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ziś będzie o sztuce. A do-
kładnie o malarstwie. Co 
decyduje o tym, że artysta 
staje się sławny? Co spra-
wia, że dzieło jest ponad-
czasowe? Piszę to nie bez powodu, bowiem 

w Szczecinie żył i tworzył człowiek wyjątkowy i niemal kompletnie 
przez Szczecin zapomniany. Sama przyznaję ze wstydem, że pew-
nie nic bym o nim nie wiedziała, gdyby nie Daniel Źródlewski, który 
wpadł kiedyś do redakcji z okrzykiem: „Iza! Mamy swojego szcze-
cińskiego Van Gogha!”

Chodziło o Alfreda Meistra, który urodził się i tworzył w ubiegłym 
wieku właśnie w Szczecinie. Do tego przyjaźnił się z wybitnymi arty-
stami, był niezwykle przystojny i miał wzięcie w artystycznym świecie. 
Nie miał tylko… szczęścia. Zginął w wieku 27 lat, na froncie pierwszej 
wojny światowej. Nie zdążył przekuć swojego olbrzymiego talentu 
w równie wielki sukces. Oczywiście porównanie Meistra do Vincenta 
van Gogha jest mocno na wyrost, ale patrząc na jego prace widzimy 
coś znajomego. Na pewno inspirował się twórczością mistrzów, bo 

widząc jego dzieła z miejsca przychodzą do 
głowy doskonale znane nazwiska: Paul Gau-
guin, Henri Matisse i właśnie Van Gogh. Bez 
wątpienia Meister miał wielki talent podparty 
gruntownym wykształceniem, bowiem uczył 

się w kolebce sztuki – Paryżu.
Niestety nie znajdziemy w Szczecinie Muzeum Alfreda Meistra. 

Nie ma jego ulicy czy skweru. Nie ma nawet ani jednego dzieła, 
a stworzył ich kilkaset! Większość prac zaginęła… Są ślady, są tropy, 
nie ma konkretów. Być może leżą gdzieś zakurzone na strychach 
szczecińskich domów?

Ale nic straconego. Mamy szanse przywrócić artystę do życia. 
Drugiego życia. Czy ktoś, gdzieś widział jego obrazy? Może war-
to zainicjować poszukiwania na większą skalę? A może świetny 
tekst Daniela Źródlewskiego powstał po prostu po to, byście się 
Meistrem, Drodzy Czytelnicy, zachwycili. Tak jak zachwyciłam się ja. 
Gorąco zachęcam do lektury i ogłaszam: Alfred Meister od teraz 
jest modny!

Izabela Magiera
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Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. Prowadzi ogólnopolskie serwisy w TVP

Czy na pewno 
chcesz zostać 
księżniczką?

a górami, za lasami, za rzekami, nad błękitnym 
morzem było sobie królestwo. Rządził w nim 
mądry król - niestety samotnie, ponieważ 
umarła jego żona. - Ładnie się zaczyna - po-
myślałam. Ja to mam szczęście do oryginal-
nych ludzi w tych pociągach. Rozmawiałyśmy 

