miliona złotych. Developerzy już 
nerwowo przepychają się w blo-
kach startowych a ślina, bo nie 
ślinka, płynie im szeroką strugą 
po brodach. Wyścig za chwilę się 
zacznie, a smakowity kąsek czeka 
na zwycięzcę. Osiedle mieszka-
niowe? A może jakiegoś hiper-
marketu nie ma na Prawobrzeżu?

Miasto podejmuje kolejną próbę wybudowania w Szczecinie 
aquaparku. Na dawnym kąpielisku Gontynka do 2020 roku ma 
powstać, za 100 mln zł, obiekt ze ścieżką edukacyjną na wzór 
warszawskiego Centrum Nauki Kopernik (ale dotyczącej przede 
wszystkim zagadnień związanych z wodą), basenami na zewnątrz 
oraz wewnątrz budynku. Poprzednia próba realizacji tej inwestycji 
zakończyła się kompletną klapą, a głową za porażkę zapłacił jeden 
z wiceprezydentów Szczecina. Według nieoficjalnych informacji 
miasto teraz chce się zabezpieczyć przed taką sytuacją i ogłosić 
przetarg dla odczyniających uroki, odganiających złe moce oraz 
tych, którzy potrafią zrzucać klątwy (już na wstępie zdecydowanie 
odrzucono usługi satanistów). Nie zdziwmy się więc jeżeli na tere-
nie Gontynki zobaczymy dziwnie ubranych i wyglądających osob-
ników, z obłędem w oczach, odprawiających jakieś tajemnicze ob-
rządki oraz ceremonie. To nie będzie regionalny zjazd Dziwaków 
Pomorza Zachodniego. To szansa na sukces.
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Dariusz Staniewski
Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie dziennikarz Kuriera Szczecińskiego.

Od kilku lat dźwiga, choć nie sam, lubianą przez wielu i znienawidzoną przez niektórych specjalną kolumnę
w magazynie „Kuriera” pod nazwą „Kurier Towarzyski” próbując satyrycznie przedstawić m.in. świat lokalnej

polityki. Namiętny wielbiciel kobiet, hucznych imprez towarzyskich, dobrej kuchni oraz polskiej kinematografii.



Po zbiorach winogron przyszedł czas 
na owoce ich pracy. Wina Turnau, pocho-
dzące z leżących 60 km od Szczecina Ba-
niewic, biorą udział w targach i wygrywają 
konkursy. 

Podczas 13. Międzynarodowych Targów 
Wina ENOEXPO 2015 w Krakowie, Turnau-
owie zdobyli aż dziewięć medali. Pierwszy 
rocznik ich trunków został wyróżniony pię-
cioma medalami w krajowym konkursie win 
i  cydrów, a  w  kategorii na najlepsze wina 
i  cydry z  całego świata otrzymał kolejne 

R E K L A M A
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cztery nagrody. Powodem do dumy może 
być fakt, że w  kategorii międzynarodowej 
Winnica Turnau została wyróżniona jako 
jedyna z  Polski. Ta rodzinna firma była też 
pierwszym przedstawicielem naszego kra-
ju na renomowanym Międzynarodowym 
Konkursie Win Hybrydowych (PIWI Interna-

tional) w Niemczech. Wina Turnau zdobyły 
w Oppenheim kolejne siedem medali. Ju-
rorom przypadły do gustu przede wszyst-
kim Seyvalblanc i Hibernal z rocznika 2014. 
Zdobyły one – jako jedyne w kategorii win 
białych – najwyższe oceny, nagrodzone tzw. 
dużym, złotym medalem. Niemieccy enolo-
dzy docenili także inne trunki spod Szcze-
cina, dzięki czemu wszystkie zgłoszone do 
konkursu wina wróciły z nagrodami.           kt

Dwa szczecińskie zespoły – Jackpot 
oraz Bubliczki – wystąpiły w finale 10. jubi-
leuszowej edycji popularnego programu 
Telewizji Polsat „Must Be The Music”. Wiel-
kim wygranym okazał się ConradoYanez. 
Ale „nasi” absolutnie przegranymi czuć się 
nie mogą, sam udział w tej produkcji gwa-
rantuje przyspieszenie kariery.

Muzyczny (i życiowy) duet Jackpot, czyli 
Kasia Buja i  Maciej Kazuba wykonali pio-
senkę „Prośba do Twoich ust” z repertuaru 
Kayah. Sam Kazuba traktuje Jackpot forma-
cję jako trio, w którym obok niego wystę-
pują dwie miłości życia – Kasia oraz… jego 
gitara. Wyrazy miłości popłynęły także od 
jurorskiego tria – Kory, Elżbiety Zapendow-
skiej oraz Adama Sztaby. Na NIE był jedy-
nie Piotr Rogucki, który skrytykował dobór 
repertuaru, ale już Elżbieta Zapendowska 
stwierdziła, że muzycy są „wybitni i  muzy-
kalni”, dodała, że jeśli nawet nie wygrają 
programu to i  tak sobie poradzą. W  kuli-
sach już po występie, potwierdziła to Kasia 
Buja, stwierdzając, że „Maciej musi przynaj-
mniej dwa razy dziennie ładować telefon”. 
Ot cena sukcesu, ale o to przecież chodzi!

Szczecińsko-kaszubska formacja Bu-
bliczki pod wodzą Mateusza Czarnowskie-
go dała folkowego czadu – zagrali własną 

Prawie…
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Winnica Turnau 
wśród najlepszych

kompozycję „Naljemy wina”. Do finału tra-
fili z dziką kartą od dziennikarzy Radia RMF 
FM. Podobnie jak Jackpot zyskali uznanie 
tylko trójki jurorów. Wyłamała się Kora, 
która zgotowała zespołowi ostrą krytykę. 
Piosenkarka porównała ich do laureatów 
MBTM sprzed kilku lat – zespołu Enej, przy-
znając, że ci mieli jednak większą energię, 
a „bubliczkowa” muzyka się nie klei. Muzy-
cy nie zrażeni krytyką szykują nową płytę, 
na którą zbierają pieniądze w  serwisie in-
ternetowym „Wspieramto”, a udział w fina-
le programu z  pewnością przysporzył im 
nowych fanów i zapewne donatorów „spo-
łecznego” krążka.                                       nath

Restauracja Pijana Blanka         Szczecin, ul. Małopolska 3 (obok placu Lotników)           tel. 500 892 960                   www.facebook.pl/pijanablanka

Zapraszamy na drinki Mr. Dark!Paella na talerzu, wino z beczki - z Pijaną Blanką kulinarne wycieczki!







podstawy wiedzy naukowej z doświadcze-
niami osób, które odniosły sukces w życiu 
prywatnym i zawodowym. 

W  pierwszym numerze czytelnicy do-
wiedzą się, m.in. tego jak żyć pięknie i czy 
wypada bronić szczęścia za wszelką cenę. 
Dowiemy się tego jak ważne jest podtrzy-
mywanie bliskich relacji z  innymi, a  znani 
i  lubiani szczecinianie zdradzą, na czym 
polega dobro. Ponadto, w magazynie prze-
czytamy również  o  złudnej rzeczywistości, 
biofeedbacku, doświadczeniach z medyta-
cją a także o zaletach biblioterapii.            ad

R E K L A M A

zamówiony specjalnie przez Operę, kon-
glomerat muzyki musicalowej, filmowej 
i  poważnej, ma szansę zostać wydany na 
płycie. Po spektaklach Opera otrzymała od 
widzów wiele pytań o album z muzyką do 
„Alicji w Krainie Czarów”, dlatego stąd po-
mysł na jej wydanie. Koszt materiału prze-
kracza jednak możliwości teatru. 

Aby jednak mieć u  siebie w  domu te 
magiczne dźwięki wystarczy wziąć udział 
w akcji na portalu wspieram.to. Za cegiełkę 
można wybrać unikatową nagrodę i zostać 
współproducentem płyty. A  nagrody są 
bardzo atrakcyjne, m.in. płyta z autografem 
kompozytora, bilety na spektakl czy orygi-
nalny plakat z baletu z autografem Leszka 
Żebrowskiego. Oprócz tego można zostać 
zaproszonym na próbę i  poznać artystów 
grajach w spektaklu. Najbliższe pokazy „Ali-
cji w Krainie Czarów” odbędą się w dniach 
5-8 grudnia 2015 r. na świeżo oddanej po 
remoncie, nowoczesnej scenie Opery na 
Zamku w Szczecinie. Premiera płyty odbę-
dzie się 20 lutego.                                          ad

Historię Alicji, która przez magiczne 
lustro trafia do krainy czarów i magii, zna 
każde dziecko. Książka Lewisa Carolla była 
wiele razy przekładana na język filmu i te-
atru. Doczekała się tez wersji baletowej 
zrealizowanej przez szczecińską Operę na 
Zamku. 

Niezwykłej urody muzykę do tego spek-
taklu napisał Przemysław Zych.  Teraz ten 

Wspieramy
Alicję

Szczęście 
– podaj dalej
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Czym jest szczęście? Czy dobro jest 
dobre? - To pytania, na które niełatwo jest 
znaleźć odpowiedź, szczególnie że nie 
przywykliśmy do zadawania ich sobie na 
co dzień. Już 11 grudnia w Klubie 13 Muz 
odbędzie się premiera nowego magazynu 
„Szczęście - podaj dalej” całkowicie po-
święconego szczęściu.

– Zwykle jesteśmy zbyt zabiegani i  zbyt 
rozkojarzeni, by skupiać się na szczegó-
łach. Nie mamy czasu, by na chwilę przy-
stanąć, odciąć się od tego całego zgiełku 
i zastanowić nad tym, co jest tak naprawdę 
ważne. Jak żyć pięknie? Czego nam do 
szczęścia potrzeba? Te i  inne zagadnienia 
z  zakresu psychologii pozytywnej porusza 
nowy magazyn  – mówi Dorota Kościu-
kiewicz-Markowska, redaktor naczelna 
magazynu. – W  pierwszym numerze znaj-
dziecie wiele inspirujących wypowiedzi 
dotyczących tego, jak dążyć do szczęścia 
i dbać o to, by nasze życie stawało się co-
raz lepsze. Udało nam się połączyć ze sobą 
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Szczecin, ul. Jagiellońska 27, www.frankherbert.pl 

NAJWIĘKSZY WYBÓR
AKCESORIÓW

DO KUCHNI W MIEŚCIE

BON: 20 ZŁ
NA ZAKUPY

POWYŻEJ 200 ZŁ



skiego, a  Srebrna ostroga, czyli nagroda 
dla najlepszego debiutanta, trafiła w ręce 
Konrada Bety z Teatru Współczesnego za 
rolę w  „Męczennikach” w  reżyserii Anny 
Augustynowicz.  

„Bursztynowe pierścienie” zostały wrę-
czone 30 listopada w  Operze na Zamku– 
zaszczyt organizacji spotyka zwycięzcę 
poprzedniej edycji plebiscytu. Na relację 
z gali oraz uroczystego bankietu zaprasza-
my do styczniowego numeru „Prestiżu”.   

nath
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Jego nazwa oznacza „kamień, który się 
pali”. W  starożytnej Grecji nazywano go 
elektronem czyli świecącym i błyszczącym, 
na Dalekim Wschodzie uchodził za symbol 
odwagi i  męstwa. Słowianie natomiast 
widzieli w nim symbol wysokiego statusu 
społecznego. 

W  Szczecinie, od półwiecza, bursztyn 
jest utożsamiany z  wysokim kunsztem 
teatralnym. Nagroda „Bursztynowy pier-
ścień” od 50 lat, pod organizacyjną opieką 
redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, przyzna-
wana jest najlepszym aktorom oraz spek-
taklom z  teatrów Pomorza Zachodniego. 
Nominują jurorzy – dziennikarze i  krytycy 
(wśród nich Daniel Źródlewski z „Prestiżu” 
– przyp. red.), a  wybierają w  głosowaniu 
widzowie. Tegoroczne nominacje, w  któ-
rych doceniono jedynie produkcje dwóch 
zachodniopomorskich teatrów – Współ-
czesnego oraz Opery, wywołały kontro-
wersje, lecz jurorzy twardo obstają, że cho-
dzi o artystyczną jakość, a nie „polityczną 
poprawność”. W  sezonie artystycznym 
2014/2015, zdaniem głosujących, najlep-
szym spektaklem okazała się produkcja 
Opery na Zamku „Dzieje Grzechu”, a naj-
lepszym aktorem został Konrad Pawicki 
z  Teatru Współczesnego za rolę w  spek-
taklu „ Godzina Spokoju”. Obok wyboru 
widzów komisja przyznaje także dwie na-
grody – Nagrodą Jury obdarowano szefa 
baletu Opery na Zamku – Karola Urbań-

Już w grudniu będzie można kupić ka-
lendarz na 2016 rok, na kartach którego 
pojawiły się siatkarki Chemika Police. Tym 
razem dziewczyny pozowały w  jednej 
z sal szczecińskiej Akademii Sztuk.

Zobaczymy w  nim piękne dziewczyny, 
które sportowe stroje zamieniły na ele-
ganckie białe koszule. Tym razem odpo-
wiednio ucharakteryzowane, bez nakolan-
ników i siatkarskich ubrań. 

Każdy kalendarzowy miesiąc zawierać 
będzie inne zdjęcie podopiecznych Giu-
seppe Cuccariniego. Mistrzynie do zdjęć 
pozowały uśmiechnięte i z pełną swobodą 
co można zobaczyć filmiku zamieszczo-
nym na facebookowym profilu Mistrzyń 
Polski. Pokazuje on jak Anna Werblińska, 
Madelaynne Montano czy Mariola Zenik 
doskonale bawią się podczas zdjęć.

Kalendarz już zdążył odbić się szerokim 
echem w  ogólnopolskich mediach. Pre-
zentowany był zarówno na łamach gazet, 
jak w  i  telewizji. Zyskał miano „magiczne-
go” dzięki zdjęciom Adama Słomskiego 
oraz kreatywnym makijażom, przygoto-
wanym przez Agatę Naniewicz-Zalewską, 
nawiązujących do pór roku.

Kalendarz dostępny będzie w  klubo-
wym sklepie Chemika Police.                  kus

Święcą 
i błyszczą

Dziewczyny 
z kalendarza
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Dla tych, których nudzi formuła trady-
cyjnych zakupów, właścicielki Mia&Char-
lie przygotowały niespodziankę. W każdy 
piątek zakupy w  butiku przy al. Wojska 
Polskiego będą wyjątkowe. 

Piątkowe wieczory w  Mia&Charlie umi-
lą klientom i  wszystkim miłośnikom mody 
spotkania z  sympatycznymi właścicielka-
mi i  szczecińskim blogerem modowym, 
Nabilem Abu Bakerem. W  profesjonalny 
sposób doradzi on klientom, by zarówno 
panie, jak i panowie, w nowych ubraniach 
wyglądali wyjątkowo i czuli się komfortowo. 
Warto dołączyć do grona stałych klientów 
butiku, bo w czeka na nich specjalna zniżka. 
Za to każdy z gości bez wyjątku w piątkowe 
wieczory może liczyć na zakupy w miłej at-
mosferze i niezobowiązującą rozmowę przy 
lampce wina i  drobnym poczęstunku. Bu-
tik tego dnia otwarty jest dłużej, bo aż do 
ostatniego klienta.                                            kt

Piątki 
w Mia&Charlie
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Emma Göring, neurotyczna snobka nie 
zwracająca uwagi na zbrodnicze czyny 
męża, nazisty Hermmana Göringa; Jiang 
Quing, okrutna żona Mao Tse Tunga, ko-
chająca władzę i  tępiąca ze śmiertelną 
skutecznością rywalki i wszystkich, którzy 
jej nie pasowali; Elena Ceaușescu, zakom-
pleksiona i bezwzględna żona rumuńskie-
go dyktatora; Catherine Bokassa, porwa-
na jako nastolatka przez cesarza Bokassę, 
jedna z jego żon, bardzo nieszczęśliwa – to 
bohaterki kolejnego projektu fotograficz-
nego pt. „Kobiety Zbrodniarzy”.

Pochodzący ze Stargardu Szczecińskie-
go fotograf Maks Ławrynowicz upodobał 
sobie kobiety, szczególnie te, których ży-
ciorysy były skomplikowane. 

– Pomysł, aby bohaterkami kolejnej 
części projektu były kobiety trwające przy 
największych zbrodniarzach ostatniego 
wieku powstał z  mojej fascynacji kobiecą 
duszą – tłumaczy autor projektu. – Mamy tu 
do czynienia z  pewnymi skrajnościami, ze 
zmienną kobiecą naturą. Jedne były osza-

Zbrodniarki Maksa

fo
t.

 M
ak

sy
m

ili
an

 Ł
aw

ry
no

w
ic

z 

wydarzenia 19 

lałe z miłości i nie widziały ogromu terroru 
uprawianego przez ich wybranków. Inne 
nie widziały właśnie samych wybranków – 
tylko korzyści jakie mogły wyciągnąć dla 
siebie. Często bywały lepszymi politykami 
od swoich mężów, którzy niejednokrotnie 
kończyli jako polityczne marionetki. Wia-
domo kto pociągał za sznurki. Jedno wia-
domo na pewno – było to niełatwe życie 
i balansowanie na bardzo cienkiej linie.Au-
tor do współpracy zaprosił kobiety bezpo-
średnio związane ze światem artystycznym. 
Wśród modelek znajdziemy Olgę Omel-
janiec, Martę Jesswein, Paulę Niemczy-
nowicz, Martynę Zarembę czy Sibonisiwe 
Ndlovu-Sucharską. Panie wystąpiły w  kre-

acjach od Riny Cossack i w biżuterii Fuerza. 
Obie marki, tak jak Dom Polonii w Pułtusku, 
są też partnerami projektu. 

– W tej części projektu do współpracy za-
prosiłem kobiety ze świata artystycznego: 
aktorki, kuratorki, dramaturgów, wokalistki. 
Jest również projektantka mody, jako że 
ten zawód również odbieram jako wysoce 
artystyczny. Była to ciężka praca, ale nie 
spoczywam na laurach, już rozpocząłem 
pracę nad trzecią częścią i  zdradzę w  ta-
jemnicy, że mam już pierwsze prace.

„Kobiety zbrodniarzy” będziemy mogli 
obejrzeć w maju w Muzeum Narodowym, 
a w styczniu wystawa pojedzie do Pułtuska.

Aneta Dolega



ROCkOWy 
i ROManTyCzny
BaLeT OPeRy 
na zaMku
Autor: Daniel Źródlewski / Foto: Adam Fedorowicz, Marek Waszczuk
/ Producent sesji, MUA: Maja Holcman-Lasota / Asystent: Anna Treder
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Jeszcze kilka lat temu byli w cieniu 
wielkich operowych solistów, wy-
bitnych muzyków, a złośliwi twier-
dzą, że nawet w cieniu scenografii. 
Dziś zespół baletu Opery na Zam-
ku uchodzi za jeden z najlepszych 
w Polsce. Każda ich realizacja zy-
skuje uznanie widzów, świetne re-
cenzje i prestiżowe nagrody.

W sesji wystąpili tancerze baletu Opery na Zamku: Żaneta Bagińska, Christina Janusz, Stepfanie Nabet, 
Kseniia Naumets-Snarska, Vasyl Kropyvnyi, Marek Ludwisiak Pedro Rizzi, Paweł Wdówka.

Podziękowania dla Darii Salomon z Fanfaronady.
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ukces szczecińskiego baletu to dzieło 
wielkiej pracy i  odwagi szefostwa Opery 
na Zamku - Angeliki Rabizo i jej następcy 
Jacka Jekiela, ale przede wszystkim kie-
rownika zespołu Karola Urbańskiego. Jest 
w tym procesie jeszcze pewne zrządzenie 
losu, bowiem od 2011 roku Opera na czas 

kompleksowego remontu musiała wyprowadzić się z  dostojnych 
zamkowych pomieszczeń. Pomysłem, który zapewnił ciągłość pracy 
i nie pozwolił na rozwiązanie zespołu, była budowa tymczasowej 
sceny w  hali na szczecińskiej Łasztowni. Szydercy przemianowali 
nazwę na Opera w namiocie i nie życzyli dobrze… 

PrYSZCZACI I BEZCZELnI

Remont Zamku się przedłużał, Opera próbowała egzystować 
w  niezwykle trudnych warunkach w  hali o  niskich walorach aku-
stycznych. Przewrotnie ten czas okazał się jednym ze źródeł jej 
sukcesu - warunki zmusiły artystów do szukania innych form, niż 
klasyczna opera, innych niż te wy-
magające odpowiedniego kom-
fortu przygotowań i  wykonania. 
Takie formy, których nie zniszczy 
przejeżdżająca obok karetka na 
sygnale czy terkoczący tramwaj. 
Były zatem operetki, spektakle 
dla dzieci, musicale, koncerty 
symfoniczne i wreszcie spektakle 
baletowe. Zaczęło się od „Odcie-
ni namiętności”, eksplodowało 
„Ogniwami” do muzyki Witolda 
Lutosławskiego, a  wysoką klasę 
potwierdziły kolejne realizacje; 
„Alicja w Krainie Czarów” i wreszcie zachwycające „Dzieje grzechu” 
i „Rock’n’balet”. Te eksperymenty spotkały się z aprobatą nowego 
dyrektora i szybko stały się marką teatru:

– Ja chcę teatru intrygującego! Jeżeli na nasz spektakl baletowy 
przyjeżdża na przykład recenzentka z „Dance Europe”, najbardziej 
prestiżowego pisma branżowego w Europie, to znaczy, że to nasze 
rozpychanie się opłaciło. Oczywiście, że wszyscy zapraszają, ale nie 
wszędzie przyjeżdżają (śmiech). Jeśli nie będziemy ciut pryszcza-
ci i bezczelni, to „nas na osobną stertę zamiotą”. Nie możemy stać 
się skansenem. Musimy i chcemy być teatrem otwartym. I takim je-
steśmy – mówi dyrektor Jekiel. Słowa zmienia w czyn i  faktycznie 
zapowiadana różnorodność materializuje się, choćby w programie 
„nowego otwarcia”, czyli wydarzeń inaugurujących pracę w wyre-
montowanej siedzibie, czy zapowiedziach kolejnych realizacji. 

nIE MA PrZYPADKóW

Faktycznym autorem tego tanecznego progresu w  Szczecinie 
jest kierownik zespołu baletowego Opery na Zamku, Karol Urbań-
ski, który sztukę ma we krwi:

– Pochodzę z rodziny o tradycjach teatralnych. Jako dziecko by-
łem niezwykle pobudliwy i rodzice szukali sposobu, by to rozłado-
wać, więc kiedy miałem 6 lat zapisali mnie do ogniska baletowego. 
Wtedy to jeszcze była dla mnie zabawa, ale później w mojej rodzin-
nej Łodzi otworzono szkołę baletową i rodzice zapytali, czy nie chcę 
tam zdawać. Zgodziłem się bez wahania, ale zabezpieczyłem się 
jeszcze startując do szkoły muzycznej, jednak egzaminy baletowe 
były wcześniej i… tak zostało do dziś – wspomina Karol Urbański. 

Państwową Szkołę Baletową w Łodzi ukończył w 1984 roku, ale 
jeszcze w  czasie nauki występował na deskach (podłodze bale-
towej) łódzkiego Teatru Wielkiego. Na początku lat 90. przeniósł 
się do stolicy i związał z Teatrem Wielkim - Operą Narodową. Był 
jeszcze kilkuletni epizod w Norweskim Balecie Narodowym i niezli-
czone produkcje taneczne, udział w filmach, spektaklach... W 2012 
roku objął posadę kierownika zespołu baletowego szczecińskiej 
Opery. Tutaj zaczął realizować swoją wizję baletu.

– Balet, tak jak inne języki sztuki, daje możliwość kreowania świata 
równoległego, tworzenia różnych rzeczywistości, bycia w  różnych 
odsłonach kimś innym, niż jest się w świecie realnym. Dla mnie wy-
chodzenie na scenę, to wchodzenie w przestrzeń wolności, w świat, 
który należy tylko do mnie.

Urbański jednak potrafi dzielić się swoją wolnością i bez wahania 
zaprasza do niego widzów, którzy czują się w nim jak u siebie i… 
występują o azyl.

KrEW, POT I łZY

Balet to piękno w czystej postaci, ale piękno okupione przede 
wszystkim niesłychanie ciężką pracą, przysłowiowymi: potem, łzami 
i krwią.

– To, co w tańcu piękne, to po pierwsze jego fizykalność, a z dru-
giej strony niezwykle logiczna działalność. Balet jest tak naprawdę 
bardzo logiczny. Wychodzi się od najprostszych podstawowych 
ćwiczeń: od pięciu pozycji nóg i pięciu pozycji rąk. A  te wywie-

dzione są z… szermierki, zatem 
balet jest wyidealizowaną sztuką 
walki (śmiech). Potem przez ele-
menty przejścia buduje się na-
stępne ćwiczenia. Nawet dziś jak 
prowadzę zajęcia, to często mnie 
uderza, że piękno tej techniki 
polega na tym, że w  ostatnim 
ćwiczeniu zawarte jest to pierw-
sze – zdradza baletowe techniki 
Urbański. 

W  tańcu po wyborze tematu 
muzycznego powstaje pewna 
określona sekwencja kroków, któ-

ra staje się motywem wiodącym, dalej to już właśnie emocje, które 
tancerze wyrażają ruchem czy gestami. Proste? Proste. 

POnAD SIEBIE

Balet jako sztuka logiczna - zrozumiałe. Logicznie za to nie da 
się wyjaśnić miłości do tak ciężkiej pracy. To przede wszystkim wy-
rzeczenia, wyrzeczenia i  jeszcze raz wyrzeczenia. – Najważniejszy 
w tym zawodzie wydaje się brak wstydu, pokonanie go szczegól-
nie w stosunku do swojego ciała. Potem jest jeszcze upór, odpor-
ność na ból i porażki oraz wielka determinacja. Nie ważne ile razy 
się upada, ważne ile razy się wstaje. Porażka w  tym fachu przez 
chwilę boli, ale jest mobilizująca – mówi tancerka Karolina Cichy-
-Szromnik.

Daria Sokołowska przyznaje, że nie wyobraża sobie życia bez tań-
ca, dostrzega w tej sztuce także lek dla duszy. 

– Pewność siebie! Z tym od zawsze było u mnie trudno, ale dzię-
ki tańcowi zmieniłam się, nabrałam pewności siebie. To długie lata 
pracy, podczas których budowałam nie tylko umiejętności, ale 
przede wszystkim swój charakter. Odkrywałam siebie na nowo, za-
częłam sobie ufać – najwyraźniej skutecznie, bo Daria w „Balu ma-
skowym” debiutowała, a tremy nie było śladu. 

Kseniiia Naumet-Snarska, by móc tańczyć, musiała długo prze-
konywać rodziców, którzy wiedzieli jak to jest ciężka praca. – Za-
kochałam się w balecie, kiedy miałam osiem lat i byłam z mamą 
w teatrze na „Jeziorze łabędzim” Czajkowskiego. Wtedy zrozumia-
łam, że chcę tańczyć. Tylko nie wiedziałem, że tak będzie (śmiech). 
Myślałam, że to tak „pstryk” i koniec… a tutaj końca tej pracy nie 

s
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Jeśli nie będziemy ciut pryszczaci 
i bezczelni, to „nas na osobną stertę 
zamiotą”. Nie możemy stać się skansenem. 
Musimy i chcemy być teatrem otwartym. 
I takim jesteśmy.
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widać. Tyle, że ja nie chce go widzieć, chcę jak najdłużej wytrzymać, 
jak najdłużej tańczyć i wciąż podobać się publiczności, bo taniec 
w sali prób, to jak książka w szufladzie… – opowiada Kseniia. Jej 
miłość do tańca publiczność odwzajemnia, dowodem niech będzie 
wielkie uznanie za dotychczasowe role i nominacja do aktorskiego 
„Bursztynowego pierścienia”. 

TrUDnY JęZYK TAńCA

Karol Urbański tworzy niezwykłe baletowe światy opierając się 
na wielkiej literaturze. Stworzył choćby choreografię do świetnych 
„Dziejów grzechu” według powieści Stefana Żeromskiego. To on 
decyduje o  repertuarze i  przede wszystkim o  gościnnych chore-
ografach. – Ja robię głównie spektakle fabularne, dla mnie historia, 
którą chcę opowiedzieć jest punktem wyjścia, czyli psychologia po-
staci i relacje pomiędzy nimi. Druga rzecz najważniejsza to muzyka, 
bo przecież taniec nie jest autonomiczny w stosunku do niej. Sam 
taniec jest muzyką, której nie słychać, ale którą widać. Tu są prze-
cież takie same przebiegi rytmiczne, tylko zapisane w ruchu, a nie 
w dźwiękach – mówi Urbański.

Balet to ruchowa forma literatury. Nawet technicznie, bo prze-
cież wszystko już było, operujemy jedynie określonym, skończo-
nym zasobem słów. Jednak nowe dzieła wciąż powstają, wciąż 
zaskakują nowe stylistyczne formy czy literackie eksperymenty. – 
Taniec to jest język, który umożliwia powiedzenie tego, czego nie 
można wypowiedzieć, przekracza to, co można nazwać, pokazuje 
stany emocjonalne, które wymykają się słowom – tłumaczy dalej 
szef baletu.

Jest to jednak piekielnie trudny język. By nim się posługiwać, nie 
wystarczy opanowanie własnego ciała. Tu potrzeba jeszcze zdolno-
ści aktorskich, muzykalności i opanowania.

– Trzeba mieć przede wszystkim otwarty umysł. Trzeba umieć 
obserwować, trzeba umieć inspirować się światem. Moja Alicja (ty-
tułowa rola w „Alicji w Krainie Czarów”) poznawała nieznany czaro-
dziejski świat, była zdziwiona i zaskoczona, więc kiedy przygotowy-
wałam się do tej roli, też uczyłam się świata na nowo. Chodziłam 
po ulicach jak dziecko, które pierwszy raz widzi nieznane rzeczy 
i zjawiska – mówi Christina Janusz.

W tańcu nie potrzeba słów, by wyrazić pożądane emocje, wystar-
czy nadać gestom odpowiedni charakter, zaglądając w  serce i… 
nieco szerzej. 

– W  „Balu maskowym” jesteśmy bezdomnymi, zatem pracując 
podglądałam na ulicy takich ludzi. Nie tylko naśladowałam ich ru-
chy, ale próbowałam wczuć się w  taką osobę, dowiedzieć się co 
czuje. To było naprawdę wielkie wyzwanie, a od ludzkiej strony wiel-
ka lekcja pokory – kontynuuje opowieść o swoje pracy Christina. 

SIłA, fILOZOfIA I rYTUAł

Balet to siła mięśni i pokaz siły. Wziął się z odwiecznego pragnie-
nia człowieka, by oderwać się od ziemi, by wznieść się ponad nią. 
Wyraźnie to widać w  zestawieniu z  tańcem współczesnym, który 
z  kolei ciągnie ku ziemi… Ta lekkość, ta zwiewność każe myśleć 
o balecie jak o… kobiecie. I w historii tej sztuki też to jest zauwa-
żalne. 

