
POWRÓT DO 
DZIEWICTWA
CHIRURGIA INTYMNA

W męskich 
rolach: 
ADAMSKA 
CHRULSKA 
USZKO

WSPOMINAMY 
PEKAO 
SZCZECIN 
OPEN

miesięcznik bezpłatny   nr 06 | 64 | październik 2013 r.       www.magazynprestiz.com.pl  

ROMUALD 
STACHOWIAK

NAJBOGATSZY 
SZCZECINIANIN

 MARTYNA 
WOJCIECHOWSKA 
MIEWAM KRYTYCZNE MOMENTY 







OD NACZELNEJ

omuald Stachowiak, prezes SGI Bal-
tis. Mocno enigmatyczna postać 
szczecińskiego biznesu. Nie udziela 
wywiadów, a jeśli już to rzadko. Jego 
zdjęcia niełatwo znaleźć w interne-
cie. Od kilku lat regularnie pojawia 
się na liście najbogatszych Polaków 
wg tygodnika Wprost. I to, jako jedy-
ny szczecinianin. Teraz dał się prze-

konać do rozmowy specjaliście od zadawania trudnych pytań 
Michałowi Stankiewiczowi. Jaki jest prywatnie? Na co wydaje 
pieniądze? I czy jego zdaniem Szczecin ma szansę na dogonie-
nie krajowej czołówki? O tym przeczytacie w wywiadzie.

Specjalistką od trudnych zadań jest też kobieta na krańcu 
świata – matka, podróżniczka, Martyna Wojciechowska. „Wierzę, 
że mamy jedno życie i musimy je przeżyć na 100 procent. Nie 
tylko marzę, ale po prostu mam odwagę konsekwentnie te ma-
rzenia realizować – mówi Martyna. Ale przyznaje także, że miewa 
krytyczne momenty.

Dalej też o kobietach… w bardzo męskich rolach. „Gdybym 
mogła być mężczyzną jeden dzień” śpiewała kiedyś Kayah. My 
taki jeden dzień sprezentowaliśmy trzem wspaniałym aktorkom 
Teatru Polskiego. Olga Adamska, Marta Uszko i Dorota Chrulska 
w rękach charakteryzatorki Joanny Brzezińskiej i przed obiekty-
wem Panny Lu zmieniły się w prawdziwych facetów. Podziwiajcie 
panie na łamach Prestiżu, no i koniecznie na deskach Teatru Pol-
skiego.

Co jeszcze w październikowym Prestiżu? Felieton Szymona 
Kaczmarka o optymistycznym tytule „Jesienią jestem jeszcze 
bardziej zgrzybiały”. Lecz nie o starości, a o grzybach mowa. Szy-
mon dzieli grzyby zgoła inaczej niż naukowcy, na dwa rodzaje. 
Kulinarne i zakąskowe. Po takiej lekturze nic tylko złapać koszyk 
i ruszyć w las, do czego zachęcam.

Na koniec mała prywata. Muszę powrócić do naszej wrze-
śniowej okładki z Sylwią Różycką w różach. Dziękujemy za kom-
plementy, wyrazy uznania i pochwały. Cieszmy się niezmiernie, 
że się podobało, obiecujemy nie raz Was jeszcze zaskoczyć… 
Dziękujemy także za słowa konstruktywnej krytyki. Równoważą 
euforię i sprawiają, że woda sodowa zbytnio nie uderza nam do 
głowy. 

Miłej lektury!

Izabela Magiera – Jarzembek
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...i wie pani, ze znalazłam. Już jako dziecko czułam, 
że gdzieś jest. Z mamą wtedy nie rozmawiałam 
jeszcze na ten temat, ale Ona na pewno czuła, 
że wkrótce przyjdzie ten moment i będzie mu-
siała być przygotowana, by odpowiedzieć mi na 
kilka kluczowych pytań. Na początku, jak każde 
dziecko, mało rozumiałam. Wystarczała mi mi-
łość mamy i moich cudownych dziadków. Z nimi 

byłam 24 godziny, bo mama ciężko pracowała, ale ważna była już 
sama świadomość, że jest, że mogę się do niej przytulić, że mnie 
kocha. Dziadkowie więc uczyli mnie życiowych prawd i mądrości 
dostępnej tylko najstarszemu pokoleniu. Jestem im za to bardzo 
wdzięczna, bo dzięki nim czuję się wyjątkowa. Moja wrażliwość i 
skala rzeczy naprawdę ważnych są inne niż większości ludzi. To daje 
siłę, by iść swoją drogą i nie krzywdzić innych. 

W miarę dorastania, w końcu zauważyłam, że kiedy chodziliśmy z 
Dziadkami do kościoła, inne rodziny miały trochę inny skład, ( jeśli 
mogę tak powiedzieć). Był jeszcze ktoś: Ojciec!!! Gdzie jest mój? 
To pytanie na razie pozostawało bez odpowiedzi, ale ziarno cieka-
wości zostało zasiane, no i to absolutne przeświadczenie – ON jest 
gdzieś i mnie bardzo kocha… Kiedy przyszedł czas mojej komunii 
św., wreszcie się odważyłam i zapytałam. Mama wiele nie odpowie-
działa, prócz tego, że chciała mieć kogo kochać. Nie pytałam więcej, 
bo czułam w tej odpowiedzi jakiś rodzaj nostalgii, może nawet żalu, 
czegoś w rodzaju – gdybym mogła cofnąć czas bylibyśmy razem… 
Postanowiłam czekać, aż stanę się dorosła. Czekałam więc i coraz 
bardziej kochałam człowieka, którego nie znałam, nie wiedziałam, 

jak wygląda, kim jest, co robi. Wiedziałam jedynie jak się nazywa, 
gdzie mieszkał, gdy poznali się moi rodzice i że na pewno jest do-
brym człowiekiem. Wyszłam za mąż za kogoś zupełnie niezwykłe-
go, kto dał mi siłę i możliwości, by zrealizować marzenia – odnaleźć 
ojca. Wynajęłam detektywa. Czekałam tyle lat i wystarczyło półtora 
tygodnia, by wiedzieć wszystko, a potem już tylko kilka dni, by usły-
szeć jego głos w słuchawce… Pani Joasiu-nigdy nie zapomnę tej 
chwili. To było tak, jakbym urodziła się nowo. Tata był wtedy w Ka-
nadzie. Ten pierwszy raz… Boże! Rozmawialiśmy tak, jak byśmy się 
nigdy nie rozstawali. Od razu poczuliśmy taka niezwykłą więź, jaką 
wyczuwa się tylko w kochającej rodzinie. Rozmawialiśmy 4 godziny 
i wciąż było nam mało. Tata ma swoją rodzinę, minęło przecież tyle 
lat, ponad 20. Wszyscy się rozumieją i akceptują. Brzmi jak bajka, 
ale to prawdziwe życie… Pani Joasiu, jeśli pani może, proszę przy-
pominać ludziom, żeby nigdy nie wątpili w swoje szczęście, że ono 
do nich przyjdzie, żeby nigdy nie zapominali o swoich pragnieniach 
i marzeniach i o sobie, że są wartościowi, że zasługują na to, co naj-
lepsze. I jeszcze jedno, żeby pamiętali – najlepsze, co można dać 
drugiemu człowiekowi – to siebie, swoje światło, które kryje najlep-
sze uczucia i uzdrawia Świat.

Cytat do przemyślenia, cytat dla serca i umysłu, to cytat, który 
daje siłę: …”Miłość nas sama znajdzie, jeśli nam samym się to nie 
uda… Jedyne, czego nam nie wolno, to wątpić…”.

Do zobaczenia w następnej podróży…

Joanna Osińska

Szukałam 
go prawie 
20 lat…

ROZMOWY W POCIĄGU8 

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP 
Szczecin „Kronika”. Prowadzi serwis ekonomiczny „Biznes” w TVP.Info
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Kawiarnia, pub i kino w jednym. Kultowe filmy są wyświetlane na ekranie od rana do wieczora. Re-
pertuar dobierany jest w zależności od pory dnia. Do tego na gości czekają za barem regionalne 
przekąski, beczkowe piwa i wina z Moraw.
Adres: al. Jana Pawła II 3

Nowe miejsce na designerskiej mapie Szczecina prowadzone przez Małgorzatę Ameryk. Znaj-
dziemy tu oryginalne i piękne elementy wystroju i wyposażenia wnętrz, które potrzebne są, gdy 
dom jest już urządzony, ale nie ma w nim jeszcze nastroju.
Adres: ul. Jagiellońska 96

Klubokawiarnia. Śniadania i lunche, przekąski oraz kawy. W tle muzyka młodych szczecińskich 
artystów z Akademii Sztuki, na ścianach prace dedykowane Galerii Rektorskiej, która ma tu swoją 
siedzibę.
Adres: ul. Śląska 4

Český film

Kropka nad i

Arteria

R E K L A M A

Butik z odzieżą od polskich, młodych projektantów mody oraz marek odzieżowych. Wśród nich 
znajdują się m.in: Blackbow, Cocoon, Maciej Sieradzky i Karolina Marczuk. Sklep powstał z my-
ślą o kobietach poszukujących oryginalnych ubrań zaspokajających jednocześnie ich codzienne 
potrzeby. 
Adres: ul. Małkowskiego 4

Made In Poland



prócz niej wyróżnione zostały takie sławy jak Beyonce, Char-
lize Theron czy Justin Timberlake. Polka dokładnie trafiła 

na „International Best – Dressed List Challenge”. To lista ułożona 
wyłącznie z nadesłanych zdjęć. Na wyróżnionej fotografii pozuje 
w czerwonej sukience La Manii.

Magdalena Knitter mieszka z rodziną w Leicester. Prowadzi bloga 
modowego passion4passion.pl i pracuje jako „personel shopper”. 
Najbardziej lubi sukienki, szczególnie marki La Mania. Jest również 
wielbicielką butów i torebek w tym klasycznej Chanel. Za swoje iko-
ny stylu uważa Jackie Onasis i Lee Radziwił.                                     ad

WYDARZENIA10 

Dobra sztuka atakuje

Koniec świata zacznie się 
w Szczecinie

Najlepiej ubrana

estiwal, którego tematem przewodnim były pytania „Wspól-
nota czy jednostka? Wsparcie czy kontrola?” wykorzystuje 

bilbordy nie do prezentacji reklam, tylko sztuki, która ma poruszać 
i skłaniać jej odbiorców do myślenia.

Drewiński należy do najbardziej uważnych i kreatywnych komen-
tatorów rzeczywistości. W wywiadzie, który udzielił nam w lipcu 
tak wyraził się o swojej twórczości: „Cały czas jesteśmy politycznie 
atakowani przez niewybredne rządy. To mnie nie tyle inspiruje, ja 
jestem 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 (…) Ja też sprzedaję to-
wary, tylko moje towary mają inne nazwy. Np. rasizm, nietolerancja, 
wojna, bieda, zanieczyszczenie środowiska”.

Drewiński,  jeden z najlepszych plakacistów na świecie, urodzo-
ny w Szczecinie od prawie 30 lat mieszka na stałe w Berlinie. Ma 
na koncie ponad 150 nagród i wyróżnień, głównie międzynarodo-
wych.                                                                                                           ad

a razie mamy trzy trailery, które obejrzeć można na stronie 
internetowej – opowiada Gaudencio. – W tej chwili zbiera-

my budżet. Jesteśmy też po rozmowach z miastem, które obiecało 
wesprzeć projekt. 

W autorskim scenariuszu reżyser snuje apokaliptyczną opowieść 
o końcu świata w małym polskim mieście, które staje się symbolem 
ostatecznej zagłady. Szczecin jawi się w niej jako ciche i ustronne 
miejsce, położone z dala od świata wielkiego biznesu i finansów. 
Jego ustronność stwarza idealne warunki dla rozprzestrzeniania 
się zła. Bohaterką filmu jest Naomi, która staje się wybranką złego, 
a zbiorowość do której należy – Świadkowie Jehowy, staną się spo-
łecznością początkującą nowy, ogólnoświatowy ruch, który wpro-
wadzi chaos i nowy porządek na świecie. 

– Film nie będzie należał do tych lekkich, ale mam nadzieję, że 
skłoni widzów do refleksji nad życiem. Co istotne chcę żeby obraz 
stał się promocją miasta w którym żyję, ponieważ większość se-
kwencji będzie kręcona w Szczecinie.

Zapowiedź filmu na: www.greenb.pl                                             kds
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Lex Drewiński, znakomity grafik i wykładowca Akademii 
Sztuki w Szczecinie, został wyróżniony na VI Międzynaro-
dowym Konkursie Sztuki na Bilbordach Art. Moves 2013. 

Portugalski reżyser mieszkający w Szczecinie Miguel Gau-
dencio, tworzy kolejny film, którego akcja osadzona będzie 
w Szczecinie. Obraz zrealizuenckaje firma producencka 
Green Box. 

Szczecinianka Magdalena Knitter znalazła się na prestiżo-
wej liście najlepiej ubranych ludzi z całego świata, rokrocz-
nie ogłaszanej przez amerykański magazyn Vanity Fair.
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Kolorowo i z klasą

Kilometr OFF sztuki

afeIn swoim designem stanowi przeciwwagę dla chłodnych, 
industrialnych lokali, które ostatnio stały się modne. To przy-

tulne, niesamowicie kolorowe pomieszczenia, oryginalne meble 
i równie przyjemne menu przyciągnęły klientów. Autorkami nagro-
dzonego projektu są dwie szczecinianki, Olga Sietnicka i Anna Ko-
byłka z pracowni Kolorama.

Plebiscyt „Ale Lokale” ogłosił serwis Domosfera.pl. Jego celem 
jest wyróżnienie najciekawiej zaprojektowanych miejsc gastrono-
micznych w Polsce. Na tej podstawie serwis tworzy przewodnik po 
kawiarniach, barach i restauracjach w  których warto bywać.        ad 

arina’Club oraz Fundacja Yacht Club Szczecin przekazały 
do dyspozycji środowisk artystycznych zabytkowy budynek 

znajdujący się na terenie byłego kompleksu rekreacyjno-wypo-
czynkowego „Tiergarten”. Inicjatywa już cieszy się zainteresowa-
niem wśród przedstawicieli Akademii Sztuki oraz artystów niezrze-
szonych. Okazuje się, że wolnej przestrzeni dla sztuki w Szczecinie 
wciąż brakowało.

– Nie mamy takiej przestrzeni, w której mogłyby się odbywać 
duże wydarzenia artystyczne – mówi Daniel Źródlewski, rzecznik 
Akademii Sztuki. – To całe 1000 metrów dla artystów i  miejsce ide-
alne do prezentacji sztuki współczesnej.

Projekt ma skupiać m.in. muzyków, fotografów, designerów, 
filmowców, projektantów mody i innych działaczy kultury. Jak za-
pewniają pomysłodawcy jedynym ograniczeniem dla działalności 
artystycznej w tym miejscu będzie… ludzka wyobraźnia.

– Nasza inicjatywa ma charakter nonprofit. Nie będziemy czerpać 
żadnych korzyści finansowych z najmu powierzchni dla twórców – 
tłumaczy Marcin Raubo, pomysłodawca projektu. – Wszyscy uczest-
nicy projektu Off Marina poprzez swoje działania będą współtworzyć 
specyfikę miejsca z poszanowaniem odmienności każdego z nich.                                                                                                        

  kds 
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Bistro CafeIn zajęło drugie miejsce w plebiscycie „Ale Loka-
le 2013” na najpiękniejszy lokal w Polsce organizowanym 
przez serwis Domosfera.pl.

OFF Marina to nowa przestrzeń na kulturalnej mapie Szcze-
cina. Ma być fabryką współczesnej sztuki oraz całodobową 
pracownią artystyczną.
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Przybywa w Szczecinie galerii i miejsc na galerie. Dużych i ma-
łych. Autorskich i przeznaczonych pod zewnętrzne wystawy. Komer-
cyjnych, użytkowych i offowych. To fantastyczny znak, bo świadczy 
o wzrastającym popycie na sztukę i na inwestowanie w sztukę. A to 
jest jedną z oznak postępującego dobrobytu. I kto by pomyślał, że 
właśnie w Szczecinie!

Jakiś tajemniczy turniej tenisowy dzieci oraz artystów odbywał 
się we wrześniu w Szczecinie. Takie wnioski można było wyciągnąć 
z prognoz pogody nadawanych przez pogodynkę TVN24 Omenę 
Mensah na antenie tej stacji. To jest sztuka – mówić o imprezie bez 
używania jej nazwy! Chodziło oczywiście o turniej PKO Szczecin 
Open. O przepraszamy! Oczywiście Pekao Szczecin Open.

671 tysięcy złotych kosztowało policję obstawa i konwojowanie 
kibiców piłki nożnej w Zachodniopomorskiem tylko w pierwszym 
półroczu 2013 roku. Koszty dotyczą przede wszystkim meczów Po-
goni i Floty Świnoujście. To około70% puli jaką wydała policja na 
wszystkie imprezy masowe w regionie – festyny, pikniki, festiwale, 
koncerty, zawody sportowe, rajdy itd. Koszty obsługi kibiców w dru-
gim półroczu mogą być znacznie wyższe. Chociażby dzięki ostat-
niej, lipcowej wizycie przyjaźni „Legionistów“ w Szczecinie, kiedy 
doszło do regularnej bijatyki z policją. Kolejny mecz Legii z Pogonią 
też może być pełen ulicznych atrakcji, gdyż kluby kibica tych drużyn 
ogłosiły właśnie koniec przyjaźni. Jedno jest tylko pewne – kto za to 
wszystko płaci. Pan, pani, społeczeństwo.

„Usługa promocyjna podczas Międzypaństwowego Meczu Piłki 
Nożnej Polska – Włochy U-20 w dniu 11 września 2013 roku“ – taka 

umowa znalazła się wśród dokumentów upublicznionych przez 
Urząd Miasta. Usługę miastu świadczył Zachodniopomorski Zwią-
zek Piłki Nożnej. Koszt 9400 zł. Fajnie.

Prezydent Szczecina nie chce wykonać uchwały rady miasta 
w sprawie dofinansowania in vitro. Na co protestują radni, m.in. PO 
i SLD. Co więcej denerwują się nieustannie, coś ogłaszają, coś za-
powiadają. I tak od pół roku w kółko. A przecież prezydent i jego 
otoczenie powiedzieli wyraźnie – nie. Nie, znaczy nie. I koniec. Tak 
trudno to zrozumieć? Na Białorusi jak prezydent powie „nie“ to 
wszyscy rozumieją, tylko u nas jakoś trudno to przychodzi. Co za 
ludzie!

Trwa dyskusja wokół nieczynnego lodowiska na terenie szczeciń-
skich kortów przy al. Wojska Polskiego. Władze miasta nie chcą go 
ponownie uruchamiać, bo w międzyczasie powstały inne lodowi-
ska. Poza tym wrócił stary już pomysł, by w jego miejscu wybudować 
nowy kort centralny. Część radnych jednak protestuje argumentu-
jąc, że lodogryf w tym miejscu jest już tradycją. Oby nie skończyło 
się na tym, że i lodowiska nie będzie i kortu.

Sukces Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne-
go. Naukowcy tej uczelni wynaleźli obieraczkę do krewetek. Jak 
poinformowało Radio Szczecin prototyp maszyny został już wysła-
ny do Urzędu Patentowego. „Mięso jest przetłaczane przez elasto-
merową szczelinę, na górze zostaje pancerzyk chitynowy, a mięso 
w nietkniętej postaci wypada dołem“ – wyjaśniali naukowcy. Gra-
tulujemy.

Michał Stankiewicz, od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. Pracował także w Gazecie Wyborczej, TVP, TVN i Presti-
żu. Laureat nagrody „Watergate“ Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundacji Batore-
go. Dwukrotnie – w 2004 (jako Rz) i 2012 (jako TVN) nominowany do Grand Press. Pasjonat tenisa, dobrej muzyki 
oraz psów rasy bokser.
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Wielka awantura o in vitro w Szczecinie. Choć radni już kilka 
miesięcy temu zgodzili się na finansowanie takich zabiegów z kasy 
samorządu, to prezydent miasta i jego pierwszy zastępca mówią 
ostro: veto! I już. Radni PO i SLD są oburzeni, głośno protestują. 
Prezydent i wice wogóle się tym nie przejmują. Choć zostali przy-
łapani „in flagranti”(na gorącym uczynku - przyp. red.) ze swą butą 
i nieposłuszeństwem wobec lokalnej władzy uchwałodawczej. Ale 
do wyborów przecież jeszcze rok. Ludzie nie takie rzeczy zapomi-
nali.

Organizatorzy letniego festiwalu Karuzela Cooltury oficjalnie za-
powiedzieli, że wycofują się z organizacji imprezy w Świnoujściu. 
O co poszło? Oczywiście o forsę. A raczej jej zbyt małą ilość z mia-
sta. Tak przynajmniej uważają organizatorzy imprezy. I chcą, by Świ-
noujście dołożyło 600 tysięcy złotych więcej do budżetu Karuzeli. 
Do tej pory miasto dawało milion. A województwo w tym roku dało 
na imprezę 200 tysięcy złotych. I nie chce z niej zrezygnować. Za-
powiada negocjacje z organizatorami. Karuzela z Karuzelą potrwa 
więc jeszcze trochę. Oby w coolturalnej atmosferze. 

 Szczecin rozpoczął kampanię promocyjną w Polsce. Kilkadzie-
siąt billboardów pojawiło się m.in. w Krakowie, Poznaniu czy Wro-
cławiu. Znajdują się na nich grafiki i zdjęcia charakterystycznych 
miejsc stolicy Pomorza Zachodniego np. Wały Chrobrego, nowa 
filharmonia czy zabytkowy budynek Urzędu Wojewódzkiego. Na 
każdym bilboardzie jest hasło „mówią o...”, które ma zwrócić uwagę 
na turystyczne walory Szczecina. Możemy dorzucić kilka propozycji 
np. altanka jednego z byłych prezydentów Szczecina, Szklana Pu-
łapka (o tym poniżej), toaleta przy fontannie na Wałach Chrobrego, 
nowoczesny Dworzec Główny PKP, czy też największy kompleks do 
paintballa w Polsce, czyli teren po szczecińskiej stoczni. 

Z kilkumiesięcznym opóźnieniem, bez chleba i soli, bez orkiestry 
strażackiej i czerwonego dywanu otwarto tzw. Szklaną Pułapkę, czy-
li kawiarnię w dziwnym pawilonie w Alei Kwiatowej w Szczecinie. 
Cud prawdziwy! Zmieszczą się w niej prawdziwe tłumy (ktoś poli-

czył, że łącznie kilkanaście osób), bo stoliki na zewnątrz raczej nie 
będą się cieszyć popularnością jesienią i zimą. Reszta mini deptaka, 
na którym stoi Szklana Pułapka i który miał tętnić życiem, żywcem 
przypomina fragment starego przeboju rockowej grupy TSA - „Idąc 
cmentarną aleją...”.

 
Kilkunastu rowerzystów w garniturach przejechało ulicami Szcze-

cina. Byli wśród nich m.in. radny PiS Marek Duklanowski, magistrac-
ki tzw. oficer rowerowy oraz pracownicy kilku firm. To akcja zorga-
nizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu. Miała na celu zachęcenie do przesiadki z czterech kó-
łek na dwa. W przejeździe zabrakło wielkiego fana rowerów - rad-
nego SLD Jędrzeja Wijasa. Ale odkąd udało mu się zdać egzamin 
na prawo jazdy, chętniej korzysta z samochodu. Lokalni cykliści mó-
wią o nim krótko: zdrajca!

