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OD NACZELNEJ

ajważniejsze w życiu jest 
posiadanie dzieci” powie-
dział noblista prof. Robert 
Edwards, który po raz pierw-
szy zastosował metodę In 
vitro. Dla wielu par w Polsce 
metoda zapłodnienia poza-
ustrojowego, to jedyna szan-
sa na posiadanie własnego 

dziecka. Dlatego bardzo cieszy wiadomość, że ruszył program 
o dofinansowaniu In vitro z budżetu państwa, zwłaszcza, że za-
kwalifikowały się do niego dwie szczecińskie kliniki. Temat god-
ny uwagi także i dlatego, że w Szczecinie mieszka profesor Rafał 
Kurzawa, współautor programu rządowego o In vitro. W Prestiżu 
mówi dobitnie: program jest przełomem, ale to dopiero pierw-
szy krok do prawdziwych zmian, bo Polska pozostaje jedynym 
krajem w Europie, który nie reguluje procedur związanych z le-
czeniem niepłodności.

Przechodząc do lżejszej tematyki. Kto z nas nie pamięta hitów 
Anny Jurksztowicz: „Diamentowy kolczyk” czy „Stan Pogody”? 
O szczecińskich korzeniach Ani przypomniałam sobie podczas 
spaceru po ulicach naszego miasta. W witrynie studia fotograficz-
nego zobaczyłam jej zdjęcie z czasów młodości. Co piosenkarka 
porabia obecnie i dlaczego unika medialnego szumu? Dowiecie 
się z rozmowy, którą przeprowadziła Daria Prochenka.

Kolejne prestiżowe strony zdominowali nieprzeciętni panowie. 
Plejadę otwiera Lex Drewiński, jeden z najlepszych plakacistów na 
świecie. Zakochany w Szczecinie, obywatel świata i wielbiciel ko-
biet. Mówi bez ogródek: „Kobiety rządziłyby światem o wiele le-
piej, niż mężczyźni”. Mocny wywiad, tak jak jego plakaty. Polecam! 
Następny utalentowany mężczyzna ze Szczecina, to Olek Różanek.  
W rozmowie z Danielem opowiada pół żartem o nałogach, psy-
chofankach i … czytaniu na wspak, a bardziej serio o pracy, która 
jest jego pasją i Szczecinie, do którego permanentnie powraca.                                                                                                                                   
Gdy jesteśmy już przy powrotach, dobra wiadomość dla kone-
serów mocniejszych trunków. Po kilkunastu latach od upadłości 
szczecińskiego Polmosu, jedynego miejsca w Polsce, gdzie była 
produkowana, powraca najbardziej poszukiwana ze wszystkich 
polskich wódek- Starka! Jeszcze w tym roku trafi na półki dobrych 
sklepów z alkoholem i tym samym do kieliszków miłośników wy-
rafinowanego smaku. 

Miłej lektury!
Izabela Magiera - Jarzembek
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w znakomitej większości 
przypadków, tak. Tu od-
zywa się natura, ale są 
wyjątki i to coraz częstsze. 
Odpowiada moja współ-
pasażerka, która tym 
razem okazała się seksu-
ologiem. W związkach nie 

wystarcza porozumienie dusz, musi jeszcze być porozumienie ciał. 
– Jest jednak jakieś „ale”, zwróciła pani na nie uwagę przed chwi-
lą? Zauważyłam. – I to bardzo ważne, o którym wreszcie zaczyna się 
mówić nie jak o chorobie, czy oziębłości. Sprawa dotyczy głównie 
kobiet, a konkretnie ok. jednego procenta z nich. Jeśli wykluczymy 
traumatyczne przeżycia z przeszłości, np. gwałt, czy sprawę pozio-
mu hormonów, czy poziom prolaktyny i testosteronu nie odbiega 
od normy, to mamy do czynienia z ASEKSUALIZMEM. Obecnie spe-
cjaliści z mojej branży zastanawiają się, czy nie uznać go za czwartą 
orientację obok hetero-, homo- i biseksualizmu. – Jakie to osoby 
aseksualne? – Jak zaznaczyłam, głównie dotyczy to kobiet, które 
nigdy w swoim życiu nie czuły pragnienia fizycznego. – To niemożli-
we?! – A jednak. Wiele pań jest coraz bardziej świadomych swoich 
potrzeb lub ich braku i co ważniejsze – wreszcie zaczynają o tym mó-
wić. Wśród wielu relacji powtarzają się, np. takie: „Inaczej wyobraża-
łam sobie fizyczne zbliżenie, bardziej jako romantyczne chwile, a to 
po prostu posuwisty ruch, coraz szybszy, który może rozbić głowę, 
jeśli łóżko stoi zbyt blisko ściany…” Wiele pań próbowało na róż-
ne sposoby, z różnymi partnerami szukając winy w sobie. Tu uwa-
ga do mężczyzn: musicie przyłożyć się do seksu, nauczyć się gry 
wstępnej, zagrać na strunach, które nazywają się inaczej niż tylko 
„włożyć i wyjąć”. Przepraszam, jeśli wydaję się wulgarna, ale zanim 
zaliczymy się do aseksualnych, to odpowiedzmy sobie na pytanie, 

czy spotkałyśmy mężczyznę, który potrafił nas rozbudzić. Wiele ko-
biet jeszcze czeka na swojego rycerza w tej kwestii. Jeśli tęsknią za 
seksem, a po wielu latach szukania i eksperymentowania wciąż nie 
czują satysfakcji, to najpewniej znaczy, że jeszcze nie trafiły na swoje 
szczęście w spodniach. My mówimy o osobach, które w ogóle nie 
chcą, bo nie potrzebują i nie czują seksu. – No, ale co ze związkiem 
na życie dla takich kobiet czy mężczyzn. – Tu jest problem. Kobie-
ty opowiadały mi, że próbowały zbudować więź, ale mężczyźni po 
jakimś czasie jednak nie wytrzymywali presji popędu. Wszystko się 
rozpadało. Faceci, którzy nie mają seksu, popadają w depresję, 
problemy z prostatą, szybciej starzeją się ich organy wewnętrzne. 
To mówią badania. Mężczyzna, który na siłę powstrzymuje się od 
zbliżeń, bo chce być wierny swojej aseksualnej partnerce, w ciągu 
12 miesięcy może się postarzeć biologicznie aż o 5 lat. To są bar-
dzo poważne sprawy. Jednak i wśród mężczyzn możemy znaleźć 
procent, który nie chce się kochać z różnych powodów, okaleczenie 
pooperacyjne, zanik jąder, zaburzona erekcja, wrodzona nieśmia-
łość do kobiet. Tacy szukają głównie porozumienia dusz, partner-
stwa, przyjaźni, bliskiego człowieka. – Jak się znaleźć, nikt nie ma 
wypisane na czole: seks mnie nie interesuje, to przereklamowane? 
W Internecie pisać o takich sprawach? – Dziś to najlepszy sposób, 
nie ma się czego wstydzić. Wszystko jest lepsze od zamykania się 
w czterech ścianach i odbierania sobie prawa do miłości. Ona 
wszystko przezwycięży… Aseksualni potrafią kochać, ważny jest też 
dotyk, delikatna pieszczota. Trzeba tylko się zgrać, znaleźć swoją 
dugą połówkę jabłka. Taki sam problem mają przecież „seksualni”. 
Cytat na szczęście: „Kto kocha, ten nic nie traci, źle, kto się miłości 
wzbrania”(Adam Mickiewicz). Dodam, że miłość fizyczna to tylko 
jedna strona medalu… Do zobaczenia w następnej podróży…

Joanna Osińska

Bez seksu, 
to bez 
partnera…?

ROZMOWY W POCIĄGU8 

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP 
Szczecin „Kronika”. Prowadzi serwis ekonomiczny „Biznes” w TVP.Info
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Lokal z kuchnią syryjsko-libańską, którego klimat podkreśla orientalna aranżacja wnętrza oraz 
shisha bar. Miejsce na każdą okazję, lunch, spotkanie biznesowe, rodzinny obiad, romantyczną 
kolację i wieczór w gronie przyjaciół. Restauracja organizuje imprezy okolicznościowe, chrzciny, 
komunie, wesela oraz inne uroczystości rodzinne.
Adres: ul. Wyzwolenia 44

Kawiarnia z kuchnią serwującą dania według zasad slow food. Część potraw, takich jak makarony 
czy sałatki przygotowywane są na oczach klientów. Po wejściu do Bistro goście otrzymują kartę 
chipową, na której zapisywany jest ich rachunek. Lokal nie prowadzi obsługi kelnerskiej, dlatego 
zamówienia składa i odbiera się samodzielnie w wyznaczonych do tego miejscach. Dopiero przy 
wyjściu dokonuje się opłaty.  Miejsce idealne na spotkania biznesowe, rodzinne i towarzyskie.
Adres: ul. Grodzka 2

Piekarnia i kawiarnia specjalizująca się we francuskich wypiekach: bagietkach, croissantach, ka-
napkach. Poza wypiekami z ciasta francuskiego takimi jak croissanty z przeróżnymi nadzienia-
mi, piekarnia proponuje także torty, ciasta i ciasteczka, które kilka razy w tygodniu dowożone są 
z pracowni mistrza cukiernictwa Tomasza Dekera.
Adres: ul. Grodzka 2

Mazat Restaurant & Lounge

Bistro Na Językach

Francuzka Piekarnia

R E K L A M A

To pierwsza rodzinna klubokawiarnia. Przyjazna i domowa atmosfera, wszelkie udogodnienia dla 
rodziców z dziećmi, takie jak krzesełka do karmienia, miejsce na wózki dziecięce, przewijak w toa-
lecie, intymny kącik dla mamy karmiącej, menu dla dzieci i specjalne produkty dla karmiących.
Adres: ul. Więckowskiego 4/4

Cafe MiMi

www.interglobus.pl
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Dziewczyna na okładkę

Przewidzą trendy 
w gospodarce

Wyzwania dla nowego dziekana

Bosskie sukienki

nicjatorem projektu jest Zachod-
niopomorska Szkoła Biznesu oraz 

firma BTC. Wg jego twórców - no-
wością jest próba przewidywania 
z trzymiesięcznym wyprzedzeniem 
trendów gospodarczych w regionie – 
w oparciu o wskaźniki ekonomiczne. 
Dane niezbędne do oceny zbierane są m.in. z 400 przedsiębiorstw. 
Z „Zegara“ można m.in. dowiedzieć się, że w III kwartale 2012 roz-
poczęła się recesja, która trwała przez następne dwa kwartały. 

- Najpoważniejsze i najszybciej odczuwalne negatywne zmiany 
dotyczyły w drugiej połowie 2012 roku sektora budownictwa, a na-
silenie zjawisk recesyjnych, objawiających się zasadniczo spadkiem 
sprzedaży i zatrudnienia w budownictwie były największe spośród 
badanych branż przemysłowych – komentuje prof. Aneta Zelek 
z ZPSB.

Na szczęście drugi kwartał 2013 roku to poprawa sytuacji w ca-
łym regionie. Portal zawiera także bazę firm, instytucji, a także spis 
naukowców i jednostek naukowych. Nie zabraknie w nim też ko-
mentarzy lokalnych ekonomistów.                                                        br

Relacja z uroczystej inauguracji portalu 
w Kronice Prestiżu na stronie 81

łosowanie odbyło się 15 czerw-
ca. Kontrkandydatem Łyczywka 

był mec. Wiesław Fafuła. Łyczywek wy-
grał stosunkiem 116 do 84. Zastąpił na 
stanowisku mec. Marka Mikołajczyka, 
który nie ubiegał się o reelekcję.
Przed nowym dziekanem wyzwania. – 
Największe wyzwania przed adwokaturą 
są na szczeblu krajowym – mówi „Presti-
żowi“ mec. Łyczywek, który jest jedno-
cześnie członkiem Naczelnej Rady Ad-
wokackiej. – Ale lokalnie też mamy liczne 
zadania. Jednym z nich jest zagospodarowanie naszego ośrodka 
wypoczynkowego w Niechorzu. Pięknie położony przy plaży, ale 
niestety od lat nieremontowany. Może przy wsparciu NRA udałoby 
się zamienić go w nowoczesny ośrodek szkoleniowo – wypoczynko-
wy – zastanawia się dziekan. Nowy dziekan ma dwóch zastępców. 
Zostali nimi mec. Wiesław Fafuła oraz mec. Piotr Dobrołowicz, red.
naczelny miesięcznika In Gremio. Włodzimierz Łyczywek już pełnił 
funkcję dziekana w latach 1992 – 1998. Był też politykiem. W latach 
1994 – 1998 pełnił funkcję radnego Szczecina i wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej. W 2005 roku został senatorem PO. W 2010 
roku wystąpił z partii. Jest synem Romana Łyczywka, znanego 
obrońcy w procesach politycznych w PRL, a także Krystyny Łyczy-
wek, artystki – fotograficzki. Ma żonę Weronikę.                                br

a kolekcja przeznaczo-
na jest dla nowocze-

snych panien młodych, które 
lubią elegancką prostotę – 
mówi projektantka.- Chcia-
łam odejść od kipiących bo-
gactwem sukien.

 Kreacje od Bosskiej mają 
proste i bardzo kobiece faso-
ny. Królują gorsety, jedwab 
i delikatna koronka. Buty ko-
niecznie w naturalnym, beżo-
wym kolorze.

– I koniecznie z odsłonię-
tym palcem, gdyż taki fason 
optycznie wydłuża nogi - do-
daje Nowakowska. – W tym sezonie białe buty i pończochy nie są 
modne. Stawiamy na naturalność.

Nowa kolekcja, która oficjalną premierę będzie miała w sierpniu 
jest nie tylko ukłonem w stronę delikatnej elegancji, ale też w stronę 
Szczecina. 

- Sesja zdjęciowa, w której wzięła udział Angelika tak została przy-
gotowana by Szczecin był jej drugim bohaterem. – wyjawia szcze-
góły właścicielka CMŚ. – Zależy mi, by nasze miasto w końcu zaist-
niało na modowej mapie Polski. Dobrze, że mamy takie dziewczyny 
jak Sylwia Majdan czy Macademian Girl, brakuje jeszcze samym 
mieszkańcom luzu w ubieraniu się. Za mało koloru, za mało odwagi. 
Należę do tych osób, które będą próbowały to przełamać.           ad

a zdjęciach, które mi 
wysłała mailem nie 

było jakiegoś wielkiego szału, 
kilka amatorskich fotek pstryk-
niętych przypadkiem na waka-
cjach – wspomina Magdalena 
Lipiejko właścicielka agencji. 
– Zauważyłam niezłą figurę 
i coś fajnego w twarzy. Na 
pierwszym spotkaniu w agen-
cji spodobała mi się bardziej, 
ale była zbyt opalona (od red. 
– modelki muszą być natural-
nie blade) i miała zbyt mocno 
wyskubane brwi. Powiedzia-
łam jej, że chcąc być modelką 
musi zmienić nieco wizerunek, na bardziej naturalny. I zmieniła.

Tegoroczna maturzystka z Pełczyc do agencji zgłosiła się sama. 
W tydzień po podpisaniu kontraktu została potwierdzona przez 
jedną z czołowych agencji modelek na świecie Women Manage-
ment. Agencja Women, która reprezentuje takie sławy modelingu 
jak Natasha Poly, Angela Lindvall czy naszą rodaczkę Kasię Struss 
– zachwyciła sie nowicjuszką ze szczecińskiej agencji na tyle, że od 
razu zaprosiła ją do Paryża. Agencja Woman poprowadzi karierę 
Patrycji w Paryżu, a być może później w Mediolanie i Nowym Jorku, 
gdzie również ma swoje oddziały.                                                        ad
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Mocna opalenizna i wyskubane brwi. Kiedy Patrycja Biegal-
ska pojawiła się w drzwiach szczecińskiej agencji modelek 
ML Studio nie wyglądała jak dziewczyna z edytoriali. Po 
tygodniu i po kilku „poprawkach” trafiła do Paryża, gdzie 
dostała swoją pierwszą pracę dla włoskiego domu mody 
Fendi.

Zegarbiznesu.pl – to nowy portal naukowo - ekonomiczny 
w Szczecinie. Znajdziemy w nim informacje na temat kon-
dycji zachodniopomorskiej gospodarki.

Mec. Włodzimierz Łyczywek został nowym Dziekanem 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

Miss Polski 2011 Angelika Ogryzek została twarzą nowej 
kolekcji sukien ślubnych Bosska. To nowa marka, za któ-
rą stoi Monika Nowakowska, właścicielka Centrum Mody 
Ślubnej.

WYDARZENIA10 

Angelika Ogryzek

Włodzimierz Łyczywek



Marina Club Szczecin 



Wiele informacji można znaleźć w trójmiejskiej prasie na te-
mat Szczecina. Z prostego powodu – mamy sporo wspólnego 
– gospodarkę morską. Stąd porównania są nieustanne. Dziennik 
Bałtycki zarzucił np. władzom portów w Gdyni i Gdańsku, że nie 
wykazują zainteresowania odwiedzinami wycieczkowców, przez 
co liczba ich odwiedzin spadła. Dowodem na brak zaangażowa-
nia była nieobecność ich przedstawiciela na ważnych targach tu-
rystyki morskiej w Miami. Dziennik zauważył, że był za to delegat 
Szczecina, do którego „wycieczkowce wpływają sporadycznie“. 
No proszę, Szczecin też bywa przykładem dla innych.

W Szczecinie odbył się dwudniowy Kongres Morski. 750 
uczestników odbyło 60 debat i wzięło udział w dwóch bankie-
tach. Efekty zjazdu są nieznane. Wiadomo jedynie, że uczestnicy 
napisali list do premiera i wsadzili go do butelki. Podobno w ten 
sposób jest większa szansa, że do niego zajrzy. Wieść niesie, że 
już kolejne branże planują wysyłać swoje pisma m.in. w pudełku 
po czekoladkach, a nawet kartonie od DVD.

Hucznie świętował 20 – lecie nasz Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska. W Teatrze Polskim z tej okazji składano sobie 
gratulacje, wręczano medale i przemawiano. Najgorzej miał szef 
funduszu, do którego na scenie ustawiła się długa kolejka chęt-
nych do złożenia życzeń i wręczenia prezentu. W związku z im-
prezą pod teatrem swoje pojazdy podstawiły służby, któych ta-
bor sfinansowały m.in. z kasy funduszu. Była m.in. straż łowiecka, 
straż pożarna, której oprócz wozu z sikawkami przytargała przed 
teatr motorówkę. No bo, gdyby komuś z oficjeli zachciałoby się 
popływać? 

Rosną powierzchnie biurowe. W czerwcu w biurowcu Brama 
Portowa uroczyście swoje biuro otworzył nowy najemca – firma 
Genpact. Huczne otwarcie miał też Piast Office przy al. Piastów. 
Na najemców czeka Lastadia na Łasztowni, która nadzieje wią-
zała m.in. z Urzędem Marszałkowskim. Wszyscy trzymają kciuki, 
bo na razie ściąganie dużych najemców do Szczecina idzie dość 
ciężko. W tej dziedzinie nie mamy żadnych szans dorównać kra-
jowym liderom – Krakowowi, Wrocławiowi, czy Trójmiastu, ale 
może chociaż zmniejszymy dystans. 

Romuald Stachowiak – jako jedyny szczecinianin – znalazł 
się na tegorocznej liście najbogatszych Polaków wg tygodnika 
Wprost. Zajął 76 miejsce z majątkiem wycenionym na 360 mln 
zł. Oczywiście ranking nie w pełni oddaje rzeczywistość, gdyż 
wiele osób po prostu nie ujawnia swojego majątku. Ostatnią 
osobę w rankingu wyceniono na 200 mln zł. Ciekawe czy w sa-
mym Szczecinie znalazłoby się jeszcze kilka osób? W końcu do 
najpopularniejszych u nas pojazdów należą BMW i Mercedesy. 
I bynajmniej nie chodzi o stare modele. 

Ciężko za to jest u prawników. Przy czym „ciężko“ to pojęcie 
względne. Niemniej jest trudniej, bo zwiększyła się konkurencja. 
Zarówno u radców prawnych, jak i adwokatów. Jak mówią praw-
nicy korzystnie jest zgarnąć (wygrać konkurs) obsługę jakiegoś 
samorządu, bo to pewni płatnicy. A z klientami indywidualnymi 
różnie bywa. W tym roku do szczecińskich korporacji radców 
i adwokatów dołączy blisko setka kolejnych osób. Ciekawe czy 
zatem prawnicy podzielą los dziennikarzy, których płace syste-
matycznie spadają. Tego im nie życzymy.

Z podwórka krajowego. Ważny polityk partii rządzącej nie bę-
dzie kandydował na jej szefa, żeby nie rozbijać jedności. Cieszą 
się działacze, bo jedność jest najważniejsza. Jedność partii. Ogło-
sił to na Śląsku, gdzie z kolei przywódca tej samej partii zapewnił 
o utrzymaniu przywilejów emerytalnych dla górników. Wiadomo 
też, że wszystkie pieniądze obywateli, zbierane gdzie indziej, do-
stanie ZUS, bo dzięki temu wskaźniki państwa będą lepsze. Nie, 
nie, to nie lata 70. i nie chodzi o fotel pierwszego sekretarza, ani 
PZPR. To bieżące wiadomości z ostatniego miesiąca.

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.

MICHAŁ STANKIeWICZ
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Przy moście Cłowym w Szczecinie nurkowie w Odrze znaleźli 
bombę. Prawdziwą, wielką, aliancką, wojenną. Dzięki temu miesz-
kańcy miasta mogli zobaczyć pokaz umiejętności saperskich 
oraz pokaz ewakuacji połowy Szczecina. Dzięki temu wiadomo 
również, że są u nas jeszcze i takie bomby. Oprócz tych znanych 
w kraju i na świecie, na widok których męska część miasta poci 
się i z uznaniem szepcze: „ale bomba”.

Pojawił się pomysł, aby pewne miejsca w centrum miasta ja-
koś zagospodarować. No i wymyślono – wrócą pchle targi, czyli 
mydło, powidło, szmaty, granaty itp. eksponaty. Świetny pomysł. 
Ależ np. Aleja Kwiatowa zyska na atrakcyjności jeśli zapełnią ją 
np. obywatele z naręczami starych ciuchów, albo walizkami niko-
mu niepotrzebnych książek. Nie można było jej zamienić w coś 
podobnego jak Aleja Fontann? 

W Wałczu pojawił się prezydent RP Bronisław Komorowski. Na 
dłuższą chwilę centrum tego miasta zamieniło się w zakopiańskie 
Krupówki, bo jaśnie panujący „strzelił” sobie kilkadziesiąt zdjęć 
z mieszkańcami. Radości co nie miara. Potem jeszcze łaskawie 
pochwalił żubry żyjące w podwałeckich lasach – że zdrowe i takie 
tam. Żubry odryczały zadowolone, że ktoś je docenił, antybioty-
ków do jedzenia im, jak kurom, nie dosypał i w dodatku przyje-
chał bez broni. A jak powszechnie wiadomo prezydent przecież 
lubi chwycić za dubeltówkę.

Szczecińscy i zachodniopomorscy związkowcy, przede wszyst-
kim z Solidarności przez tydzień biwakowali na Wałach Chro-
brego. Dosłownie. Wyglądało to jak wesołe miasteczko, mini 
cyrk, tabor cygański, albo kolejny transport osadników zza Buga 
w 1945 roku (niepotrzebne skreślić). Namioty, kotły z grochówką, 
zagroda z żywymi zwierzętami gospodarskimi. Niemieccy i skan-
dynawscy turyści, którzy pojawili się na Wałach byli zachwyceni! 
I czyż prezydent Marian Jurczyk nie miał racji nazywając Szczecin 
„wiochą z tramwajami”? Wizjoner, po prostu wizjoner.

I niech ktoś powie, że nasi radni miejscy nie są skuteczni. Artur 
Szałabawka z PiS odkrył, że pomnik tzw. zwrotniczego usytuowa-
ny vis a vis Dworca Głównego PKP jest notorycznie obsikiwany 
i zanieczyszczany m.in. przez okolicznych bezdomnych. A tu 
upały, fetor nieznośny unosi się w powietrzu, turyści kręcą no-
sem, że Odra zanieczyszczona itp. historie. Miasto zareagowało 
na interpelację radnego błyskawicznie. Pomnik zostanie umyty. 
Podobno na zwrotnicy, którą posąg trzyma w swych spracowa-
nych dłoniach ma zawisnąć choinka zapachowa, a on sam będzie 
spryskiwany odświeżaczem, tuż przed każdym weekendem. 

A na koniec kolejny odcinek szczecińskiego serialu pt. „Dziw-
ne losy palmy Rozalii”. Przypomnijmy: kilka tygodni temu Zakład 
Usług Komunalnych posadził tuż przy Bramie Królewskiej palmę 
– prezent od jednej z mieszkanek miasta pani Rozalii. Ale roślinie 

chyba nie przypadła okolica do gustu. Bo brązowieje i usycha. 
ZUK co prawda twierdzi, że walczy o nią jak szalony. Ale niewy-
kluczone, że to robota: a/ określonych sił wrogich prezydentowi 
Szczecina, b/ jakiś typ przegoniony spod dworca PKP, nie mo-
gący już załatwiać naturalnej potrzeby w towarzystwie zwrotni-
czego, mści się na roślinie (ewentualnie w grę wchodzi wersja 
okolicznych psów, które również mogły sobie upatrzeć palmę) 
lub c/ rzeczywiście bidulka usycha. Szkoda. Niektórym jak palma 
odbije, to trwa to zdecydowanie dłużej, niż byt tej rośliny u wrót 
Bramy Królewskiej.

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

DARIUSZ STANIeWSKI
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MNIe
ROZMAWIAŁA: DARIA PROCHENKA / FOT. MAREK STRASZEWSKI/PANI

Mogła być śpiewaczką operową, ale 
zdecydowała się na muzykę pop. 
Kiedyś cała Polska nuciła jej „Dia-
mentowy kolczyk” i „Zima lubi dzieci”. 
Co porabia dziś Anna Jurksztowicz 
i dlaczego unika szumu medialne-
go? Specjalnie dla Prestiżu zgodziła 
się na rozmowę o przeszłości i teraź-
niejszości.
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latach 80. zaśpiewała Pani wiele przebo-
jów, później piosenki w serialach i… znik-
nęła Pani ze sceny. Czy tak pochłaniające 
było macierzyństwo?

Anna Jurksztowicz: Rzeczywiście, kiedy 
miałam małe dzieci pracowałam mniej, zwłaszcza rezygnowałam 
z pracy, która wiązała się z podróżowaniem, ale to nie prawda, że 
w ogóle zniknęłam ze sceny. Nagrywałam piosenki do filmów, seria-
li, śpiewałam dzieciom dla produkcji Disney’a. Oprócz prowadzenia 
domu, prowadziłam też biznes, założyłam moją firmę publishingo-
wą, produkowałam muzykę do filmów, reklam oraz promowałam 
twórczość innych artystów.

Wielu artystów hołduje zasadzie „nieważne jak, byleby mówi-
li…”. O Pani nie jest głośno w me-
diach. Celowo? 

Nie unikam rozgłosu. Nie potra-
fię jednak się przełamać, aby opo-
wiadać o swoim życiu osobistym, 
a jak wiadomo to jest towar, który 
najbardziej interesuje media. Wie-
le razy rezygnowano z wywiadu ze 
mną, gdy mówiłam, że chcę roz-
mawiać o muzyce. 

Jest Pani wydawcą i producen-
tem muzycznym. Czy trudno jest 
wejść w taką rolę, gdy wcześniej 
było się na pierwszej linii, na sce-
nie?

Chyba łatwiej. Ale kiedy produ-
kuję duże koncerty czy festiwale, 
to przeważnie sama na nich nie 
występuję, bo nie potrafię się 
skoncentrować na obydwu czyn-
nościach. 

Jako producentka jestem inną 
osobą. Taka praca generuje wiele 
problemów, spraw do opanowa-
nia, to także ciężka fizyczna praca. 
Chociażby fakt, że trzeba cały czas 
biegać, a ustalając coś, głośno 
mówić podczas prób. Nie ma tu 
miejsca na koncentrację przed 
wyjściem do publiczności. Kiedy 
śpiewam, to przed wyjściem na scenę milczę, prawie nic nie jem. 
Więc te dwie funkcje są kompletnie różne. Ale też dzięki temu, że 
jestem po obu stronach, potrafię się zaopiekować innymi artystami, 
bo rozumiem ich świat. 

Dla organizatorów z kolei też jestem wyrozumiała i nie stawiam 
wygórowanych żądań.

Lata 80. w modzie były bardzo specyficzne i charakterystyczne. 
Trwała ondulacja, poduszki na ramionach itp. co Pani myśli wspo-
minając tamte czasy i oglądając zdjęcia z tamtych lat? 

Myślę że byliśmy hipsterami. Przynajmniej tak wyglądamy. Mało 
kto już pamięta, że wtedy w sklepach nic nie było, ani żarcia, ani 
ciuchów. Jak sobie człowiek nie przywiózł tkaniny z zagranicy, bu-
tów i innych scenicznych gadżetów, to mógł występować jedynie, 
cały na czarno, stawiając na duchowość w Piwnicy pod Baranami. 
Albo minimalistycznie jak w muzyce rockowej. A ja poszłam w stro-
nę muzyki pop. Musiałam być słodka, śliczna, trochę smutna. Oczy-
wiście naśladowaliśmy zachód, więc ta moda przyszła zza granicy. 

Każdy chciał wyglądać jak Madonna, Whitney Houston, czy Kim 
Wilde. Modę lat 80. wygenerował więc bogaty Zachód, a nie szary 
Wschód. My jesteśmy niewinni.  

Artyści aktualnie bardzo dużo uwagi przywiązują do swojego 
wizerunku nie tylko scenicznego. Czuje Pani presję środowiska, 
czy na co dzień jest po prostu Anią?