– Na początku mężczyźni byli w cieniu, byli swoistym statywem 
dla kobiecego ciała. Dopiero w XX wieku stali się osobowościami 
baletu. Zaczęło się od Wacława Niżyńskiego, który przełamał klasy-
kę i zmienił oblicze tej sztuki. Pięknej, ale od tego czasu także jesz-
cze wyraźniej fizykalnej – tłumaczy Urbański. 

Celem baletu jest zatem ukrywanie tego niebotycznego wysił-
ku. I znów, dla wyrazistości i zrozumienia istoty, taniec współczesny 
w kontrapunkcie dla baletu, epatuje fizycznością. Ale Karol Urbań-
ski rozumie tę sztukę jeszcze szerzej, nie tylko w fizycznym wymia-
rze, co zdradziła nam jego tancerka Daria Sokołowska:

– Karol? Obserwowałam go wielokrotnie na scenie, a  jeszcze 
wcześniej uczył mnie w szkole… etyki. 

Jacek Jakiel dodaje natomiast: – Karol jest zawodowym tance-
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rzem, jest zdolnym choreografem, ale jest też człowiekiem, który 
ma gruntowne wykształcenie humanistyczne. Człowiek o  takim 
wykształceniu musi mieć ukształtowaną wizje swojej pracy. Kiedy 
pierwszy raz z nim rozmawiałem, zobaczyłem człowieka o niezwy-
kle zdeterminowanej wizji, nie tylko intelektualnej w  sensie arty-
stycznym, ale przede wszystkim w  sensie wartości interpersonal-
nych. Miał i ma pomysł na budowanie tego zespołu. Od razu mu 
zaufałem.

W niespełna trzy sezony udało się stworzyć świetny zespół, o któ-
rym głośno w całej Polsce i nie tylko. Repertuar to jedno, styl pracy 
i jej efekty to drugie. Skromność - trzecie. 

– Ja mam poczucie, że nie zrobiłem niczego niezwykłego. Mia-
łem po prostu szczęście pracować w fajnych zespołach, szczegól-



Najważniejszy w tym zawodzie wydaje 
się brak wstydu, pokonanie go 
szczególnie w stosunku do swojego 
ciała. Potem jest jeszcze upór, 
odporność na ból i porażki oraz wielka 
determinacja. Nie ważne ile razy się 
upada, ważne ile razy się wstaje.

temat z okładki 25 

nie za granicą i to, co ja próbuję tutaj robić, to właśnie wprowadzić 
europejski standard. Wprowadzić tu to, co tam jest normą – opo-
wiada Urbański.

Christina Janusz, jedna z najjaśniej świecących gwiazd szczeciń-
skiego baletu jest urzeczona współpracą i atmosferą zespołu, jed-
nak najważniejsze dla niej jest to, czego nie widzi publiczność.

– Oczywiście, że największą nagrodą dla mnie jest wyjście na sce-
nę, podziw widzów, oklaski… Ale jest jeszcze jedna nagroda – to 
praca z fenomenalnymi ludźmi, od których mogę się wiele nauczyć, 
nie tylko w temacie tańca. Pracujemy z wybitnymi choreografami. 
To niezwykła inspiracja i  gwarancja ciągłego rozwoju. Tutaj nie 
można osiągnąć perfekcji (śmiech), bo zawsze można być jeszcze 
lepszym i jeszcze lepszym, i jeszcze lepszym. To jest jak jakiś rytuał.

Słowa Christiny Janusz potwierdza sam kierownik baletu, twier-
dząc, że trzeba wierzyć w ludzi, że mogą dużo więcej niż im się wy-
daje, trzeba im stawiać poprzeczkę wyżej, niż mogą ją przeskoczyć. 

– Co to znaczy, że ja zrobiłem coś najlepiej? To nie znaczy, że zro-
biłem to doskonale, ale że zrobiłem to najlepiej, na ile mogłem to 
zrobić w danym dniu. I ja bym chciał, żeby ten zespół w tym sensie 
był najlepszy. I tak na razie jest! – zapewnia Urbański. 

Dyrektor Opery na Zamku dla swojej misji w teatrze muzycznym 
ma jedną maksymę:

– Teatr, który nie ma swojej widowni, nie ma prawa istnieć – dum-
nie wygłasza Jacek Jekiel. Zerkając na plany repertuarowe oraz 
jakość, nie tylko techniczną, zmodernizowanej siedziby Opery na 
Zamku, możemy być spokojni.
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Balet to piekielnie trudny język. 
By nim się posługiwać, nie
wystarczy opanowanie 
własnego ciała. Tu potrzeba 
jeszcze zdolności aktorskich, 
muzykalności i opanowania.





ak to się stało, że absolwent prawa został fotogra-
fem?

Myślę, że fotografować chciałem zawsze, ale do 
pewnych wyborów trzeba po prostu dojrzeć. Praw-
nikiem zostałem w wyniku decyzji, którą podjąłem 
jako nastolatek – samodzielnie, ale niekoniecznie 
z pełną świadomością tego, co takie decyzje ozna-

czają. Taki już mam charakter, że niechętnie rezygnuję z raz obrane-
go celu i lubię doprowadzać sprawy do końca. W sumie zdobyłem 
całkiem solidne wykształcenie i  dojrzałem jako człowiek, a  to, co 
ewentualnie mogłyby mi dać studia fotograficzne, wypracowałem 
samodzielnie. Może nawet dzięki temu rzemiosło – rzecz oczywiście 
ważna – nie przesłania mi właściwego celu.

Skąd zamiłowanie do czarno-białej fotografii?
Fotografia osiągnęła dojrzałość w swojej czarno - białej formie. 

Jest czymś wymownym, że w prawie każdym wyborze zdjęć - ikon 
przeważają obrazy czarno - białe. Nie znaczy to, że kolor jest jakąś 

ekstrawagancją, bo przecież twórczości takich mistrzów, jak Crewd-
son czy McCurry nie można sobie wyobrazić bez koloru, ale dla 
mnie pozostaje on środkiem w pewnym sensie nadzwyczajnym, jak 
trzeci wymiar w malarstwie. Uzasadnienia wymaga jego obecność, 
a  nie brak. W  większości dotychczasowych projektów, zwłaszcza 
tych poświęconych sportowi, posługiwałem się monochromatycz-
ną skalą odcieni, ale w najnowszym projekcie – Planets Alive – do-
minują zdjęcia kolorowe. Jak widać, nie przywiązuję się przesadnie 
do konwencji. Liczy się to, co chcę wyrazić, a nie repertuar środków 
wyrazu.

Co pan czuł, kiedy po raz pierwszy otrzymał pan nagrodę World 
Press Photo i jak to uczucie ewoluowało przy kolejnych wyróżnie-
niach?

Opowiadałem już kiedyś o  szczególnym smaku tamtego dnia, 
kiedy jak co dzień kupiłem w  kiosku gazetę i  przeczytałem na 
pierwszej stronie tytuł, którego nie przytoczę teraz dokładnie, ale 
w każdym razie podkreślono w nim, że jest to polski sukces. Poczu-

j

Tomasz 
gudzowaty 
Rzeczywis tość    za k lęta    w cz e rn i    i    bie li
Tomasz Gudzowaty pierwszą w swym dorobku nagrodę World Press Photo otrzymał 
w 1999 roku za głośne zdjęcie "Pierwsza lekcja zabijania", przedstawiające małe ge-
pardy uczące się polowania na gazele. Ma na swoim koncie liczne reportaże fotogra-
ficzne o tematyce społecznej, przyrodniczej oraz serie zdjęć sportowych ukazujących 
m.in. niepełnosprawnych sportowców, zawodników sumo, czy mnichów z klasztoru Shaolin. 
W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie do 4 października można oglądać jego wystawę 
zatytułowaną Closer składającą się z kilkuset niezwykłych zdjęć przyrody.

Autor: Michalina Domoń / Foto: Tomasz Gudzowaty
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Za to zdjęcie z cyklu "Pierwsza lekcja zabijania" Tomasz Gudzowaty otrzymał nagrodę World Press Photo.
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Zdjęcie z cyklu Shaolin Monks.

łem, że jest to ważne nie tylko dla mnie. Późniejsze nagrody World 
Press Photo nie wywoływały we mnie aż takich emocji, ale bardzo je 
sobie cenię jako obiektywne świadectwo, że fotografując nie pro-
wadzę dialogu wyłącznie z sobą samym.

W jaki sposób wybiera pan tematy do swoich fotograficznych 
narracji – są one efektem podróży, czy pretekstem do ich odby-
wania?

Raczej celem niż pretekstem. Każda fotograficzna podróż po-
przedzona jest wieloma miesiącami zbierania informacji, wyborem 
najlepszych dla danego tematu miejsc, poszukiwaniem odpowied-
nich ludzi, którzy pomogliby mi zbliżyć się do bohaterów moich 
reportaży. Nie jestem typem backpackera, wyruszającego w świat 
z aparatem bez sprecyzowanego celu. 

Miejsce, które zrobiło na panu największe wrażenie?
To zależy, o  jakiego rodzaju wrażeniach mówimy. Byłem w po-

nad stu krajach na wszystkich kontynentach, ale obserwowałem je 
z  punktu widzenia fotografa, skupiając się na konkretnych tema-
tach. W  Afryce fotografowałem dziką przyrodę i  spokojną egzy-
stencję Masajów i Samburu, żyjących w tradycyjnych wioskach na 
terenie parków narodowych, na Filipinach natomiast odwiedzałem 
najbardziej ponure slumsy na obrzeżach Manili i miasto Tacloban 
obrócone w ruinę przez tajfun. Zapewne moje wrażenia byłyby od-
mienne, gdyby to w Azji interesowała mnie przyroda, a w Afryce – 
problemy społeczne tej części świata. 

Który z realizowanych przez pana cykli był najtrudniejszy i dla-
czego?

Jeśli chodzi o przeszkody natury fizycznej, czy logistycznej, naj-
trudniej było pracować w Arktyce - w 2008 roku na Morzu Weddel-
la i w 2014 na Falklandach i Południowej Georgii. W sensie emo-
cjonalnym nie jest łatwo mierzyć się z ludzkim nieszczęściem, jakie Zdjęcie mnicha z klasztoru Shaolin nagrodzone World Press Photo w kat. Sport.
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Zdjęcie z cyklu Planets Alive.

Tomasz Gudzowaty w towarzystwie zawodników sumo.

Zdjęcie dzieci z prywatnej szkoły akrobatycznej w Chinach nagrodzone Grand Press Photo.
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widziałem właśnie na Filipinach po przejściu tajfunu, albo w takim 
miejscach, jak szpital psychiatryczny w Bangladeszu. 

Ma pan swoich mistrzów – fotografów, którymi się pan inspi-
ruje?

Mam fotografów ulubionych, niektórych nawet w kolekcji, jaką 
od lat powoli buduję. Nie wiem, czy nazwałbym ich swoimi mistrza-
mi, bo to jest bardzo osobista relacja, ale niewątpliwie mnie inspi-
rują. Żyjemy w epoce dominacji ikonosfery. Prawdopodobnie dużo 
więcej niż połowa obrazów docierających do naszej świadomości 
to są zdjęcia i  filmy, a  nie bezpośrednio doświadczana rzeczywi-
stość. Trudno zupełnie się od tego odciąć. Chodzi o to, żeby cudza 
perspektywa nie zdominowała naszej własnej. 

nad czym obecnie pan pracuje?
Od prawie trzech lat głównie nad projektem Planets Alive, któ-

rego kształt powoli się wyłania, ale pracy nad nim jeszcze długo 
nie zabraknie. Jest to przedsięwzięcie jedyne w swoim rodzaju, ze 
względu na charakter relacji łączącej moją żonę Melody i mnie jako 
równoprawnych autorów, chociaż działających w odmiennych ro-
lach. Oboje mamy poczucie, że robimy coś ważnego, może nawet 
najważniejszego w zawodowej biografii każdego z nas, i ta świado-
mość daje nam wiele satysfakcji. Dobrze jest mieć przed sobą to, co 
najważniejsze. Projekt składać się będzie z 8 części nawiązujących 
do 8 planet Układu Słonecznego. Każda z nich ma swój odpowied-
nik w  zbiorowej wyobraźni, stworzony przez mitologię, literaturę, 
sztukę i  indywidualne fantazje. Fotografia jednak, w  odróżnieniu 
od innych sztuk wizualnych, zawsze pozostaje obrazem realnego 
świata. Chcę połączyć w fotografii te dwa porządki - realny i  fan-
tastyczny. Część zdjęć powstaje w studio, ale chodzi tu wyłącznie 
o portrety, większość zaś w scenerii "naturalnej" w tym znaczeniu, 
że nie utworzonej na użytek projektu. Pejzaży i wnętrz, oddających 
charakter planet, poszukujemy na całym świecie.





His to ria     
sz c zęś liwych     
ujęć

Miał być sport, a wyszła fotografia. Miały być zawody, a jest studio fotograficzne w jed-
nej z najmodniejszych dzielnic Londynu. Oto kolejny przykład na to jak życiem rządzi 
przypadek. Szczecinianka Marta Literska myślała o judo, a wylądowała na londyńskim 
Brick Lane z własnym studiem, narzeczonym, dzieckiem i publikacjami w poczytnych ma-
gazynach mody.

Autor: Aneta Dolega / Foto: archiwum bohaterki / Foto Marty: Sonia Szostak
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o Londynu trafiłam w wyniku zbiegu wielu 
różnych okoliczności – mówi Marta. – Jakieś 
dziesięć lat temu w Dublinie poznałam mo-
jego narzeczonego. Po powrocie z  Irlandii 
rozpocząłem studia na AWF'ie w Gdańsku 
z  zamiarem  dołączenia kierunku fotografii 
zaocznie na drugim roku. Po trzech miesią-

cach, akurat w moje urodziny, złamałam poważnie nogę w kostce 
na zajęciach judo. To nie było łatwe, bo rehabilitacja zajęła mi rok. 

Uparłam się i po tym znów chodziłam i normalnie funkcjonowałam. 
W  tzw. międzyczasie Kel, mój chłopak przeniósł się do Londynu.   
Zdecydowałam, że przeprowadzę się do niego i zacznę studiować 
tam fotografię i tak też się stało. Nie podjęłam decyzji o rozpoczę-
ciu studiów fotografii sama, los podjął ją za mnie. 

Marta ukończyła University of East London, którego absolwen-
tami są znani brytyjscy politycy, muzycy, aktorzy i sportowcy. Uczel-
nia co roku bierze udział w wystawie Free Range na wspomnianym 
Brick Lane. Kiedy Marta skończyła studia, to właśnie tam wybrała 

d
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się rozejrzeć za miejscem do pracy i tak trafiła do Truman Brewery, 
organizatora wystawy, który także wynajmuje pomieszczenia pod 
działalność.

– Na drugim roku studiów udało mi się dostać pracę w studiu 
jako fotograf, tam nauczyłam się obchodzić z klientami – kontynu-
uje opowieść Marta. – Od tego momentu zaczęłam też dostawać 
prywatne zlecenia. Po dwóch latach zdecydowałam, że jestem go-
towa na prowadzenie własnego studia i otworzyłam Espero 
Studio, a w zeszłym roku razem narzeczonym otworzyli-
śmy agencję Creative Location.

LOnDYńSKI GWIAZDOZBIór

To, że wybór zawodu był oczywisty wiedziała od 
dawna, właściwie od zawsze. Wybór tematów fotogra-
fii na początku był jednak zaskakujący…

– Z obozów i kolonii zawsze przywoziłam pełno zdjęć 
krajobrazów i często ani jednego ze mną, więc zdecydowa-
nie ta strona obiektywu interesowała mnie bardziej – wspomina. – 
W wieku 15 lat dostałam swój pierwszy aparat od mamy. Zaczęłam 
nim fotografować ludzi bezdomnych, ich historie mnie bardzo in-
spirowały. Czasem fotografowałam ich od razu, a czasem umawia-
łam się, że przyniosę im coś do jedzenia albo ubrania w zamian za 
pozwolenie sfotografowania. Moją ulubioną muzą była jednak 
zdecydowanie babcia. Robiłam jej zdjęcia w jej domu, w ogrodzie 
pod jej ulubioną czereśnią. Dokumentowałam wszystko co mi się 
z jej osobą kojarzyło, np. herbatę z cytryną na podstawce czy ku-
chenkę Ewę.

Espero Studio to nie tylko miejsce pracy, to drugi dom Marty. 
Jego właścicielka nawet nie spodziewała się, że to będzie tak do-
bra inwestycja.

– Nazwa „espero” wpadła mi do głowy nie wiadomo skąd, spraw-
dziłam znaczenie i okazało się, ze to po hiszpańsku „nadzieja” i tak 
zostało. W sumie bycie fotografem to po części nadzieja, że następ-
ne zdjęcie będzie zawsze lepsze od poprzedniego – śmieje się fo-

tografka. – Studio wynajmuję innym fotografom i filmowcom, 
robię w nim też swoje sesje. Gościłam ludzi z BBC, Chanel 

4. Tu swoje sesje mieli, m.in. amerykański wokalista Ja-
son Derulo i irlandzki aktor Jamie Dornan (od red.: fil-
mowy Christian Grey z „50 Shades Of Grey” i gwiazda 
serialu „The Fall”), który oprócz tego, że jest przystoj-
nym mężczyzną i dobrym aktorem jest również bar-
dzo miłą osobą. Najlepiej jednak wspominam panów 

z UB40. Mega fajni, bardzo zrelaksowani, między uję-
ciami palili sobie jointy i żartowali między sobą. 

Autorskie sesje Marty można znaleźć m.in. w  Papercut, 
Dark Beuty Magazynie, serbskim Bazarze, na stronie Vouge it., 
w Urban Coco czy Telegraph. 

– W Londynie panuje duża konkurencja szczególnie w fotogra-
fii mody – wyznaje Marta. – Za to jest tutaj dostęp do wszystkiego 
i wszystkich, więc można puścić wodze wyobraźni. Wydaje mi się, 
że jest podobnie jak z każdego rodzaju pracą, ciężko jest się wy-
bić. Wymaga to przede wszystkim dyscypliny i pewności siebie, re-
gularnego wyznaczania nowych celów, konstruktywnego odbioru 
krytyki, ale też filtrowania tego co mówią inni i trzymania się swojej 
estetyki. Ja podążam w tym kierunku.
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Ws pomn ien ie    
o    Mon ic e    Szwai

Nigdy nie było wiadomo, co przyjdzie jej do głowy. Pełne szaleństwo. Myślała obrazami 
jak rasowa "telewizorka". Czasami trudno było za nią nadążyć. Ale od czego jest zaufa-
nie do drugiego człowieka? I ufałam. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki jej szalonym po-
mysłom moje (ale i wielu innych osób) życie było bardziej kolorowe. Miała odwagę, której 
brakuje wielu z nas, by brać życie garściami, mimo że często nie jest łatwo. Pamiętam 
pewną rozmowę. Byłam wtedy w bardzo ciężkim dla siebie momencie życia. Usłyszałam 
od niej: "to tylko chwile, daj sobie czas, ufaj przyjaciołom... pamiętaj - jesteśmy". Brzmi jak 
banał? Być może. Wiem jedno – miała rację.

Autor: Katarzyna Wolnik-Sayna / Foto: Marzena Dec

ludzie36 ludzie36 



wielbiała (troszkę) podpuszczać ludzi. Ot taka 
cecha dziennikarza. Siedziałam w radiu na mon-
tażu, a Monika zadzwoniła około 22.00 pytając 
mnie: "Słuchaj, a co ty na to, gdybym ja twojego 
męża umieściła w wannie?" Cisza. Potem się oka-
zało, że po prostu pisała kolejny rozdział swojej 

książki i wpadła na pomysł, żeby nas tam opisać („Dom na Kli-
fie"). Maciej Jędrzejko, poważny doktor ginekolog (członek ze-
społu szantowego Banana Boat) opowiada: – Dzwoni Monika: - 
Maciek kobieta w ciąży miała wypadek. Co robić? Wyskoczyłem 
z  łóżka, bo pora była późna i  zacząłem instruować Monikę, jak 
udzielić pierwszej pomocy i co dalej robić. W słuchawce usłysza-
łem: Nie szalej, to moja kolejna bohaterka w książce. No i jak jej 
nie kochać – kończy Maciek.

Przyjaciele, znajomi byli dla niej inspiracją do budowania ko-
lejnych historii. W wielu bohaterach opowieści rozpoznawali sie-
bie, sytuacje, w których brali udział. Czasami z kilku osób sklejała 
jednego bohatera, wychodził idealnie. Miała wiele pasji. Jedną 
z  nich była muzyka morza i  fascynacja żaglowcami. Upodobała 
sobie szczególnie jeden – Dar Młodzieży. Pływała na nim (w roli 
pasażera) od kilku lat. To był jej czas na pisanie kolejnej książki. 
–  Ale to nie był zwykły pasażer mówi Artur Król - jej ulubiony 
komendant Daru Młodzieży. – Lubiła wiedzieć, pytała o  różne 
rzeczy związane z żeglowaniem, 
podróżami, rozłąką z  rodziną. 
Uwielbiała ją cała załoga, cze-
kaliśmy na te jej wizyty”. Nie 
była żeglarką - była obserwato-
rem i  kronikarzem tego świata, 
autorką wielu morskich pieśni 
m.in.: "Czarnej Maryśki" - bar-
dzo popularnej pieśni morskiej 
z repertuaru zespołu Qftry, "Ko-
lędy o  nocy przebaczenia" czy 
"Kapitana Borchardta" z  reper-
tuaru Andrzeja Koryckiego. Była 
zaprzyjaźniona z  wieloma ze-
społami: Ryczące Dwudziestki, 
Mechanicy Szanty, Stare Dzwo-
ny... Tych "miłości pierwszych" 
było wiele.

Uwielbiała i umiała tłumaczyć 
teksty. Szczególnie piosenek Wysockiego i Okudżawy, ale też lu-
dowych ballad irlandzkich czy szkockich (co zaowocowało wyda-
niem płyty "Chodź ze mną"). To był jeden z jej światów. –  Często 
słuchała opowieści ludzi związanych z  morzem, chłonąc każde 
słowo" – mówi Mira Urbaniak, dziennikarka i żeglarka zaprzyjaź-
niona z Moniką Szwają. – Zawsze zazdrościłam jej nieograniczonej 
życzliwości dla ludzi. Pewnie dlatego tak kochana była przez czy-
telniczki, a jej książki, pomagały im w trudnych chwilach. Cieszę 
się, że przejęła moją pasję i miłość do żaglowców. Naszych parę 
wspólnych rejsów obfitowało w przygody, na które umiała spoj-
rzeć z dystansem, nawet ironią - jak zawsze wobec siebie. A potem 
snuła „morskie opowieści” na spotkaniach autorskich. Okazywało 
się, że była w tym bardziej wiarygodna niż żeglarze. Miała fantazję 
i odrobinę szaleństwa, bo tylko tak mógł powstać zespół szanto-
wy „Stare Dzwonnice”, dla którego była jedyną autorką tekstów. 
Przygotowywała nas do 35. Festiwalu „Shanties” 2016 w  Krako-
wie. Wyznawała zasadę, że wspólnie się śpiewa i biesiaduje. Śpie-
waliśmy więc i  biesiadowaliśmy, smakując, przygotowane przez 
Nią potrawy, atmosferę domu oraz – dzisiaj to czuję – troskliwość, 
życzliwość i opiekę. I niech dalej czuwa nad nami.

Tych przestrzeni, które sobie ukochała było wiele. Imponowała 
wiedzą z różnych dziedzin. Kochała operę, chóry, muzykę poważ-
ną. W książce "Artystka wędrowna" opisała historię swojej przyja-

ciółki, oczywiście używając filtru literackiego. Jeśli tylko zdrowie 
pozwalało, wsiadała w samochód i pędziła w Polskę do filharmonii 
czy opery, gdzie odbywał się koncert jej ulubionych kompozyto-
rów, dyrygował mistrz batuty, śpiewał ktoś, kogo bardzo chciała 
usłyszeć. A potem dzieliła się tym z nami – barwnie i z pasją opo-
wiadając o swoich przeżyciach, nowych znajomościach. Przez 40 
lat pracowała w telewizji robiąc programy, kręcąc reportaże - to 
nie była zwykła praca. Ona ją ukształtowała, nauczyła patrzeć na 
świat z innej perspektywy i choć od ładnych paru lat nie wykony-
wała tego zawodu ciągle miała kontakt z telewizją. Czasami sama 
była bohaterką telewizyjnych opowieści. Praca to ludzie, z który-
mi się stykasz, których szanujesz i  którzy szanują ciebie. Wtedy 
efekty waszego wspólnego działania są co najmniej zadawalające.                                                                                                                        
Jedną z osób z którą uwielbiała pracować był realizator, Rafał Sory. 
– Dziękuję losowi, że zetknął mnie z Moniką. To była Kobieta o wiel-
kiej mądrości – tej życiowej i tej zawodowej. Wiele mnie nauczyła, 
wiele Jej zawdzięczam. Myślę, że w dużym stopniu ukształtowała 
moje życie zawodowe, a Jej wiele pasji i ogrom ciepła, jakie roz-
taczała – na pewno wpłynęło także na moje życie prywatne. Lubi-
łem podpatrywać Jej metody pracy, była dla mnie dziennikarskim 
autorytetem. Zawsze chciałem wiedzieć, co Monika sądzi na jakiś 
temat i zawsze byłem pod wrażeniem Jej zawodowych pomysłów. 
Jest dla mnie zaszczytem, że wiele z tych pomysłów mogłem u Jej 

boku zrealizować dla telewizji, 
bo zawsze można było być pew-
nym, że Jej produkcje wymaga-
ją wyjątkowej staranności i  wy-
jątkowego rozmachu. Nie da się 
Moniki zapomnieć. I zastąpić.

Choć była "telewizorką", ko-
chała tez radio. Lubiła do nas 
przychodzić na wywiady, pisała 
dla radia felietony "Okiem nu-
dziary". Mieliśmy wiele wspól-
nych planów, na słuchowiska, 
udźwiękawianie książek. Plany 
przesuwały się, bo galopują-
ca codzienność wdzierała się 
w  nasze życie. – Monika pozo-
stawiła po sobie o wiele więcej 
niż książki, filmy czy felietony" 
– dodaje Agata Rokicka z Radia 

Szczecin. – Największym dziełem Moniki Szwai jest jej syn. Bardzo 
dziękujemy Ci Moniko za wspaniałego kolegę i niezwykle wrażli-
wego, cudownego realizatora dźwięku radiowego, za Wawrzyńca 
Szwaję” – mówi Agata Rokicka.

Moja siostra Dzwonnica. (Stare Dzwonnice to nazwa zespo-
łu, który Monika stworzyła dla żartu i  z  miłości do grupy Stare 
Dzwony, dla którego pisała teksty parafrazując piosenki wielkich 
szantymenów). Nie łączyły nas więzy krwi, ale to samo patrzenie 
na świat. Marzyłam o tym, by otaczać się ludźmi, którzy potrafią 
patrzeć na rzeczy, ludzi, zjawiska i czuć to samo co ja. Nie trzeba 
wtedy słów, by wymieniać myśli. Dzięki niej marzenia się speł-
niały...

u

Monika Szwaja była autorką 15 książek, przede wszystkim dla kobiet, 
między innymi: "Klubu mało używanych dziewic", "Zatoki trujących jabłu-
szek", "Jestem nudziarą". Najnowsza to wydany dwa lata temu "Anioł w ka-
peluszu". Była również felietonistką, autorką tekstów piosenek – przede 
wszystkim szant – jej wielką pasją były żaglowce. Przez 40 lat pracowała 
w telewizji. Jak wspominała niedawno w rozmowie dla Radia Szczecin – 
zawsze fascynowała ją walka człowieka z przeciwnościami losu.

- Ja nie mogę patrzeć na ludzi, którzy lubią 
jęczeć, mówią: "znowu w życiu mi nie wyszło", 
życie jest beznadziejne i tak dalej. Nie wiem 
jakim cudem, ale od urodzenia wiem, że 
życie jest piękne i świat jest piękny. Mamy 
go tylko na raz i powinniśmy to doceniać 
– mówiła w ostatnim z wywiadów dla 
Radia Szczecin.
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Przegrał regaty, 
wygrał życie 

Autor: Andrzej Kus / Foto: C.Breschi/calbudTEAM

Radek Kowalczyk tegoroczne regaty 
samotników Mini Transat zakończył 
zderzeniem z dryfującym niezidenty-
fikowanym obiektem, który poważnie 
uszkodził jego jacht. Akcja ratunko-
wa na Atlantyku trwała wiele godzin, 
wziął w niej udział nawet dwustume-
trowy tankowiec. – Uniknąłem śmierci 
ale nie zniechęcam się – przyznaje 
39-letni żeglarz. – Marzę by kolej-
ny raz wystartować w Mini Transat 
i stanąć na podium. 

egoroczne regaty Mini Transat były dla ciebie 
pechowe. O mało co, a doszłoby do tragedii. 

Myślę, że miałem zdecydowanie więcej 
szczęścia niż pecha. To bardzo trudne regaty. 
Bardzo trudny rodzaj żeglugi. Ocean, Zatoka 

Biskajska. Sprzęt nie wytrzymywał. Zdarza się, zwłaszcza, że moja 
łódka to najnowsza konstrukcja na świecie. Jeszcze nie jest opły-
wana.

W  pierwszym etapie miałeś sporo kłopotów technicznych ale 
udało się go zakończyć. Drugi etap to już koniec przygód z Mini 
Transat. Co tam się stało? 

W nocy, przy dużej prędkości uderzyłem w jakiś duży przedmiot. 
Nie widziałem go, nie była to boja ani statek. Raczej jakiś śmieć, 
paleta, beczka, kłoda… Nie wiem co, ponieważ była bardzo ciemna 
noc, bezksiężycowa. Żeglowałem szybko, 10-12 węzłów. Ta kolizja 
spowodowała uszkodzenie poszycia jachtu i oderwanie steru. Jacht 

szybko zaczął tonąć. Nie miałem czasu na oględziny awarii, rozpo-
cząłem akcję ratowniczą.

Przeczuwałeś, że może dojść do takiej sytuacji?
Było coś niepokojącego. Nigdy nadmiernie nie denerwuję się 

przed startem. Tym razem było inaczej. Trudno to wytłumaczyć.

Wcześniej również trafiałeś na jakieś niezidentyfikowane przed-
mioty? 

W 2011 roku trafiłem w wieloryba, uszkodziłem kil jachtu. W tym 
roku natomiast otarłem się o  jakieś śmieci dwukrotnie. Ale przy 
mniejszych prędkościach i nic poważnego się nie stało. Ale też co-
dziennie mijałem na wpół zatopione jakieś przedmioty. Za każdym 
razem z ulgą, na szczęście kilka metrów obok jachtu.

Jak do tego pechowego momentu przebiegały twoje zmaga-
nia? 