tylko o marzeniach kobiet, które nagle dochodzą do wniosku, że 
życie jest nic nie warte. Marzyły, żeby być księżniczkami, a zostały 
kucharkami, niańkami dla dzieci i męża i nawet udanego seksu mu-
szą teraz szukać poza domem. Ich życie to zgrana talia kart. – Kobiety 
uwielbiają się umartwiać. Faceci tego nie cierpią i prawdę mówiąc 
ja też - podkreśliła moja współpasażerka i dalej ciągnęła opowieść.   
Pomyślałam, że bajki ostatnio tysiąc lat temu opowiadała mi mama. 
Czemu nie słuchać ich także w dorosłym życiu… - Królewska para 
miała syna i właśnie w nim ojciec pokładał wszystkie nadzieje zwią-
zane z przyszłością tego baśniowego kraju. Chłopak dorastał, król 
dbał o swój lud, ale był coraz słabszy i chciał oddać wkrótce tron 
ukochanemu synowi. Wiedział, że chłopak jest mądry i dobrze przy-
gotowany.  Brakowało mu tylko żony. Mądrej kobiety, która potrafiła-
by po połowie udźwignąć ciężar odpowiedzialności za królestwo… 
I tutaj można przytoczyć wiele innych bajek: o Kopciuszku czy Kró-
lewnie Śnieżce, które kończą się cudownym ślubem i słowami:... i ja 
tam byłem, miód i wino piłem… A co z kacem następnego dnia? 
Czyli co z dalszym pożyciem szczęśliwej książęcej czy królewskiej 
pary? O tym już w bajkach nie piszą. Za to ten scenariusz układa 
życie i często jest pod górkę, szanowne Panie - marzycielki. – Czy 
znacie bajkę o królu Midasie, który czego nie dotknął wszystko za-
mieniał w złoto, bo takie było jego marzenie? Nie pomyślał jednak 
o konsekwencjach. Podobnie jest z księżniczkami. Dziewczynami za-
mkniętymi w złotej klatce. Trzeba niezwykłego hartu ducha i powo-
łania, by nie zwariować i w koronie czuć się jak ryba w wodzie. Taką 
siłę charakteru na pewno ma Królowa Elżbieta, a wcześniej miała 
Królowa - Matka. Jednak, gdyby zapytać, czy jako kobiety są lub były 

szczęśliwe?... Nie wiadomo jaka byłaby odpowiedź. Dość zauważyć, 
że nigdy nie słyszeliśmy rozmowy na ten temat. Na drugim biegunie 
jest księżna Diana. Miała wszystko: pieniądze, urodę, sławę i swego 
księcia. Nie miała jednak najważniejszego - jego miłości. Była Kró-
lową Ludzkich Serc, ale bez serca swego ukochanego księcia. Co 
warte jest życie bez uczucia? Przysłowia mądrością narodów, więc 
może to właśnie znaczy powiedzenie: pieniądze szczęścia nie dają. 
Czy nadal chcesz być księżniczką, czy może już zaczęłaś dostrzegać 
uroki zwykłego życia poddanego? Grace Kelly, słynna aktorka, która 
u szczytu swej kariery zakochała się w księciu Monako i została naj-
prawdziwszą księżniczką lat 60-tych, po pięknym ślubie zamieszkała 
w pałacu i wkrótce poczuła się przerażająco samotna i nieszczęśli-
wa. Odeszła nawet na jakiś czas od męża, by na nowo odnaleźć 
siebie. Zrozumiała wtedy, że musi nauczyć się tego narodu i miejsca, 
wejść całym sercem w rolę Księżnej Monako. Nauczyła się francu-
skiego, historii kraju. Ciężko pracowała i odniosła sukces. Poddani 
kochają ją do dziś, mimo, że dawno odeszła. Zaimponowała swoje-
mu księciu, odzyskała jego miłość, ale czy była taka, jakiej pragnę-
ła? Znalazła cel w byciu na tronie. Poświęciła siebie. Raz na zawsze 
zrezygnowała z pragnienia powrotu do aktorstwa. Czy Księżnej Gra-
ce się udało? Kochali ją poddani. To sukces, ale jej życie bardziej 
przypominało melodramat niż baśń. Tak więc ”księżniczkowanie” to 
ciężka robota, bez płatków róż pod stopami. Ty - Czytelniczko - wy-
starczy, że będziesz księżniczką we własnym domu, nawet jeśli jest 
to mini - pałac typu M2. Masz też wybór. W zależności od dnia czy 
humoru możesz drzeć się na męża, bo nie obserwuje Cię tysięczny 
tłum. Nie obrażasz więc majestatu. I kto ma lepiej? „Konstytucyjna” 
księżniczka czy Ty, wolna kobieta z tłumu, która może być kim chce? 
Nawet czarownicą. Bierzesz miotłę, czyli sprawy w swoje ręce, czy 
dalej tylko marzysz? 