 
Straż Miejska świętowała na Jasnych Błoniach. Była m.in. darmo-

wa grochówa i bezpłatne przejazdy ciuchcią. Oprócz tego szczeci-
nianie obejrzeli występ jednej z polskich grup kabaretowych. Ten 
punkt Dnia Strażnika chyba nie był potrzebny. Szczecinianie mają 
kabaret z SM na co dzień i to od dawna.

Radni pozytywnie zaopiniowali pomysł powstania drugiej jaskini 
hazardu w mieście, czyli drugiego kasyna gry. To dobrze. Szcze-
cinianie są tak bogaci, że nie mają co robić z forsą. Chętnie więc 
będą ją przepuszczać na ruletce i blackjacku. Powoli nad Odrą po-
wstaje nowe Las Vegas.

Szczecin może się pochwalić kolejnym sukcesem. Według da-
nych Urzędu Komunikacji Elektronicznej Szczecin ma w mieście po-
nad 170 hotspotów - punktów z darmowym internetem. To najwię-
cej po Warszawie. Sporą popularnością cieszą się także hotspoty 
poza miastem, czyli „leśny internet” np. w okolicach Jeziora Szma-
ragdowego, na Polanie Widokowej, na kąpielisku Głębokie i Le-
śniczówce Białej. Z drugiej strony trochę dziwnie tak jakoś. Kiedyś 
ludzie umawiali się „na łonie przyrody”, aby korzystać np. z uciech 
cielesnych. Dziś, aby posurfować w Internecie. „O tempora, o mo-
res” (o czasy! o obyczaje! - przyp. red.) westchnęliby starożytni. 

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

DARIUSZ StAnIewSKI
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MArtynA 
wOJCIeCHOwSKA 
MIEWAM KRYTYCZNE MOMENTY
AUTOR: MARTA LEGIEć / FOTO: TVN/MAłGORZATA łUPINA

W Szczecinie pojawiła się, by otworzyć wernisaż unikalnych zdjęć 
dokumentujących jej najsłynniejsze wyprawy. Fotografie pochodzą 
ze wszystkich kontynentów świata, wzbogacone są opisami i krótkimi 
5historiami z podróży. - Wierzę, że mamy jedno życie i musimy 
je przeżyć na 100 procent – mówi Martyna. - Dlatego nieustannie 
podnoszę sobie poprzeczkę i nie tylko marzę, ale po prostu mam 
odwagę konsekwentnie te marzenia realizować.
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zy Martyna dotarła już na kraniec świata?
Mw: Kiedy zaczynałam podróże na krań-

ce świata, bo tak je wszystkie należy nazywać, 
wydawało mi się, że gdzieś ten kraniec jest. 
Teraz jednak, po ponad dziesięciu latach 

w drodze stwierdzam, że nie istnieje coś takiego jak „kraniec świa-
ta”, a w zasadzie jest on bardzo umowny. Dla jednej osoby może to 
być gdzieś najwyżej, najdalej, najgłębiej, a dla innej może mieć on 
wymiar bardzo duchowy. Przekonałam się, że swój własny kraniec 
można znaleźć całkiem blisko, dlatego nie przywiązuję się do nie-
go geograficznie i myślę o nim jak o nieustającej podróży.

Lubisz podróżować? Po tylu latach w drodze może to jeszcze 
sprawiać przyjemność? Przecież takie przemieszczanie się potrafi 
człowieka porządnie zmęczyć.

Mw: Pewnie, że potrafi. Co jakiś czas… hmmm… Nie, nawet 
dość często, wydaję oświadczenie, że właśnie odbył się mój ostatni 
wyjazd, a już na pewno ostatni służbowy wyjazd. Stwierdzam, że 
przechodzę już na emeryturę, i że to już koniec. Dość regularnie 
przeżywam takie momenty frustracji, które wynikają z wielu rzeczy. 
Czasem jestem zwyczajnie zmęczona fizycznie, tym że budzę się 
i nie pamiętam gdzie jestem. Nie znoszę, gdy muszę ciągle się pa-
kować i rozpakowywać, czasami nie mając czasu na upranie po-
trzebnych na kolejny wyjazd rzeczy. Jednocześnie muszę przewi-
dzieć wszystkie związane z wyjazdem okoliczności i warunki – na 
przykład, że zaleję kawą jedyne spodnie i nie będę miała kolejnych 
na zmianę. Bywa też, że jestem zmęczona psychicznie. Jest tak, gdy 
zmagam się z jakimś wyjątkowo trudnym tematem, albo gdy czu-
ję, że jestem w miejscu, w którym jestem bardzo niechciana. Gdy 
nakładają się różne emocje, czasami mam ochotę dać sobie spo-
kój, po czym stwierdzam po raz kolejny, że ciągła podróż to jednak 
moje powołanie i styl życia – nie praca czy obowiązek.

nie masz wrażenia, że istnieje coś takiego jak marka „Martyna 
wojciechowska”?

Mw: Podobno istnieje, choć ja nie chciałam wyrabiać marki, któ-
ra będzie miała jakieś określone cechy. Dawno temu wymyśliłam 
sobie, że będę podróżować, choć nikt nie wróżył temu wielkiego 
sukcesu. Ci, którzy mnie nie znali, traktowali to jako fanaberię. Na-
tomiast bliżsi mi ludzie wiedzieli, że robię to, co kocham, ale sądzili, 
że na pewno za chwilę przejdzie mi ta fascynacja.

Pierwsze twoje podróże nie były jednak związane z pracą.
Mw: Od zawsze miałam wrodzoną ciekawość świata i niemoż-

ność usiedzenia w jednym miejscu.
Od zawsze?
Mw: No tak. Pierwszy raz uciekłam z domu, kiedy miałam jakieś 

trzy lata. Zrobiłam to w bardzo przemyślany sposób – spakowałam 
torbę, wszystkie potrzebne jak mi się wydawało rzeczy i czekałam 
na moment, w którym niezauważona będę mogła wyjść z domu. 
Pamiętam te emocje do dziś.

Jaki był cel tej podróży?
Mw: Mieszkaliśmy w Warszawie, przy ruchliwej trasie wylotowej 

na Poznań. Moim konkretnym celem była stacja benzynowa, która 
ciągle istnieje. Wtedy jawiła mi się jak centrum świata. Wydawało 
mi się, że czeka mnie na niej wspaniała przygoda. Czułam wielką 
ekscytację i po prostu musiałam tam dotrzeć.

Jak skończyła się ta pierwsza, wielka podróż?
Mw: Oczywiście dostarczyłam rodzicom mnóstwa stresu. 

Gdzieś po drodze zostałam też przez nich szybko spacyfikowana.
Można powiedzieć, że po raz pierwszy chciałaś być niezależna.
Mw: Od zawsze chciałam wszystko robić po swojemu i na swo-

ich warunkach. Do dziś nic się nie zmieniło.

A kiedy rozpoczęły się zawodowe podróże?
Mw: Sporo jeździłam prywatnie, jednak intensywnie zaczęłam 

podróżować, kiedy realizowałam program motoryzacyjny „Auto-
maniak”. Byłam wtedy dziennikarką akredytowaną na rajdowych 
mistrzostwach świata, czy wyścigach Formuły 1. Pewnego dnia 
zdałam sobie sprawę, że wszystko to, co widzę dookoła, interesuje 
mnie dużo bardziej niż samochody. To był właśnie znak, że zawo-
dowo muszę zrobić krok w zupełnie inną stronę. Ostatecznym mo-
mentem, kiedy zdecydowałam się na poszukiwanie krańca świata, 
był czas, gdy zaszłam w ciążę. Wtedy postanowiłam porzucić fotel 
rajdowy i udałam się w niekończącą się podróż.

Podróżujesz czasem z córką? zabierasz ją na swoje wyprawy?
Mw: Daleko raczej jej nie zabieram. Przyznam, że osobiście nie 

jestem wielką fanką jeżdżenia na egzotyczne wyprawy z dziećmi, 
choć mam przyjaciół, którzy z trzymiesięcznym maluchem wybiera-
ją się na Madagaskar, do Ugandy, czy Australii. Podziwiam ich za to, 
szczególnie za umiejętność organizacji takiego wyjazdu. W naszym 
domu funkcjonuje jednak model: mama wyjeżdża, mama wraca. 
Oczywiście nieustannie proponuję Marysi, że zabiorę ją do mojej 
ukochanej Afryki, ale ona na razie odmawia.

Myślisz, że to się zmieni i pójdzie w ślady mamy?
Mw: Ma pięć lat i gdy ją obserwuję, stwierdzam, że chyba pój-

dzie w moje ślady. Jest do mnie bardzo podobna, nad czym nieste-
ty boleję, ponieważ nie będzie jej w życiu łatwo.

wspomniałaś o miejscach, w których czasami czujesz się nie-
chciana. Co masz na myśli?

Mw: Zdarza mi się trafiać w takie miejsca, gdzie niechciana je-
stem jako kobieta, która może chcieć coś powiedzieć głośno albo 
czegoś oczekiwać. Bywa, że niechciana jest moja kamera telewi-
zyjna. Właśnie z ekipą wróciliśmy z Sudanu Południowego, gdzie 
ilekroć rozstawialiśmy sprzęt telewizyjny, tyle razy leciały w naszą 
stronę kamienie. Ludzie nas popychali, szarpali i wyrywali nam ka-
merę. Byli bardzo nieprzychylnie nastawieni do nas, co w jakimś 
sensie rozumiem. Mam świadomości, że od pięćdziesięciu lat żyją 
w stanie permanentnej wojny i stresu, i mogą źle reagować na eki-
pę telewizyjną, nawet jeśli ja swoim materiałem nie chcę im zrobić 
krzywdy. Z drugiej strony, jeśli sytuacja powtarza się po raz dziesią-
ty, zaczynam czuć zmęczenie. Walka z materią jest tak wyczerpują-
ca, że mam ochotę spakować się i jechać do domu.

Ale nie wycofujesz się?
Mw: Nie. Robię swoje. Moja praca to zobowiązanie, które pod-

jęłam nie tylko wobec stacji czy moich widzów, ale przede wszyst-
kim wobec siebie. Jeśli się czegoś podejmuję, to zamierzam to 
skończyć, wszelkimi możliwymi sposobami. Czasem program, czy 
treść książki zmienia się o 180 stopni. Jadę na materiał z jakimś po-
mysłem, który nagle upada. W Indiach w Radżastanie zdarzyło mi 
się zrobić odcinek o tym, jak nie mogę zrobić programu. Opór ma-
terii był tak wielki, że przez trzy dni nie udało ni się zobaczyć mojej 
bohaterki, która miała wystąpić w programie. W takich momentach 
muszę działać tak, by wyjść z twarzą z dziennikarskiego wyzwania.

Bohaterki twoich programów potrafią zaskakiwać?
Mw: Mam szczęście do bohaterek, które spotykam, i które opo-

wiadają mi swoje historie. Czasami słyszę więcej niż mogłabym się 
spodziewać. Bywa, że już w pierwszych minutach naszej rozmowy 
mówią o sobie tak wiele, że jestem tym zażenowana, zszokowana 
i wzruszona. Zdarzyło mi się usłyszeć rzeczy, których nigdy nie wy-
emituję w telewizji i nie napiszę. Zostawiam je wyłącznie dla sie-
bie.

realizując program, gdzieś na krańcu świata, spotkałaś kobietę, 
która ciebie zmieniła?

Mw: Myślę, że ze wszystkich, które spotkałam, może tylko dwie 
przeszły przez moje życie bez większego śladu. Tak naprawdę nie-
mal wszyscy ludzie, których spotykam, w jakimś sensie na mnie 
wpływają. Gdy słucham ich historii, zdarza mi się płakać, a z niektó-
rymi z kobiet zaprzyjaźniam się.

niektóre bohaterki twoich programów odwiedzają ciebie 
w Polsce, prawda?

Mw: Owszem, na przykład Zita Sefo Martel z Samoa. Gdy przyje-

c
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Trudno jest porównywać 
przejechanie rajdu Dakar 
do głębokiego nurkowania, 
czy do wspinaczki 
w wysokich górach, 
ponieważ każda opiera 
się na innych emocjach. 
Wystarczy wyobrazić 
sobie, że meta rajdu to 
już kres zmagań, 
a zdobycie Mount 
Everestu jest dopiero 
połową drogi i to tą 
łatwiejszą. Trzeba
mieć siły, żeby zejść.
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chała do mnie po raz pierwszy, w środku polskiej zimy wylądowała 
na Okęciu w kwiecistej sukience i z wielkim kwiatem hibiskusa we 
włosach. Wyglądało to nieprawdopodobnie, tak jak i ona sama. 
Zita jest niesamowitą osobą. To bardzo ważna znajomość w moim 
życiu, choć są i inne.

Kogo masz w pamięci?
Mw: heather Swan z Australii, która w wieku lat 40 zupełnie 

zmieniła swoje życie i została mistrzynią świata w trzech ekstre-
malnych dyscyplinach skoków spadochronowych, jest do dzisiaj 
moją wielką inspiracją. Ilekroć mam w życiu pod górkę, albo jest 
mi ciężko, wtedy sobie ją przypominam. Czasami piszę do niej 
maile. Bywa, że myśląc o swoich bohaterkach nie mogę spać. Tak 
było z Aminą z Ghany, którą posądzono o uprawianie czarów i wy-
pędzono z wioski. Długo nie mogłam dojść do siebie, myśląc, że 
dałam tej kobiecie mnóstwo nadziei i zrobiłam dużo zamieszania, 
po czym musiałam ją zostawić na wygnaniu. Wyjechałam od niej 
z poczuciem ogromnej klęski. Na szczęście po ośmiu miesiącach 
dostałam informację, że nasze wysiłki przyniosły skutek, a Amina 
wróciła do domu.

Spotykasz się z wieloma ludźmi, ale też jeździsz na rajdy, wspi-
nasz się i nurkujesz. z tych sportowych wyzwań, które jest najbar-
dziej ekscytujące?

Mw: Wysiłku i koncentracji do osiągnięcia celu w tych przypad-
kach nie da się porównać. Nigdy nie umiałam ustawić tych wyzwań 
na podium, poza królową wszystkiego, co w moim życiu ważne, czy-
li wspinaczką. Trudno jest jednak porównywać przejechanie rajdu 
Dakar do głębokiego nurkowania, czy do wspinaczki w wysokich 
górach, ponieważ każda opiera się na innych emocjach. Wystar-
czy wyobrazić sobie, że meta rajdu to już kres zmagań, a zdobycie 
Mount Everestu jest dopiero połową drogi i to tą łatwiejszą. Trzeba 
mieć siły, żeby zejść.

wiele osób nie rozumie, po co ludzie się wspinają. Sama zresz-
tą należę do tej grupy.

Mw: Rozumiem i szanuję to. Domyślam się, że wiele osób nie 
rozumie, po co człowiek się wspina i dręczy – dlaczego poświęca 
na to swój wolny czas, pozwala, żeby zmarzł mu tyłek i wybiera 
się w miejsce, w którym nie może nawet normalnie zjeść, umyć 
się i wyspać. Absolutnie to rozumiem i czasami sama się nad tym 
zastanawiam. Jednak, gdy widzę w górach łopoczący na wietrze 
namiot, to myślę tylko o tym, że chcę tam być.

Kiedy się wspinasz, nie masz czasami wątpliwości, że nie do-
trzesz do celu?

Mw: Oczywiście, że mam. Jednak dla mnie im trudniej, tym le-
piej. Ciągle zmagam się z testowaniem samej siebie. A krytyczne 
momenty miewam notorycznie. Ale chcę przesuwać granicę swo-
ich możliwości coraz dalej.

Jak wspominasz rajdy? Mało jest tam kobiet. tych, które są, nie 
traktuje się jak maskotki?

Mw: Nigdy nie czułam się traktowana jak maskotka, zresztą tego 
bym nie zniosła, ale jako „przeszkadzajkę” na pewno. Mężczyźni 
mają bowiem przeświadczenie, że pewne rzeczy są zarezerwowa-
ne tylko dla nich. Myślę, że zmieniali zdanie, kiedy zostawiałam ich 
na rajdzie za sobą. Nigdy jednak nie czułam się wybitnym kierowcą 
rajdowym. Zresztą od wielu lat w nich nie uczestniczę.

Jak wypoczywasz? Potrafisz leżeć na plaży, nic nie robić i pa-
trzeć w niebo?

Mw: Od pięciu lat tak, od kiedy moje dziecko zaczęło potrzebo-
wać robienia zamków z piasku lub poleżenia, poukładania puzzli 
czy pośpiewania. Kiedyś te zwykle przyjemności uważałam za stra-
tę czasu, nawet się przed nimi buntowałam. Z czasem okazało się 
jednak, że czerpię z tego coraz większą przyjemność.

Gdzie spędzacie letnie wakacje?
Mw: Nad polskim morzem. Najczęściej bywamy na helu, a ostat-

nio w Krynicy Morskiej. To czas dla mnie i mojej córki. Przez dwa 
tygodnie będziemy lepić babki z piasku, spacerować, grać w cym-
bergaja i przepuszczać czas przez palce.
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Pracę zawodową zaczął od rejsu na Alaskę. Potem hodował warzywa, 
handlował dywanami, a dzisiaj buduje. Jedyny szczecinianin, który 
od lat trafia na listę najbogatszych Polaków wg tygodnika Wprost. 
Czy realizuje się w biznesie? Czy Szczecin ma szansę na dogonienie 
krajowej czołówki? Na co wydaje pieniądze? – na te i inne pytania 
odpowiada w rozmowie z Michałem Stankiewiczem.

rOMuALD StACHOwIAK
PATRZę POD NOGI

ROZMAWIAł: MIChAł STANKIEWICZ / FOTO: MIGUEL GAUDENDO
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ieszę się z tej rozmowy, bo nie jest Pan osobą, 
która chętnie pokazuje się – mimo sukcesów 
biznesowych.  A w tym roku po raz kolejny 
trafił Pan - jako jedyny szczecinianin - na listę 
najbogatszych Polaków tygodnika wprost.

Podobno (śmiech)
76 miejsce z majątkiem 360 mln zł. nie 

czuje się Pan z tym samotnie w Szczecinie?
(uśmiech), No tak, chciałoby się, żeby Szczecin był lepiej noto-

wany jeżeli chodzi o gospodarkę, bo to pewnie jest jakiś wskaźnik, 
który pokazuje powodzenie miasta.

ranking opiera się na dobrowolności i transparentności mająt-
kowej... 

Dobrowolności to raczej nie. Nikt nie pytał się mnie czy chcę tam 
być.

Czyli tylko transparentności, bo najłatwiej obliczyć aktywa spół-
ek prawa handlowego. 

Ta lista jest przybliżeniem. Nie jest zupełnie skrzywionym obra-
zem, ale jak naprawdę sytuacja wygląda, czy nie ma jeszcze stu, 
dwustu osób, którzy spokojnie się do niej kwalifikują...

no właśnie, listę zamyka osoba z majątkiem 200 mln zł. Czy 
w Szczecinie byliby jeszcze inni spełniający ten limit?

Nie wiem. Może być wielka firma, wielki majątek i bardzo zadłu-
żony, więc per saldo netto to może wyglądać dużo gorzej. A z kolei 
może być spółka, mała, nieznana, skryta i za nią wielki majątek.

Dla Pana tą małą, nieznaną pierwszą spółką była szklarnia. Ob-
rażał się Pan za sformułowanie „badylarz“?

Nie. Przyjmowałem to ze zrozumieniem, bo atmosfera była ra-
czej negatywna w tamtych czasach, kreowana przez media i raczej 
podtrzymywana. To było trochę lekceważące, a trochę wynikało 
z zazdrości. Człowiek bogaty, a jednocześnie zajmujący się jakimiś 
badylami. 

Hodowla roślin i warzyw to był Pana plan na biznes?
Moim marzeniem było podjęcie pracy w handlu zagranicznym, 

dyplomacji. Poznałem na studiach 4 języki – angielski, rosyjski, 
hiszpański i niemiecki. Ale kończyłem studia w 1982 roku, w stanie 
wojennym, w totalnym kryzysie. Zacząłem więc od rejsu – jako zali-
czenie praktyk – na trawlerze oceanicznym świnoujskiej Odry. Spę-
dziłem wtedy pół roku na Alasce. To był ciężki kawałek chleba, ale 
dobrze płatny. 

I rejs natchnął Pana do warzyw zamiast dyplomacji?
Po powrocie myślałem o pracy w jakiejś państwowej firmie, ale 

znajomy namawiał: „Roman, szklarnie to fajny biznes“. No i namówił 
mnie. 

I zaczął Pan zarabiać krocie na warzywach...
No, nie od razu! Nasze pierwsze plony były śmieszne. Człowiek 

rzucił się na głęboką wodę, wziął kredyt, trzeba było go spłacać, 
a po roku okazało się, że jest strata. Musieliśmy książki studiować 
i uczyć się, czemu takie małe plony. Dopiero po roku daliśmy radę, 
spłaciliśmy kredyty, a następnie – w 1986 roku - sprzedaliśmy szklar-
nie. 

I w ten sposób uzyskał Pan kapitał na Komfort.
Najpierw była produkcja mebli oraz hurtownia wyposażenia 

wnętrz. A dopiero w 1990 roku hurtownia dywanów i wykładzin.
Kiedy poczuł Pan, że to już nie lokalny biznes, ale powstaje coś 

dużego?
W 1992 roku dokonaliśmy fuzji z partnerami z Trójmiasta. Po-

wstała wówczas największa w kraju firma dystrybucji podłóg, wy-
kładzin. Na jej podstawie powstała wkrótce sieć sklepów Komfort, 
a wspólnicy z Trójmiasta mieli ciekawe plany uruchomienia pro-
dukcji stolarki drzwiowej (Porta) i wejścia w budownictwo (Invest 
Komfort). Podzieliliśmy się obowiązkami. Ja prowadziłem Kom-
fort, a oni wspomniane wyżej przedsięwzięcia w ramach jednej 
grupy.

c
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romuald Stachowiak
Prezes SGI, szczecińskiej firmy budującej apartamentowce i biura 
m.in. w Szczecinie, łodzi, Poznaniu, Warszawie. W jednej trzeciej 
udziałowiec Baltis Investments skupiającej oprócz SGI także 
fabrykę drzwi Porta i gdyński Invest Komfort, firmę zajmującą się 
luksusowym budownictwem w Trójmieście (na koncie ma m.in. 
słynny gdyński Sea Tower). Roczne przychody jego firm kształtują 
się na poziomie 800 mln zł (2012 rok). Prywatnie – ma żonę Edytę 
i dwójkę dzieci. 

no i Komfort z czasem stał się największą siecią w Polsce. Cze-
mu się go pozbyliście?

To był dobry moment na sprzedaż. Rok 2007, górka hossy, gdzie 
notowania wszelkich aktywów na giełdzie były na topie. Może po-
jawiło się też trochę znudzenie, po 15 latach w jednej branży. Za 
sam Komfort dostaliśmy 250 mln zł. W naszych rękach została część 
nieruchomości z sieci sklepów, firma deweloperska Invest Komfort 
oraz fabryka drzwi Porta.

Czy obserwuje Pan dzisiaj Komfort? Jak sobie radzi?
Tak, ale mam klauzulę, że nie mogę się o tym wypowiadać. 
wydaje się, że trochę zniknął. nie żałuje Pan?
Nie, już tyle lat minęło.
Ale wiedza pozostała, zwraca Pan uwagę na wykładziny?
Nawyk pozostał, że patrzy się pod nogi.
teraz buduje Pan biurowce i apartamentowce. warto było sta-

wiać Lastadię na Łasztowni? 
Oczywiście, 3 z 5 kondygnacji są już wynajęte, a do końca roku 

wynajmiemy cały budynek.
Dość długo trwał proces wynajmu.
Przedłużył się przez rozmowy z Urzędem Marszałkowskim na te-

mat sprzedaży budynku pod 
siedzibę urzędu. 

urząd jednak nie kupił od 
was Lastadii. Dlaczego?