T
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Jak wspomniałem jacht był nowy, jeszcze optymalnie niedo-
strojony. Cel na ten rok, to pierwsza dziesiątka i tak też w drugim 
etapie to się rozpoczęło. Przetrwałem pierwszą sztormową dobę 
szczęśliwie bez usterek i gdy front się odsunął zacząłem realizować 
strategię meteo, czyli zejście jak najniżej na południe, potem zwrot 
i prosto do mety. Dzisiaj już wiadomo, że to była bardzo dobra stra-
tegia i dopłynąłbym do mety w pierwszej dziesiątce. Niestety kolizja 
przekreśliła te plany.

Spałeś gdy doszło do zderzenia? 
Nie, byłem po zwrocie. Kończyłem ubieranie się na nocną wach-

tę. Byłem w okolicy wejścia do jachtu. Miałem na sobie polar i ka-
mizelkę ratunkową. Wiało 18-25 węzłów wiatru, fala miała wysokość 
do 2,5 metra. Siedziałem na pokładzie nadzorując, czy wszystko po 
zwrocie działa jak trzeba, czy żagle dobrze ustawione, czy autopilot 
pewnie steruje…

Jak zareagowałeś gdy łódź zaczęła nabierać wody? To była już 
krytyczna sytuacja. 

W pierwszej chwili nie wiedziałem co się dzieje. Usłyszałem trzask 
jakby łamanego drzewca. Maszt stał, więc to nie to. Zobaczyłem 
oderwany ster więc usterka stała się oczywista. Po kilku sekundach 
jacht samoistnie wykonał zwrot. Prawdopodobnie oderwany ster 
pociągnął rufę. Jacht się przewrócił, przez uszkodzony kadłub za-
częła wdzierać się woda. Bardzo szybko. Po kilkunastu sekundach 
wewnątrz było już jej pełno. Wskoczyłem do środka po torbę ratun-
kową, a przy wychodzeniu, było już tyle wody, że samoistnie uru-
chomiła się moja kamizelka ratunkowa. Jacht miał już duży, blisko 
80 stopniowy przechył. 

Jak przebiegła akcja ratunkowa. Podczas niej również musiałeś 
się mocno nagimnastykować. Wcześniejsze szkolenia okazały się 
bardzo przydatne.  

Rzeczywiście, zadziałał automatyzm wyuczony na szkoleniach 
z ratownictwa na morzu. Zanim zacząłem się denerwować już mia-
łem włączone wszystkie systemy wzywania pomocy. Kolega z regat 
Sebastien Pebelier je odebrał. Zmienił kurs by mnie asekurować. 
Do akcji wkroczył też statek handlowy, duży, blisko dwustumetrowy 
tankowiec Maerst Meditarrenian linii MAERSK TANKERS oraz jacht 
obstawy regat TARANGA. Miałem dużo szczęścia, że tyle jednostek 

odebrało wezwanie. Na pełnym oceanie to nie takie proste. Akcja 
trwała ponad 6 godzin. Musiałem w tych trudnych warunkach prze-
dostać się bezpiecznie na jacht asekuracyjny, a potem wdrapać się 
na 14-metrową ścianę tankowca. Dzięki profesjonalizmowi kapita-
nów jednostek ratunkowych wszystko szczęśliwie się zakończyło. 
Na pokładzie tankowca, z kilkoma niegroźnymi siniakami, przemo-
czony do suchej nitki ale szczęśliwy, że żyję znalazłem się o godzi-
nie 2:11

Jak to wszystko odbiło się na twoim zdrowiu fizycznym i na psy-
chice? 

Trudno powiedzieć. To działo się tak niedawno. Ze zdrowiem 
fizycznym wszystko w porządku. Psychicznie też czuję się dobrze, 
choć bardzo żal mi tak wspaniałej łódki. Cieszę się, że żyję i  nic 
poważnego mi się nie stało, bo przecież zagrożeń dla życia było 
mnóstwo. 

Co ostatecznie stało się z jachtem i sprzętem?
Prawo morskie oraz etyka morska mówi wyraźnie: w sytuacji za-

grożenie życia, a taka niewątpliwie była, ratuje się wyłącznie czło-
wieka. Cały sprzęt zostaje na morzu. Ratowanie sprzętu to już kolej-
ne etapy akcji ratowniczej. W tym wypadku jacht dryfuje daleko na 
oceanie, ok 1000 km od najbliższego portu. Trudno go odnaleźć, 
nie ma też pewności, że jeszcze pływa, że nie rozjechał go żaden 
statek czy nie zatopił sztorm. Myślę, że odnalezienie jachtu niestety 
nie będzie możliwe. 

nie zniechęciłeś się do dalszych startów? 
Nie. Mam kolejne plany. Oczywiście powrót na pokład jachtu kla-

sy Mini byłby spełnieniem moich marzeń. 

Wiele lat przygotowywałeś się do Mini Transat i nie tak miało się 
to skończyć… Jakie teraz plany na przyszłość?

Zostały już tylko dwa lata do kolejnej edycji tych najtrudniej-
szych atlantyckich regat. To nie za wiele czasu. Mam marzenie, by 
wystartować w  nich ponownie, już z  planem powalczenia o  po-
dium. Jest to jak najbardziej realne, ale jednocześnie niełatwe 
zadanie. Wykorzystam doświadczenie z  poprzednich projektów 
i przygotuję kolejny projekt jeszcze lepiej. Taki mam plan na ko-
lejne lata. Realny plan.

SALON WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 

Beata Kamińska Kazimierz Płonka
PRACOWNIA STOLARSKA

70-390 Szczecin, ul. M.Gorkiego 26
tel./fax 91 461 55 28, tel. 508 176 073
biuro@mjm.szczecin.pl, www.mjm.szczecin.pl

Szczawno 2a, 74-100 Gryfino
tel.  91 415 12 13, 601 719 109

www.plonka.pl, biuro@plonka.pl

tel. 607 602 296
karolina@kawczynska.com.pl

www.kawczynska.com.pl

Pracownia Projektowa
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LiMUzynA, kTórA 
wyprzedzA epokę
Bawarscy inżynierowie kolejny raz postarali się o to, by miłośnicy 
marki z dumą oraz poczuciem bezpieczeństwa wsiadali za kierowni-
cę nowego, flagowego modelu. BMw Serii 7 gwarantuje wszystko czego 
wymagamy od luksusowej limuzyny i… jeszcze więcej.

motoryzacja40 czym jeŻdŻĘ?

Podziękowania dla salonu BMW Bońkowscy za udostępnienie samochodu do sesji



wiĘcej w e-wydaniu na
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owe BMW gwarantuje jeszcze bezpieczniej-
szą i  bardziej komfortową jazdę. Gdy zasia-
damy w wygodnych fotelach możemy korzy-
stać z opcji, których nie spotkamy w żadnym 
innym samochodzie. Jazda jest jeszcze przy-

jemniejsza, auto płynie i aż nie chce się z niego wysiadać. 

SAMOCHóD MULTIMEDIALnY

Przyjrzyjmy się BMW 7 pod kątem zastosowanych nowinek tech-
nologicznych. Na pokładzie umieszczony został siedmiocalowy 
tablet znajdujący się w środkowym podłokietniku bądź tylnej kon-
soli. Połączony jest z systemami pojazdu, co umożliwia ustawianie 
i obsługę wielu funkcji. Za jego pomocą możemy na przykład regu-
lować fotele, tylnie i przednie. Ustawimy klimatyzację, wentylację, 
ogrzewanie tychże foteli, oświetlenie wewnętrzne kabiny, rolety 
dachu szklanego, przeciwsłoneczne, funkcje rozrywki i skorzystamy 
z wielu innych opcji. Ten przenośny tablet można ładować w kom-
fortowym adapterze Snap-In.

Do dyspozycji mamy również precyzyjny system nawigacyjny. 
Obejmuje system obsługi iDrive, kontroler iDrive Touch oraz ekran 
dotykowy. System pozwala na płynne przechodzenie pomiędzy 
różnymi możliwościami obsługi: za pomocą kontrolera z dotykową 
powierzchnią umożliwiającą odręczne wpisywanie adresów do na-
wigacji, ekranu dotykowego, sterowania za pomocą gestów, stero-
wania głosowego przycisków czy siedmiu przycisków ulubionych 
funkcji.

BMW CZYTA TWOJE rUCHY

Sterowanie za pomocą gestów, to kolejna nowość, która umoż-
liwia obsługę niektórych funkcji określonym ruchem dłoni. Proste 
gesty, takie jak machnięcie czy wskazanie dłonią, rozpoznawane są 
w odpowiedniej strefie nad przednią konsolą środkową i powodu-
ją na przykład odrzucenie lub odebranie przychodzącego połącze-
nia telefonicznego. Ruch obrotowy palca wskazującego umożliwia 
też regulację głośności. Dla ułatwienia obsługi na monitorze po-
kładowym wyświetlane są aktualnie możliwe gesty. Oprócz tego 
system potwierdza przyjęcie gestu dźwiękowo i wizualnie.

ZAPArKUJE BEZ TWOJEJ POMOCY

Ciekawym rozwiązaniem jest zdalne parkowanie samochodu. 
Jeśli mamy problem z wciśnięciem auta w ciasną lukę parkingu czy 
do garażu wystarczy, że z niego wysiądziemy i skorzystamy z kluczy-
ka z wyświetlaczem. Samochód sam bezpiecznie wciśnie się w wy-
znaczone miejsce. Cały proces parkowania nadzorowany jest przez 
system PDC, asystenta parkowania i  funkcję Surround View. Klu-
czyk z wyświetlaczem ładuje się bezprzewodowo lub za pomocą 
dostarczonego kabla USB. Odczytamy też z niego godzinę, poziom 
paliwa, aktualny zasięg, wskazówki serwisowe oraz stan zamknięcia 
zamka centralnego, szyb i szklanego dachu.

Kolejną przydatną funkcją jest Adaptive Mode. To interaktywna 
funkcja przełącznika właściwości jezdnych. Oprócz tego kierowca 
ma do dyspozycji tryb Sport, Comfort i Eco Pro. Przy funkcji Adapti-
ve Mode system uwzględnia liczne parametry, takie jak kickdown, 

n
BMW 7 Series 750Li xDrive

Silnik benzynowy V8
Pojemność 4395 cm3

Moc 450 km
Przyspieszenie 0-100 4,5 s.

Prędkość maksymalna 250 km/h
Średnie spalanie 8,3 litra
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ruchy kierownicy, działanie regulatora prędkości oraz indywidualny 
styl jazdy kierowcy. A dzięki interakcji z nawigacją w czasie rzeczy-
wistym odpowiednio wcześniej przygotowuje układ jezdny do za-
krętów, skrzyżowań czy zmiany rodzaju nawierzchni. 

MnóSTWO ASYSTEnTóW

W samochodzie znajdziemy mnóstwo innych przydatnych funk-
cji, asystentów i systemów: jest asystent kierowania i kontroli pasa 
ruchu z zapobieganiem najechaniu na pojazd obok, asystent jaz-
dy w korku z półautomatycznym, autonomicznym prowadzeniem 
auta, ostrzeżenie o poprzecznym ruchu z przodu i z tyłu. Mamy no-
wej generacji system kamer z równoległym wyświetlaczem oraz wi-
dokiem 3D na wyświetlaczu kontrolnym, indywidualnie wybieralne 
perspektywy i boczny widok panoramiczny dla sprawdzania sytu-
acji drogowej obok samochodu. W nowym BMW serii 7 debiutuje 
także dodatkowy system kontroli układu jezdnego Executive Drive 
Pro: wychylenia karoserii podczas dynamicznej jazdy po zakrętach 
zostają zredukowane dzięki elektromechanicznym stabilizatorom; 
w nastawach amortyzatorów system bierze pod uwagę niedosko-
nałości podłoża. 

16 GłOśnIKóW I 1400 W

Bez wątpienia cieszy system Bowers & Wilkins Diamond Sur-
round Sound, który oferuje doskonałe brzmienie. Odpowiednie 
rozmieszczenie głośników gwarantuje kierowcy i  pasażerom, 
niezależnie od zajmowanego miejsca, zawsze wyśmienity odbiór 
dźwięku. 16 głośników o łącznej mocy 1400 W dostarcza fenome-
nalnych wrażeń słuchowych. Pakiet Ambient Air za naciśnięciem 
przycisku roztacza w aucie dyskretny przyjemny zapach w całym 
wnętrzu auta. Do wyboru jest osiem różnych aromatów z czterech 
grup zapachowych skomponowanych specjalne do tego modelu 
auta. 
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MercedeS inny 
niż wSzySTkie

Mercedes wypuścił na rynek samochód, który doskonale łączy w sobie 
charakter ogromnego rodzinnego auta ze sportowym zacięciem. pod-
kreślają to przepiękne 20-calowe aluminiowe obręcze kół. GLe 4MATic 
coupé pomieści pięć osób i mnóstwo, bo nawet 1720 litrów bagażu!

motoryzacja44 

Podziękowania dla salonu Mercedes Mojsiuk za udostępnienie samochodu do sesji



ietypowy wygląd zewnętrzny jest prawdzi-
wym magnesem. Mercedes ma aż 490cm 
długości, ponad 170 cm wysokości oraz 200 
cm szerokości. Zastosowano w nim duże wlo-
ty powietrza i niecodzienne lampy. Zachwyt 
budzi nowy rewelacyjny design tylnej części: 

horyzontalne prowadzenie linii widać przede wszystkim na szero-
kich światłach.  Nowością jest zintegrowanie ramki na tablicę reje-
stracyjną w atletycznym zderzaku tylnym z osłoną dolną w stylizacji 
chromowej.

SZErOKA GAMA SILnIKóW 

Testowany przez nas Mercedes GLE wyposażony jest w silnik 3.0 
V6 o mocy 258 KM. Pozwala to osiągać maksymalną prędkość 226 
km/h. Średnie zużycie paliwa wynosi w granicach 7,2 litra. Do tej 

wartości przyczynia się doskonała, dziewięciostopniowa automa-
tyczna skrzynia biegów.

W palecie znalazło się także pięć modeli z  jednostkami benzy-
nowymi. Najpotężniejszymi są: Mercedes - AMG GLE 63 S 4MA-
TIC o pojemności 5,5 litra i mocy –557 KM lub 585 KM do wyboru. 
Połączenie doładowania bi-turbo z układem bezpośredniego wtry-
sku umożliwia wyjątkowo wydajne spalanie paliwa, którego średni 
wynik wynosi 11,9l/100 km. Do wyboru mamy także modele nieco 
„słabsze”: GLE 400 4MATIC o pojemności 3 litrów i mocy 333 KM, 
GLE 450 AMG 4MATIC z silnikiem 2996 cm³ V6 o mocy 367 KM 
oraz GLE 500 4MATIC z 4,7 - litrowym silnikiem V6 o mocy 455 KM. 

WnęTrZE – EKSKLUZYWnE I SPOrTOWE

We wnętrzu wzrok przyciągają zaprojektowane trójwymiarowo ele-
menty ozdobne, wykonane standardowo ze sportowo-eleganckiego 

n
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Mercedes GLE 350d 4MATIC Coupé
Pojemność silnika 2987 cm3

Moc 258 km
Przyspieszenie 0-100 7 s.

Minimalne zużycie paliwa 6,9 l / 100 km
Średnie zużycie paliwa 7,2 l / 100 km
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aluminium lub z  drewna bądź ekskluzywnego włókna węglowego. 
Na życzenie można jonizować powietrze w samochodzie lub stwo-
rzyć nadzwyczajną atmosferę z  nastrojowym oświetleniem wnętrza 
Ambiente. Do dyspozycji w standardzie mamy sportowe fotele oraz 
sportową kierownicę wielofunkcyjną wykończoną skórą.

W nowym GLE znajdziemy elektrycznie sterowaną pokrywę ba-
gażnika i reflektory diodowe, kamerę cofania. Włącza się ona auto-
matycznie wraz z uruchomieniem biegu wstecznego i za pomocą 
dynamicznych linii pomocniczych na wyświetlaczu multimedialnym 
pokazuje kierowcy obszar za samochodem.

PEłnA KOnTrOLA

Dzięki dwóm dużym okrągłym wskaźnikom i  centralnemu wy-
świetlaczowi wielofunkcyjnemu o  przekątnej ekranu 11,4 cm 
zintegrowana tablica wskaźników wizualizuje wszystkie ważne 
informacje w  polu widzenia kierowcy. Jest on stale informowany 
o prędkości, obrotach, poziomie paliwa w zbiorniku i temperaturze 
płynu chłodzącego. Ponadto dostępne są komunikaty kontrolne 
i ostrzegawcze, komputer podróżny oraz informacje eksploatacyj-
ne i dotyczące funkcji komfortowych.

Na konsoli środkowej, pod ręką mamy dostępny sterownik umożli-
wiający intuicyjne sterowanie takimi funkcjami, jak nawigacja, rozryw-
ka i komunikacja oraz dokonywanie innych ustawień w samochodzie. 

Audio 20 CD z  dostępem do Internetu, przygotowaniem pod 
nawigację, radiem, podwójnym tunerem oraz odtwarzaczem CD 
łączy się również z urządzeniami mobilnymi przez Bluetooth. Sys-
tem posiada wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości. W połącze-
niu z wyposażonym w modem telefonem komórkowym można na 
postoju odwiedzać witryny internetowe, a podczas jazdy korzystać 
z aplikacji Mercedes-Benz „Mercedes-Benz Radio” i „Service Mer-
cedes-Benz”. Odtwarzacz CD pozwala odsłuchiwać zarówno pliki 
MP3, jak i WMA, WAV oraz AAC. 

Dodatkowo możemy sobie zażyczyć system multimedialny z tyłu. 
Oferuje pasażerom podróżującym na tylnych miejscach program 
rozrywkowy – od filmów na DVD, poprzez muzykę, aż po telewizję. 
Dwa duże monitory na oparciach fotela kierowcy i pasażera obok 
oraz wysokiej jakości bezprzewodowe słuchawki radiowe gwaran-
tują doskonałą jakość obrazu i dźwięku. Systemem steruje się kom-
fortowo za pomocą pilota na podczerwień. W wyposażeniu oczy-
wiście nie może zabraknąć klimatyzacji. 2-strefowa z automatyczną 

regulacją temperatury, ilości powietrza i  jego rozdziału zapewnia 
zindywidualizowany komfort klimatyczny dla kierowcy i  pasażera 
obok. Temperaturę można regulować oddzielnie po każdej stronie.

KOMfOrT I BEZPIECZEńSTWO

A co jeśli chodzi o bezpieczeństwo? I tutaj nie musimy się obawiać. 
Konstruktorzy pomyśleli o najdrobniejszych szczegółach, podobnie 
jak w temacie komfortu jazdy. Podparcie lędźwiowe umożliwia indy-
widualne dopasowanie wybrzuszeń w oparciu fotela do potrzeb kie-
rowcy, zwiększając tym samym komfort siedzenia oraz ergonomię. 
Skórzana tapicerka, mnóstwo schowków, podłokietniki. To wszystko 
sprawia, że z przyjemnością możemy się udać w najdalsze podróże. 
Nad naszym bezpieczeństwem będą czuwały poduszki powietrzne 
zabezpieczające głowę i górne części ciała kierowcy i pasażera obok 
w przypadku ciężkiej kolizji. Poduszka powietrzna chroniąca kolana 
kierowcy zabezpiecza jego nogi w  przypadku silnego zderzenia 
czołowego, a dodatkowo stabilizuje całe ciało. Poduszki powietrzne 
boczne zabezpieczają górne części ciała oraz miednicę kierowcy 
i pasażera obok w przypadku uderzenia w bok samochodu. W przy-
padku silnego zderzenia bocznego poduszka powietrzna nadokien-
na zakrywa szyby boczne, zmniejszając ryzyko uderzenia głową o po-
wierzchnię szyby pojazdu lub przedmioty dostające się do wewnątrz. 
Ochrona – zależnie od strony zderzenia – obejmuje kierowcę, pasa-
żera obok i pasażerów na zewnętrznych siedzeniach tylnych. Do dys-
pozycji mamy także szereg systemów bezpieczeństwa i asystentów.





nowe BMw X1

W nowej „jedynce” do wyboru mamy całą paletę czterocylindro-
wych silników zarówno benzynowych, jak i wysokoprężnych. Ben-
zynowe, których pojemność to 2000 centymetrów sześciennych są 
niezwykle oszczędne, zużycie paliwa oscyluje w granicach 6 litrów. 

Najniższa moc to 192 
konie mechaniczne. W sil-
nikach wysokoprężnych 
moce zaczynają się na 
poziomie 150 koni me-
chanicznych a średnie zu-
życie spada nawet do nie-
wielu ponad 4 litrów oleju 
napędowego. Model ten 
dostępny jest w  jednej 
z  trzech stylizacji: Sport 
Line, xLine i M Sport. xLi-
ne to idealny wybór dla 
tych, którzy chcą podkre-
ślić terenowy charakter. Mamy tu elementy z satynowego aluminium, 
18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich. Wewnątrz wyposażenie xLi-
ne uzupełniają specjalne kolory i materiały, W wersji Sport Line BMW 
X1 oferuje bardzo wyraziste detale w  błyszczącym kolorze czarnym, 
elementy w kolorze karoserii i charakterystyczne detale, takie jak kon-
trastujące czerwone szwy wewnątrz auta. W M Sport mamy do wyboru 
18- lub 19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich w dwukolorowym 
wykończeniu. Ciekawe akcenty stanowią elementy zewnętrzne w kolo-
rze metalizowanym. Fotele sportowe w tapicerce z tkaniny i alkantary 
gwarantują trzymanie boczne, a kierowca prowadzi samochód za po-
mocą sportowej kierownicy skórzanej.                                                     kus

MoTowieści 

iMponUjącA opTiMA 

Od grudnia można zapisywać się na jazdy testowe najnowszym modelem Kii 
– Optimą. Zapisy prowadzone są w firmie Polmotor, u autoryzowanego dealera 
Kia Motors Polska przy ulicy Struga 71. 

Auto do sprzedaży trafi w przyszłym roku. Pod maską znajdziemy jeden z trzech 
silników benzynowych: 2,4 l wolnossący o mocy 185KM, 1,6 l turbodoładowany 
o mocy 178 KM oraz 2, 0 l turbodoładowany o mocy 247KM. Mniejsza jednostka 
napędowa współpracuje z  7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT, natomiast 

większe z 6-biegowym auto-
matem. Kia Optima została 
wyposażona w reflektory HID 
z  automatycznymi światłami 
drogowymi. Wymieniono fo-
tele na wygodniejsze, użyto 
większej ilości miękkich ma-
teriałów wykończeniowych, 
a  system multimedialny jest 
kompatybilny zarówno z An-
droidem jak i  z  Apple. Na 
liście opcjonalnego wyposa-
żenia pojawiły się wentylo-
wane fotele, wysokogatunko-
wa skóra, system audio z 14 
głośnikami i  wzmacniaczem 
630 W. W wyposażeniu z za-

kresu bezpieczeństwa nie zabrakło systemu kamer monitorujących pojazd do-
okoła, adaptacyjnego tempomatu czy asystenta pasa ruchu. Dodatkowo można 
dokupić autonomiczny hamulec awaryjny.                                                                   kus

nowy, więkSzy Mini

nowy Mini Clubman dostępny jest z: 3-cylin-
drowym silnikiem benzynowym o  pojemności 
skokowej 1.5 l i  mocy 136 KM, 4-cylindrowym 
benzynowym o pojemności skokowej 2.0 l i mocy 
192 KM lub 4-cylindrowym wysokoprężnym o po-
jemności 2.0 l i mocy 150 KM. 

Nowy Clubman jest większy od poprzednika. Za-
stosowano w nim ciekawy wystrój kabiny: szeroką 
konsolę z ramą kokpitu w górnej części; zestaw ze-
garów na kolumnie kierownicy; harmonijnie zinte-
growany centralny okrągły instrument z diodowym 
LED pierścieniem świetlnym oraz wyświetlaczem 
dla funkcji samochodu, multimediów, telefonu i na-
wigacji; panel sterowania klimatyzacją oraz ikonicz-
ny zestaw lotniczych przełączników przestawnych 
poniżej centralnego instrumentu. Wysoki standard 
wyposażenia obejmuje także klimatyzację, radio 
ze złączem USB oraz AUX-IN, bezprzewodowy ze-
staw głośno mówiący Bluetooth, czujnik deszczu 
i  zmierzchu czy elektryczny hamulec postojowy. 
W Mini Clubmanie zastosowano oświetlenie ledo-
we z lampami doświetlającymi zakręty.                kus

nowe „perełki” w SALonie LeXUSA

W salonie Lexusa znajdującym się przy ul. Mieszka I premie-
ry najnowszych dwóch modeli: GS oraz GSf. Oba wyposażo-
ne są w napędy hybrydowe dzięki czemu, mimo imponującej 
mocy, oferują także imponująco niskie zużycie paliwa. Dumą 
producenta bez wątpienia jest model GSf z pięciolitrowym 
silnikiem V8 o mocy 477 KM. 

Do niezawodności marki nie trzeba chyba nikogo przekony-
wać. Lexus dodatkowo kusi promocyjną ceną w przedsprzeda-
ży. Model GS 200 t w wersji Elegance można już kupić za 199 
tysięcy złotych. W ramach tej ceny dostaniemy m.in. dwustrefo-
wą automatyczną klimatyzację, system ułatwionego wsiadania 
i wysiadania z pojazdu (odsunięcie kierownicy i fotela kierowcy 
przy wysiadaniu z pojazdu oraz samoczynny powrót do wcze-
śniejszej pozycji po ponownym uruchomieniu silnika), skórza-
ną tapicerkę, podgrzewane i  wentylowane przednie fotele, 
duży, 12,3” wyświetlacz multimedialny z nawigacją satelitarną 
Lexus Premium Navigation, system audio z 12 głośnikami, ka-
merę cofania i wiele innych udogodnień.                                  kus

motoryzacja48 





lusem domów pasywnych jest to, że można 
skorzystać z  dofinansowania Wojewódzkie-
go funduszu Ochrony środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Jednak nie jest to łatwy pro-
ces. 

O  dotację zaczęłam ubiegać się ponad rok temu.Był to wów-
czas proces dość nowy, trudny dla wszystkich stron. Ilość wymagań 
i potrzebnych dokumentów była wręcz obezwładniająca i szczerze 
mówiąc zniechęcająca. Skorzystaliśmy z pomocy firmy Eco Ready 
House, która dostarczyła właściwie wszystkie potrzebne doku-
menty i przeprowadziła proces projektowy i budowlany w zgodzie 
z wymaganiami funduszu. Dzięki nim wszystko okazało się nie takie 
trudne, jak wyglądało na początku. Dla dzisiejszych inwestorów bę-
dzie to jeszcze łatwiejsze, wszyscy nabrali doświadczenia i spraw-
ności w załatwianiu formalności. `

Z tego tylko powodu zdecydowała się pani na firmę ErH oraz 
na ten konkretny model domu – H3 Grande?

Przyznam, że nie jest to pierwszy dom, który budowaliśmywraz 
z mężem. Dziś mogę powiedzieć, że firma ERH to sprawdzony, wia-
rygodny partner rzetelnie wywiązujący się ze swoich zobowiązań. 
Dostarcza to, co obiecuje. Jeszcze 18 miesięcy temu, kiedy powsta-
wał pierwszy dom pokazowy wcale nie byłam tego taka pewna. 
Mnie i męża urzekła jednak pasja ludzi tworzących tę firmę, ich pro-
fesjonalne podejście do całego procesu oraz bardzo profesjonalne 
podejście do klientów. Ten konkretny dom wybraliśmy, bo spełniał 

nasze potrzeby zarówno jeśli chodzi o stylistykę, jak i projekt. Dom 
H3 Grande to także trochę moje dziecko, jako architekt myślałam 
o tym projekcie dość dużo i powiększenie powstało w mojej gło-
wie. Było odpowiedzią na nasze potrzeby jako rodziny. Firma od-
powiedziała na nie w 100 procentach. Powstał fantastyczny projekt 
oraz genialna przestrzeń, która nie jest niczym ograniczona.  

Jak długo trwała budowa, wraz z wykończeniem oraz aranżacją 
przestrzeni wokół domu?

Najdłuższy wydawał się proces projektowania (trzy miesiące) 
i zdobywania pozwoleń (trzy miesiące), jednocześnie jest on chyba 
najważniejszy. Nie bagatelizujmy go, bo decyduje on o sprawnym 
przeprowadzeniu budowy , ale także późniejszym zadowoleniu 
z samego już zamieszkiwania domu. Kolejne trzy miesiące to bu-
dowa domu. Poczekaliśmy obiecane 12 tygodni i  mogliśmy go 
przekazać kolejnym firmom, tym razem wykończeniowym. Po dzie-
więciu miesiącach od podpisania umowy mogliśmy cieszyć się już 
gotowym produktem. Tyle zajął cały proces projektowania, zdoby-
wania wszelkich zgód i budowa. Natomiast kolejne sześć miesię-
cy to wykańczanie domu, zaaranżowanie przestrzeni na zewnątrz. 
Wiem, że dzisiaj firma Eco Ready House oferuje domy pod klucz. 
Myślę, że właśnie to rozwiązanie może zaoszczędzić mnóstwo stre-
su i czasu. 

Właśnie, jeśli chodzi o aranżację wnętrza. Czym się pani kiero-
wała?

p

MożnA MieSzkAć 
pięknie i nowocześnie
 rozmawiał: Andrzej kus / Foto: materiały prasowe

Agnieszka Bednarz z rodziną zamieszkała w nowym, pasywnym domu 
wybudowanym przez firmę eco ready House. – Ta firma to sprawdzony, 
wiarygodny partner rzetelnie wywiązujący się ze swoich zobowiązań 
– przyznaje. – wreszcie mam wymarzony dom w skandynawskim stylu. no 
i stał się atrakcją turystyczną w całej okolicy. naprawdę polecam 
takie rozwiązanie.
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wiĘcej w e-wydaniu na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI

Aranżując wnętrze tego domu starałam się konsekwentnie trzy-
mać idei spójności wyglądu zewnętrznego i  jego wnętrza. Wizu-
alizacje domów firmy ERG są ogromną kopalnią pomysłów. Moim 
zdaniem idą w  dobrą stronę stylistyki domów skandynawskich. 
Stonowana kolorystyka, naturalne materiały, proste formy to coś, co 
w tych domach zawsze będzie dobrze wyglądało i harmonizowa-
ło z  ich konstrukcją. Meble, dodatki, które miałam wcześniej sta-
wały się inspiracją do tworzenia przestrzeni. Projektując nowy dom 
myślałam o tym, jak wkomponować to wszystko w nowe wnętrze. 
To samo otoczenie: inspiracją dla tego domu były drzewa. Brzo-
zy, które rosną za oknem. To one zainspirowały mnie do tego, by 
ogromne przeszklenia wystawić w konkretną stronę. Zarówno pa-
sywność tego domu tego wymagała, alerównież widok za oknem, 
który chciałam by był częścią naszego nowego lokum. Serdecznie 
wszystkim polecam dbanie o to, by dom spełniał oczekiwania lu-
dzi, którzy mają w nim zamieszkać. By to dom dopasował się do 
potrzeb, stylu życia, jaki prowadzimy a nie my musieli się do niego 
dopasowywać.

Mówiła pani, że nie jest to pierwszy pani dom. Można porównać 
poprzedni z tym nowym, pasywnym?