Moją pierwszą stylistką była - jeszcze wtedy modelka i początku-
jąca fotografka - Lidia Popiel. Pamiętam jaka byłam zadowolona, 
kiedy wymyślała mój wygląd, mając do dyspozycji dosłownie kilka 
rzeczy. Poprzez fryzury i makijaż, potrafiła wymyśleć do każdej pio-
senki inny „look”. Dlatego lubię poddać się jakiejś koncepcji i „zro-
bić się” na scenę, bo rozumiem że to jest miejsce wyjątkowe, gdzie 
do wyjścia trzeba się przygotować. Podczas mojego recitalu prze-
bieram się kilka razy, robię rewię mody, a publiczność to kocha.

Często współpracuje Pani z mężem, łatwiej jest pracować z bli-
ską czy z obcą osobą? 

I łatwiej i trudniej. Łatwiej, kiedy sami mamy wpływ nie wiele istot-
nych spraw, a muzyka jest wyższą instancją i tutaj nie ma między 
nami nieporozumień. Trudniej z kolei, kiedy musimy uczestniczyć 
w różnych ludzkich rozgrywkach i jeżeli nie rozpoznamy manipula-
cji, to można bardzo łatwo zaliczyć – jak to się dzisiaj mówi – wpad-

kę. Dlatego nie raz żałowałam, że 
razem pracujemy, bo lepiej się żyje 
jeśli w domu można przynajmniej 
psychicznie od pracy odpocząć.

Proszę opowiedzieć jak wyglą-
da życie muzyków. Czy od rana 
wstaje Pani „z piosenką na ustach” 
i kładzie się spać przy nutach for-
tepianu, czy wbrew pozorom re-
laksuje się Pani bez dźwięków?

Każde z nas robi swoje rzeczy, 
a dom jest dość duży więc sobie 
nie wchodzimy w paradę. Ja sta-
ram się nie śpiewać kiedy mąż jest 
w domu, bo wiem, że on cały czas 
ma w głowie muzykę. Nie śpie-
wam, bo to tak jak bym chciała 
nakarmić najedzonego. Nie włą-
czamy muzyki sączącej się, bo jak 
czegoś słuchamy to nie możemy 
robić nic innego, Więc kiedy nie 
pracujemy, wolimy ciszę. W aucie 
słuchamy audiobooków.

Pani historia z muzyką zaczęła 
się od nauki w szkole muzycznej. 
Czyj to był pomysł, czy rodzice Pa-
nią nakierowali? 

Pokierował mną Duch Święty. 
Mówię poważnie. Moi rodzice 
mną nie kierowali, bo mama była 

samotną matką, prawie cały dzień spędzała w pracy. Śpiewałam 
od dziecka w chórku kościelnym i odtąd się wszystko ładnie poto-
czyło. Schola, Pałac Młodzieży, szkoła muzyczna, matura i w końcu 
profesjonalna scena. Pierwsze pieniądze zarabiałam na śpiewaniu 
już w wieku 16 lat i nie muszę dodawać, że zarabiałam więcej niż 
mama. Duch Święty sobie ze mną poradził.

Była Pani solistką specjalizująca się w spirituals. Co to jest takie-
go i skąd fascynacja taką muzyką?

Pomimo, że wszyscy znają mnie z przebojowych piosenek oraz 
muzyki do filmów i seriali TV, od wielu lat mam w swoim „podziem-
nym” repertuarze utwory wspierające praktyki duchowe. To właśnie 
jest muzyka spirituals & gospels, kantyczki karmelitańskie, a obec-
nie śpiewam hinduskie mantry oraz klasyczne i współczesne pieśni 
do tekstów wybitnych poetów (np. L. da Ponte; W. Szymborska; F.G. 
Lorca; Cz. Miłosz – przyp. red.). Bardzo sobie cenię taką uducho-
wioną muzykę. To jest esencja i cała najważniejsza wartość muzyki. 
Nie ma tu wirtuozerii, bo człowiek w pewnym momencie nic już nie 

w
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Nie unikam rozgłosu. 
Nie potrafię jednak 
się przełamać, aby 
opowiadać o swoim 
życiu osobistym, 
a jak wiadomo to jest 
towar, który najbardziej 
interesuje media.

Kiedy przyjeżdżam 
do Szczecina, chodzę 
po ulicach pieszo. 
Znam tu każdą płytę 
chodnikową.



musi udowadniać. Nagrałam teraz nowy album właśnie z muzyką 
kontemplacyjną. A skąd ta fascynacja? Nie wiem, chyba od Ducha 
Świętego.

Miała Pani też przygodę muzyczną z Bolterem? To w pewnym 
sensie protoplasta disco polo, zespół kojarzony z weselami, z bar-
dzo prostą i oszczędną aranżacją. Jak wokalistka gospel, występu-
jąca na konkursach jazzowych odnalazła się w Bolterze?

Bo zespół ten narodził się z wygłupu. Śpiewałam wtedy z po-
znańskimi Gospelsami i na próbie robiliśmy sobie muzyczne żarty 
śpiewając piosenkę Georga Bensona „Give me the Night”. Następ-
nego dnia nasz pianista Sławek Sokołowski napisał i przyniósł na 
próbę swój polski ekwiwalent „Daj mi tę noc”. Zaproponował żeby-
śmy to nagrali, bo nie mamy przeboju. Niestety większość nie była 
zachwycona pomysłem i zespół się rozleciał. Ta zachwycona część 
zaczęła grać i rozwijać się w stronę disco polo. Było to zamierzone 
i wykalkulowane na biznes i sukces osiągnęli. Ja nagrałam jeszcze 
dwie bardzo ładne popowe piosenki Sławka i… nasze drogi też się 
rozeszły. Zresztą miałam już swój Diamentowy Kolczyk – też zupeł-
nie inny muzyczny świat.

W latach 80. i 90. sporo podróżowała Pani po festiwalach, jaki 
kraj i miejsce szczególnie Pani wspomina?

Wszystkie festiwale bardzo lubiłam. Był czas, że miałam tam swo-
ich znajomych, bo wtedy byli dyżurni muzyczni reprezentanci, a ja 
byłam właśnie dyżurną z Polski. We Włoszech występowałam wie-
lokrotnie, miałam tam 14 tras. Podobnie w Turcji – grałam niezapo-
mniane koncerty z najwybitniejszymi polskimi muzykami jazzowymi 
( z Jan Ptaszyn Wróblewski, Jarek Śmietana, Andrzej Jagodziński – 
przyp. red.) . Bardzo lubiłam też śpiewać w Niemczech – koncerty 
tam to była ogromna przyjemność, bo publiczność tamtejsza jest 
bardzo wrażliwa, osłuchana, podobnie jak w Rosji, a kiedyś ZSRR. 
O każdym z tych krajów i zagranych tam koncertach mogłabym 
Pani opowiedzieć wiele historii, których by wystarczyło na oddziel-
ny wywiad…

Czy żałuje Pani jakiejś swojej decyzji, która mogłaby mieć wpływ 
na Pani życie albo karierę?

Miałam zostać śpiewaczką operową. To, że przypadkowo kiedyś 
spotkałam na schodach szkoły muzycznej osobę, dzięki której zmie-
niłam plany, może być uznane za taką właśnie sytuację. Ale niczego 
nie żałuję. Jestem otwarta na to, co dzieje się w moim życiu i obser-
wuję sobie. 

W pewnym momencie postanowiła Pani na stałe opuścić ro-
dzinny Szczecin…

Wyjechałam ze Szczecina na dobre w 1995 roku. Wcześniej wy-
jeżdżałam i wracałam, ale wtedy w 1995, właśnie zapisałam moje 
dzieci do szkoły w Warszawie i już nie musiałam do Szczecina wra-
cać. Po prostu stwierdziłam, że mam dość mieszkania w hotelach 
i zbudowałam dla nas dom pod lasem, w pięknym miejscu, blisko 
Warszawy.

Co jest takie w tym mieście, że każda gwiazda w pewnym mo-
mencie musi zdecydować się na przeprowadzkę? Czy, aby robić 
karierę faktycznie trzeba mieszkać w Warszawie?

Tak. Kiedyś tak było. Częste wizyty w stacjach telewizyjnych, kon-
certy, próby z zespołem, w którym wszyscy są stąd, w moim przy-
padku także praca przy filmie, praca mojego męża, a wtedy jeszcze 
łatwość wyruszania w świat. Teraz ze Szczecina także jest łatwo po-
dróżować, ale 20 lat temu z Warszawy było prościej. Obecnie mam 
zespół w Berlinie i często dojeżdżam tam na próby. 

Czuje się Pani jeszcze szczecinianką?
Czuję się szczecinianką. Jestem z tym miastem zrośnięta. Czuję 

tu każdy kąt. 
Kiedy przyjeżdżam, chętnie chodzę po ulicach na pieszo, idę 

w ciemno lub jak koń do stajni. Znam każdą płytę chodnikową. Byłam 
kiedyś zła, że chodniki szczecińskie przez tyle lat były nieremontowa-
ne, to teraz jestem zła, że je wyremontowali, bo się trochę pozmie-
niało (śmiech). Ale Warszawę też lubię. Są tam przepiękne miejsca, 
chociaż jak powiedziałam ja w ogóle nie mieszkam w Warszawie.

Tęskni Pani za Szczecinem? 
Tęsknię. Lubię Park Kasprowicza, aleję Wojska Polskiego, Pogod-

no, Głębokie, Śródmieście. Bardzo lubię dawny Pałac Młodzieży 
(Dzisiaj Willa Lentza – przyp. red.), bo tam spędziłam jako dziecko 
sporo czasu. Mam swoje trasy. Teraz też lubię cmentarz, bo w ze-
szłym roku zmarł mój brat i tam teraz sobie do niego chodzę.

Dzisiaj mamy już własną Akademię Sztuki z wydziałem wokali-
styki, myślała Pani o tym aby jako szczecinianka rozpocząć jakąś 
współpracę z AS? 

Może? Musiałabym zrobić doktorat w dziedzinie muzyki. A ja się 
wzięłam za doktorat w dziedzinie prawa. Mogłabym uczyć muzy-
ków prawa autorskiego, czyli jak dbać o swoje interesy, umowy. 
Muzycy w tej materii często są kompletnie bezradni. 

Czy podczas wychowania dzieci ważne dla Pani było aby także 
ukierunkować je muzycznie? 

Chciałam dzieciom dać to, co było ważne dla mnie. To oczywiste, 
że wychowujemy je tak jak umiemy najlepiej. A więc miały powie-
dziane, że szkoła muzyczna i języki obce to jest absolutne minimum. 
Córka była „japońskim dzieckiem”, tzn., może trochę zbyt przecią-
żonym, a syn miał więcej luzu, bo już się na córce nauczyłam od-
puszczać. 

Jak Radzimir pewnego razu powiedział, że do szkoły muzycznej 
już nie pójdzie, to się zgodziłam bez awantur. Po dwóch latach prze-
rwy wrócił tam, tyle że sam się zapisał, bo ja nie traktowałam tego 
poważnie. Córka pomimo, że skończyła szkołę muzyczną w klasie 
skrzypiec, ukończyła później także filozofię i prawo. Muzykiem nie 
została, skończyła jako adwokat - choć uroczyste ślubowanie świeżo 
upieczonych mecenasów odbywało się w Filharmonii Narodowej 
(śmiech). A Radzimir żyje z muzyki i chyba już tak zostanie. Chociaż 
miewał chwile buntu, prawdą też jest, że pracował z nami z wielką 
pasją od 10 roku życia, więc to było do przewidzenia.

Jaka jest Anna Jurksztowicz? 
Jestem fajna, coraz fajniejsza i myślę, że inni też tacy są. 
Dokąd Pani zmierza?
Nie zmierzam w żadną szczególną stronę. Obserwuję sobie ten 

świat i wyciągam wnioski. Od czasu do czasu, gdy mam coś do po-
wiedzenia wychodzę do ludzi, śpiewam, coś napiszę. Chciałabym 
jak najdłużej móc testować tę niezwykłą więź jaka jest między arty-
stą, a publicznością.

Dziękuję za rozmowę
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Anna Jurksztowicz 
(ur. 1963 roku), szczecińska wokalistka 
i producent muzyczny. Laureatka wielu polskich 
i zagranicznych festiwali i konkursów 
muzycznych. Dużą popularność zyskała w latach 
80. dzięki przebojom „Diamentowy kolczyk”, 
„Stan pogody” czy „Hej Man”. Występowała 
z zespołem Bolter, tworzyła również programy 
dla najmłodszych. Współpracowała z Jackiem 
Cyganem przy programie “Dyskoteka pana 
Jacka”. Wiele dzieci nuciło wówczas przebój 
„Zima lubi dzieci”. Ma na swoim koncie 
nagranie takich piosenek jak „Matki, żony 
i kochanki”, „Czułość i kłamstwa”, „Na dobre 
i na złe”, czy „Ranczo”. W serii płytowej 
poświęconej muzyce współczesnej pt. Modern 
Classics from Poland jej firma wydawnicza 
Si Music promuje twórczość kompozytorską. 
Prywatnie jest żoną kompozytora Krzesimira 
Dębskiego oraz mamą Radzimira i Marii. 
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Byliśmy hipsterami 
(…). Każdy chciał 
wyglądać jak 
Madonna, Whitney 
Houston, czy Kim 
Wilde.



Zakochany w Szczecinie, obywatel świata i wielbiciel kobiet, piewca 
prawdy, który rzadko używa telefonu… Lex Drewiński, jeden z najwy-
bitniejszych plakacistów na świecie.

potykamy się na Akademii Sztuki, w chwilę po za-
kończeniu dyplomów Pana studentów. Bycie pe-
dagogiem, nauczycielem jest dla artysty ważne?

To jest dla mnie ogromnie ważne, to jest do-
pełnieniem mojej osoby. Nie wyobrażam sobie 
innej kooperacji niż ze szkołą. Przy ponad dwu-
dziestoletnim równoległym nauczaniu studen-
tów niemieckich poświęcenie mojej uwagi także 

studentom polskim, to doskonała okazja do wychwycenia w pro-
jektowaniu ewentualnych różnic i podobieństw po obu stronach 
Odry. Dodatkowym uzupełnieniem jest to, że przyjeżdżam do swo-
jego rodzinnego miasta, do Szczecina.

Mieszka pan w Berlinie, pracuje w Szczecinie, podróżuje po całym 
świecie. Jak z tej perspektywy wygląda pana rodzinne miasto?

W Szczecinie byłem zawsze zakochany, to miasto mnie fascy-
nowało. Abstrahując od wojny, faszyzmu, od polityki, patrząc na 
nie teraz, odnoszę wrażenie, że jednego dnia pojawił się statek 
kosmiczny, który zabrał wszystkich mieszkańców i tylko my zosta-
liśmy. Tęsknota za Szczecinem sprzed czasów komunizmu zawsze 
podtrzymywała mnie na duchu. Wydawało mi się, że było lepiej, nie 
było tej szarości komunizmu. Do tej pory to we mnie pokutuje. Cie-
szy mnie, że wreszcie powstają tutaj nowe ciekawe budowle takie 

jak, np. Filharmonia Szczecińska, ale ciągle smuci wybiórczy sto-
sunek do zabytków z przeszłości. Przykładem tego jest zdławienie 
i upolitycznienie inicjatywy kupców szczecińskich mającej na celu 
odtworzenie pomnika Sediny. 

A jego bliskość z Berlinem?
Jest tylko na mapie. Szczecin jest jeszcze nieodkryty. Zaryzyko-

wałbym stwierdzenie, że nikt go nie zna w Niemczech. Nie znam 
nikogo, kto odwiedził to miasto, kto zna jego historię. A przecież 
urodziła się tu Maria Fiodorowna i Katarzyna II, obie Niemki z uro-
dzenia. To jest źle reklamowane, o tym w ogóle się nie mówi. Z kolei 
Szczecin, poprzez swoje położenie, powinien to wykorzystać i od-
cinać od tego kupony. Sprawcom „przebudowy” domu, w którym 
urodziła się caryca Katarzyna II (ul. Farna 1), kazałbym za karę przy-
wrócić pierwotny stan budynku! W ten sposób można byłoby stwo-
rzyć muzeum Katarzyny II, do którego turyści z Zachodu mieliby 
znacznie bliżej niż, do St. Petersburga lub Carskiego Sioła.

Historycznie nie istniejemy, a artystycznie?
Wydaje mi się, że tak. Przykładem są nasi studenci, ich prace 

zwłaszcza dyplomowe, które miałem okazję przed chwilą oceniać. 
Są na bardzo wysokim poziomie.

Jest pan obywatelem świata, osobą która znana jest z tego, że nie 
ma telefonu, co w dzisiejszych czasach uchodzi za ekstrawagancję.
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Niestety już mam telefon. 
Co się stało?
To jest związane z moimi przyjazdami do Szczecina. Jeżdżąc po 

świecie nie potrzebowałem telefonu, to były wyjazdy, nie tak częste 
jak do Szczecina. Wystarczał Internet. W telefon zaopatrzyłem się ze 
względu na moją żonę, żeby z nią mieć kontakt. Nie korzystam za to 
z niego w innych, niż rodzinnych, sytuacjach. Prawie go nie używam. 
Nie jestem uzależniony od gadżetów, nie mam profilu na Facebo-
oku i bardzo dobrze mi z tym. Zabrnięcie w tym może doprowadzić 
do paranoi.

W jednym z wywiadów powiedział pan coś zaskakującego, że 
mężczyźni to odpady, a my byśmy sobie doskonale poradziły bez 
was.

Uważam kobiety za wyższe stadium w rozwoju. Jesteśmy darmo-
zjadami. Kobiety rządziłyby światem o wiele lepiej bez nas. Kobie-
ta jest osobą bardziej odpowiedzialną, ma poważniejszą rolę do 
wypełnienia niż mężczyzna, bo nie tylko daje życie, ale jeszcze się 
o nie troszczy. Mężczyźni nie są do tego zdolni. 

Nie ma w tym trochę kokieterii?
Czy nie było kokieterii w Pani poprzednim pytaniu, kiedy nazwała 

mnie Pani „obywatelem świata”?
Jest pan bardzo czujnym obserwatorem rzeczywistości. Pana 

twórczość jest tego najlepszym przykładem. Śledzi pan na bieżą-
co wiadomości ze świata?

Kiedyś zawsze miałem włączony telewizor. Jednym okiem oglą-
dałem telewizję, a drugie oko kierowałem na monitor komputera, 
na którym robiłem swoje rzeczy. I tak mi zostało do dziś, tylko, że 
doszło do tego polskie radio i kanał Youtube. Natłok wiadomości 
mam cały czas i to mnie szalenie interesuje. Przypomina mi się wy-
powiedź jednego z hiszpańskich reżyserów (Luis Buñuel), który tuż 
przed śmiercią wyznał, że jednego będzie żałował, a mianowicie 
tego, że nie będzie mógł wstać z grobu żeby kupić gazety.

Co pana ostatnio poruszyło, zainspirowało?
To, co się dzieje np. w Turcji. Cały czas jesteśmy politycznie ata-

kowani przez niewybredne rządy. To mnie nie tyle inspiruje, ja je-
stem tym atakowany. Moje plakaty są formą obrony. Przeżywam to 
zbyt osobiście, żeby mój plakat był tylko komentarzem. Gdybym 
miał swoją trybunę to mógłbym mówić to, co myślę, a ponieważ nie 
mam to wyrażam się za pomocą twórczości. 

Życie w Polsce też pan uważnie śledzi? Żyjemy w ciekawych 
czasach…

Z jednej strony czasy są bardzo dobre, bo można wyjeżdżać, 
swobodnie podróżować. Z drugiej strony, epokę w której żyjemy 
można porównać do absolutyzmu. Wykonujemy wszystkie polece-
nia, które przychodzą z góry. My jako obywatele nie mamy wpływu 
na nic. To jest smutne.

Pozostając w temacie, niepokojące jest ostatnio ożywienie ru-

chów nacjonalistycznych. Dobry temat dla takiego artysty jak pan? 
Określenie tego w kategoriach atrakcyjności tematu jest zbytnim 

uproszczeniem. W mojej twórczości poświęcenie uwagi podob-
nej tematyce to przecież nic nowego. Skomentowałem powyższe 
„ożywienia” w moich plakatach takich jak np.: „Nostalgia” (1993), 
„Germania 2000?” (1993), „Za pięć dwunasta” (1994), „To nie my, to 
Niemcy?” (1966), a ostatnio w dyptyku pt. „Naród poetów i myśli-
cieli” (2010), poświęconym zamordowaniu polskich profesorów.

Czy dla artysty są tematy tabu?
Jestem przeciwko jakiemukolwiek tabu, to jest głupota. Jestem 

za prawdą. Tylko mówiąc o wszystkim możemy zrozumieć siebie 
i innych.

Mówi pan przy pomocy plakatów. No właśnie, skąd fascynacja 
tą formą wypowiedzi?

Pierwszą moją miłością było kino. Idąc do kina zauważałem naj-
pierw plakat. Często przyklejałem nos do gabloty kinowej przy ki-
nie Kosmos, gdzie oglądałem godzinami zdjęcia z filmów, wtedy 
jeszcze czarno-białe. To był dla mnie świat nierealny, który chronił 
mnie przed światem realnym, czyli komunizmem. Kino było moją 
ucieczką, a po drodze do kina napotykałem plakat. Nie mogłem go 
zignorować. Przy okazji: żyjemy w czasach, kiedy kino Helios znaj-
duje się w byłych Delikatesach, a w kinie z prawdziwego zdarzenia 
jakim był Kosmos planuje się urządzenie sieci sklepików!? Zakrycie 
jego zabytkowej fasady wybudowaniem nowej kamienicy to kolej-
ny poroniony pomysł.

Pamięta pan ten pierwszy?
Ten, który utkwił mi chyba najbardziej w pamięci to był plakat 

do westernu pt. „W samo południe” Mariana Stachurskiego z 1959 
roku. Nawiasem mówiąc stał się on inspiracją do plakatu wyborcze-
go Solidarności pt. „W samo południe, 4 czerwca 1989”.

Plakat jest formą użytkową, gdzieś na pograniczu sztuki i ko-
mercji. Dlaczego nie reklama tylko „obrona” przed niekoniecznie 
różową rzeczywistością?

Ja też sprzedaję towary, tylko moje towary mają inne nazwy. Np.: 
„rasizm”, „nietolerancja”, „wojna”, „bieda”, „zanieczyszczenie środo-
wiska naturalnego” itd.

Pana plakaty według niektórych tworzą polska szkołę plakatu, 
czyli to, co najlepsze w polskiej grafice użytkowej, znane także 
poza granicami naszego kraju.

Jestem ze Szczecina więc nie wiem czy jestem z Polski. Ale żarty 
na bok. Nie utożsamiam się z polską szkołą plakatu. Jestem Drewiń-
ski. Nazywanie mojej twórczości w ten sposób, to nadużywanie tej 
nazwy. Tę szkołę stworzyli inni ludzie, tacy jak mój profesor Walde-
mar Świerzy. Ja nie należę do tej generacji. Moja szkoła nazywa się 
Lex Drewiński. Nieważne czy jesteś z Polski, Chin czy Belgii, ważne 
jest to, co masz do powiedzenia.

Dziękuję za rozmowę. 
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Lex Drewiński, jeden z najlepszych plakacistów 
na świecie, urodzony w Szczecinie od prawie 
30 lat mieszka na stałe w Berlinie. Początkowo 
działał jako niezależny grafik - m.in. projektując 
plakaty dla warszawskiego Pol-Filmu. 
Następnie, pracował jako reżyser i scenarzysta 
w Studio Filmów Animowanych w Poznaniu. 
Od 1992 roku do chwili obecnej profesor Grafik 
Design w Fachhochschule Potsdam 
w Poczdamie (Niemcy), równolegle od roku 
2010 profesor w Akademii Sztuki w Szczecinie 
na Wydziale Projektowania Graficznego. Ma na 
koncie ponad 150 nagród i wyróżnień, głównie 
międzynarodowych. 



Muzyk, tekściarz, wokalista zespołu Chorzy (do niedawna Chorzy na 
Odrę), prowadzi także solowy projekt Feng Szuja. O pracy, którą uwiel-
bia, psychofankach, alkoholu i Szczecinie do którego permanentnie 
powraca – Olek Różanek.

lku obok naszej rozmowy znajduje się Twoje 
dossier. Nie będziemy, zatem rozmawiać o 
Twoich dokonaniach, ale o ich… praprzyczy-
nach. Słowem, pogadamy o Tobie, oczywi-
ście w kontekście Twojej twórczości. Mogę?

Nie.
I tak spróbuję… Podobno masz niespoty-

kaną umiejętność czytania od tyłu… Zatem 
jak będzie magazyn szczeciński Prestiż?

(red. Po mniej więcej 2 sekundach): Żitserp iksńicezczs nyzagam
Jak to możliwe? 
Nie wiem, lubię wysiłek intelektualny. Każdy człowiek w znanym 

jedynie sobie celu używa wyobraźni, którą uruchomić można wszel-
kim zmysłem. U mnie w latach licealnych wykształcił się, niestety jak 
widać w niepraktycznych celach, zmysł widzenia, kiedy to uczęsz-
czałem do Liceum Plastycznego. Widzę więc obrazem, w którym 
przestawiam szyki. 

I przekładasz go na muzykę…
Nasz „plastyk” wykształcił wielu muzyków.
Nie masz muzycznego wykształcenia, nie znasz do końca nut i 

tych wszystkich technicznych niuansów. Jak zatem wygląda Twój 
proces twórczy, jak powstaje melodia, jak ją zapisujesz? 

Na pewno chaotycznie, ale ja bardzo lubię chaos. Mam do sie-

bie sto procent zaufania w temacie kreacji muzyczno - słownej i nie 
podchodzę do pracy nad piosenką z dozą obaw. A w Chorych to w 
ogóle jest miód, bo razem pracujemy nad muzyczną formą wyrazu 
moich treści, że tak powiem. Kiedy gra mi w głowie temat, sięgam 
po dyktafon w telefonie, a w domu przekładam te imitacje werbal-
ne na gitarę. Uwielbiam swoją pracę. 

Skoro przy melodii jesteśmy, najpierw jest melodia do tekstu 
czy odwrotnie. 

Metod jest wiele i na pewnym etapie można stosować je wymien-
nie. To trochę jak z kurą i jajkiem: nie ma sensu upierać się przy jed-
nym, choćby dogłębnie sprawdzonym modelu pracy. Oczywiście, 
pod melodię pisze mi się trudniej, szukam wtedy słów o wyjątko-
wych krągłościach, żeby dało się nimi dźwięki i tematy oplatać. I tym 
sposobem miejsce pracy staje się domem uciech.

W tekstach piosenek sprzedajesz swoją wizję świata, gust, skry-
te emocje, nawet da się wyczytać Twoje poglądy polityczne, to 
kreacja czy prawda?

Oczywiście, że kreacja, ale kreacja i prawda nie wykluczają się. 
Można powiedzieć, że jestem szczery inaczej, bo w kontakcie bez-
pośrednim bywam równie często postrzegany jako osoba bezcere-
monialna, co skryta. W tekstach jest za to dystans, wynikający z od-
ległości, jaką dzielą ze sobą twórca, dzieło i odbiorca. Za pomocą 
słów obnażam wnętrze, w które od lat jestem zapatrzony (Mega-
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loman). Wreszcie cały ten dystans, dzięki kreatywnej współpracy z 
własnym ego, przenosi się na codzienność i relacje. Przelewam cię-
żar życia z samym sobą na postać, którą muzycznie kreuję. Jest mi 
dużo lżej, a prawdy nie ubywa. Pozostał za to inny ciężar (Jedzenie 
robi mnie w balona).

Twoje muzyczne alter ego, obok lidera Chorych, to sceniczna 
postać FeNG SZuJA, jak to rozumieć, bo to się wyklucza…?

Feng Szuja to szuja z zasadami. W moim przekonaniu to bardzo 
trafna i obrazowa nazwa projektu solowego, identyfikująca wspo-
mnianą przez Ciebie postać sceniczną, w której zawieram ile tylko 
mogę samego siebie. Trochę szuja, trochę feng.

Jesteś wrażliwy na społeczeństwo i jego problemy. Jak je dia-
gnozujesz? 

Gatunek wykonywanej przez Chorych muzyki to rock społecz-
ny, a takie określenie do czegoś jednak zobowiązuje. Mnie bije po 
uszach głupota, staję więc do niej na kontrze, choć sam nierzadko 
bywam głupi. A wrażliwy jestem raczej na własne problemy, przez 
co moje teksty nabierają w ostatnim czasie wyjątkowo osobistego 
wymiaru. 

Mam wrażenie, że codzienną prasę i tym samym współczesne 
problemy Polski i świata, znasz na pamięć?

Łapię co mogę i odnoszę do tego co już wiem. Powiedziałbym o 
sobie, że jestem dobrze poinformowany, gdybym czytał dziennie 
sto tysięcy gazet w dwudziestu językach, miałbym wtedy odniesie-
nie do faktów i w pełni własne zdanie. Jednemu, dwóm mediom, 
po prostu nie ufam.

Podobno jesteś zakochany w Szczecinie? Za co?
Za policentryczność, która nie wiedzieć czemu stanowi dla nie-

których problem. Krew mnie zalewa, kiedy słyszę że komuś tu cen-
tralnego ryneczku brakuje. 

A opuściłbyś Szczecin, piję tu do możliwości wielkiej, ogólno-
polskiej kariery? Jeśli tak to gdzie?

Opuszczam Szczecin permanentnie i permanentnie do niego 
wracam. Kariera rozwija się prawidłowo i sukces murowany, po 
co więc murować na boku? Nigdy nie wiem gdzie mnie poniesie, 
ostatnio dużo pracuję w Łodzi i podoba mi się to miasto, tam też nie 
ma centralnego ryneczku, za to jest fajna uliczka i dużo fabryczek.

Teraz trudne pytanie? Na koncertach, nie tylko w Szczecinie, 
setki, a może tysiące osób wtóruje ci w każdej piosence, ale w tzw. 
mainstremie jeszcze nie jesteś, dlaczego?