Sprawa jest jawna i w związ-
ku z tym mogę podać warunki 
oferty. łącznie oferowaliśmy 
biurowiec wykończony za oko-
ło 70 mln zł brutto.

urząd Marszałkowski zde-
cydował się jednak wybudo-
wać nową siedzibę i zarezer-
wował na ten cel 85 mln zł. Do 
czasu zakończenia budowy 
będzie musiał dalej płacić za 
wynajem. Do tego dochodzi 
ryzyko inwestycyjne. Liczyli-
ście ile w sumie wyda?

Myślę, że to może być zde-
cydowanie ponad 100 mln zł.

to dlaczego wybrali droż-
szą wersję?

To już pytanie nie do mnie. 
Nie wiem w jaki sposób są 
podejmowane decyzje inwe-
stycyjne w UM. Przedsiębiorcy 
w firmie łatwiej podejmuje się decyzje o własnych środkach niż sa-
morządowcom…

Czy Lastadia ożywi tą część miasta?
Byłoby fajnie, bo do tej pory była tam pustka. Mamy jeszcze pla-

ny - jeżeli chodzi o teren po byłym Lodimexie – by postawić tam 
drugi budynek, bliźniaczy do Lastadii. Myślę, że w 2014 roku za-
czniemy działać. 

Odrobimy dystans do potentatów powierzchni biurowej jak 
wrocław, Kraków, Poznań, czy trójmiasto?

Nie. Główny pociąg odjechał. Naszym problemem jest położe-
nie, duża odległość od stolicy. No i brak lotniska. Dzisiaj biznes lata 
samolotami. Miałem kilku klientów – z Niemiec i Danii. Duńczycy 
wybrali Gdańsk, bo o 8 rano wylatują z Kopenhagi, o 9 są w Gdań-
sku i po 20 minutach w pracy. Podobnie na linii Kraków – Frankfurt. 
A ze Szczecina muszę jechać dwie godziny do Berlina na lotnisko. 
Nie mamy dobrych połączeń kolejowych do Berlina. 15 lat temu 
zabrakło w Szczecinie wizjonera, który by to przewidział.

nie będzie chętnych na nowe powierzchnie biurowe?
To, co się dzisiaj buduje wystarczy dla szczecińskich firm na za-

mianę starych powierzchni na nowe. A czy pojawią się firmy z ze-
wnątrz? Chciałbym. 

Jak Pan spędza wolny czas?

No właśnie, to dobre pytanie. Kiedyś dużo grałem w tenisa, ale 
jak połamałem nogi na nartach to poszły kolana i było po tenisie. 
Szkoda, bo to fajna gra. Teraz już tylko w ping ponga zagram, po-
jeżdżę na rowerze, pospaceruję nad morzem.

A poza sportem? Jakieś pasje? 
Ze mną jest taki problem, że ja się wszystkim interesuję. Nie mam 

tylko zacięcia do literatury pięknej. Jak literatura to bardziej faktu. 
I wszelka nauka - fizyka, astronomia, chemia, technologie. 

MS: realizuje Pan swoje pasje w mecenacie? wspiera naukę? 
Kulturę?

Jako SGI byliśmy mecenasem Teatru Współczesnego, Teatru 
Polskiego. Wspieramy Teatr Jaracza w łodzi. Ale to taki mecenat 
trochę z wyrachowania, czego się wstydzę...

Czemu z wyrachowania? Korzyść jest obopólna. Artyści mają 
pieniądze, a wspierający promocję. to normalne. Chyba, że mó-
wimy o amerykańskiej filozofii, gdzie na pewnym poziomie biz-
nesu obowiązkiem jest dzielenie się. Filantropia jest tam wpisana 
w biznes.

U nas to jest raczkujące. A jeżeli chodzi o ten amerykański model, 
to weźmy na przykład Billa Gatesa. Wiemy jaki wizerunek miał przez 

lata, był synonimem agresyw-
nego korporacjonizmu na za-
sadzie - „ty masz mieć ten je-
den, jedyny wybrany system 
komputerowy, a my zrobimy 
wszystko żeby nie był kom-
patybilny“. A potem Bill Gates 
zajął się dobroczynnością. 
Mógł znaleźć 100 sposobów, 
by nikt się o tym nie dowie-
dział, a jednak wszyscy wie-
dzą. Jest to dobroczynność, 
ale i promocja zarazem.

Ale tą jawność tłumaczą 
tym, że dają przykład innym. 
„Ja się dzielę, wy też tak rób-
cie“. A do Pana ustawiają się 
kolejki?

Nie. Nie jesteśmy nacho-
dzeni. Ale myślę o mecena-
cie. Jeżeli pojawi się jakiś 
ciekawy projekt, który może 
zakończyć się sukcesem, by-
najmniej nie materialnym, 
mógłbym mieć z tego przy-
jemność.

A teraz, z czego Pan czerpie przyjemność? Kupuje Pan drogie 
przedmioty?

Jedyny zegarek, jaki posiadam to Swatch, ale rozumiem ludzi, 
którzy chcą posiadać piękne przedmioty. Samochód właśnie zmie-
niłem. Jeździłem 8 - letnim Range Rover Sport, w lipcu nabyłem 
nowy, ale dokładnie taki sam diesel. Wygodny, bezpieczny samo-
chód i przydatny zawodowo, bo terenowy.  

Czyli jest Pan oszczędny. Żadnych szaleństw?
No, może kupiłbym jacht, ale obawiam się, że nie miałbym czasu 

na takie hobby.





W czasach Williama Szekspira na teatralnej scenie występowali 
tylko mężczyźni. W najnowszej adaptacji jego komedii przygotowanej 
przez Teatr Polski oglądamy wyłącznie kobiety. Bohaterki „Jak wam 
się podoba” spotkały się ponownie, by przywdziać męski kostium.

ktorki: Olga Adamska, Marta Uszko i Dorota 
Chrulska w rękach charakteryzatorki Joanny 
Brzezińskiej i przed obiektywem Panny Lu 
zmieniły się w prawdziwych facetów. Znik-
nęła powabna brunetka, krucha blondynka 
i eteryczny rudzielec. Pojawiło się za to moc-
no intrygujące męskie trio. W sztuce Szek-

spira, która zainspirowała tę niezwykła przebierankę pada zdanie: 
„Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znika-
ją”. Dziewczyny weszły i wygląda na to, że tak szybko nie znikną. No 
i jak wam się podoba?

Olga Adamska jest przyzwyczajona do transformacji na scenie. 
Zmiana płci to kolejna rola do odegrania, dla niej wyjątkowa.

– Dla mnie było to bezpośrednie przedłużenie spotkania z Szek-
spirem i spektaklem Marka Gierszała – wspomina – Nad przedsta-
wieniem pracowałam przez trzy miesiące, także byłam oswojona 
z tematem.

Olga Adamska przed obiektywem Panny Lu zamieniła się w ta-
jemniczego amanta przypominającego Don Juana.

– To gratka zagrać mężczyznę, szczególnie u Szekspira – stwier-
dza zachwycona. - Taka okazja zdarza się przecież bardzo rzadko. 
Tym bardziej jest to dla mnie interesujące, bo w samej inscenizacji 
gram kobieciarza! 

O samej sesji wypowiada się bardzo ciepło.
– Świetnie się pracowało z dziewczynami, szczególnie z Panną Lu, 

której talent podziwiam od dawna. Wspaniale było znowu ją spo-
tkać.

O profesjonalizmie i przyjemnej atmosferze podczas zdjęć mówi 

też Dorota Chrulska, która z eterycznej damy zamieniła się w twar-
dego przystojniaka.

– Potraktowałam to, jako kolejne zadanie aktorskie – skromnie 
stwierdza Chrulska. – Znamy się z dziewczynami od dawna, pracu-
jemy ze sobą. To na pewno ułatwiło sprawę, ale też było przyczyną 
dobrego przepływu energii między nami.

Sesja odbyła się w nieco zwariowanych warunkach.
– Robiłyśmy to w pośpiechu, spontanicznie – wyjaśnia aktorka. – 

To było o tyle ciekawe, że charakteryzatorka wyciągnęła z nas to co 
najważniejsze, bardzo dobrze wiedziała jak uzyskać tego upragnio-
nego mężczyznę. 

Marta Uszko, jako jedyna w spektaklu gra kobietę. Przed obiekty-
wem Panny Lu po raz pierwszy wcieliła się w rolę mężczyzny.

– Jestem wielbicielką takich akcji i traktuję je, jako kolejne zada-
nie do wykonania – śmieje się aktorka. – A że posiadam duże po-
czucie humoru i dystans do samej siebie to tym bardziej nie mam 
problemu choćby ze zmianą płci.

Na planie zdjęciowym Marta zamieniła się w zadziornego mło-
dzieńca w kaszkiecie i trzydniowym zaroście. Ta rola przyszła jej 
łatwo.

– Lubię podpatrywać ludzi, to jak się zachowują – mówi o swojej 
transformacji. – Charakteryzacja dała bardzo dużo. Kiedy zobaczy-
łam siebie w tej wersji od razu poczułam się facetem.

Pracę na planie wspomina bardzo miło, szczególnie jedną sytu-
ację.

– Kiedy zobaczyłam Dorotę Chrulską w przebraniu, nie mogłam 
się powstrzymać, by krzyknąć „Dorota to naprawdę ty?!?” – dodaje 
ze śmiechem. – To była wspaniała zabawa.
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Dorota Chrulska 



Jej urodę określa się mianem klasycznej i wyrafinowanej. Milena 
Majewska została twarzą nowej kampanii Ch Galaxy i wzięła udział 
w sesji zdjęciowej dla Sylwii Majdan. Modelka z tej okazji porzuciła 
na chwilę Nowy Jork gdzie aktualnie pracuje i mieszka i odwiedziła 
jeden ze szczecińskich… dachów.

odczas sesji Milena ponownie spotkała się ze 
stylistką Mają holcman i fotografem Adamem 
Fedorowiczem.

– Uwielbiam z nimi pracować, nadajemy na 
tych samych falach – zachwala modelka. – Maja 
i Adam są profesjonalni, praca z nimi jest na naj-
wyższym poziomie, spokojnie poradziliby sobie 
w każdej stolicy mody na świecie.

W jej zawodzie atmosfera w pracy to połowa sukcesu sesji zdję-
ciowej.

- Lubię jak fotograf daje mi dużo swobody i ma do mnie zaufa-
nie, wtedy wychodzą najlepsze zdjęcia. Ciągłe instruowanie i usta-
wianie podczas długiego dnia pracy może być frustrujące, ale 
zawsze staram dopasować się do „nastroju” fotografa – wyjaśnia 
Milena. – Pamiętam moje początki w Mediolanie, kiedy pierwszy 
raz pracowałam z legendarnym Oliviero Toscani, fotografem, który 
w latach 80. stworzył pierwsze kontrowersyjne kampanie dla Be-
nettona. Miałam wtedy straszną tremę, a dodatkowo Toscani oka-
zał sie bardzo mocną osobowością i wprowadził na sesję stresują-
cą atmosferę. Na szczęście zdjęcia trwały tylko godzinę.

Zanim Milena ze Szczecina trafiła do Nowego Jorku, odwiedziła 
po drodze kilka miejsc.

– Początki mojej kariery były ekscytujące. Najpierw wyjechałam 
do Mediolanu gdzie podpisałam kontrakt z najlepszą wówczas 

agencją na świecie Woman. Potem był Paryż, Madryt, Barcelona – 
wspomina. – Moja profesja to życie na walizkach, ale staram się za-
wsze znaleźć odrobinę stabilizacji. NJ traktuje póki co jako miejsce 
pracy. Jest mi tu jednak łatwiej, gdyż oprócz kariery ułożyłam też 
sobie życie osobiste. Moim domem zawsze jednak będzie Szcze-
cin, tam, gdzie jest moja rodzina.

Pierwszą dużą kampanię Milena zrobiła w 2007 roku dla Play. 
W Nowym Jorku pracuje m.in. dla takich marek jak Guess i Mis-
soni.

– Pierwsze większe pieniądze zarobiłam paradoksalnie w Polsce, 
gdzie brałam udział w wielu projektach,  m.in. dla Play, Ery czy Ti-
motei – stwierdza. – Wystąpiłam też w wielu reklamach TV, z czego 
najmilej wspominam reklamę Pantene z Nataszą Urbańską nakrę-
coną na Majorce. 

Sesja na dachu była kolejnym spotkaniem z Sylwią Majdan i jej 
projektami.

– Szłam u niej wiele lat temu w pierwszym dużym pokazie zorga-
nizowanym na Wałach Chrobrego. To była chyba jej pierwsza ko-
lekcja i również dla mnie były to początki na wybiegu. Od tej pory 
brałam udział w prawie każdym jej projekcie  – opowiada. –  Podo-
ba mi sie bardzo w jakim kierunku modowym zmierza. Kolekcje 
są klasyczne i ponadczasowe, bardzo dobrze skrojone, a materiały 
świetnej jakości. Uwielbiam jej t – shirty i legginsy. Oczywiście mam 
kilka egzemplarzy w swojej garderobie.
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aniec brzucha ma to do siebie, że jest rado-
sny, kobiecy, namiętny, trochę figlarny. Jest 
spowity w cekiny i róż – mówi Sylwia Lachow-
ska prekursorka i instruktorka tańca Tribal 
Fusion w Szczecinie. – Tribal stanowi alterna-
tywę. Jest wyniosły, mroczny i twardy. 

Tribal z klasycznego tańca brzucha wycią-
gnął tylko podstawę. Reszta to elementy flamenco, etnicznych tań-
ców północnoafrykańskich i orientalnych oraz tańca współczesne-
go. Od charakterystycznego tańca brzucha tribal odróżnia przede 
wszystkim mocna, wojownicza, zaczerpnięta z flamenco postawa 
tancerki, muzyka i charakterystyczny strój, na który składa się ciężka 
afgańska biżuteria, bogato zdobione opaski na głowę, ciężkie pasy 
do tego mocny makijaż i często tatuaże.

– Tancerki wyglądają jak szamanki, każdy kostium jest unikato-
wym dziełem sztuki – zachwyca się Sylwia. – Do tego muzyka, która 
nie ogranicza się do jednego gatunku. Dziewczyny w tribalu często 
idą w kabaret w burleskę, gypsy, świetnie się tańczy też przy elek-
tronice. 

Mimo swej mrocznej otoczki tribal ma w sobie sporo erotyki i jest 
pochwałą kobiecości.

– Sama świadomość swojego ciała pozwala się wyzbyć jakichkol-
wiek kompleksów – tłumaczy Sylwia. – Poznajesz się w ruchu, ćwi-
cząc, cały czas patrzysz na siebie. To bardzo pomaga. 

By zacząć tańczyć w ten sposób nie trzeba mieć żadnego przygo-

towania, ale żeby osiągnąć efekty jak najlepsze w tej branży tancer-
ki, Rachel Brice czy Zoe Jakes, trzeba naprawdę ciężko pracować.

– Przy tribalu ważne są ćwiczenia rozciągające i ćwiczenia siłowe, 
od których zaczynamy – tłumaczy Sylwia. – Tańcząc masz cały czas 
wysoko uniesione ręce. Do tego ruchy ciała są bardzo powolne, 
przez co cały czas jest ono napięte. Odczuwasz przy tym każdy mię-
sień. To taniec bardzo trudny technicznie, ale efekty są wspaniałe. 

Tribal nie jest tańcem dla samego tańczenia. Jego nierozerwaną 
częścią są występy na scenie. 

– Tribal Fusion jest bardzo niecodzienną formą artystyczną wyma-
gającą od widza zrozumienia i dużej wrażliwości. Marzy mi się by go 
przeszczepić na nasz grunt i skomercjalizować. – wyznaje Sylwia. – 
W Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych jest to normalne, 
ze tribal trafia do klubów i na koncerty. Marzę o tym samym u nas 
i powoli robię pierwsze kroki w tym kierunku.

Tancerka brzucha tańcząc mówi: „Jestem tu dla ciebie, tańczę dla ciebie. Patrz na mnie!”. 
Natomiast tancerka tribalowa: „Jestem tu dla siebie, tańczę dla siebie. Pozwalam ci po-
patrzeć.”

AUTOR: ANETA DOLEGA

Tribal narodził się w latach 70. minionego wieku w Kalifornii. 
Jego najstarszą odmianą jest American Tribal Style, który oparty 
jest na zbiorowej improwizacji, bez ustalonej z góry choreogra-
fii. Tancerki porozumiewają się między sobą ustalonym językiem 
gestów i sygnałów niezauważalnych dla widza. Na jego gruncie 
powstał Tribal Fusion, który nie wyklucza choregrafii i dopuszcza 
wolność w doborze muzyki i strojów tancerek. 
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ylądowanie na lotnisku imienia Johna 
Lennona w Liverpoolu to niemal dla 
każdego wielkie przeżycie. Jest tu coś 
takiego, co sprawia, że dorośli ludzie 
zaczynają się zachowywać jak dzieci. 

ŁODzIĄ PODwODnĄ PO LIVerPOOLu

Powodem jest stojąca przed lotniskiem żółta łódź podwodna. Nie 
jestem pewna, czy jest ktoś, kto odwiedził Liverpool i wyjechał bez 
zdjęcia na tle tej dużej, jaskrawej zabawki. „Yellow Submarine” była 
jedną z bardziej znanych piosenek Beatlesów, a sama łódź stała się 
jedną z bohaterek filmu animowanego, którego ścieżka dźwiękowa 
jest pełna największych hitów czwórki z Liverpoolu. Dziś spotkamy 
ją w kilku punktach miasta. Pojawia się na przykład jako pojazd ko-
łowy, który głodnych wiedzy o swoich idolach turystów obwozi po 
najskrytszych zakamarkach Liverpoolu.

Nie sposób zrobić kroku, by nie stanąć w otoczeniu jakiegoś 
przedmiotu związanego z Paulem, Johnem, Ringo czy Georgem. 
Legendarna czwórka jest tutaj wszędzie. Ich twarze uśmiechają się 
z witryn sklepów, są na autobusach, pojawiają się w nazwach ulic, 
na tablicach domów. Nie ma się co dziwić, w końcu tu urodzili się 
członkowie najpopularniejszej grupy rockowej wszech czasów. 
Śmiało można powiedzieć, że Liverpool bez nich nie istnieje. Być 
może nie zgodzą się z tym kibice miejscowej drużyny piłkarskiej. 
Trudno.

weLCOMe tO tHe CAVern

Autorzy sławnej Księgi Guinessa przyznali temu imponującemu 
miastu miano „Światowej Stolicy Popu”, ponieważ właśnie tu po-
wstało najwięcej hitów zajmujących pierwsze miejsce na listach 

przebojów. Kto się do tego przyczynił? Nietrudno się domyślić. 
Pewna jest też kolejna rzecz - każdego roku przyjeżdża tu ponad 
600 tys. turystów, choć do końca nikt nie wie, ile osób pojawia się 
w mieście wyłączne dla ukochanych „Żuków”. Można tylko przy-
puszczać, że jest to zdecydowana większość.

 W mieście jest kilka punktów obowiązkowych, bez których zoba-
czenia zwyczajnie wyjeżdżać się stąd nie godzi. Takim miejscem jest 
Cavern Club. To dla fanów Beatlesów prawdziwa świątynia. Znaj-
dziemy go w sercu Liverpoolu. Kiedy się do niego wchodzi, można 
się przerazić. Aby dotrzeć do celu, wąskimi schodami trzeba zejść 
kilka poziomów pod ziemię. Ale wielbiciel zespołu pokona wszel-
kie przeszkody, by zobaczyć podziemie, w którym debiutowali jego 
idole. Na najniższym poziomie przywita ich napis: „Welcome to The 
Cavern. The most famous club in The World”. Ile w tym prawdy? 
Sporo. 

GwIAzDA z PODzIeMIA

Klub po raz pierwszy został otwarty w styczniu 1957 roku. Wła-
śnie tu pełni energii młodzi chłopcy zostali odkryci jako The Beatles, 
a między 1961 a 1963 rokiem w Cavern Club wystąpili aż 292 razy. 
Oczywiście to nie jedyne gwiazdy, które „zeszły do podziemia”. 
W The Cavern grali też Stonesi, Elton John, John Lee hooker, Rod 
Stewart, Oasis, Eric Clapton, Nigel Kennedy... Najlepiej wpaść tu 
wieczorem, by posłuchać muzyki na żywo.

Na Mathew Street, poza słynnym klubem, mieści się też najwięk-
szy sklep z beatlesowskimi pamiątkami - wybór plakatów, magazy-
nów, oryginalnych zdjęć, książek i gadżetów może przyprawić o za-
wrót głowy. W pobliżu o ścianę budynku opiera się John Lennon 
- to naturalnej wielkości statua gwiazdy, do której przytula się nie-
mal każdy, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Zresztą sama ulica 
to miejscowy imprezowy top. Od liczby pubów może zakręcić się 
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LeGenDę

Do Cavern Club schodzi się ciemnym korytarzem kilka poziomów w dół. Z każdym 
krokiem człowiek przenosi się do innego świata, by na końcu stanąć twarzą w twarz 
z legendą. Legenda ma cztery głowy. Każdą z nich doskonale zna cały świat. Ale od 
początku…

AUTOR: MARTA LEGIEć
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vw głowie. W wielu z nich sączy się nie tylko piwo, ale też muzyka na 
żywo. Nie brakuje artystów, którzy chcą dorównać swym idolom. 

w DOMu LennOnA

Miejscem prawdziwego kultu są też domy, w których mieszkali i wy-
chowywali się członkowie zespołu. Setki fanów każdego dnia wysypu-
ją się z autokarów, robiąc sobie zdjęcia z oknem, drzwiami, bramą czy 
płotkiem należącym do którejś z posesji. Niewiele się tutaj zmieniło. 
No, może niezamieszkałym domem Ringo Starra w dzielnicy Dingle, 
który od dawna jest w ruinie. Miał zostać zburzony, jednak dzięki ini-
cjatywie fanów, władze miasta postanowiły go wyremontować.

Najliczniej odwiedzany jest dom Lennona. Znajdziemy go na 
południu miasta przy 251 Menlove Avenue. To odtworzone z naj-
mniejszymi szczegółami królestwo lat młodości artysty. Na łóżku 
leżą płyty Lonnie Donegana i Little Richarda, a na ścianach wiszą 
zdjęcia Elvisa Presleya i Brigitte Bardot. Jest też radio, z którego 
John Lennon słuchał Radia Luxembourg. Oczywiście każdy fan 
chce mieć też zdjęcie z tabliczką liverpoolskiej ulicy (mającej status 
zabytku) Penny Lane, czy z czerwoną bramą sierocińca Strawberry 
Field, znajdującego się w pobliżu domu Lennona.

PODrÓŻ w PrzeSzŁOŚĆ

Czego jeszcze nie można pominąć? Choćby „The Beatles Story”. 
To muzeum, które w niebanalny sposób opowiada historię zawo-
dowych doświadczeń i życia chłopców z Liverpoolu. Mieści się 
w słynnych dokach Alberta, które jeszcze w 2004 roku z całą linią 
brzegową oraz portowo - handlową częścią miasta, czyli Maritime 
Mercantile City (morskie miasto kupieckie, kiedyś jedno z najpotęż-
niejszych na świecie) zostały wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. 
W muzeum można zaszyć się na wiele godzin. 