Pewnie zaskoczę wszystkich,  bo przeprowadziłam się do domu 
o powierzchni dwa razy mniejszej od poprzedniego domu, ale jed-
nocześnie  do domu , który wielkością przestrzeni życiowej dorów-
nuje a może nawet przewyższa poprzedni. Dom budowany w tech-
nologii ERH zaskoczył mnie pod wieloma względami. Istnieje taka 
opinia, że dom planuje się 2 lata, później przeprowadza inwestycję, 

która trwa kolejne 2 lata, a kolejne 2 lata to leczymy związek, któ-
ry ucierpiał w  trakcie całego tego procesu. Myślę o związku mał-
żeńskim czy partnerskim. Nie mówiąc już o tym, jak długo leczymy 
nasz budżet domowy, który w nieoczekiwanych wydatkach utonął. 
Klientom, którzy nie budowali jeszcze własnego domu serdecznie 
polecam produkty firmy ERH ze względu na ich przewidywalny 
budżet. Z początku może wydawać się kwota dość wysoka, jednak 
w procesie budowania zawsze istnieje ryzyko przekroczenia kosz-
tów. W tym przypadku nie było to możliwe. Wiedzieliśmy ile dom 
będzie kosztował. Jeśli chodzi o wykończenie tu również możemy 
założyć pewną kwotę i realnie mówiąc wydaje mi się, że kwota 2000 
złotych za metr kwadratowy nie będzie kwotą przesadzoną. Jest na 
tyle bezpieczna, że pozwoli nam spełnić nasze marzenia, zasto-
sować najlepsze materiały, w pełni wyposażyć dom, który potem 
będzie służył przez lata. Możemy go oczywiście wykończyć za 1, 5 
tysiąca złotych, możemy i za wiele więcej. To zależy od naszego bu-
dżetu. Racjonalne planowanie i przewidywanie jest bardzo ważne

Wybierając dom kierujemy się nie przede wszystkim ceną, ale 
również funkcjonalnością czy lokalizacją. Jak było w pani przypad-
ku?

Nie ukrywam, że jako architekt w  swojej szufladzie miałam już 
projekt wymarzonego domu. Szukaliśmy z mężem firmy, która go 
zrealizuje. Podczas tych poszukiwań natknęliśmy się na Eco Ready 
House i zobaczyliśmy u nich, że takie projekty już istnieją. Nie było 
sensu wyważać otwartych drzwi i postanowiliśmy skorzystać z  ich 
pomysłu.

ERH - Eco Ready House to nowa marka firmy Procyon Sp. 
z o.o., 2. Szczegóły oferty ERH na dom H3 i inne domy 
w technologii Eco Smart na www.ecoreadyhouse.pl
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nie odstraszyło pani to, że zamieszkacie w domu pasywnym? 
To absolutna nowość…

W żadnym wypadku. To, że będziemy mieli do czynienia z do-
mem pasywnym wręcz nas zachęciło. Ważne jest to z wielu powo-
dów, najpoważniejszym jest chyba powód ekonomiczny. Niskie 
zużycie energii to niskie koszty utrzymania. Przy rosnących cenach 
prądu ma to ogromne znacznie. Mamy dom w  którym chcemy 
mieszkać na starość. Nie wiemy jaka ona będzie, ale mamy niemal 
pewność, że dzięki jego ekonomiczności, co by się nie stało, zawsze 
będzie nas stać na jego utrzymanie. Dom pasywny to także mani-
festacja stylu życia, jakie chcemy prowadzić: ma być to zdrowy styl, 
w zgodzie i harmonii ze środowiskiem. 

Mieszka już tutaj pani od kilku miesięcy. Są z pewnością pierw-
sze spostrzeżenia, wrażenia...

Efekt końcowy przeszedł moje i mojej rodziny najśmielsze ocze-
kiwania. Czujemy się tu fantastycznie. Dom zapewnia komfort świe-
żego powietrza, stałej temperatury, dużego nasłonecznienia czy 
otwartości przestrzeni. Moja rodzina, znajomi byli zaskoczeni całym 
procesem budowy, w  okolicy ludzie plotkowali, bo w  nieoczeki-
wany dla nich sposób dom został złożony niemal przez kilka dni. 
Były też dość zabawne komentarze w  stylu „państwo zbudowali 
dom a zapomnieli o kominie”. Mój dom stał się atrakcją turystycz-

ną w okolicy, jest inny. Niegryzący się z otoczeniem i zaskakujący 
w wielu kwestiach. Nasi znajomi oceniają ten dom, jako mały – wiel-
ki. Z zewnątrz wpisuje się w otoczenie, jest niekrzykliwy. Wewnątrz 
staje się ogromną przestrzenią inspirującą do życia. To najbardziej 
zaskakuje gości, rodzinę, jak duży może być dom, który z zewnątrz 
wygląda na zupełnie zwyczajny – choć absolutnie nie jest. 

na koniec proszę powiedzieć, jak ocenia pani współpracę z fir-
mą Eco ready House?

Największymi atutami ich firmy są: unikalny design, nowoczesne 
technologie, najlepszej jakości materiały użyte do budowy, a także 
solidność wykonania. To gwarancja spokojnego życia przez kolejne 
lata. W trakcie współpracy z firmą zaskoczyło mnie to, jak profesjo-
nalne jest podejście do procesu budowania, jak i do klientów. Nie 
jest to na naszym rynku rzecz normalna. To jest coś co należy pod-
kreślić – profesjonalizm, pasja, ciągłe dążenie do perfekcji. Każdy 
kolejny dom będzie doskonalszy, w  jeszcze lepszy sposób wyko-
rzystywał nowe technologie. Na to liczę. Firma jest bardzo elastycz-
na, pozwoliła mi zrealizować marzenia, zbudować dom taki, jakich 
chciała mieć. To pozwala mi dziś mieć pewność, że z domu będę 
mogła się cieszyć przez lata. Mieszkam w tym domu już przez wie-
le miesięcy i nie miałam z nim żadnych istotnych problemów. Jest 
bezawaryjny. 
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PRZYJDŹ! 
DO ŚWIĄT 
SZALEŃSTWO 
RABATOWE!

Spędź piękne święta z MILOO
Kolekcje wysokiej jakości mebli od utrzymanych w tradycyjnym stylu, przez design skandynawski, 
po modele o bardzo nowoczesnym wzornictwie. Wyjątkowe tekstylia i dekoracje. 



łoto i biel. Welwetowe sofy i fotele, kryształowe 
lampy i żyrandole. Ozdobne tapety, bogate za-
słony, mozaika i szkło. W Klinice Urody Maestria 
można się poczuć jak w luksusowym hotelu. Na 
190 metrach kwadratowych mamy do dyspozy-

cji dwa nowoczesne gabinety do zabiegów, a każdy urządzony w 
innym kolorze, równie komfortowy i elegancki w wyglądzie gabinet 
do manicuru oraz intymną, wręcz zmysłową strefę SPA. Przestronny 
hol i rozległe korytarze z przytłumionym światłem i miejscem do 
odpoczynku, uzupełniają te wyjątkowe wnętrze. Maestria to dzieło 
jej właścicielki Natalii Romańczuk oraz dwóch szczecińskich archi-
tektek wnętrz: Zuzanny Terleckiej i Karoliny Żurawskiej.

z

króLeSTwo 
reLAkSU
Autor: Aneta dolega / Foto: dagna drążkowska
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wiĘcej w e-wydaniu na
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okręcił przecząco głową. Jego ciemne, smutne 
oczy osadzone głęboko w twarzy zrytej przeżyty-
mi latami powiedziały jej wszystko. "To może jed-
nak pontonem do Grecji?" zapytała z góry zna-
jąc odpowiedź. "Bez wizy nigdzie nie jedziemy" 
odpowiedział twardo. "Czy ty nie masz litości?" 
Krzyknęła. "Mam rodzić w tym kraju, który nigdy 

nie zazna pokoju? Gdzie ludzie do końca swojego istnienia nie będą 
potrafili zrozumieć, że obcy to także człowiek?”. Pochyliła się w ko-
lejnym ataku bólu spowodowanym niecierpliwością ich dziecka. 
"Pamiętasz tą szopę przy wjeździe do miasta? Tam się na razie urzą-
dzimy. Jutro pójdę do Amerykanów, może u nich coś załatwię?" Gdy 
mijali tabliczkę z nazwą miasta, nad ich głowami przeleciał helikop-
ter. Popatrzył smutno na okopcony napis "Welcome to Bêţ Lehem"...

Kevin, ten sam w  tiwi, lastchristmasy w  sklepowych głośnikach 
i  nie wiedzieć czemu, czerwone bombki jako element świątecz-
nego wystroju. Nienawidzę czerwonych bombek! Tłumy ludzi ku-
pujące tony nieprzydatnych przedmiotów. Pani sklepowa ze zmę-
czonymi oczami pyta mechanicznym głosem: "W czym mogę panu 
pomóc?", choć to ona wygląda bardziej na potrzebującą natych-
miastowej pomocy. Dzieci biegają pomiędzy stoiskami z  zabaw-
kami, głośnik ryczy, ktoś wali mnie w  goleń ciężkim, metalowym 
wózkiem, niewidzącymi oczami błądząc wśród kolorowych napi-
sów z  bonusami, gratisami i  promocją. Migają kolorowe lampki, 
ścisk, hałas, hostessy i plastikowe choinki... Nie wytrzymuję. Porzu-
cam Anię dzielnie stawiającą czoła świątecznej karuzeli i wychodzę 
przed sklep. Zaciągam się chciwie papierosem i zanosząc kaszlem 
czuję. Tak, czuję reklamowaną od dwóch miesięcy "magię świąt"...

Babcia Martynka chałupkę ma niewielką. Sama malutka i  przy-
garbiona, to i miejsca nie wiele trzeba by dożyć żywota poczciwe-
go. Przy chałupinie chlewik z maciorą Wiśnią, kurnik dla piętnastu 
kurek i gąski Guni, która nie odstępuje swej pani przez cały boży 
dzionek. Dom babci Martynki pod lasem na górce, z widokiem na 
wieś i jezioro. Jak mówi: "wygodnie, bo od ludzi bezpieczna odle-
głość, a do bliskich na cmentarzyku niedaleko. A żywi okrutniejsi 
bywają od tych, co odeszli". Od wielu lat, Wigilię spędza w samot-
ności, choć sama na takie słowa się oburza: "Jaka ja tam panie 
samotna? A  bo to mało życia naokoło, przyjaciół serdecznych? 

Ot, kotów sześć, dwa psy, Wiśnia na dniach się oprosi, a i z Gunią 
pogadamy o  świecie naszym, powspominamy..." W  wigijny wie-
czór babcia Martynka otula się kraciastą, wełnianą chustą, nakłada 
ciężkie gumofilce i z opłatkiem zachodzi do swoich. W ciemności 
grudniowego zmroku rozświetlone światłem lampy, mrugają cie-
kawe paciorki kurzych oczu. Babcia Martynka kruszy na malutkiej, 
spracowanej dłoni opłatek. Podsuwa każdej, dbając o  kurnikową 
sprawiedliwość. Potem zachodzi do Wiśni. "No jak tam mamciu?" 
poklepuje zwierzę po rozdętym brzuchu, w którym kłębi się niecier-
pliwie liczne potomstwo. Maciora leniwie poszturchuje parujące 
ziemniaki podsypane jej przez gospodynię. Oczywiście, że pytam 
czy w Wigilię mówią coś ludzkim głosem? "A mówią Panie, mówią. 
Tyle, że swoim, zwierzęcym, który dziś zrozumiałym jest dla ludzi, 
choć ci go nie chcą słuchać. Dziękują za dobroć, głupotę wypomną, 
o sprawiedliwe i godne traktowanie proszą..." Babcia Martynka pie-
czołowicie zamyka chlewik i drepce do siebie wąską ścieżką udep-
taną w śniegu. Na stole talerz ziemniaków w mundurkach, miska 
śledzi, garczek barszczyku. O garczek oparte dwie kartki pocztowe. 
Jedna od syna z  Londynu, druga od siostry Nowej Zelandii. Nie 
widziały się od czasu, gdy rozdzieliła je wojenna zawierucha. Pod 
fajerkami kaflowej kuchni trzaska ogień. W kącie izby niewielki cho-
jaczek rozsiewa zdrowy, żywiczny zapach lasu. Na ciemnym niebie 
wciąż jaśnieje świąteczna gwiazdka...

Przed wielu laty, z serdeczną przyjaciółka Femką jechaliśmy wigi-
lijnym wieczorem do jej syna, który mieszka w Starym Czarnowie. 
Jak zazwyczaj miałem zbyt mało papierosów. Pod sklepem stał 
objuczony rozmaitymi torbami i workami rower. Ot, taki wędrowny 
kram bezdomnego. Przed sklepową ladą ubogo odziany mężczy-
zna wpatrzony był w garść drobniaków na dłoni. Kupiłem papie-
rosy, wsiadłem do samochodu i po chwili jazdy już zasiadałem do 
pięknie przystrojonego wigilijnego stołu. Wówczas, w tym sklepie 
nie zawahałem się. Nie podszedłem, nie zapytałem. Nie zrobiłem 
nic, oprócz kupna cholernych papierosów. Dlaczego więc uparcie 
mam tę scenę przed oczami za każdym razem, gdy zasiadam do 
wigilijnej wieczerzy?

P.S.
Według tradycji przy wigilijnym stole zostawia się zawsze wolne 

miejsce i puste nakrycie. W dawnych czasach wierzono...

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

Poczuj 
magię 
świąt. . .
Przed poczuciem 

skonsultuj się z lekarzem , 

lub farmaceutą

p
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Cukiernia-Piekarnia Woźniak Sp. z o.o.
71-045 Szczecin
ul. Kwiatowa 5
tel.: 91 483 43 05
biuro@cukierniawozniak.pl
www.cukierniawozniak.pl

Adresy sklepów:
- ul. Kwiatowa 5, 71-045 Szczecin
- ul. Krzywa 1, 71-027 Szczecin
- ul. Reymonta 3/17A, 71-276 Szczecin
- ul. Reymonta 3/96, 71-276 Szczecin
- ul. Maciejewicza 23, 71-004 Szczecin

- Pl. Zgody 1 D, 70-472 Szczecin
- Centrum Handlowo Usługowe "Manhattan" 
  paw.12D, ul. Staszica 1, 71-515 Szczecin
- Galeria Handlowa Turzyn, 
  al. Boh. Warszawy 42, Szczecin
- ul. Witkiewicza 58/U4, Szczecin
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Święta według 
Eintopf
Boże Narodzenie to najładniej i naj-
smaczniej pachnące święta w całym roku. 
Wśród tradycyjnych potraw na naszych 
stołach w  tym roku nie może zabraknąć 
kilku oryginalnych dań.  Tradycja tradycją, 
ale podczas wigilijnej kolacji nie powinny 
obowiązać ścisłe zasady, w  końcu to ra-
dosna okazja do świętowania. 

Nasi „kuchenni” specjaliści Justyna 
i Daniel Hof, czyli duet Eintopf postano-
wili podarować nam kilka aromatycznych 
przepisów, które bez wahania mogą się 
znaleźć w  świątecznej dwunastce. I  tak, 
buraczane pierogi z farszem z białej ryby 
nie dość, że są bardzo smaczne i  zdro-
we (!) to jeszcze fajnie komponują się na 
talerzu a  ich kolor idealnie wpisuje się 
w  Bożonarodzeniową stylistykę.  Żura-
wina w  naszej kuchni od jakiegoś czasu 
jest używana niemal do każdej potrawy. 
Swym smakiem i kolorem pasuje zarów-
no do mięs i słodkości. Tutaj wystąpi z ta-
tarem ze śledzia i… na deser. Znudziły 
się Wam serniki i makowce?  Przebojem 
tegorocznego świątecznego stołu może 
być Świąteczna Pavlova, czyli tort bezowy. 
Wyobraźcie sobie chrupiącą z  wierzchu 
bezę i w środku puszystą jak grudniowy 
śnieg. Do tego wyborny ser mascarpone, 
żurawina i… mięta. Ten nieco barokowy 
deser to najlepszy słodki prezent tych 
świąt. Smacznego!

Prosty sos żurawinowy 
Składniki:
• 2 szklanki żurawiny (może być mrożona)
• 1/2 szklanki syropu klonowego, jeśli sos 
   będzie za mało słodki, możecie podsypać trochę cukru
• 1/3 szklanki soku jabłkowego
• 1/2 łyżeczki masła

Do rondla o grubym dnie na średnim ogniu, wrzućcie żurawinę, wlej-
cie syrop i sok, wymieszajcie. Gotujcie ok. 10-15 minut, aż żurawina 
zacznie pękać i puszczać soki. Dodajcie masło, wymieszajcie. Wy-
łączcie ogień, ale garnek zostawcie na palniku, aż do wystygnięcia. 
Podawajcie od razu, albo przechowujcie w lodówce przez kilka dni.

www.eintopf.pl
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Buraczane pierogi z rybą
Składniki (ciasto):
• 1 szklanka i 2/3 mąki pszennej
• ½ łyżeczki soli
• pasta buraczana
• woda, mąka (jeśli będzie potrzeba)

Składniki (pasta buraczana):
• 3-4 upieczone w skórze buraki 
  (200’C, skropione olejem, 1-1,5 godziny)
• Woda (jak najmniej)
• 1 łyżka oliwy

Wrzućcie do blendera buraki, dolewając odrobinę wody, 
zmiksujcie na gładką masę. Dodajcie oliwę, wymieszajcie.

Składniki (farsz)
• 400 g upieczonej białej ryby 
  (180’C, zawinięta w folii, sól pieprz, 
  kapka oliwy, 20 minut)
• Skórka starta z połowy cytryny
• Skórka starta z połowy pomarańczy
• Szczypta gałki muszkatołowej
• Garść posiekanej pietruszki
• 1 jajko
• 2 łyżki oliwy
• Sól, pieprz

Połączcie ze sobą w misce wszystkie składniki farszu, od-
stawcie. Zagniećcie ciasto. W misce wymieszajcie ze sobą 
mąkę i sól. Zróbcie dziurę, dodajcie tam buraczaną pastę, 
zagniećcie. Jeśli ciasto się klei, dodajcie trochę mąki. A je-
śli jest za twarde, dodajcie wody. Ciasto ma odchodzić 
od ręki, być gładkie i sprężyste. Zawińcie je w folię spo-
żywczą i odłóżcie na ½ godziny. Stolnicę obsypcie lekko 
mąką. Rozwałkujcie ciasto, jak najcieniej. Wycinajcie koła 
szklanką. Na środek wyłóżcie łyżeczką farsz rybny. Zlepcie 
pierogi. Możecie użyć do tego widelca. Zagotujcie w du-
żym garnku wodę, posólcie. Wrzućcie pierogi do wrzątku, 
poczekajcie aż wypłyną, wyjmijcie łyżką cedzakową. 

www.eintopf.pl



Tatar ze śledzia z jabłkami i żurawiną
Składniki:
• 1/2 kg solonych śledzi
• 3 duże jabłka, obrane, pokrojone w kostkę
• 1 mała czerwona cebula, posiekana w kostkę
• 2 łyżki posiekanego koperku, plus trochę do posypania
• 200 ml śmietany 30%
• 8-10 małych korniszonów, pokrojonych w kostkę
• 100 ml jogurtu naturalnego
• 100-150 g żurawiny

Śledzie zalejcie zimną wodą i moczcie co najmniej 1 godzinę. Następnie 
pokrójcie je w kostkę. Wszystkie składniki oprócz żurawiny wymieszajcie ze 
sobą. Przykryjcie i wstawcie do lodówki na co najmniej 12 godzin. Przed 
podaniem posypcie żurawiną i koperkiem.

www.eintopf.pl
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Świąteczna Pavlova
Składniki:
• Składniki (beza):
• 4 białka z dużych jajek
• 250 g drobnego cukru
• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
• 1 łyżeczka soku z cytryny

Rozgrzejcie piekarnik do 120 stopni. Blachę wyłóżcie pa-
pierem do pieczenia. Na środku papieru narysujcie okrąg 
o średnicy 20 cm (polecamy talerz albo patelnię). Białka 
wlejcie do miski i ubijcie na pianę. Następnie bardzo po-
woli dodawajcie cukier i dalej ubijajcie. Cukier najlepiej do-
dawać partiami po dwie łyżki. Ubijajcie, aż piana stanie się 
bardzo gęsta i lśniąca. Dodajcie mąkę, sok z cytryny i ubija-
cie jeszcze kilka minut. Gotową pianę przełóżcie na wyście-
loną papierem do pieczenia blachę. Na środek postawcie 
kubek/rondelek, żeby łatwiej formowało Wam się kształt 
wieńca. Szpatułką lub szerokim nożem podnieście boki, tak 
żeby piana była nieco wyższa. Odstawcie kubek. Pieczcie 
przez godzinę. Następnie zmniejszcie temperaturę do 100 
stopni i pieczcie jeszcze przez 3 godziny. Możecie upiec ją 
dzień przed podaniem. Zostawcie bez przykrycia w kuchni. 

Składniki (mus mascarpone):
• 150 g sera mascarpone
• 125 ml śmietany 36%
• łyżka cukru waniliowego

Do miski wrzućcie ser, wsypcie cukier i miksujcie przez 
chwilę. Wlejcie śmietanę i ubijajcie przez ok. 2 minuty, aż 
mus zgęstnieje i nie będzie w nim gródek. Uważajcie żeby 
nie przesadzić z ubijaniem, mus może się zważyć. 

Składniki (żurawina):
• ½ szklanki świeżej żurawiny
• ½ szklanki wody
• ½ szklanki cukru
• cukier do obsypania

Wlejcie do rondla wodę, wsypcie cukier, wymieszajcie, za-
gotujcie aż się cukier rozpuści, odstawcie do wystygnięcia. 
Zalejcie żurawinę przygotowaną miksturą i wstawcie do lo-
dówki na ok. 8 godzin. Przecedźcie żurawinę przez sito, wy-
sypcie na talerz z rozsypanym cukrem, obtoczcie żurawinę. 
Zostawcie do wyschnięcia na 1-2 godziny. Mus wyłóżcie na 
bezę i udekorujcie żurawiną i miętą.

Eintopf to potrawa jednogarnkowa. W tym garze siedzi gotujące małżeń-
stwo – Justyna i Daniel Hof, mocno przyprawione pasją do kuchni i gotowania. 
Na co dzień prowadzą kulinarnego bloga na łamach którego dzielą się prze-
pisami swoich dziadków, rodziców, znajomych, ulubionych kucharzy i wreszcie 
autorskimi pomysłami wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co mie-
siąc, udowadniając, że wszędzie dobrze, ale w domu smakuje najlepiej.
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SCENARIUSZ WIECZORU:

20:00 - 20:30 POWITALNY KOKTAJL

21:00 - 23:00 UROCZYSTA KOLACJA NA 7 KURSÓW:

EKSKLUZYWNE PODSUMOWANIE ROKU
JUŻ OD WIELU LAT DZIAŁAMY POD SZYLDEM I MARKĄ PUBLIC FONTANNY. 

ZAPRASZAMY DO ŚWIĘTOWANIA Z NAMI TEJ OKOLICZNOŚCI W SYLWESTROWY WIECZÓR
PODCZAS WYKWINTNEJ KOLACJI.

mail: public.fontanny@gmail.com

tel: 501 217 144
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

AMUSE BOUCHE: 
podwędzany matjas marynowany w soku z buraka / kompresowane jabłko / seler naciowy

PRZYSTAWKA ZIMNA: 
duszona ośmiornica / koper włoski / pomarańcze / szczypior

ZUPA: 
consomme z przepiórki / pierożki z mięsem przepiórczym / szałwia / wędzona dynia

INTERMEZZO: 
sorbet z szampana podany z granitą truskawkową i miętą pieprzową

PRZYSTAWKA CIEPŁA: 
risotto nero / przegrzebek / bisque z homara / chips z szynki Serrano / palony groszek / mięta

DANIE GŁÓWNE: 
polędwica z jelenia / podwędzany ziemniak / sos rozmarynowy / glazurowana marchew / jałowiec

DESER:
mus pistacjowy / ziemia kawowo-waniliowa / złoto / sos z whisky

* do każdego dania wyselekcjonowane wino

Ilość miejsc ograniczona!

00:00 – TOAST NOWOROCZNY

00:30 – KONIEC WIECZORU





Więcej niż Sushi

Restauracja



R E K L A M A

Renesansowa kolacja
W  poszukiwaniu nowych smaków na zimowe popołudnia 
i  wieczory sięgnęliśmy po opinię Pawła Szatkowskiego, szefa 
kuchni restauracji renaissance w Hotelu radisson Blu w Szczeci-
nie. nasze podniebienia w tym sezonie znacznie ociepli dziczyzna, 
ryby, grzyby, zapomniane warzywa jak topinambur czy przyprawy 
jak jałowiec i kardamon. 

– Na szczególną uwagę zasługuje tatar z  jelenia z  wędzonym 
żółtkiem i pudrem z jałowca, pierożki z leśnymi grzybami, consome 
z perliczki a także filet z jelenia na puree z topinamburu – mówi szef 
kuchni. – Szczególnie poleciłbym sałatkę z pieczonej dyni i buraka 
z kozim serem i sosem borówkowym, a na deser pyszne lody bura-
czane na biszkopcie dyniowym.

W tym miesiącu na gości restauracji czeka także specjalna karta 
degustacyjna, w której znajdziemy, m.in. łososia gotowanego w ni-
skiej temperaturze z kawiorem balsamicznym, pierożki z borowika-

mi czy zupę z karpia. Należy pamiętać, że do każdego dania warto 
zamówić odpowiednie wino…

– Polecamy czerwone wino z regionu Veneto od Lorenzo Begali 
Valpolicella Classico 2012. Wino ze szczepów Corvina i Rondinella 
o rubinowej barwie i mocno owocowych aromatach idealnie pasu-
je zarówno do dań głównych jak i przystawek. Do deserów pole-
camy półsłodkie białe wino z Gaskonii ze szczepu Gros Manseng 
Laballe-la demoiselle wytwarzane przez rodzinę Laudet – dodaje 
Paweł Szatkowski.                                                                                      ad

Kolorowa sałatka z pieczonej dyni i buraka z kozim serem, 
prażonymi pestkami dyni z borówkowym sosem balsamicznym

Tatar z jelenia z cebulką, kurkami, wędzonym żółtkiem i pudrem z palonego owocu jałowca

Lody buraczane na dyniowym biszkopcie
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Znajdź 
swój 
styl

Marki premium, dostępne w salo-
nach LKJ należą do najbardziej rozpo-
znawalnych na świecie.  Nienaganny, 
włoski styl pod szyldem Cinzia Rocca 
reprezentują piękne płaszcze z kaszmi-
ru, jedwabiu i wełny z alpaki.  Znaleźć je 
można w  najbardziej znanych domach 
towarowych: Saks Fifth Avenue w  No-
wym Jorku, Harods w Londynie czy KDW 
w  Berlinie, a  teraz także w  Szczecinie. 
Wyrafinowane ubrania i  dodatki, two-
rzone z dbałością o najdrobniejsze deta-
le, proponuje także włoska firma Rocco-
barocco. Jako jeden z niewielu domów 
mody Roccobarocco dwa razy w  roku 
wydaje kolekcję haute couture, szyjąc 
dla najbardziej wymagających klientów. 
To krawiectwo na światowym poziomie, 
podobnie jak męska linia Karla Lager-
felda. Niemiecki projektant i  dyrektor 
artystyczny francuskiego domu mody 
Chanel kieruje także domem mody Fen-
di w  Rzymie, mieszkając jednocześnie 
w Paryżu. Nie bez powodu kolekcja do-
stępna jest w  najbardziej prestiżowych 
miejscach w  Europie. Salony LKJ to 
także raj dla miłośników dodatków. Ko-
lekcje obuwia, torebek, portfeli, pasków, 
rękawiczek czy apaszek zapewniają wy-
sokiej klasy marki takie jak Calvin Klein, 
Cavalli Class, Versace Collection, Furla, 
Cocinelle, Ralph Lauren, Armani, Liu Jo 
czy Fabi. Drobna biżuteria, obok odzieży 
ze skór, futer i kożuchów, stanowi dopeł-
nienie całej kolekcji dostępnej w trzech 
salonach LKJ: w  Galerii Kaskada, CH 
Galaxy i w Outlet Parku.                            kt
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Znajdziesz nas: Galeria Kaskada poziom -1, 
C.H Galaxy parter, Outlet Park, www.lkj.sklep.pl
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Prezenty, prezenty, prezenty…
Prezenty. Kto ich nie lubi? Podobno najbardziej cieszą te, które możemy ofiarować ukochanym osobom. W Święta każdy z nas jest 
dzieckiem. Po cichu, jak dawniej, wszyscy liczymy na realizację marzeń, ale jednocześnie – jako dorośli – pełnimy zaszczytną rolę Mikołaja. 
Zaszczytną, bo najwięcej szczęścia daje nam radość obdarowanych osób.  Co jednak wybrać, aby cieszyło naszych najbliższych? Skorzy-
stajcie z naszego przewodnika po świątecznych upominkach i spełnijcie w tym roku choć jedno, wyjątkowe marzenie.                                 kt

Szalik Lagerfeld, 
LKJ, Galeria Kaskada, 

CH Galaxy i Outlet Park,
cena: 459 zł

Pasek z wymiennymi klamrami 
Armani Jeans, Boutique 

Chiara Man, ul. Bogusława X 11/1, 
cena: 699 zł Zegarek Swarovski 

Crystalline Oval White, 
salon Swarovski, CH Galaxy, 

cena: 1190 zł

Bransoletka Swarovski 
Slake Silk, salon Swarovski, 

CH Galaxy, cena: 319 zł

Półbuty Armani Jeans, 
Boutique Chiara Man, 

ul. Bogusława X 11/1, cena: 879 zł



moda 75 

Naszyjnik Tatami, Portfolio, 
ul. Rayskiego 23/11, 

cena: 360 zł

Bransoletka The Rubz, Mia&Charlie
al. Wojska Polskiego 35/3, cena: 220 zł

Torba MICHAEL 
Michael Kors „Jane”, 

Fashionhouse, 
al. Piastów 72, 
cena: 1119 zł

Torebka Furla „Metropolis”, 
LKJ, Galeria Kaskada, 

CH Galaxy i Outlet Park,
cena: 1070 zł

Kolczyki Swarovski Angelic, 
salon Swarovski, CH Galaxy, 

cena: 319 zł

Szalik Lagerfeld, 
LKJ, Galeria Kaskada, 

CH Galaxy i Outlet Park,
cena: 459 zł

Torebka Marella, 
Via Di Moda, 

al. Wojska Polskiego 20,
cena: 1038 zł
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Buty Bumper, Mia&Charlie, 
al. Wojska Polskiego 35/3, 

cena: 1070 zł

Lampion Cotton 
Ball Lights, 

La Bambola, 
al. Wyzwolenia 58/U1 

i CH Ster, 
cena: od 50 zł

Fotel z końca lat 60. 
"Giewont", Deca, 

ul. Hrubieszowska 19 a, 
cena: 2100 zł

Serum odżywczo-odmładzające 
z komórkami macierzystymi jabłka 

i olejem perilla 30 ml, 
Clochee, Bogusława X 10/2, 

cena: 135 złKomplet krzeseł z lat 70. 
"Maja i Gucio", Deca, 

ul. Hrubieszowska 19 a, 
cena: 640 zł

Dziecięce spódnice tiulowe szyte 
na zamówienie, Wytwórnia 

Przyjęć-Urodzinkowo.pl, 
ul. Sienna 9/3, cena: 60 zł



Szczecin, al. Wojska Polskiego 35/3



Olśniewająca 
i wyjątkowa
Kolorystyka nowej kolekcji w Salonie Via Di Moda w wyrafinowany sposób odzwierciedla obowiązujące trendy tego sezonu. Ponad-
czasowa czerń uwodzi formą oraz odważną interpretacją modnych w tym sezonie żakardowych spódnic w długości midi. Klasyczne faso-
ny przełamują lśniące materiały i oryginalne detale. Salon Via Di Moda reprezentuje czołowe włoskie marki odzieżowe takie jak Marella, 
PennyBlack, Patrizia Pepe oraz akcesoryjne Furla i Ti Sento.                                                                                                                                             ad

Zdjęcia: Emilia Wojciechowska/ Peacock Art
MUA: Katarzyna Konkolewska
Modelki: Katarzyna Konkolewska, Johanna Mausch 
Aranżacja: Mooi Szczecin
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Zdjęcie z prawej strony 
Johanna (modelka po lewej stronie)
golf                 Marella             190 PLN
spódnica       Marella              988 PLN
torebka          Furla              1800 PLN
 
Katarzyna (modeka po prawej stronie)
sukienka        Marella            1258 PLN
naszyjnik        Tatami             539 PLN

Zdjęcie z lewej strony
Katarzyna (modelka po lewej stronie)
koszula         Penny Black      565 PLN
spódnica      Penny Black      775 PLN
 
Johanna (modelka po prawej stronie)
koszula         Penny Black      545 PLN
spódnica      Penny Black      719 PLN



moda80 

Johanna (modelka po lewej stronie)
sweterek     Marella                      780 PLN
spódnica      Penny Black         719 PLN
 
Katarzyna (modelka po prawej stronie)
bluzka         Marella                     694 PLN
spódnica    Bunny The Star     500 PLN
portfel         Patrizia Pepe          632 PLN
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Via Di Moda, al. Wojska Polskiego 20 (wejście od Bogusława), 70-470 Szczecin, tel. 91 433-06-37

Katarzyna (modelka po lewej stronie)
sukienka        Marella               988 PLN
naszyjnik       Tatami                  546 PLN
 
Johanna (modelka po prawej stronie)
sukienka        Patrizia Pepe    961 PLN
naszyjnik      Marella                305 PLN
futerko          Marella             1363 PLN







Agata Zbylut,  artystka, profesorka Akademii Sztuki 
w Szczecinie, prezeska Zachęty Sztuki Współczesnej. 
Lubi modę choć nie dogmatycznie. Rzeczy kupuje 
w  różnych miejscach: butikach, sieciówkach, inter-
necie, czasem wyławia jakiś niezwykły drobiazg vin-
tage - pasek lub torebkę. Stroje przeniknęły także do 
jej prac. To nie są codzienne ubrania a raczej kreacje 
związane z najważniejszymi życiowymi rytuałami. 