Do zobaczenia w następnej podróży…

Joanna Osińska

...z



Miła dla oka i podniebienia 
mieszanka baru mlecznego z re-
stauracją. Szybko, smacznie, ta-
nio i dla wszystkich – takie hasło 
przyświeca właścicielom loka-
lu. Bistro z widokiem na Odrę, 
Stare Miasto i Wały Chrobrego 
wieczorem zamienia się w piz-
zerię. Jasne wnętrze, którego 
wystrój nawiązuje do klimatów 
śródziemnomorskich, przycią-
ga dużym, samoobsługowym 
barem. W menu znajdziemy 
śniadania, przekąski na wynos, 
kawę, potrawy bezglutenowe, 
wegetariańskie, tradycyjne zesta-
wy obiadowe oraz dania kuchni 
włoskiej. Karta zmienia się niemal 
codziennie. 
Szczecin, ul. Zbożowa 4 (Lastadia)

Od niedawna w naszym mieście 
możemy poczuć prawdziwy smak 
Tunezji, bo to właśnie stamtąd 
pochodzi oliwa dostępna w sa-
lonie TunisPol. Firma jest jednym 
z wiodących krajowych dystry-
butorów oliwy z oliwek. „Riviere 
d' Or” tłoczona jest w olejarni za-
łożonej w 1928 roku, przez lata 
zdobywającej doświadczenie 
w produkcji oliwy z oliwek extra 
virgine. Naturalna oliwa jest nie 
tylko doskonałym dodatkiem do 
potraw – sprawdza się również 
jako kosmetyk. Dostępna jest 
także w wersjach smakowych, 
np. cytrynowej, czosnkowej i pa-
prykowej. Sklep prowadzi także 
sprzedaż internetową. 
Szczecin, ul. 5 Lipca 16

Nowy butik z elegancką konfek-
cją cenionych, włoskich marek 
– Elisabetty Franchi i Betty Blue. 
Wypełnia lukę na rynku salo-
nów z wysmakowaną modą dla 
pań młodych duchem. Pięknie 
wyeksponowane w nowo urzą-
dzonym wnętrzu ubrania odzna-
czają się nie tylko oryginalnym 
krojem i wzornictwem, ale też 
wysoką jakością materiałów. 
Spora przestrzeń, przyjemne 
oświetlenie, minimalistyczny, ale 
przede wszystkim bardzo sty-
lowy wystrój wnętrza sprzyjają 
zakupom. Klientki mogą liczyć 
na fachową i miłą obsługę, która 
pomoże dopasować eleganckie 
stroje na każdą okazję.
Szczecin, ul. Bogusława 13/1

Nadodrzańska kawiarenka, 
której specjalnością są lody 
własnej produkcji i własno-
ręcznie pieczone ciasta. Dzięki 
przygotowywaniu wypieków na 
miejscu lokal słynie z pysznego 
zapachu świeżych drożdżó-
wek, ale i bułeczek, bo można 
w nim przekąsić także pożywne 
i całkiem wytrawne śniadanie. 
Kawiarnia oferuje także gofry 
i inne, różnego rodzaju dese-
ry oraz kawę, belgijskie piwo 
Grimbergen i kolorowe drinki. 
Klienci chwalą miłą atmosfe-
rę miejsca, subtelny wystrój, 
uprzejmą obsługę i piękną lo-
kalizację.
Szczecin, ul. Jana z Kolna 7, Bul-
war Chrobrego nad Odrą

Trattoria Toscana TunisPol Bella ModaBulwar Cafe

R E K L A M A

nowe miejsca 9 

ul. Narutowicza 16 a  •  70 - 240 Szczecin
tel.: 91 4 330 776  •  klinika@dr-gajda.pl

OD PONAD 30 LAT ŚWIADCZYMY USŁUGI
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

W PEŁNYM ZAKRESIE STOMATOLOGII 
DLA DOROSŁYCH I DZIECI.



nych barwach. Angelika i w takiej kreacji 
prezentuje się wspaniale i moim zdaniem 
ma duże szanse w finale.