Interaktywna podróż po tym miejscu, to szansa na wstąpienia na 
koncert do słynnego The Cavern Club, czy jednego z klubów  ham-
burgu, gdzie po raz pierwszy Beatlesi zaznali popularności, albo 

odpoczynek w samolocie, w którym chłopcy po raz pierwszy po-
lecieli na występ do Stanów Zjednoczonych. Można nawet zanur-
kować w legendarnej żółtej łodzi podwodnej. Jest też biały pokój 
z równie białym fortepianem, czyli sceneria z nagrania „Imagine” 
Johna Lennona. To miejsce, choć ascetyczne, robi na oglądających 
ogromne wrażenie. Tłum zbiera się też przy niewielkiej gablocie, 
w której leżą żółte, okrągłe szkła, w charakterystycznej metalowej 
oprawce. Przez lata nosił Lennon. Dziś to najdroższe okulary świata. 
Zostały wycenione na ponad milion funtów.

LennOn PAtrzy…

Kto uczucie obecności swego idola chce zatrzymać na dłużej, po-
winien zamieszkać w hard Days Night hotel. Nazwa miejsca pocho-
dzi oczywiście od tytułu jednego z utworów słynnych liverpoolczy-
ków. Śmiem twierdzić, że to jedyny taki tematyczny hotel na świecie. 
W urządzonych z wielkim gustem wnętrzach wszystko przypomina 
Beatlesów. Zdjęcia z ich podobiznami rozmieszczone są dosłownie 
w każdym miejscu – są na korytarzach i w restauracji. Znajdziemy je 
na leżakach stojących na tarasie i na barze. Z głośników delikatnie 
sączy się znana muzyka, a w każdym pokoju nad łóżkiem wisi inny 
obraz z podobiznami członków zespołu. 

Największe wrażenie robi jednak apartament imienia Lennona. 
W przestronnym, luksusowym wnętrzu, wzrok przyciąga… biały for-
tepian, na którym oczywiście można grać. Nikogo nie trzeba chyba 
przekonywać, że noc spędzona w tym miejscu to dla wielbiciela 
słynnych liverpoolczyków nie lada przeżycie. Zresztą hotel przez 
wiele osób traktowany jest jak kolejny obowiązkowy punkt do za-
liczenia na mapie miasta, wprost idealny na „noc po ciężkim dniu”. 
Jest tylko jeden kłopot - nocleg rezerwować trzeba z bardzo dużym 
wyprzedzeniem, bo spać tu chce niemal każdy, kto za noc może 
wydać 160 funtów (za 2-os. pokój ze śniadaniem).

Oczywiście chłopcy z Liverpoolu to nie jedyny klucz do poznania 
tego wspaniałego miasta. Po wizycie w nim stwierdzam jednak, że 
najważniejszy. 

Muzeum The Beatles Yellow Submarine
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AUTOR: JAKUB JAKUBOWSKI

Jest synonimem luksusu, prestiżu i niebywałej elegancji. Wzbudza 
pożądanie i podziw, a jego sportowe geny kuszą, by mocniej 
wcisnąć pedał gazu i rozkoszować się dynamiczną jazdą, do której to 
auto jest stworzone. To auto to najnowsze Maserati Quattroporte GTS.
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harakterystyczny trójząb Neptuna umieszczo-
ny na potężnym wlocie powietrza przyciąga 
wzrok bardziej niż rumak na Ferrari, czy byk na 
masce Lamborghini, pozostałych dwóch pro-
ducentów z włoskiej, wielkiej trójcy. Na sam 
dźwięk słowa Maserati jesteśmy podekscyto-

wani, tak samo, jak ekscytację wzbudza rasowy dźwięk benzyno-
wego silnika V8 o pojemności 3,8 litra i mocy 530 KM. W tym ele-
mencie nowe Quattroporte GTS nie uznaje żadnych kompromisów. 
Mimo, że mamy do czynienia z bardzo dużą limuzyną (5,26 m), to 
jednak sportowych korzeni w takim aucie się nie wycina.

Tym autem można jeździć dostojnie i z gracją, podziwiając widoki 
za oknem i celebrując  każdą chwilę spędzoną w luksusowym wnę-
trzu, ale można też rozwinąć skrzydła, ściszyć muzykę i przy baso-
wych dźwiękach silnika rozkoszować się wrażeniami towarzyszący-
mi każdej zmianie biegów. A biegi w trybie manualnym zmieniamy 
tak, jak w każdym rasowym, sportowym aucie, za pomocą dużych 
łopatek umieszczonych pod kierownicą. 

Do setki GTS rozpędza się w 4,6 sekundy, ale człowiek nie zdąży 
się nawet zorientować, a na „budziku” szybko pojawia się dwójka 
z przodu. Jeśli nie będziemy potrafili okiełznać tej bestii, to z łatwo-
ścią osiągniemy prędkość maksymalną 307 km/h. A okiełznanie 
Maserati Quattroporte GTS jest łatwe tylko z włączoną kontrolą trak-
cji. Jeśli trakcję wyłączymy, od razu dostajemy zastrzyk adrenaliny, 
bo samochód zamiata tyłem aż miło i tylko wytrawny kierowca jest 
w stanie go w takiej sytuacji kontrolować. 

Obok nowego Quattroporte nie da się przejść obojętnie. Gdy 
się wsiądzie do środka... nie ma już odwrotu. Szlachetne drewno, 
eleganckie aluminium, przyjemna i delikatna skóra, audiofilski sys-
tem audio Bowers&Wilkins - całość zaprojektowana w prawdziwie 
włoskim stylu, ze smakiem, spójnością i elegancją. Cena Maserati 
Quattroporte GTS, którym mieliśmy przyjemność jeździć to około 
850 tysięcy złotych. Samochód można kupić w salonie Lexus Gdy-
nia, który poszerzył swoją ofertę o samochody luksusowe i jest ofi-
cjalnym dilerem tej włoskiej marki. 
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owy Golf Variant jest wzorem kombi. To bardziej wszech-
stronna i użyteczna propozycja od hatchbacka. W po-

równaniu z poprzednią generacją, nowa wersja kombi po-
pularnego kompaktu jest lżejsza nawet o 105 kg. Pod maską 
nowego Golfa Varianta znajdą się znane z hatchbacka jednostki 
silnikowe: benzynowe (o mocach: 85 KM, 105 KM, 122 KM i 140 
KM) oraz wysokoprężne (o mocach: 90 KM, 105 KM i 150 KM). 
W zależności od wersji silnika stosowana jest 5 – lub 6 – biegowa 
manualna skrzynia biegów. Pojemność bagażnika wzrosła w po-
równaniu z poprzednikiem z 505 litrów do 605 litrów. W przypadku 
złożenia tylnej kanapy, nowy Golf Variant może pomieścić aż 1620 
litrów (poprzednik: 1495 litrów).

itroën C4 Aircross stworzony został z myślą o komfortowych 
i bezpiecznych podróżach. Posiada wygodne wnętrze, intu-

icyjną obsługę wszystkich funkcji samochodu od klimatyzacji auto-
matycznej, po system audio i zestaw głośno mówiący. Do tego fotele 
dostosowujące się do ciała i siedem poduszek powietrznych. Auto 
ma 4340 mm długości, 1800 mm szerokości i 1630 mm wysokości. 
Kabina pomieści pięć osób na pokładzie, a kufer jest w stanie po-
chłonąć 442 litry bagażu. W ofercie pojawią się tylko dwa silniki i na-
pęd na przód 4x2. Jednostka benzynowa to wolnossący 1.6 o mocy 
115 KM, z 5-przełożeniową manualną skrzynią biegów. Silnikiem 
wysokoprężnym będzie turbodoładowany 1.6 hDI generujący 115 
KM, współpracujący z 6-biegową przekładnią manualną.

o salonów Toyoty wraca kombi Aurisa Touring Sports. Auto 
jest przestronne, z olbrzymim bagażnikiem oraz nowoczesną 

technologią. Prawdziwa rewolucja zaszła pod maską. Auris Touring 
Sports jest jedynym na świecie kombi, które daje do wyboru aż trzy 
rodzaje napędów – benzynowy, diesla oraz system hybrydowy. Jed-
nostki benzynowe to ekonomiczny silnik 1.33 Dual VVT-i o mocy 
99 KM oraz bardziej dynamiczny 1.6 Valvematic o mocy 132 KM. 
Samochód z systemem hybrydowym bezgłośnie rusza, wykorzystu-
je do tego silnik elektryczny. Po chwili dołącza do niego jednostka 
benzynowa, dając dodatkową moc i przyspieszenie. Przy pełnym 
wciśnięciu pedału gazu, obydwa silniki pracują pełną mocą. Póź-
niej, przy dodaniu gazu lub hamowaniu system odzyskuje energię, 
aby później wykorzystać ją w pracy silnika elektrycznego.

owy Peugeot 2008 to miejski crossover, wygodny, eleganc-
ki i nowoczesny. Kompaktowy wymiar auta i zawieszenie 

o zwiększonym prześwicie potęgują przyjemność poruszania się 
nim po mieście. Zegary powyżej kierownicy pozwalają zachować 
dostęp do wszystkich niezbędnych informacji bez odrywania wzro-
ku od drogi, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo. Głównym 
punktem programu jest deska rozdzielcza z dużym i nowocześnie 
wyglądającym ekranem systemu multimedialnego oraz panelem 
wskaźników. Metalowe wstawki,  ciekawe wzory tapicerki czy dio-
dowe podświetlenie dodają elegancji.
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Lekko i pojemnie

Bezpiecznie w podróży

Rewolucja pod maską

Elegancko po mieście
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Sześć załóg bierze udział w pierwszej edycji 
Szczecińskiej Ligii Regatowej. Jeden z jach-
tów wspólnie obsadził PKO BP i Prestiż.

zczecińska Liga Regatowa to nowy projekt, któ-
ry powstał z inicjatywy PMT events, organizatora 
m.in. cyklu regat Polish Match Tour. 

– Celem ligi jest stworzenie możliwości regu-
larnego żeglowania i ścigania się w regatach na 
sześciu monotypowych jachtach TOM 28 – mówi 
Maciej Cylupa z PMT events – Jachty stacjonują 

w Marina Club w Szczecinie nad jeziorem Dąbie i stanowią trzon 
floty wykorzystywanej do organizacji regat match racingowych Pu-
charu Świata Polish Match Tour.

Do ligi zgłosiło się sześć firm, które oddelegowały do regat kilku-
osobowe grupy. Jednorazowo załoga jachtu liczy 4 do 5 osób. Jed-
ną z załóg wspólnie tworzy PKO BP i Prestiż. Do tej pory w trakcie 
3 regat rozegrano 15 wyścigów. Walka była niezwykle zacięta, nie-
kiedy na centymetry. Jednostki TOM 28 to typowe regatowe jachty, 
wysoko ocenianie przez zawodowych żeglarzy. Zawody odbywają 
się niezależnie od warunków pogodowych, drugie regaty odbywa-
ły się np. w strugach deszczu.

Finał pierwszej edycji SLR zaplanowano na 13 października. Wte-
dy też poznamy zwyciężcę. Na razie prowadzi Deloitte.                  br

LIGA 
REGATOWA
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Wiele razy zadano mi to pytanie. Jest niewiele miejsc i okazji gdzie można poznać 
zestawienie cen różnego rodzaju jednostek pływających, zarówno tych z żaglami, jak 
i z silnikiem – dopasowanych do korzystania na akwenach w Polsce. Dlatego postanowiłem 
zebrać wszystko w jednym miejscu i przedstawić jachty oraz ich ceny wzbogacając ten 
materiał zdjęciami - pisze dla Prestiżu Mateusz Kusznierewicz
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Optimist – to mała łódka dla każdego początkującego żeglarza. Na 
niej rozpocząłem swoją żeglarską przygodę. Mała, prosta w użyciu 
i transporcie. Żegluje na niej tysiące młodych żeglarzy. Dziewczy-
nek i chłopców. Cena kompletnej łódki regatowej – ok. 10.000 zł.

Laser – popularna łódka jednoosobowa. Klasa olimpijska. Można ją 
spotkać w każdym klubie żeglarskim. Cena kompletnej łódki – ok. 
25.000 zł.

Finn – żeglowałem na niej ponad dekadę. Zdobyłem na niej złoty 
i brązowy medal olimpijski. Klasa powstała w 1952 roku i do dziś 
jest to bardzo popularna łódka na całym świecie. Cena kompletnej 
łódki – ok. 55.000 zł.

Star – pierwsza konstrukcja powstała w 1911 roku. Piękny jacht kilo-
wy, na którym rozgrywano regaty olimpijskie do 2012 roku. Wspól-
nie z Dominikiem Życkim zdobyliśmy w tej klasie złote medale mi-
strzostw świata i Europy. Cena kompletnej łódki ok. – 150.000 zł.

Omega – popularna łódka szkoleniowa, ale także regatowa. Ideal-
na do żeglowania po śródlądziu. Można na niej żeglować w dwie, 
a nawet sześć osób. Cena kompletnej łódki – ok. 20.000 zł.

Jacht kabinowy śródlądowy – z możliwością noclegu w specjalnie 
przygotowanych do tego kojach. Może na nim żeglować od dwóch 
do sześciu osób. Cena kompletnej łódki – ok. 100.000 zł.
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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: 

Jacht kabinowy morski o dł. 12 m – wygodny, przestronny, bez-
pieczny dzięki dociążeniu w postaci kila. Idealny do żeglowania 
w załodze do ośmiu osób. Cena kompletnej łódki – ok. 600.000 zł.

Jacht kabinowy morski o dł. 20 m – wymaga sporych umiejęt-
ności, często zatrudnienia skippera. Bardzo komfortowe warun-
ki na zewnątrz jachtu i oczywiście w środku. Na takim jachcie rejs 
przez Atlantyk to czysta przyjemność. Cena kompletnej łódki – ok. 
1.800.000 zł.

Motorówka o dł. 6 m – idealna na jeziora. Odkryty pokład. Do 
dziennego żeglowania. Cena łódki z silnikiem zaburtowym – ok. 
100.000 zł.

Luksusowy jacht motorowy o dł.15 m – z przeznaczeniem na 
otwarte akweny morskie. Cena łódki z wbudowanym silnikiem ok. 
1.800.000 zł.

Jacht kabinowy morski o dł. 15 m – cztery kabiny pomieszczą wy-
godnie nawet osiem osób. Toalety, prysznic, kambuz i przestronny 
salon dodadzą komfortu. Cena kompletnej łódki – ok. 900.000 zł.

Jacht motorowy o dł. 10 m – do żeglowania po śródlądziu, ale 
przede wszystkim po morzu nieopodal brzegu. Cena łódki z wbu-
dowanym silnikiem – ok. 600.000 zł.

Motorówka o dł. 8 m – z przeznaczeniem na jeziora i przybrzeżne 
akweny morskie. Z możliwością noclegu. Cena łódki z silnikiem za-
burtowym – ok. 150.000 zł.

Luksusowy jacht motorowy o dł. 20 m – z przeznaczeniem na 
otwarte akweny morskie. Cena łódki z wbudowanym silnikiem – ok. 
4.000.000 zł.



ytuł dzisiejszego wywiadu trochę mnie zaintrygował. 
Czy mógłby Pan uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, 
co kryje się pod zwrotem „Akademia światła”?

We wrześniu tego roku zostałem zaproszony na 
wyjątkowe sympozjum w Atenach, poświęcone tematyce zasto-
sowania laserów w medycynie estetycznej i dermatologii. Szcze-
gólnie omawiane były lasery frakcyjne, jako źródło wykorzystania 
światła. Wiodący producenci światowych marek przedstawiali in-
nowacyjne metody leczenia defektów skóry. Znani lekarze z całe-
go świata wymieniali się spostrzeżeniami, doświadczeniem oraz 
praktyką pracy z laserami. 

na czym polega wyjątkowość laserów frakcyjnych? Jakie są ich 
atuty?

Skóra, która zostaje poddana działaniu lasera frakcyjnego jest 
uszkadzana w sposób selektywny i kontrolowany. Istotne jest to, 
że laser frakcyjny nie uszkadza całej jej powierzchni. Działanie la-
sera generuje regularne i przewidywalne mikrouszkodzenia, pozo-
stawiając obszary nieuszkodzonej skóry. W konsekwencji proces 
gojenia i regeneracji uszkodzonych fragmentów zachodzi bardzo 
szybko, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo zabiegów i zmniej-
sza ryzyko bliznowacenia.

Czy pora roku jest istotna przy tego typu zabiegach?
Wybór pory roku ma ogromny wpływ na możliwość przeprowa-

dzenia zabiegów laserowych z wykorzystaniem technologii frakcyj-
nej. Skóra poddana działaniom lasera jest podrażniona, pozbawio-
na częściowo warstwy ochronnej, tym samym jest bardziej podatna 
na słoneczne poparzenia. Okres wiosenny i letni, zatem nie jest 
najbezpieczniejszym okresem do zabiegów tego typu. Natomiast 
jesień, to doskonały czas, aby skorzystać z oferty, jaką daje medy-
cyna estetyczna oferując zabiegi laserowe poprawiające stan skó-
ry, przywracające jej młodość, świeżość i usuwające nieestetyczne 
przebarwienia po długim i suchym lecie. Należy również pamiętać, 

że dla osiągnięcia spektakularnych efektów często konieczne jest 
zaplanowanie serii zabiegów lub skojarzenie kilku różnych zabie-
gów uwzględniając zalecane przerwy między zabiegami. 

 Dla kogo skierowane są proponowane przez Państwa zabiegi?
Nasza oferta skierowana jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn 

w różnym wieku. Szeroki zakres dostępnych technologii umożli-
wia dostosowanie rodzaju terapii do potrzeb każdego pacjenta. 
W trakcie wyboru terapii kierujemy się oczekiwaniami pacjenta, 
kondycją skóry, wiekiem oraz czasem możliwej rekonwalescencji. 
Wprowadzenie do naszej oferty zabiegów z zastosowaniem plat-
formy multiaplikacyjnej Alma harmony XL, to spełnienie oczeki-
wań męskiej grupy naszych pacjentów. Zabiegi są krótkie, bez-
bolesne z minimalnym czasem rekonwalescencji. W wyjątkowych 
sytuacjach naszymi pacjentami są również dzieci. Wówczas terapia 
dotyczy blizn.

Jak przebiega zabieg z zastosowaniem lasera frakcyjnego?
Każdy zabieg laserowy poprzedzony jest konsultacją lekarską. 

Dokładny wywiad oraz analiza oczekiwań i potrzeb pacjenta to 
pierwszy krok w kwalifikacji do zabiegu. Podczas zabiegu skóra jest 
poddawana miejscowemu naświetlaniu frakcjonowaną wiązką la-
sera. Oznacza to tylko częściowe uszkodzenie jej powierzchni z wy-
spami zdrowej tkanki gwarantującej szybkie i prawidłowe procesy 
gojenia. W przypadku zastosowania laserów Alma harmony XL za-
biegi są bezbolesne. Komfort w trakcie zabiegów laserami Mosaic 
hP oraz Encore jest zapewniony przez silne znieczulenie miejsco-
we oraz chłodzenie obszaru zimnym nadmuchem powietrza. 

Jakich efektów można oczekiwać po zabiegach z wykorzysta-
niem laserów frakcyjnych?

Wszystko zależy od wyboru lasera oraz zastosowanej techniki 
zabiegowej. Celem terapii jest zmniejszenie rozstępów, blizn po-
urazowych i potrądzikowych. Szerokim pojęciem jest także odmła-
dzanie skóry: osiągamy zwiększenie napięcia skóry, ujędrnienie, 

Młodość i zdrowy wygląd pozostaje w modzie od wieków.  Cel pozostaje wciąż ten sam, 
jedynie metody ulegają zmianom. Najnowsze lasery, urządzenia IPL, to cuda techniki. 
Odmładzają, wygładzają skórę, likwidują zmiany naczyniowe, blizny potrądzikowe, 
pooperacyjne oraz przebarwienia.
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zmniejszamy widoczne zmarszczki. Znacznie poprawia się ogólna 
kondycja wizualna skóry i naskórka: odcień skóry ulega ujednoli-
ceniu, faktura naskórka wyrównaniu, zmniejszają się poszerzone 
pory. 

A co z bezpieczeństwem oraz komfortem pacjenta?
Technologia laserów frakcyjnych sterowanych komputerem za-

pewnia pełną kontrolę emitowanej energii impulsu, a w rękach do-
świadczonego lekarza zabieg ten jest całkowicie bezpieczny. Istot-
ne jest to, że laser frakcyjny nie uszkadza całej powierzchni skóry. 
W konsekwencji proces gojenia i regeneracji uszkodzonych frag-
mentów skóry zachodzi bardzo szybko, co znacznie zwiększa bez-
pieczeństwo zabiegów i zmniejsza ryzyko bliznowacenia. Ponadto 
wszystkie proponowane przez Gabinet Estetic zabiegi wykorzystu-
jące technologię frakcyjną, zostały uznane za właściwe i bezpieczne 
oraz posiadają międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa.

Jaki jest okres rekonwalescencji po zabiegu? Jak w tym czasie 
dbać skórę?

Zabiegi laserowe wykorzystujące technologię frakcyjną bez-
względnie wymagają różnego okresu rekonwalescencji. Czas po-
trzebny na całkowite wygojenie jest bardzo indywidualny i zależny 
od wielu czynników: począwszy od stanu wyjściowego skóry, jej 
indywidualnych skłonności naprawczych i stopnia nasilenia proble-
mu, przez dobór właściwej metody terapii (ablacyjna lub nieabla-
cyjna) i parametrów zabiegu, głębokości penetracji, kończąc na 
sumiennym stosowaniu się do zaleceń lekarza, a więc na właściwej 
pielęgnacji. 

Czy oznacza to, że możemy wybrać zabieg w oparciu o szyb-
kość rekonwalescencji? 

W naszym gabinecie najważniejszy jest pacjent. Indywidualne 

podejście pozwala na dobranie odpowiedniej terapii a okres go-
jenia po zabiegu jest jego częścią. Są pacjenci, którzy mogą sobie 
pozwolić jedynie na „weekendowe” gojenie ale i są również pa-
cjenci którzy mogą pozwolić na dłuższy okres rekonwalescencji. 
Np. metodę nieablacyjną charakteryzuje zdecydowanie szybszy 
okres gojenia trwający 3-6 dni (Mosaic hP, iPixel). Wyjątek stano-
wi laser ClearLift, który gwarantuje praktycznie natychmiastowy 
powrót do aktywności. W przypadku metody ablacyjnej (Encore 
Deep FX) okres gojenia wydłuża się i trwa od 5 dni do ok. tygodnia. 
Skóra po zabiegu jest obrzęknięta, zaczerwieniona, mocno rozgrza-
na. Bezpośrednio po zabiegu stosuje się zimne okłady oraz kremy 
łagodzące o działaniu nawilżającym. Niezbędne jest unikanie bez-
pośredniej ekspozycji na promieniowanie UV oraz stosowanie kre-
mów z wysokim filtrem ochrony przeciwsłonecznej (SPF 50+).