Kasia Hubińska,
projektantka mody damskiej
Czerń jest ulubionym kolorem pani Agaty. Prostota i przejrzystość formy, ale są akcen-
ty w postaci cekinowej spódniczki. Do tego kontrastowo zestawiony sweter i zamszo-
we kozaki oraz rajstopy w naturalnym kolorze. Do sportowej kurtki z zamkami dobiera 
krótką spódnicę i czarne wzorzyste rajstopy oraz ćwiekowaną torebkę. Trzecia styli-
zacja pani Agaty jest w stylu vintage, czyli proste klasyczne spodnie i czarny półgolf 
z koronkowym karczkiem. Umiar i klasyka, czyli to co się sprawdzi w każdej sytuacji.

W tym cyklu szczecińska projektantka Kasia Hubińska i fotograf 
Miguel Gaudencio poszukują ciekawych i niebanalnie ubranych 
szczecinian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji mogą 
zaprosić także i Was.
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Łowcy 
Stylu

Foto: Miguel Gaudencio



kolację dla naszych bohaterów ufundowała restauracja clou winebar, ul. wielka odrzańska 18/u

Kasia Hubińska,
projektantka mody damskiej
Można by rzec człowiek o dwóch twarzach. Pan Cezary lubi bawić się modą i stylem. Wie 
dokładnie jak elegancko i z klasą ubrać się do pracy. Świetnie dobrany wzorzysty krawat 
i  jednokolorową poszetkę, aksamitną marynarkę zakłada do popielatych spodni i dość 
ciężkich, ale eleganckich butów, czyniąc z tego świetne zestawienie. Za to „po godzinach” 
reprezentuje elegancki luz. Duża pomysłowość i fantazja. Super.

Cezary Kibitlewski pracuje jako agent nieru-
chomości komercyjnych. Prywatnie intere-
suje się architekturą i designem. Przez kilka 
lat mieszkał w  Wiedniu, gdzie zakochał się 
w  stylu wiedeńskiej arystokracji. To on ma 
wpływ na jego postrzeganie mody, stylu i wi-
zerunku.
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FURLA METROPOLIS 
1410 PLN

GIFTS WITH LOVE

FURLA METROPOLIS 
1050 PLN

FURLA CANDY 
280 PLN

PENNYBLACK 
RECAPITO 
359 PLN

MARELLA SARA 
988 PLN

FURLA BUBBLE 
300 PLN

FURLA DAIMONDS 
490 PLN

VIA DI MODA CONCEPT STORE AL. WOJSKA POLSKIEGO 20
      FACEBOOK / VIA DI MODA        TEL. 91 433 06 37

The ultimate

FURLA

Christmas

Gift Guide



Klinika Zawodny Estetic, ul. Kopernika 6/2, 70-241 Szczecin, tel. 504 948 320, 91 434 42 64, www.estetic.pl

ienie pod oczami, zmarszczki, opadające powie-
ki, głęboko osadzone oczy… skóra w  okolicy oczu 
jest bardzo delikatna i wymagająca.  Bardzo często 
naszym problemem są cienie, których przyczyn po-
wstawania jest wiele: zmęczenie, słabe mikrokrąże-

nie, zanik tkanki tłuszczowej, niezdrowy styl życia zaburzenia meta-
boliczne oraz obciążenia genetyczne.

W trakcie konsultacji, na podstawie wywiadu lekarskiego, pod-
stawowych badań i  doświadczenia, lekarz wskaże najbardziej 
odpowiednie zabiegi w tej okolicy. Rodzaj zabiegu powinien być 
dobrany i dopasowany do warunków anatomicznych i kondycji skó-
ry. Najprostszym i dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kwasu 
hialuronowego  dedykowanego  w okolicy oczu. Kwas hialurono-
wy obecny w skórze odpowiada za nawilżenie i zwiększa objętość. 
Efekt  widoczny jest natychmiast  po zabiegu. 

Inną bardziej nowatorską metodą rewitalizacji i odbudowy obję-
tości okolicy oczu jest lipotransfer metodą Adivive.  Lipofiling po-
lega na pobraniu tkanki tłuszczowej z okolic ud, kolan lub brzucha, 

która następnie podlega odwirowywaniu i separacji. Tak pozyskana 
tkanka tłuszczowa zawiera frakcję młodych i pozbawioną starych, 
uszkodzonych komórek. Specjalne filtry do separacji w jednorazo-
wych zastawach pozwalają uzyskać komórki macierzyste  stanowią-
ce prawdziwy „eliksir młodości”. Efekt wypełnienia jest natychmia-
stowy i  trwały, natomiast efekt rewitalizacji i odmłodzenia narasta 
stopniowo w ciągu 3 miesięcy. Jest to metoda bardzo skuteczna 
i bezpieczna. 

Innym problem tej okolicy jest często występujący nadmiar skó-
ry powiek górnych, co sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną.  
Rozwiązaniem tego typu problemu jest laserowa korekta powiek. 
Wiązką lasera wycina się bezkrwawo nadmiar skóry, kurczy odpo-
wiednie mięśnie i  zakłada  drobne szwy. Jest to zabieg praktycznie 
bezbolesny, wykonywany w  znieczuleniu miejscowym, a  pacjent 
w godzinę po zabiegu wychodzi do domu bez konieczności hospi-
talizacji. Działanie lasera koaguluje naczynia, co powoduje iż jest to 
zabieg  bezkrwawy. Dzięki temu eliminujemy do minimum ryzyko 
powstania krwiaków, obrzęków i przyspieszamy proces gojenia.

C

Magiczne spojrzenie
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Na pierwszy plan wysuwają się zawsze oczy. Nie bez powodu mówi się, że są one zwiercia-
dłem  duszy.  To one w pierwszej kolejności  zdradzają naszą ogólną kondycję i wiek. Przyjrzyj 
się sobie w lustrze. 





ak pacjent dowiaduje się o konieczności takiego leczenia 
i kiedy zapada decyzja o nim?

Wady szkieletowe wymagają leczenia ortodontyczno-chi-
rurgicznego i  to właśnie w  większości przypadków lekarze 
ortodonci kierują pacjentów na takie leczenie. Pacjent zwy-
kle zgłasza się do lekarza z problemem, który sam zauważa, 

czyli krzywo ustawionymi zębami, zbyt „mocno wysuniętą dolną 
szczęką” czy „małą brodą”.  Ortodonta diagnozuje wadę i kieruje do 
chirurga. Właśnie ta pierwsza wizyta jest jedną z najważniejszych. 
Pacjent na samym początku dowiaduje się o możliwości leczenia.  
Co istotne, pacjenta czekają zmiany nie tylko związane ze zgryzem, 
ale także - a może przede wszystkim – zmian dotyczące rysów twa-

rzy! Dlatego właśnie ortodonta i  chirurg ortognatyczny powinni 
pracować razem a  pacjent powinien się przygotować na zmianę 
wyglądu. 

Czyli można powiedzieć, że chirurgia ortognatyczna to chirur-
gia twarzy? 

Zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że kandydatami do niej są nie 
tylko pacjenci z zaburzeniami zgryzu. Bywa, że zgłaszają się do le-
czenia pacjenci z prawidłowym zgryzem, a właśnie niezadowoleni 
z rysów twarzy. 

A więc chirurgia twarzy to nie tylko chirurgia plastyczna?

j

Niektóre wady zgryzu są na tyle skomplikowane, że wymagają nie tylko leczenia ortodon-
tycznego, ale współpracy ortodonty i chirurga. Chirurgia wad szkieletowych twarzy, jest dzia-
łem chirurgii szczękowej i nazywa się chirurgią ortognatyczną. Celem jej jest ustawienie kości 
szczękowych w prawidłowej pozycji oraz uzyskanie prawidłowego zwarcia łuków zębowych. 
O takich przypadkach rozmawiamy z dr hab. n. med. Katarzyną Sporniak-Tutak, specjalistką 
chirurgii szczękowo-twarzowej, zajmującą się leczeniem chirurgicznym wad zgryzu.

Wady zgryzu 
– kiedy samo leczenie ortodontyczne nie wystarczy
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Chirurgia twarzy nie jest domeną tylko jednej specjalizacji. Na 
świecie zajmują się nią trzy podstawowe specjalności medyczne: 
chirurgia szczękowo-twarzowa, chirurgia plastyczna i laryngologia.

Wróćmy do chirurgii ortognatycznej i wad szkieletowych. Czy 
z wadami szkieletowymi wiążą się inne kłopoty oprócz zaburzo-
nych rysów twarzy i problemów zgryzowych?

Nieprawidłowe położenie kości szczękowych i wynikające z tego 
zwarcie zębów niosą ze sobą szereg negatywnych konsekwencji jak 
zaburzenia pracy mięśni żwaczy, bóle głowy, problemy z artykula-
cją i mową, zaburzenia funkcji stawu skroniowo-żuchwowego, prze-
wlekłe urazy zębów i w efekcie przedwczesną ich utratę, zaburzenia 
oddechowe w czasie snu. Bardzo istotne jest przeanalizowanie tych 
problemów planując leczenia pacjenta. 

Jak wygląda takie złożone 
ortodontyczno-chirurgiczne 
leczenie pacjenta?

Można je podzielić na nastę-
pujące fazy:

1. przedoperacyjne leczenie 
ortodontyczne za pomocą apa-
ratu ortodontycznego stałego 
przygotowujące łuki zębowe 
pacjenta do operacji - zwykle 
trwa około 18 miesięcy,

2. zabieg operacyjny,
3. ortodontyczne poopera-

cyjne leczenie finalne - które 
w zależności od wady trwa od 4 
miesięcy do nawet 1 roku.

W  fazie przedoperacyjnego 
leczenia ortodontycznego le-
karz ortodonta dokonuje de-
kompensacji wady, czyli w pew-
nym sensie pogarsza wygląd 
pacjenta. Usuwa stłoczenia zę-
bów, ustawia je w odpowiedni 
sposób oraz dopasowuje łuki 
zębowe do siebie. Czasami ko-
nieczne jest na tym etapie do-
konanie ekstrakcji niektórych 
zębów – przedtrzonowców czy 
zębów mądrości.  Celem tego 
przedoperacyjnego leczenia 
jest ustawienie zębów w  opty-
malnej pozycji dla chirurga. 

Z tego co Pani mówi średni 
czas leczenia i noszenia apara-
tu na zębach to 2.5 roku. 

Tyle zwykle czasu zabiera 
cały proces leczenia wady szkieletowej. 

Jak wygląda proces operacji? Skoro operacja ortognatyczna 
zmienia rysy twarzy, jak się ją planuje? Czy pacjent może sobie 
przynieść fotografię osoby, którą uważa za piękną i powiedzieć: 
„Pani Doktor, proszę mnie zoperować. Tak chcę wyglądać!”.

Oczywiście pewne elementy wyglądu można ustalić z  pacjen-
tem, ale wszystko w granicach rozsądku. Przed operacją chirurg or-
tognatyczny dokonuje dokładnej analizy proporcji twarzy pacjenta 
zarówno na wykonanych fotografiach twarzy jak i zdjęciach rentge-
nowskich. Ta analiza i  jej wyniki są przesłanką do planu operacyj-
nego. 

Jaki jest przebieg takiej operacji? Czy będą po niej widoczne 
blizny? I co z bólem?

Operacja ortognatyczna jest przeprowadzana w  znieczuleniu 

ogólnym i w warunkach szpitalnych. Jest ona całkowicie estetycz-
na, tzn. wszystkie cięcia są prowadzone na błonie śluzowej w jamie 
ustnej i  nie ma po nich żadnych blizn na skórze. Celem operacji 
jest przecięcie kości w odpowiednich miejscach, przemieszczenie 
jej fragmentów i zespolenie za pomocą tytanowych płytek i śrub. 
Zęby po tych czynnościach mają uzyskać prawidłowe zwarcie. Czas 
pobytu w szpitalu po operacji obejmuje najczęściej 2-4 dni. Dole-
gliwości bólowe są łagodzone za pomocą leków i  zwykle są one 
umiarkowane. 

Czyli ze szpitala wychodzimy z niejako „nową twarzą”?
Tak, ale nie jest to bardzo widoczne. Zauważalny jest efekt zę-

bowy, czyli nowe zwarcie zębów. Przez pierwsze dni po operacji 
najbardziej uciążliwą sprawą są obrzęki twarzy. W miarę ich ustępo-

wania będą się wyłaniały nowe 
rysy twarzy. Ostateczny wygląd 
jednak kształtuje się prawie 
przez 6 miesięcy. 

Jak pacjent powinien dbać 
o  siebie w  okresie poopera-
cyjnym?

Przede wszystkim pozosta-
wać w kontakcie z chirurgiem. 
Po 4-6 tygodniach pacjent jest 
zobowiązany do noszenia wy-
ciągów elastycznych na apa-
racie ortodontycznym; czyli 
specjalnych gumek, których 
podstawowa rola to rehabilita-
cja mięśni żwaczy. Dodatkowo 
dieta miękka i nasilona higiena 
jamy ustnej. Po tym czasie pa-
cjent wraca do ortodonty na 
końcowy etap leczenia. 

Czy każdy pacjent może się 
poddać takiej operacji? Czy są 
jakieś ograniczenia, np. zwią-
zane z wiekiem?

Ograniczeniem jest zbyt 
młody wiek, czyli niezakoń-
czony okres wzrostu kostne-
go. Młodzież nie może być 
operowana, ponieważ ciągły 
wzrost kości może zniweczyć 
uzyskany efekt operacji. Dla-
tego najwcześniej operuje się 
dziewczyny po ukończeniu 16 
roku życia, a chłopców jako że 
rosną dłużej, po ukończeniu 18 
-19 lat. Górnej granicy wieku 

nie ma, wszystko oczywiście w granicach rozsądku. A obecnie coraz 
więcej pacjentów zgłasza się do leczenia w wieku około lat czter-
dziestu, gdzie do wskazań ortodontyczno-estetycznych dołączają 
się protetyczne - czyli kłopoty z wykonaniem uzupełnień protetycz-
nych przy istniejącej szkieletowej wadzie zgryzu. 

Dziękuję za rozmowę!

Eksperci Aesthetic Dent są uznanymi autorytetami w dziedzinie implantów, 
protetyki, ortodoncji i ortognatyki. Seria wywiadów z udziałem ekspertów 
kliniki jest realizacją jej misji i działalności na rzecz profilaktyki zdrowotnej. 
Celem publikacji jest podnoszenie świadomoci pacjentów i ich rodzin 
poprzez dostarczenie rzetelnej wiedzy zarówno w zakresie zapobiega-
nia chorobom jamy ustnej, zębów jak i leczenia stomatologicznego. 
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ul. Niedziałkowskiego 47/3 Szczecin tel: 91 424 06 06, www.aestheticdent.pl

dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak



iększość mężczyzn pozbywa się zbędnego owło-
sienia właśnie dla swoich partnerek ze względu 
na walory higieniczne, estetyczne oraz erotycz-
ne  – mówią właścicielki ELLA Studio Depilacji 
Cukrem bez umawiania. –  Warto jednak zauwa-

żyć, że oprócz oczywistego powodu higienicznego   – brak włosów 
pozwala na utrzymanie czystości i  za-
hamowanie rozwoju bakterii rozkłada-
jących pot– kwestie estetyczno - ero-
tyczne będą zależały od gustów danej 
osoby lub pary hołdując zasadzie: de 
gustibus non disputandum est.

Wielu panów decyduje się na usu-
nięcie owłosienia również ze wzglę-
dów zawodowych, np. przy pracy 
w charakterze modela lub ze względu 
na wygodę podczas uprawiania spor-
tu czy rekreacji. Męska depilacja prze-
stała być egzotyką. Obecnie należy do 
kanonu zabiegów pielęgnacyjnych 
dla mężczyzn i  bez wątpienia dodaje 
mężczyznom pewności siebie w  każ-
dej sytuacji.

- Męska depilacja intymna   może 
zostać wykonana w  różnych zakre-
sach, tj. od depilacji okolic intymnych 
wyznaczonych przez męską bieliznę 
aż po całkowite usunięcie owłosienia, 
również z  pośladków – wymieniają 
siostry Chromicz. – W  ankietach mężczyźni deklarują, iż usuwają 
owłosienie na ciele głównie za pomocą jednorazowej maszynki lub 
maszynki elektrycznej. Niestety deklaracje te idą w parze z narzeka-
niem na fakt powstawania podrażnienia oraz szybkość odrastania 
włosów. Bardzo dobrą formą depilacji jest cukrowanie, czyli usuwa-
nie owłosienia za pomocą pasty cukrowej. Daje długotrwały efekt 
powolnego odrastania włosów oraz ich osłabienia. Dodatkowo za-
bieg ten jest mniej bolesny niż klasyczne woskowanie, a można go 
wykonywać również u alergików, gdyż nie podrażnia skóry. 

Sam zabieg przebiega bezdotykowo i  polega na przyklejaniu 
pasty wyłącznie do włosów. Ze względu na charakter procedury, 
w każdym momencie istnieje możliwość zrobienia przerwy lub za-

przestania jej wykonywania. Dla większego komfortu – klient otrzy-
muje zawsze jednorazową bieliznę. Pozostałości pasty są łatwo 
usuwalne ciepłą wodą. Ekspertki depilacji cukrowej w ELLA Studio, 
które wykonują depilację są specjalnie wyszkolone, tak by klient nie 
odczuwał dyskomfortu samej sytuacji. 

Panowie odwiedzający Studio Depilacji ELLA chętnie też podda-
ją się depilacji pach, torsów i pleców 
bez konieczności umawiania się na 
zabieg. 

 – Cukrowanie pach to bardzo szyb-
ki zabieg, którego wykonanie możliwe 
jest przy długości włosów od 2 mm, 
a  którego efekt utrzymuje się nawet 
do czterech tygodni. Oczywiście przy 
regularnej depilacji – mówią właści-
cielki Studia.  –  W przypadku pleców 
i torsów włosy przycina się w pierwszej 
fazie trymerem, by potem usunąć je 
wraz z cebulkami już za pomocą pasty 
cukrowej. Podrażnione ciało chłodzi 
się odpowiednimi  naturalnymi ko-
smetykami. Zaczerwienienia ustępują 
już po kilku godzinach.

Jak widać czas, gdy usuwanie owło-
sienie z  ciała oznaczało godzenie 
w  męskość minął. Współczesny męż-
czyzna decyduje, co dostarcza mu 
najwięcej komfortu oraz przekłada się 
na poczucie atrakcyjności, a salony ko-

smetyczne podążają za tą potrzebą.
W przyszłym numerze: „Po co nam włosy?”

W
Depilacja nie jest zarezerwowana wyłącznie dla pań. Z komfortu „bycia gładkim” także 
w miejscach intymnych korzystają coraz częściej i chętniej panowie.

Gładko przez życie z Ellą

Słodycz 
nie tylko 
dla kobiet
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Ella studio depilacji cukrem, Szczecin, ul. Kaszubska 17/2 (wejście od Bogurodzicy), tel. 91 43-44-733, www.ellastudio.pl

Autor: Aneta Dolega / Foto: Materiały prasowe

Już 12 grudnia br ELLA Studio 
Depilacji Cukrem organizuje ko-
lejne warsztaty dla pań, których 
tematem przewodnim będzie 
seks. Zajęcia poprowadzi San-
ti, doradca intymny, wykładow-
czyni Uniwersytetu Viadrina.



Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Gabinet Medy-
cyny Estetycznej MASI dra Mariusza Domagalskiego życzy 
Wszystkim Paniom spełnienia marzeń i zaprasza do wzięcia udzia-
łu w konkursie "MASI - projekt metamorfoza". Kobiety, które 
pragną w spektakularny sposób poprawić swój wygląd i przywitać 
Nowy Rok w piękniejszej odsłonie prosimy o wysłanie odpowiedzi 
na pytanie: "Jak wyobrażasz sobie nową siebie?" na adres e-mail:  
poczta@masi.info. Do zgłoszenia należy dołączyć dane osobowe 
(imię, nazwisko, miejscowość, nr telefonu, e-mail), zdjęcia twarzy 
(przód, prawy i lewy pro�l) oraz całej sylwetki wraz z  dopiskiem: 
Zapoznałam się i akceptuję Regulamin Konkursu "MASI - projekt 
metamorfoza" dostępny na stronie internetowej www.masi.info. 
Autorka najciekawszej wypowiedzi weźmie udział w specjalistycz-
nym programie zabiegów upiększających, odmładzających i rewita-
lizujących w Gabinecie Medycyny Estetycznej MASI dra Mariusza 
Domagalskiego. Dodatkowo nad poprawą wizerunku laureatki 
konkursu będzie czuwał współpracujący z doktorem zespół eksper-
tów (wizażystka, linergistka, fryzjer, stylista). Fundatorem konkur-
su jest Gabinet Medycyny Estetycznej MASI. Wyłonienie laureatki 
odbędzie się 15 stycznia 2016 r., a wideorelacja oraz zdjęcia doku-
mentujące realizację projektu będą opublikowane na stronie 
internetowej www.masi.info, w magazynie Prestiż oraz w mediach 
społecznościowych. 

Serdecznie zapraszamy!

Gabinet Medycyny Estetycznej MASI
ul. Wielka Odrzańska 30, 70-535 Szczecin

tel. 510707801, www.masi.info
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aser neodymowy ma liczne zastosowa-
ni a. W Spółdzielni używamy lasera Nd: 
YAG do usuwania owłosienia, redukcji 
zmarszczek i  blizn, fotoodmładzania 
skóry, usuwaniu teleangiektazji kończyn, 

drobnych, rozszerzonych żył skrzydełek nosa, le-
czeniu skóry naczyniowej twarzy oraz punktów 
rubinowych. Światło emitowane przez laser prze-
nika przez skórę a jego energia pochłaniana jest 
przez hemoglobinę, powstające w  ten sposób 
ciepło koaguluje ścianę naczynia co ma zastoso-
waniu w leczeniu schorzeń naczyniowych lub mo-
dyfikuje kolagen w procesie nieablacyjnego od-
mładzania skóry co doprowadza do ujędrnienia 
tkanek i  redukcji zmarszczek. Laser neodymowy 
to także doskonale wyniki w leczeniu grzybicy pa-
znokci i skóry. Zabieg wymaga kilkukrotnego po-
wtórzenia na przestrzeni kilku miesięcy. W tym czasie pacjent uni-
ka długotrwałego leczenia farmakologicznego. W  czasie zabiegu 
schładzamy skórę strumieniem zimnego powietrza aby zapobiec 
niepożądanemu oparzeniu skóry. Ewentualne podrażnienia skóry 

łagodzi się stosując odpowiednie kremy. Bloka-
da słoneczna po zabiegach laserowych powinna 
trwać minimum przez 6 tygodni.  

 Laser erbowy używany jest w Spółdzielni Medi-
cus do usuwania zmian skórnych takich jak włók-
niaki i brodawki wirusowe. Do leczenia brodawek 
wirusowych stosujemy hybrydową procedurę la-
serową – brodawka jest w pierwszym etapie redu-
kowana laserem erbowym a następnie w celu po-
prawienia skuteczności leczenia naświetlana jest 
laserem neodymowym. Wykonujemy również 
ablacyjne (polegające na laserowym złuszczeniu 
naskórka) zabiegi odmładzające. Specjaliści  gi-
nekolodzy stosują laser erbowy w  leczeniu nie-
trzymania moczu oraz w  odmładzaniu pochwy. 
Łączne zastosowanie laserów Nd: YAG i Er: YAG 
przynosi doskonałe efekty w redukcji rozstępów.

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością.

L
Spółdzielnia Medicus posiada nowoczesną platformę laserową Fotona Spektro SP dyspo-
nującą dwoma laserami Nd: YAG (laser neodymowy) oraz Er: YAG (laser erbowy).

Zabiegi laserowe wykonywane 
w Spółdzielni Medicus
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S.P.L.S. MEDICUS, Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1
Tel. 91 434 73 06
Czynne pon. - pt. 7.30 do 19.00; soboty 8.30 do 13.00
www.medicus.szczecin.pl



DOTYK PIĘKNA, CZYLI TWARZ POD OKIEM SPECJALISTY

Masaż odmładzający 
to nie mit!

ie ma wiele przesady w stwierdzeniu, że twarz jest na-
szą najlepszą wizytówką. To ona od samego początku 
zdradza wiek, stan zdrowia a nawet poniekąd kondycję 
fizyczną. Dlatego jesteśmy w  stanie zrobić naprawdę 
wiele dla utrzymania jej w dobrej formie najdłużej, jak 

to możliwe. Chcąc poprawić swój wygląd, dbamy przede wszyst-
kim o cerę. Sięgamy po kremy przeciwzmarszczkowe, poddajemy 
się różnorodnym zabiegom z  pogranicza medycyny i  kosmetyki, 
a w końcu decydujemy na bardziej inwazyjne środki – laser lub in-
gerencję chirurgiczną. 

Rzadko pamiętamy przy tym, że twarz, to nie tylko skóra i kości, 
ale przede wszystkim mięśnie. Człowiek posiada 54 mięśnie twa-
rzy mające ogromny wpływ zarówno na jego rysy, jak również na 
głębokość bruzd i zmarszczek. Jednak nie znajdziemyzbyt wielu in-
formacji na temat ćwiczeń, jakie moglibyśmy wyko-
nywać, żeby lepiej wyglądać, a żeby przypadkiem 
przy okazji sobie nie zaszkodzić.  – Tę niszę z powo-
dzeniem wypełnia masaż. Choć przyzwyczailiśmy 
się myśleć o nim w kontekście ciała, coraz częściej 
patrzymy na tego rodzaju zabiegi przez pryzmat 
konkretnych części ciała – potwierdza Grażyna 
Świrska, która specjalizuje się w manualnej terapii 
mięśni twarzy. – Jest wiele metod oddziaływania 
na skórę i mięśnie twarzy, podobnie jak wiele jest 
efektów, które możemy uzyskać za pomocą masa-
żu – od delikatnego odprężenia, przez oczyszcze-
nie, aż po rezultaty zbliżone do liftingu. 

Stres, pośpiech i  intensywny tryb życia – to 
wszystko odbija się nie tylko na naszym zdrowiu 
i samopoczuciu. Stres i silne napięcie mięśni powo-
duje ogólne wyczerpanie. Gdy utrzymuje się przez 
długi czas, widać po nas zmęczenie. Czasem wy-
starczy tydzień urlopu, a nasza cera przestaje być 
poszarzała, szorstka i znów nabiera blasku. Dosko-
nale, tylko że wykrojenie upragnionego wolnego 
nie zawsze okazuje się takie proste … co innego 
masaż. Nie wymaga specjalnych przygotowań ani 
wyłączenia się z życia na tydzień lub dwa. Zdaniem 
Pani Grażyny podobne a  nawet lepsze rezultaty 
można osiągnąć, poddając się zabiegowi metodą 
Stanleya Rosenberga. Według jego teorii, twarz odzwierciedla glo-
balne doświadczenie naszego ciała i umysłu, co objawia się wzmo-
żonym napięciem określonych partii mięśni. Zadaniem masażysty 
jest w tym wypadku wykorzystanie łagodnego i miarowego ucisku 
opuszkami palców w obrębie głowy, szyi, karku i klatki piersiowej, 
co przynosi ulgę i głębokie odprężenie.  – Często klientki są zdzi-
wione tym, że po kilku sesjach ich twarz się zmienia. Znikają cienie 
pod oczami, obrzęki i zaczerwienienia. Są zadowolone, bo poza po-
prawą ogólnego stanu zdrowia, mogą w ten sposób poprawić to, 
z czym nie radzą sobie kosmetyki. 