To nie pierwsze spotkanie obu pań. An-
gelika jest ulubioną modelką projektantki. 
Prawdopodobnie nie raz jeszcze zobaczy-
my efekty współpracy tego wyjątkowego 
duetu.                                                              ad

uż 7 października dowiemy się czy 
piękna szczecinianka Angelika Ogry-

zek zdobędzie koronę Miss Grand Interna-
tional 2014. Finał konkursu odbędzie się 
w Bangkoku. O koronę walczyło niemal 
100 dziewczyn z różnych państw świata 
w tym finalistka Miss Polski 2011 Angelika 
Ogryzek.

Angelika zabrała ze sobą ponad dwa-
dzieścia kreacji, które przygotowała dla niej 
szczecińska projektantka Monika Boska – 
Nowakowska.

– Przygotowałam dla Angeliki sukienki 
i spódniczki, właściwie na każdą okazję – 
mówi projektantka. – Są wśród nich suknie 
balowe, koktajlowe i spódniczki z góralski-
mi motywami, które nasza miss nosi na co 
dzień. Prawdziwą perełką kolekcji są su-
kienki w barwach narodowych. Seksowne 
i jednocześnie nawiązujące do tradycji.

– Angelika wygląda w nich oszałamiają-
co – wyznaje Monika Boska – Nowakowska. 
– Przygotowałam też dla niej jedną suknię 
bardziej… bogatą. W Tajlandii modny jest 
styl glamour, błyszczące suknie w intensyw-

j

Boska Angelika
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ktorka i piosenkarka, Izabela Troja-
nowska, wzięła udział w najnowszej 

kampanii reklamowej marki Henri Lloyd.

Aktorka znana obecnie głównie z roli 
Moniki w serialu „Klan” jest krewną Henryka 
Strzeleckiego, założyciela marki, która od lat 
50-tych produkuje profesjonalną odzież dla 
żeglarzy. Od lat 80-tych firma tworzy także 
kolekcje, które bazując na motywach że-
glarskich odznaczają się klasycznym stylem 
i zapewniają wszystkim odrobinę subtel-
nego luksusu. Praktyczny i ponadczasowy 
charakter odzieży sportowej sygnowanej 
marką Henri Lloyd został doceniony we 

A
Nowa twarz 

Henri’ego Lloyda
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wrześniu 2014 roku podczas poznańskiej 
Gali Polskiej Mody, na której firma otrzy-
mała statuetkę „Kreatora Mody”. Wyraziste 
nadruki w damskiej części najnowszej ko-
lekcji AW 14 podkreślają kobiecy styl kon-
fekcji. Cała oferta stworzona jest z wysokiej 
jakości materiałów, w subtelnej kolorystyce, 
inspirowanej jesiennymi barwami natury. 
Izabela Trojanowska jest fanką marki od lat. 
Docenia wysokogatunkowe materiały i bo-
gatą gamę kolorystyczną. Osobiście wypró-
bowała i poleca pomarańczową, puchową 
kurtkę, płaszcz z włoskiej wełny oraz mali-
nową sukienkę z wełny z dodatkiem kasz-
miru. Piosenkarce towarzyszył w sesji sir 
Ben Ainslie, czterokrotny mistrz olimpijski, 
wielokrotny mistrz świata w żeglarstwie.   kt



mowych, np. na powstającej nowej adapta-
cji „Frankensteina” z Jamesem McAvoyem 
i Danielem Radcliffem w rolach głównych.

- Z Kasią i Remikiem znamy się od daw-
na. Nie tylko oni są przykładem na to, że ze 
Szczecina pochodzą utalentowani ludzie 
i wcale nie trzeba stąd wyjeżdżać , by robić 
naprawdę mocne rzeczy. Magdę polecili 
mi właśnie oni – mówi autorka albumu. – 
Ta wspaniała dziewczyna, która robi pięk-
ne rzeczy zgodziła się od razu i co mnie 
ogromnie zaskoczyło postanowiła to zrobić 
wyłącznie dla przyjemności. 