Bo nie mam twarzy do showbusinessu, ani ciała do peep show. 
Żałujesz?
Tak, żal mi tych którzy nigdy nie będą mieli okazji mnie poznać. 

Żałuję też tego, że i ja nie poznam tych wszystkich potencjalnych do 
poznania. Ale żal nie trwa długo, o, już mi lepiej.

A w samym Szczecinie jesteś rozpoznawalny, tak zwyczajnie, 
codziennie, na ulicy?

Bywam, ale już dawno przestało to być dla mnie celem samym 
w sobie. Odkąd świadomy jestem własnego potencjału twórczego, 
dużo więcej działam i produkuję. Dzięki temu tracę mniej czasu na 
rozmyślania o ogólnoświatowej inwazji Różanka i chwalę jaką przy-
niósł ziemi, tej ziemi. 

Zostawiamy Różanka jako twórcę, przejdźmy do Różanka - od-

biorcy. W totalnym ujęciu, ale telegraficznie. Słuchasz? Co?
Muzyki jest całe mnóstwo, ostatnio kupuję płyty amerykańskich 

raperów: Jay-Z, Kanye West, no i takie rarytasy jak Public Enemy 
czy Cypress Hill. Ostatnio to mnie inspiruje, a obok niezmiennie: 
Peter Gabriel, Tori Amos, Sting i wielu innych. Z rzeczy polskich to 
chyba najbardziej Patrycja Markowska, tak, tu powinien być nawias 
i słowo śmiech.

Czytasz? 
Przeważnie tych znanych aktorów… pisarzy, przepraszam, zna-

nych pisarzy…
?
Piję do takiego filmiku z sieci, gdzie koleś jest pytany między in-

nymi o to, czy więcej książek kupuje czy pożycza, a jeśli pożycza to 
jakie. Polecam. A mój typ to Milan Kundera. 

Oglądasz? 
Oglądam mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, a wśród nich perełki. 

Polecam kanadyjski serial „Chłopaki z baraków”, dla mnie rewelacja.
ulubiona potrawa…
Chińskie.
używki?
Szlugi, ale rzucam.
%?
Tak.
Wolny/zajęty?
Tak.
(śmiech i perfidny brak reakcji) To musi paść: Są psychofanki? 
Wyjątkowo wiele jak na jednego!
Kiedy nowa płyta? 
Nowa płyta Chorych zaskoczy zarówno zawartością muzyczno - 

słowną, jak i stroną wizualną całości. Mógłbym tu z przyjemnością 
pozdradzać to i owo, ale jeszcze przyjemniej będzie pomilczeć, a 
już szczególnie w temacie zdradzania.

Dziękuję za rozmowę
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Olek Różanek - muzyk, tekściarz, aktor teatralny, 
wokalista zespołu Chorzy (do niedawna Chorzy 
na Odrę), prowadzi także solowy projekt 
Feng Szuja. Pomysłodawca i organizator  
AKUSTYCZEŃ Festiwal Szczecin. Animator 
kultury, organizator niezliczonych koncertów 
i muzycznych zdarzeń (bez szyldów). Zdobywca 
wielu nagród, w tym najświeższe wyróżnienie - 
Nagroda Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego PRO ARTE. 
W uzasadnieniu czytamy: za konsekwencję, 
kreatywność i wielowymiarowość swojej pracy, 
a także za wyrazistą osobowość artystyczną. 



ODKURZONA 
INWeSTyCJA

yśląc o filateliście wyobrażamy sobie 
najczęściej starszego pana pochylonego 
z lupą w ręku nad ogromnym klaserem. 
Trudno przywołać obraz biznesmena, 
który płaci za swój najnowszy dobytek 
kartą kredytową. A jednak czasy się zmie-
niają i współcześni kolekcjonerzy to także 
eleganccy przedsiębiorcy, ludzie nauki 

i bogaci inwestorzy. Zmienia się także kanał dotarcia do hobbystów. 
Internet stanowi ogromną przestrzeń, w której świetnie odnaleźli 
się filateliści, mają oni bowiem naturę poszukiwaczy.

– Można przebierać zarówno w towarach na witrynach e-sklepów, 
domów aukcyjnych jak i serwisach takich jak Allegro czy eBay. Cza-
sami można dotrzeć do walorów, które ciężko byłoby znaleźć gdzie 
indziej – mówi Marek Jedziniak z portalu Katalog Znaków Poczto-
wych. – Co chwilę powstają też mniejsze witryny, głównie prowa-
dzone przez właścicieli tradycyjnych sklepów. Potwierdzeniem tego 
rozwoju jest też np. fakt, że Poczta Polska uruchomiła jakiś czas temu 
e-sklep ze znaczkami i zapowiada jego dalszy rozwój.

POLOWANIe NA SKARBy 

Mimo tego, że jesteśmy nowoczesnym społeczeństwem, kolek-
cjonerzy cenią sobie tradycyjne, bezpośrednie spotkania. – Wielo-
ma walorami po prostu nie da się handlować za pośrednictwem In-
ternetu – mówi Karol Jankowski ze sklepu dakafil.pl. – Zdjęcia nawet 

najlepszej jakości nie zawsze dają możliwość oceny – dodaje.
Trzeba pamiętać, że filatelistyka nie polega tylko na zbieraniu 

znaczków pocztowych, to także poszukiwania listów, kart i do-
kumentów z oryginalnego obiegu pocztowego. Kolekcjonerzy 
w swoich zasobach mają datowniki, stemple, telegramy, aerogra-
my i wszystkie inne pozostałe rzeczy, które wydaje poczta. To także 
nieustanne polowanie na stare listy i koperty. A najważniejsze są 
ich szczegóły. Błędnie wydrukowany znaczek lub list ze stemplami 
z Warszawy, Lwowa, Berlina, który w efekcie dotarł na wieś Brazylii 
w ciągu 4 dni – to skarby, które może łatwo przeoczyć niewytrawny 
zbieracz. Dlatego w filatelistyce istotna jest ciągła edukacja i chęć 
do samokształcenia, szczególnie w dziedzinie historii, geografii, czy 
języków. 

Historia filatelistki sięga XIX wieku. Wtedy pojawiły się pierwsze 
znaczki. Było to coś nowego. Zaczęliśmy otrzymywać koresponden-
cję ozdabianą obrazkami w miniaturkach, szczególnie pasjonujące 
były znaczki z innych regionów świata, które pozwalały nam posze-
rzyć wiedzę o innych państwach. Z czasem, gdy popularne stały się 
media, straciło to na znaczeniu i dziś mamy coraz mniej impulsów 
do zbierania znaczków. 

Poczta Polska jednak się nie poddaje. – Nieustannie pobudzamy 
rynek filatelistyczny w Polsce i dążymy do zainteresowania kolek-
cjonowaniem znaczków kolejne, młode pokolenia – mówi Marcin 
Szczepanik, dyrektor biura filatelistyki i handlu w Poczcie Polskiej.

Podobną misję ma Polski Związek Filatelistów. – Organizujemy 
wiele spotkań, wycieczek, tworzymy koła filatelistyczne przy szko-

m
AUTOR: DARIA PROCHENKA

Miłośnicy sztuki inwestują w obrazy dziesiątki tysięcy złotych. Znaczki pocztowe, to też 
obrazy, ale wielokrotnie mniejsze. I wcale nie mniej warte. Jeżeli ktoś myśli, że filatelistyka 
to dzisiaj zapomniane hobby – to jest w błędzie.
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łach. Mam świadomość, że po wyjściu z podstawówki często klasery 
idą w zapomnienie, ale jeśli pasja jest dobrze zaszczepiona, powró-
ci w dorosłości – mówi z przekonaniem kolekcjoner z Koszalina An-
drzej Skorek, członek zarządu PZF.

Mimo tych starań, hobbystów jest zdecydowanie mniej niż kil-
kadziesiąt lat temu. Przyczyn odwrotu jest kilka. Według Andrzeja 
Fischera kolekcjonera i wydawcy Katalogu Fischera wiele można 
zarzucić Poczcie Polskiej. – Poczta otworzyła okienka filatelistyczne, 
ale posadziła w nich przypadkowe osoby, które w ogóle nie znają 
tematu i są niekompetentne – mówi. – Dodatkowo roszady na sta-
nowiskach dyrektorów wpływały niekorzystanie na działania mają-
ce wspierać filatelistykę – dodaje.

OD BOKSu DO PAPIeŻA

Czego zatem kolekcjonerzy dzisiaj poszukują? – Największym 
zainteresowaniem cieszą się znaczki z fauną i florą, sportem, lotnic-
twem, rybami, żeglarstwem, architekturą oraz tematyką sakralną. 
W ostatnich latach bardzo popularna była emisja poświęcona pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II. Filateliści zwracają też dużą uwagę na 
sposób jego wykonania. Ważne też jest stosowanie różnych technik 
drukarskich lub łączenia różnych form wydawniczych – mówi Mar-
cin Szczepanik. 

Jednak ile ludzi tyle tematów. Niekiedy są to znaczki pasujące do 
hasła: pies, boks, szachy, bociany, pociągi, parki narodowe, a czasa-
mi kolekcje mają nieprawdopodobne tematy np. zwierzęta opisane 
w Panu Tadeuszu, włosy, wąsy, czy historia poczty we Wrocławiu. 
Ostatnio filateliści oczekują od Poczty Polskiej walorów upamiętnia-
jących zdarzenia tj. sukcesy polskich sportowców: Justyny Kowal-
czyk, Kamila Stocha i Moniki Hojnisz. 

NIe TAKIe MAŁe PIeNIąDZe

Okazuje się także, że kolekcjonowanie znaczków może być nie 
tylko hobby… to także sposób na inwestowanie pieniędzy. Może 
stanowić alternatywę dla dzieł sztuki, kamieni i metali szlachetnych, 
chociaż pewnie nie tak dochodową. 

– Wśród emitentów znaczków dostrzeżono, już wiele lat temu, 
że niektóre znaczki mogą mieć większą wartość i osiągać wyższe 
ceny. Zawsze pożądane jest to, czego jest mało, dlatego wystarczy-
ło, że poczta w celach spekulacyjnych wprowadziła na rynek małą 
partię znaczków, a ich cena w krótkim czasie osiągała dużą wartość 
– tłumaczy Mirosław Miętus, wiceprezes internetowego koła filate-
listów. 

Inne znaczki, które w obiegu są w milionach sztuk i ukazują się 
przez kilka lat, nie będą tak wartościowe. 

Choć znawcy tematu potrafią oceniać wartość unikalnych walo-
rów, to rzadko trafiają one na aukcje sztuki. Trzeba mieć o nich wię-
cej wiadomości, niż o obrazach w które się inwestuje. Dużo osób 
w naszym kraju kolekcjonuje tylko znaczki polskie, gdyż wiedza na 
ich temat jest łatwiej dostępna.

Polskie walory filatelistyczne, są jednymi z ciekawszych w świe-
cie, ponieważ poczta na ziemiach polskich miała niezwykłą historię. 
-Liczne zmiany granic państwowych, wojny, powstania, wreszcie 
szybki rozwój mają swoje odzwierciedlenie w dokumentacji pocz-

towej. Jest co zbierać- pisze Michał Jankowski w artykule” Lokata 
na kryzys”.

NAGRODA ZA CIeRPLIWOŚć
 
A czy warto? Ci, którzy mają pewien kapitał i nie wiedzą co z nim 

zrobić, mogą zastanowić się nad walorami filatelistycznymi. „A pol-
skie na rynku stoją dość mocno, a w ostatnich latach okazały się 
jedną z lepszych lokat. Bardzo pomaga im to, że w momencie po-
jawienia się pierwszych znaczków Królestwo Polskie było ściśle po-
wiązane z Rosją. To rosyjskie znaczki były pierwszymi na ziemiach 
polskich, a ich ceny rosną najszybciej na świecie. List opłacony 
pierwszym znaczkiem rosyjskim i paskiem trzech znaczków dru-
giego wydania został w czerwcu 2006 roku sprzedany na aukcji 
w Nowym Jorku za 516 tys.$. Okazało się to dla nabywcy świetną 
inwestycją. Już dwa lata później, w październiku 2008 roku, sprze-
dał swój nabytek w Szwajcarii za 1,31 mln €.

Skompletowanie zbioru nie jest łatwe. – Wśród starszych znacz-
ków jest wiele „białych kruków”, których trzeba cierpliwie poszuki-
wać w sklepach, czy na aukcjach – mówi Jedziniak.

Łatwiejsze to się staje, gdy ma się zasoby finansowe. Andrzej Sko-
rek, członek zarządu PZF uważa, że: – Jako filateliści mamy ogrom-
ną wiedzę, jesteśmy jednak biedniejsi niż nasi zagraniczni koledzy. 
Aby konkurować na międzynarodowych wystawach trzeba włożyć 
w tą pasję sporo pieniędzy, czasami rzędu setek tysięcy złotych.

Choć dobre zbiory można budować już od kilkudziesięciu tysię-
cy złotych. Nie będzie taka kolekcja wygrywała wystawy, ale jest to 
furtka do dalszej inwestycji. 

Porównując inwestowanie w sztukę do inwestowania w filatelisty-
kę, ta pierwsza działalność, jest zdecydowanie mocniej promowa-
na. Widoczne to jest chociażby w sektorze bankowym, który mocno 
wspiera kolekcjonerów obrazów. Powstają dedykowane jednostki 
do pomocy przy tego rodzaju inwestycji. Natomiast filatelistyka do 
tej pory nie doczekała się podobnego rodzaju komórek dorad-
czych. 

Pojawia się zatem pytanie – Czy warto inwestować? Wszystko 
zależy od tego ile kapitału mamy, czy jesteśmy gotowi poczekać 
lata na wzrost wartości zbioru. Podpowiedzią może być też fakt, że 
niektóre państwa powoli zaprzestają wydawać znaczki. Usługi ku-
rierskie już teraz działają na zasadzie elektronicznych podpisów, 
a zamiast pocztówek czy listów wysyłamy maile i składamy życzenia 
na portalach społecznościowych. Wkrótce może to spowodować 
wzrost zainteresowania filatelistyką, która stanie się zajęciem elitar-
nym, dla ludzi o dużych zasobach finansowych.
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Starka to ani nie wódka, ani koniak, 
ani bourbon. Często określana 
jest mianem „polskiej whisky”, ale 
whisky to też nie jest. Starka to… 
po prostu Starka. Bez cienia wąt-
pliwości najbardziej poszukiwana 
ze wszystkich polskich wódek. Po 
kilkunastu latach od wstrzymania 
produkcji i upadłości szczecińskie-
go Polmosu, jedynego miejsca 
w Polsce, gdzie była produkowa-
na, legendarny trunek powraca. 
Jeszcze w tym roku trafi na pół-
ki dobrych sklepów z alkoholem 
i tym samym do kieliszków miło-
śników wyrafinowanego smaku. 

jednej ze starych litewskich ksiąg, 
można znaleźć przepis na Starkę. 
Bajecznie prosty: „spirytus żytni na-
leży wlać do dębowej beczki, zako-
pać i… poczekać minimum 15 lat”.  
W rzeczywistości tak proste to nie 
jest, Starka ma wiele tajemnic. Zna-
na była w Polsce, Rosji i na Litwie już 

od XV wieku. Jej historia wiąże się z powszechnym wówczas wśród 
polskiej szlachty zwyczajem. Zgodnie z tradycją, Możni Panowie 
z okazji narodzin syna, zakopywali w ziemi beczkę z alkoholem pę-
dzonym z żyta, którą wydobywano (otwierano i oczywiście wypija-
no) dopiero na przyjęciu weselnym potomka. 

Starka, to tradycyjna wytrawna wódka zbożowa, wytwarzana 
ze spirytusu otrzymanego po fermentacji żyta z niewielkimi do-
datkami liści lipowych lub jabłkowych. Proces produkcji podobny 
jest do tego stosowanego w przypadku whisky. Rozlewana jest do 
dębowych beczek, gdzie leżakuje minimum 10 lat. W tym czasie 
nabiera szlachetnego bukietu, wyrafinowanego smaku oraz na-
turalnego koloru. Niepowtarzalną złoto – brązową barwę nabiera 
w trakcie naturalnych reakcji z dębowym drewnem, bez śladu ja-
kichkolwiek środków barwiących. Koneserzy określają jej smak jako 

cierpki i ostry. Moc: zawsze 50%. Starkę najlepiej pić w koniaków-
kach. Warto ją przez kilka minut podgrzewać w dłoni, delektując się 
jej unikatowym, intensywnym zapachem przypalanki.

BeCZKI CZySTeGO ZŁOTA

Nowy właściciel – Szczecińska Fabryka Wódek Starka, która 
w 2012 roku przejęła upadły Polmos (historia fabryki w ramce), fina-
lizuje przygotowania do wznowienia produkcji. Nowy właściciel nie 
zamierza tworzyć wielkiego wódczanego kombinatu. Chcą skupić 
się na produkcji tego, co najcenniejsze – Starki. Opuszczony zakład 
przy Jagiellońskiej zaczyna tętnić życiem. Nowym życiem.

- Jeszcze niedawno zapowiadaliśmy premierę nowej Starki na 
lato, podczas finału The Tall Ship’s Races, dziś już wiadomo, że le-
gendarny trunek powróci kilka miesięcy później – najpóźniej w IV 
kwartale 2013 roku – mówi Sylwester Kloskowski, Dyrektor Naczel-
ny Szczecińskiej Fabryki Wódek Starka. 

Oprócz wspomnianych formalności wszystko już gotowe, 
a przede wszystkim: przepastne piwnice pełne Starki. Ile?

– Dużo. Bardzo dużo! – z dumą mówi Sylwester Kłoskowski – 
Nie przesadzę, jeśli powiem, że mamy blisko 1 000 000 litrów 
szczecińskiego złota, jak mówimy o Starce…. To obecnie jeden 

LEGENDARNA STARKA POWRACA!
ZŁOTO SZCZeCINA

AUTOR: DANIEL ŹRóDLEWSKI
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z największych składów alkoholu przechowywanych w dębowych 
beczkach w Europie. 

Spacer po podziemiach fabryki to niezwykłe przeżycie. Aż dziw-
ne, że są tak mało znane, bo to murowany turystyczny hit, nie tylko 
dla miłośników mocnych trunków. 

– Kręte korytarze, wielkie komory ze specjalnymi kilkupoziomowy-
mi stelażami na beczki znajdują się 20 metrów pod ziemią. To ponad 
3 000 metrów kwadratowych powierzchni. Właśnie dzięki warun-
kom jakie panują w podziemiach przy Jagiellońskiej Szczecin, stał 
się wyłącznym producentem Starki – mówi Kloskowski – Najstarsza 
beczka została napełniona 66 lat temu, w 1947 roku. To duma i perła 
fabryki. Jest kilkadziesiąt beczek ze Starką półwieczną, wiele nieco 
późniejszych, a najmłodsze jakie posiadamy zostały zamknięte 12 
lat temu. 

Kloskowski zapewnia, że unikatowe podziemia będą otwarte 
dla zwiedzających, powstanie także firmowy sklep. Trwają rozmo-
wy z Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Szczecin nad 
współpracą i formą unikatowego muzeum. Fabryka jest w posiada-
niu wielu historycznych pamiątek. Część starych, ale sprawdzonych 
urządzeń, na etapie leżakowania, dalej służy produkcji wódki. 

– Przy każdej z beczek można zobaczyć wskaźniki, w których wy-
raźnie widać kolor leżakującego w nich trunku. Im starszy tym kolor 
ciemniejszy. Starka w najstarszej z beczek, tej z 1947 roku, jest nie-
mal czarna – opowiada Sylwester Kloskowski. 

NOWe SMAKI

Obecnie oprócz niezbędnych prac remontowych i konserwacyj-
nych przygotowywane są komory na nowe beczki, które niebawem 
zostaną napełnione nową Starką. Trwają też prace nad rozruchem 
nowoczesnych urządzeń rozlewni. Nowy właściciel zapewnia, że 
smak Starki nic, a nic się nie zmieni. Zmieni się sposób zarządza-
nia, strategia promocji i sprzedaży oraz design – będą nowe butelki, 
nowe etykiety i nowe logo. Wstępny projekt nowego znaku można 
już zobaczyć na tymczasowej witrynie internetowej Starki (pełna wer-
sja serwisu ruszy niebawem, bo pierwsza prezentacja nowej marki 
już we wrześniu na poznańskiej POLAGRZE). Nowa Starka chce 
odciąć się od nie zawsze pozytywnej historii Polmosu, szczególnie 
jego ostatnich, nieco chaotycznych, lat działalności. Chcą zbudować 
nową jakość i stworzyć na nowo albo umocnić legendę Starki.

– Interesuje nas przede wszystkim najwyższa jakość i możliwie 
najlepszy smak – mówi Michał Szymczyk, dyrektor handlowy Starki 
– Nowa Starka pojawi się w dwóch segmentach – Premium i Super 
Premium. Premium to będzie marka mainstreamowa, osiągalna dla 
wszystkich. To będzie Starka nie młodsza niż 15 letnia, tej 10 letniej, 
najmniej wartościowej, nie zamierzamy w ogóle sprzedawać. Z ko-
lei Super Premium, to wódka 30, 40 i 50 – letnia, tutaj cena będzie 
już znacznie wyższa, ale z pewnością warta tego niezwykłego bu-
kietu smakowego.

Szczecińska Fabryka Wódek Starka chce także wprowadzić na ry-

NATURA    ENERGIA    RELAKS

Bogactwo przyrody- 6 ha terenu zielonego

Restauracja, sala: klubowa, kominkowa, szafirowa

Organizacja wesel, ślubów cywilnych w plenerze, 
konferencji oraz imprez okolicznościowych

Strefa Spa: basen, sauna sucha, sauna infrared, jacuzzi, 
grota solna, Viridis Spa (Ajurweda, Hammam itd.)

Aktywności: sala fitness, minigolf, kort tenisowy

Dworek nad Regą, Nowielice 72-320 Trzebiatów
hotel@dworek-rega.pl, tel. +48 91 38 70 687, +48 602 645 644

www.dworek-rega.pl
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HISTORIA SZCZeCIŃSKIeJ FABRyKI WÓDeK STARKA
W 1863 roku, na wzgórzu, przy ówczesnej  Turnerstrasse, a dziś ulicy 
Jagiellońskiej (miejsce gdzie Szczecin wygląda jak San Francisco) 
Herman Koch otworzył browar, nazwany później Victoria (Stettiner 
Victoria Brauerei). Wtedy też powstały dwukondygnacyjne piwnice 
i pierwsze murowane budynki. Usytuowanie fabryki na wzgórzu, za-
pewniało idealne warunki dla leżakowania i fermentacji produkowa-
nego tam piwa, pod względem wysokiej wilgotności (do 90%) i stałej 
temperatury (10 st.C). Browar Victoria działał do 1921 roku. Po ko-
lejnej zmianie właściciela – zakład przejęła firma Ferd. Ruckforth Na-
chfolger A.- G. Stettin – zakład przekształcono w wytwórnię wódek.
Podczas działań wojennych budynki fabryki nie zostały zniszczo-
ne, ale już po wojnie większość wyposażenia została wywieziona 
do ZSRR. Mimo to, już w marcu 1946 roku wznowiono produk-

cję – jako Szczecińska Wytwórnia Wódek POLMOS. W latach 60. 
zautomatyzowano procesy produkcji, wraz z rozwojem techniki 
rozwijano technologię produkowanych wódek. Produkowano tu 
popularną (czyli tanią) wódkę, ale od początku specjalizowano 
się w produkcji wódek naturalnych wymagających wieloletniego 
leżakowania – winiaki, whisky, śliwowice, wódki typu calvados. Tu 
wreszcie, produkowana była oryginalna Starka.
Szczeciński Polmos z uwagi na problemy finansowe w 2009 roku 
został postawiony w stan upadłości. Produkcja stanęła rok później. 
Dopiero w 2012 roku za ponad 29 milionów złotych Polmos kupi-
ło Gdyńskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Agora. Nie-
długo potem firma przeniosła się do Szczecina, zmieniła nazwę na 
Szczecińska Fabryka Wódek Starka. Jeszcze w 2013 roku Starka 
znów trafi do sprzedaży. 

nek nowe produkty, których bazą będzie oczywiście najdoskonalszy 
z trunków. Pojawią się też produkty zupełnie nowe, już bez Starki. 

– Trwają badania nad nowymi smakami. Chcemy zaskoczyć rynek 
i klientów. To jeszcze tajemnica, ale zapewniam, że czegoś takiego 
jeszcze na rynku nie ma! – opowiada Michał Szymczyk.

W CeNIe DOBReJ WHISKy

Szukając śladów, a przede wszystkim możliwości kupna legen-
darnej Starki, sprawdziliśmy kilkanaście internetowych portali au-
kcyjnych i sklepów z markowym alkoholem. W kilku miejscach fak-
tycznie Starka była w ofercie, ale z adnotacją… „Produkt obecnie 
niedostępny” albo po prostu „brak”. 

– Cena nowej Starki pozytywnie zaskoczy! A na pewno nie prze-

razi – zapewnia Michał Szymczyk. – Oczywiście mowa o segmencie 
Premium. To będzie cena porównywalna do ceny dobrej whisky. 
I mowa o butelce 700 ml, bo tylko w takich zamierzamy ją produ-
kować.

Premiera nowej Starki planowana jest z wielką pompą. Wielki 
branżowy „come back” jesienią w Warszawie. Równolegle nastąpi 
ekspansja na światowe rynki, bo smak szczecińskiego złota znany 
jest daleko poza granicami Polski. Starka z segmentu Premium trafi 
do szerokiej sprzedaży, Super Premium dostępna będzie w wyspe-
cjalizowanych sklepach z markowym alkoholem. Zainteresowanie, 
a właściwie tęsknota za wyrazistym smakiem Starki, zgodnie z za-
pewnieniami szefów firmy, podpisanego poniżej, części zespołu 
redakcyjnego „Prestiżu” i wszystkich, z którymi o Starce rozmawiali-
śmy – jest ogromna.

ul. Ks. Bogusława X 50/1, tel. 730 073 400, mail: towarzyska@towarzyska-bar.pl, www.facebook.com/towarzyska.bar
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Ogniście ostra, łagodna, nieco wyszukana i całkiem prosta - kuchnia 
tajska ma wiele twarzy. Uważana za jedną z najlepszych kuchni świata 
jest połączeniem egzotycznych smaków Malezji, ostrości kuchni chiń-
skiej, kokosowych sosów z południowych Indii i aromatycznych przy-
praw Arabii. To rozkosz dla zmysłów.

ała magia kuchni tajskiej polega na używa-
niu w niej wyłącznie świeżych składników – 
mówi Phochai Phohthatsong, kucharz z Bud-
dha Thai & Fusion Restaurant – Nie używamy 
przypraw, poza solą i granulowanym pie-
przem. Jeśli potrzebuję ostrzejszego smaku 
ugniatam w moździerzu papryczki piri piri 
i dodaję dla wzmocnienia sosu sojowego. 

Pragnę, by potrawa miała bardziej wyrazisty smak? Siekam świe-
ży czosnek. Nie używamy w naszej kuchni czegokolwiek co jest 
w proszku.

Wszystkie składniki potraw nie tylko są świeże, ale także są orygi-
nalne. Trafiają do kuchni Phochaia z zagranicy, dostawy odbywają 
się dwa razy w tygodniu. Co ważne zamówienia mają konkretną 
wielkość – taką, by niepotrzebne jedzenie nie zalegało na półkach. 
Otóż w Tajlandii jak i w innych krajach azjatyckich nie używa się 
zamrażarek. Nie znajdziemy ich ani w domach, ani w restaura-
cjach. Zamrażanie jedzenia jest w tym rejonie świata obce, liczy się 
przede wszystkim naturalna świeżość.

– Dla azjatyckiego kucharza zamrożona żywność ma martwą 
energię – tłumaczy Anita Agnihotri szefowa restauracji Bombaj. – 
To jedzenie nie ma życia, inaczej smakuje. Każda rzecz potrzebuje 
energii i słońca, także ryby, owoce, warzywa i przyprawy.

Wyrzucanie resztek w Tajlandii jest również niemile widziane. 
Według wierzeń, może to rozzłościć tajską boginię ryżu, która czu-
wa nad tym, aby nie zapanował powszechny głód w kraju.

Smaki współczesnej Tajlandii sięgają dalekiej przeszłości. W XIII 
wieku Tajowie ustalili, co powinno być uważane za serce ich kuch-
ni: mięsa i owoce morza, lokalne warzywa, zioła i przyprawy. Póź-

niej pojawił się u nich makaron wraz z najważniejszym narzędziem 
do gotowania – stalowym wokiem.

To co jednak spotykamy na wielu stołach restauracji tajskich to 
wykwintna kuchnia pałacowa jaką serwowano arystokracji. Na co 
dzień Tajowie jedzą jednak skromne i proste potrawy.

– W domach przyrządzamy akurat to co znajdziemy w kuchni, na 
bazarze. Nie jest to wyszukana kuchnia – wyjaśnia Phochai Phoh-
thatsong – Za to w restauracji musi być bardzo duży wybór potraw, 
karta powinna mieć z trzydzieści pozycji. Gotujemy szybko, czas 
gotowania jest krótki przez co jedzenie zachowuje swój naturalny 
smak i jest zdrowe.

Przepisy na dania z kuchni tajskiej nie są tajemnicą i każdy może 
po nie sięgnąć, ale żeby opanować mistrzostwo w kuchni tajskiej 
trzeba się urodzić… w Tajlandii.

– Nie oszukujmy się, to jest w genach – śmieje się Anita Agnihotri 
– Tak jak ja nie zrobię nigdy idealnych pierogów jak polska babcia, 
tak nikt, kto nie ma azjatyckich korzeni nie jest w stanie zrobić do-
skonałej zupy tajskiej. Trzeba się urodzić i wychować w tej kulturze, 
by osiągnąć mistrzostwo nawet w gotowaniu.