Jednak nie każdy masaż to sama przyjemność. Do uzyskania 
pewnych widocznych efektów delikatny, rozluźniający dotyk po 
prostu nie wystarczy. Modelowanie owalu twarzy, wygładzanie 
zmarszczek, podniesienie opadających policzków, kącików ust lub 
powiek jest możliwe, ale wymaga bardziej intensywnej pracy na 
mięśniach i ukrytych pod skórą zakończeniach nerwowych. Pobu-

dzenie stref, których nie używamy na co dzień, może powodować 
dyskomfort w trakcie albo po zabiegu. – Dlatego czas prowadzenia 
masażu, jak również siła ucisku powinny być dostosowane indywi-
dualnie. Nie tylko do poziomu wytrzymałości konkretnej osoby, lecz 
również jej, stanu fizycznego i  ogólnego samopoczucia danego 
dnia. Dotyczy to szczególnie masaży mających na celu kształtowa-
nie konturów ciała. 

Do takich należy między innymi metoda akupresury autorstwa 
Lari Yugai oparta na silnym uciskaniu i  ugniataniu odpowiednich 
punktów na twarzy. Technika wywodzi się z  tradycyjnej chińskiej 
medycyny i pierwotnie służyła głównie celom leczniczym. Z czasem 
jej propagatorka przystosowała ją również do celów estetycznych, 
dzięki czemu dziś znana jest ze swych doskonałych osiągnięć w za-
kresie modelowania rysów twarzy. 

Technikę akupresury, poza Lari Yugai, stosuje jak dotąd niewielu 
szkolonych przez nią terapeutów, niemniej jednak wśród osób zain-
teresowanych zyskała ona już niemałą popularność jako skuteczna 
alternatywa dla skalpela. – Rzeczywiście, zgłasza się do mnie dość 
dużo osób, które dzięki akupresurze chcą uzyskać naturalny efekt 
odmłodzenia, wyraźną poprawę stanu skóry a nawet zlikwidować 
drugi podbródek, powiększyć usta czy zmienić kształt nosa. Odpo-
wiednio poprowadzone sesje masażu, aby przyniosły oczekiwane 
rezultaty, powinny odbywać się jednak w miarę regularnie, ponie-
waż w przeciwieństwie do ingerencji chirurgicznej, efekty takie mają 
charakter odwracalny. – Nad ciałem należy pracować nieustannie, 
żeby utrzymać je w  dobrej kondycji na długo. W  tej sytuacji ma-
saż przypomina nieco dobry trening pod opieką specjalisty, który 
zdaje egzamin tylko wtedy, gdy towarzyszy mu wytrwałość i konse-
kwencja.  - Motodę, intensywność i częstotliwość zabiegów ustalam 
z klientką zawsze podczas pierwszej wizyty.  Zapraszam! 

n

Masaże. Akupresura. Modelowanie twarzy. Grażyna Świrska - tel. + 48 503 191 728
Więcej informacji na stronie: www.twojmasaz-szczecin.pl

ul. Partyzantów 3/2, 70-222 Szczecin

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY GABINETU
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ul. Partyzantów 3/2, 70-222 Szczecin

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY GABINETU



Ekspert 
radzi

Mam 48 lat i chciałabym skorzystać z zabiegu liftingującego 
na twarz z użyciem nici. Podobno po tym zabiegu nie zmieniają 
się rysy twarzy i nie ma efektu maski. Czy mogłabym zasięgnąć 
u Pana dokładnych informacji na temat zabiegu? Podobno efekt 
jest natychmiastowy. Ile czasu trwa taki zabieg i po jakim okresie 
należy go powtórzyć?

Efekt maski na twarzy dają zabiegi ograniczające ruchomość 
mięśni mimicznych. W przypadku zabiegu z wykorzystaniem nici 
ograniczenie ruchomości mięśni występuje sporadycznie i jest 
krótkotrwałe. Nici liftingujące rzeczywiście dają natychmiastowy re-
zultat,  na który nie trzeba czekać. Czas zabiegu, jego cena oraz czy 
i kiedy należy go powtórzyć zależy od rodzaju użytego materiału 
podczas zabiegu. Stosuję kilka rodzajów nici , zarówno wchłanial-
nych jak i niewchłanialnych. Szeroki wachlarz nici, pozwala na indy-
widualne podejście do problemu oraz dobranie odpowiedniego 
rodzaju nici liftingujących dla każdego Pacjenta. 

nie jestem zwolenniczką radykalnych zmian w wyglądzie twa-
rzy, jednak po przekroczeniu 45 lat zauważyłam oznaki starzenia 
się w postaci obwisłych policzków, którym chciałabym zapobiec.

Oznaki starzenia po przekroczeniu 45 lat są naturalnym obja-
wem i dotyczą struktur kostnych, mięśniowych, tkanki podskórnej 
i skóry. Czasem wystarczy nieznaczna ingerencja lekarza medycy-
ny estetycznej, aby efekt zatrzymania czy cofnięcia tych procesów 
był satysfakcjonujący. Procedury liftingujące powinny powodować 
odpowiednie zmiany w  tkance podskórnej, powięzi mięśniowej 
i mięśniach twarzy. Generalnie najefektywniejszym zabiegiem jest 
lifting chirurgiczny wykonany przez wykwalifikowanego chirurga 
plastycznego. Innym zabiegiem i jedynym, posiadającym certyfikat 
FDA na bezoperacyjny lifting twarzy jest Ulthera.  Po ponad 4 latach 
niemal codziennych doświadczeń z Ultherą, u większości Pacjentów 
obserwuję bardzo dobre efekty i często polecam jako profilaktykę 
w wieku 35 lat lub jako korektę po 45 roku życia. Są to zabiegi bez-
pieczne i nie wyłączające Pacjenta z życia codziennego.
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Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl

dr n. med. Piotr Zawodny lekarz medycyny estetycznej
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TYLEPIT to już przeszło 15 lat działalności w In-
ternecie. W  tym czasie przeszliśmy bardzo 
długą drogę. Początkowo nasza maleńka fir-
ma mieściła się, dosłownie, w piwnicy. Szybki 
rozwój doprowadził nas w  2012 r. na duńską 
giełdę. Obecnie realizujemy zamówienia klien-

tów nie tylko z całej Europy, ale i ze Stanów Zjednoczonych. Ilość 
wyzwań, którym w tym czasie stawiliśmy zwycięsko czoło, napawa 
nas optymizmem, nie obawiamy się konkurencji.

Marki dostępne w naszym sklepie dobieramy tak, by zaspokoić 
potrzeby klientów o różnych gustach i różnej zasobności portfela. 
Najbardziej wymagający i zamożni znajdą tu szwedzkie marki pre-
mium, takie jak Tiger of Sweden i Filippa K, czy też globalnie rozpo-
znawalne marki, takie jak Calvin Klein i Emporio Armani. Z drugiej 

strony, jest też całe spektrum marek segmentu high-street, zorien-
towanych na aktualne trendy, np. ONLY, Vero Moda czy Selected. 
Można u nas kupić też najnowsze modele butów sportowych New 
Balance, Nike i adidas Originals albo kultowe jeansy Levi's i Cheap 
Monday. Proponujemy też odzież sportową hi-tech od Peak Perfor-
mance i The North Face. Przy sprzedaży na tak dużą skalę, może-
my sobie pozwolić na współpracę jedynie z wiodącymi i zaufanymi 
markami.

Dbamy, by do naszych klientów na bieżąco docierały informacje 
o aktualnej ofercie i zmieniających się promocjach. Dlatego, oprócz 
odwiedzania naszej strony www.stylepit.pl, zapraszamy do sub-
skrypcji newslettera i na nasz fanpage na Facebooku. Tam przed-
stawiamy profile sprzedawanych marek, omawiamy trendy oraz 
pokazujemy kulisy działania firmy.

Internetowy sklep STYLEPIT ma swoje korzenie w Danii. Główną siedzibą firmy jest Kopenhaga, 
ale już od ponad dwóch lat wspomaga ją oddział w Polsce, pod Szczecinem. Nasza oferta 
to moda dla całej rodziny - odzież i obuwie dla kobiet i mężczyzn, ale też dla dzieci. Poza tym, 
asortyment dopełniają kosmetyki, zabawki, sprzęt sportowy oraz artykuły wyposażenia wnętrz. 
Mimo iż naturalnym i głównym rynkiem zbytu dla firmy jest Skandynawia, nasze produkty wysyłamy 
znacznie dalej. Od niedawna prowadzimy wzmożone działania marketingowe w Polsce.

Stylowo 
na co dzień 
i od święta

prezentacja

ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 250 ZŁ, A OTRZYMASZ

40 ZŁ RABATU
Kod rabatowy jest ważny od 1.12.2015 do 10.01.2016. Kod zrealizować można na stronie www.stylepit.pl. Rabat
w wysokości 40 zł udzielany jest na zakupy za minimalną kwotę 250 zł. Niektóre marki oraz produkty mogą
nie być objęte promocją. Kod rabatowy stylepit40 nie może być łączony z innymi kodami rabatowymi.
Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę. sty
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Sprawdź!
www.tlsdeveloper.pl

tel. 601 561 777

Zaprojektujemy 
i wybudujemy dom 
na Twojej działce!

POZNAJ KORZYŚCI:

- Ograniczenie kosztów inwestycji
- Skrócony czas realizacji
- Nazdór autorski naszego architekta
- Gwarancja wykonania zgodnie z dokumentacją
- Nasza odpowiedzialność, Twój spokój!

Gwarantujemy zadowolenie i solidną współpracęna każdym etapie realizacji inwestycji!

a czym polega ta usługa?
Jeśli klient posiada działkę, na której 

chciałby wybudować dom to dzięki naszej 
firmie może bez obaw zrealizować swoje 
plany. Wprowadziliśmy kompleksową usłu-
gę projektowania i budowania domów pod 

indywidualne zlecenie klienta. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje 
on praktycznie same korzyści, zarówno finansowe, jak i  czasowe. 
Zajmujemy się wszystkimi formalnościami, od dokumentacji pro-
jektowo-budowlanej i  uzyskania niezbędnych 
pozwoleń po wybudowanie domu i  oddanie 
go w ręce klienta. Jednocześnie, jeśli życzeniem 
klienta jest aranżacja wnętrza domu, to wspólnie 
z nim, dbając o każdy najmniejszy szczegół, reali-
zujemy jego plan. 

na ile można ingerować w projekt?
Cały proces projektowy przedstawiamy klien-

towi na pierwszym spotkaniu. Wyjaśniamy, jakie 
są etapy podczas tworzenia zarówno wstępnej 
koncepcji, jak i finalnego projektu budowlanego. 
Uwzględniamy wszystkie sugestie i zawsze dąży-
my do spełnienia jego wizji. Klient wie, do którego 
momentu może ingerować w projekt, w razie ko-
nieczności nawet na etapie budowy można jesz-
cze dokonywać modyfikacji. Priorytetem jest za-
wsze zadowolenie klienta, dlatego dokładamy wszelkich starań, by 
efekt końcowy był idealny. Klient nie musi się niczym interesować, 
zbierać uzgodnień czy pozwoleń, w ogóle nie musi o tym myśleć - 
od tego jesteśmy my. W trakcie rozpoczęcia budowy ustalamy także 
dalszą współpracę, możemy również zrealizować aranżację wnętrz.

Jak ta część projektu wygląda w praktyce?
Aranżacja wnętrz zależy od wizji klienta. Możemy urządzić dom 

całkowicie „pod klucz”, łącznie z kołdrami, poduszkami, drobiazgami 
i czym tylko klient sobie zażyczy lub możemy zrealizować to tylko 
w ograniczonym zakresie. Wszystko według życzenia. TLS istnieje już 
dziewięć lat, przez ten czas firma wykształciła partnerów, z którymi 
współpracuje niemal od samego początku, głównie architektów i in-
żynierów. Nawiązaliśmy także bardzo dobre kontakty z kontrahen-
tami, wypracowaliśmy dogodne warunki współpracy, dzięki którym 
negocjujemy dla naszych klientów zarówno korzystne cenowo pro-
dukty i usługi, jak i terminy ich realizacji i dostaw.

Planując samemu taką budowę łatwo jest przekroczyć zakłada-
ny na nią budżet, co bywa często kłopotliwe. 

Do tej pory tylko raz spotkałem klienta, który sam wszystko za-
planował, rozpisał i  nie przekroczył ustalonego budżetu. Z  do-
świadczenia wiem, że to jest prawie niemożliwe. Lata temu, kiedy 
urządzałem własny dom, nie mając jeszcze takiego doświadczenia 
jak dziś, przesadziłem z kosztami. Niedługo potem realizowaliśmy 
wnętrze dla naszego klienta, zdobywając w ten sposób niezbędną 
wiedzę. Wiemy już jak to należy robić właściwie. Przede wszystkim 

jest to ogromna praca jednego człowieka, który 
kilka godzin dziennie, przez dwa, trzy miesiące 
zajmuje się dosłownie wszystkim i  pilnuje, by 
zmieścić się w  budżecie. Wtedy jest pewność, 
że niczego nie brakuje. Nasz architekt, będąc na 
budowie, koordynuje podwykonawców, tak by 
wszystko zostało dopięte w odpowiednim czasie. 
Po kolei nakreśla podwykonawcom niezbędne 
elementy i  pokazuje jak mają zostać wykonane. 
Polecamy naszym klientom, by podczas realizacji 
ich domu mieli własnego inspektora, w  szcze-
gólności na etapie prac budowlanych w  stanie 
deweloperskim. Inspektor jest pożyteczny dla 
wszystkich stron, a w szczególności dla inwestora, 
gwarantując, że prace prowadzone są we właści-
wy sposób.

Jak czasowo wygląda realizacja takiego domu?
W ciągu jednego roku możemy zaprojektować i wybudować dom, 

wraz z całkowitą aranżacją wnętrz. Mając doświadczoną i sprawdzo-
ną bazę współpracujących z nami kontrahentów, bez obaw realizuje-
my inwestycję w wyznaczonym terminie. Usługę projektu i budowy 
domu, zwykle realizujemy w  pobliżu Szczecina. Jesteśmy jednak 
otwarci na współpracę również z tymi inwestorami, których działki 
znajdują się znacznie dalej. Wszystko jest do ustalenia.

Wybierając wasze usługi klient ma gwarancję, że otrzyma jedy-
ny w swoim rodzaju dom?

Tak. Wszystko robimy dla wygody i zadowolenia klienta. Każdy 
dom modelowy, który robiliśmy, był jednak niepowtarzalny, bo re-
alizowany całkowicie pod klienta, dzięki czemu dom miał charakter 
jak najbardziej indywidualny. Każdy zrealizowany przez nas dom, 
został wykonany dokładnie tak, jak wymarzył sobie klient, a to wła-
śnie satysfakcja klienta jest odzwierciedleniem naszej misji.

Własny dom, który będzie wyjątkowy, jedyny i urządzony wedle naszych 
marzeń? Bez nerwów, nie tracąc czasu i zbędnych wydatków na jego budowę? 
Jest to możliwe. Szczecińska firma TLS DEVELOPEr nie tylko zaprojektuje i wy-
buduje dla nas dom, zajmie się wszystkimi formalnościami, ale również urządzi 
go zgodnie z oczekiwaniami. Bez komplikacji, zmartwień i obaw. Jak to możli-
we? O tym rozmawialiśmy z łukaszem Szykuciem, właścicielem TLS Developer.

Dom 
pod 

klucz

n

www.tlsdeveloper.pl, tel. 601 561 777

arch. Łukasz Szykuć, TLS Developer
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Sprawdź!
www.tlsdeveloper.pl

tel. 601 561 777

Zaprojektujemy 
i wybudujemy dom 
na Twojej działce!

POZNAJ KORZYŚCI:

- Ograniczenie kosztów inwestycji
- Skrócony czas realizacji
- Nazdór autorski naszego architekta
- Gwarancja wykonania zgodnie z dokumentacją
- Nasza odpowiedzialność, Twój spokój!

Gwarantujemy zadowolenie i solidną współpracęna każdym etapie realizacji inwestycji!



oChoinki cięte i w doniczkach:
- Jodła kaukaska i koreańska,
- Świerk srebrny i tradycyjny

Dekoracje świąteczne:
- Ozdoby, bombki, figurki,
- Stroiki i wianki naturalne

Zapraszamy na
Kiermasz Świąteczny

Przyjdź z całą rodziną!
Poznaj naszą bogatą ofertę!

Poczuj atmosferę zbliżających się Świąt!



becnie flota FlixBusa to ok. 700 nowocze-
snych autokarów, ponad 80 linii autokaro-
wych i  200 przystanków w  Niemczech, Ho-
landii, Francji, Włoszech.   Swoją pierwszą 
linię w Polsce FlixBus będzie obsługiwał we 
współpracy ze szczecińskim przewoźnikiem, 

firmą Follow Me! Efektem tej kooperacji jest nowe połączenie 
Szczecin – Berlin ZOB – Berlin Tegel, realizowane 9 x dziennie. 

Nowa linia to przede wszystkim bezpośredni, szybki dojazd na 
lotnisko Tegel – ok. 2 h 15 min, to wreszcie komfortowy dojazd do 
centrum Berlina, bez przesiadek, bez czekania. Linia uruchamia-
na w najbliższych dniach wspólnie przez obie firmy,  to całkowicie 
nowy standard na polskim rynku I jak zaznaczają właściciele Follow 
me! Andrzej i Tomasz Bloch – Nie jest to tylko slogan reklamowy. 
Linię będą obsługiwały autokary o bardzo wysokim standardzie(aż 
cztery gwiazdki według europejskich standardów). Podróżni będą 
mieli do dyspozycji rozkładane fotele klasy Lux Line (z odstępem 
między siedzeniami 74 cm – to absolutny rekord wśród polskich 
przewoźników gwarancja wygodnej podróży nawet dla  najbardziej 
wymagających pasażerów),   gniazdka elektryczne 220V i  wejścia 
USB (po jednej sztuce na parę siedzeń), bezpłatne Wi-fi, system roz-
rywki pokładowej (z dostępem do biblioteki multimedialnej) oraz 
snack bar – poczęstunek i napoje dla pasażerów. 

Już przy samym zakupie biletów klienci zauważą znaczące zmia-

ny.  Nowoczesny system sprzedaży biletów pomoże znaleźć do-
godne połączenie, w kilka minut pozwoli kupić bilet w atrakcyjnej 
cenie, a w razie potrzeby umożliwi bezpłatne przebookowanie bile-
tu do 15 min przed wyjazdem autokaru. 

Europejski przewoźnik znany jest również z  bardzo tanich bi-
letów, bilet na przejazd Szczecin – Berlin można kupić już za kilka 
Euro.

Nowe połączenie umożliwi mieszkańcom Szczecina szybki i kom-
fortowy dojazd na Tegel, do centrum Berlina oraz możliwość dojaz-
du autokarem do kilkuset miejscowości w całej Europie. 

Od 3 grudnia ze Szczecina będzie można dojechać m.in. do 
Hamburga (od 15 EUR), Kolonii (od 26 EUR), Frankfurtu (od 26 EUR) 
lub Monachium (od 29 EUR). Jest to doskonała alternatywa dla 
osób ceniących szybką, komfortową podróż w promocyjnej cenie. 
Poza połączeniami dziennymi Klienci zyskują możliwość podróżo-
wania nocnymi liniami dalekobieżnymi. W wygodnych warunkach 
pasażerowie będą mogli podróżować do najdalszych zakątków Eu-
ropy np. do Rzymu czy Amsterdamu, i to od 29 EUR. 

Nowa linia europejskiego przewoźnika to doskonała propozycja 
dla wszystkich podróżujących prywatnie i służbowo na lotnisko Te-
gel, jak również dla osób, które podróżują do Berlina zawodowo, 
turystycznie, na zakupy, jarmarki, koncerty, czy inne wydarzenia.
Berlin zaczyna się w Szczecinie! Rezerwuj już teraz na www.flixbus.
pl oraz na www.interglobus.pl 

największy 
europejski przewoźnik 
FlixBus wchodzi do Szczecina   

o
od 3 grudnia na rynku szczecińskim pojawi się nowa firma autokarowa 
- FlixBus. Meinfernbus FlixBus to najszybciej rozwijający się prze-
woźnik autokarowy w europie a ich charakterystyczne zielone autoka-
ry widoczne są już w większości europejskich miast. 
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Wszyscy finansiści 
w jednym miejscu
Nie lubisz kolejek w banku i tego, że przy placówce na głównej ulicy nie ma 
gdzie zaparkować? Swoje finanse kontrolujesz przez internet, ale o sprawach 
ważnych wolisz porozmawiać z doradcą w komfortowych warunkach? Jeśli tak, 
to nowy typ placówki bankowej jest właśnie dla Ciebie. Nowatorskie centrum 
doradcze w Szczecinie – bo o nim mowa – otworzył mBank.

Otaczający nas świat staje się coraz bardziej cyfrowy – nie tylko w kategorii rozryw-
ki czy zakupów, ale również usług bankowych. Dzisiaj już ponad 25 mln Polaków 
ma dostęp do banku przez internet, a przynajmniej 5 mln obsługuje swoje finanse 
dzięki aplikacjom mobilnym i innym rozwiązaniom na smartfony.

Pomyliłby się jednak ten, kto sądzi, że cyfrowy świat wypiera ten realny. Mimo 
masowej popularności serwisów z muzyką cyfrową (np. iTunes, Spotify), sklepy 
wciąż oferują zwykłe płyty CD czy – ostatnio będące znowu w modzie – winyle. 
Tak samo jest z bankami. Chociaż użytkowników bankowości w wydaniu elektro-
nicznym można liczyć w milionach, placówki bankowe wciąż funkcjonują. Zmienia 
się jednak ich rola.

Miejsce komfortu

Ideą centrum doradczego mBanku, zlokalizowanego w budynku Lastadia Office 
przy ulicy Zbożowej 4 w Szczecinie, jest oferowanie kompleksowej, często wymaga-
jącej czasu obsługi wraz z pełną gamą usług bankowości detalicznej, korporacyjnej 
i prywatnej oraz produktów wybranych spółek mBanku (np. mLeasingu, mFaktorin-
gu i Domu Maklerskiego mBanku).

Tego typu placówki mBank uruchamia sukcesywnie w całej Polsce – przede wszyst-
kim w budynkach biurowych poza lokalizacjami przy głównych ulicach miast. 
Dlaczego? Wszystko po to, by zagwarantować dobry dojazd i miejsce parkingowe 
(w przeciwieństwie do klasycznych placówek).

– Działamy na rynku od wielu lat, dlatego wiemy, że miejsce, w którym podejmu-
jemy klienta ma znaczenie – szczególnie, gdy pyta on o produkty oszczędnościowe 
czy emerytalne albo o długofalowe finansowanie. Przy podejmowaniu poważnych 
decyzji finansowych skupienie jest przecież niezbędne – mówi Piotr Woronko, 
dyrektor oddziału mBanku w Szczecinie.

Za otwartymi drzwiami

Centrum doradcze w Szczecinie spełnia więc funkcję komfortowego miejsca spo-
tkań z klientami, a także przestrzeni do pracy dla doradców różnych obszarów biz-
nesowych banku. Dzięki temu klient ma gwarancję, że finansiści wyspecjalizowani 
w różnych dziedzinach (nie tylko w bankowości, ale np. w leasingu), będą dla niego 
dostępni w jednym miejscu. – Chociaż to rozwiązanie wydaje się oczywiste, wciąż 
nie jest standardem na polskim rynku. W mBanku lubimy jednak niestandardowe 
rozwiązania. Cieszę się, że pierwsze tego typu miejsce uruchomiliśmy w Szczecinie 
– dodaje Grażyna Dyląg, dyrektor oddziału mBanku w Szczecinie.

Ale mBankowe centra to nie tylko miejsca spotkań. Bez trudności można w nich 
również wykonywać standardowe transakcje bankowe lub skorzystać z obsługi 
gotówkowej.

Jednak bankowcy nie zapomnieli, że bank przydaje się też „po drodze” albo w trak-
cie zakupów. I bynajmniej nie chodzi o możliwość wypłaty gotówki czy wpłaty 
w specjalnych maszynach. Mowa o lekkich placówkach banku, zlokalizowanych 
w centrach handlowych – czyli tam, gdzie według różnych statystyk, uwielbiamy 
spędzać czas. Punkty, które w tego typu miejscach otwiera mBank, mają zapew-
niać szybką i sprawną obsługę w podstawowym zakresie, np. otwarcie konta z kartą 
płatniczą wydawaną na miejscu, udzielnie kredytu, a także przyjmowanie dyspozy-
cji oraz wpłaty i wypłaty.

Tylko gdzie jest miejsce na stereotypowe bankowe marmury i okienka?  
– Na pewno nie w mBanku – uzupełnia Marek Oleśków, dyrektor oddziału mBanku 
w Szczecinie.

Zapraszamy do placówki:  
ul. Zbożowa 4 (Lastadia Office), godziny otwarcia: 9:00–18:00.

ul. Wojska Polskiego 26
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świąt życzy swoim Klientom 
CHU Manhattan Sp. z o.o.



irma Four Seasons działa na rynku nierucho-
mości od wielu lat. Znając i obserwując zmie-
niające się potrzeby klientów zaprojektowała 
inwestycję Four Seasons w Pobierowie. Cztery 
nieduże szeregowe segmenty położone nie-
daleko morza, stworzone w  nowoczesnej for-

mie i wykończone wysokiej jakości materiałami, to dobry adres na 
drugi, wakacyjny dom – mówi Paweł Bober, inwestor. 

CZTErY POrY rOKU nAD MOrZEM

Segmenty położone są u  zbiegu ulic Warszawskiej i  Łódzkiej 
w  Pobierowie. Jest to idealne miejsce dla ludzi ceniących ciszę, 
spokój i bliskość natury. Widok na sosnowy las odpręża przez cały 
rok. Niska zabudowa zapewnia poczucie bezpieczeństwa i prywat-
ność. Wydzielone od strony południowej działki i nasłonecznione 
tarasy umożliwiają doskonały wypoczynek i  relaks na własnym 
ogrodzie o metrażu od 35 do 122 m². W domach zamontowane są 
nowoczesne piece Valliant oraz grzejniki, umożliwiające korzysta-

nie z uroków wszystkich czterech pór roku nad morzem. Ponadto 
precyzyjnie zaaranżowane tereny zielone na całości inwestycji na-
dają Four Seasons wyjątkowy charakter.

DOMY KAMErALnE

Dzięki zastosowaniu dużych przeszkleń wnętrza są bardzo wid-
ne i słoneczne. Partery wyposażone są w przesuwne okna zabez-
pieczone automatycznymi roletami zewnętrznymi, które posiada 
każde z  pięter. Bariery balkonowe wykonane są z  hartowanego 
szkła, podkreślając nowoczesność budynku. Segmenty składają się 
z dwóch pełnych kondygnacji o powierzchni od 55 do 60 m². Parter 
tworzy salon z aneksem kuchennym oraz wc, a na piętrze znajdują 
się dwa pokoje i łazienka. Miejsce parkingowe na ogrodzonym te-
renie nieruchomości przypisane jest do każdego z segmentów, co 
sprawia, że bez problemu i w dowolnej chwili możemy korzystać 
z uroków domu w Pobierowie już od czerwca 2016 roku. 

ODKrYJ CZTErY POrY rOKU nAD MOrZEM…

Dom nad morzem
zakup nieruchomości w pasie nadmorskim jest obecnie doskonałą loka-
tą kapitału. dla wszystkich, którzy chcą zainwestować pieniądze lub 
zawsze marzyli o apartamencie nad morzem firma Four Seasons przygo-
towała kameralne domy szeregowe w pobierowie. 

F

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na www.4s.com.pl, Dział sprzedaży – tel. 607 03 04 04 , 605 514 533

Autor: Karina Tessar 
/ Foto: Materiały prasowe
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ało kto kwestionuje 
znaczenie świąt Boże-
go Narodzenia w  na-
szej kulturze. Nastrój 
świąt z  jednej stroni 
napawa nas radością, 

z drugiej zaś skłania do refleksji. Budzi w nas 
emocje, które motywują nas do zacieśniania 
więzi międzyludzkich. Oto kilka sugestii, które 
warto rozważyć, aby planowana przez nas wi-
gilia firmowa stała się przede wszystkim okazją 
do budowania relacji oraz integracji współpra-
cujących ze sobą ludzi.

Zasada 1: Oddziel tradycję od biznesu

Święta Bożego Narodzenia wywodzą się 
tradycji wiary chrześcijańskiej, a skoro dotyczą 
aspektów religijnych, z góry można założyć, że przynajmniej część 
emocji jakie nam towarzyszą, powinny być przeżywane w atmos-
ferze intymności. Wigilia firmowa to wspaniałe odwzorowanie na-
szych chrześcijańskich wartości, jednakże nie oczekujmy od ludzi 
takiego samego zaangażowania w rozmowy przy stole. Uszanujmy, 
że pewnego rodzaju emocji są zarezerwowane tylko dla rodziny 
i najbliższych im osób. Nie oczekujmy od nich zbytniej euforii, a ra-
czej delikatnej powściągliwości w zasiadaniu do firmowego wigilij-
nego stołu.

Zasada nr 2: Szczere intencje są kluczem do budowania relacji

Budowanie zespołu? Tak, ale nie za wszelką cenę. Wigilia firmo-
wa powinna być wydarzeniem odzwierciedlającym tradycję. Nie 
pozwólmy, aby stała się tanim narzędziem do budowania zespo-
łu. Jeżeli tak właśnie pracownicy będą postrzegać intencje firmy, 
impreza ta stanie się przykrym obowiązkiem, który co roku trzeba 
wypełnić. Pamiętajmy, że głównym celem organizowania takich 
spotkań jest chęć zintegrowania pracowników w taki sposób, aby 
czuli się w firmie swobodnie. 

Zasada nr 3: Zastanów się, czego bardziej oczekują pracownicy

Zanim zaplanujesz wigilię firmową, zasta-
nów się, czy impreza ta wpisuje się w wartości 
jakimi na co dzień kieruje się firma. Może się 
okazać, o wiele celniejszym pomysłem okaże 
się np. ustanowienie dnia 24.12 dniem wol-
nym od pracy. Często bardzo dobrym pomy-
słem jest umożliwienie kobietom wcześniej-
szego wyjścia z pracy. Pamiętajmy, że to one 
głównie są odpowiedzialne na przystrojenie 
domu, stołu wigilijnego, a także wielogodzin-
ne przyrządzanie potraw.

Zasada nr 4: Zadbaj o właściwy termin 

Organizując wigilię firmową, zadbajmy o to, 
aby jej termin nie kolidował z bieżącą pracą. 
Jeżeli chcemy, aby takie spotkanie firmowe 
miało sens, zaplanujmy je z  odpowiednim 

wyprzedzeniem. Dzięki temu, każdy z pracowników będzie w sta-
nie ułożyć swój harmonogram tak, aby zapewnić sobie komfort. 
Dodatkowo, powinno ono odbywać się w godzinach pracy. Okres 
przedświąteczny do czas wyjątkowy. Wielu z nas dość intensywnie 
przygotowuje się do świąt. Zorganizowanie wigilii firmowej po go-
dzinach pracy może zostać zatem odebrane za wyjątkowy brak wy-
czucia i zrozumienia dla tradycji. Z przyjemnego spotkania okazja ta 
stanie się szybko przykrym obowiązkiem.