Panie doktorze, a co w kwestii szyi i dekoltu?
Kobiety skupione głównie na dbaniu o twarz często zapomina-

ją o szyi i dekolcie w wyniku, czego obserwuje się kontrast między 
młodszą twarzą, a wyraźnie starszą szyją czy dekoltem. Niewielka 
ilość tkanki tłuszczowej oraz gruczołów łojowych sprawiają, że skóra 
w tych miejscach jest niezwykle cienka i delikatna. Podobnie jak skó-
ra twarzy również narażona jest na działanie czynników zewnętrz-
nych i tak samo ulega procesom starzenia. Traci swoją gęstość, 
staje się mało sprężysta i elastyczna. Na szyi pojawiają się tzw. „pier-
ścienie Wenus”, a na dekolcie nieestetyczne pionowe zmarszczki 
i przebarwienia. Technologia frakcyjna umożliwia uzyskanie dosko-
nałych rezultatów na obszarach bardzo trudnych do odmłodzenia 
innymi metodami, jak szyja czy dekolt. W wyniku działania lasera 
dochodzi do głębokiej odbudowy skóry, silnej regeneracji skóry, 
zagęszczenia i ujędrnienia.
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sta chętnie powiększamy, ale już... wargi sromo-
we raczej zmniejszamy. Co jeszcze można sobie 
zafundować, żeby w sytuacjach intymnych czuć 
się dobrze?

Najczęściej wykonywane zabiegi to: labioplastyka, plastyka po-
chwy, krocza. Zabiegi te korygują nabyte i wrodzone defekty okolic 
intymnych. Kobiety skarżą się na różnego stopnia dyskomfort zwią-
zany z codziennym życiem, 
noszeniem obcisłej bielizny 
czy spodni, uprawianiem 
sportu oraz aktywnością sek-
sualną. 

Dużo kobiet ma takie pro-
blemy? 

Przebycie porodu drogami 
natury, szczególnie porodu 
dużego płodu może wpłynąć 
niekorzystnie na mięśnie dna 
miednicy oraz tak zwanego 
aparatu zawieszającego, który 
utrzymuje pochwę, pęcherz 
moczowy, cewkę moczową 
i odbytnicę w odpowiedniej 
pozycji. Po porodzie, tkanka 
łączna ulega rozciągnięciu, 
czasami dochodzi do jej na-
derwań, napięcie mięśniowe 
ulega osłabieniu. Częstym 
następstwem porodu jest ob-
niżenie narządu płciowego, 
blizna po nacięciu i szyciu krocza, nadmiernie 
rozciągnięta i luźna ściana pochwy a czasami 
wysiłkowe nietrzymanie moczu. Wszystko to 
może powodować dyskomfort fizyczny i być 
powodem zahamowań w życiu seksualnym 
kobiety. Fizykoterapia mięśni dna miednicy, 
a w przypadku braku efektu leczenie operacyj-
ne pomagają przywrócić stan sprzed porodu

Czemu tak mało się o tym mówi?
Wiele kobiet sądzi, że tak ma być, że to oczy-

wista konsekwencja rodzenia dzieci i nawet nie 
szuka pomocy. Przez pierwsze lata po porodzie 
kobiety skupiają się raczej na wychowaniu dzie-
ci, a do tematu wracają po zakończeniu prokre-
acji, choć czasami leczenie operacyjne koniecz-
ne jest znacznie wcześniej. Operacje plastyczne 
pochwy polegają na rekonstrukcji powięzi dna 
miednicy, wycięciu nadmiary ściany pochwy, co w konsekwencji 
prowadzi do poprawy napięcia mięśni. Czasami konieczne jest sto-
sowanie różnego rodzaju siatek. Efekty są bardzo pozytywne w każ-
dym aspekcie i estetycznym i seksualnym. 

A co to jest lifting łechtaczki. Jak to się robi i po co?

Clitoroplastyka lub inaczej redukcja napletka łechtaczki polega 
na wycięciu nadmiaru fałdu skórnego pokrywającego łechtaczkę. 
U części pacjentek jest to problem natury estetycznej a czasami 
wpływa znacząco korzystnie na życie seksualne

Podobnie jak G-shot?
G-shot (ostrzykiwanie punktu G – przyp. redakcji) również wy-

konuje się po to, aby zwiększyć doznania seksualne. Tym razem 
poprzez uwypuklenie tzw. 
punktu G. Można to wykonać 
za pomocą iniekcji kwasu 
hialuronowego albo tłuszczu 
pacjentki. 

Jak lokalizuje się punkt 
G? 

Mieści się on na przedniej 
ścianie pochwy, 2- 3 cm od 
jej przedsionka. 

Dziewictwo też pan przy-
wraca? 

Zdarzają się takie przypad-
ki.

Po co odtwarzać błonę 
dziewiczą? 

W wielu kulturach dziewic-
two jest warunkiem zawarcia 
małżeństwa. Kiedyś zgłosiła 
się do mnie na taki zabieg 
Turczynka z Berlina, niedłu-
go przed ślubem. Musiała 
przejść „badanie”, które prze-

prowadzić miała przyszła teściowa… Dzwoniła 
później, że wszystko poszło pomyślnie.  Miałem 
także pacjentkę, która chciała odtworzyć błonę 
dziewiczą dla męża, na okrągłą rocznicę ślubu. 
Udało mi się ją odwieść od takiego pomysłu na 
„prezent”.

W jakim wieku są pana klientki?
Nie ma granic wiekowych. Najczęściej to ko-

biety w wieku 25 - 50 lat. Ostatnio w klinice AMC 
przyjęliśmy panią po 70., Która jednocześnie 
miała przeprowadzone trzy zabiegi: lifting twa-
rzy oraz labioplastykę i plastykę pochwy

Więcej kobiet przychodzi ze wskazaniem 
medycznym czy z fanaberią?

O wskazaniach medycznych powiedziałem 
pani wcześniej, co do zabiegów typowo este-
tycznych… Oczywiście zdarza się, że to, co „na 

oko” wygląda prawidłowo, kobiecie przeszkadza. To bardzo subiek-
tywne odczucie, podobne do tych, które skłaniają kobiety do pod-
dania się korekcji piersi czy nosa. Ja jednak jestem zdania, że jeśli 
ktoś widzi problem i się z nim męczy, należy mu pomóc albo operu-
jąc albo odradzając leczenie operacyjne, gdy nie jest konieczne   

Moda na chirurgię plastyczną wkroczyła w sfery kobiecej intymności. Dla niektórych pań to 
medyczny ratunek, inne decydują się na zabieg z powodów estetycznych. O coraz większej 
popularności takich zabiegów opowiedział dr med. Piotr Kolczewski, ordynator Oddziału 
Ginekologii i Położnictwa Szpitala Wojskowego w Szczecinie, współpracujący z kliniką Art 
Medical Center. 
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Intymna chIrurgIa
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ediklinika zakupiła innowacyjny cyfrowy 
system do radiografii bezpośredniej. Apa-
rat RTG XGEO GU60 z zaawansowaną i inte-
ligentną technologią. To nowość na świato-

wym rynku medycznym.
– Po wykonaniu zdjęć rentgenowskich otrzymujemy cyfrową 

jakość obrazu z możliwością jego korygowania – wyjaśnia jeden 
z techników radiologów – Dodatkowo w aparacie dawka promie-
niowania jest automatycznie dostosowywana do grubości pacjenta 
bądź wybranego narządu. Dzięki temu badanie jest bezpieczniej-
sze niż aparatem analogowym. Jest to dokładnie jedna dziesiąta 
normalnej dawki przy aparaturze analogowej.

Bezpieczeństwo, komfort, ale także bardo wysoka jakość uzyski-
wanych obrazów, to główne zalety cyfrowego aparatu RTG. Te ce-
chy są bardzo przydatne w czasie wykonywania zdjęć najmłodszym 
pacjentom.

– Aparat ma mnóstwo systemów zabezpieczających. To znaczy, 
że nie można przekroczyć pewnego pułapu dawki promieniowania, 
czyli nie można się pomylić – tłumaczy radiolog. – Ponadto sam apa-
rat wygląda efektownie. Błyszczy, świeci się, wydaje różne dźwięki. 
To odwraca uwagę dzieci w czasie wykonywania zdjęć i wzbudza 
większe zainteresowanie niż samo badanie.

Oczywiście RTG XGEO GU60 to przede wszystkim jakość. Funk-
cja Alcos zapewnia obrazy diagnostyczne o wysokiej rozdzielczości. 
Po wykonaniu badania system automatycznie dostosowuje kontrast 
i ostrość krawędzi zdjęcia. Wielopoziomowe warstwy mogą być 
elastycznie kontrolowane w zależności od części ciała lub gęstości 
tkanek badanego. Natomiast dzięki unikalnej technologii Smart 
Stitching możliwe jest wykonanie zdjęć kości długich czy całego 
kręgosłupa.

– Tak jak w przypadku zwykłych aparatów cyfrowych tak i w przy-
padku zdjęć rentgenowskich można retuszować obraz i polepszać 
jego jakość – zachwala aparat specjalista. – To bardzo ułatwia dia-
gnozę i planowanie zabiegu. Sam proces trwa niespełna pięć mi-
nut, dzięki czemu pacjent nie musi czekać na zdjęcie kilka godzin 
i może zostać kompleksowo obsłużony na miejscu.

Jak niemal w każdej dziedzinie życia, w medycynie przyszłość należy do technologii 
cyfrowej. Dobrym tego przykładem są badania rentgenowskie.
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wa lata temu powołali do życia ruchową Akademię 
zdrowia (RAZ-Szczecin), której celem jest promo-
wanie aktywnego trybu życia. Zajęcia są głównie 
skierowane do amatorów, ale pomagają też przy-

gotować się bardziej ambitnym do pokonania dłuższych dystansów 
w tym maratonu. - Tworzymy rodzinę biegaczy, a pozytywna energia 
naszych uczestników sprawia, iż trening jest przyjemnością.

W ramach Akademii organizowane są obozy sportowe, wyjaz-
dy na biegi, indywidualne treningi. Aktywność sportowa członków 
RAZ – Szczecin nie ogranicza się do samego biegania. Duża grupa 
biegaczy regularnie uczestniczy w marszu nordic walking orga-
nizowanym cyklicznie przez „Galerię Doti” w Policach, są również 
wielbiciele morsowania. Ponadto, na Jasnych Błoniach, co roku or-
ganizuje ,,Alkala Bieg Kobiet’’. Impreza   odbywa się w Dniu Kobiet 
i obejmuje bieg oraz nordic walking.

zajęcia w Akademii odbywają się w każdą środę i piątek 
o 19.30 – 21.00, oraz w niedzielę o 10.00-11.15. więcej informacji 
na: www.raz.szczecin.pl, FB: rAz SzCzeCIn.

Nauka dowiodła, iż najlepszym lekarstwem na codzienne problemy jest aktywny 
wypoczynek. Od 6 lat na wyznaczonych trasach Lasu Arkońskiego i na Stadionie 
Lekkoatletycznym, organizowane są regularne zajęcia biegowe, prowadzone przez 
Katarzynę i Roberta Szychów, wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów. 
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HE4, to jeszcze mało popularny marker nowotworowy.
Jest to nowy marker raka jajnika. Należy zwrócić uwagę, że rak jajnika jest w skali światowej czwartą z 
najczęstszych przyczyn zgonów z powodu nowotworu u kobiet. 
Aby z większym prawdopodobieństwem ocenić ryzyko wystąpienia nabłonkowego raka jajnika opraco-
wano oznaczenie specjalnego współczynnika 
(tzw. algorytm ROMA), do określenia którego niezbędne jest wykonanie badania HE4 i Ca125 we krwi. 
Ponadto test HE4 służy do monitorowania leczenia i wznowy raka jajnika.

Szczecin, pl. Zwycięstwa 1, pon-pt 7:30 do 19:00, sobota 8:30 do 13:00
w w w . m e d i c u s . s z c z e c i n . p l

Markery nowotworowe oznaczane w Laboratorium MEDICUSa:
AFP – alfa fetoproteina (nienasieniakowaty rąk jadra, pierwotny rak wątroby) 
Ca 125 – rak jajnika, rak płuca, rak jelita grubego
CEA – antygen karcinoembrionalny - rak jelita grubego, żołądka, jajnika
PSA – rak stercza, przerost stercza
HE4 – nabłonkowy rak jajnika

Markery nowotworowe – ważna diagnostyka

Laboratorium S.P.L.S. MEDICUS czynne pon.-pt. 7,30 do 18,00 soboty 8,30 do 13,00.
Wynik są do odebrania w dniu badania lub następnym.

Laboratorium Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów MEDICUS wykonuje oznaczenia markerów 
nowotworowych. Należy jednak pamiętać o tym, że ich podwyższona wartość nie oznacza od razu 
nowotworu. Podwyższone wartości markerów występują także w innych jednostkach chorobowych niż 
nowotwór, jednocześnie ich niski poziom nie wyklucza istnienia nowotworu. Wyniki tych badań mają 
wartość pomocniczą w rozpoznaniu procesu nowotworowego, służą do monitorowania leczenia, 
wykrycia wznowy nowotworu. Wynik badania analitycznego należy zawsze odnosić do stanu klinicznego 
pacjenta oraz wyników badań obrazowych, dlatego interpretacji wyników zawsze powinien dokonywać lekarz.



aturalnym, a zarazem najlepszym kremem dla 
naszej skóry jest to, co ona sama produkuje czyli 
sebum – mówi Karolina Ciżyńska, z kliniki urody 
Cicco. 

Co najmniej dwa razy dziennie myjemy twarz pozbawiając skórę 
naturalnego płaszcza hydrolipidowego, który nie tylko chroni przed 
utratą wody, ale również zabezpiecza przed działaniem czynników 
zewnętrznych, dlatego bardzo ważne jest stosowanie odpowied-
nich kosmetyków, które imitowałyby tą naturalną barierę. Produk-
cja sebum dramatycznie spada u kobiet w okresie menopauzy, do 
utrzymania odpowiedniego nawilżenia nie wystarczy tylko krem. 

Z pomocą przychodzą liposomy – są to małe pęcherzyki zbudo-
wane z podwójnej błony lipidowej, a dokładnie z nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, w których istnieje możliwość umieszczenia 
najcenniejszych dla skóry witamin: A, E i C. Dzięki takiej budowie 
liposomy wbudowują się w błony komórkowe i oddają substancje 
czynne do skóry tam, gdzie rzeczywiście jest taka potrzeba. Sekre-
tem młodego i pięknego wyglądu jest przede wszystkim odpo-
wiednio nawodniona i nawilżona skóra, a kluczową sprawą są ko-
smetyki, których używamy, a w szczególności ich skład. Tajemniczo 
brzmiące nazwy takie jak cera microkrystallina (parafina twarda), 
ceresin, ozokerit działają na wyobraźnię konsumentów, a są to oleje 
mineralne (pochodna ropy naftowej), które pozornie nawilżają skó-
rę, a w konsekwencji przyspieszają proces starzenia nawet o 300%! 

Oleje mineralne, bardzo popularne w przemyśle kosmetycznym 
ze względu na niską cenę, tworzą na skórze okluzję podobną do 
worka foliowego: skóra nie oddycha, poci się, zapychają się ujścia 
mieszków włosowych, tworzą się zaskórniki, czerwone i łuszczące 
się miejsca. Skóra uzależnia się, przestaje produkować naturalną 
ochronę i w rezultacie uzyskujemy efekt odwrotny do założonego.

– W mojej klinice używam kosmetyków Dr Baumann’a – mówi ko-
smetolog – Są to kosmetyki pozbawione chemicznych konserwan-
tów, chemicznych barwników, olejów mineralnych, syntetycznych 
substancji zapachowych oraz substancji pochodzenia zwierzęcego. 
Dr Baumann rozwija ideę produkcji kosmetyków bionomicznych, 
czyli zawierających składniki identyczne z obecnymi w skórze. To 
kosmetyki najwyższej jakości. Przeciwdziałają procesom starzenia 
się skóry, nie wywołują reakcji alergicznych, zapewniają najlepsza 
tolerancję wchłaniania, a ich stosowanie zapewnia widoczną po-
prawę już po tygodniu stosowania.

– Klientki często pytają czy warto zmieniać od czasu do czasu 
krem, czy skóra się przyzwyczaja? Jest to chwyt marketingowy, tak 
samo jak krem na dzień i na noc – skóra nie potrafi czytać etykiet! 
Jeżeli chronimy skórę tym co jest dla niej najlepsze, to skóra zaczy-
na normalnie funkcjonować – wyjaśnia kosmetolog. - Dlatego za-
praszam na bezpłatny zabieg Dr Baumana do Kliniki Urody CICCO, 
aby na własnej skórze przekonać się, że warto stosować je w co-
dziennej pielęgnacji.

N
Zabieg w gabinecie kosmetycznym jest jak zastrzyk dla skóry z którego możemy 
skorzystać raz na jakiś czas. Najważniejsza jest jednak codzienna pielęgnacja kosmetykami, 
które będą zaspokajały potrzeby naszej skóry.
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TWARZ JAK 
PłÓTNO

PAŁAC KOLORÓW

Czasami zastanawiamy się nad tym, 
co wypada, a co nie wypada w maki-
jażu. Czy faktycznie należy trzymać się 
sztywno reguł, czy pozwolić sobie na 
absolutną wolność. W makijażu beau-
ty/fashion te granice zatracają swe kon-
tury. Twarz staje się płótnem, na którym 
wizażysta snuje opowieść o dalekich 
krajach, o marzeniach i o tym wszyst-
kim, co kryje w swoim wnętrzu. I tak jak 
w otaczającym nas świecie – połączenia 
kolorystyczne są nieskończone.
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Zdjęcia i makijaże: Dorota Kościukiewicz-Markowska www.palackolorow.pl
(makijaże zostały wykonane na kosmetykach firmy Kryolan)
Stylizacja: Magda Lipiejko
Czepce: Katarzyna Konieczko
Modelka: Magda Andruszkiewicz ML Studio



MODA52 

kolekCJA miCHAłA mArCzewSkiego nA Sezon JeSieŃ-zimA 2013/2014

proSte 
wzorY
foto: filip kACAlSki StYlizACJA: mAJA HolCmAn



MODA 53 

kolekCJA miCHAłA mArCzewSkiego nA Sezon JeSieŃ-zimA 2013/2014
nA teJ Stronie: płASzCz z BAwełnY tłoCzoneJ w kwiAtowe wzorY (850pln) i wełniAnA CzArnA SUkienkA (650pln). nA Stronie  oBok: SUkienkA 
BAwełniAnA (650pln) / wSzYStko: miCHAł mArCzewSki. rAJStopY/ gAttA. BUtY/ BAldowSki.



MODA54 



MODA 55 

nA teJ Stronie: SUkienkA z drUkowAneJ lASerowo tAftY z metAlowĄ nitkĄ (950pln), nA Stronie oBok: SUkienkA z tAftY z kokArdĄ w BiUśCie (950pln)/ 
wSzYStko: miCHAł mArCzewSki. rAJStopY/ gAttA, BUtY/ BAldowSki. 



MODA56 



MODA 57 

nA teJ Stronie: SUkniA weSelnA z drUkowAneJ wiSkozY (990pln). nA Stronie oBok: mArYnArkA z kASzmirU (wzÓr) i SUkienkA z wełnY (650pln). 
rAJStopY/ gAttA. BUtY/ BAldowSki.
wSzYStkie UBrAniA moŻnA kUpiĆ w BUtikU proJektAntA w Berlinie przY nieBUHrStrASSe 11. kontAkt do prACowni: miCHAl.mArCzewSki.CoUtUre@gmAil.Com



Małgorzata Kubiak jest stylistką w salonie mody Brancewicz. Pasjonuje 
się podróżami, jeździ na rowerze. Modę traktuje jak sztukę i sposób na 
wyrażenie osobowości. ubiera się w zależności od nastroju i okoliczności 
buszując w swojej 30-letniej garderobie, z której jest dumna. w jej szafie 
ubiory są selekcjonowane dekadami.

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…

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej
Klasa, elegancja i luz w jednym. Pani Małgosia urodziła się ze stylem i ogrom-
nym wyczuciem nowoczesności. Modne połączenie bieli i czerni, czapka 
nadaje nonszalancji i młodzieńczego looku. Świetne kozaki o oryginalnym 
kroju do tego masa biżuterii, która jest wisienką na torcie. Rozwiany włos, 
piękny wełniany płaszcz o nowoczesnym kroju.  Perfekcyjnie!



Paulus Le-tien na stałe mieszka w norwegii, 
z pochodzenia jest pół wietnamczykiem, pół Ja-
pończykiem. Studiuje medycynę w Szczecinie. 
Jego pasją jest organizowanie eventów dla stu-
dentów szczecińskich uczelni oraz organizacja 
wymiany studentów między krajami. Gra w teni-
sa, lubi kuchnię azjatycką i pasjonuje się fotogra-
fią. właściwie nie interesuje się modą, po prostu 
zakłada to, co mu wpadnie w ręce. niemalże 
wszystko kupuje przez internet z Korei. Arkadiusz Prajs, projektant mody męskiej

Aż miło popatrzeć! Modny sweter w paski, szal 
i torba w brązie, który tej jesieni ma swój come 
back. Całość w połączeniu z jasnymi dżinsami 
nadają stylu i charakteru. Brązowa ramoneska 
z klasyczną białą koszulą do tego ogniście czer-
wony krawat w jednym z dominujących kolorów 
tej jesieni. Połączenie klasyki i wygody zgodnie 
z ostatnimi trendami. Super!

Kolację dla naszych bohaterów 
ufundowała restauracja PER SEBrasserie & Cocktail Bar



w raz z pierwszymi ozna-
kami jesieni budzi się 
we mnie zwierz. Leśny 
zwierz. Nie potrzebuję 
budzika, mogę nie jeść 
i nie pić, ani nawet nie 
zakąszać. Nie bacząc 
na zabójcze ceny pali-
wa zrywam się ciemną 

nocą, by po 120 kilometrowej podróży trafić do raju. Czasem jesz-
cze w mroku czekam na mglisty świt ogrzewając niecierpliwe dłonie 
kubkiem kawy. Udało się, jestem pierwszy!

Mój jesienny raj, to lasy otuliny Drawieńskiego Parku Narodowe-
go. Dominikowo, Niemieńsko, Głusko, nazwy tych miejscowości od 
lat przywołują jeden obraz: grzyby. Ocean grzybów. Nie ma więk-
szego znaczenia fakt, że w tym roku podczas pierwszej wyprawy 
znalazłem jedynie kropeleczkę z tego oceanu. Za każdym razem 
jadę tam z niegasnącą nadzieją na nadzwyczajny wysyp prawdziw-
ków, rydzów, zielonek, czy zwykłych podgrzybków. Czasem tak by-
wało. Kilkaset prawdziwków, czy rydzów zebranych podczas jedne-
go grzybobrania przeszło do rodzinnych anegdot, a fakt powyższy 
mogą potwierdzić liczni najedzeni goście.

Grzyby zbieram od wczesnych lat pacholęcych. Pamiętam „zakła-
dowe wycieczki”, gdy starym radiowym Roburem (wóz techniczny 
prod. enerdowskiej) jechałem z Ojcem i Jego kolegami, właśnie 
w drawieńskie lasy. Poznawałem te przepiękne tereny i gatunki na-
potykanych grzybów pod czujnym okiem znawcy. To właśnie dzięki 
tej znakomitej szkole mogę bez obawy zbierać  kanie, opieńki, zie-
lonki, czy nawet płachetkę kołpakowatą znaną też jako turek, pa-
nienka albo niemka. Nie mam zrozumienia dla doniesień o zatruciu 
grzybami w wyniku „pomyłki”. Na grzybach o pomyłce nie może 
być mowy! Wystarczy odrobina rozsądku i rozum. Wiem, to towar 
mocno w dzisiejszych czasach deficytowy. Także w lesie, nie tylko 
w polityce. Nie mam również litości dla rodziców karmiących grzy-
bami swoje dzieci. Co prawda pogląd o niskiej wartości odżywczej 
grzybów już dawno został obalony, to jednak dzieciom mogą za-
szkodzić choćby przez swoją ciężkostrawność. Cóż, my dorośli zje-
my marynowanego rydzyka zapijając dobrze zmrożoną wódeczką 
i najwyżej będziemy mieli kaca, bo zalewa octowa była zbyt mocna. 