Typowy tajski posiłek składa się z czterech głównych przypraw: 
słonej, słodkiej, kwaśnej i ostrej. Żeby poczuć satysfakcję trzeba 
te smaki ze sobą połączyć. Jedną z najbardziej znanych tajskich 
potraw na świecie jest zupa z trawy cytrynowej zwana Tom Yum. 
Jest ona wręcz symbolem tego kraju. Najczęściej podawana na 
ogniu pod garnkiem (hot pot) istnieje w kilku wersjach, z krewetka-
mi i kurczakiem. Od niej można zacząć przygodę z kuchnią tajską, 
Należy pamiętać jednak o bardzo ważnej rzeczy: w tajskiej restau-
racji nie zamawia się jednego dania wyłącznie dla siebie. Tajowie 
wierzą, że jedzenie samemu przynosi pecha. 

RAJ NA PODNIEBIENIU

AUTOR: ANETA DOLEGA
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Jest ekologiczny, ekonomiczny i ma sportowy pazur. Po raz kolejny Lexus udowodnił, że 
takie połączenie jest możliwe. W Prestiżu najnowsze dziecko Lexusa-GS F w wersji sport. 

SPORTOWA 
HyBRyDA
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omfortowy, luksusowy i dynamiczny – te cechy 
od lat wpisują się w wizerunek GS-a. A sport? 
Raczej nie, zwłaszcza, że mamy do czynienia 
z hybrydą! Lexus postanowił przełamać ten 
stereotyp, dodał swojej limuzynie dynamiki 
i wprowadził do oferty pakiet F Sport. Pod ma-

ską Lexusa znajduje się taki sam jak w zwykłej odmianie hybrydowy 
napęd. Gdzie jest zatem sport? Rzut oka na dane techniczne daje 
nam odpowiedź. Benzynową „V6-kę” dysponującą mocą 290 KM 
wspomaga 147-kilowatowy (220 KM) silnik elektryczny. Całkowita 
moc systemu wynosi 345 KM, dzięki czemu prawie 2-tonowy po-
jazd rozpędza się od startu do „setki” w 5.9 s. Dokonuje tego nie 
tylko szybko i delikatnie dzięki układowi Drive Mode Select z pię-
cioma trybami jazdy, ale i ekonomicznie. Spalanie w cyklu miejskim 
wynosi około 6 l.

Lexus bardzo dużą uwagę przywiązuje do charakterystycznych 
elementów swoich aut, zaś w wyglądzie ostatnich modeli tej marki 
najbardziej rozpoznawalny jest przód samochodu. Naszym oczom 
ukazuje się duży grill rozciągający się aż do zderzaka. Zderzak ma 
wielkie „chrapy” po bokach z idealnie wkomponowanymi światłami 
do jazdy dziennej, drapieżnie zaprojektowane reflektory o intrygu-
jąco poszarpanych krawędziach. Trzeba przyznać, że wyróżnia się 
z tłumu. W opcji F Sport znajdziemy także liczne dodatki aerody-
namiczne, takie jak nakładka na tylny zderzak i delikatny spojler na 
klapie. Nie są to elementy, które burzą elegancką linię auta – wszyst-
ko jest stonowane, choć dzięki takim dodatkom wyraźnie czuć spor-
towego ducha Lexusa. GS stojący na parkingu pośród innych aut 
wygląda jak atleta -wyróżnia się i budzi respekt. Nowością są na 
pewno przednie fotele, które mają obniżone siedziska, co sprawia, 
że biodra kierowcy znajdują się bliżej środka ciężkości samochodu. 
Zwiększona możliwość regulacji pionowej pozwoliła uzyskać więcej 
miejsca na nogi i nieco więcej przestrzeni nad głowami. Fotele za-
pewniają aż 18 różnych możliwości regulacyjnych. Obejmują one 
między innymi anatomiczne zagłówki, trzymanie barkowe, trzy-
manie boczne, regulację podparcia lędźwiowego oraz możliwość 
zmiany długości siedziska. Podsumowując, Lexus po raz kolejny 
udowodnił, że można stworzyć auto bliskie ideału: dynamiczne, 
komfortowe i ekologiczne. Przyjemnej jazdy!

k
Lexus GS 450h 
Rok:2013
Moc: 345 KM
Pojemność: 3456 cm3

0-100: 5.9 s.
V max: 250 km/h
Masa: 1910 kg
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Po bezdrożach, w podróży, czy po mieście? Szczecińskie salony samochodowe prześci-
gają się w propozycjach, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby swoich klientów. Z bogatej 
i urozmaiconej ofert na lato wybraliśmy te najbardziej interesujące.

LATO 
W SALONACH

MAZDA Z PASJą I LeGeNDARNA COROLLA

Wiele atrakcji ma do zaoferowania grupa Kozłowski. W salonie 
Opel i Chevrolet znajdziemy w okazyjnych cenach ponadczasowy 
kabriolet Cascada, miejskiego Adama i Active . Chevrolet oferuje 
całkiem nowego SUV-a Traxa oraz  Captivę. W salonie Mazdy de-
biutuje nowa 6 z technologia SkyACTIV i stylizacją KODO, CX-5 
można zakupić w lipcu z pakietem ubezpieczeń, a niebawem  po-
jawi się też nowa Mazda 3! 2013 to rok innowacji Toyoty. Oznacza 
to, że w salonach czekają na nas premierowe modele: Toyota Rav4, 
rodzinne Verso oraz kompaktowy Auris z napędem hybrydowym 
(wkrótce w wersji kombi).  Niedługo Toyota zaprezentuje też legen-
darną, produkowaną od 60 lat Corollę. Poza nowymi autami, Toyo-
ta oferuje dla przedsiębiorców nowy sposób finansowania ‘’Toyota 
Business Smart Plan’’.

GOLF DLA KAŻDeGO

Tego lata można kupić bogato wyposażone modele CityLine i R-
Style. Poza tym VM oferuje ciekawe rozwiązanie finansowe, które 
dotyczą zarówno kredytów dla osób prywatnych jak i leasingów 
dla przedsiębiorców – wszystko połączone z korzystną propozycją 
ubezpieczeniową VWSU LIFE. Dla modeli Golf Wariant 6, Jetta, 
Passat Limousin i Wariant (także Alltrack) przygotowano promocję 
„Safe+”, która umożliwia przedłużenie gwarancji zgodnie z potrze-
bami klienta. VW ma również interesującą propozycję dla m.in. ar-
chitektów, farmaceutów, weterynarzy, prawników i lekarzy. Przed-
stawiciele tych zawodów mogą kupić nowe auto z korzystnymi 
rabatami, w zależności od modelu.
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KOMFORTOWe BMW I MINI

BMW/MINI Comfort Lease jest produktem przeznaczonym dla 
klientów, którzy: wymieniają użytkowane przez siebie samochody, 
chcą zminimalizować miesięczne koszty finansowania pojazdów, 
nie są zainteresowani wykupem pojazdu i jego odsprzedażą, po-
szukują komfortowego produktu finansowego, łączącego zalety 
podatkowe leasingu operacyjnego niską miesięczną ratą. Oprócz 
ofert Comfort Lease BMW nie zapomniało o nowych modelach w li-
mitowanych edycjach. Są to, BMW X1 ( już od 120 200 zł z pakietem 
o wartości ponad 23 tys. zł wliczonym w cenę samochodu) i BMW 
seria 1 Limitowana Edycja już od 89 900 zł z m.in. BSI, aluminiowymi 
felgami, alarmem i skórzaną kierownicą sportową. W ofercie Com-
fort Lease ten model jest już dostępny za 814 zł miesięcznie.
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SeZON NA HONDy

Honda tego lata wprowadziła atrakcyjne rabaty na niektóre ze 
swoich modeli. Honda Jazz rocznik 2012 - rabat do 5 tys. zł (lub 
rabat do 3 tys. zł i kredyt 50/50 proc. - 1proc. prowizji); Honda Civic 
4D rocznik 2012 - rabat 6 tys. zł Honda Civic 5D rocznik 2013 - rabat 
6 tys. zł (lub rabat do 3 tys. zł i kredyt 50/50 proc. - 1proc. prowizji); 
Honda Accord rocznik 2012 - rabat 25 tys. zł; Honda CRV mowy 
model rocznik 2012 - rabat 6 tys. zł +opony zimowe Pirelli; Honda 
CR-V nowy model rocznik 2013 - rabat  6 tys. zł + opony zimowe Pi-
relli. Dodatkowo firma wprowadziła promocje leasingowe: leasing 
od 103.9 proc.; kredyt od 4.99 proc; kredyt 50/50 proc.

GORąCy OPeL

Rozpoczął się wysyp tegorocznych Opli po nowych atrakcyjnych 
cenach. Corsa Active dostępna jest już za 18.250 zł, Astra Active za 
26.950 zł, Mokka za 33.950 zł i Insignia Active za 39.400 zł. Wszyst-
kie modele dostępne w kredycie 50/50. Można też skorzystać z sa-
mochodów do jazd próbnych, które są do kupienia po 180 dniach 
użytkowania. Obecnie wszystkie samochody marki Opel wyposa-
żone są minimum w: klimatyzację, centralny zamek zdalnie stero-
wany, radio z mp3, elektrycznie sterowane szyby z przodu, podusz-
ki powietrzne dla kierowcy i pasażera, ABS.

KuSZąCy CITROeN

Citroen C-Elysee, Citroen C4 Aircross i model C4 Picasso to trzy 
absolutne nowości od Citroena. Ponadto wakacyjna oferta Citroena 
obfituje w promocje. Jako jedyna firma na rynku Citroen proponuje 
dodatkową premię w wysokości do 8 tys. zł przy zakupie nowego 
samochodu w zamian za złomowanie starego samochodu. Promo-
cją objęte są samochody w wieku 12 lat i starsze. Marka oferuje 
również bardzo atrakcyjną ofertę odkupu - klient za pozostawienie 
samochodu w rozliczeniu może otrzymać do 6 tys. zł premii na no-
wym samochodzie.

MeRCeDeS OD RęKI

Mercedes-Benz przygotował na okres letni kilka promocji, które 
powinny ucieszyć fanów tej marki. I tak klasa C22 CDI dostępna 
jest już od 154 tys. zł brutto wraz z wyposażeniem na które składa 
się: 7-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, parktronic, ILS - 
inteligentne reflektory Bi-ksenonowe, przygotowanie do montażu 
nawigacji becker & reg. W ofercie „Lease& Drive” rata miesięczna 
netto wynajmu dla Klasy A 180 wynosi w podstawie 999 zł. Okres 
wynajmu to 60 miesięcy, przebieg maks. rocznie 15 tys. km rocznie 
i 20 proc. udziału własnego. Ponadto w ofercie znajduje się kredyt 
0% 50/50 lub 33/33/33 dla modeli klasy B, C, GLK, E i ML a także 
leasing 103pro. i 105 proc. dla wybranych modeli.

WIeLKI CHeROKee

Jeep Grand Cherokee, który odniósł ogromny sukces zarówno 
w USA jak i na starym kontynencie po 3 latach obecności na rynku 
doczekał się swojego następcy. Nowy model bardzo mocno spoglą-
da w przyszłość. Auto zostało wyposażone w zestaw multimedialny 
z wyświetlaczem 8, 4” lampy LED z przodu oraz w tylnych światłach. 
Całkowita nowością jest 8-biegowa skrzynia niemieckiego pro-
ducenta ZF. Jeep idąc z duchem czasu zadbał również o ekologię 
umieszczając tryb ECO, który optymalizuje działanie podzespołów 
auta tak, aby zużywały jak najmniejszą ilość benzyny a tym samym 
emitować jak najniższą emisje szkodliwych substancji do atmosfery.
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uzyk ze mnie słaby ale o wraże-
niach z żeglowania mogę opo-
wiadać godzinami. 

Szczególnie teraz, po zakoń-
czeniu kariery olimpijskiej od-
daję się w pełni tej wolności, ci-
szy i spokojowi, kiedy wypływam 

swoim jachtem z gdańskiej mariny na Zatokę.
 
ŻeGLOWANIe DLA KAŻDeGO 

Za czasów kiedy prowadziłem kampanie olimpijskie do Atlanty, 
Sydney, Aten, Pekinu i Londynu, byłem tak skupiony na wyczynie 
i sportowym aspekcie żeglowania, że nie miałem wielu okazji delek-
tować się wakacyjną formą żeglowania z punktu A do punktu B. Co 
więcej, nigdy nie doświadczyłem żeglarstwa kejowego, które wyda-
wałoby się, jest zaprzeczeniem idei żeglarskiej i przez wielu uznawa-
ne za hańbę dla właściciela jachtu. A tu proszę, dzień a później i wie-
czór spędzony w marinie, bez wypłynięcia w morze okazał się być 
wyjątkowo przyjemny. Nawet dla takiego wilka morskiego jak ja. 

Żeglować może każdy. Jest to bardzo przyjemny sposób na spę-
dzenie wolnego czasu. Dla kobiet i mężczyzn, dzieci i młodzieży, 
dorosłych i seniorów. Na wybór akwenów do żeglowania też nie 
będziemy narzekać. Dwie trzecie naszej planety pokrywa woda – 
rzeki, jeziora, morza i oceany. W Polsce mamy dostęp i do pięknych 
jezior i do morza. Można żeglować w pojedynkę, w dwie osoby, trzy, 
pięć, dziesięć i więcej. 

JACHTeM PO JeZIORACH

Wybór jachtów też jest ogromny. Niektóre mają żagle a inne 
tylko motor. Te drugie mają przywilej żeglowania pod wiatr. Czę-
sto bardzo przydatna opcja. Wystarczy jeden dzień żeby móc 
nacieszyć się przyjemnością żeglowania. Spędzenia tych kilku 
godzin na wodzie. W fajnym towarzystwie. Z rodziną, przyjaciół-
mi, znajomymi. Większość osób, jeśli już się wybiera na żagle lub 
motorówkę, korzysta z wolnego weekendu. Nadszedł czas waka-
cji więc możemy pozwolić sobie na dłuższy urlop. Dlaczego nie 
spędzić go na jachcie? Tydzień, dwa tygodnie to idealny czas na 
piękny rejs. 

„Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi szumi woda...”. To słowa znanej 
piosenki Ireny Santor, którą słyszałem setki razy i na której się wychowałem. Przyjemność 
towarzyszącą przebywaniu na jachcie można wyrazić na wiele sposobów. Dźwięki i słowa 
czynią to równie dobrze. 

WAKACJe 
NA 
JACHCIe
Pisze dla Prestiżu 
Mateusz Kusznierewicz
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Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji mogę zapro-
ponować sprawdzone i najlepsze rozwiązania. Otóż jeśli myślimy 
o żeglowaniu po jeziorach, na śródlądziu, szukajmy jachtu, którego 
długość nie przekroczy dziesięciu metrów. Będzie mógł pomieścić 
w komfortowych warunkach sześć osób w trzech kabinach. Jeśli bę-
dzie taka potrzeba to jedna, a nawet dwie osoby będą mogły spać 
dodatkowo w salonie, ale moim zdaniem sprawi to, że będzie nam 
brakowało przestrzeni i wygody. 

JACHTeM PO MORZACH I OCeANACH

Gdy myślimy o żeglowaniu po morzu, szukajmy jachtu nieco więk-
szego. Optymalnie żegluje się i mieszka na jednostkach o długości 
od 12 do 15 metrów. W trzech lub czterech kabinach popłyniemy 
w rejs w gronie sześciu do ośmiu osób. W obydwu przypadkach 
potrzebne będą uprawnienia żeglarskie przynajmniej jednego 
członka załogi. Patenty to jedno, a drugie to umiejętności. Jachty 
żaglowe i motorowe produkowane w dzisiejszych czasach są bar-
dzo łatwe w użyciu. Do ich obsługi wystarczą dwie osoby z czego 
wystarczy, że tylko jedna będzie wytrawnym i doświadczonym że-
glarzem. Reszta załogi na pewno będzie mogła pomóc przez co 
zabawy i atrakcji będzie podczas rejsu jeszcze więcej. 

Porównując koszty takiego rejsu wychodzi na to, że wynajem jach-
tu i koszty bieżące okazują się w przeliczeniu na osobę mniejsze niż 
np. wyjazd na narty albo nurkowanie. Otóż koszt na osobo-dzień 
podczas wakacji na wygodnym jachcie śródlądowym(sześć osób 
na pokładzie) wyniesie w okolicach 100-120 złotych. W przypad-
ku wygodnego jachtu morskiego o jakim wspomniałem wcześniej 
będzie to już 400 złotych na dzień. Ale gdy na jachcie popłyniecie 
w osiem osób to cena będzie nawet o 100 zł niższa. 

Sezon w Polsce trwa w najlepsze więc warto go wykorzystać. Pa-
miętajcie, jednak że żeglować można przez okrągły rok. W różnych 
miejscach, na różnych akwenach. Odwiedzając piękne miejsca i za-
pierające dech w piersiach widoki. Namawiam do tej bardzo atrak-
cyjnej i przyjemnej formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu. 

Ahoj przygodo!

Wyłączny przedstawiciel marek Jeanneau,
Lagoon oraz Prestige w Polsce

www.dobrejachty.pl

ekskluzywne jachty na Zatoce Gdańskiej.
Imprezy firmowe, kameralne spotkania biznesowe

www.premiumyachting.pl

Partnerami cyklu są: 
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FORMuŁA 1 
NA WODZIE k

Sześć jednostek typu TOM28 wzbogaciło ofertę Mariny’ Club przed letnim sezonem że-
glarskim. Mają już za sobą chrzest na polskiej wodzie, a konkretnie na Jeziorze Dąbskim 
i czekają na kolejnych żeglarzy chcących spróbować swoich sił.    
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onstruktorem łodzi jest Włoch Tom Ceccarelli, 
i produkowane są one we Włoszech, ale jed-
nostki którymi dysponuje Marina’Club dotarły 
z hiszpańskiej Walencji.

STeROWNe I NIeWyWRACALNe

- Usadowiliśmy je na naszej przystani z myślą o wynajmowaniu 
na regaty - mówi Maciej Cylupa, współwłaściciel Mariny. - Tym 
bardziej, że jezioro Dąbie na którym mamy przystań, to doskonały 
akwen do rywalizacji.

- TOM28 to łódka idealna do match racingu - ocenia szczeciński 
żeglarz Patryk Zbroja. - Jest bardzo sterowna, dobrze reaguje na 
pracę ciałem członków załogi i łączy zalety łódek balastowych z wa-
lorami jachtów mieczowych.

Przypomnijmy, że match racing to forma żeglarstwa regatowego, 
w której jachty walczą ze sobą w wyścigach jeden na jednego. Że-
glarze często nazywają takie ściganie - Formułą 1 na wodzie.

Rywalizować mogą ze sobą wielkie i warte co najmniej milion 
Euro katamarany - jak podczas Pucharu Ameryki - ale również małe 
łódki, jak TOM28.

Są to łodzie 5 osobowe, ale w regatach wyczynowych załogę sta-
nowi czterech żeglarzy.

- Pływanie taką łodzią wymaga kolektywnej pracy całej załogi - 
opowiada Patryk Zbroja, który ze swoimi partnerami pływa od lat, 
choć jedni ubywali, a dochodzili nowi.

- Dlaczego polecam tę łódkę? Bo pływanie nią to ciekawa przy-
goda, wymaga od nas sprawności fizycznej, a jednocześnie jeste-
śmy bardzo blisko żywiołu, czyli wody.- Łódka jest bezpieczna, nie-
wywracalna i dobrze znosi silne wiatry. Poza tym - nie wdając się 
w szczegóły - wybacza żeglarzom pewne błędy - dodaje Zbroja.

Nowa łódź TOM28 kosztuje ok. 35 tys. Euro bez ożaglowania i na 
razie Marina Club Szczecin posiada ich sześć.

CHRZeST NA DąBSKIM 

Przeszły one chrzest bojowy na Jeziorze Dąbie w połowie czerw-
ca, podczas pierwszych z cyklu czterech regat imprezy Polish Match 
Tour. Wystartowało 12 załóg z Polski i zagranicy, które rywalizowały 
w bezpośrednich wyścigach między sobą na sześciu łódkach, co 
dawało równe szanse wszystkim uczestnikom. Rozegrano 66 wyści-
gów eliminacyjnych, a kolejne - od ćwierćfinałów począwszy - w for-
mule pucharowej (przegrywający odpada). Regaty wygrała trochę 
niespodziewanie załoga Marka Stańczyka z Giżycka, po pokonaniu 
w finale Rafała Sawickiego z Gdyni. Prawdziwy finał odbył się już 
w półfinale, w którym Stańczyk pokonała Przemysława Tarnackiego, 
wielokrotnego mistrza Polski w match racingu, dla którego była to 
pierwsza porażka w regatach w Polsce od.... 2 lat.

- Jest wiatr, będzie zabawa - mówił przed startem jeden z zało-
gantów Tarnackiego. Te słowa chyba najlepiej oddają frajdę jaką jest 
- oprócz czysto sportowej rywalizacji - pływanie łodzią TOM28.  

TOM 28
długość całkowita: 8,48 m
długość lini wodnej: 7,05 m
szerokość: 2,47 m
zanurzenie: 1,85 m
łódź balastowa:
Grot - 22,20 m kw.
Fok  - 17,5 m kw.
waga łodzi: 1490 kg

k
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olska jest jednym krajem w europie, który nie regu-
luje procedur związanych z leczeniem niepłodno-
ści. Czy program rządowy oznacza rewolucję w tej 
sprawie?

Bez wątpienia to ogromny postęp. Nareszcie pacjenci doczekali 
się sytuacji, w której uznana na całym świecie metoda terapeutycz-
na, jaką jest zapłodnienie pozaustrojowe, będzie finansowana ze 
środków publicznych. W programie wprowadziliśmy rozwiązania, 
które są znane i stosowane wszędzie w Europie. Uważam, że to krok 
do tego, by usankcjonować prawnie procedurę, a także zmienić 
podejście do samego zabiegu. Wierzę, że program zmieni debatę 
o In vitro, która nie jest me-
rytoryczna tylko polityczna. 
Tymczasem w Polsce mamy 
poważny problem demo-
graficzny. Jesteśmy na sza-
rym końcu w Europie, jeśli 
chodzi o dzietność. 

Ile konkretnie osób 
w Polsce dotyczy problem 
niepłodności? 

 To około 1, 5 mln osób, 
czyli mniej więcej 16 pro-
cent populacji w wieku roz-
rodczym. Dominują pary, 
które mają ograniczoną 
płodność. Trendem wystę-
pującym w Polsce jest od-
roczenie rodzicielstwa. Tym-
czasem płodność u kobiety 
jest ściśle związana z wie-
kiem. Zaczyna maleć już po 
30 roku życia. Ekstremalnie 
spada w 35 roku życia.

Ilu parom będzie można pomóc dzięki programowi?
Szacuję, że będzie to około piętnastu tysięcy par rocznie. Na tere-

nie naszego województwa będzie można przeprowadzić około 660 
procedur w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Czy to wystarczy?
Nie do końca. Pomożemy mniej więcej 70% par borykającym się 

z problemem. Nie zmienia to faktu, że po raz pierwszy państwo pol-
skie obejmuje nadzorem olbrzymią liczbę kobiet, które będą leczo-
ne z powodu bezdzietności. I to ogromnie mnie cieszy.

Projekt obejmuje samą procedurę, a co z lekami? 
Niestety leki nie podlegają refundacji, ale to już względnie nie-

wielki koszt w porównaniu z samą procedurą.
Według jakich kryteriów będą dobierane pary?
Najogólniej mówiąc, do programu mogą zakwalifikować się pary, 

które mają rozpoznaną i udokumentowaną przyczynę niepłodności, 
lub od co najmniej 12 miesięcy leczą się nieskutecznie, a partnerka 

nie ukończyła 40 roku życia. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu 
pary należy do lekarza prowadzącego.

A co definitywnie wyklucza pary z programu?
Nie możemy finansować procedury, gdy brak jest możliwości 

wystymulowania lub pobrania komórek rozrodczych od jednego 
z partnerów, lub stwierdzono nawracające utraty ciąż w tym samym 
związku, bądź rozpoznano wady macicy bezwzględnie uniemożli-
wiające donoszenie ciąży. 

Ile prób In vitro będzie refinansowanych? 
Każda para ma prawo skorzystać z procedury trzykrotnie. Co 

istotne, nie sprawdzamy statusu pary, czyli nie musi to być małżeń-
stwo. Kolejny cykl pobrania 
komórki jajowej nie może 
być wykonany bez wykorzy-
stania wszystkich wcześniej 
uzyskanych i przechowywa-
nych zarodków.

Czyli, jeżeli pierwsza 
próba się nie powiedzie, 
para musi skorzystać z za-
mrożonych zarodków. Czy 
mają one takie same szan-
se na rozwój jak te niezam-
rożone?

Tu chcę obalić kolejny mit 
związany z zarodkami. Po 
prawidłowym rozmrożeniu 
embrion ma nawet większe 
szanse na implantację, niż 
bezpośrednio po pobraniu. 
Przygotowanie pacjentki 
do zabiegu transferu mro-
żonych zarodków nie wy-
maga, bowiem stymulacji 

jajeczkowania i kobieta ma szanse zajść w ciąże w cyklu naturalnym, 
a naturalnie przygotowana macica daje większe szanse na ciążę.

A co ze statusem prawnym zarodka? 
W Polsce nie ma uwarunkowań prawnych związanych z zarodka-

mi, co jest kolejnym absurdem naszej rzeczywistości.
Gdyby było prawo regulujące ten temat, można by pomyśleć 

o adopcji zarodków na potrzeby innej niepłodnej pary?
To by było dobre rozwiązanie. Tak czy inaczej Nadzór Krajowy 

do spraw Ginekologii i Położnictwa dopuszcza możliwość wykorzy-
stania mrożonych zarodków pozostałych po leczeniu, na potrzeby 
innej niepłodnej pary. Sytuacja taka jest możliwa, tylko wtedy, gdy 
rodzice nie zgłaszają się po zamrożone embriony. 

Gdzie w Szczecinie można poddać się procedurze bezpłatnego In vitro?
Dofinansowanie otrzymały dwie placówki: szpital przy Unii Lu-

belskiej oraz klinika Vitrolive. 
Dziękuję za rozmowę.

p

wygrAnA BitwA 
o in vitro
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In vitro. Dla wielu polskich par, to jedyna szansa na posiadanie własnego dziecka. W lipcu 
wystartował program Ministra Zdrowia, który zakłada finansowanie procedury z budżetu 
państwa. O tym, kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania i postępie w debacie o za-
płodnieniu pozaustrojowym, opowiedział profesor Rafał Kurzawa, współautor programu 
rządowego o In vitro. 
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ROZMAWIAŁA: IZABELA MAGIERA- JARZEMBEK

Prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

L



ZDROWIE I URODA 43 

ifting to jeden z najtrudniejszych zabiegów z zakre-
su chirurgii plastycznej, musi więc być wykonany ze 
szczególną precyzją. Najnowszy na świecie trend w 
chirurgii, to zabieg głębokiego liftingu. 

- Mówiąc najprościej, głęboki lifting, to chirurgiczne działanie w 
obrębie mięśni i powięzi, które nacinam i skracam. Skórę traktuję, 
jako materiał, którym powlekam operowane miejsca - wyjaśnia dr 
n. med. Andrzej Dmytrzak. - Jest to zabieg dużo trudniejszy od sto-
sowanego do tej pory, ale pozwalający usunąć bardziej precyzyjnie 
zmiany pojawiające się wraz z wiekiem.Klasyczny lifting rozciągał 
twarz, która czasem przypomniała „maskę”, a naciągnięta skóra 
traciła swoją jędrność i w rezultacie jeszcze szybciej się starzała. W 
przypadku głębokiego liftingu, skóra naciągana jest dużo delikat-
niej. Kolejnym atutem zabiegu jest to, że pozwala na interwencję w 
obrębie 1/3 górnej części twarzy z dostępu przez powieki dolne.  W 
rezultacie otrzymujemy spektakularne efekty.

Pełen zabieg składa się z kilku etapów. W zależności od potrzeb 
wykonuje się go w obrębie twarzy i szyi. Dzięki zabiegowi można 
poprawić opadające powieki, podnieść policzki, wygładzić bruzdy 
nosowo- wargowe, podnieść opadające kąciki ust, wygładzić szyję 
i czoło. Precyzyjne dotarcie do 1/3 górnej części twarzy pozwala za-
chować jej naturalne proporcje, a także nadać oczom piękny kształt 
„ migdałowego oka”. By podnieść opadające kąciki ust, przecina się 
mięśnie wewnątrz ust, co sprawia, że ingerencja jest niewidoczna. 
Ostatnim etapem jest plastyka szyi, czyli operacja skrócenia mięśnia 
zarówno w części tylniej jak i przedniej. Dodatkowo można trwale 

wygładzić czoło przycinając odpowiednio gałęzie nerwów. 
 - Twarz to nasza wizytówka, dlatego tak ważne jest by wyglądała 

nie tylko młodziej, ale też jak najbardziej naturalnie. Głęboki lifting 
pozwala na holistyczne podejście do wyglądu twarzy i szyi, które 
możemy odmładzać w każdej części. To prawdziwy przełom w chi-
rurgii plastycznej – podsumowuje dr Andrzej Dmytrzak. 

L

super Lifting

Lifting twarzy i szyi jest radykalną, ale i najbardziej skuteczną metodą na odmłodzenie 
naszego wyglądu. Jak jednak sprawić, żeby twarz wyglądała młodziej, a jednocześnie 
naturalnie?