Zasada nr 5: Pozwól, aby to pracownicy zorganizowali wigilię 
firmową

Znane są przypadki firm, które co roku organizowały dość hucz-
ne przyjęcia bożonarodzeniowe. Co więcej, organizująca je osoba 
prześcigała samą siebie w pomysłach. Niestety, prawda była okrut-
na, ponieważ pracownicy wyrażali nikłą chęć uczestniczenia w tego 
typu przyjęciach. Dlaczego? Otóż zarząd firmy tak bardzo skupił się 
na trendach, że nie zauważył, iż większość z pracowników sama dekla-
rowała chęć przygotowania wigilijnych potraw czy dekoracji. Orygi-
nalność dotychczasowych przyjęć krępowała ich. Organizując wigilię 
firmową, warto zatem oddać jej organizację w ręce pracowników. Oni 
najlepiej będą zorientowani we własnych oczekiwaniach. 

Karolina Hajdukiewicz, coach, ekspert współpracujący z Centrum Pomocy Psychologicznej TRI-
NITY w Szczecinie.

Firmowe know-how, czyli jak 
zorganizować wigilijne spotkanie
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połowie listopada została podpisana umo-
wa na podstawie, której szczeciński Radis-
son Blu od 1 stycznia 2016 roku stanie się 
pierwszym franczyzobiorcą marki Radisson 
Blu w  Polsce. Hotel nadal będzie działał 
zgodnie z filozofią całej sieci, dbając o wy-

godę swoich gości. Przypomnijmy, że Radisson Blu mieści się 
w samym sercu Szczecina. Goście do dyspozycji mają 369 pokoi, 
w tym dziesięć apartamentów. Oprócz tego na terenie kompleksu 
znajduje się nowoczesne centrum konferencyjno-bankietowe, dwie 
restauracje, bary, klub fitness z basenem, Do tego centrum odnowy 
biologicznej i rehabilitacji oraz elegancka kawiarnia z panoramicz-
nym widokiem na miasto. Jest to jedne z  najbardziej charaktery-
stycznych budynków w Szczecinie.                                                       ad

egoroczna odsłona ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców, 
który skutecznie promuje najlepsze polskie 
firmy zajmujące się handlem, produkcją 
i usługami, przyniosła Joannie Dudziak kolej-
ną nagrodę. Wiktoria jest symbolem jakości, 

rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności gospodar-
czej. Patronat nad tą edycją konkursu objęło Ministerstwo Gospo-
darki, PARP, Polska Agencja Informacji i  Inwestycji Zagranicznych 
S.A oraz wielu wojewodów i marszałków. Nominowanych było 550 
przedsiębiorstw w 15 kategoriach, ale nagrodzono tylko 57 firm. 
Laureatów wyłoniono na podstawie szczegółowej analizy doku-
mentacji i  pełnego spektrum prowadzonej działalności. Okazało 
się, że sukces to nie tylko znane nazwisko, ale osiągnięcia. Świad-
czy o tym zaproszenie, jakie w trakcie Gali Wiktorii otrzymała firma 
Dudziak i Partnerzy od redaktora naczelnego magazynu „Osobo-
wości i  Sukcesy”, aktora i  reżysera Mariusza Pujszo na VI edycję 

Gali Luksusowa Marka Roku, która odbyła się w  hotelu Marriott 
w Warszawie. Firma jest też zaproszona do udziału w przyszłorocz-
nej odsłonie tego plebiscytu. 26 listopada Joanna Dudziak wzięła 
też udział w Gali Ernst&Young Przedsiębiorca Roku, jako nomino-
wana do międzynarodowego konkursu, promującego najlepszych 
przedsiębiorców na świecie.                                                                    kt

jeszcze bardziej szczeciński

wiktoria znaczy zwycięstwo

w

T
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Hotel radisson Blu wpisał się na stałe pejzaż Szczecina. działający od 1992 
roku był pierwszym w polsce i europie środkowowschodniej hotelem należącym do 
amerykańskiej sieci carlson rezidor Hotel Group. jego właścicielem w Szczecinie 
od samego początku był kompleks pazim należący do grupy pżM.

w czerwcu br. odebrała statuetkę „polskiej Lwicy Biznesu”, a już w październiku 
przyszedł czas na kolejne, prestiżowe nagrody. Szczecińska bizneswoman, joanna 
dudziak, jest doskonałym przykładem na to, że w Szczecinie też można.
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Wioletta Szczepańska, nowy dyrektor Radisson Blu Hotel





choć podczas oficjalnego otwarcia wielokrotnie podkreślano, że 
szczecińska Opera to najnowocześniejszy teatr muzyczny Europy. 
Zabrakło pokazu możliwości nowego oświetlenia czy automatyki 
sceny, co szczególnie raziło w przypadku sprowadzenia pierwszej 
w Szczecinie obrotowej sceny do roli mało efektownej „karuzeli”. To 
jednak niuanse, bo siłą widowiska jest zespół artystyczny. Świetnie 
zabrzmiała orkiestra Opery na Zamku, tym razem pod kierunkiem 
uznanego dyrygenta Vladimira Kiradjieva, zachwycał perfekcyjnie 
przygotowany chór przez Małgorzatę Bornowską i  zespół baletu. 
Nie zawiedli soliści, w premierowym spektaklu w części tylko rodzi-
mi. Najjaśniej zabłyszczała gwiazda, gościnnie występującej w spek-
taklu, operowej divy Małgorzaty Walewskiej. Ale ten spektakl należy 
też do Joanny Drożdż-Tylkowskiej, która potwierdziła swoje wokal-
ne możliwości. W  II akcie mieliśmy nawet intrygujący pojedynek 
diw – Walewskiej (Ulryka) i Tylkowskiej (Amelia). W bitwie na głosy 
panie szły łeb w  łeb, lecz w pojedynku na aktorski kunszt Tylkow-
ska znacznie odstawała. Udało jej się jednak stworzyć przejmującąi 
wyrazistą postać, widać było ogrom pracy i niezwykłego zaangażo-
wania. Osobne brawa należą się Sylwii Krzysiek, która wcieliła się 
w rolę błazna Oskara – stworzyła postać frywolną, lekką, pełną hu-
moru, stanowiącą radosny kontrapunkt dla poważnego charakteru 
libretta. „Bal maskowy” w szczecińskiej inscenizacji, nawiązując do 
przywołanych w początku tekstu smaków, przypomina mi moją ulu-
bioną herbatę, w której niezwykłą słodycz lukrecji „zakłóca” drobina 
(tylko drobina!) chilli. 
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Lu k r e c j a   z   c h i l l i
Giuseppe Verdi „Bal maskowy” Opera na Zamku w Szczecinie, reżyseria Waldemar Zawodziński 

Daniel Źródlewski
kulturoznawca, filozof miasta i przestrzeni, dziennikarz, założyciel niezależnego Teatru Karton oraz kARTelu 
artystycznego. Rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie. Związany z świnoujskimi festiwalami: 

Międzynarodowym Kampusem Artystycznym FAMA oraz Grechuta Festival. 

Opera Verdiego to klasyka gatunku, muzyczne arcydzieło 
z typową dla opery fabułą – przewrotnie określmy to walką słody-
czy z goryczą: słodka miłość okazuje się oczywiście niespełniona 
i tym samym gorzka. Tak samo smakuje zawiedziona przyjaźń, zdra-
da, zemsta, ale też władza. Wybór arcydzieła Verdiego na pierwszą 
premierę w  zmodernizowanej siedzibie Opery nie był przypad-
kowy– zaważyła nie tylko ikoniczność dzieła, ale przede wszystkim 
mało znany fakt, że Giuseppe Verdi wraz z librecistą Antonio Som-
mą z uwagi na polityczne (cenzura) obostrzenia planowali umieścić 
akcję w… Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Finalnie jednak 
zamysł porzucili i w oryginale rzecz dzieje się w Ameryce. Zafałszo-
wano „geopolityczne” tło, zamiast króla jest gubernator Bostonu, 
zmieniono nazwiska pozostałych postaci, pozwalając jednak na 
szybkie rozszyfrowanie i  skojarzenie z  zabójstwem króla Szwecji 
Gustawa III. Twórcy szczecińskiej inscenizacji powrócili do postaci 
z pierwotnej wersji, mało tego z premedytacją wykorzystali przywo-
łany powyżej fakt i umieścili akcję właśnie w stolicy Księstwa Pome-
ranii – w pierwszej scenie nad salą tronową symbolicznie dominuje 
wielki herb Gryfitów. Niestety to jedyny zabieg przypominający ową 
ciekawostkę, później robi się uniwersalnie, ale absolutnie nie lokal-
nie... Rozmach inscenizacyjny jest imponujący, szczególnie wyraź-
nie widać to w plastyce widowiska. I nie ma się co dziwić – reżyser, 
Waldemar Zawodziński jest także uznanym scenografem. Zachwyca 
naturalność z jaką łączy obie sfery formalnych rozwiązań, które przy-
wołują wręcz malarskie skojarzenia. W jednej ze scen nawet dosłow-
nie – kiedy ważą się losy króla, ten w drugim planie przybiera postać 
Stańczyka, w figurze żywcem wyjętej (także w wymowie) z obrazu 
Jana Matejki. Poszczególne części to wystudiowane obrazy, które 
szczególnie zachwycają w  scenach grupowych – piękne kostiumy 
Marii Balcerek współgrające z  plastyką ruchu choreograf Janiny 
Niesobskiej. Mimo to, w pewnych sferach Zawodziński zawodzi bra-
kiem inscenizacyjnej odwagi. Wprowadza oryginalne rozwiązania, 
lecz nie wykorzystuje ich potencjału, sygnalizuje, wychyla się i… 
porzuca na rzecz bezpiecznej klasyki – nieruchome wielkie śmigło 
w scenie z Ulryką, fantastyczne foliowe stroje w II akcie czy intrygu-
jąca scena baletowa z elementami teatru tańca butoh w finałowym 
balu. Nie wykorzystano możliwości nowego parku technicznego, 
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ziewięć lat temu to właśnie Mariola Pry-
zwan, autorka między innymi książek 
o  Annie German, Marii Dąbrowskiej, 
Zbyszku Cybulskim czy Władysławie 

Broniewskim, zdopingowała mnie do zebrania wspo-
mnień o Magdalenie Samozwaniec. Tak więc dziś, nie 
odpuściłbym sobie napisania kilku słów o  książce, 
która z racji siostrzanych więzów Madzi i Lilki, jest mi 
bliska.

Czytając „Lilkę. Wspomnienia o  Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej” wydanej właśnie nakładem MG 
ujrzałem zupełnie inną „Polską Safo”, jak nazywa się 
powszechnie Marię Pawlikowską-Jasnorzewską. „Pol-
ską Safo” obdartą z lukru i różu w jaki spowiła ją przed laty w swoich 
książkach Magdalena Samozwaniec. Wspomnienia przyjaciół, zna-
jomych, najbliższej rodziny zebrane w „Lilce” pełne są ciekawostek 
i odkrywczych wiadomości. Nagle ta „poetka miłości” okazuje się, 
że potrafiła być chimeryczna, złośliwa i  zawistna, że po uszy była 
zakochana w filozofii i przyrodzie, że funkcjonowała w zupełnie od-
realnionym świecie. 

Mariola Pryzwan oddając głos ludziom, którzy 
Pawlikowską-Jasnorzewską dobrze znali (m.in.: Iłła-
kowiczównie, Słonimskiemu, Lechoniowi) pozwala 
Czytelnikowi na wyrobienie sobie własnego zdania 
o  starszej córce Wojciecha Kossaka. Na pewno pe-
rełkami są dołączone w ostatniej chwili przez autor-
kę wspomnienia żyjącego bohatera tamtych lat pani 
Zofii Iredyńskiej, która poznała poetkę będąc małą 
dziewczynką. Kossakówna często odwiedzała kawia-
renkę jej mamy jak i wywiady z samą poetką, odnale-
zione w przedwojennej prasie. Kolejną perełką „Lilki” 
są publikowane po raz pierwszy wspomnienia męża 
poetki – Stefana Jasnorzewskiego, zwanego Lotkiem, 

oraz unikatowe zdjęcia. Uzupełnieniem zebranych przez Mariolę 
Pryzwan wspomnień są listy Marii do męża, siostry, przyjaciół. Prze-
bija z nich ból i nietajona tęsknota za domem rodzinnym i bliskimi. 

„Lilka” to książka, która – moim zdaniem – nie pozwala o sobie 
zapomnieć wraz z zamknięciem ostatniej strony… To także, i to smu-
ci, jedyny księgarski prezent dla wielbicieli talentu wnuczki Juliusza 
Kossaka w siedemdziesiątą rocznicę jej śmierci.
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Mariola Pryzwan

Lilka . Maria 
Pawlikowska
-Jasnorzewska 
we wspomnie-
niach i listach

Wydawnictwo:  MG  2015

prestiŻowe ksiąŻki

d
rafał Podraza

Dziennikarz. Jego pierwsza książka Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007) wywołała renesans twórczości Magdaleny Samozwaniec. Na kanwie tego 
sukcesu opracował i wydał niepublikowane książki pisarki: Z pamiętnika niemłodej już mężatki (W.A.B., 2009), Moich listów nie pal! (W.A.B., 2014). 

Opracował także dzienniki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939-45 (AGORA, 2012). Jest autorem pierwszej w Polsce 
biografii królowej twista – Helena Majdaniec. Jutro będzie dobry dzień (ZLP, 2013) 
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Prezentowany w Muzeum narodowym na początku mijające-
go roku obraz „Krajobraz z  miłosiernym Samarytaninem” rem-
brandta okazał się preludium do bezprecedensowego wydarze-
nia, jakiego Szczecin jeszcze nie widział. Teraz można oglądać 
ponad setkę obrazów XVI- i XVII-wiecznych mistrzów malarstwa 
holenderskiego i flamandzkiego. 

Na wystawę „Nie tylko tulipany” trafiło gros obrazów z kolekcji 
Państwowego Muzeum w Schwerinie – stolicy sąsiadującego z wo-
jewództwem zachodniopomorskim landu Meklemburgia-Pomorze 
Przednie. Dzieła zostały podarowane tamtejszemu muzeum w 2013 
roku przez znanego dziennikarza i miłośnika sztuki Christopha Mül-
lera. Gest kolekcjonera, z uwagi na wartość zbiorów szacowanych 
na 30 milionów euro, został okrzyknięty w Niemczech „darem XXI 
wieku”.

Dariusz Kacprzak, zastępca dyrektora szczecińskiego muzeum 
już podczas premierowej prezentacji kolekcji Müllera w Schwerinie 
zamarzył, by ją pokazać w Szczecinie. Kacprzak, kurator gościnnej 

ekspozycji w Muzeum Narodowym w Szczecinie, z wielkim zaanga-
żowaniem opowiada o wystawie prac holenderskich i flamandzkich 
malarzy złotego wieku – Rola obrazów w  życiu codziennym spo-
łeczności tego kręgu kulturowego jest nieporównywalna z żadnym 
innym krajem. Dzieła na wystawie tworzą panoramę nie tylko pro-
blemów artystyczno-stylistycznych epoki, ale także zagadnień wyra-
żających ideał mieszczańskiego życia Holendrów, protestanckiego 
życia domowego i rodzinnego.

Wśród nazwisk malarzy, których obrazy będziemy mogli podzi-
wiać aż do kwietnia przyszłego roku odnajdujemy takie sławy, jak: 
Hans von Aachen, Hendrick van Balen, Richard Brakenburgh, Jan 
Brueghel Starszy, Edward Collier, Karel Dujardin, Nicolaes Corne-
lisz. Moeyaert, Jan Porcellis, Paulus Pietersz. Potter, Hendrik van Ste-
enwijck Starszy oraz Isaac Adamsz. Willaerts. 

Wystawie towarzyszy nie tylko obszerny katalog, ale także urze-
kające gadżety – kubki z reprodukcjami obrazów, przypinki (często 
z  zaskakującymi) fragmentami dzieł, są także specjalnie dobrane 
cebulki tytułowych tulipanów.                                                              nath

Holandia 
jak malowana

Edwaert Collier (1642–1708)
Martwa natura z kielichem (römer), cytryną i orzechami, 1700, technika 
olejna, płótno; 53, 8 x 41, 5 cm, Państwowe Muzeum w Schwerinie 

Gillis van Valckenborch (1570–1622), krąg 
Eneasz uciekający z płonącej Troi, technika olejna, płyta miedziana; 19 x 24,6 cm, Państwowe 
Muzeum w Schwerinie

Johannes Davidsz. Mijtens (ok. 1614–1670), krąg
Portret rodzinny, technika olejna, płótno; 84 x 108 cm, 
Państwowe Muzeum w Schwerinie 

Adam Willaerts (1577–1664) 
Rozbitkowie podczas sztormu, 1656, technika olejna, deska; 
77,8 x 107,4 cm, Państwowe Muzeum w Schwerinie 





fredrowskich, lecz stwarzamy własne, które 
są na pewno dużym wyzwaniem dla akto-
rów. Wymaga to bowiem od nich bardzo 
intensywnej gry ciałem, oraz w  tym całym 
groteskowym przerysowaniu postaci za-
chowania wiarygodności scenicznej”. Pre-
miera spektaklu 5 grudnia.                     ad
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Komediodramat „Choinka strachu” to 
najnowsza premiera Teatru Kameralnego. 
Zbiór jednoaktówek autorstwa Janusza 
Głowackiego i Marka Grońskiego przyglą-
da się pracy dziennikarzy. W mistrzowskim 
opracowaniu i adaptacji Janusza Zaorskie-
go przy współpracy Michała Janickiego, 
opowiada, m.in. o  etycznych progach, 
które pokonują dziennikarze w  swojej 
pracy oraz o moralnych barierach z  jakimi 
przychodzi im się zmierzyć w zawodzie jaki 
wykonują. W  Teatrze Kameralnym spek-
takl zostanie pokazany po raz pierwszy 13 
grudnia (godz.19). Na scenie zobaczymy 
troje znakomitych aktorów: Michała Ja-
nickiego (na zdjęciu), Adriannę Góralską 
i Adama Dzieciniaka. Teatr Kameralny, któ-
rego założycielem i dyrektorem jest Janicki, 
gra już dwunasty sezon, w ostatnich latach 
działalności realizując pięćdziesiąt premier. 
Aktualnie siedziba Kameralnego znajduje 
się w zabytkowej Bramie Portowej.            ad

strach 
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Aleksander Fredro powraca co jakiś 
czas na teatralne deski. Najbardziej „ogra-
ną” jego sztuką jest oczywiście „Zemsta” ale 
autor pozostawił po sobie znacznie więcej 
dobrych tekstów. W grudniu w Teatrze Pol-
skim będziemy mogli obejrzeć jego „Pana 
Geldhaba”. Wyreżyserował go Janusz Ci-
chocki, który o  spektaklu mówi tak: „Ten 
tekst zainteresował mnie z  racji tematu - 
dążenie do zdobycia jak największego ma-
jątku oraz pazerność na zrobienie kariery 
- który jest zawsze aktualny, jak i z możliwo-
ści w poszukiwaniu groteskowości nie tylko 
w słowie, ale w szczególności groteskowo-
ści sytuacji, ruchu i  sposobu wypowiada-
nia tekstu. Scenografia wykonana do tego 
przedstawienia też temu ma służyć. „Pana 
Geldhaba” nie przedstawiamy w  realiach 

Bohaterowie dramatu Doroty Masłow-
skiej przemierzają kraj w  psychodelicznej 
podróży. W  pełnych gorzkiego humoru 
przygodach spotykają na swojej drodze 
różne lokalne postaci. Każde spotkanie 
i  desperacka próba powrotu do mitycz-
nej Warszawy obnaża społeczeństwo po-
zbawione więzi, komunikacji, pogrążone 
w  samotności i  dotknięte dysproporcjami 
ekonomicznymi i  kulturowymi. Za „Dwoje 
biednych Rumunów mówiących po pol-
sku” zabrał się Piotr Ratajczak i w grudniu 
(premiera 5 grudnia) efekty swojej pracy 
pokaże na deskach Teatru Współczesne-
go. Szczecinianin, reżyseruje w  całej Pol-
sce. W  swojej twórczości jest szczególnie 
zainteresowany tworzeniem spektakli, 
w  których interpretuje tematy dotyczące 
współczesnego społeczeństwa. Ważnym 
elementem jego twórczości są także przed-
stawienia inspirowane kultowymi dziełami 
filmowymi. Z Teatrem Współczesnym zwią-
zał się najpierw jako sekretarz literacki, na-
stępnie konsultant programowy, a także re-

Groteskowy 
Fredro

Rumuni 
Masłowskiej

żyser. Zrealizował m.in. inscenizację „Pana 
Poduszki” Martina Mc Donaga, „Próby z jej 
życia” Martina Crimpa i „Dzień świra” Marka 
Koterskiego. Obecnie jest kuratorem „Pil-
selozy” - projektu artystycznego.                ad 
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ul. Mickiewicza 49a, 70-385 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222, e-mail: estedent.eu@gmail.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel.  796 555 222, 957 819 973

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak

13 Muz zobaczymy prace wybitnych, często 
kontrowersyjnych twórców, wśród wielkich 
nazwisk m.in.: David Horvitz, Allan Sekula, 
Titus Simoens, Łukasz Skąpski, Jo Struyven, 
Superflex, Marc Wendelski czy Piotr Wy-
rzykowski. Podczas Biennale publiczność 
zobaczy także fotografie fińskiego artysty 
– Jari Silomäki, które niedawno zostały za-
kupione do kolekcji Muzeum Sztuki Współ-
czesnej. Czasowymi ramami ekspozycji są 
święta - wernisaż w Barbórkę (4 grudnia 
2015), zakończenie w… Walentynki (14 lu-
tego 2016).                                                   nath
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Blues, rock, indie rock… Free Blues 
Club prawie codziennie serwuje swoim go-
ściom dźwięki na żywo. Koncertowa oferta 
klubu jest bogata w  dobre brzmienia. Na 
grudzień wybraliśmy trzy koncerty. Kasia 
Stankiewicz (na zdjęciu), kiedyś wokalistka 
Various Manx, wielka gwiazda, powróciła 
niedawno w nowej, zaskakującej odsłonie. 
Bawiąc się elektronicznym brzmieniem na-
grała oniryczny album „Lucy and the loop”. 
Świetnie przyjęty materiał, na żywo już 12 
grudnia. Wieczór wcześniej klub zaserwuje 
potężną dawkę hard rocka. Na scenie spo-
tkają się Curcuma i Candra, dwa zaprzyjaź-
nione składy. Surowe i ciężkie gitary, dobre 
teksty, męskie granie - to już 11 grudnia. 
Apostolis Anthimos to gitarzysta legendar-
nej grupy SBB. Ze swoim triem łączy jaz-
zową finezję z  rockową energią, a  solowe 
utwory z  repertuarem legendarnego SBB. 
Obok gitarzysty, trio tworzy dwóch wytraw-
nych muzyków: na organach Hammonda 
Jan Smoczyński i na perkusji Krzysztof Dzie-
dzic. Panowie wystąpią 10 grudnia. Szcze-
gółowy rozkład jazdy na www.freebluesc-
lub.pl..                                                                ad

Lord Of The Dance  – Dangerous Ga-
mes to tytuł najnowszego spektaklu przy-
gotowywanego przez Michaela Flatleya 
i  najsłynniejszy zespół tańca irlandzkiego 
na świecie. Widowisko to będziemy mogli 
obejrzeć 20 grudnia w  szczecińskiej Are-
nie Azoty. Przez światowej sławy krytyków 
zostało okrzyknięte elektryzującym i wycze-
kiwanym, a  na Broadwayu nazywane jest 
arcydziełem swojego gatunku. Produkcja 
warta jest 5,5 miliona euro, a nowoczesna 
scenografia wymagała aż 8 tirów sprzętu. 
Za utalentowanymi tancerzami są już setki 
tysięcy kilometrów przejechanych w  trasie 
koncertowej po całej Europie. Zapierające 
dech w piersi efekty specjalne, w tym piro-
techniczne i przełomowa technologia wyko-
rzystująca hologramy, taniec robotów, gra 
świateł, ruchoma i wielopoziomowa scena, 
elementy akrobatyczne, synchronizacja ru-
chów, a wszystko to połączone niesamowitą 
muzyką i pięknym, celtyckim tańcem. Stwo-
rzone przez uznanego za posiadacza „naj-
szybszych stóp świata” Michaela Flatleya 
układy sprawią, że od tego widowiska nie 
będzie można oderwać oczu.                       kt

Ciężko 
i onirycznie

Może 
morze?

Niebezpieczne gry

Blisko trzydziestu najgłośniejszych 
twórców nowej sztuki z kilku krajów Euro-
py i Stanów Zjednoczonych weźmie udział 
w 10. edycji Bałtyckiego Biennale Sztuki 
Współczesnej. Jubileuszowa edycja odby-
wać się będzie pod hasłem „Morze. Od es-
tetyki do globalnej ekonomii”. Zobaczymy 
prace tematycznie skoncentrowane wokół 
kulturowych, filozoficznych, ekonomiczny-
chi ekologicznych aspektów morza. Orga-
nizatorzy chcą pokazać wieloaspektowość 
jego współczesnej ikonografii – od ide-
alistycznych kategorii estetycznych przez 
wzniosłość natury po… politykę. Kurato-
rzy chcą także zwrócić uwagę na wyraźny 
trend, w którym morze jako temat przestaje 
być sposobem ekspresji nieskończoności, 
a staje się narzędziem ekspansji i przed-
miotem eksploatacji. 

W salach wystawowych dwóch gma-
chów Muzeum Narodowego oraz Galerii 
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projektu jest absolwentem wydziału jazzu 
Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach. W trakcie swojej 
kariery muzycznej współpracował między 
innymi z  Banachem, Michałem Urbania-
kiem, Krystyną Prońko, Grażyną Łobaszew-
ską, Electro Acoustic Beat Sessions i Pauliną 
Przybysz. Na co dzień jest członkiem, m.in. 
Kępisty Quartet. Premiera Gru Zyraju pod 
koniec grudnia.                                              ad

Quartet, Marcin Wasilewski, Robert Kubi-
szyn i Pedro Nazaruk. Ten super jazzband 
wykona polskie utwory klasyczne, ludowe 
i jazzowe. Początek o godz.20.                   ad
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Szeroką, wychodzącą poza jazz, popu-
larność przyniosła mu słynna otwierająca 
nuta i  solo w  „Englishman in New York” 
Stinga. Genialny muzyk, kompozytor 
i  saksofonista jazzowy Branford Marsalis 
będzie gwiazdą dziesiątej, jubileuszowej 
edycji BMW Jazz, gdzie na scenie Filhar-
monii zagra z polskimi gwiazdami w pro-
jekcie „Bezgranicznie”. Marsalis, brat Wyn-
tona Marsalisa i  syn Ellisa Marsalisa, jazz 
ma we krwi. Pochodząc z takiej rodziny nie 
miał innego wyjścia. Grał z Milesem Davie-
sem i Artem Blakey’em. Razem z Terencem 
Blanchardem i Billem Lee stworzył muzykę 
do dwóch świetnych filmów Spike’a  Lee: 
„Mo’Better Blues” i  „Do The Right Thing”. 
Współpracował także z  legendami hip 
hopu, m.in. z Dj Premierem i Guru a także 
divą r’n’b Chaką Khan. Z autorskim projek-
tem Buckshot Le Fonque próbował połą-
czyć w jedno jazz, rock i r’n’b. W Filharmo-
nii na scenie obok Marsalisa pojawią się: 
Anna Maria Jopek, Mino Cinelu, Maria 
Pomianowska, Adam Strug, Atom String 

Amerykanin 
w Szczecinie

Gru 
Zyraju

Zaśpiewać Mahlera

Szczeciński basista i  kompozytor Paweł 
Rozmarynowski (na zdjęciu) z  pomocą za-
przyjaźnionych artystów stworzył projekt 
muzyczny stanowiący zlepek jego inspiracji 
i zainteresowań. W projekcie odnajdziemy 
różne konteksty muzyczne, wizualne oraz 
te z pogranicza absurdu czy fantastyki. Gru 
Zyraju to oprócz Pawła: Marek Pędziwiatr 
(Night Marks Electric Trio, Smolik), Jarek 
Kozłowski (Pogodno, Mitch&Mitch), DJ 
Twister, Borys Sawaszkiewicz (Chango, Jan 
Gałach Band), Nikola Kołodziejczyk, Daniel 
Popiałkiewicz i Damian Kurasz (Gordon Ha-
skell). Projekt został stworzony w  ramach 
Stypendium Artystycznego Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego, który 
przypadł Pawłowi. Zawiera on elementy 
związane z  poszukiwaniem tożsamości 
kulturalnej miasta. Sam pomysłodawca 

Spośród wielu grudniowych atrakcji 
w  szczecińskiej Filharmonii wybraliśmy 
jedną, którą naszym zdaniem nie wolno 
przeoczyć. Michał Partyka, szczecinian 
z  urodzenia to wschodząca gwiazda eu-
ropejskiego śpiewu operowego. Baryton, 
występował w Mediolanie, Rzymie i Paryżu 
z którym związany jest na stałe. Na co dzień 
śpiewa w Opera National de Paris. W stycz-
niu 2013 roku Michał wygrał Międzynaro-
dowy Konkurs Wokalny imienia Francisco 
Vina’a w Barcelonie, by w tym samym roku 
reprezentować Polskę w finale BBC Cardiff 
Singer Of The World. W Filharmonii zaśpie-
wa 18 grudnia (godz.19) . W  programie 
znajdą się utwory Mahlera, a orkiestrą dyry-
gować będzie Leopold Hager (na zdjęciu). 
To niezwykle utalentowany i znany interpre-
tator wiedeńskich klasyków. Pod koniec lat 
70. zadebiutował w  Metropolitan Opera 
„Weselem Figara” Mozarta. Od 1981 roku 
był głównym dyrektorem Orkiestry Symfo-
nicznej Radia Luksemburg, a później przy-
jął pracę pierwszego dyrygenta Volksoper 
w  Wiedniu. Hager jest częstym gościem 
czołowych scen operowych.                       ad
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ak wygląda to wszystko, co kryje się pod 
pojęciem organizacji meczu w  największym 
szczecińskim klubie? Jaka jest jakość organiza-
cji meczów przez Pogoń, w porównaniu z inny-
mi w Polsce? Odpowiednie wymogi narzuca or-
ganizator rozgrywek piłkarskich, Ekstraklasa SA. 

Nie chce ona być ubogą krewną lig piłkarskich w bogatszych 
krajach, a wręcz przeciwnie - zamierza gonić te najlepsze.

W OrGAnIZACYJnEJ CZOłóWCE

Spółka organizuje dla klubów różnego 
rodzaju szkolenia.

– Kilka tygodni temu zostaliśmy zapro-
szeni na szkolenie w zakresie wykorzysty-
wania mediów społecznościowych dla 
kibiców – mówi rzecznik prasowy Pogoni, 
Krzysztof Ufland. 