Ale gorąco apeluję do Czytelników, mając wiarę w Wasz rozsądek: 
oszczędźmy naszym dzieciom rydzyka... znaczy, ryzyka!

Tyle dydaktyki, czas na przyjemności. W „grzybobabraniu” widzę 
ich co najmniej trzy: przedzieranie się bladym świtem przez zroszo-
ne zarośla, urabianie rąk po kokardki podczas czyszczenia i prze-
twarzania zbiorów oraz pożeranie właściwe, zwane dalej biesiadą 
w zacnym gronie. Grzyby dzielę zgoła inaczej niż naukowcy, na dwa 
rodzaje. Kulinarne i zakąskowe. Z powodów czysto egoistycznych 
staram się zbierać te drugie. Należą do nich niewielkie, słoikowe 
prawdziwki, rydze, zielonki i malutkie podgrzybki. Zalewę przedkła-
dam mocną nad niedooctowaną, a w słoiczku fajnie jest popatrzeć 
na ziarenka gorczycy i plasterki młodej marchewki. Robiąc maryna-
tę nie zapominajcie o cukrze, choć często zbyt słodkie grzybki psują 
nastrój wytrawności spożywania. Pięknym zwyczajem w moim domu 
było całoroczne zbieranie fikuśnych w swoich kształtach słoiczków 
i umieszczanie w nich JEDNEGO, zdrowego prawdziwka. Efekt na 
świątecznym stole murowany. Bardzo ładnie, a i smakowicie wy-
gląda niewielki słoiczek wypełniony różnymi gatunkami malutkich 
grzybków. Układanie grzybów w słoikach to naprawdę poważny 
gatunek sztuki o czym zdajemy się dziś niestety zapominać.

Grzyby kulinarne, to te na suszenie. Stara zasada brzmi, że im 
większa różnorodność gatunkowa w grzybowym suszu, tym smacz-
niejsza potrawa. Mało kto wiesza dziś pokrajane i nawleczone na 
nitkę grzyby nad kaloryferem albo w kuchni przy gazowej kuchen-
ce. Żal, bo to i widok ładny, a i ususzone w ten sposób grzyby nabie-
rają specyficznego aromatu. Przechowywane dawniej były w lnia-
nych woreczkach i że będę złośliwy: jakoś im to nie szkodziło! Dziś 
elektryczne suszarki i plastikowe pojemniki wyparły ubiegłowiecz-
ne zwyczaje.

Na koniec rada najważniejsza: zostawcie podszczecińskie lasy 
tym, którym nie przeszkadzają stosy śmieci i ruch jak na pl. Grun-
waldzkim w godzinach szczytu. Ruszcie dalej, w przepiękne lasy 
drawskie, do puszczy Barlineckiej, nadnoteckie bory. Tam i las ma-
lowniczy i większa szansa na znalezienie czegoś więcej ponad stosy 
puszek i plastikowych butelek.

P.S. Że „felieton dla dorosłych”?  Oczywiście!  Dziecku daj owoce, 
niech rośnie zdrowo…

Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”Fo
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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.

- drzewa i krzewy ozdobne
- kwiaty balkonowe i rabatowe

- dekoracje i donice
- rośliny formowane



Głosu, który od pierwszych dźwięków 
intryguje i nie daje o sobie zapomnieć 
z pewnością nie trzeba przedstawiać. 
Występ jednego z najciekawszych i naj-
bardziej oczekiwanych debiutów w Pol-
sce – Dawida Podsiadło, którego debiu-
tancka  płyta niezwykle szybko osiągnęła 
status platynowej będzie można posłu-
chać w klubie Lulu. Na swojej debiu-
tanckiej płycie daje popis swoich możliwości wokalnych, dowodzi 
także, jak znakomicie radzi sobie w roli kompozytora i tekściarza. 
Szczecin, Klub Lulu, 13 października, godz. 20.00

Dawid P.

Konrad Pawicki, aktor, poeta, prezen-
ter, po siedmiu latach znów zaśpiewa 
swoje piosenki. Te dawne – w nowych 
aranżacjach i całkiem nowe, które usły-
szymy z towarzyszeniem zespołu w skła-
dzie: Wiktor Szostak (aranżacje, forte-
pian) Krzysztof Kowalczyk (saksofony, 
klarnet) Paweł Rozmarynowski (bas, 
kontrabas). Leonard Cohen śpiewał kie-
dyś: „First We Take Manhattan, then We Take Berlin”. Oni planują 
odwrotnie. A ich droga wiedzie przez Szczecin. Koncert w Teatrze 
Współczesnym będzie jej ważnym etapem. 

Szczecin, teatr współczesny, 15 października, godz. 19.00 

Pawicki & Band

Talent wokalny, niezwykła zabawa 
tekstem, świetny kontakt z widownią, 
humorystyczne gry i zabawy słowem 
oraz zaskakujące poczynania na scenie 
to zapowiedź koncertu, jaki odbędzie się 
w Policach. Voice Band jest nowatorskim 
przedsięwzięciem na polskiej scenie mu-
zycznej XXI w. W 2012 r. grupa wydała 
debiutancki album „W siódmym niebie”. 
Policki koncert będzie wyjątkową okazją, by poczuć stylistykę po-
pularnych chórów męskich okresu międzywojennego, która stała 
się inspiracją do nowoczesnych aranżacji. Do męskiego grona arty-
stów dołączyła aktorka i piosenkarka Sonia Bohosiewicz. 

Police, Miejski Ośrodek Kultury, 26 października, godz. 19.00

Voice Band & Sonia B.

Tytułem przewodnim jest angielskie 
przysłowie „A woman’s work is never 
done”, czyli praca kobiety nigdy się nie 
kończy. Wśród ponad stu rycin tworzą-
cych ekspozycję, znajdują się znakomite 
dzieła m.in.: Albrechta Dürera czy Petera 
Paula Rubensa. Można obejrzeć prace 
powstałe na przestrzeni ponad czterech 
wieków, przedstawiające kobiety, ich 
pracę, funkcje i role społeczne, zarówno standardowe jak i te dale-
ko wykraczające poza myślowe stereotypy. 

Szczecin, zamek Książąt Pomorskich, do 10 listopada

Praca Kobiety w Sztuce

W poniedziałkowy wieczór w szcze-
cińskiej operze będzie można zobaczyć 
niezwykłe kobiety w pełnej odsłonie. 
„Dziewczyny z kalendarza” to oparta na 
faktach przepiękna opowieść o miłości, 
przyjaźni i tolerancji. To pełna śmiechu 
i wzruszeń historia kobiet, które miały 
odwagę przeciwstawić się konwenan-
som i upływowi czasu. Co więcej, zrobiły 
to z hukiem i dużym poczuciem humoru! Fascynująca historia, bły-
skotliwe dialogi i gwiazdorska obsada!

Szczecin, Hala Opery, 14 października, godz. 17.30 i 20.00

Dziewczyny z kalendarza

Gwałtowny spadek testosteronu, oste-
oporoza, zmęczenie, depresja, przyrost 
wagi, bóle pleców,   bezsenność… Te 
straszne słowa można zamknąć w jed-
nym, ale przerażającym: Andropauza, ina-
czej męska odmiana klimakterium. Pięciu 
nieznajomych spotyka się w sanatorium. 
Pięć odmiennych osobowości, pięć cha-
rakterów i pięć życiorysów. I jeden wspól-
ny wróg – doktór ZUS. Polska rzeczywistość w sanatoryjnej świetlicy 
i na dancingu. historia, która każdemu może się zdarzyć.

Szczecin, teatr Pleciuga, 26 października, godz. 16.00 i 19.00

Andropauza II

Projekt zainicjowany przez córkę 
Czesława Niemena, w którym artystka 
pragnie przybliżyć szerszej publiczności 
twórczość swojego taty, tę mniej znaną, 
mniej rozpowszechnioną. Program kon-
certowy, to próba przełożenia tych wy-
bitnych kompozycji i aranżacji na język 
zespołu instrumentalistów, który utwo-
rzyła Natalia. Czesław Niemen był mul-
tiinstrumentalistą, do tworzenia i wykonywania muzyki zatrudnił 
robotestrę, czyli, cyfrowo-analogową „machinerię” instrumentów.

Szczecin, Club Lulu, 25 października, godz. 19.00

Niemen mniej znany
Z historią Szczecina wiążą się losy wie-

lu kobiet, które padły ofiarą uprzedzeń 
i niesprawiedliwości w czasach, kiedy 
w Europie powszechne stały się proce-
sy o czary. Masowe „polowania na cza-
rownice” rozpoczęły się pod koniec XVI 
wieku, pochłaniając życie setek tysięcy 
ofiar. Na wystawie obejrzeć można re-
produkcje rycin Sprawiedliwość P. Galle, 
Wnętrze więzienia G. Ghisi, łamanie kołem J. Callota, oryginalne 
narzędzia kar i tortur oraz maski wstydu. 

Szczecin, zamek Książąt Pomorskich, wystawa stała

Cela Czarownic

Do słuchania Do ogląDania

Prestiżowe imPrezy CzylI suBIEktywny PrzegląD wyDarzeń
AUTOR: KATARZYNA DARIA STAWCZYK

KULTURA62 

Do sPotkania





Filharmonia jest kobietą…

… Pleciuga też!

ubileuszowy, 60. sezon artystyczny Filharmonii  to jednocześnie 
65 – lecie szczecińskiej orkiestry symfonicznej. Wiosną muzycy 

otrzymają wyjątkowy prezent - nową siedzibę. Jednak zanim  wpro-
wadzą się do futurystycznej „góry lodowej”, zapraszają do dotych-
czasowej siedziby, przy placu Armii Krajowej. Co piątek, z kilkoma 
wyjątkami, na melomanów czekać będą muzyczne uniesienia spod 
kobiecej ręki, a dokładnie batuty. 

Ewa Strusińska pochodzi ze Stalowej Woli. Ukończyła studia 
na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina, prowadząc 
koncert dyplomowy z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warsza-
wie. Jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów i festiwali, 
szczególnie ceni laury prestiżowego Konkursu Dyrygenckiego w 
niemieckim Bambergu. W Polsce pracowała z wieloma uznanymi 
orkiestrami symfonicznymi oraz operowymi, ze stołecznym Teatrem 
Wielkim - Operą Narodową na czele. Pracę w Szczecinie zaczęła 
z przysłowiowego wysokiego C, zapowiadając uparte dążenie do 
spełnienia swojego marzenia o Szczecinie, który na trwale zaistnie-
je na mapie filharmonii europejskich. 

Jej artystyczne fascynacje oraz wyczucie muzycznych gustów 
melomanów pozwoliły na stworzenie ambitnego, ciekawego i róż-
norodnego repertuaru. Obok kontynuacji projektu mozART, pre-

zentacji muzyki różnych krajów, tym razem pod szyldem „Przewod-
nika melomana” (w I części sezonu: Francja, Włochy i Finlandia), 
usłyszymy utwory symfoniczne wielkich mistrzów, ale także muzykę  
wielkich oper. Lżejszy repertuar to koncerty  muzyki filmowej, jeden 
z nich z kompozycjami i pod batutą Krzesimira Dębskiego. Będą 
także bardzo szczecińskie akcenty - koncert poświęcony Carlowi 
Loewe oraz projekt przygotowany we współpracy z przyszłym są-
siadem Centrum Dialogu Przełomy. 

Obszerny wywiad z Ewą Strusińską w listopadowym numerze 
Prestiżu.                                                                                                        dl

ybór tekstu i obsada, to nie przypadek. 
To spełniona obietnica. W reżyserowa-

nych przez Annę Augustynowicz wcześniejszych 
spektaklach grali wyłącznie mężczyźni, więc szef 
Pleciugi, Zbigniew Niecikowski, obiecał swo-
im aktorkom rewanż. Słowa dotrzymał. Dramat 
April De Angelis pozwolił na wprowadzenie do 
teatru parytetu. W przedstawieniu oglądamy 
żeński kwintet: Paulinę Lenart, Katarzynę Klimek, 
Edytę Niewińską-Van der Moeren, Danutę Ka-
mińską oraz Grażynę Nieciecką-Puchalik.

„Stworzenia sceniczne” to historia pięciu ko-
biet, rozgrywająca się w XVII wiecznej Anglii, kie-
dy paniom pozwolono wreszcie grać w teatrze. 
Powodów rewolucji autorka utworu upatruje 
w anegdocie o królu Karolu II, który czekając na 

opóźniony spektakl (wówczas dostęp do sceny 
mieli wyłącznie mężczyźni) miał usłyszeć, że kró-
lowa goli nogi, wykrzyczał: Niech grają kobiety! 
To zagrały…

Niektórzy będą chcieli dopatrywać się 
w „Stworzeniach scenicznych” manifestu femi-
nistycznego, ale April De Angelis, a za nią reali-
zatorzy pleciugowego spektaklu, obok historii 
teatralnej rewolucji snują uniwersalną opowieść 
o godności, moralności, ale też nieuchronnym 
przemijaniu. Ze sceny padają pytania o cenę sła-
wy i szczęścia. Jest oczywiście i miłość, która tak 
jak w czasach elżbietańskich, tak dziś nie zawsze 
bywa szlachetna i łatwa. 

„Stworzenia sceniczne” w Teatrze Lalek Ple-
ciuga 5 i 11 października.                                     dl

j

w

nowy sezon artystyczny Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie to dostojne jubileusze, ale przede wszystkim nowe 
kierownictwo muzyczne. Dyrektor Dorota Serwa powierzyła stanowisko Pierwszego Dyrygenta znakomitej ewie Stru-
sińskiej. 

Pierwszy spektakl nowego sezonu w szczecińskiej Pleciudze, to propozycja dla dorosłych widzów. w „Stworzeniach 
scenicznych” oglądamy wyłącznie aktorki. z kobiecymi wdziękami i talentem zmagał się jednak mężczyzna – reżyser 
Paweł Aigner.  

R E K L A M A
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ul. Ks. Bogusława X 50/1, tel. 730 073 400, mail: towarzyska@towarzyska-bar.pl

www.facebook.com/towarzyska.bar



Blues? proszę 
bardzo!

zymon Kaczmarek, muzyczny dzien-
nikarz tak pisze o płycie „Proszę 

bardzo”: Nowe utwory Leszka Piłata i Wal-
demara Baranowskiego są odpowiedzią 
na kolorowy plastik reklam, na zastępcze 
tematy proponowane przez telewizję. 
To muzyczny zapis naszych prawdziwych 
rozmów domowych, naszych myśli, obaw 
i wątpliwości (…) Kiedy posłuchasz tej 
płyty, usłyszysz swoje własne myśli i pra-
gnienia.  Bo taki jest blues - to ciągła pieśń 
o niedoli i pragnieniu...

After Blues to nestor polskiego blueso-
wego grania. Obecni na scenie od ponad 
30 lat. Na swoim koncie mają współpracę 
z wielkimi artystami – Tadeuszem Nalepą 
czy Mirą Kubasińską. Bluesowy duet słynie 
z niezwykłego instrumentarium – domo-
wej produkcji „kombajnu perkusyjnego” 
– czyli… cała perkusja rozpisana na nogi, 
sznurki, dźwignie i przekładnie obsługi-
wana przez dwóch panów, którzy śpiewa-
ją i grają na gitarach.                                  dl

s

Legendarny Janusz „Kosa” Kosiń-
ski mówił, o muzyce After Blues, że 
to najwyższy stopień bluesowego 
wtajemniczenia. Muzycy trzynastym 
w dorobku krążkiem, to potwier-
dzają. nowa płyta „Proszę bardzo”, 
której premierę zaplanowano na 5 
października 2013 roku, to 10 pre-
mierowych utworów z niezwykłym 
dopełnieniem wizualnym – okładką 
autorstwa szczecińskiego plakacisty 
Leszka Żebrowskiego. 

KULTURA 65 

Kaczmarek, Bromski, raczek

Marek Kazana Projekt

estiwal dokumentART to przedsięwzięcie co 
najmniej oryginalne i to przynajmniej z trzech 

powodów. Poza oczywistymi walorami artystyczny-
mi, to wnikliwa analiza europejskich nastrojów, czę-
sto brutalny (prawdziwy?) albo bezlitośnie ironiczny 
obraz współczesności i współczesnych. Po drugie, 
dokumentART to przewodnik po nowych formach 
i technikach filmowych, także tych skrajnie ekspery-
mentalnych. Po trzecie, to transgraniczna inicjatywa, 
urzeczywistniająca hasła o wspólnej Europie i po-
nadgranicznej współpracy, która przełamuje bariery 
i stereotypy.
Od 2006 roku dokumentART odbywa się jednocze-
śnie w Szczecinie i Neubrandenburgu. 22 edycja dokumentART, którego organizatorem jest 
szczecińska OFFicyna oraz Stowarzyszenie Latücht – Film & Medien z Neubrandenburga – 
odbywać się będzie w obu miastach od 15 do 22 października.

Szczegółowy program festiwalu: www.dokumentart.pl                                                           dź

o bez wątpienia jeden 
z najwybitniejszych mu-

zyków jazzowych Szczecina. Brał 
udział w nagraniach około dwu-
dziestu płyt, również rockowego 
zespołu T. Love. Nigdy wcześniej 
jednak nie nagrał autorskiego 
krążka. Do realizacji nagrań Ka-
zana zaprosił Marka Maca, z któ-
rym od lat występuje wspólnie 
na scenie, Grzegorza Grzyba, 
jednego z najlepszych bębniarzy w Polsce oraz młodego saksofonistę, tegorocznego lau-
reata Grand Prix Jazzu nad Odrą, Tomka Licaka. Materiał na płytę zarejestrowany został w li-
stopadzie ubiegłego roku w studiu Radia Szczecin. Realizatorami dźwięku i mixu byli Borys 
Sawaszkiewicz i Karol Majtas ze Stobno Records. Mastering natomiast zrobił Wojtek Olszak 
(WoobieDoobieStudios). Okładkę albumu wykonał Konrad Wielgoszewski, a producentem 
i wydawcą jest Beata Zuzanna Borawska.

Projekt zyskał  wsparcie Miasta Szczecin, a wśród patronów medialnych jest m.in. Jazz 
Forum JazzPress i portal Jazzubi.pl.  Można mieć nadzieję, że skoro tak długo czekaliśmy na 
autorskie „dzieło” Kazana to album nie zniknie szybko ze świadomości miłośników jazzu.

Szczecin, Teatr Kana, 23 października, godz. 19:00                                                                 kds

f

t

Blisko 140 godzin filmowych projekcji, w tym retrospektywy Martina Scorsese 
i Macieja Drygasa, autorski blok tomasza raczka, ale przede wszystkim – 46 
filmów konkursowych, wybranych z 400 zgłoszeń z całej europy.

na początku września  ukazał się  długo wyczekiwany pierwszy autorski album 
Marka Kazany zatytułowany „tangola”.
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- wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym
- powiększanie i korygowanie ust
- botoks
- mezoterapia
- zwalczanie cellulitu
- miejscowa redukcja tkanki tłuszczowej

Gabinet Medycyny Estetycznej Krzysztof Marosz

tel. 691 504 423, e-mail: info@drmarosz.pl, www.drmarosz.pl
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Kobiety dominujące Muzyczny przypływ

Szkoda, że jest nierządnicą

egoroczny, trzydniowy festiwal zdominują kobiety. Program 
imprezy jest odpowiedzią na zauważalny trend, w którym to 

panie wytyczają nowe kierunki w polskiej muzyce rozrywkowej. Na 
jednej scenie spotkają się: intrygująca Mela Koteluk, królowa elek-

tro - popu Rebeka, Mikromu-
sic z enigmatyczną Natalią 
Grosiak na czele, analogowy 
duet XXANAXX, Chłopcy 
kontra Basia, wspomniana 
Iza Lach oraz dama polskie-
go jazzu Aga Zaryan.

Program Festiwalu Mło-
dych Talentów to także kon-
kurs dla młodych twórców. 
Zaproszeni do przeglądu 
wykonawcy prezentują roz-
maite gatunki i doświadcze-
nie sceniczne. Wspólnym 
mianownikiem jest artystycz-
ny wymiar ich twórczości, 
oferujący wyłamującą się z 
panujących konwenansów 

muzyczną jakość. W tym roku będą to: projekt muzyczny lo - fi Acha 
& Yamaha, duet basowo - wokalny Wilento/Orłowski, grupa Kurki, 
Oho!Koko i klasyczno - elektroniczna Jona Ardyn z Fractal Tree. 

Organizatorem FMT jest Szczecińska Agencja Artystyczna (festi-
walmlodychtalentow.pl).                                                                         ad 

uzyczny rejs rozpocznie się 28 listopada w Lulu Club. Wystą-
pi Tanghetto z Buenos Aires, przedstawiciele neo – tanga. 

Usłyszymy połączenie tradycyjnych melodii latynoamerykańskich 
z elementami muzyki elektronicznej. Integralnym elementem każ-
dego koncertu zespołu są wizualizacje, które przenoszą słuchaczy 
w muzyczny świat i klimat Buenos Aires.

Drugą ogłoszoną gwiazdą Morza Muzyki będzie Fredrika Stahl. 
Wokalistka zaśpiewa na scenie filharmonii 9 grudnia. Pod wzglę-
dem złożoności kompozycji i wokalnej charyzmy często jest porów-
nywana do Kate Bush. W swojej twórczości miesza jazz z popem 
i soul z muzyką alternatywną.

Cykl koncertowy Morze Muzyki wystartował pięć lat temu. Wśród 
gwiazd jakie do tej pory odwiedziły Szczecin były, m.in.: Yasmin 
Levy, Take6, Omar Sosa,                                                                          ad

pektakl oparty na siedemnastowiecznej klasycznej sztuce Joh-
na Forda. Jest to opowieść o kazirodczej miłości siostry i brata, 

zniewoleniu przez namiętność, naruszaniu norm społecznych, któ-
re wywołuje ferment, wiedzie ku potępieniu i kończy się tragedią. 
Jednak odpowiedź na to, kto w tej historii zasługuje na potępienie, 
nie jest wcale oczywista. Dramat w przekładzie Ludmiły Marjańskiej, 
scenografię przygotował Marek Mikulski, choreografia – Grzegorz 
Suski. Premiera sztuki już 12 października o godzinie 19.00.        kds

t

m

s

Międzynarodowy rozgłos przyniosła jej współpraca z ame-
rykańskim raperem Snoop Dogiem. Iza Lach będzie jedną 
z gwiazd Festiwalu Młodych talentów, którego siódma 
edycja rozpocznie się 18 października w trafostacji Sztuki.

tej jesieni zaleje nas Morze Muzyki. Pod koniec listopada 
rusza duży cykl koncertowy podczas którego zabrzmi jazz, 
tango i wszelkie odmiany inteligentnego popu. 

 najnowsza premiera teatru Polskiego  „Szkoda, że jest nierządnicą” w reżyserii Krzysztofa Prusa skupia na scenie naj-
lepszych szczecińskich aktorów: Sławomira Kołakowskiego, zbigniewa Filary, Damiana Sienkiewicza, Sylwię różycką, 
Dorotę Chrulską czy elżbietę Donimirską. 
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ŚWIATOWY PrOJeKt POKOJu

ybór osoby wręczającej statuetkę nie 
był przypadkowy, bowiem firma Nep-
tun Developer, współpracuje z Woj-
ciechem Siudmkiem i jest współ-
fundatorem monumentu „Wieczna 
Miłość”, który został odsłonięty w Wie-
luniu. Rzeźba jest ukoronowaniem 

Światowego Projektu Pokoju w ramach, którego została przyznana 
nagroda dla wybitnej osobistości ze świata nauki i sztuki. 