AUTOR: IZABELA MAGIERA- JARZEMBEK

Dr n. med. Andrzej Dmytrzak 
- specjalista chirurgii plastycz-
nej, zajmujący się tą dziedzi-
ną ponad 20 lat, właściciel 
kliniki Aesthetic Med. Jest 
członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Chirurgii Plastycznej, Re-
konstrukcyjnej i Estetycznej, 
Francuskiego Towarzystwa 
Chirurgii Plastycznej, Świato-
wego Towarzystwa Chirurgii 
Estetycznej (ISAPS), Świato-

wego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej (IPRAS), Europej-
skiej Akademii Estetycznej, Europejskiej Szkoły Onkologii. Wie-
dzę zawodową poszerza uczestnicząc w światowych sympozjach 
organizowanych dla chirurgów plastyków, m.in. we Włoszech, 
Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Brazylii.
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ajlepiej czujemy się w tym, co zostało stworzone 
specjalnie dla nas, dopasowane do naszych po-
trzeb. Korzystamy z usług stylisty ubioru czy pro-
jektanta wnętrz. Ale gdyby tak według naszych 

osobistych wymagań wykreować również kulturę?
Na rynek wchodzi firma Kultura na Miarę, której oferta ma uła-

twić i uatrakcyjnić uczestnictwo w kulturze tym, którzy cenią sobie 
indywidualizm i wysoką jakość spędzania wolnego czasu, a niespe-
cjalnie wiedzą „co? kiedy? i jak?”. Pomysłodawczynią tego przedsię-
wzięcia jest Miłka Stankiewicz, z wykształcenia polonistka i kulturo-
znawczyni, aktualnie „agent od kultury”.

- Na czym polega działalność pani firmy?
- Działalność przebiega podobnie do pracy np. projektanta 

wnętrz: najpierw należy ustalić gusta klienta, potrzeby, a potem 
zaproponować dopasowaną do niego ofertę. Tworzymy osobisty 
profil każdego klienta i wybieramy z wydarzeń kulturalnych w całej 
Polsce to, co będzie dla niego wartościowe, co jest zgodne z jego 
wrażliwością i potrzebami. Usługa organizacji kalendarza kultural-
nego to nie tylko selekcja wydarzeń kulturalnych: zarezerwujemy 
i kupimy bilety, zorganizujemy przejazd i nocleg.

- Taki wyjazd każdy może zorganizować sobie sam. Czy potrze-
ba zatrudniać do tego specjalistyczną firmę?

- Swoją ofertę kierujemy do ludzi zakochanych w kulturze, a jed-
nocześnie bardzo aktywnych zawodowo, którzy po prostu nie mają 
czasu. My zrobimy to za nich. Wybrane wydarzenie nie okaże się 
stratą czasu, będzie w zgodzie z ich oczekiwaniami. 

- W ofercie firmy pojawia się też usługa doradztwa czytelnicze-
go i budowania osobistych bibliotek. Na czym to polega?

- Mechanizm jest podobny jak w przypadku organizacji kalen-
darza. Podczas pierwszego spotkania poznaję osobę, z którą mam 
współpracować, badam jej gust nie tylko czytelniczy, ale całościowe 

spojrzenie na świat. Na tej podstawie dobieram książki. Wybieram 
z tego, co znam od podszewki. Tak samo zresztą funkcjonuje oferta 
dobierania prezentów i zakupów kontrolowanych.

- Zakupy kontrolowane brzmią groźnie... 
- A są bardzo przyjemne! To po prostu jednorazowe spotkanie, 

w czasie którego wspólnie z klientem przebieramy wśród książek 
czy płyt i wybieramy to, co na pewno spodoba się jemu albo oso-
bie, której chce sprawić prezent.

- Promocja czytelnictwa zawiera się też w ofercie „Wychowanie 
przez czytanie”. O co w niej chodzi?

- Dzięki swojemu wykształceniu i kilkuletniej pracy w szkole za-
pewniam rodzicom zupełnie nową na rynku usługę: zbuduję dla ich 
dziecka osobistą biblioteczkę, która zapewni nie tylko rozrywkę, ale 
też rozwinie wrażliwość i intelekt, pomoże w nauce.

- Kultura na Miarę proponuje też bardziej aktywną rozrywkę.
- Zapraszamy do skorzystania z oferty organizacji imprez, zarów-

no firmowych, jak i prywatnych. Proponujemy integrujące wyjazdy, 
ale też imprezy stacjonarne. Jeśli komuś znudził się już paintball, 
zrobimy imprezę w klimacie barejowskiego „Misia” albo fantasy. 
Zamiast standardowego przejazdu limuzyną po mieście w wieczór 
panieński - spotkanie w stylu „Śniadania u Tiffany’ego”. Temat im-
prezy wybiera klient, my dostosowujemy resztę.

- Szczecinianie są gotowi na Kulturę na Miarę?
- Pewnie, że tak! Miasto cudownie się rozwija. Nie wierzę w miej-

ską legendę, że Szczecin jest prowincją. Chociaż smutno mi, że 
coraz mniej jest w mieście kameralnych księgarni, gdzie można by 
w spokoju poprzeglądać książki. Tę lukę chciałaby właśnie zapeł-
nić moja firma. Wszystkich zainteresowanych zapraszam po więcej 
szczegółów na stronę www.kulturanamiare.pl

tel. 502 223 828

N

KULTURA 
NA ZAMóWIENIE

R E K L A M A



ziedziną stomatologii, która zajmuje się leczeniem 
chorób przyzębia jest periodontologia.

Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „Medi-
cus” oferuje Państwu kompleksową opiekę perio-

dontologiczną, obejmującą wszystkie fazy leczenia.
Każdy pacjent, który zauważy u siebie zaczerwienienie, obrzęki, 

ból dziąseł, krwawienie podczas mycia zębów, nieprzyjemny za-
pach z ust, obniżanie się i nadwrażliwość szyjek zębów, rozchwia-
nie zębów, powinien skorzystać z pomocy lekarza periodontologa. 
W zależności od stopnia zaawansowania choroby lekarz decydu-
je o rodzaju leczenia, które rozpoczyna się od usunięcia złogów 
i oczyszczenia zębów (skaling i piaskowanie zębów).

W następnych etapach w zależności od wskazań wykonujemy 
oczyszczanie powierzchni korzenia z kamienia poddziąsłowego, 
z usunięciem zakażonego cementu korzeniowego i wygładzeniem 
korzenia zęba (root planing), a także zabiegi chirurgiczne na przyzę-
biu, takie jak: kiretaż otwarty, sterowaną regenerację tkanek z uży-
ciem „Emdogain”, odbudowę tkanek przyzębia z zastosowaniem 
preparatów kostnych oraz błony regeneracyjnej, poszerzenie strefy 
dziąsła metodą wolnego przeszczepu i pokrycie recesji dziąsła. 

W przypadku rozchwiania zębów możliwie jest ich unieruchomie-
nie za pomocą estetycznych szyn typu Fiber-Splint lub Ribbond.

Dla podtrzymania efektów leczenia periodontologicznego ko-

nieczne jest również uzupełnienie brakujących zębów.
W SPLS „Medicus” możliwe jest wykonanie wszystkich rodzajów 

uzupełnień protetycznych takich jak: korony i mosty porcelanowe, 
protezy szkieletowe, szynoprotezy, protezy bezklamrowe (na za-
trzaskach lub zasuwach), protezy elastyczne, a także implanty.

Gabinety stomatologiczne czynne: 
codziennie 8.30 - 19.00, w soboty 8.30- 13.00 

Rejestracja i informacja pod numerami telefonów: 
91- 484-65-66, 91-484-65-67 lub 91 434 73 06

D

zdrowy uśmiech
Piękny i zdrowy uśmiech, to nie tylko białe zęby. Coraz częściej w gabinetach stomato-
logicznych pojawiają się pacjenci z chorobami dziąseł i przyzębia. Przyzębie to tkanki 
otaczające ząb i utrzymujące je na miejscu.
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LASeROWy HIT
Smart Lipo jest laserowym systemem chirurgicznym, stworzonym 

do minimalnie inwazyjnego usuwania nadmiaru tkanki tłuszczowej 
ciała. Odpowiednie parametry wiązki lasera umożliwiają selektywne 
rozbijanie błon komórek tłuszczowych, z zachowaniem bezpieczeń-
stwa dla innych organów organizmu. Zabieg jest na tyle delikatny i 
precyzyjny, że doskonale nadaje się do wyszczuplania niewielkich i 
wrażliwych obszarów ciała takich jak np. podbródek i linia żuchwy. 
Unikalną cechą metody laserowej jest mocne działanie regeneru-
jące i obkurczające skórę w obszarze zabiegu. Dlatego Smart Lipo 
stosowane jest także wtedy, gdy oprócz usunięcia tkanki tłuszczo-
wej chcemy jednocześnie poprawić kondycję skóry wiotkiej, np. 
wewnętrznej powierzchni ud lub kolan. 

WySZCZuPLANIe STRuMIeNIeM WODy
Body jest nową i innowacyjną metodą liposukcji, wykorzystującą 

koncepcję wypłukiwania komórek tłuszczowych strumieniem wody 
pod ciśnieniem. To bardzo skuteczny zabieg, a jednocześnie de-
likatny dla innych tkanek naszego ciała. Wykonywany jest cienką 
kaniulą z zaokrągloną końcówką, która prześlizguje się pomiędzy 
tkankami nie uszkadzając ich, wypłukując jednocześnie niechciany 
nadmiar tłuszczu. Minimalna urazowość powoduje, że wystarczają-
ce do zabiegu jest lokalne znieczulenie miejscowe. Nawet po rozle-
głym zabiegu Body Jet ubieramy ubranko uciskowe i udajemy się 
do domu. Do pracy i normalnej aktywności możemy wrócić już po 
2-3 dniach. Korzystne jest, że zabieg taki nie narusza podskórnej 
struktury włókien tkanki łącznej, która odpowiada za utrzymanie i 
napięcie skóry. To dlatego nawet po dużej redukcji skóra się obkur-
cza się sama. Body Jet działa tak delikatnie, że nie uszkadza wypłuki-
wanych komórek, co umożliwia ich odzyskanie i ponowne podanie 
do organizmu. Dlatego zabieg taki będzie szczególnie interesujący 
dla tych z nas, które chciałyby wykorzystać usunięty tłuszcz w celu 
poprawy sylwetki, np. do odbudowania piersi. Własny tłuszcz jest 
najwspanialszym możliwym materiałem wypełniającym, ponieważ 
nie jest alergizujący, a po ukrwieniu i przyjęciu przez organizm po-
zostanie w nim na zawsze. Lekarze polecają go, jako dobrą metodę 
dla kobiet o bardzo drobnych piersiach, pragnących niewielkiego 
do umiarkowanego powiększenia biustu. Świetnie nadaje się także 
do wyrównania asymetrii piersi. 

Metoda opracowana przez niemieckiego chirurga plastycznego 
stała się obecnie światowym standardem i jest już dostępna w wielu 
klinikach w Polsce.                                                                                    ad

wyszczupleć 
przez 

weekend

Najnowsze metody medycyny estetycznej 
oferują interesujące rozwiązania dla współ-
czesnych kobiet, pragnących szybko i nie-
kłopotliwie poprawić linię ciała. Najwyżej 
cenią one minimalną urazowość, uniknięcie 
znieczulenia ogólnego oraz ładne efekty, 

rozumiane jako naturalna i gładka linia ciała bez nierówności czy 
ubytków. Liczy się także krótki czas pobytu w klinice oraz możli-
wość szybkiego powrotu do normalnej aktywności po zabiegu. 
Szczególnie godna uwagi jest metoda Body Jet, ponieważ oferu-
je efekty lepsze niż klasyczna liposukcja przy dużo mniejszej ura-
zowości. Jej atutami są także obkurczanie skóry po zabiegu oraz 
zupełna nowość – możliwość wykorzystania usuniętego tłuszczu 
do powiększenia piersi. Nowe metody dość szybko przyjęły się 
na rynku i obecnie wyznaczają standard nowoczesnej medycyny 
estetycznej. Największym zainteresowaniem cieszą się zabiegi 
liposukcji brzucha i bioder, ja zaś często polecam poprawę w ob-
szarze podbródka, która przy minimalnej korekcji daje ładny i wy-
raźny efekt wyszczuplenia.

Dr Ilona Osadowska jest chirurgiem, prowadzi specjalistyczną  
praktykę lekarską w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie.  
www.dr-osadowska.pl

Lato w pełni, czas wakacyjnych wyjazdów 
właśnie się rozpoczął. Co zrobić, gdy do 
urlopu zostały dwa tygodnie, nowe bikini 
czeka, a zbędny tłuszczyk nadal zalega tu 
i tam? Jest na to sposób. I wystarczy nam tyl-
ko weekend. Z pomocą przychodzi medy-
cyna estetyczna i dwie związane z nią nowo-
ści, które rozwiążą „zalegający” problem.



ączy w sobie relaksacyjne techniki masażu manualne-
go z właściwościami naturalnych olejków eterycznych 
– wyjaśnia Beata Krawętkowska z Baltica Wellness & 
Spa. – Olejki wcierane w ciało pobudzają mięśnie, 

skórę i układ krążenia, a zarazem wspaniale oddziałują na układ 
nerwowy. Taki masaż równoważy wysyłane przez ciało negatywne 
reakcje na stres, likwiduje mimowolne napięcie mięśni, przywraca 
prawidłowy rytm serca, właściwe krążenie i ciśnienie krwi, a nawet 
pomaga w walce z bezsennością czy wyszczupla sylwetkę. 

I tak, masaż z użyciem olejku będącego kompozycją lawendy, 
jałowca i tymianku, który uspokaja i wycisza jest idealny dla za-
bieganych biznesmenów. Dla osób zmęczonych słońcem czy nie-
wyspanych idealna jest kompozycja z eukaliptusa i pomarańczy, 
która delikatnie pobudzi, zrelaksuje i ukoi zmysły. Taka mieszanka 
działa również pobudzająco w przypadku depresji czy niskiego 
ciśnienia. Masaż aromatyczny dla zniechęconych to mieszanka 
grejpfruta i geranium, która łagodzi bóle migrenowe, napięcie 
nerwowe i lęki. Zapach rozmarynu i mięty usuwa zmęczenie ciała 
i umysłu. Jest idealny dla osób fizycznie przemęczonych. 

Kompozycja aromatu kopru włoskiego i cyprysów posiada wła-
ściwości antycellulitowe. 

– Masaż aromatyczny jest najskuteczniejszym sposobem na 
uzyskanie stanu równowagi ciała i umysłu. A aromaterapia z indy-

widualnie dobranymi do naszych potrzeb kompozycjami olejków 
eterycznych przywróci zdrowie i witalność – dodaje Beata Krawęt-
kowska.                                                                                                   ad

ł

AroMAtycznA równowAgA
Praca jest miejscem, gdzie spędzamy większą część dnia. Narażeni na stres, działamy 
pod presją czasu. Dlatego bardzo ważne jest, aby pozostałe chwile wykorzystać na relaks. 
Jednym z najlepszych sposobów na odprężenie jest masaż aromatyczny.
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ul. Sowia 38, 70-792 Szczecin, tel. 91 46-28-000, e-mail: recepcja@centrumnarodzin.pl, od pon. do pt. w godz. 9.00-18.00
w w w . c e n t r u m n a r o d z i n . p l

Atmosfera domu, bezpieczeństwo szpitala

Centrum Narodzin Mamma to
- prywatna placówka medyczna o profilu położniczo-ginekologicznym
- wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną
- nowoczesna i przyjazna dla przyszłych rodziców
- pozwala na pobyt najbliższej osoby przed, w trakcie oraz po porodzie.



LIPSIL
- chirurgia twarzy

- powiększanie ust implantami 

  PermaLip

- powiększanie ust kwasem 

  hialuronowym

- SilhouetteLift

- botoks

- Terapia Drakuli

Naszą specjalnością jest 

modelowanie i powiększanie ust.

Bezpiecznie. Odwracalnie.

Na stałe lub tymczasowo.

Dr n. med. Aleksandra Janicka

Kurfürstendamm 64, 10707 Berlinul. 3-go Maja 25-27, 70-215 Szczecin

www.lipsil.com, info@lipsil.com, tel. 0048 509 974 646 

olega ona na aplikacji 
aktywnych składników za 
pomocą hiperbarycznego 
tlenu podanego specjal-

nym aplikatorem ze srebrną końcówką 
pod określonym ciśnieniem - wyjaśnia 
Ewelina Bugajska z Kliniki Urody Bevelin. - Antybakteryjne oddzia-
ływanie srebra znane jest od wieków. W metodzie SEYO działa jak 
neutralizator, który oczyszcza i dezynfekuje urządzenie. Sama meto-
da jest nieinwazyjna i bezbolesna.

Jednym z podawanych składników odżywczych jest popularny 
kwas hialuronowy, który m.in. spłyca zmarszczki.

 - W tej metodzie wykorzystuje się wyłącznie kwas o nanotech-
nologicznej masie cząsteczkowej - mówi Ewelina Bugajska. - Gwa-
rantuje to rewelacyjne możliwości penetracji w głąb skóry, gdzie 
doskonale ją chroni i nawilża. 

System SEYO stosowany jest w terapii przeciwzmarszczkowej, 
odbudowującej strukturę skóry, przeciwtrądzikowej, likwiduje prze-
barwienia, a także pomaga w leczeniu cery naczyniowej.

Terapia obejmuje od 4 do 6 zabiegów w gabinecie, w odstępach 7 
dni. Uzupełnieniem profesjonalnej kuracji jest pielęgnacja w domu. 

- Taka kombinacja daje szybkie i spektakularne efekty - dodaje 
specjalistka z Bevelin.                                                                              ad

p

skórA, którA oDDychA
Tlen to źródło życia i energii. Słabo dotleniona skóra jest szara, zmęczona, szybciej się 
starzeje. Seyo to najnowsza technologia, która wykorzystuje tlen do walki z niedoskona-
łościami skóry.
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 Szczecin, ul. Szafera 128/27     |     tel. 508 288-902     |     www.psychologdlaciebie.com

PROFESJONALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA,
TERAPEUTYCZNA I SEKSUOLOGICZNA DLA OSÓB
DOROSŁYCH, DZIECI, MŁODZIEŻY.
OFERUJĘ SPOTKANIA INDYWIDUALNE,  RODZINNE I DLA PAR

Eliza Omelańczuk

Oferuję Państwu profesjonalną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, seksuologiczną - aby 
wysłuchać Was, dać wsparcie i znaleźć rozwiązanie dla Waszego, może jeszcze nie określonego 
i wyrażonego problemu. Z mojej strony mogą liczyć Państwo na pełną szacunku życzliwości 
i zrozumienia atmosferę popartą zaangażowaniem, wiedzą i osobistym doświadczeniem.
Państwa motywacja do rozmowy jest moją motywacja do poznania Was i pomocy Wam.
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Bevelin Klinika Urody
tel. 91 434 15 20

ul. Ściegiennego 28/3, 70-354 Szczecin

pełna oferta na stronie

w w w . b e v e l i n . p l

ZAPRASZAMY DO ŚWIATA PIĘKNA

Makijaż Permanentny
Kosmetologia

Medycyna Estetyczna
 Zabiegi Laserowe

Infuzja Tlenowa SEYO
- skoncentrowane piękno

Nawilżenie sięgające wnętrza skóry
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Hotel Novotel Szczecin Centrum
al. 3 Maja 31, 70-215 Szczecin, tel: 091-480-14-25, e-mail: H3367-SB1@accor.com

Letnie Konferencje w Hotelu Novotel Szczecin Centrum
Novotel Szczecin Centrum posiada 8 sal konferencyjnych,  doskonałych do organizacji spotkań.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego hotelu i zapoznania się z naszą nową ofertą przerw kawowych



puchnięte nogi, kurcze łydek, żylaki, przebarwie-
nia skóry to najłagodniejsze objawy choroby.

– Lekceważone i nieleczone objawy mogą do-
prowadzić do zaawansowanych postaci choroby 

i poważnych powikłań dotyczących całego organizmu – przestrze-
ga dr Tomasz Hamera z Aesthetic Med. – Zapalenie żył, zakrzepica 
żylna czy zatorowość płucna mogąca prowadzić nawet do śmierci. 

Co więc robić i jak ustrzec się przed powikłaniami choroby żylnej? 
Tu z pomocą przychodzi nam flebologia – dział medycyny zajmują-
cy się chorobami żył. W tym przypadku podstawą jest konsultacja 
chirurgiczna połączona z badaniem USG Doppler żył. Po badaniu 
chirurg ocenia do jakiego leczenia kwalifikuje się pacjent.

Niektórzy pacjenci kwalifikują się do leczenia farmakologiczne-
go lub stosowania specjalnych pończoch czy rajstop uciskowych. 
W bardziej zaawansowanych stadiach niezastąpiona jest chirurgia 
flebologiczna.

– Opiera się ona na metodach wewnątrz żylnych – wyjaśnia dr To-
masz Hamera. – Są to zabiegi wykorzystujące energię fal radiowych 
oraz zabiegi laserowe. Aesthetic Med dysponuje aparaturą do 
wykonywania tych zabiegów. Są to systemy do przeprowadzania 
termoablacji radiowej: VNUS Closure Fast oraz EVRF Fcare System. 
Uzupełniane są przez laser diodowy Metrum 940nm. 

Zupełną nowością jest wykorzystywanie termoablacji radiowej do 
zamykania drobnych naczyń żylnych tzw. pajączków, żyłek siatkowa-
tych kończyn dolnych oraz nieestetycznych żył na dłoniach i twarzy. 

Nowoczesny sposób leczenia przeprowadzany jest ambulatoryj-
nie lub w sali operacyjnej. Jest bezpieczny i krótkotrwały, a pacjent 
może opuścić klinikę w dzień zabiegu lub następnego dnia. 

o

Nadwaga, siedzący tryb życia, brak ruchu 
i nieodpowiednia dieta. Ten niehigienicz-
ny tryb życia jest przyczyną wielu schorzeń. 
Jednym z nich jest przewlekła niewydol-
ność żył, na którą cierpi połowa naszego 
społeczeństwa.

MAgiczne 
słowo 

fLeBoLogiA

Dr n. med. Tomasz Hamera 
specjalista chirurgii ogólnej, 
flebolog. 
W 1997r ukończył Wydział Le-
karski Pomorskiej Akademii Me-
dycznej w Szczecinie. W 2005r 

uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii 
ogólnej, a w 2007 tytuł doktora nauk 
medycznych w dziedzinie chirurgii ogólnej 
i flebologii. Doświadczenie zawodowe 
zdobywał pracując jako asystent w Klinice 
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, oraz Klinice 
Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK nr 2 
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 
oraz w ośrodkach chirurgicznych w Polsce 
i Wielkiej Brytanii. Leczeniem chorób żył 
- flebologią- zajmuje się zawodowo od 15 lat. 
Od 7 lat jest chirurgiem zespołu Aesthetic Med.  
Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz 
Europejskiego Forum Żylnego.
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esteś Blanka, hm… – potwierdziła raczej niż zapytała. – 
To co robisz w tak dalekim od twojego domu zakątku 
świata? – Zapytała z nieukrywaną ciekawością.

– Szukam odpowiedzi na pytanie, kim tak właściwie 
jestem – odpowiedziałam poważnie.

 – Aha, no niezła idea, hahaha – uśmiała się z mojej wypowiedzi – 
a w domu nie mogłaś znaleźć odpowiedzi?

– Nie, w domu nie mogłam, zagubiłam się w natłoku rzeczy do 
zrobienia, pracy i bezsensie życia.

– A tutaj? – Spytała z przenikliwym spojrzeniem.
– Tutaj była w najlepszym momencie, by zacząć powielać sche-

mat – wtrącił się wychodzący właśnie ze swojego pokoju Eduardo.
Poczułam się nieswojo.
– Czemu mnie atakuje? – Pomyślałam z wyrzutem. Chciałam na 

Doni Dulce zrobić jak najlepsze wrażenie, a ten mi tutaj przeszka-
dza. Miałam wrażenie, że z każdym wypowiedzianym zdaniem wy-
chodzę na coraz śmieszniejszą w jej oczach.

– Pracuje znów jak wół, płacze za czymś, co uznała, że było miło-
ścią i nie ma czasu na dotykanie świata – dokończył bezpardonowo 
swoją wypowiedź.

Zmieszałam się jego odpowiedzią, a najbardziej tym, że to co po-
wiedział, było prawdą.

– Czego chciałabyś od życia, moje drogie dziecko? – Zapytała 
znów tonem poczciwej, wzbudzającej zaufanie staruszki.

– Poczuć się częścią egzystencji. W jak największym wymiarze. 
Nauczyłam się już, że w życiu nie ma czego zdobywać. Osiągnię-
cia, to tylko ulotne epizody, które przychodzą i odchodzą. Chodzi 
mi o wnętrze. O jego spokój. I o to, by całą sobą czuć świat. Świat 
wypełniony tętniącym życiem. Przy tym jednak chcę pozostać od 
niego nieoddzielona, kompletna, totalna…

– Bądź więc, moje dziecko. Bądź w teraźniejszości. Nic więcej… – 
dodała, nalewając kolejną filiżankę herbaty.

– Cokolwiek by się działo – trwaj i bądź uważna. Otwarta zmy-
słami, duchem i umysłem. Obserwuj – im mocniejsza jest twoja 
uwaga, tym bardziej będziesz wewnątrz zdarzeń. Poczucie bycia na 
zewnątrz bierze się stąd, że człowiek się rozprasza, nie zauważa, nie 
widzi, jest pochłonięty milionem spraw, a zapomina o magii mo-
mentu. O tym, co właściwie trwa teraz. O tej jedynej, niepowtarzal-
nej chwili, która już nigdy nie wróci…

– Czy myślisz, że chwila naszej rozmowy będzie mogła wrócić? – 
Zapytała znienacka.

– Nigdy. Czas i przestrzeń są jak fala, która wiecznie trwa i płynie. 
Zabiera ze sobą każdego. Nawet tych, którzy kurczowo trzymają się 
miejsca i nie chcą ruszać w świat. Teraźniejszość płynie, a ten, kto się 
jej sprzeciwia – żyje poza czasem, poza własną naturą. Ma wieczny 
niedosyt, bo nie poznał, czym jest właśnie bycie częścią egzystencji. 
Wewnętrzny ból rozrywa jego piersi, bo intuicyjnie wie, że kieru-
nek, w którym idzie, jest przeciwny do tego, który powinien obrać. 
Stwarza więc coraz większą przepaść między tym, co jest w tej chwi-
li, a tym, co jest w jego głowie. Jest jednostką, która i tak podąża 
z prądem istnienia, ale jako dobrowolny wygnaniec z raju ucieka 

wiecznie myślami do przeszłości lub przyszłości. Porównuje, kalku-
luje. Myśli, że myśli, a nie czuje… – dodała ze smutkiem w głosie.

– I właśnie wtedy człowiek jest tak totalnie na zewnątrz życia. 
Cokolwiek by robił, nie jest jego uczestnikiem. Bo aby zaistniało 
uczestnictwo, musi być świadome przyzwolenie umysłu. A by było 
przyzwolenie, człowiek musi stać się obserwatorem. Obserwato-
rem siebie samego i swoich dążeń. Obserwatorem tego, co się 
wydarza w każdej sekundzie życia. I to jest największe osiągnięcie. 
Życie przedłużone o nieskończoność. Bo w jednej sekundzie takie-
go życia jest więcej życia niż w tym, co zwykle zwie się kompletnym 
życiem człowieka. Bo taki człowiek śpi. Nie ma go, istnieje tylko 
w pewnych ramach narzuconych przez jego fantazjujący umysł. 
Aż do momentu, gdy zaczyna coś pękać… – zdawało mi się, że 
uśmiechnęła się szyderczo.

– Ty myślałaś, że to już ci się przydarzyło – czytała mnie, podobnie 
jak Eduardo, jak otwartą książkę.

– Nie kochana. Tylko tak ci się wydawało. Po to aby być, trzeba 
BYĆ.

– Przyjechałaś tu po coś. Nie po to, by zobaczyć starzejącą się sza-
mankę. Twoja dusza cierpi głód, którego nikt ani nic nie jest w sta-
nie zaspokoić. Ten głód może zaspokoić tylko cały świat. Cały świat 
stapiający się z tobą. Nie tylko jakieś poszczególne jego części.

Siedziałam, wsłuchując się w słowa Doni Dulce, z którymi całko-
wicie się zgadzałam. Gdzieś po drodze zmieniłam zimno na cie-
pło, jasną skórę na ciemniejszą, krótsze włosy na dłuższe, ale dalej 
czułam niedosyt. Miała rację. Na dnie mojej duszy czułam wieczne 
niespełnienie, wieczną pogoń za tym, by jednak coś uzyskać, coś 
skończyć, dobiec do mety. Biegłam w sztafecie, podając samej so-
bie pochodnię. I tylko w momencie przejmowania jej doznawałam 
nagłych olśnień. W międzyczasie biegłam. Dobiegałam do mety, 
odpoczywałam chwilę tylko po to, by za chwilę znów się podnieść 
i zacząć opętańczy bieg z nową pochodnią. Żadna meta nie była fi-
niszem, nie pozwalała odetchnąć i uspokoić się. Moje myśli zawsze 
wybiegały w przyszłość, ku świecącemu celowi, który nigdy nie 
przynosił ukojenia. Wręcz przeciwnie. To, co czuła moja dusza, było 
coraz większym niespełnieniem, frustracją. Wpadałam w schematy 
przybrane w woal niezależności, w kolejne historie i kolorowe kon-
tynenty, napełnione innymi smakami, zapachami i barwami.

– Umiesz nic nie robić? – Dodała, mrużąc oczy.
– Myślę, że każdy umie nic nie robić.
– Za dużo myślisz. Czy TY kiedyś nic nie robiłaś? Przez cały 

dzień?
Zastanowiłam się chwilę. Były takie dni, owszem.
– Chodzi mi o nierobienie planów. Żadnych planów. Ani przez 

sekundę w ciągu całego dnia.
– Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie – odparłam szczerze.
– To gdzie jest twoja uważność?
– Rozproszona jak zapach perfum zraszających zamiast skóry po-

wietrze, stapiający się z nim i znikający nagle bez śladu – odpowie-
dział za mnie Eduardo, patrząc w dal, przez okno, na ciemniejące 
szczyty gór przybierające coraz bardziej fioletowy kolor.