– Okazało się, że jesteśmy w tym zakre-
sie wysoko oceniani, bo znaleźliśmy się 
w  gronie czterech klubów, razem z  Le-
gią, Lechem i Lechią Gdańsk, które jako 
pierwsze mogły dzielić się swoimi doświadczeniami i  sugerować 
pewne rzeczy innym. Dużą wagę Ekstraklasa SA przykłada do spo-
sobu i  łatwości nabycia przez kibica biletu na mecz. Co ciekawe, 
spółka wysyłała do każdego z  klubów dwóch "tajnych klientów", 
którzy sprawdzali jak szybko i sprawnie można nabyć bilet, nie po-
siadając karty kibica.

– Zostaliśmy ocenieni w  pierwszej piątce klubów Ekstraklasy, 
co mnie zaskoczyło, mając na uwadze nasz przestarzały obiekt – 
mowi Ufland. – Oceniano, czy istnieje możliwość wyrobienia karty 
kibica przez internet, a  jeśli nie, czy łatwo można zrobić to przed 
meczem. Pod uwagę brano uprzejmość personelu, a nawet to, czy 
pani za kasą była ubrana w klubową koszulkę. Ciekawostką jest to, 

że z doświadczeń Pogoni korzysta nawet klub z Bundesli-
gi. Hertha Berlin skopiowała od Pogoni sposób prezentacji 

drużyny przed meczem. Polega on na tym, że juniorzy w klu-
bowych koszulkach ustawiają się formacjami na boisku, a spi-

ker odczytuje zarówno nazwisko juniora, jak i odpowiednika 
z pierwszej drużyny, który za chwilę zagra w meczu.

– Nie mamy praw autorskich do takiego sposobu prezenta-
cji zespołu, ale było nam miło, gdy Hertha oficjalnie spytała, czy 

może go powielić u siebie – mówi Ufland. 

AKCJE nIE TYLKO nA BOISKU

Dużą wagę szczeciński klub przykłada 
do identyfikowania się kibiców z  piłka-
rzami. Zorganizowano z  powodzeniem 
wiele akcji mających na celu kontakt ze 
sobą obu stron. Piłkarze i trenerzy często-
wali kibiców pasztecikami, mieli wspólne 
treningi, czy też serwowali kawę na Bul-
warach.

– Chcemy pokazywać kibicom, że nasi 
piłkarze są normalnymi ludźmi, którzy 

chętnie spotkają się i podyskutują z kibicami – mówi Ufland. – Nie 
trzeba ich namawiać, żeby wzięli udział w akcji  charytatywnej, albo 
czytali bajki dzieciom, co miało miejsce ostatnio. Wiele akcji marke-
tingowych spodobało się kibicom, o czym świadczy fakt, że blisko 
setka pań i panów była chętna do udziału w jednej z nich – "Pogoń 
kilogramy", w której przy udziale dietetyka i jednego z trenerów Po-
goni można próbować schudnąć. Pogoń bardzo chętnie zaprasza 
na mecze zorganizowane grupy młodzieży z domów dziecka, czy 
innych ośrodków resocjalizacyjnych.

– Zapraszamy również młodzież szkolną z  regionu, bo mamy 
świadomość, że nie wszystkich stać na kupno biletów, a poza tym 
traktujemy to jako działanie prospołeczne – mówi Ufland.
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W    Po g on i    za    eu ro pe jsk im i    
s tandardam i

j
Kibice piłkarscy oceniają swój klub przede wszystkim za wyniki, jaki osiąga ich drużyna. Jednak 
coraz większą wagę przywiązują do sposobu organizacji widowiska i komforu oglądania meczu, 
szczególnie w obecnych czasach, gdy wyjazd za granicę i porównanie, jak w innych krajach "robi 
się" sportowe widowisko, nie stanowi większego problemu.

Auto r:  je r z y   Chwał e k   
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aweł wygrał swoją grupę handicapową, a  pani 
Aneta Aloksa-Majewska była trzecia w grupie, ale 
popisała się nie lada wyczynem, uzyskując Hole 
in one, czyli trafiła do dołka jednym uderzeniem 
z ponad 100 metrów. 

 Od razu po finale w Binowie, gdy wygrałem - 
trochę niespodziewanie dla samego siebie - to poczułem, że żarty 
się skończyły, skoro mam reprezentować Polskę na mistrzostwach 
świata – mówi Paweł Majewski. 

Impreza odbywa się właśnie teraz, na przełomie listopada i grud-
nia w tureckim kurorcie, Belek.

BArDZIEJ UTALEnTOWAnA OD MężA

Pani Aneta zaczęła grać w golfa kilka lat później niż mąż. 
– W 2001 roku kolega zaproponował mężowi rundę golfa w Bi-

nowie, wówczas jeszcze na polu 9-dołkowym, a ja pojechałam do 
towarzystwa - wspomina. – Tak mi się spodobało, że zaczęłam jeź-
dzić coraz częściej. 

– Żona miała większy talent ode mnie, ale ja nadrabiałem braki 
cierpliwością i ambicją - mówi Paweł. 

Rozkwit talentu pani prawnik z zawodu, nastąpił szybko, bo już 
po trzech latach wygrała swoją grupę w finale WAGC, wywalczając 
awans do finału światowego. 

– Tam jednak nie pojechałam, bo wcześniej mąż z racji wykony-
wanej pracy zaplanował wspólną podróż do Brazylii, a ja nie chcia-
łam mu sprawić zawodu. Jakiś czas później uznałam, że chyba źle 
zrobiłam rezygnując z udziału w finale, bo po latach dobrej passy 
„Bóg golfa" odwrócił się ode mnie i  przyszły lata chude. Ale tak 
naprawdę, to ze względu na obowiązki służbowe, nie mogłam być 
zbyt często na polu – wyjaśnia. 

W międzyczasie, a dokładnie w 2005 roku udało jej się zdobyć 3 

golf owe    małżeńs two    
prawie    d osk onał e

P
To najbardziej utytułowane małżeństwo golfistów amatorów w Szczecinie, a może i w Polsce. 
Paweł Majewski i jego małżonka Aneta, największy wspólny sukces odnieśli w tegorocznym finale 
World Amateur Golfers Championship w Binowie. 

Auto r:  je r z y   Chwał e k   
/   Fo to :     da g n a    dr ążk ow s k a
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miejsce w mistrzostwach Polski amatorów wśród kobiet, w Nater-
kach pod Olsztynem, co obok zwycięstwa w finale WAGC w Bino-
wie, uznaje za swój największy sukces.

– Nigdy nie rywalizowaliśmy z żoną na polu golfowym tym bar-
dziej, że mamy inny handicap i gramy w różnych grupach - mówi 
Paweł. – Jeśli już, to mobilizowaliśmy się nawzajem a nawet nagra-
dzaliśmy po sukcesach partnera. Pamiętam, jak po jednym z moich 
zwycięstw żona kupiła mi... koszulkę do golfa, bo wiedziała, że mi 
się podoba i zerkałem na nią wcześniej w sklepie.  

Wyniki są istotne dla obojga małżonków jak w każdej rywalizacji, 
ale jeszcze ważniejsza jest radość z gry.

nIE MA żYCIA BEZ GOLfA

– Golf jest znakomitym relaksem, bo za bramą Binowa zapo-
minam o wszystkim co dotyczy pracy i  codziennych obowiązków 
– mówi pani Aneta. – Ten sport nie wymaga nadmiernego wysiłku 
fizycznego, więc jest przyjazny dla naszego serca. Pozwala przeby-
wać na świeżym powietrzu, a poza tym uczy strategii gry i koncen-
tracji. Dlatego jest równie dobry dla młodych ludzi, choć nie udało 
mi się namówić do jego uprawiania moich dwojga dzieci.

Dla Pawła golf to również znakomity relaks. 
– Już przymierzając się do pierwszego uderzenia na tee, zapo-

minam o  wszystkim, co dzieje się w  pracy i  w  życiu wokół mnie, 
a koncentruję się na grze - zwierza się. – Sam złapałem się na tym 
wsiadając do samochodu po zakończeniu gry w  golfa, że myśli 
o pracy i obowiązkach wracają, ale już z mniejszą siłą, a ja mam wię-
cej energii w sobie.

Dla Pawła, który jest dyrektorem zarządzającym firmy Toyota 
Bońkowscy w Poznaniu, przebywanie na polu to również spotkania 
biznesowe. 

– Nie ukrywam, że jako dyrektorowi naszej marki udało się pod-

czas golfa nawiązać różne kontakty, a  nawet załatwić transakcje 
z  klientami, którzy na polu golfowym są moimi kolegami. Oboje 
nie wyobrażają sobie życia bez tego sportu. Paweł obecnie pracu-
je w Poznaniu, ale w każdy weekend wraca do Szczecina i na pole 
w  Binowie. W  tym roku planują wspólne wakacje zimowe nie na 
nartach, ale właśnie w ośrodku golfowym.

– W tym sporcie odnalazłam wszystko to, co daje bieganie, jazda 
na rowerze a nawet inne dyscypliny, bo w młodości uprawiałam pił-
kę ręczną i lekkoatletykę – mówi pani Aneta.

– Może już w pewnym stopniu jesteśmy małżeństwem prawie do-
skonałym, skoro za rok będziemy świętowali 25-lecie. Ale golf na 
pewno pomaga być nam razem. Gdy czasami zastanawiamy się, co 
byśmy robili, gdyby nie było wspólnych wypadów na golfa to...nie 
jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić - dodaje.
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Wielkiej gali otwarcia zmodernizowanej siedziby Opery na 
Zamku towarzyszył wytworny bankiet. Gości zaproszono do nowe-
go foyer teatru w przestrzeni dawnej zamkowej Galerii Północnej, 
w której zrekonstruowano unikatowe drewniane sklepienie. Wśród 
gości – szczecińscy artyści, politycy, biznesmeni… W menu, obok 
tradycyjnych przekąsek, królowały Wina Wybrane Marka Kondrata. 
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Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego oraz Michał Janicki, 
aktor Teatru Polskiego i dyrektor Teatru Kameralnego

Sopranistka Anna Farysej, Hubert Stolarski z Opery na Zamku, Aleksandra Resztlik 
sopranistka, Guillaume Dussau, bas oraz Gosha Kowalińska, mezzosopranistka

Od lewej: Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczeciniez żoną Iwoną, 
kierownik działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Daniel 
Źródlewski, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie, dziennikarz „Prestiżu”

Od lewej: Tomasz Ostach, rzecznik prasowy Opery na Zamku, Anna Markiewicz-Czaus, 
Opera na Zamku oraz Jerzy Wołosiuk, dyrygent, dyrektor artystyczny Opery na Zamku

Anna Mieczkowska obecna 
wicemarszałek ds. kultury woj. 
Zachodniopomorskiego z byłym 
wicemarszałkiem Wojciechem Drożdżem

Jerzy Wołosiuk, dyrygent, dyrektor 
artystyczny Opery na Zamku oraz Tomasz 
Łuczak odtwórca postaci Hrabiego René 
Anckarström

Od lewej: Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku oraz Warcisław Kunc, były dyrektor 
Opery na Zamku, obecnie wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu

Była dyrektor Opery na Zamku Angelika Rabizo z mężem Jakubem, skrzypkiem i 
koncertmistrzem Pruskiej Orkiestry Kameralnej w Prenzlauz

Beata Mikołajewska-Wieczorek, TVP Szczecin, Tomasz Maksy-
miuk, MXL4 Architekci, projektant przebudowy Opery na Zamku 
oraz Dariusz Wieczorek, Sojusz Lewicy Demokratycznej

Prof. Bohdan Boguszewski z żoną Jolantą

Barbara Kędzierska, scenograf i kostiu-
mograf oraz Laco Adamik, reżyser

Edyta i Jędrzej Wijasowie

Izabela Magiera, wydawca z mamą Jolantą

Piotr Zgorzelski, Paweł Wolski, Janusz 
Lewandowski, soliści Opery na Zamku

Małgorzata Walewska, odtwórczyni roli 
Ulryki oraz Joanna Tylkowska-Drożdż 
odtwórczyni roli Amelii
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Lwice spełniają marzenia

Ponad 120 osób - przedstawicieli biznesu, nauki, kultury i poli-
tyki pojawiło się w Hotelu Dana na kolejnym Bursztynowym Balu 
Dobroczynnym zorganizowanym przez panie z Lions Club Jantar 
Szczecin. Zebrano łącznie około 30 tysięcy złotych. Pieniądze zosta-
ły przekazane na spełnienie marzeń ciężko chorych dzieci z Funda-
cji Mam Marzenie. Tegoroczny bal był podwójnym wydarzeniem, 
nie tylko filantropijnym.  Tego wieczoru odbyła się prapremiera no-
wego hotelu Dana.  Przy dźwiękach piosenek rodem z przedwojen-
nego kina goście balu bawili się i oglądali występy artystów z Teatru 
Muzycznego „Feme”.                                                                                 ad

Organizatorki balu w nowym hotelu Dana

Krystyna Cumanis  (Atelier Cumanis)    i 
Beata Walków (dyrektor Centrum Doradztwa 
Korporacyjnego Deutsche Banku) – od wielu 
lat wspomagają działalność charytatywną 
Lions Club

Donata Juszczak i Anna Karbowińska (salon 
MaxMara) z partnerem Witoldem Gowina

Teresa i Zdzisław Matejek, hojni darczyńcy na balu 

Beata Mikołajewska-Wieczorek, dziennikarz TVP, Adam Grochulski, menadżer kultury, 
Małgorzata Kozłowska (dealer Kozłowski), Danuta Grochulska (Zamek Książąt Pomorskich)

Andrzej Marecki, adwokat (w środku)i Jan Markowicz, adwokat z małżonką

Od lewej: Jolanta Szczygielska, LC Jantar, Zofia Daleszyńska, 
notariusz i Mirosława Rączka, prezydent LC Jantar  
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Arkadiusz Porada ( Polska Fundacja 
Ekologiczna) z małżonką Małgorzatą

Krystyna Jania, stomatolog i Barbara 
Marecka, biuro rachunkowe Omnibus

Maria Meyer, LC Jantar i Barbara 
Olejniczak, projektantka

Justyna Krochmal, LC Jantar
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Okrągły jubileusz

 Łukasz Zwoliński gratuluje Krzysztofowi Baranowskiemu 
wylicytowania piłki (za 1100 zł) z autografami zawodników Pogoni 

Od lewej: Jacek Wiśniewski, dyrektor naczelny Euroafrica Shipping Lines 
z małżonką, Monika Krupowicz, Artur Przebindowski, Elżbieta Malanowska, 
dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Euroafrica Shipping Lines

Śpiewający Chemik. Na pierwszym planie, od lewej: Izabela Kowalińska, Izabela 
Bełcik, Katarzyna Gajgał-Anioł oraz Maciej Sośnicki, organizator imprezy

Na scenie wystąpili zawodnicy drużyny Ampfutbolu Szczecin
Patryk Małecki po wylicytowaniu butelki wina z autografem 
Marka Kondrata, obok prowadząca imprezę Daria Nowak

Wioślarz Marek Kolbowicz bronił honoru 
przedstawicieli sportów indywidualnych

Od prawej: prezes szczecińskiego hospicjum 
Kinga Krzywicka i Daria Nowak

Nie na boisku, nie na parkiecie, ale na scenie klubu Rocker 
wystąpili w listopadowy wieczór szczecińscy sportowcy. Siatkarki 
Chemika, piłkarze Pogoni i zawodnicy pozostałych klubów ligo-
wych zaprezentowali umiejętności wokalne w koncercie "Głosy dla 
Hospicjum". A wszystko po to, żeby pieniądze zebrane podczas 
imprezy mogły zasilić konto Zachodnipomorskiego Hospicjum dla 
Dzieci i Dorosłych. Zebrano 21,543 zł, a na uwagę zasługuje gest 
piłkarzy Pogoni, którzy wylicytowali mistrzowski złoty medal siatka-
rek Chemika za 3100 zł, a następnie przekazali go na ręce prezes 
Kingi Krzywickiej do ponownej licytacji.                                             jch
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Wnętrze miasta

Mirosław Wołosewicz, prezes C.H. Manhattan z małżonką
Przemawia Artur Januchowski, prezes firmy Prime Construction, 
w tle od lewej: Artur Przebindowski i Monika Krupowicz 

Od lewej: Dorota Serwa, Robert Krupowicz, burmistrz 
Goleniowa, Grzegorz Jankowski, sędzia

Od lewej: Artur Przebindowski, artysta, Monika Krupowicz, właścicielka 
Open Gallery i kuratorka wystawy, Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii, 
Anna Reinert artystka i Tomasz Kopcewicz, artysta

Zaglądając w jeden z listopadowych wieczorów do szczecińskiej 
Filharmonii mogliśmy trafić wprost do „Wnętrza miasta”. Open Gal-
lery prowadzone przez Monikę Krupowicz rozgościło się w słynnym 
budynku razem z trójką swoich artystów. Urbanistyczne malarstwo 
zaprezentowane na wystawie przez Kopcewicza, Reinert i Przebin-
dowskiego idealnie się zgrało z wnętrzem najsłynniejszego budyn-
ku w Europie.                                                                                             ad
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Szczecin ma talent!

Reprezentanci Korpusu Wielonarodowego w Szczecinie

Od lewej: Klienci banku Anna Lewszyk, Grzegorz Lewszyk, 
właściciele firmy Agal i Halina Wolska, dyrektor PKO BP

Wręczenie nagrody na ręce klubu Rotary Szczecin International przez dyrekcję 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie i Policach 

Od lewej:  Ewa Kochanowicz z pracownikami PKO BP:  Katarzyną 
Jarecką Stugient, Moniką Hochenzy-Chmist i Dominką Jarocką

Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna pod Dyrekcją Ole Farschou z Danii

Od lewej: Małgorzata Wojtas, wiceprezydent Rotary Club Szczecin International, 
Cezary Turostowski, Klinika Dentus, Fundacja Friends Of Szczecin, Isobel Perera-
-Turostowska, prezydent Rotary Club Szczecin International

Młodzi Rotarianie Interact Szczecin Interantional

Hanna Przybylska i Marcin Mendyka

Talenty Szczecina – pod tą nazwą odbył się kolejny, coroczny 
koncert charytatywny organizowany przez Rotary Club Szczecin 
International. Dochody z  koncertu są przeznaczone głównie na 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego i  edukacyjnego. Dzięki wsparciu 
uczestników zabawy cel znowu został osiągnięty. Koncert odbył się 
7 listopada w sali symfonicznej Filharmonii im. Mieczysława Karło-
wicza w Szczecinie, a poprzedziła go inauguracja wystawy “Szczeci-
nianie”. Dyrektor Filharmonii, Dorota Serwa, otrzymała tytuł Hono-
rowego Członka Klubu Rotary Szczecin International za długoletnią 
pomoc w organizacji koncertu „Talenty Szczecina”.                            kt
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Bankowa noc

Od lewej: Elżbieta Knapik, Olga Strugała, Jarosław Wittka-Jeżewski, Iwona Kubiak

Od lewej: Iwona Kubiak, Jan Kubiak, ZUPH Pomorze, Anna 
Wittka-Jeżewska, dyrektor oddziału PKO BP, Jolanta Grodzicka.

Nie samymi liczbami żyją bankowcy. Żyją też sztuką, teatrem 
i wielką literaturą. Teatr Kameralny ugościł w swych zabytkowych 
murach klientów i pracowników Banku PKO BP. Goście mieli okazję 
obejrzeć „Czarowną noc” Sławomira Mrożka w reż. Michała Janic-
kiego. Po spektaklu odbył się mini bankiet z winem, kawą i dysku-
sjami niekoniecznie o pieniądzach.                                                       ad



Szukajcie naS w preStiżowych miejScach!

Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10 
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
Stomatologia Mikroskopowa, ul. Żołnierska 13A/1
VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, 
ul. Kasprzaka 2a i ul. W. Polskiego 103 
 
KANCELARIE PRAWNE

Andrzej Marecki, ul. Królowej Jadwigi 13/12
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16
Kancelaria Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz, 
ul. Wyszyńskiego 14  
Kancelaria Andrzej Zajda i Monika Zajda, 
ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11 
Kancelaria Mariusz Chmielewski, ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Kancelaria Przemysław Wiaczkis,ul. Wojciecha 15
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1 
Lizak, Stankiewicz, Królikowski, ul. B. G. Warszawskiego 1/4
Mikołaj Marecki, ul Św Ducha 5A/12
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, ul. Klonowica 30/1 
Zbroja Adwokaci, ul. Więckowskiego 1B/8 
Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2 
Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1
Wódkiewicz, Sosnowski, ul. Stoisława 2 
Zofia Daleszyńska, al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2 
 
MOTORYZACJA 
 
BMW i MINI Bońkowscy, Ustowo 55
Camp&Trailer ul. Bohaterów Warszawy 37F 
Citroen Drewnikowski, ul. A. Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19 
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115B
Harley Davidson, ul. Gdańska 22A 
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7 
Honda, ul. Białowieska 2 
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul. Lubieszyńska 20
KIA Polmotor, ul. Szymborskiej 8
KIA, Nissan, Subaru Polmotor, Ustowo 52
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25 
Mazda Kozłowski, ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30 
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88 
Nissan Polmotor, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13 
Subaru, ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B 
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
VW Łopiński, ul. Madalińskiego 7 
 
INNE 

Baltic Bisiness Park, ul. 1-go Maja 38-39
Biuro rachunkowe Beata Roszkowska, 
ul. Monte Cassino 24/2
Centrum Kompetencji, ul. Bogusława X 9/3 
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4 
Filharmonia Szczecińska, ul. Małopolska 48
Follow Me, ul. Kolumba 1 
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14 i ul. Małopolska 5 
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Get Ride, ul. Wojska Polskiego 11
Manhattan, ul Staszica 1 
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27
Neckermann, al. W. Polskiego 11 
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1 
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8 
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28 
Północna Izba Gospodarcza, al. W. Polskiego 86
Stara Rzeźnia, Kubryk literacki, ul. Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, 
ul. Niemierzyńska 17a
Teatr Polski, ul. Swarożyca
Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3
Unity Travel, pl. Rodła 8 
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4 
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34 
US Rektorat, ul. Jana Pawła II 22
Władca Języków, ul. W. Polskiego 48/2 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42 

Caterina, pl. Zgody 1F
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, ul. Krzywoustego 4
CH Kaskada (punkt informacyjny), 
al. Niepodległości 36
DonGastronom, ul. Unisławy 14/1
Elements, Warzymice 200
EnergySports, ul. Welecka 13
Escada, al. W. Polskiego 22
Fashion House, ul. Piastów 72
House&More, Hangarowa 13 
Hexeline, CH Galaxy, parter 
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11
ITAL-SOFA , ul. Hangarowa 13
Jubiler Kleist, ul. Rayskiego 20
Jubiler Terpiłowscy, CH. Galaxy, CH Ster, 
CH Turzyn i ul. Jagiellońska 16
KM Dekoracje, ul. Monte Cassio 40/1 
Kropka nad i, ul. Jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A 
La Passion, ul. Jagiellońska 96
LKJ, Galeria Kaskada, CH Galaxy, 
Madras Styl, ul.Małopolska 9
Manufaktoria, ul. Rayskiego 26/1 
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29 
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Mia&Charlie, Wojska Polskiego 35/3
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Olsen, CH Kaskada
Portfolio, ul. Rayskiego 23/11 
Resenthall, CH Kaskada i ul. Bogusława X 15/1a 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
Stoprocent, ul. Krzywoustego 72 
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
Wino Una, ul. Mickiewicza 136
Vin 28, ul. Rayskiego 28
Vip Colection, ul. W. Polskiego 22 
Via di moda, ul. W. Polskiego 20
5 Plus, ul. Jagiellońska 5
 
NIERUCHOMOŚCI
 
Calbud, ul. Kapitańska 2
Droński Nieruchomości, Baszta 
Extra Invest, al. W. Polskiego 45
Litwiniuk Property,al. Piastów 30
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15 
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9
Siemaszko, ul. Powstańców Wielkopolskich 91A 
 
GABINETY LEKARSKIE 

AGMED, ul. Grafitowa 4 i Graniczna 24 
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1 
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol, 
ul. E. Plater 18
Centrum Ortopedii i Rehabilitacji, ul. Modra 86A 
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18 
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 
Dentus, ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1
Dr Osadowska, al. Piastów 30 
Engel&Hajdasz Ginekologia, ul. 5-go Lipca 3/1 
Estetic, ul. Kopernika 6
Estedent, ul. Mickiewicza 49A 
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 i ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
Klinika Stomatologiczna Koryzna, ul. Sienna 4/1
Laser, ul. E. Gierczak 38/8 
Laser Medi – Derm, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Luxmedica, ul. Welecka 38
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38
Masi, ul. Wielka Odrzańska 30
Medentes, ul. Bandurskiego 98 i Przecław 93E 
Mediklinika, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, al. W. Polskiego 92–94 
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12  
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, ul. P. Wielkopolskich 4C 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, 
al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5 

Cosmetica Rosa, ul. Wielkopolska 27
C.M.C. Klinika Urody, ul. Bohaterów Warszawy 109/4 
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 
Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20
Ella, ul. Kaszubska 17/2 
Enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40
Evita Spa, Przecław 96E 
Fantsy Studio Fryzjerskie, ul. Ku Słońcu 71
Fryzjerskie Atelier K. Klim, ul. Królowej Jadwigi 12/1 
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2A 
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, ul. Mazurska 20
Gallery of Beauty, ul. Jana Pawła II 18/3 
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Jennifer Clinique, ul. Axentowicza 1A 
JK Studio, ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove, ul. Wilków Morskich 9 
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Lecznica Dentystyczna KULTYS, ul. Bol. Śmiałego 17/2
La Fiori, ul. Kapitańska 9A
Maestria, ul. Więckowskiego 2/1 
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, ul Za Wiatrakiem 
4A 
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85
O.K. Salon, ul. Unisławy 13B 
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Royal Studio, ul. Łokietka 7/10U
Royal Thai Massage, ul. Sienna 5 
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Sensitive, pl. Batorego 5
Strefa Urody Patrycja Jabłońska, ul. Topolowa 2B
Studio Kosmetyki Profesjonalnej, ul. 5-go Lipca 32D
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2 
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Szkoła Jogi, ul. Bogusława 3
Unique Beauty, ul. Łubinowa 75 
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. W. Łokietka 7 
Wersal SPA, ul. Jana Pawła II 16 
 
KLUBY 

Bar Czysty, Deptak Bogusława 8
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Free Blues Club, ul. P. Wielkopolskich 20
Grey Club, ul. Bogusława 9
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67 
Rocker Club, ul. Partyzantów 2 
 
HOTELE 
 
Atrium, al. W. Polskiego 75
Aurora, Międzyzdroje 
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30 
Dworski, ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice 
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7 
Novotel, al. 3 Maja 31 
Park Hotel, ul. Plantowa 1 
Radisson Blu, pl. Rodła 10
Rycerski, ul. Potulicka 1 
 
SPORT I REKREACJA 

Akademia Tańca Grycmacher, ul. Łukasińskiego 116 
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85 
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Bloom, ul. Koralowa 64X
Binowo Golf Park, Binowo 42
Calypso Fitness Club, Piastów 30
Eurofitness, Arena Azoty
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24 
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13 
Fitness Forma, ul. Szafera 196 
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
McGym, ul. 5-go Lipca 46 
RKF, ul. Jagiellońska 67
Silver Gym, ul. Łukasińskiego 116
Studio Tańca Anna Kowalska, ul. Krasinskiego 10
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, ul. Twardowskiego
Szczeciński Klub Tenisowy, ul. Wojska Polskiego 127
Szkoła Tańca Terlecki, ul. Kolumba 5 
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska 
 
SKLEPY 
 
Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7 
Art Top, ul. Chodkiewicza 6 i ul. Hangarowa 13
Atelier Sylwia Majdan, al. W. Polskiego 45/2
Atelier Hubińska, ul. Bogusława 
B&M, al. W. Polskiego 43
Bella Moda, ul. Bogusława 13/1 
Betty Barclay, CH Galaxy
Boutiqe Chiara, ul Bogusława 11/1 i 12/2 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 

KAWIARNIE 
 
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Bulwar Cafe, ul. Jana z Kolna 7
Cafe 22, pl. Rodła 8 
Cafe Club, CH Galaxy
Cafe Hormon, ul. Monte Cassino 6 
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9 
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe Orsola, ul. pl. Żołnierza Polskiego 3/1 
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari,ul. Tuwima 27 
Castellari, CH Kaskada 
Coffee Heaven, CH Galaxy
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć 
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4 
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1 
Fanaberia, ul. Bogusława 5
Giovanni Volpe, ul. Tkacka 64D
Pauza Cafe, ul. Małopolska 48 
Public Fontanny, al. Papieża Jana Pawła II 43
Wół i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 18 
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1 
Sklep Kolonialny, CH Ster
Spalarnia Kultury, ul. Śląska 4
 
RESTAURACJE / PUBY 
 
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6
Biała Trufla, ul. Osiek 1
Bistro na Językach i Piekarnia Francuska, ul Grodzka 2 
Bohema, al. W. Polskiego 67 
Bombay, ul. Partyzantów 1
Brama Jazz Cafe, Pl. Hołdu Pruskiego 1
Buddha, ul. Rynek Sienny 2
Casa del Toro, ul. Rynek Nowy 2 
Chałupa, ul. Południowa 9 
Chief, ul. Rayskiego 16
Clou, Wielka Odrzańska 18 
Colorado, Wały Chrobrego 1A 
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
El Tapatio, ul. Kaszubska 3
Food & wine, ul. Rynek Nowy 3
Greckie Ouzeri, Bulwar Piastowski -  al. Żeglarzy 1 
Jin Du, Jana Pawła II 17 
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
La Passion du Vin, ul. Sienna 8 
La Rocca, ul. Koralowa 101
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wały Chrobrego)
Mała Tumska, ul. Mariacka 26
Mamma Mia, ul. Kaszubska 19/1A
Mazat, al. Wyzwolenia 44
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
Niebo Wine Bar Cafe , ul. Rynek Nowy 5
Pasja Fabryka Smaku, ul. Śląska 12/1 
Per Se, pl. Hołdu Pruskiego 9
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska
Portofino, ulJana Pawła II 42 
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Red Rocket, ul. Jana z Kolna 7 
Restauracja „Ricoria”, ul. P. Wielkopolskich 20 
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9 
Sake, al. Piastów 1
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Stara Rzeźnia, ul. Wendy 14
Stockholm Kitchen&Bar, Bulwar Piastowski -  al. Żeglarzy 1 
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego, ul. Zbożowa 4
Tokyo Sushi'n'Grill, ul. Rynek Sienny 3 
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
West Ende, ul. W. Polskiego 65 
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19
Wół i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 20
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 
 
ZDROWIE I URODA 

Aroma&Beauty , ul. Wielkopolska 22 
Artmasters, ul. Mickiewicza 138
Australia gabinet kosmetyczny, ul. Jagiellońska 67A/4 
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A 
Bevelin Klinika Urody, ul. Ściegiennego 28/3 
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy 
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec 
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Rondo) 
Cosmedica, ul. Pocztowa 26



Wyjątkowego Wyglądu
w ten Wyjątkowy
Świąteczny Okres

życzy
Moda Club Szczecin

autoryzowany salon firmowy
Roy Robson