– Byłam wzruszona i zaszczycona, że to właśnie mi przypadł 
w udziale zaszczyt wręczenia nagrody tak wybitemu kompozytoro-
wi – mówi Jolanta Drąszkowska. – A atmosfera w filharmonii była 
cudowna i podniosła. 

Współpraca Wojciecha Siudmaka i Jolanty Drąszkowskiej zaczę-
ła się od projektu ”Sięgajcie gwiazd”, którego celem jest wspieranie 
młodych szczecińskich artystów. Wojciech Siudmak – malarz i grafik 
światowej klasy, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych twór-
ców realizmu fantastycznego. Artysta poprowadził w Szczecinie 
warsztaty dla uzdolnionej młodzieży. W ramach projektu m.in.przy-
gotowano i wyposażono pracownię do zajęć grafiki warsztatowej, 
odbyło się dziewięć wystaw uczestników warsztatów, wydano pięć 
mini katalogów, dwie uczestniczki programu zostały laureatkami 
IX Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Uczniów Średnich Szkół Pla-
stycznych. 

– Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś podobnym i tak 
wyjątkowym – mówi o współpracy z Neptun Developer Wojciech 
Siudmak. - To wzór dobrze pojętego mecenatu. I nie chodzi tylko 
o pieniądze, ale przede wszystkim o moralny i uczuciowy wkład 
w to wszystko. Takiej postawy jeszcze nie spotkałem.

w
W kieleckiej Filharmonii Świętokrzyskiej kompozytor Wojciech Kilar otrzymał statuetkę 
Nagrody Pokoju, projektu artysty, malarza i rzeźbiarza Wojciecha Siudmaka. Jedną z osób, 
która wręczała nagrodę była Jolanta Drąszkowska, prezes szczecińskiej firmy Neptun De-
veloper.

AUTOR: IZABELA MAGIERA- JARZEMBEK

fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

nagroda Światowego Projektu Pokoju
Wojciech Kilar został nagrodzony za „promowanie w świecie war-
tości sprzyjających pokojowemu współistnieniu, a w szczególno-
ści współpracy, wzajemnego szacunku i harmonii”. W skład ka-
pituły przyznającej Nagrodę Pokoju oprócz inicjatora Wojciecha 
Siudmaka wszedł także francuski kompozytor muzyki filmowej, 
laureat Oscara Francis Lai oraz amerykański noblista z dziedziny 
fizyki prof. Frank Wilczek. Kilar jest pierwszym laureatem Nagro-
dy Pokoju „Wieczna Miłość”, która ma być przyznawana co roku.
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oniec września to dla mnie bardzo 
szczęśliwy czas. Kończy się turniej, 
mija napięcie, schodzi powietrze 
i wreszcie możemy żyć jak normal-
na rodzina. Bez pracy przez szes-
naście i więcej godzin na dobę, 
bez wszechogarniającego stresu 

i nerwówki. No i można już planować wakacje. Niestety jesienne, 
ale zawsze. Jedynym minusem jest to, że co roku, kiedy tylko ad-
renalina odpuszcza, osłabiony organizm od razu atakowany jest 
przez różne wirusy i inne świństwa i po prostu chorujemy. Nasza 
rodzinna pani doktor przyjmuje tylko zakłady czy zjawimy się u niej 
dzień czy dwa po turnieju. Nie inaczej jest i w tym roku. Piszę ten 
felieton leżąc w łóżku, zmagając się z jakąś nieprzyjemną infekcją. 
Dlatego wybaczcie Drodzy Czytelnicy drobne złośliwości, ale jak 
boli gardło i katar przeszkadza, to na świat patrzy się nieco inaczej. 
Tegoroczny turniej będę wspominał jako jeden z najtrudniejszych 
do zorganizowania. Wszystkie zawirowania związane z upadłością 
fundacji, która do tej pory była administracyjnie i księgowo odpo-
wiedzialna za organizację Pekao Szczecin Open i znaczne przesu-
nięcie w czasie rozmów ze sponsorami i rozpoczęcia wszelkich prac 
przygotowawczych spowodowały, że do końca nie wiedzieliśmy 
jako „nowi” organizatorzy, czy uda się zebrać wymagany budżet 
i dostosować do standardów imprezy dosyć zaniedbany obiekt 
przy alei Wojska Polskiego. Udało się! A słowa szczególnego po-
dziękowania, obok grupy naszych najbliższych współpracowników, 
należą się tym wszystkim firmom, które odpowiedziały pozytywnie 
na nasze prośby i sprawiły, że budżet, a co za tym idzie turniej, uda-
ło się uratować. Ukłony także dla Miasta Szczecin, które w tym roku 
wyjątkowo aktywnie zaangażowało się w przygotowania. Dzisiaj, 
kilka dni po, możemy mieć wszyscy wspólnie ogromną satysfakcję. 
Turniej udał się wspaniale. Zmiany na obiekcie się podobały. Co 

brzydkie i nieatrakcyjne udało się zasłonić. Atmosfera, mimo do-
syć chłodnego tygodnia, była naprawdę gorąca. Goście szczerze 
zadowoleni. Znakomita obsługa medialna. I najważniejsze – naj-
lepszy w historii poturniejowy raport Supervisora ATP. Niemiec 
hans - Juergen Ochs był u nas po raz pierwszy. Po przyjeździe do 
Szczecina mówił, że inni sędziowie zazdrościli mu, że to właśnie on 
został wyznaczony na Szczecin i nie wiedział dlaczego. W finałową 
niedzielę zadeklarował, że chce na naszym turnieju pracować co 
roku i, że stał się absolutnym fanem naszej imprezy. Po prostu suk-
ces. Ale oczywiście, jak zawsze w naszym mieście, nie brakowało 
malkontentów. Jedni narzekali na poziom sportowy, nie oglądając 
meczy, sugerując się jedynie liczbami w rankingu ATP przy nazwi-
skach poszczególnych zawodników. Inni narzekali, że nie udało 
nam się „ściągnąć” na imprezę Jerzego Janowicza czy łukasza Ku-
bota. Kolejnym nie podobały się koncerty, czy likwidacja dymiących 
grilli z turniejowych alejek. Ale najwięcej emocji było przy strefie 
VIP. Jedni mieli zaproszenia i dumnie chodzili ze specjalnymi iden-
tyfikatorami, inni próbowali je za wszelką cenę zdobyć. I to często 
nie przebierając w środkach. Nie uwierzycie Drodzy Czytelnicy, jak 
wielu mamy w mieście osób aspirujących do miana Very Important 
Person pomimo braku zaproszenia i co potrafią oni zrobić, aby na 
takie miano w turnieju zasłużyć. A z drugiej strony to chyba dobrze 
świadczy o szczecińskiej imprezie i o tym co przygotowaliśmy dla 
gości, że aż tyle osób chce się tam dostać. Chociaż, planując kolej-
ne edycje, chciałbym dotrwać do takiego momentu, że na naszym 
turnieju takie parcie jak na wejście do VIP Tennis Clubu będzie na 
wejście na trybuny kortów, aby oglądać zmagania tenisistów. Bo 
pamiętajmy, że Pekao Szczecin Open to jednak przede wszystkim 
zawodowy turniej tenisowy.

Krzysztof Bobala

Turniejowa 
infekcja

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.

k
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a kortach brylowali tenisiści, a podczas imprez towarzyszą-
cych politycy, artyści, a nawet telewizyjna pogodynka. Ban-

kiet głównego sponsora turnieju banku Pekao SA jest „stary” jak 
sam turniej, ale wciąż można spotkać na nim nowe twarze. Jarosław 
Gowin wizytę na bankiecie połączył z obowiązkami politycznymi 
w naszym mieście. Również tenisiści nie wyjeżdżali ze Szczecina 
przegrani towarzysko. „Południowcy” z hiszpanii i Argentyny bawili 
się świetnie w deszczową środę na players party w Rockerze.      jch

n
Bankietowo na kortach

Organizator turnieju Agnieszka Nykiel - Bobala, Jan Krzysztof Bielecki, doradca 
premiera i Marcin Daniec, artysta kabaretowy. Wszystkich łączy jedna pasja - tenis

Turniejowy bankiet bez podziałów politycznych, od prawej: posłanka Renata 
Zaremba, Jan Krzysztof Bielecki, poseł Grzegorz Napieralski, marszałek województwa 
zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wraz z małżonką AgnieszkąMłoda mama Monika Pyrek (z lewej) wraz z muzyczną gwiazdą turnieju Urszulą Dudziak

„Bez banku nie ma tenisa, a bez tenisa banku” - Krzysztof Bobala tłumaczy Katarzynie 
Koroch, dyrektor Regionu Zachodniego Banku Pekao SA, głównego sponsora turnieju

Od lewej: Satyryk Henryk Sawka, lekarz turnieju 
Rafał Przybylski wraz z partnerką Dorotą Midą

Finalista turnieju Hiszpan Pere Riba (z lewej) oraz półfinalista Argentyńczyk 
Diego Sebastian Schwartzman (w środku), zapamiętają turniej zarówno 
z racji udanych występów na korcie, jak i świetnej zabawy na Players Party

Jarosław Gowin, były minister 
sprawiedliwości, to także były wicemistrz 
juniorów w tenisie rodzinnego Jasła

Pogodynki TVN 24 Omeny Mensah nie 
dostrzegliśmy na żadnym z kortów, ale była 
obecna na turniejowym bankiecie

Bankiet głównego sponsora turnieju Banku Pekao SA otworzyli - jak zwykle elegancko 
ubrani - prezydent Szczecina Piotr Krzystek i prezes Zarządu Banku Luigi Lovaglio

O tenisie i teatrze rozmawiają współorganizator turnieju gwiazd 
Adam Grochulski i dyrektor Teatru Narodowego Jan EnglertFo
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o były fajne dni, po prostu fajne dni – tak najkrócej można 
ocenić turniej, parafrazując słowa znanej piosenki. Siedem 

dni na szczecińskich kortach dostarczyło wielu emocji, ambitnej 
postawy polskiego tenisisty i wielu wrażeń podczas wieczornych 
koncertów. 21 Turniej Pekao Szczecin Open rodzący się w bólach 
po upadku poprzedniego organizatora, doszedł do skutku i był 
udaną imprezą. Obejrzało ją w ciągu 7 dni około 19 tysięcy widzów, 
a zawodnicy zużyli bardzo dużo, prawie 2200 piłek, gdyż ze wzglę-
du na pogodę i mokre korty niszczyły się szybciej. Mimo absencji 
naszych najlepszych tenisistów, 25 letni Grzegorz Panfil obronił 
honor rodzimego tenisa, dochodząc do ćwierćfinału. Zwycięzcy 
debla, Ken i Neal Skupscy z Liverpoolu jeszcze bardziej polubili 
ojczyznę przodków, obiecując przyjazd do nas za rok. Były lubia-
ne przez wszystkich niespodzianki, choć na przykład, odpadnięcie 
w I rundzie mającego w Szczecinie wielu fanów hiszpana Alberta 
Montanesa, nie wszyscy przyjęli z radością. Siódemka okazała się 
szczęśliwa dla Oleksandra Niedowiesowa, bo z tym numerem roz-
stawiony był Ukrainiec. Swoje chwile chwały przeżył Marcin Daniec, 
który w Szczecinie skompletował Wielkiego Szlema, a dokładniej 
Wielką Koronę, czyli zwycięstwa w trzech najważniejszych turniejów 
dla artystów. Oby do następnego września!                                     jch

t

Turniej wygrał 
z przeciwnościami

Hiszpan Pere Riba nie obronił się przed Ukraińcem 
Oleksandrem Niedowiesowem. W finale przegrał 2:6,5:7

Grzegorz Panfil, polski bohater naszego challengera. 
Ze Szczecina wyjechał bogatszy o 3100 Euro i 25 pkt. ATP

Jeeeest! Cieszył się po ostatniej piłce finału Oleksander 
Niedowiesow i dedykował zwycięstwo swoim rodzicom

Marcin Daniec, zwycięzca turnieju artystów, to siła koncentracji i spokoju 

Do Niemca z Jamajki Dustina 
Browna wzdychało wiele pań, 
niestety odpadł już w II rundzie 
turnieju po porażce z Potito Starace

„Jestem najlepszy w swojej grupie 
wiekowej” żartował znakomity aktor 
Jan Englert i udowadnia, że w tenisa 
grać można w każdym wieku

Zwycięzca juniorskiego US 
Open w deblu Kamil Majchrzak,  
próbował nawet fruwać na 
korcie, ale w I rundzie przegrał 
ze starszym o 8 lat Pere Ribą

Nie tylko „familijny”, ale także sportowy Karol Strasburger
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KhAN KhAN 
w SzCzeCInIe

renerów z egzotycznego kraju odnaleźliśmy 
w Marina Sport.

- Jestem w Polsce od 1,5 roku - mówi 23-
letni Zee, który wcześniej pracował w innych 
ośrodkach squasha w Polsce. Tahir prze-
bywa w Szczecinie od 2 tygodni, wcześniej 
przez wiele lat pracował w klubie sportowym 

w Londynie. Na razie oswaja się z naszym językiem. - Do momentu 
przybycia na lotnisko wszystko było dobrze, ale później zaczęły się 
kłopoty - śmieje się Tahir. - Ale dzięki Zee szybko się aklimatyzu-
ję. On również miał problemy 
z językiem na początku poby-
tu, gdyż nie wszyscy, których 
uczył grać w Gdańsku czy War-
szawie porozumiewali się po 
angielsku. Innym problemem 
dla przybysza z Azji było i jest 
polskie jedzenie, dlatego do 
tej pory Zee kupuje produkty 
w sklepach i sam przyrządza 
posiłki. 

GwIAzDA 
w rODzInIe

W egzotycznym dla nas Pa-
kistanie, squash, to sport nu-
mer 2, w dużej mierze dzięki 
Anglikom, którzy przywieźli 
go do swojej byłej kolonii. 
Najpopularniejszy w Pakista-
nie - bo tańszy do uprawiania 
- jest krykiet. Ale w niektórych 
regionach, jak w małej wiosce 
koło Peszawaru, skąd pocho-
dzą, squash jest dominują-
cy. Od kilku pokoleń prawie 
wszyscy grają w squasha i tam wychowała się największa legenda 
tej dyscypliny - Jahangir Khan.

Jahangir przez 5 lat (od 1981 do 1986) nie przegrał żadnego z... 
555 meczów. Był 6-krotnym zwycięzcą World Open, odpowiedniku 
mistrzostw świata.

- Nasze mamy były rodzonymi siostrami - zdradza nam Tahir 
Khan. - Jesteśmy bliskimi kuzynami Jahangira.

Rodzina Khanów, czy też bardziej pasuje słowo dynastia jest tak 
liczna w ich rodzinnych stronach, że bracia sami nie wiedzą, ile osób 
liczy.

Co chcemy zrobić w Szczecinie? Chcemy popularyzować i pod-
nieść poziom tej gry - mówi Zee. - Jest już 8 klubów i ponad 20 
kortów, a to taka ilość, żeby prowadzić systematyczne szkolenie.

Choć w porównaniu z Warszawą, gdzie jest 300 kortów, nasze 
miasto wygląda blado, jeśli chodzi o bazę.

MArInA SPOrt StAwIA nA MŁODzIeŻ

W Marina Sport istnieje już liga amatorska, a właściciele myślą 
o stworzeniu wkrótce wyczynowej sekcji juniorskiej. Zachętą dla 
dzieci w wieku 7- 9 lat, ma być zarówno możliwość uprawianie squ-
asha, jak również nauka języka angielskiego w trakcie zajęć z trene-
rami. Klub chce szukać najbardziej utalentowanych dzieci w szko-

łach na prawobrzeżu miasta, 
a również wśród rodzin zwią-
zanych z przystanią mieszczą-
cą się tuż obok.

- Warunki do uprawiania 
squasha w Marina Sport są 
znakomite, a byłem w wielu 
krajach Europy - mówi Zee. - 
Korty mają znakomite podło-
że, duża przestrzeń w klubie 
pozwala znakomicie się zre-
laksować i odpocząć po tre-
ningach. Ja wyjątkowo lubię 
pracować z młodzieżą - doda-
je Zee, który jest tak świetnym 
fachowcem, że nauki u niego 
pobierają... trenerzy z innych 
szczecińskich klubów. 

Warto inwestować w tę 
dyscyplinę, która dobija się 
do rodziny sportów olimpij-
skich. 

- Squash przeszedł olbrzy-
mie przeobrażenie w ostat-
nich 20 latach - tłumaczy Zee. 
- Na wielkich imprezach gra 
się białymi piłkami (zamiast 

czarnych) na kolorowym podłożu kortu, którego wszystkie ściany są 
przeźroczyste. Wszystko po to, żeby squash był jak najlepiej odbie-
rany w telewizji i na żywo.

Niewiele brakowało, żeby squash wyparł zapasy z programu 
Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku, ale na razie tak się nie stało.

- Squash powinien być w programie Igrzysk - przekonuje Zee 
Khan. - Bo to sport wymagający największego wysiłku fizycznego.

Właściciele Marina Sport i pozostałych klubów w Szczecinie chcą 
popularyzować squash w naszym mieście. Mają plany organiza-
cji mistrzostw Polski i to nie wcale nie w którymś z klubów, ale na 
przykład na... Jasnych Błoniach, gdzie grających na przeszklonych 
kortach zawodników, mogłoby oglądać możliwie najwięcej widzów. 
Przyklaskujemy temu pomysłowi.

t
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Do Szczecina zawitali dwaj wybitni trenerzy squasha. Zee i Tahir Khan pochodzą 
z legendarnej pakistańskiej dynastii Khanów. Ich wujek to największy z mistrzów w tej 
dyscyplinie. Obaj trenują w Marina Sport. Jeśli brakuje Wam odniesienia, to tak, jakby 
w naszym mieście trenowała siostra Sereny Williams lub brat Maradony. Czy Szczecin ma 
szansę stać się kolebką squasha?

AUTOR: JERZY ChWAłEK
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kąd pomysł na stworzenie osobnego kanału telewizji 
regionalnej?

Ludzi najbardziej interesuje to, co się dzieje obok 
nich i dotyczy bezpośrednio ich życia we wszystkich 
obszarach. Stąd pomysł, aby stworzyć telewizję regio-
nalną – osobny kanał telewizyjny nadający programy 

realizowane wyłącznie przez oddziały terenowe. Przez ostatnie 
dwa lata spotykaliśmy się w województwach z naszymi widzami, 
z regionalnymi liderami opinii i autorytetami, aby omówić przy-
szłość oddziałów terenowych TVP oraz wdrożyć pomysł urucho-
mienia kanału regionalnego. W końcu udało się stworzyć projekt 
osiemnastogodzinnego programu realizowanego przez oddziały 
terenowe. Został powołany Ośrodek Programów Regionalnych, 
który zajmuje się koordynacją programową, ale same audycje 
realizowane są w poszczególnych oddziałach. 1 września br. TVP 
Regionalna ruszyła.

Jak wygląda ramówka nowego kanału?
Cztery, a w niedzielę ponad pięć godzin, to programy autorskie 

przygotowywane przez poszczególne ośrodki, natomiast pozostałe 
12, 13 godzin to pasma wspólne. Szczególnie polecam programy 
informacyjne i publicystyczne takie jak: wieczorne „Dziennik Regio-
nów” czy „Echa Dnia”, oraz dobrze już znane widzom audycje „Mło-
dzież Kontra”, „Raport z Polski” i „Telekurier”.

A jaki udział ma w tworzeniu ramówki tVP regionalna telewizja 
Szczecin?

Szczecin ma jako pasmo wspólne jeden z najważniejszych pro-
gramów informacyjnych „Co niesie dzień”. Jest to poranna audycja, 
a w niej informacje ze wszystkich regionów kraju. Pojawiła się także 
paleta programów publicystycznych, w tym programy: „Bez barier” 
poruszający problemy osób niepełnosprawnych, „Klub srebrnego 
włosa”, którego bohaterami są osoby starsze. TVP Szczecin ma też 
w swojej ramówce lifestylowy program na żywo „Zawsze po, 18: 00” 
w którym prowadzący poruszają ciekawe tematy i goszczą hobby-
stów, artystów, stylistów i mistrzów kuchennych przepisów.

telewizja regionalna jest też dostępna na platformie hybrydo-
wej. telewizja hybrydowa łączy treści dosyłane przez nadawcę te-

lewizyjnego z tymi dostępnymi przy użyciu internetu. w pewnym 
sensie widz sam decyduje, co w danym momencie chce oglądać.

Zgadza się. Istota telewizji hybrydowej polega na tym, że łączymy 
program bieżący z możliwościami, jakie stwarza szerokopasmowy 
Internet. Dzięki temu np. cały piętnastominutowy wywiad, który 
w normalnej telewizji zostanie pokazany krótko, w telewizji hybry-
dowej będzie odtworzony w całości. Wystarczy podłączyć telewizor 
z odpowiednim oprogramowaniem do anteny i sieci internetowej. 
Klikając sami decydujemy, którą wersję chcemy obejrzeć. Telewi-
zja hybrydowa może być świetnym narzędziem edukacyjnym, np. 
w nauce języków obcych, gdzie oglądając jakiś program, możemy 
wybrać opcję z tłumaczeniem na wybrany przez nas język.

nowa telewizja to także nowe technologie. Stworzyliście spe-
cjalną aplikację na smartfony i tablety, dzięki której użytkownicy 
mogą oglądać wasze programy.

Aplikacja jest bezpłatna i można ją ściągnąć ze strony www.tvp-
stream.tvp.pl. Dzięki niej, na nośnikach, możemy oglądać programy 
nadawane z dowolnego oddziału telewizji regionalnej, z każdego 
miejsca w kraju oraz poza jego granicami. Wszędzie tam, gdzie jest 
dostępny internet szerokopasmowy. 

We wrześniu Telewizja Polska uruchomiła nowy kanał TVP Regionalna. Podczas 18 
godzin programu tworzonego przez wszystkie ośrodki regionalne można oglądać 
programy TVP Szczecin. O szczegółach opowiedział dr Marian Zalewski, członek zarządu 
TVP, pomysłodawca nowego kanału - TVP Regionalna.

Bliżej, więcej, nowocześniej

s

Marian Zalewski jest absolwentem Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 
1994-1997 pełnił funkcję doradcy Prezesa Rady 
Ministrów i Wiceprezesa Rady Ministrów, był 
dwukrotnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej 
TVP S.A., a następnie członkiem Zarządu TVP S.A. 
(1998-2000). Dwukrotnie powołany do Rady Progra-
mowej TVP. Od 2011 r. ponownie wszedł 
w skład zarządu TVP. Odpowiada za Ośrodek 
Programów Regionalnych, Ośrodek TVP Technologie, 
Agencję Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, Biuro 
Prawne oraz Oddziały Terenowe TVP S.A.