J

książka do nabycia na www.bezwysilku.pl

Autorstwa Doroty Kościukiewicz-Markowskiej ukazuje zupełnie inne 
podejście do koncepcji szczęścia. Bez gonitwy, 

bez napięcia i bez wysiłku...
Książka inspirowana prawdziwą historią

Czy myślisz, że do osiągnięcia szczęścia potrzebny jest wysiłek?

fragment:

„Bez wysiłku”
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PAŁAC KOLORÓW

Jest obecny nie tylko w modowych stylizacjach, ale też na głowie i w makijażu. Róż zwykle występuje solo, jako dominujący 
element na powiekach, kościach policzkowych i ustach.

Wiele kobiet unika różu, gdyż uważa, że źle on wygląda. Jednak dobrze dobrany odcień może zdziałać cuda w kwestii poprawy 
naszej urody. Róż do policzków odmładza, rozświetla cerę, uwydatnia kości policzkowe i wyszczupla twarz, a także dodaje jej ciepła. 
Odpowiednio nałożony jest najlepszym przyjacielem każdej dziewczyny. Róż na powiekach dodaje odrobiny szaleństwa i przykuwa 
uwagę. Róż na ustach dodaje soczystości, dzięki niemu są bardziej zmysłowe. Nie bójmy się różu. Niech będzie słodko!
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Zdjęcia: Dorota Kościukiewicz - Markowska i Jacob Sadrak
Makijaże: Dorota Kościukiewicz - Markowska, www.palackolorow.pl 
Włosy: Samuel Hugo Domiguez
Modelki: Angelika Ogryzek, Fernanda Herringer
Bluzka, dzianinowy naszyjnik, broszka: Milita Nikonorov
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MichAł 
stArost 
DLA Miss 
poLski

Michał Starost, jeden z najlepszych polskich projektantów mody, zaprojektował suk-
nie wieczorowe na finał wyborów Miss Polski. Kandydatki do tytułu najpiękniejszej 
Polki prezentowały się zjawiskowo. Po wyborach niektóre z nich wzięły udział w sesji 
zdjęciowej, a jej efekty możecie podziwiać w magazynie Prestiż. Więcej zdjęć w e- wy-
daniu Prestiżu na www.issuu.com/prestiz
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Ewa Będzia, 1 vicemiss Polski 2012
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Weronika Szmajdzińska, Miss Polski 
Nastolatek 2012 i Miss Global Teen 2012



MODA58 

Katarzyna Podlewska, 2 vicemiss Polski 2012 



MODA 59 

Katarzyna Krzeszowska, Miss Polski 2012 



Krzysztof Pankiewicz mistrz fryzjerstwa, właściciel studia fryzjerskiego
Mój strój uzależniam od chwili, dnia czy humoru. Zestawienia dobieram 
intuicyjnie. Niewątpliwie w ubiorze widać fascynację Formułą 1, a także 
historią Szkocji. Na co dzień jednak wybieram klasykę uzupełnioną ory-
ginalnymi dodatkami, które dodają stylu i pikanterii. 

W tym cyklu dwoje szczecińskich projektantów: Kasia Hubińska i Arek Prajs poszukują ciekawych i niebanalnie 
ubranych szczecinian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was…

Arkadiusz Prajs, projektant mody męskiej

Dobrze, że nie wszyscy zbyt dosłownie traktują modę, co widać w styliza-
cjach Krzysztofa. Kilt w połączeniu z białą koszulą może być z powodze-
niem ubiorem zarówno na kolację, a z T- shirtem na koncert czy imprezę. 
Druga stylizacja jest nieco w stylu Ala Capone, mody lat 20-tych. Jeansy 
nawiązują do trendów z ostatnich lat, gdzie sport łączymy z klasyką. Trencz 
dodaje luzu, a rękawice ostrości. Brawo za odwagę i pomysłowość!



Iwona Rymarz, właścicielka PD- Rent
Śledzę trendy w modzie na bieżąco. Strój jest dla mnie 
sposobem na wyrażanie siebie i nastawienia do życia. Lu-
bię przełamywać kanony mody i łączyć style. To, co noszę 
jest odzwierciedleniem mojego stanu ducha i nastroju.

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej

Kobieta zmienną jest! To przychodzi mi do głowy, gdy widzę stylizacje pani Iwony. 
Pierwsza: nowoczesna, wesoła, odważne połączenie kolorów – khaki, czerni i czerwie-
ni. Z jednej strony styl militarny z drugiej punk. Ubiór „na cebulkę”, ale niczego tu nie 
jest za dużo. Druga stylizacja jest bardzo kobieca i seksowna, czerń, która ujmuje lat ze 
względu na dziewczęcy krój sukienki, a dodatki w postaci wielkich okularów i pięknej 
opaski na włosy kojarzą się z elegancją w stylu Chanel. Buty to strzał w dziesiątkę. Ich 
fason i obcas uwspółcześnia wizerunek. Od zadziornej chłopczycy po damę. Super!

Kolację dla naszych bohaterów ufundowała 
restauracja Brama Jazz Cafe



o braz „Śniadanie na trawie” Edouarda 
Maneta przedstawia grupę osób płci 
rozmaitych spożywających poranny 
posiłek w okolicznościach przyrody. 
Prosty, oczywisty przekaz: jeść nale-
ży z przyjemnością. O najważniejszej 
z przypraw pisałem niedawno, jest 
nią Towarzystwo. Drugą w kolejno-
ści, wygrywającą wyścig nawet z solą 

i pieprzem jest Otoczenie w którym dary boże pojadamy.
Oczywistą oczywistość, jaką jest związek między miejscem i sma-

kiem przeczuwałem już w czasach młodzieńczych. Otóż, w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia wraz z ówczesnym Przyja-
cielem Rysiem Leoszewskim spędzaliśmy wakacje na polu cam-
pingowym w Międzywodziu. Po całonocnym muzykowaniu przy 
ognisku, dopadł nas głód straszliwy i zapędził wczesną porą pod 
sklep ogólnospożywczy. Po długim wyczekiwaniu na otwarcie tej 
skarbnicy dóbr wszelakich nabyliśmy droga wymiany towarowo 
-pieniężnej, co następuje: dwa bochenki ciepłego jeszcze chleba 
(z tych, co to chlebem i pachniały i smakowały, a skórkę trzeszcząca 
posiadały), dwie szklane (!) butelki mleka prawdziwego, oraz okrą-
gły ser żółty „Liliput”. Rockefeller nie czuł się nigdy bogatszy niż my 
wówczas. Oczekiwanie na otwarcie sklepu sprawiło, że w żołąd-
kach grało nam o wiele piękniej niż my minionej nocy, a chęć po-
żarcia tych pyszności na miejscu była przeogromna. Lecz właśnie 
w tym momencie pomyślałem sobie, że tak wytęsknione śniadanie 
nie może się odbyć na byle murku pod sklepem! Gdy zapropono-
wałem Rysiowi śniadanie nad Zalewem Kamieńskim zobaczyłem 
w Jego oczach coś, jakby mord, krew i cmentarz… Przyjaźń zwycię-
żyła, a my po blisko dwukilometrowej wędrówce usiedliśmy na be-
tonowym nabrzeżu i … tak narodził się „Sklep z Ptasimi Piórami”.

Jeśli Towarzystwo jest solą jedzenia, to „Okoliczności przyrody” 
są jego pieprzem. Znakomitym dowodem na powyższe jest fre-
kwencja w lokalach z których widok jest dodatkową atrakcją. Ot, 
na przykład restauracje na Wałach Chrobrego, czy lokale umiej-
scowione w ciągach spacerowych na alei fontann lub Bogusława. 
Pierogi smakują inaczej w ciemnej piwnicy zwanej „jadłodajnią”, 
a zupełnie inaczej choćby w uroczej knajpce w Mescherin, pro-
wadzonej przez Polaków i przeżywającej swój rozkwit dzięki po-
łożeniu właśnie. Nad malowniczym odrzańskim kanałem, tuż przy 

ścieżce rowerowej prowadzącej wzdłuż Odry, tym niezwykłym szla-
kiem turystycznym, który czeka na wakacyjnych włóczęgów. Jem ze 
smakiem dania kuchni obojga Narodów, zapatrzony w wodę kom-
binuję którędy popłynąć czekającym w przystani kajakiem, a nad 
głową ptaszory maści rozmaitej… Czy do szczęścia trzeba czegoś 
więcej? Gospodarze tego miejsca nie szukali lokalu tam gdzie są 
konsumenci, oni znaleźli MIEJSCE, które tych konsumentów ściąga 
i to zarówno z Niemiec jak i z Polski. Żal tylko, że mimo niewielkiej 
od Szczecina odległości i turystycznej atrakcyjności okolicy, wciąż 
więcej gości z Berlina, niż z naszego Miasta.

Wspominałem niegdyś na łamach „Prestiżu” o prawdziwej kuli-
narnej turystyce na Pomorzu Zachodnim, jaka miała miejsce w la-
tach 60. I 70. Jeździło się na wątróbkę do Goleniowa, sielawę do 
Ińska, grochówkę do Babigoszczy… Ach, wspomnienia! Powoli 
odżywa ten zwyczaj, choć tłumiony zaciekle przez ceny paliwa. 
I dziś warto wybrać się na rodzinny obiad do Nowego Warpna na 
bezkonkurencyjny rosół na leszczu z pierożkami z rybnym nadzie-
niem. Do stepnickiej smażalni (tuż przy rybackim porcie) na rozpły-
wającego się w ustach okonia, czy odrobinę dalej, do Starych Ły-
sogórek za Siekierkami, na wybór zup polskich i dań tradycyjnych 
naszej kuchni niespotykany nigdzie indziej. I żeby nie było: żadne 
tam mecyje, wymienione lokale nie straszą cenami, ani przesad-
ną wytwornością. Zniewalają smakiem, zachęcają dbałością Go-
spodarzy o nasze podniebienie i…, a no właśnie! I położone są 
w miejscach, które niczym deser pieszczą nasze pozostałe oprócz 
smaku zmysły.

„Nie ma złej drogi do mej niebogi” ja nieco zmieniłbym treść 
tego przysłowia: „ nie ma złej trasy dla smacznej kiełbasy”. Jakże 
skomentować nieuleczalny przypadek wariatów, którzy z Zelisze-
wa (pod Reczem) jadą do Choszczna po świeże i chrupiące bułki, 
później do Dobiegniewa, gdzie w miejscowej masarni jeszcze cie-
pła kiełbasa zwyczajna, a na koniec nad Drawę w okolice Starego 
Osieczna, bo… tam tak ładnie jest i lepiej smakuje (łącznie ponad 
60km)? Czyste wariactwo, za które wciąż pozostaję wdzięczny 
Ojcu, dla którego „nie było złej trasy…”.

Nie krępujcie się drodzy Czytelnicy. Poszalejcie, bądźcie zno-
wu dziećmi, przecież są wakacje! Nawet jajo na twardo może być 
przesmaczne, gdy wokoło tak piękne okoliczności Przyrody…

Szymon Kaczmarek

SMACZNIE, ALE NIEZDROWO62 

w tak 
pięknych 
okolicznościach 
przyrody…

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”



ul. Pl. Żołnierza Polskiego 3/1a, 70-551 Szczecin, e-mail: florystka@gmail.com

Pracujemy od poniedziałku do soboty w godzinach od 9-19
telefony: 883 339 883, 536 385 705

Oferujemy szeroki asortyment wyrobów florystycznych 
i artykułów dekoracyjnych skierowanych zarówno 
do klientów indywidualnych jak i firm.

Nasza oferta obejmuje:
Kwiaty cięte, sztuczne, doniczkowe.
Bukiety okolicznościowe.
Bukiety ślubne wraz z pełną oprawą uroczystości.
Oryginalne jak również tradycyjne wykonanie 
kompozycji żałobnych.
Dekoracje trumien, urn oraz grobów.
Kompozycje z kwiatów ciętych, sztucznych 
oraz doniczkowych.
Roślinną aranżację wnętrz.
Dekoracje mieszkań, domów, kościołów, hoteli, 
restauracji, sal bankietowych, firm itd.

KWIATY W ALEI KWIATOWEJ

- drzewa i krzewy ozdobne
- kwiaty balkonowe i rabatowe

- dekoracje i donice
- rośliny formowane



KULTURA64 

SKRZyPeK 
BeZ DACHu

szystko zależy od priorytetów, którymi 
się kierujesz się w życiu. Dla mnie za-
wsze na pierwszym  miejscu była pra-
ca, zwłaszcza ciekawa praca” – mówi. 
Spotykamy się słonecznym poran-
kiem przed Akademią Sztuki, gdzie 
Łukasz kończy studia.

 Podobno skrzypce traktujesz lepiej niż kobiety?
 Naprawdę? (śmiech) Może czasami poświęcam skrzypcom dość 

sporo czasu, ale nie. Bez przesady, nie jest tak.
 Wybór instrumentu to był świadomy wybór czy kwestia przy-

padku?
W którymś momencie moja mama mnie nakierunkowała w wy-

borze instrumentu, wcześniej grałem na fortepianie, który zresztą 
uwielbiam. Spojrzała na to pod kątem czysto praktycznym, tak mi 
się przynajmniej zdaje (śmiech). Otóż, skrzypkowi łatwo jest znaleźć 
pracę na całym świecie, jest i zawsze będzie zapotrzebowanie na 
skrzypków w orkiestrach. Ponadto dobry skrzypek zawsze sobie po-
radzi, nie znając nawet dobrze języka w kraju w którym akurat miesz-
ka. Te argumenty przesądziły o moim wyborze. I faktycznie tak jest. 

Prywatnie jesteś melomanem muzyki, którą grasz na co dzień?
Nie mam się aż za tak wielkiego melomana muzyki klasycznej. 

Żeby ją pojąć, na pewno trzeba być wrażliwym, mieć wiedzę i ser-
ce. To jest muzyka bardzo wymagająca. Jeśli sięgniesz to literatury 
symfonicznej to masz szanse zetknąć się z takimi utworami, które 
powalą cię na kolana. 

Przed czym ostatnio padłeś na kolana?
 Po raz kolejny jest to Igor Strawiński. Pomimo, że go znam od bar-

dzo dawna i grywam jego utwory to za każdym razem zetknięcie się 
z jego twórczością jest jak odkrycie nowego kontynentu. Słuchając 

tzw. muzyki wyższej obcujesz z geniuszami, rozwijasz się, poszerzasz 
swoje horyzonty. Czasami przechodzisz sam siebie i wchodzisz na 
kolejny poziom swojego rozwoju, także jako artysta.

 Czyli komponowanie to ten kolejny poziom?
Od bardzo wczesnych lat szkolnych zajmowałem się muzyką im-

prowizowaną, jazzem. Improwizacja jazzowa polega na wymyślaniu 
swoich partii na bazie napisanych tematów. To naturalnie dopro-
wadziło mnie do komponowania. Kompozycję traktuje jako swoje 
hobby, daje mi to wolność. Komponuję dla przyjemności, z potrze-
by ducha. Bardzo mnie to absorbuje.

  
MeLODIA NOWeGO ŻyCIA

Psychologia i mistyka, poznawanie ludzkiej natury, prawdziwej 
tożsamości. Do druga pasja Łukasza. Przyznaje, że jest poszukiwa-
czem siebie i ta podróż cały czas trwa.

W jakim aktualnie momencie tej podróży się znajdujesz?
 A w takim, że wkrótce zostanę ojcem. Obcowanie z nowym ży-

ciem, pewnym rodzajem energii związanej z bliskością, rodziną 
i miłością, może być inspiracją do dalszych poszukiwań twórczych. 
Myślę, że te dwie sfery życia będą się uzupełniać.

 Przyszła rola ojca przeraża czy ekscytuje?
Mam mieszane uczucia. Z jednej strony jestem bardzo podekscy-

towany tym, co się za chwilę wydarzy, z drugiej pojawia się element 
niepewności, gdyż jest to mój tzw. pierwszy raz. Myśląc wcześniej 
o ojcostwie czułem, że do tego jeszcze nie dorosłem, że się nie na-
daję. Jednak pasjonuje mnie obserwowanie niemowlaków i obco-
wanie z nimi. Jest w tym coś bardzo mistycznego. W takich momen-
tach obawy schodzą na bardzo daleki plan.

 Łatwo będzie ci pogodzić obie sfery życia?

„w
Nie wygląda jak muzyk klasyczny tylko raczej jak gwiazda rocka. Tatuaże, bezpretensjo-
nalny sposób bycia, uśmiech zaprzeczają stereotypowemu wyobrażeniu kogoś, kto gra 
całymi dniami gra na skrzypcach. A Łukasz Górewicz gra na nich doskonale i jeszcze kom-
ponuje. I kocha to co robi.

AUTOR: ANETA DOLEGA
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Moja praca zawodowa jest po części tu w Szczecinie, natomiast 
mój synek urodzi się w Berlinie, więc dzielę życie na oba te mia-
sta.  Jestem w ciągłym ruchu, ale myśląc o przyszłości będę się 
pewnie przemieszczać razem ze swoją rodziną na razie na prze-
strzeni Szczecina i Berlina.  Może z czasem gdzieś dalej. Ciekawym 
przykładem takiej rodziny jest związek Brada Pitta i Angeliny Jolie, 
którzy mając furę dzieci jeżdżą po całym świecie w zależności od 
tego gdzie akurat kręcą film. Oczywiście są bardzo bogaci i ich na to 
stać, ale gdyby spełniły się moje marzenia zawodowe to, kto wie.

Marzenia zawodowe?
No wiesz, chodzi o realizowanie własnych projektów muzycz-

nych, takich jak np. komponowanie muzyki do filmów, spektakli 
tanecznych czy jakiś  innych ciekawych wydarzeń. Zdarzyło mi się 
parę takich w życiu. Robiąc własne rzeczy mogę realizować się na 
różnych płaszczyznach. Począwszy od komponowania, poprzez 
granie a skończywszy na produkcji i dobieraniu ciekawych artystów 
do współpracy. Jestem na etapie szukania menagera czy może 
agencji, która ogarnęłaby mnie organizacyjnie, tak bym mógł mieć 
możliwość takich działań. 

 
W DRODZe

Studia zaczął zaraz po maturze, w Warszawie. Później się prze-
mieszczał z miejsca na miejsca. Nauka była tam gdzie była praca. 
Aktualnie dzieli życie pomiędzy dwa miasta.

Wspomniałeś o swoim przemieszczaniu się pomiędzy Szczeci-
nem a Berlinem. Jak z perspektywy Berlina wygląda Szczecin?

Widać różnice w postępie cywilizacyjnym pomiędzy tymi miasta-
mi. W Berlinie dość silnie stoi klasa średnia, która dopiero w Pol-
sce się tworzy. Przez to też zapotrzebowanie na kulturę jest wielkie. 
W Szczecinie, co przede wszystkim mnie uderza, kiedy tu wracam, 
zapotrzebowanie jest minimalne. Myślę, że częstym powodem ta-
kiego stanu rzeczy nie jest to, że nie chcemy uczestniczyć w kultu-
rze, tylko to, że jesteśmy zajęci tzw. walką o przetrwanie. Szkoda, 
bo w Berlinie kultura jest widoczna wszędzie, nawet na ulicy, jest 
dostępna dla wszystkich. Druga rzecz to, że twórcy w Berlinie mają 
o wiele lepsze warunki życia. Są istotni dla społeczeństwa i pań-
stwa. Natomiast artyści w Szczecinie mają dość ciężko. Pomagają 

im przetrwać chyba duże pokłady wiary, samozaparcia i entuzjazmu 
dla tego co robią. Naprawdę warto ich cenić, należy wręcz. 

Pracujesz z nimi.
Tak, pracuję tu głównie z moimi bliskimi kolegami, mam na myśli 

Baltic Neopolis Orchestra czy np. chłopaków z Fractal Tree. Nasza 
praca jest wielowymiarowa, łączymy prywatną sympatie i wspól-
ny cel, by coś z tą kultura u nas zrobić. Nawet jak jest nam ciężko 
pod względem materialnym to ten aspekt towarzyski i cel są dla 
nas dużą motywacją. I to chyba głównie  z tych względów jeszcze 
działam zawodowo w tym mieście. Poza tym ciągle w wierzę w to, 
że będzie tu coraz lepiej.

KORZeNIe POD SKÓRą

Muzyka, mistyka… tatuaże. Jest ich fanem. Legendarnego aktora 
Heatha Ledgera, filmowego Jokera, nosi na ramieniu. 

To ktoś w rodzaju idola?
To był przeze wiele lat mój ulubiony aktor, którego traktowałem 

emocjonalnie jak swojego brata. Miałem z nim jakąś taką dziwną 
więź. W muzyce taką postacią był Sting, którego podświadomie 
traktowałem jak swego ojca. Kiedy dowiedziałem się o śmierci 
Ledgera to poczułem się jakbym stracił kogoś z rodziny. Decyzja 
o tatuażu była więc spontaniczna. I gdybym się w pewnym momen-
cie swojego życia nie zatrzymał to prawdopodobnie miałbym całe 
ciało wytatuowane. Tatuaże nie mają nic wspólnego z muzyką. To 
sięga naszych korzeni, nasi przodkowie się tatuowali. To był symbol 
czegoś ważnego, szczególnie dla mężczyzn. Sam proces tatuowa-
nia jest dość mocny i niezwykły, wchodzi się w pewien osobliwy 
kontakt z osobą która tatuuje. Jest w tym coś głębszego, mimo iż 
ma to duży związek z cielesnością. Tatuaże mają również duchowe 
znaczenie.

Dziękuję za rozmowę

Łukasz Górewicz, klasyczny i awangardowy 
skrzypek i kompozytor. Urodzony w Szczecinie, 
studiował w Warszawie, we Wrocławiu, na 
Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie na 
Akademii Sztuki w Szczecinie. Współtworzył 
muzykę m.in z Grupą 3 metry, Tomkiem Gwin-
cińskim, Tymonem Tymańskim.  Gra Filharmonii 
Szczecińskiej, zespole kameralnym Baltic 
Neopolis Orchestra oraz w grupie Sin City Tribe. 
Współpracuje z Operą na Zamku. Koncertował 
m.in. w Japonii, Korei Południowej i  USA 
(Carnegie Hall, Nowy Jork). Jest autorem muzyki 
filmowej i teatralnej. Jego kompozycja „Freedom 
Symphony”, której premiera uświetniła 
obchody Sierpnia’ 80 w Szczecinie, zebrała 
doskonałe recenzje. 



PRESTIŻOWE KSIĄŻKI

Dziennikarz, autor książek: Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007), Wojciech Kos-
sak (ATUT, 2012), Córka Kossaka (IW Latarnik, 2012). Jego pierwsza książka wywo-
łała renesans na twórczość Magdaleny Samozwaniec. Na kanwie sukcesu opra-
cował i wydał niepublikowane książki pisarki: Z pamiętnika niemłodej już mężatki 
(W.A.B., 2009) i Moja siostra poetka (PIW, 2010). Opracował także dziennik wojen-
ny Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Wojnę szatan spłodził (AGORA, 2012).
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Podziwiając zdjęcia aktorów, piosenkarzy rzadko interesuje nas nazwisko 
i imię autora fotografii. Często więc pozostaje on bezimienny. Wyjątkiem są 
dwa, trzy nazwiska Marek Karewicz, Renata Pajchel czy Zofia Nasierowska. Ta 
trzecia, niewątpliwa królowa aparatu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
była prekursorką w temacie portretu, w którym z czasem się wyspecjalizowa-
ła. W powojennej Polsce każdy chciał zostać utrwalony przez Nasierowską. 
Oczywiście zarzucano jej, że wszystkie swoje aktorki i piosenkarki ustawia w 
podobnych pozach, podobnie oświetla, zatracając tym samym osobowość 
fotografowanej osoby, ale nie można powiedzieć, że były to zdjęcia złe. 
Wszystkie najważniejsze postaci polskiej kultury ubiegłego wieku za zaszczyt 
poczytywały sobie posiadanie zdjęcia pani Zofii. „Nasierowska”, to ciekawa 
historia fotografki, prywatnie żony reżysera filmowego. Nagle, przewracając 
kolejne strony, okazuje się, że życie Nasierowskiej to nie tylko zdjęcia. 

Piękna szata graficzna, znakomita okładka dopełniają całości. Podobnie 
jak w „Tańczącej Eurydyce” cała masa znakomitych zdjęć. Moim zdaniem 
„Nasierowska”, to próba zatrzymania pewnej epoki, czasu, kiedy bycie fo-
tografem, to nie było jedynie posiadanie aparatu, ale to talent i ogromna 
wiedza o świetle, proporcji. 
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Marena Wellness & Spa
72-415 Międzywodzie, ul. Turystyczna 1
tel. +48 91 381 38 93, fax: +48 91 886 19 44
e-mail: recepcja@marenaspa.pl

Czym urzeka nasz hotel? wystrojem - na pewno, 
lokalizacją - niewątpliwie, jednak czym jest hotel 
bez obsługi - jedynie budynkiem. Obsługa, która 
wie czego Ci potrzeba i jest w stanie to zapewnić 
jest sercem naszego obiektu.
Nasze indywidualne podejście to synonim luksusu.
Konsultacja kosmetyczna i zabieg dobrany do 
twoich potrzeb pondto spełniający twoje oczekiwa-
nia - w naszym Mare spa to Złoty Standard obsługi.
Potrawa przygotowana na twoich oczach według 
twoich wskazówek i doświadczenia kucharza to 
Złoty Standard w Veli�era Ristorante

2013
wiosna-lato 

ZŁOTY STANDARD - WART TWOJEJ UWAGI

www .m a r e n a s p a . p l



Duch sztuki 
w Trafostacji

Język duszy

Festiwal mężów

Piosenki, których jeszcze nie znamy

a początku sierpnia dla artystów 
i zwiedzających otwarta zostanie 

Trafostacja Sztuki – centrum sztuki współ-
czesnej z prawdziwego zdarzenia, pierw-
sze w tym regionie.

Trafo mieści się w zabytkowej trans-
formatorowni przy ul. Świętego Ducha. 
Zaprojektowana w 1912 roku moderni-
styczna bryła, nawiązuje formą do naj-
starszego w mieście Kościoła Św. Jana. 
Po rewitalizacji nowoczesne wyposa-
żenie usytuowanych na kilku piętrach 
pomieszczeń umożliwi działalność wy-
stawową, a imponujący hall główny po-
zwoli na prezentację projektów twórców 
z całego świata. Koszt renowacji to ok.16 
mln złotych.

Będą się tu odbywały nie tylko wysta-
wy, ale także koncerty muzyki kameralnej 
i rozrywkowej, pokazy filmów, spektakle 
teatralne, targi i konferencje. Do tego 
gościom Trafo udostępniony będzie bar 
kawowy i lobby z tarasem widokowym.

Oficjalne otwarcie Trafostacji Sztuki 
rozpocznie się 2 sierpnia (godz.17) od 
wernisażu Ryszarda Waśki „Genesis”. 
Podczas imprezy będzie miało miejsce 
również prawykonanie utworu „Exkurs” 
Szymona Brzóski przez Baltic Neopolis 
Orchestra oraz muzyczny performance 
„Nuit Blanche” niemieckiego pianisty 
i kompozytora Volkera Bertelmanna.                           

ad

olanna” to świeże spojrzenie na piękne 
i ważne momenty w dziejach naszej muzy-

ki. Od Wacława z Szamotuł, przez stare pieśni lu-
dowe, Stanisława Moniuszkę, Mieczysława Karło-
wicza aż po Karola Szymanowskiego i Skaldów.

By podkreślić ponadczasowość i uniwersal-
ność tych kompozycji Jopek do współpracy nad 
albumem zaprosiła artystów z różnych kręgów 
muzycznych: zdobywcę nagrody Grammy Gila 
Goldsteina i Krzysztofa Herdzina. W powstałym 
specjalnie na ten projekt zespole znaleźli się: kubański mistrz fortepianu, Gonzalo Rubalcaba, 
wielka dama polskiego folku Maria Pomianowska i klasyczny wiolonczelista Rafał Kwiatkow-
ski. Gościnnie wystąpił sam Stanisław Soyka. „Mam nadzieję, że w moich piosenkach gatun-
ki się przenikają, uzupełniają, że być może któregoś dnia odnajdziemy własny język, ponad 
wszystkimi podziałami.” – powiedziała Jopek

Utwory z „Polanny” zabrzmią w ostatnią sobotę wakacji (godz.19) na zamkowym dziedziń-
cu. Annie Marii Jopek towarzyszyć będzie Sylwester Ostrowski Quintet z gościnnym udzia-
łem znakomitego trębacza jazzowego Piotra Wojtasika. Koncert odbędzie się w ramach: 
„Akademii Jazzu”.                                                                                                                                kds

abawna opowieść o relacjach damsko-męskich ideal-
nie wpisała się w charakter imprezy, gdyż festiwal Ga-

vranfest to przegląd spektakli powstałych na podstawie sztuk 
wybitnego chorwackiego dramatopisarza Miro Gavrana. Co 
roku odbywa się w innym mieście Europy. Autor zdecydował 
by piątą – jubileuszową edycję zorganizować w Polsce, w Teatrze Ludowym w Krakowie, który 
w ciągu 7 ostatnich lat zrealizował 4 jego dramaty i w sumie zagrał ponad 1000 przedstawień, 
przyczyniając się do sukcesu tej twórczości w naszym kraju. 

Bohaterką pokazywanego na festiwalu „Męża mojej żony” jest piękna Helena, która już raz 
rozpętała wojnę. Pewnego dnia pozostali bohaterowie komedii – Edmund i Zeflik dowiadują 
się, że są od pięciu lat dość bliską rodziną i nie jest to dobra wiadomość. Mężczyźni, choć 
z trudem, radzą sobie z tym bolesnym problemem i podejmują „po męsku” decyzje dotyczą-
ce nie tylko ich samych.                                                                                                                         kds

a scenie pojawi się zespół Plateau w towarzy-
stwie Renaty Przemyk i Piotra Cugowskiego. 

Usłyszymy takie klasyki jak „Dni, których jeszcze nie 
znamy”, „Korowód” i „Będziesz moją panią”.

Album „Projekt Grechuta” ukazał się w marcu 2011 
roku. Jego producentem jest Wojciech Waglewski, 
a patronat honorowy nad „Projektem” objęła wdowa 
po artyście – Danuta Grechuta. Tuż po wydaniu płyty 
zespół ruszył w trasę koncertową, grając w tak prestiżowych miejscach jak warszawska Sala 
Kongresowa czy Filharmonia Krakowska. Recenzenci pisali o płycie tak: „Piosenki nabrały 
świeżości, młodzieńczej energii i brzmią bardzo awangardowo. A co jest najwspanialsze 
w tym wszystkim po tym rockowym „botoksie” i dodaniu brzmieniowego „pazura” gitar i sek-
cji rytmicznej utwory zachowały ten specyficzny Grechutowski klimat i magię tamtych lat.” 

Podczas koncertów, zespołowi towarzyszą goście: Martyna Jakubowicz, Krzysztof Kiljań-
ski, Muniek Staszczyk, Lech Janerka oraz gwiazdy szczecińskiego koncertu Renata Przemyk 
i Piotr Cugowski.                                                                                                                                   ad
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Nie samym centrum handlowym 
miasto żyje. Każda szanująca się 
metropolia posiada własne centrum 
sztuki współczesnej, czyli miejsce 
gdzie tworzy się i promuje to co w 
nowoczesnej kulturze jest aktualnie 
najważniejsze. W Szczecinie też takie 
będzie.

Anna Maria Jopek nagrała najbardziej polską płytę w dotychczasowej karierze. 
Obdarzona subtelnym głosem wokalistka jak zwykle wymyka się z muzycznych 
ram.

Szczecińska Scena Poniedziałek wzięła udział w międzynarodowym festiwalu 
Gavranfest. 1 lipca wystawiła „Męża mojej żony” w reż. Tomasza Obary na Scenie 
pod Ratuszem Teatru Ludowego w Krakowie.

Zupełnie nowatorskie aranżacje utworów Marka Grechuty zabrzmią podczas 
koncertu „Projekt Grechuta” na zamkowym dziedzińcu 30 sierpnia.
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Anna Maria Jopek
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Grzegorz Turnau i jego figlarność, 
spontaniczne żarty i swoiste flirty z pu-
blicznością kontrastują z klimatem wy-
konywanej przez niego muzyki, ale też 
budują niepowtarzalny nastrój wystę-
pów. Dzięki temu recitale artysty zawsze 
pozostawiają publiczność w zadumie, ale 
i dobrym humorze. Artyście w czasie kon-
certu towarzyszyć będą Cezary Konrad 
i Robertem Kubiszyn. To znani oraz cenieni muzycy jazzowi, świetni 
instrumentaliści a także autorzy wielu przedsięwzięć artystycznych.

Zamek Książąt Pomorskich, 13 lipca, godz. 21 

Kraina łagodności Turnaua „Tym, którzy nie powrócili z morza” 
to niezwykły koncert w mistycznej prze-
strzeni Cmentarza Centralnego. Podczas 
wieczoru zabrzmią po raz pierwszy dwa 
utwory: „Requiem” Alfreda Schnittkego 
i „Holzwege” Tomasza Sikorskiego. W nie-
zwykłych aranżacjach usłyszymy solistów, 
chór i orkiestrę Opery na Zamku. Całości 
dopełni niezwykła aranżacja światła. 

Cmentarz Centralny, 4 sierpnia, godz. 21.00

Requiem Holzwege

Koncert plenerowy promujący twór-
czość szczecińskich zespołów. Wystąpi 
kilka formacji szczecińskich biorących 
udział w nagraniu tej płyty. Wystąpią 
m.in. bluesowy zespół Bona Fides oraz 
Lexis – projekt pop-soulowy i Big Fat 
Mama- gwiazda piątkowego wieczoru. 
Koncert premierowy będzie całkowicie 
darmowy tak samo jak wydawnictwo 
Born In Szczecin vol. 3, którego nakład osiągnie 2 tysiące egzem-
plarzy. Pierwsi goście wydarzenia otrzymają najnowszą szczecińską 
składankę za darmo. Po koncertowych wrażeniach organizatorzy 
zaplanowali after party Klubie Morion. 

Zamek Książąt Pomorskich, 26 lipca, godz. 19.00

Born in Szczecin 3 Szczecin popularyzuje muzykę jazzo-
wą. W atmosferze dawnych koncertów 
promenadowych, wśród parkowej zie-
leni można posłuchać przyjemnej, re-
laksującej muzyki na kameralnej scenie 
Teatru Letniego im. Heleny Samozwa-
niec. W sierpniu wystąpi Akiko, wybitna 
japońska wokalistka jazzowa. Urodzona 
w Tokio zaczęła grać na fortepianie już w 
wieku 3 lat. W jej repertuarze znajdziemy ponad 500 standardów 
jazzowych, ale Akiko jest śpiewaczką niezwykle uniwersalną. Nie-
mal każda jej płyta to eksploracja innego muzycznego stylu. 

Amfiteatr, 11 sierpnia, godz.  17 

Jazzowe lato

Baltic Neopolis Orchestra to szcze-
cińska orkiestra kameralna wykonującą 
szeroki zakres kompozycji, ukierunko-
wana na polską muzykę XX i XXI wieku. 
Tworzy autorskie projekty wykorzystując 
nietypowe przestrzenie do ich realizacji: 
gmachy muzeów, studia radiowe, ko-
ścioły, budynki przemysłowe i plenery. 
Dzięki niecodziennym przedsięwzięciom 
artystycznym jest niezwykle oryginalna i atrakcyjna. 

Dziedziniec Muzeum Narodowego, 27 lipca, godz. 19
Łasztownia, 2 sierpnia, godz. 15
Trafostacja Sztuki, 2 sierpnia, godz. 17 

Wakacyjne koncerty Sasha Hwa Young zaczął organizować 
imprezy krótko po ukończeniu szkoły, 
gdzie działał aktywnie w różnych zespo-
łach. Po przeniesieniu się do Berlina, 
gdzie w szybkim czasie stał się członkiem 
New Noise Crew i zaczął grywać jako Dj 
na imprezach Delicopter. Oprócz gry na 
różnych imprezach, zaczął też pracę nad 
własnymi produkcjami. Pierwszy kontakt 
z polską sceną techno nawiązał w 1995 roku, od tego czasu regular-
nie bywa w Szczecinie, Krakowie, Warszawie, Toruniu, Sopocie oraz 
Białymstoku. Od czerwca 2002 roku organizuje cieszące się dużą 
popularnością imprezy na podwórzu berlińskiego klubu WMF, 
gdzie grają takie gwiazdy jak Ricardo Villalobos’ czy Miss Kittin.

Klub City Hall, 24 sierpnia, godz.21

Berlin na parkiecie

Do słuchania
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IŃSKO, al. Spacerowa 5 • 73-140 Ińsko • tel: +48 91 56 23 092 • +48 604 912 006 • e-mail: rs10@wp.pl • www.owpromyk.pl

  Ośrodek wypoczynkowy „PROMYK” zaprasza Państwa w 
swoje gościnne progi, na pełen ciszy i spokoju urlop na 
łonie natury.
  „PROMYK” położony jest nad jeziorem Ińsko, bezpośrednio 
granicząc z rezerwatem Kamienna Buczyna, wśród drzew i 
zieleni, w niezwykle malowniczym miejscu. Piękna i uroku 
dodaje mu widok jeziora i wyspa Sołtyski.
  Naszym gościom oferujemy domki o wysokim standardzie, 
bogato wyposażone.



Na okres wakacji Park Różanka ma 
liczne propozycje dla zwiedzających, 
odbywać się będą południowe, kame-
ralne koncerty plenerowe, w wykonaniu 
uczniów, studentów szczecińskich szkół 
muzycznych oraz artystów sceny lokal-
nej. Program artystyczny dla dzieci, spek-
takle teatralne z tłumaczeniem na język 
migowy, warsztaty twórcze. Dla doro-
słych koneserów sztuki Różane wieczory oferujące tematyczne kon-
certy międzynarodowe prezentujące różnorodne kultury a także 
rozmaite działania artystyczne, między innymi wystawy malarstwa, 
ceramiki, gobelinu i rysunku. 

Park Różanka, do 1 września 

Różane wieczory

Po spektakularnej filmowej wyciecz-
ce po najbarwniejszych miastach Euro-
py Woody Allen powraca do rodzinnej 
Ameryki.W „Blue Jasmine” tytułowa bo-
haterka (Cate Blanchett) przywykła do 
wygodnej egzystencji u boku bogatego 
męża-biznesmena Hala (Alec Baldwin). 
Jednak kiedy Hal zostaje zatrzymany 
pod zarzutem malwersacji, a konta mał-
żeństwa zablokowane, jej uporządkowane życie z dnia na dzień 
zmienia się nie do poznania. Żeby ukoić skołatane nerwy i uniknąć 
kłopotliwych spotkań ze znajomymi z nowojorskiej elity, Jasmine 
przenosi się do San Francisco.

Multikino, od 23 sierpnia

Allen w Ameryce

Szczecińskie Muzeum Techniki i Ko-
munikacji jest wypełnione po brzegi 
samochodami, w których kochali się 
Polacy. Niemal każdy kierowca po czter-
dziestce znajdzie w starej zajezdni tram-
wajowej przy ul Niemierzyńskiej swój 
pierwszy pojazd. „Pływać każdy może. 
Wystawa cywilnych i wojskowych amfi-
bii”, to kolejna propozycja szczecińskie-
go muzeum, na której zobaczyć można pływające samochody, 
wśród nich Amphi-Rangera i wszędołaza. W lipcu kolekcję amfibii 
produkcji polskiej i niemieckiej wzbogaci rosyjska Gamma (poto-
mek czołgu Rudy).

Muzeum Techniki i Komunikacji, lipiec i sierpień

Historyczna komunikacja

Depeche Mode, zespół, który na nowo 
zdefiniował brzmienie muzyki, jest aktu-
alnie w wielkiej trasie koncertowej, która 
obejmuje 25 europejskich miast. Do Pol-
ski Dave Gahan, Martin Gore i Andy Flet-
cher zawitają już 25 lipca gdzie dadzą 
koncert na warszawskim Stadionie Na-
rodowym. Będą promować swój ostatni, 
dwunasty w karierze album zatytułowany 
„Delta Machine”. To płyta czerpiąca z dwóch źródeł: własnych doko-
nań Depeche Mode i nowinek brzmieniowych rodem z klubowego 
podziemia. Dobra zarówno dla młodych adeptów nowej elektroni-
ki i dawnych fanów zespołu. Przewoźnik Follow me! organizuje ze 
Szczecina wyjazd (a także powrót) na koncert Brytyjczyków, w dniu 
ich koncertu. Szczegóły na www.interglobus.pl.

Stadion Narodowy, Warszawa, 25 lipca, godz.17

Koncertowa podróż

Jedna z największych imprez wcze-
snośredniowiecznych w Europie. Około 
półtora tysiąca odtwórców historycznych 
rzemieślników. Można obejrzeć insce-
nizację dawnych obrzędów: ślubu, po-
grzebu – na podstawie wikińskich sag. 
Na wodzie rozgrywają się bitwy replik 
wikińskich i słowiańskich okrętów, wyści-
gi i turnieje np. wyścig po wiosłach. Duże 
emocje zawsze wywołuje inscenizacja bitwy na czterystu wojów 
z dwudziestu sześciu krajów.

Wolin, 26-28 lipca 

Festiwal Słowian i Wikingów

Postrzyżyny, czyli Jubileusz Jerzego 
Kryszaka! Każdy występ artysty jest wy-
darzeniem nadzwyczajnym i niepowta-
rzalnym. Siła jego satyry bierze się stąd, 
że spotyka się bezpośrednio z publicz-
nością i angażuje ją w swoje skecze, 
czym buduje niepowtarzalną atmosferę. 
Propaguje dowcip publicystyczny pełen 
świeżego spojrzenia na bieżącą scenę 
polityczną, ze zręcznością, obnażający jej wady i słabości. Aktor ob-
chodzi jubileusz trzydziestu lat na scenie kabaretowej i czterdzie-
stolecie pracy na deskach teatru. 

Amfiteatr, 23 sierpnia, godz. 19 

Jubileusz Kryszaka

Haj Fong Tropical jest najstarszą chińsko-wietnamską restauracją w Szczecinie. 
Swoją działalność rozpoczęła w roku 1990 i trwa ona do dziś. Lokal szczyci się 
niezrównaną kuchnią przygotowywaną przez autentycznych mistrzów z Chin i 
Wietnamu.
 
Każdy gość spotka się z miłą obsługą oraz niezwykłym klimatem, który pozwoli mu 
się wczuć w nastrój typowo wschodni. Orientalna muzyka, stonowane światło 
lampionów uczynią każdą wizytę fascynującym przeżyciem.
 
Z każdym rokiem staramy się coraz to bardziej urozmaicać kartę dań i wystrój 
restauracji, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym konsumentom. Liczymy, 
że każda z państwa wizyt w naszym lokalu okaże się zmysłową i niezapomnianą 
chwilą…

Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 66, tel. 91 433 99 40

Do ogląDania

Do sPotkania
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iedy przymierzałem się do tematu mo-
jego felietonu do lipcowego numeru 
Prestiżu wszystko pięknie układało mi 
się w głowie. Miało być ciekawie i to 
o dyscyplinie, o której jeszcze nigdy nie 
wspominałem, a która ostatnio zagarnę-
ła troszeczkę czasu z mojego życia. Do 

tematu musimy jednak wrócić nieco później. No bo jak mógłbym 
to właśnie teraz zrobić ukochanemu tenisowi. Zdrady nie będzie. 
Moja fascynacja, ba nawet zauroczenie „białym sportem” sięga 
roku 1973 czy może 1974 (tak, tak, niektórzy nie uwierzą, ale wtedy 
w Polsce też grano w tenisa). Zaczątkiem mojego uczucia nie był 
wcale Wojtek Fibak (ostatnio pewnie wszyscy tak mówią), a dosko-
nały włoski tenisista Adriano Panatta. Telewizja publiczna, na jed-
nym z dwóch dostępnych wtedy kanałów, z nieznanych mi do dzi-
siaj powodów relacjonowała jakiś mecz Pucharu Davisa, w którym 
rywalizowała właśnie włoska drużyna i zaiskrzyło. Miłość trwa do 
dzisiaj. I tak jak w realnym związku są okresy lepsze i gorsze. Jednak 
to co przeżywam w ostatnich dniach porównać można chyba tylko 
do „miodowego miesiąca”. Pierwszy tydzień lipca co roku spędzam 
w ośrodku Sandra Spa w Pogorzelicy, gdzie prowadzę turniej dla 
blisko trzydziestki wspaniałych polskich aktorów i artystów estra-
dowych zapraszanych przez Adama Grochulskiego, którzy przez 
cztery dni walczą o tytuł najlepszego tenisisty w tym towarzystwie. 
Od jedenastu lat te same twarze, z każdym rokiem podnoszący się 
poziom tego aktorskiego, lecz ciągle bardzo amatorskiego tenisa 
i mnóstwo naprawdę emocjonujących pojedynków. W tym roku 
jednak było jakoś inaczej. Artyści to wielkie dzieci i trzeba dużo 
cierpliwości, aby wytrzymać ich zachcianki czy humory. A tu szok!. 
Żadnego narzekania na porę rozpoczynania meczy, nieprawdopo-
dobna dyscyplina na samych kortach, ale też podczas tradycyjnych 

wieczornych spotkań integracyjnych. A wszystko po to, aby poczuć 
się częścią tej tenisowej społeczności, zdążyć na mecz i wspólnie 
celebrować to prawdziwe święto polskiego sportu. To w końcu dru-
gi, finałowy tydzień Wimbledonu, ale tym razem, po raz pierwszy 
w historii, z czwórką Polaków ciągle w grze. I ta rosnąca z każdą go-
dziną tenisomania. Codziennie odwiedzały nas mikrofony i kamery 
najważniejszych stacji radiowych i telewizyjnych. Po jednej stronie 
kortu, przed kamerą TVN-u pręży się Marcin Daniec, a na przeciwko 
„publiczna” przepytuje Jana Englerta. Za chwilę zmiana rozmów-
ców i tak dzień w dzień. Czujemy się niezwykle ważni. Dotyka nas ta 
odrobina szaleństwa, które wstrząsa polskimi mediami, a w ślad za 
nimi całym polskim społeczeństwem. Tłumy wczasowiczów zamiast 
opalać się na plaży wolą dopingować Isię czy Jerzyka przed liczny-
mi telewizorami w nadmorskich pubach. Jeszcze niedawno każdy 
z nas skakał jak Małysz, dzisiaj wszyscy są tenisowymi trenerami. Ko-
mentatorów tego pięknego sportu jest już więcej niż grających. I to 
bardzo dobrze. Mówmy o tym jak najwięcej. W mediach, pubach 
i domach. Zmusimy w ten sposób do działania osoby odpowie-
dzialne za sport i bezpośrednio tenis. Tylko w ten sposób zauważą 
go politycy, sponsorzy czy działacze. Tylko tak działając doczekamy 
się dobrego systemu szkolenia młodzieży. Tylko tak wychowamy 
kolejną Radwańską, Janowicza czy Kubota. A to da nam kolejny 
„miodowy miesiąc” dla ukochanego tenisa. 

PS. Pisząc ten tekst byłem mocno rozchwiany emocjonalnie. Tro-
chę smutny, bo niestety kilka godzin wcześniej Agnieszka przegrała 
półfinał z Sabiną Lisicki i pełen nadziei na sukces Jurka Janowicza, 
najpierw w starciu z Andy Murrayem a potem w meczu finałowym. 
Wygrał?

Krzysztof Bobala

zdrady 
nie 
będzie
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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awodnicy Floating Park pokazali, że nie straszna 
im ani pora dnia, ani ciemności, zaprezentowali 
Prestiżowi swoje umiejętności przy sztucznym 
świetle.

– Wakeboarding, to taki snowboard na wo-
dzie – określa w najprostszy sposób tę dyscypli-
nę sportu Krzysztof Dobracki, współwłaściciel 

Floating Park Głębokie. – Jeśli ktoś nowy przychodzi spróbować sił, 
to od razu pytamy go czy uprawiał snowboard, jazdę na deskorolce 
albo kitesurfing – dodaje.

Dobracki i jego koledzy od kilka lat uprawiają kitesurfing, czyli 
jazdę na desce na wodzie z latawcem. Nie chcieli być jednak uza-
leżnieni od warunków pogodowych – przede wszystkim wiatru, któ-
re są bardzo ważne dla kitesurferów i dlatego zbudowali wyciąg 
służący do uprawiania wake’a.

Wyciąg ma 224 metrów i łączy dwa specjalnie postawione słupy 
nad jeziorem Głębokie.

Koszt całej inwestycji kupionej z licencją i serwisem wyniósł 200 
tys. złotych. Zgodę i dużą pomoc przy realizacji inwestycji okazał 
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, który jest właścicielem 
terenu.

Wyciąg napędzany jest energią elektryczną, a zawodnik trzyma 
linę przymocowaną do wyciągu. Osiągając odpowiednią prędkość 
wykonuje ewolucje- skoki, obroty i salta o różnej skali trudności.

Zawodnicy ze Szczecina osiągnęli już takie umiejętności, że od-
grywają bardzo znaczącą rolę w Polsce w dyscyplinie, która ma 
szansę wejść do programu Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku.

– Wake może wyprzeć windsurfing, a także wyprzedzić kitesur-
fing w staraniach o wejście do programu igrzysk – mówi Dobracki. 
– Obie te dyscypliny są zależne od pogody, a nie zawsze powieje 
odpowiednio w trakcie trwania igrzysk.

Inaczej jest z wakeboardingiem, do uprawiania którego potrzeb-
ny jest wyciąg bądź motorówka.

Dlaczego zdecydowali się na ośrodek na Głębokim?

z
Grupa zapaleńców opanowała szczecińskie jezioro Głębokie. W działającym tam Floating 
Parku można spróbować swoich sił na desce wakeboardowej. Ci najlepsi wykonują trudne 
i bardzo efektowne triki - skoki, salta i obroty.

AUTOR: JERZY CHWAŁEK
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– To najpiękniejsza lokalizacja w mieście – nie ma wątpliwości Do-
bracki. – Można tu dojechać nawet tramwajem, a akwen wodny jest 
idealny. Usadowiliśmy się przed plażą miejską, ze względu na wido-
wiskowość tego sportu. Plażowicze oglądają chętnie nasze popisy 
i nie sądzę, żeby to komuś przeszkadzało w wypoczynku.

Jeden z najlepszych w klubie Floating Park, Miron Tymoszewicz 
spróbuje niebawem, jako pierwszy na świecie wykonać potrójne 
salto w tył ze specjalnej wyskoczni (triple backroll) podczas zawo-
dów, które odbędą się 3 sierpnia i będą imprezą towarzyszącą re-
gatom Tall Ships Races.

– Chcemy przybliżyć wakeboarding jak największej liczbie miesz-
kańców Szczecina i turystów, którzy przybędą na regaty – zapowia-
da Dobracki.

Warto wspomnieć, że z wyciągu na Głębokim skorzystali nie tylko 
amatorzy wakeboardingu. Dzięki temu, że woda jest ciągle „mie-
szana” przez pływających, dostaje się do niej dużo tlenu, który ma 
dobroczynny wpływ na wodę i wszystko, co w niej żyje.
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Często myślę sobie, że w jeździe na rowerze jest coś romantycznego. Szczególnie, gdy 
przebiega trasami wzdłuż morza, przy zachodzie słońca… Nie zawsze jednak jest tak ide-
alnie i wyjątkowo, a nierzadko rower to główny środek transportu, pomagający przetrwać 
w mieście.

amiana czterech kółek na dwa stała się popu-
larna i modna, a Prestiż taką modę bardzo lubi. 
Co więcej jednoślady już dawno przestały być 
zwyczajne, wtapiające się w krajobraz, zyskując 
na designie i kolorystyce. Gdzie szukać wyjątko-
wych bicykli? 

Ze SCeNy NA ROWeR

Szymon Kobyliński, były gitarzysta zespołu Blenders rowero-
wą pasję postanowił przekuć we własny biznes. Jak się okazało – 
z ogromnym sukcesem. Gdańska firma Creme Cycles od czterech 
lat podbija światowe rynki. Retrorowery Creme kosztują ok. 2500 zł, 
ale jedno jest pewne, na swoją cenę zasługują.

– Dużą wagę przykładamy do detali, nawet tych najdrobniejszych. 
Nasze rowery przypominają te dawne, ale są nowoczesne pod 
względem rozwiązań i funkcji – wyjaśnia Szymon Kobyliński. – Styl 
ten określiliśmy wewnętrznie jako „modern-classic”. Stalowe ramy 
łączone na mufach, które stosujemy, są dziś wręcz niespotykane ze 
względu na cenę oraz problemy ze znalezieniem dobrych podwy-
konawców. Do tego dochodzi masa detali, takich jak na przykład 
ręcznie polerowane obręcze, skórzane siodła, specjalny metaliczny 
lakier – dodaje Szymon Kobyliński. 

Nie dziwi więc fakt, że Creme Cycles stały się już niemalże kulto-
we, a swoje „pięć minut” miały także w słynnym luksusowym domu 

handlowym Harrods w Londynie. Firma funkcjonuje w oparciu 
o zasadę just-in-time, co oznacza, że nie posiada w magazynach 
żadnych zapasów, a rowery produkowane są w momencie, gdy po-
jawia się zamówienie. To też kolejny dowód na to, że Creme Cycles 
nie powstają masowo, a każdy model jest rzeczywiście wyjątkowy. 

ReTRO W WeRSJI VIP

Czy wspominałam już, że rowery kojarzą mi się z czymś niezwykle 
romantycznym? Nie dziwi więc fakt, że tak wielkim powodzeniem 
cieszą się te nawiązujące do dawnych czasów, za którymi być może, 
gdzieś w głębi tęsknimy. Taką tęsknotę wyraża także retrodesign 
amerykańskich rowerów Electra. Popularne wśród hollywoodzkich 
gwiazd (jeżdżą na nich m.in. Paris Hilton, Kate Hudson, Miley Cyrus, 
Elle Macpherson, Agyness Deyn, czy Adam Sandler) szybko zyskały 
sympatię na naszych rodzimych salonach. Wielbicielkami marki są 
m.in. Doda, Edyta Górniak i Anna Dereszowska. 

– Electra jest taką samą osobowością wśród rowerów, jak Mini 
wśród samochodów, a iPhone wśród smartphone’ów. To oryginal-
ność, jakość i wspaniały design. Electra to z pewnością styl życia 
i alternatywa dla tych, którzy poszukują harmonii i spokoju w dzi-
siejszym pędzącym, zatrutym spalinami świecie – podkreśla Ola 
Łyszczak zajmująca się dystrybucją rowerów Electra. 

Założyciele marki Benno Beanziger i Jeano Erforth, dzięki pasji 
i kreatywności stworzyli modele, które do dziś cieszą się niesłabną-

z
Electra Bike

STyLOWO NA OKRąGŁO
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cym powodzeniem. To też kwintesencja stylu retro, czego potwier-
dzeniem jest chociażby jedna z kolekcji Electry, inspirowana sztuką 
mistrza wzornictwa lat 50. Alexandra Girard. 

DeSIGN I FuNKCJONALNOŚć

Design łączy się tu także z komfortem i bezpieczeństwem. Opa-
tentowana przez firmę technologia „Flat Foot” pozwala na jazdę 
przy bardzo wygodnej, wyprostowanej pozycji, przy której ramiona 
są rozluźnione, kręgosłup odpoczywa, a stopy swobodnie oprzeć 
można na ziemi, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Ceny rowerów 
Electra wahają się w granicach 3 tys. zł. 

Blisko 15 tys. zł – tyle kosztuje luksus w postaci… drewnianego 
roweru. Trójmiejska firma Woodwave Hand Crafted Bikes posiada 
w swojej ofercie ekskluzywne, a zarazem bardzo ekstrawaganc-
kie jednoślady dla tych, którzy zdecydowanie lubią się wyróżniać. 
Modele te są bardzo wygodne i, co ciekawe, świetnie sprawdzają 
się zarówno w mieście, jak i na bezdrożach. Każda rama to ręcznie 
wykonany na zamówienie unikat. Opatentowane kształty rowerów 
Woodwave uzyskane zostały poprzez ominięcie połączenia pomię-
dzy siodełkiem a korbą roweru. Ich projektanci tworzą w Polsce, 
a wszystkie części składowe drewnianych rowerów zamawiane są 
u czołowych producentów. 

e-BIKOWA MODA

Czy myśleliście kiedyś aby potraktować rower jako główny śro-
dek transportu, na dotarcie do pracy, wypad na zakupy, na kawę 
czy zwyczajnie na przejażdżkę? Co Was przed tym powstrzymało? 
Może był to brak odpowiednich ścieżek i dróg rowerowych, a może 
to skojarzenie, że rower = wysiłek i zmęczenie. Jeżeli tak, to musicie 
spróbować jazdy na rowerze elektrycznym! 

– Użycie napędu znakomicie wypłaszacza wszystkie wzniesienia 
powodując iż jazda na rowerze sprawia tylko przyjemność i jest 
dostępna dla naprawdę wszystkich – przekonuje Grzegorz Bar-
gielski, właściciel firmy Geobike. – Całość jest łatwa w obsłudze, 
a na w pełni naładowanej baterii można przejechać nawet 40-70 
km. Rower elektryczny jest szybszy i bardziej dynamiczny co po-
zwala nam wyprzedzać bez problemów innych rowerzystów wspi-
nających się np. pod górę oraz dotrzeć szybciej do celu podróży 
– dodaje Grzegorz Bargielski.

Rowery elektryczne Geobike to modele zarówno, klasyczne miej-

skie, turystyczne, jak i małe, mobilne, składane modele Geobike 
Smart, które można zmieścić w bagażniku samochodu. To idealne 
rozwiązanie na dojazd do centrum miasta i jego zwiedzanie lub 
na niemęczące wycieczki po okolicy. Dla kogo rower elektryczny? 
Odpowiedź na tak postawione pytanie jest prosta. Dla wszystkich. 
Dla ludzi młodych, w średnim i starszym wieku. Dla ambitnych wy-
czynowców i jeżdżących rekreacyjnie. Dla globtroterów i lubiących 
wycieczki do parku lub za miasto. Dla jeżdżących w terenie i po 
szosach. Dla zdrowych i chorych. Dla oszczędnych i ekologicznych. 
Cóż więcej powiedzieć… Tylko wsiadać i jechać!