ROZMAWIAłA: ANETA DOLEGA
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enomen Bombayu nie tylko opiera się na dobrym je-
dzeniu, klimacie i profesjonalnej obsłudze. To biznes 
rodzinny, z gastronomicznymi korzeniami, który stwo-
rzyła Anita Agnihotri. Jej syn Mariusz łuszczewski, idąc 
za ciosem, otworzył restaurację z tajskimi potrawami – 

Buddha Thai & Fusian Restaurant, z podobnym efektem.
– Zostałem wychowany w rodzinie gastronomicznej. Już od małe-

go byłem nauczany poruszania się w tej branży – tłumaczy właściciel 
Buddha Thai. –

Początki mojej kariery były związane z hotelarstwem i gastrono-
mią. Praktykę zawodową zdobywałem pracując dla sieci holiday Inn 
i Inter Continental. Mam to we krwi.

W obu miejscach każdy klient może czuć się wyjątkowo. To stra-
tegia, która sprawdza się w praktyce.

– Jesteśmy nauczeni jak dbać o gości. Nasi klienci przyzwyczajeni 
są do indywidualnego serwisu – wyjaśnia Mariusz łuszczewski. – Je-
śli gość zażyczy sobie np. wodę mineralną, której nie mamy w kar-
cie, to potrafimy specjalnie dla niego taką wodę przywieźć.

Dbanie o klienta w restauracji to przede wszystkim dbanie o jego 
podniebienie. Podstawą dobrej kuchni jest jej szef i personel, który 
mu pomaga w przygotowaniu potraw.

– Wszyscy nasi kucharze, w obu restauracjach, pochodzą z krajów 
skąd pochodzą dania i są profesjonalistami w swoich fachu – za-

chwala łuszczewski. – Nie mam zwyczaju wymiany pracowników. To 
się raczej nie zdarza. Jesteśmy trochę jak rodzina. Pracujemy razem, 
każdy może polegać na sobie. Szef kuchni jest również dostępny 
dla naszych gości, bo zdarza się czasem, że klient chce wiedzieć czy 
akurat ta zupa, która zamówił, pochodzi z tej części Bangkoku, którą 
odwiedził podczas wakacji.

Interes rodzinny się rozrasta. łuszczewski ma w planach otworzyć 
kolejną restaurację, opierając się na sprawdzonym systemie, że 
wszystko musi być oryginalne i na wysokim poziomie.

– To będzie egzotyczna restauracja z potrawami z Ameryki Połu-
dniowej, ale nie mogę jeszcze zdradzić, z której jej części – dodaje 
szef Buddha Tai.                                                                                        ad

Prawie dwadzieścia lat temu na gastronomicznej mapie Szczecina pojawiła się restaura-
cja, która zmieniła gusta kulinarne szczecinian. Bombay był pierwszym lokalem serwują-
cym swoim klientom potrawy kuchni hinduskiej. Z sukcesem.

Wszystko zostaje w rodzinie
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Słoneczna Przystań to osiedle dla osób, które zmęczyły się miejskim gwarem, cenią sobie 
wolny czas i chcą spędzić go w przyjemny sposób. Malowniczy widok na dolinę Odry jest 
jedną z atrakcji nowego osiedla w podszczecińskim Siadle Dolnym.

Informacje w sprawie sprzedaży domów: tel. 601 561-777, www.tlsdeveloper.pl

Oaza relaksu

d o centrum miasta dojedziemy w 12 minut, bez 
korków i utrudnień. Podczas weekendu można 
wybrać się na wycieczkę rowerową lub spacer do 

pobliskiego Siadła Dolnego, gdzie można zacumować żaglówką 
lub jachtem. Osiedle, to nie tylko piękna panorama, ale też idelane 

warunki do mieszkania. Wyposażone jest w wodę, prąd, gaz, ka-
nalizację, w tym deszczową. Ponadto, posiada ciąg pieszo-jezdny, 
ogrodzenie, oświetlenie uliczne i wspólną zieleń. Każdy z wybudo-
wanych domów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb jego 
mieszkańców i spełnia wszelkie wygody. 
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R E K L A M A

 
o pierwszy projekt w regionie zakładający rozwój 
dialogu społeczno-gospodarczego, kompleksowe 
badania trendów rozwojowych oraz wypracowanie 
nowoczesnych metod zarządzania zmianą gospo-

darczą. Ma on na celu określić problemy społeczne i gospodarcze 
województwa zachodniopomorskiego a także zbudować silne 
partnerstwo między lokalnymi przedsiębiorstwami a różnymi orga-
nizacjami, które działają bądź chcą działać na rzecz rozwoju regio-
nu. Jak twierdzą autorzy projektu, dialog społeczno-gospodarczy 
pozwoli lepiej oceniać potencjał naszego województwa, przewi-
dywać nadchodzące zmiany gospodarcze a ponadto wypracować 
przyszłościowo najlepszą strategię rozwoju. Udział w projekcie, 
pozwala na nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń 
między przedsiębiorstwami, wykorzystanie opracowanych strategii 
rozwoju a także promocję własnej firmy. Więcej o projekcie można 
przeczytać na stronie www.obserwatoriumzmiany.pl .

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

1500 firm zrzeszonych, do których na wrześniowej Radzie Północ-
nej Izby Gospodarczej dołączyło kolejnych 78 podmiotów to najlep-

szy potwierdzenie siły całej organizacji. Izba jest niezależną instytucją 
powołaną, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej 
przedsiębiorców. We wrześniu zorganizowała 7 bezpłatnych szko-
leń, stale zapewnia bezpłatne formy promocji dla swoich członków 
i wsparcie w postaci konsultacji i doradztwa. W ubiegłym miesiącu 
odbyło się także jedno z dwóch największych wydarzeń Izby – „Czas 
na herbatkę” oraz 8 innych spotkań integrujących przedsiębiorców 
Izby. Od kilku tygodni działa także nowy projekt  BiznesKarta. 

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Północną Izbą Gospodarczą znajdują się na stronie internetowej: www.izba.info

Obserwatorium zmiany 
gospodarczej
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Już ponad 1500 podmiotów zrzeszonych w Izbie
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p
Ze świecącym barem

Od lewej: Adam Grochulski, animator kultury, Beata Mikołajewska – Wieczorek 
(TVP), Danuta Grochulska, Dariusz Wieczorek radny Sejmiku

Joanna Skrzyniarz (RE‘ Form)

Od lewej: Leszek Widawski, Agnieszka Vanhoefen, mec. Marek Mikołajczyk Michał Stankiewicz, współwłaściciel Kafe Jerzy, Marcin Nalewaj, Magdalena Stankiewicz (TVP)

Od lewej: Jarosław Narkevic,  wicemarszałek Sejmu Litwy z małżonką 
w rozmowie  z mec. Włodzimierzem Łyczywkiem,  Dziekanem ORA

Dorota Kowalczyk, Technopark Pomerania i red. 
Dariusz Staniewski z Kuriera Szczecińskiego

Magdalena Stankiewicz (TVP) 
i Wojciech Patora (RajskiOgród)

 Maciej Kaczyński (BTC Sp. z o.o.), Hanna Zdanowicz, Norbert Nowak 

Od lewej: Tomasz Kowalczyk, red. naczelny Kuriera Szczecińskiego, Łukasz 
Parol, dziennikarz Kuriera, Leszek Widawski, mec. Marek Mikołajczyk

Zespół Dental Implant Aesthetic Clinic: dr Marek Froelich, Aleksandra Wojczyńska, 
Iwona Drążkiewicz, Katarzyna Sulikowska, dr Volker von Zitzewitz

Magda Chrobrowska, współwłaścicielka Kafe Jerzy i Kinga Nalewaj
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Autorzy wnętrza, Olga Sietnicka, projektantka, Miłosz Raczyński, architekt

o blisko 11 latach działalności Kafe Jerzy zmienił swoje oblicze. 
Świeżo wyremontowany lokal ze swojskiego klimatu przeisto-

czył się w nowoczesne, modne wnętrze, pełne kolorów. Sercem lo-
kalu jest podświetlany bar. Autorami zmian są: projektantka wnętrz 
Olga Sietnicka i architekt Miłosz Raczyński. Na oficjalnym otwarciu 
zjawili się licznie zarówno dotychczasowi bywalcy jak i nowi goście, 
wśród nich Jarosław Narkevic, wicemarszałek Sejmu Litwy. O mu-
zyczną część zadbał Kafe Jerzy Band, firmowy zespół klubu.         br
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ax Mara obchodzi okrągły jubileusz, w tym roku minęło do-
kładnie 10 lat od powstania butiku tej znanej marki.Świę-

towano ją uroczyście, rodzinnie i z klasą. humory dopisywały, nie 
zabrakło wykwintnych dań z restauracji Bohema, pysznego tortu 
i orzeźwiającego wina Prosecco Valdo. Były także toasty i tradycyjne 
„ Sto Lat”. Na pożegnanie każda z zaproszonych pań dostała upomi-
nek.                                                                                                             imj

restiżowa ekipa została zaproszona na wyjątkowy wieczór. 
Wyjątkowy, bo z ekipą zespołu Perfect, który następnego dnia 

grał  w szczecińskim amfiteatrze. Były rozmowy o przeszłości i  przy-
szłości Perfectu, barwne anegdoty i uściski… rozdawane szczodrze 
przez lidera grupy  Grzegorza Markowskiego. Legenda polskiego 
rocka napisała też specjalną dedykację dla czytelników Prestiżu. 
Zaproszeni goście bawili się wyśmienicie, a nazajutrz oklaskiwali 
zespół na koncercie, który trwał ponad trzy godziny i nie odmawiał 
publiczności bisów.                                                                                 imj

m

p

Max Mara świętuje

Perfect po godzinach
Wspólnicy Max Mara: Krystyna Figura- Zdanowicz, Włodzimierz Zdanowicz, Anna Karbowińska

Od lewej: Jan Stankiewicz (Stargum), Izabela Włochowicz - doradca klienta korporacyjnego PKO 
BP w Szczecinie, Anna Wittka – Jeżewska, dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego BP 
w Szczecinie

Od lewej: prowadzący spotkanie Marcin Kowalski, dziennikarz ekonomiczny, 
Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, Beata Radziwanow-
ska dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP w Szczecinie, Tomasz 
Cemel, dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Poznaniu

Ewa Bieganowska , Joanna Skrzyniarz 
(Re’Form), Ewa Kaziszko (Re’Form) Luiza Yasuda , Krystyna Figura - Zdanowicz 

Od lewej: Jolanta Perowić, szef kuchni restauracji Bohema serwuje tort urodzinowy

Robert Gwiazdowski, prezydent 
Centrum im. Adama Smitha

Menedżer Dinners Club Monika Grabow-
ska, od lewej: Lidia Ligarska, Kazimierz 
Ligarski, właściciele aptek w Koszalinie, 
Sianowie i Kołobrzegu
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ramach promocji konkursu Młoda Marka Sukcesu organi-
zowanego przez Rzeczpospolitą, którego partnerem głów-

nym i fundatorem nagrody jest PKO BP – w hotelu Park odbyło się 
spotkanie biznesowe. Główną nagrodą w konkursie jest warta 400 
000 zł kampania reklamowa dla Młodej Marki Sukcesu. Podczas 
spotkania gościem specjalnym był Robert Gwiazdowski, komenta-
tor gospodarczy w Centrum im. Adama Smitha, który w bardzo przy-
stępny dla ogółu słuchaczy sposób, przedstawił obecną sytuację 
ekonomiczną w Polsce i na świecie. Dodatkową atrakcją spotkania 
była możliwość wylosowania atrakcyjnych nagród ufundowanych 
przez partnerów imprezy, były to m.in. butelka whisky firmy Chivas, 
samochód Mercedes na weekend, roczny abonament na usługę 
Navi Expert oraz zegarki Edifice i Sheen.                                           Imj

w
PKO BP promuje młodych

Organizator wieczoru Adam Grochulski 
z Grzegorzem Markowskim 

Jarosław Gaszyński, fotoreporter 
Prestiżu w czułych objęciach 
legendy polskiego rocka

Kameralna ekipa i Perfect

Perfect porwał publiczność

Grzegorz Markowski ze swoją menedżerką 
Agnieszką Jaworską
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oniec lata na polu golfowym Binowo Park upłynął nie tylko 
na „konkursowym” bieganiu do dołków. 12 września odbyła 

się impreza Greenfield Open 2013. W jej skład wchodziła konfe-
rencja na temat korzyści płynących z inwestycji na terenie naszego 
województwa. Uczestników powitali marszałek Olgierd Geblewicz 
oraz burmistrz Gryfina henryk Piłat. Po konferencji przyszedł czas na 
część mniej formalną - akademię golfa i turniej golfowy.              kds 

k

„c

Golf inaczej

Herbatka z klasą

 Miłośniczka golfa radna Małgorzata Jacyna 
– Witt z senatorem Sławomirem PreissemGolf dodaje skrzydeł…

Od lewej: wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich i prezes PiG Dariusz Więcaszek

Od lewej: Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia, Paweł Szynkaruk, dyrektor PŻM, 
Bogusław Rogowski, prezes Biznes Club Szczecin, Henryk Piłat, burmistrz Gryfina, Anna 
Polak – Kocińska, wiceprezes PAiIZ, Maciej Szabałkin, wiceburmistrz Gryfina Mirella Palmi, Robert Owczarzak, Irina Czuchrij - Górska 
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Od lewej: Julia Kępisty i Paweł Rozmarynowski z Kępisty Quartet odbierają 
nagrodę w kategorii nagroda publiczności w konkursie „Potyczki Brzmień”. 
Nagrodę wręczają: prezes PiG Dariusz Więcaszek, dyrektor Baltic Neopolis 
Orchestra Emilia Goch i Katarzyna Krakowiak z Jazz z Nordea

Od lewej: Agata Maślak, Paweł Bączkowski i Robert Siedziaszko (Berserkers Team), mistrz 
MMA federacji KSW Michał Materla, Paweł Gracz (Berserkers Team), Agnieszka Nawrocka

Nagrodzeni za działania na rzecz łączenia biznesu i kultury: Jan Kozło wski Przedsiębiorcy 
właściciel autoryzowanych salonów Lexus, Toyota wraz z żoną Małgorzatą,  Mirosław 
Sobczyk, prezes Zapol oraz producent estradowy Adam Grochulski z żoną Danutą

Zespół Curcuma, zdobywca głównej nagrody

Zawodnicy Husarii Szczecin wsparli akcję krwiodawstwa 
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zas na herbatkę” – to ostatnia plenerowa impreza jaką 
zorganizowała koło swojej siedziby Północna Izba Go-

spodarcza w tym roku. Na wchodzących gości czekała kula z nie-
spodziankami, każdy z nich miał szansę na otrzymanie drobnego 
upominku. Dmuchane zamki i trampolina, malowanie twarzy i le-
pienie z gliny cieszyły się największą popularnością wśród dzieci. 
Dorośli próbowali swoich sił w siatkówce plażowej, golfie, testowali 
hybrydowe samochody. Działał również mobilny punkt poboru krwi. 
W ciągu kilku godzin oddano prawie 15 litrów krwi. Wieczorem na 
scenie zaprezentowały się zespoły wybrane przez muzycznych am-
basadorów. Nagrodę główną otrzymał rockowy zespół Curcuma. 
Nagroda publiczności trafiła do Kępisty Quartet.                             ad
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Zmiany na ekranie

Pszczółka maja na Wałach

Przemysław Saleta z prowadzącymi: Aleksandrą Kopińską 
– Szykuć (Teatr Polski) i Marcinem Prokopem
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mieniamy się dla państwa” – to hasło nowej ramówki TVP 
Szczecin. Podczas uroczystej inauguracji na żywo transmi-

towanej ze studia przy ul. Niedziałkowskiego widzowie i zaproszeni 
goście dowiedzieli się też o nowym kanale TVP Regionalna.        ad

„z

ożegnanie lata z Teatrem Polskim pełne czaru i magii, wśród 
dźwięków muzyki filmowej poprowadził wraz z Aleksandrą 

Kopińską- Szykuć, Marcin Prokop. Przemysław Saleta w pokazowej 
walce „zatrzymał” przejeżdżający właśnie tramwaj, a iluzjonista Ma-
ciej Pol „pokroił” panią z widowni. Za to Sylwia Różycka, w pięknej 
kreacji, niczym gwiazda kina lat czterdziestych, przybyła pod scenę 
zabytkowym DKW i zaśpiewała „Life is a cabaret”. Jednak czym był-
by ten wieczór bez Zbigniewa Wodeckiego, który jak nikt inny pode-
rwał widownię, grając na skrzypcach żywiołowego Czardasza i śpie-
wając… „Pszczółkę Maję”.                                                                      kds 

p

Mirosław Sobczyk (Zapol), Izabela Magiera 
Jarzembek, red. nacz. Magazynu Prestiż

Krzysztof Bobala (Agencja 
Reklamowa BONO)

Rzeczniczka Uniwersytetu Szczecińskiego 
Julia Poświatowska, Tomasz Kowalczyk, 
red. nacz. Kuriera Szczecińskiego

Sylwia Różycka, aktorka Teatru 
Polskiego ze Zbigniewem Wodeckim

Michał Janicki trenuje choreografię 
przed występem

Od lewej: prezydent Szczecina Piotr Krzystek, senator 
Norbert Obrycki, posłanka Renata Zaremba

Albin Majkowski  (rada programowa TVP Szczecin), Anastazja 
Patora (Rajski Ogród), w tle Jorgo Apostolu  (Bio - Produkty)

Marian Zalewski - Członek Zarządu TVP SA, Maria 
Bartczak - Dyrektor Naczelny TVP Szczecin

Od lewej: aktor Cezary Morawski, Elżbieta Wojciechowska - 
Włodarczyk (TVP Szczecin), Jakub Gwit (TVP Szczecin)

Od lewej: Wojciech Hawryszuk 
(rada programowa TVP Szczecin) 
i satyryk Henryk Sawka 

Od lewej: Sławomir Piński (Binowo 
Park), Adam Grochulski (Entur)

Od lewej: Wojciech Patora (Rajski Ogród), 
Małgorzata Kupis (TVP Szczecin)

Jak wjechać na scenę to z fasonem. Sylwia 
Różycka w pięknej, zabytkowej DKW

Blues Brothers czy Man in Black? Od lewej: 
Filip Cembala, Piotr Bumaj - aktorzy Teatru 
Polskiego
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Dyrektor naczelna filharmonii Dorota 
Serwa i wiceprezydent Krzysztof Soska

W ożywionej dyskusji Aleksandra 
Nieżychowska – Stankiewicz, 
(Chór Collegium Maiorum)

Monika Krupowicz (Open Gallery) 
z bohaterem wieczoru Leszkiem Żegalskim

Dyrektor Muzeum Narodowego Lech 
Karwowski w rozmowie z Dorotą Serwą 
i wiceprezydentem Krzysztofem Soską

Orkiestrą kierowała nowa dyrygent 
filharmonii Ewa Strusińska

Attilio Di Poce, Mateusz Rogoziński -muzycy 
ze Stowarzyszenia Orkiestra Jazzowa

anfary, dostojni goście i piękna pogoda towarzyszyły inaugu-
racji nowej siedziby spółki hKL Dekoracja Okien. W uroczy-

stości udział wzięli marszałek Olgierd Geblewicz, prezydent Piotr 
Krzystek, klienci i dostawcy spółki, pracownicy, rodzina i przyjaciele. 
Po otwarciu złożono okolicznościowe wpisy do księgi pamiątkowej, 
po czym wszyscy goście zwiedzili zakład.                                           ad

końcu sierpnia odbyło się w galerii sztuki Open Gallery 
Moniki Krupowicz, uroczyste otwarcie wystawy Leszka Że-

galskiego zatytułowanej „ Fascynujący Barbarzyńca”. W tle nastrojo-
wej muzyki jazzowej, goście galerii podziwiali ponad dwadzieścia 
prac artysty, w tym kilka najbardziej znanych wielkoformatowych 
obrazów malowanych na plandekach. Artysta zwany przez niektó-
rych krytyków „obrazoburcą” i „skandalistą” nikogo nie pozostawił 
obojętnym.Przy lampce wina odbywały się gorące dyskusje o pre-
zentowanych pracach.                                                                           kds

owa pierwsza dyrygentka Filharmonii Szczecińskiej – Ewa 
Strusińska poprowadziła orkiestrę podczas inauguracyj-

nego koncertu. Ze sceny popłynęła muzyka Wagnera, Straussa 
i Beethovena. Tego ostatniego mistrzowsko wykonała wybitna pia-
nistka Plamena Mangova. W przerwie koncertu odbył się bankiet 
na którym spotkały się osobistości ze świata kultury i polityki oraz 
melomani.                                                                                                  ad
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Nowe okna, nowa siedziba

Fascynujący BarbarzyńcaInauguracja z klasą

Wręczenie przez udziałowców tablicy upamiętniającej budowę nowej siedziby 
firmy. Od lewej: Krzysztof Krawczyk (HKL Dekoracja Okien), Leon Boer,jeden 
z udziałowców firmy i Maurice van Bladel, reprezentant młodszego pokolenia HKL

Przemawia Piotr Krzystek. Od lewej: Hans van Bladel i Leon Boer – udziałowcy, Krzysztof 
Krawczyk, prezes HKL. W tle: żony udziałowców oraz młodsze pokolenie HKL, Olgierd 
Geblewicz, marszałek województwa, ksiądz prałat wikariusz biskupi Aleksander Ziejewski
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 Przemawia prezes zarządu HKL Krzysztof Krawczyk

Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: udziałowiec Leon Boer, 
udziałowiec Hans Van Bladel, prezes zarządu Krzysztof Krawczyk

Od lewej: Olgierd Geblewicz, marszałek województwa, Krzysztof Krawczyk 
(HKL Dekoracja Okien), prezydent Piotr Krzystek i Ewa Krawczyk (Luxan)

Justyna Siwińska (Open Gallery), Dorota 
Kowalczyk (Technopark Pomerania)

Robert Krupowicz (burmistrz Goleniowa), 
Beata Styś (BWG EBIT Sp. z o. o.)
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SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2 
 
SALONY SAMOCHODOWE 
 
BMW i MINI dealer Bońkowscy, przy rondzie Hakena
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 Łopiński, ul. Madalińskiego 7 
 
BIURA PODRÓŻY 
 
Apollo Tour, al. W. Polskiego 50
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
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85
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 
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
AGMED, ul. Grafitowa 4
AGMED, ul. Graniczna 24 
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 
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
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
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
VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1
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 
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
Strefa Urody Patrycja Jabłońska, ul. Topolowa 2B
Studio Affinage pl. Zycięstwa 1 
Studio KALE, ul. Modra 90/1
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 Club Music Place, 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 SAS, pl. Rodła 10 
Villa Hoff Wellness & Spa, ul. Słoneczna 3, Trzęsacz 
 
KLUBY FITNESS 
 
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
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
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. jagiellońska 96
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 
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 
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
Bevelin Klinika Urody, ul. Ściegiennego 28/3 
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 
Marena Wellness & SPA, ul. Turystyczna 1 Międzywodzie
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, ul Za Wiatrakiem 4A 
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 



Paris

SKÓRA
NATURALNA

Carris

Nowoczesne meble w atrakcyjnej cenie

www.beliani.pl
Zawsze atrakcyjne ceny

Szyba dostawa na terenie Do 5 lat gwarancji

DNI

SKÓRA
NATURALNA

SKÓRA
NATURALNA

1’999
4’999

3’199
4’999

3’999
6’999

2’499
4’599

2’499
4’499

2’399
4’699

6’699
9’999

2’399
4’799

1’999
4’599

SKÓRA
NATURALNA

SKÓRA
NATURALNA

SKÓRA
NATURALNA

SKÓRA
NATURALNA

JESIENNY
RABAT

100 PLN RABATU  NA
   ZAKUPY  W  NASZYM  SKLEPIE

na cały asortyment ważny do 31.10.2013, Kod P001*