Woodwave Bike

Rower Geobike

Creme Cycles

SPORT 75 
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rugą edycję przyznawanej przez „Kurier Szczeciński” Ogól-
nopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia wygrała 

Zyta Oryszyn. Jury pod przewodnictwem prof. Ingi Iwasiów nagro-
dziło ją za książkę „Ocalenie Atlantydy”. Ogłoszenie werdyktu mia-
ło miejsce w Klubie XIII Muz. Nagrodzona powieść opisuje dzieje 
uciekinierów próbujących radzić sobie po wrześniowej klęsce 
w 1939 roku, przesiedleńców zajmujących poniemieckie kamie-
nice. Nagrodę odebrał mąż Zyty Oryszyn, gdyż pisarka nie mogła 
przyjechać do Szczecina.                                                                        ad

uż po raz dziewiąty odbyła się impreza charytatywna zorgani-
zowana przez Rotary Club Szczecin Center. Warto dodać, że to 

jedyny klub w Polsce, w którego szeregach jest czternaście pań i za-
ledwie jeden mężczyzna. W tym roku zbierano fundusze na zakup 
kardiomonitorów dla oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej 
szpitala przy Unii Lubelskiej. Udało się zebrać niebagatelną sumę 45 
tysięcy złotych, nic więc dziwnego, że humory dopisywały i goście 
bawili się do samego rana.                                                                    imj

d

j

Nagroda za Ocalenie

Rotarianie dzieciom

Od lewej: Jacek Jekiel, szef Wydziału Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego, prof. Edward Włodarczyk, rektor US

Od lewej: Ewa Bieganowska RC sz-n Center, Janie i Helen z USA - rotariańska 
wymiana młodzieżowa, Anna Zabłocka- junior projektantka wnętrz

Od lewej: dyrektorka Szczecińskiej Agencji Artystycznej Anna Lemańczyk 
- Białas i Agata Stankiewcz, Dyrektor Wydziału Kultury

Około północy wjechał tort z wielkim kołem rotariańskim ufundowany przez cukiernię Smak

Dziennikarze „Kuriera Szczecińskiego”, Alan Sasinowski i Berenika Lemańczyk

Od lewej: Artur Burszta z Biura Literackiego, pisarka i felietonistka Joanna Bator, pisarka 
i teatrolog Elżbieta Cherezińska, Anna Dziewit-Meller dziennikarka Chilli ZET i telewizji 
TVN, literaturoznawca i pisarka Inga Iwasiów, Tomasz Kowalczyk redaktor naczelny 
„Kuriera Szczecińskiego”,  pisarka i tłumaczka Katarzyna Jakubiak, krytyk literacki Anna 
Janko, iberystka i politolog Urszula Ługowska, Andrzej Kaczyński mąż Zyty Oryszyn
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Jula Maj wręcza wygrany los 

Ogólnopolską Nagrodę Literacką dla 
Autorki Gryfia wygrała Zyta Oryszyn i jej 
„Ocalenie Atlantydy”

Anna Karbowińska, Max Mara 
i Anna Bojarska - RC sz-n Center 

Od lewej: Natalia Gendaj i Beata 
Wolska, doktorantki w Instytucie 
Polonistyki i Kulturoznawstwa
 Uniwersytetu Szczecińskiego
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 Z rąk prezydenta RC Szczecin Center Iwony Korulczyk - Rinas podziękowania 
otrzymały Joanna Skrzyniarz i Ewa Kaziszko - Re’ Form

Beata Fedorowicz, BKF, Liliana Bogacka, DDB Mercedes 
Bogacki, Adam GrochulskI, animator kultury
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MW Serii 3 Gran Turismo oficjalnie zadebiutowało. Samo-
chód, który łączy funkcjonalność kombi ze sportowym za-

cięciem sedana został zaprezentowany w Marina Club. Pokazowi 
towarzyszył występ wokalny duetu Spontaniczni oraz pokaz kolek-
cji casualowej i żeglarskiej marki Henri Lloyd. Dodatkową atrakcją 
imprezy była loteria z nagrodami ufundowanymi przez partnerów 
imprezy: Henri Lloyd - kupony rabatowe na zakupy w sklepie, No-
ble Bank - vouchery consierge, a Marina Sport - karnety na squasha. 
Nagrodę główną ufundował dealer BMW Bońkowscy - BMW serii 3 
Gran Turismo na weekend z pełnym bakiem.                                    ad

ierwszy rok działalności świętowała Towarzyska, popularna 
klubokawiarnia na Deptaku Bogusława. Goście raczyli się też 

prawdziwym absyntem słuchając jednocześnie dowcipnych dialo-
gów Michała Janickiego i Adama Dzieciniaka oraz śpiewu znako-
mitej Sylwii Różyckiej – na codzień aktorów związanych z Teatrem 
Polskim. Na występie profesjonalistów się nie skończyło. Zgodnie 
z zasadą, że w Towarzyskiej każdy może być artystą przez wiele go-
dzin trwało gremialne śpiewanie przy akompaniamencie pianina. 
Repertuar: od pieśni patriotycznych, poprzez polską poezję, pio-
senki „Opolskie“, a na rockowym repertuarze kończąc.Tradycyjnie 
już z grup zawodowych dominowali adwokaci, którzy upatrzyli so-
bie Towarzyską na stałe miejsce spotkań. Tego też wieczoru święto-
wali wybór nowych władz Okręgowej Rady Adwokackiej. Choć nie 
zabrakło też przedstawicieli biznesu, mediów i artystów.              mg

b

p

Szybka premiera

Towarzyskie urodziny

Modelki, od lewej: Natalia Toepler, 
Anna Treder, Anna Marczewska

Pierwszy plan: Agnieszka Sawicka, 
dyrektor operacyjny Dealer BMW 
Bońkowscy, drugi plan: Magdalena Młodo-
żeniec, doradca ds. sprzedaży samochodów 
Dealer BMW Bońkowscy

Od lewej: doradca ds. sprzedaży samochodów Paweł Bajuk, doradca 
ds. sprzedaży samochodów Magdalena Młodożeniec, kierownik 
działu handlowego Piotr Pszczółkowski BMW Bońkowscy

Od lewej: Michał Stankiewicz, współwłaściciel Towarzyskiej, Jacek Karolczyk, stylista, 
Przemysław Grabski, Maciej Kaczyński, prezes BTC Sp z o.o.

Od lewej: Janusz Mateja, Technobud, mec. Marek Mikołajczyk, Leszek 
Widawski, przedsiębiorca i Leszek Woźniak, właściciel firmy Vital

Prowadzący Robert Bochenko obok głównego bohatera imprezy
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Od lewej: mec. Joanna Lange - Gutarowicz, 
mec. Agnieszka Aleksandruk - Dutkiewicz, 
mec. Marta Lis - Ciszek

Aneta Łuczkowska i Daniel Źródlewski, 
rzecznik prasowy Akademii Sztuki

Na imprezie nie mogło zabraknąć lwa 
salonowego, red. Dariusza Staniewskiego 
z Kuriera Szczecińskiego, tutaj razem 
z Agnieszką Vanhoeffen

Marcin Nalewaj, współwłaściciel 
Towarzyskiej w trakcie żmudnego procesu 
krojenia tortu

red. Aneta Łuczkowska, RMF FM i Jan 
Chilkiewicz, przedsiębiorca

Teatr Polski w akcji, od lewej: Michał 
Janicki, Adam Dzieciniak, Sylwia Różycka

Marta Łaźniowska, TVP i Kuba Henke

Elżbieta Kotowska, mec. Igor Frydrykiewicz, 
mec. Szymon Matusiak
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adio ABC, które kształtowało gusta muzyczne, kibicowało re-
wolucji obyczajowej Szczecina obchodziło w czerwcu swoje 

20 urodziny. Ludzie tworzący tę kultową rozgłośnię oraz przyja-
ciele „ABC-a” spotkali się w równie legendarnym klubie Hormon, 
by wspólnie powspominać „stare dobre czasy”. W trakcie imprezy 
zaprezentowano wystawę fotografii „Ludzie abeca” i fragmenty po-
wstającego film dokumentalnego o radiu „Siwy Dymu”. Nie zabra-
kło dj’skich popisów i zabawy na parkiecie.                                       ad

ył szampan, były truskawki a co najważniejsze 50 procentowe 
rabaty na ubrania. W Salonie Mody Brancewicz odbyła się 

wielka wyprzedaż kolekcji wiosna/lato 2013. Salon Brancewicz ma 
w sprzedaży ekskluzywną odzież damską, buty oraz biżuterię takich 
marek jak: Iceberg, Luisa Cerano, Nice Connection i Princess Goes 
Hollywood. Podczas wyprzedaży panie w szampańskiej atmosferze 
przymierzały, kupowały i świetnie się bawiły.                                     ad

r

b

Jubileusz na antenie

Wielka wyprzedaż

Od lewej: Sławek Jańczak szef klubu Hormon, Zbigniew „Zibi” Matczak, Dj, były dziennikarz 
muzyczny w tym radia ABC, Marcin Kruszyński, dziennikarz i prezenter muzyczny

Grzegorz Kaźmierczak, Agnieszka Kuchcińska - Kurcz, dziennikarka, 
pełnomocnikiem marszałka ds. Centrum Dialogu Przełomy

Małgorzata Kubiak, stylistka salonu

Od lewej: Przemysław Gołyński, Tomasz Sidorczuk, Dj klubu Hormon

Zbigniew „Zibi” Matczak z żoną Sylwią

Personel salonu z klientkami

Od lewej: Grzegorz Kaźmierczak, fotograf, wieloletni dziennikarz Radia 
Szczecin i ABC, Olgierd Wojtkowiak, dyrektor muzyczny radia Eska, 
Gabriela Wiatr, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Robert „Siwy” Nowak, Inga Kurek-Baranowska, menedżer DK Słowianin

Monika Pyszkowska, dyrektor CH Kaskada, Przemysław Gołyński, menedżer klubu Kafe 
Jerzy, Robert „Siwy” Nowak, dziennikarz radiowy, jeden z założycieli radia ABC
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Ewa Jaklewicz-Walewicz, konsultantka 
ds. doradztwa zawodowego 
z Zachodniopomorskiego Centrum
 Doskonalenia Nauczycieli

Małgorzata Kubiak 
z klientką Sylwią Borowiec
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ermin ten sam, co najstarszego turnieju tenisowego świata 
w Wimbledonie, a emocje tylko nieznaczne mniejsze. Artyści 

i aktorzy spotkali się na XI turnieju Baltic Cup w Pogorzelicy. Dopisa-
ła frekwencja, pogoda a także publiczność, co szczególnie ucieszy-
ło zwycięzcę wśród panów, Marcina Dańca, który wygrał imprezę 
po raz trzeci. – Co czułem, gdy sędzia po raz kolejny mówił „Gem, 
set, mecz Daniec”?. – Że spełniam swoje młodzieńcze marzenia – 
zwierza się Prestiżowi pan Marcin. – Tym pierwszym marzeniem był 
chyba sport, a drugim występy na scenie. Życie tak się potoczyło, 
że występuję na estradzie, ale po latach mogę spełnić drugie ma-
rzenie. Tym bardziej, że mój finał z Jankiem Englertem oglądało kil-
kaset osób, więcej niż mecze I rundy na Roland Garros! – cieszył się 
znany satyryk. W tym finale Daniec pokonał starszego o 13 lat, Jana 
Englerta. – Nie, proszę pana, wcale nie miałem przewagi z powodu 
wieku – wyjaśnił nam Daniec. – Kilka lat temu przegrałem w Szcze-
cinie z Englertem w dwóch setach. A przecież obaj starzejemy się 
w tym samym tempie, więc oznacza to, że podniosłem swoje umie-
jętności. Porażkę pana Jana pomściła jego żona – Beata Ścibaków-
na, która w finale turnieju kobiet pokonała aktorkę Małgorzatę Pień-
kowską.                                                                                                       jch

t
Gem, set, mecz - Daniec!

Pomimo trudnych meczów  na korcie, nie brakowało sił podczas wieczornego party Podczas wieczornej imprezy nie było już podziału na turniej pan i panów

Marcin Daniec (z prawej) z uśmiechem 
na ustach odprawiał kolejnych rywali. 
W ćwierćfinale pokonał rapera i dziennikarza 
radiowego Jacka „Mezo” Mejera

Każdy dopingował każdemu. Od prawej: 
Beata Ścibakówna, Marcin Daniec, w głębi 
Robert Janowski

Dla zwycięzcy Marcina Dańca, nie było 
straconych piłek. Dobiegał do każdej

Tenis tenisem, ale na korcie trzeba też 
odpowiednio wyglądać. Od lewej: Iwona 
Pavlović i Anna Guzik

Tenis w wydaniu Michała Milowicza, to bardzo ekspresyjny sport

Małgorzata Pieńkowska przegrała tylko jeden mecz, w finale z Beatą Ścibakówną

Jan Englert w nakryciu głowy a’la Łukasz Kubot
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Szczecinie otwarto kolejne centrum biznesowe. Inwesto-
rem jest Magnus Isaksson, właściciel Realkapital, który 

w Szczecinie widzi nie tylko potencjał biznesowy, ale również mia-
sto, w którym dobrze i przyjemnie się żyje. – W Szczecinie są bardzo 
dobre firmy, bardzo dobrzy pracownicy, studentów jest dwa razy 
więcej niż w moim mieście rodzinnym. Jest to bardzo fajne miasto 
do życia i bardzo przyjazne cudzoziemcom – powiedział w trakcie 
otwarcia Isaksson. W nowoczesnym biurowcu Office Center będą 
działać, m.in.: restauracja, klub fitness, supermarket, apteka, myjnia 
samochodowa a także centrum medycyny estetycznej. Umowy naj-
mu zostały zawarte z 8. firmami: Konica Minolta Business Solutions, 
Money Broker, Litwiniuk Property, Aviva, IAI, Tebodin Poland, Dr Ilo-
na Osadowska Medycyna Estetyczna.                                                 ad

w

Turniej o Puchar Hahs

Otwarcie Office Center 

Najlepsza w mieście

Elżbieta Hahs, zwyciężczynie turnieju: Sławomira Konieczna, 
Dorota Jankowska i Małgorzata Jacyna-Witt, Zbigniew Hahs

Od lewej: Agnieszka Szynkiewicz z banku Pekao S.A., Szczecinianka Roku 2012 Dorota 
Korczyńska z córką i Anna Kornacka prezes stowarzyszenia Kobiety Dla Szczecina i Regionu

Od lewej: Magdalena Kotnis prezes zarządu  Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego, Monika Krupowicz właścicielka Open Gallery, Małgorzata Ludwiczek, 
Beata Wasser z Deutsche Vermögensberatung i radna Małgorzata Jacyna - Witt

Dr Artur Śliwiński (klinika Art Medical Center), Jolanta 
Śliwińska, Paweł Majewski, dyrektor Toyota Kozłowski
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Od lewej: Małgorzata Ludwiczek kierownik 
sekretariatu ds. młodzieży Województwa 
Zachodniopomorskiego, Magdalena Kotnis, 
Aleksandra Turbaczewska kierownik 
Restauracji Ładoga i Jarosław Rzepa

Paweł Majewski, Aneta Aloksa-Majewska

Agnieszka Kołodziejczak - RealKapital, 
Łukasz Bierski - radca prawnyKrzysztof Soska - Wiceprezydent

Na gali zaśpiewała młodziutka wokalistka 
jazzowa Julia Kępisty. Towarzyszył jej 
saksofonista Sylwester Ostrowski

Zbigniew Hahs, szef Kliniki Implantologii 
Hahs, Dorota Jankowska (Kancelaria 
Brokerska), Elżbieta Hahs

Od lewej: Piotr Krzystek - Prezydent Szczecina, Michał Janicki - aktor 
Teatru Polskiego, Patryk Litwiniuk - Litwiniuk Property
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a polu golfowym Binowo Park odbył się jeden z najbar-
dziej prestiżowych, a zarazem najbardziej lubiany – „Turniej 

o Puchar Kliniki Implantologii Hahs”. Na starcie stanęło ponad 100 
golfistek i golfistów, co stanowiło jedną z najlepszych frekwencji 
spośród wszystkich rozgrywanych tego roku turniejów golfowych 
w Polsce. Najbardziej wartościowe wyniki uzyskali zwycięzcy w ka-
tegorii brutto: Dorota Jankowska 78 uderzeń oraz Adrian Kaczała 
73 uderzenia. W kategorii kobiet netto wygrała: Dorota Mida z wy-
nikiem 69. Wśród mężczyzn netto triumfowali Jerzy Sałuda i Janusz 
Hordyjewicz z takim samym wynikiem 68 uderzeń. Kategorię junio-
rów wygrali Przemek Blatkiewicz i Robert Nowosad.                       ad

n

orota Korczyńska, współzałożycielka Stowarzyszenia „Rodzice 
dla Szczecina” wygrała tegoroczny plebiscyt na Szczecinian-

kę Roku, organizowany przez Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina. 
Kapituła konkursu doceniła walkę laureatki o „prawa dzieciaków 
oraz to, że prowadzi debatę publiczną na argumenty, a nie emo-
cje i pikiety”. Wyniki konkursu ogłoszone zostały w piątek podczas 
uroczystej gali w studiu TVP Szczecin. W trzeciej już edycji konkursu 
nominację do tytułu otrzymały m.in. kobiety biznesu, członkinie sto-
warzyszeń pozarządowych, pedagodzy i sportsmenki.                    ad

d
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Święto przedsiębiorców

Najpierw debata, potem Soyka

Studenci nagrodzili profesorów

Od lewej: dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, 
dziekan wydziału Inżynieryjno-Ekonomicz-
nego Transportu Katarzyna Gawdzińska, 
Grzegorz Nicewicz, prodziekan ds. studiów 
niestacjonarnych

Barbara Dynowska, Studium Nauki Języków 
Obcych, kpt. ż.w. Mirosław Wielgosz

mec. Igor Frydrykiewicz

Marta Barańska, Wydział 
Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Na pierwszym planie Jerzy Szkwarek
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scenerii Ogrodu Różanego odbyła się Wielka Gala Pół-
nocnej Izby Gospodarczej, czyli coroczne święto wszyst-

kich przedsiębiorców. Imprezę otworzył prezes Północnej Izby Go-
spodarczej Dariusz Więcaszek. W trakcie nie zabrakło koncertów 
– na scenie wystąpił m.in. zespół Kombi, pokazów mody – kolekcje 
salonu La Passion i projektów Elżbiety Olszewskiej i pokazu rewii 
Rising Stars Revue. Podczas Gali wręczono nagrody w konkursie 
„Siła Izby” ufundowane przez Północną Izbę Gospodarczą, oddział 
w Koszalinie. O podniebienie gości zadbali jedni z najlepsi kucha-
rze w Polsce, była kuchnia molekularna i ta z czterech stron świata. 

ad 

koło 200 osób wysłuchało debaty ekonomicznej z okazji 
uruchomienia Zegara Biznesu. To nowa inicjatywa mająca 

określać kondycję zachodniopomorskiej gospodarki (więcej o tym 
na stronie... ). Debatę, którą nazwano „Wiedza i biznes, czyli tango 
naukowca z przedsiębiorcą“ poprowadził Jarosław Kuźniar, dzien-
nikarz TVN24, a wzięli w niej udział zarówno teoretycy ekonomii, 
czyli naukowcy jak i praktycy, czyli biznesmeni. Po debacie goście 
wysłuchali recitalu Stanisława Soyki.                                                     br

w

o

ala Nagród dla najlepszych 
wykładowców Akademii 

Morskiej w Szczecinie zorganizowa-
na z inicjatywy studentów odbyła 
się w Klubie Bootvina. W konkursie 
uczestniczyli wszyscy wykładowcy 
AM, a każdy student głosował ano-
nimowo. Po wręczeniu nagrodzo-
nych profesorów odbyły się Wy-
stępy chóru i kabaretu Akademii 
Morskiej.                                         imj

g

Artur Ratuszyński, dziennikarz 
„Kuriera Szczecińskiego” 
i posłanka Renata Zaremba

Wiceprzewodniczący SLD 
w regionie Dariusz Wieczorek 
i profesor Stanisław Flejterski

Głęboko zamyślony Paweł 
Szynkaruk, dyrektor generalny PŻM

Wiceprzewodniczący SLD w regionie 
Dariusz Wieczorek, Adam Grochulski, 
animator kultury i Prezydent 
Szczecina Piotr KrzystekAndrzej Martuś, wiceprezes PIG z żoną 

Bogdan Jaroszewicz, z-ca 
Prezydenta Miasta z żoną

Jarosław Kuźniar z TVN24 (pierwszy z lewej) i następnie: prof. Artur Bartkowiak, dyrektor 
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT, Laura 
Hołowacz, dyrektor generalny CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. , Dariusz Więcaszek, 
prezes Północnej Izby Gospodarczej

Sławomir Piński, szef Binowo Park Golf 
Club z małżonką

Od lewej: Kamila Romanowicz, Justyna 
Siwińska, Dorota Kowalczyk – wszystkie panie 
ze Szczecińskiego Parku Naukowo – Techno-
logicznego Sp. z o.o. oraz Robert Bodendoref, 
szef koszalińskiego oddziału PiG

Na pierwszym planie: Marszałek Olgierd 
Geblewicz i Piotr Tomaszewicz, właściciel  
Tomaszewicz Development

Szymon Kreft, dyrektor 
generalny P.B. Calbud



SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2 
 
SALONY SAMOCHODOWE 
 
Citroen Drewnikowski, ul. A. Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19 
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115B 
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7 
Honda, ul. Białowieska 2 
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25 
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30 
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88 
Nissan, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B 
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13 
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B 
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Subaru, ul. Struga 78A
Subaru, ul. Boh. Warszawy 40 
VW Kołacz – Łopiński, ul. Madalińskiego 7 
 
BIURA PODRÓŻY 
 
Apollo Tour, al. W. Polskiego 50 
Columbus Tour, ul. Krzywoustego 27/U1
Follow Me, ul. Kolumba 1 
L’TUR, CH Galaxy, parter 
Neckerman, al. W. Polskiego 11 
Polaris Travell, pl. Hołdu Pruskiego 9 
Rainbow Tours, al. W. Polskiego 12 
Tui, al. Wyzwolenia 12-14 
Unity Travel, pl. Rodła 8 
 
INNE 

A-float, ul. Parkowa 5A/1 
Apteka ZDROWIE, ul. Milczańska 50 
ASCO, ul. Starzyńskiego 3-4
Binowo Park Golf Club, Binowo 
Bono – Agencja Reklamowa, 
ul. Ściegiennego 3/1 
BKF Fedorowicz, Skarbimierzyce 22 
Delphinus – Centrum nurkowania, ul. Mickiewicza 10 
DIVE POINT Szkoła nurkowania, 
ul. Monte Cassino 19E 
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4 
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1  
Gala Optyk,ul. Bogusława 16 
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14 
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5 
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16 
Gazeta Wyborcza, ul. Bogusława X 2/3 
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul. Lubieszyńska 20 
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16 
La Passion du Vin, ul. Sienna 8 
Meritum, ul. Rayskiego 18/1 
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1 
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8 
Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2 
Piwnica przy Krypcie, ul. Korsarzy 34 
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28 
Północna Izba Gospodarcza, al. W. Polskiego 86 
RASTE Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5 
RE`form, ul. Stoisława 3
Poyal Thai Massage, ul. Sienna 4 
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kolumba 86 
Szczeciński Klub Tenisowy, al. W. Polskiego 127 
Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61C 
Szkoła Muzyczna CASIO, ul. Szeroka 63 
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3 
TENZI, Skarbimierzyce 18 
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24 
Unity Line, pl. Rodła 8 
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4 
Estilo Szkoła Tańca, ul. Kręta 38A  
U.studio, Deptak Bogusława 
York Studio, ul. Mieszka I 103 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Centrum 
Rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34 
Akademia Małego Europejczyka, ul. Źródlana 37 
4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66 
Prima Frons, ul. Unii Lubelskiej 27 
Trames Beata Roszkowska, ul Monte Cassino 24, 
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, 
ul. Niemierzyńska 17a 
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34 

Salon Mody Grand, ul. Śląska 54A 
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4 
Soraya, ul. Z. Starego 3A 
Studio Mebli Włoskich VIP, 
ul Krzywoustego 80 
Trendy Collection    ul. Rayskiego 25 
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29 
VIP COLECTION, Jagiellońska 11
VIP COLECTION, ul. Wojciecha 4/2 
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2 
Yes Salon Jubilerski, CH Ster 
 
BIURA NIERUCHOMOŚCI 
 
Calbud, ul. Kapitańska 2 
Carre, ul. Orawska 25/3 
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Droński Nieruchomości, Baszta 
Extra Invest, al. W. Polskiego 45 
Inwestor Nieruchomości , ul. Krzywoustego 11
Kompleks Biuro Nieruchomości, al. W. Polskiego 24/2
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15 
Pomorze Nieruchomości, al. W. Polskiego 58/2 
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18 
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9 
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 1A 
 
GABINETY LEKARSKIE 

Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1
Dental Art Barbara Stawska, pl. Rodła 8 
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18 
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 
Dentus, ul. Felczaka 18A 
Estetic, ul. Kopernika 6 
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18 
Figurella Instytut Odchudzania, ul. Monte Cassino 2/2 
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140 
Centrum Pięknego Ciała, ul. W. Łokietka 7 
Centrum Opieki Stomatologicznej 
Wejt & Tawakol, ul. E. Plater 18 
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
LASER, ul. E. Gierczak 38/8 
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Cosmetica, CH Kupiec
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38 
MEDIKLINIKA, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, 
al. W. Polskiego 92–94 
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, 
ul. P. Wielkopolskich 4C 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C 
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A 
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Praktyka Ginekologiczno-Położnicza, ul. Szpitalna 13/1 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, 
al. W. Polskiego 43/2 
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5 
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2 
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12  
Gabinet Stomatologiczny, ul. Polskich Marynarzy 14/2 
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10 
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. Kasprzaka 2a
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. W. Polskiego 103 
 
KANCELARIE PRAWNE 
 
A. Oszczęda i Spółka,ul. Wyspiańskiego 84A 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16 
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11 
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik, ul. Monte Cassino 7/1 
Michał Marszał, ul. Bogusława X 15/4 
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3 
SMK Semeniuk, Marecki,Kaczarewski, ul. Św. Ducha 5A/12 
Biel, Judek,Poczobut-Odlanicki, ul. P. Skargi 23 
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14 
Lizak, Stankiewicz, Królikowski, ul. B. G. Warszawskiego 1/4 
Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1 
Bejnarowicz,Kuropatwa, Zieliński, ul. Nowy Rynek 5 
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22 
Zofia Daleszyńska, al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2 
Szóstak, Municzewski, Malko, ul. Królowej Jadwigi 1/4 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, 
ul. Klonowica 30/1 
Wódkiewicz, Sosnowski, ul. Stoisława 2 
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1 
Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8 

Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17 
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1 
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3 
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. W. Łokietka 7  
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4A 
 
KLUBY 
 
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
BarCzysty, Deptak Bogusława 8 
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67 
Rocker Club, ul. Partyzantów 2 
Royal Jazz Club, ul. Mariacka 26 
 
HOTELE 
 
Atrium, al. W. Polskiego 75 
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30 
Dworski Hotel i Restauracja, 
ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice 
Focus, ul. Małopolska 23 
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7 
Novotel, al. 3 Maja 31 
Park Hotel, ul. Plantowa 1 
Radisson Blu, pl. Rodła 10 
Villa Hoff Wellness & Spa, 
ul. Słoneczna 3, Trzęsacz 
 
KLUBY FITNESS 
 
Bene Sport, ul. Modra 80
Dotyk Anioła,  ul. Piłsudskiego 14
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24 
Fitness World Hotel Radisson, pl. Rodła 10 
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13 
Fitness Forma, ul. Szafera 196 
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11 
Planet Spa, al. W. Polskiego 70 
RKF, ul. Jagiellońska 67
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, 
ul. Twardowskiego 12
Squash Center, ul. Żyzna 17 
Squash Zone Club, CH Turzyn, 
al. Bohaterów Warszawy 42
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska 
 
SKLEPY 
 
Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7 
Artform, ul. W. Polskiego 227
Atelier Sylwia Majdan, al. W. Polskiego 45/2
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK 
B&M, al. W. Polskiego 43 
Batty Barcley, CH Galaxy 
Bandolera, ul. Jagiellońska 12 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
Douglas, CH Galaxy
Ekodeli, al. Piastów 73/2 
Empik, CH Galaxy, 2 piętro 
Euforia, al. W. Polskiego 37
Exovino, ul. Małopolska 3 
Hexeline, CH Galaxy, parter 
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11 
Ital Pol, Top Shoping  
J.fashion, CH Galaxy 
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy 
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16 
Jubiler Terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67 
Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn 
Kropka nad i, ul. Rayskiego 18
La Caravella, ul. Traugutta 100A 
La Passion, ul. Jagiellońska 96 
LKJ, CH Galaxy 
LKJ, CH Kaskada 
Macsimum, al. Papieża Jana Pawła II 42 
Matins Bleus, CH Turzyn, 
al. Bohaterów Warszawy 42 
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29 
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Micha, ul. Bogusława 13/1 
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Natuzzi, ul. Struga 25 
Olsen, CH Kaskada 
Perfumeria Douglas, CH Galaxy 
Perfumeria, pl. Rodła 1-2 
Platinum, Deptak Bogusława 
Resenthall, CH Kaskada 
Rosenthall, ul. Bogusława X 15/1a 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul. Krzywoustego 80 
Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8 

KAWIARNIE 
 
Cafe 22, pl. Rodła 8 
Cafe Club, CH Galaxy 
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9 
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe In, ul. Kaszubska 67 
Cafe Porto, ul. Bogusława X 47 
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20 
Cafe Aficionado & Casa Turrent, 
ul. Wielka Odrzańska 28 
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari,ul. Tuwima 27  
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 
Public Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1 
Sklep Kolonialny, CH Galaxy 
Sklep Kolonialny, CH Ster
Starbucks, oba lokale
Steffi, ul. Jagiellońska 
 
RESTAURACJE / PUBY 
 
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6 
Bohema, al. W. Polskiego 67 
Bombay, ul. Partyzantów 1
Buddha, ul Panieńska 
Chałupa, ul. Południowa 9 
Chief, ul. Rayskiego 16 
Chrobry, Wały Chrobrego 1B 
Colorado, Wały Chrobrego 1A 
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego 26 
Gościniec pod Aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1A 
Karczma Polska „Pod Kogutem”, pl. Lotników 3 
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wałów Chrobrego)
Meraki Bar, al. W. Polskiego 20 
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26 
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska 20 
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7 
Radecki & Family, ul. Tkacka 12 
Restauracja „ Ricoria”, ul. P. Wielkopolskich 20 
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
Santorini, ul. Tkacka50 
Sake, al. Piastów 1 
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7 
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego 
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska 
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19 
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6 
 
SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE 
 
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14 
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8 
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A 
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55 
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy 
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec 
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Zdroje – Rondo) 
Cosmedica, ul. Pocztowa 26 
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 
Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20 
Eso hurtownia fryzjerska, ul. Wielka Odrzańska 28 
Enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40 
Estetic, ul. Kopernika 6 
EVITA-SPA, Przecław 96E 
Excellence, ul. Wyszyńskiego 14 
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2A 
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, 
ul. Mazurska 20 
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1 
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7 
Impressio, ul. Piłsudskiego 37 
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85 
Marena Wellness & SPA, ul. Turystyczna 1 Międzywodzie 
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85 
Nail Bar By OPI, ul. Mazurska 44/U3 
Venus, ul. Wielkopolska 22
Planet SPA, ul. W. Polskiego 70 