Podobnie modelki, w tym dwie szczeci-
nianki Magdalena Andruszkiewicz i Ange-
lika Ogryzek, które biorą udział w sesjach 
wyłącznie dla samego prestiżu. Dziewczyny 
przyjeżdżają z całej Polski.

Druga część „Pałacu Kolorów” będzie 
różniła się od pierwszej. Tym razem autorka 
postawiła na sesje beauty. Ma być bajkowo, 
ekscentrycznie i bardzo stylowo. Widzieli-
śmy niewielki fragment tego projektu i za-
powiada się naprawdę niezwykle...          ad 

Grzegorz od lutego współpracuje z ka-
nałem TVP Rozrywka, gdzie realizuje swój 
autorski program „Szperacze.tv”, który 
prowadzi razem ze znaną konferansjer-
ką i artystką kabaretową, Katarzyną Pia-
secką. 12 października rusza drugi sezon 

programu, który cieszy się rosnącą popu-
larnością, a to nie koniec telewizyjnych 
sukcesów naszego rysownika. Dwa tygo-
dnie temu wystartował odcinkowy cykl pt. 
„Szperacze w Pytaniu”, który Grzegorz Dol-
niak prowadzi raz w tygodniu na antenie 
TVP2 w ramach niesamowicie lubianego 
i chętnie oglądanego „Pytania na śnia-
danie”. Zarówno we własnym programie, 
jak i w telewizji śniadaniowej, prezenterzy 
przedstawiają najzabawniejsze fragmen-
ty nagrań, „wyszperane” z archiwów TVP. 
Widzowie mogą się z nimi cofnąć do lat 
80-tych i 90-tych. Dodatkowo w „Pytaniu” 
humorystyczne materiały prezentowane 
są zaproszonym gwiazdom. Pierwszym 
gościem programu był Tomasz Jachimek. 
Życzymy dalszych sukcesów!                     kt

spółpracująca  również z Presti-
żem makijażystka Dorota Kościu-

kiewicz – Markowska pracuje nad drugą 
częścią „Pałacu Kolorów”, kolekcjonerskie-
go albumu, w którym opublikowała swoje 
autorskie makijaże. Tym razem do współ-
pracy udało jej się namówić elektryzujące 
trio artystów: duet fotograficzny Kozdra & 
Baczulis oraz stylistkę włosów Magdalenę 
Tucholską.

Remi Kozdra & Kasia Baczulis to dwoje 
pochodzących ze Szczecina fotografów, 
którzy robią zawrotną karierę w Paryżu 
(od red. byli bohaterami jednego z nume-
rów Prestiżu). Ich prace publikują najlep-
sze magazyny o modzie, takie jak Elle czy 
Papercut, współpracują z równie dobrymi 
agencjami modelek jak D’Vision. Natomiast 
Magdalena Tucholska na co dzień pracuje 
w Londynie. Jej stylizacje publikowało m.in. 
Harper’s Baazar, pracowała dla marki Louis 
Vuitton. Można ją spotkać na planach fil-

a jego stronie przeczytamy „Kaba-
reciarz z wyboru, konferansjer z po-

wołania, animator kultury z zacięcia, solista 
z nadania, rysownik z zaskoczenia”. Grze-
gorz Dolniak, twórca grafiki do felietonów 
Prestiżu, rozpoczął karierę w telewizji.

w

N

Pałac gwiazd

Dolniak szpera 
w telewizji
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Dorota Kościukiewicz-Markowska z pierwszym albumem

Kozdra & Baczulis na planie nowego „Pałacu”
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Nowy człowiek 
marszałka

wystawa na Marsie

dzięki wsparciu ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania 8.1. Innowacyjna 
gospodarka.                                                   kt

runku mam zamiar iść. – wyjaśnia dyrektor 
COIiE.

Jacek Wójcikowski pochodzi z Głogowa. 
O samym Szczecinie wypowiada się z dużą 
sympatią.

– Bardzo mi się podoba to miasto, jest 
spokojne, ładne, a ludzie życzliwi – tłumaczy 
z uśmiechem. – Jest tylko jedna rzecz, która 
mi się nie podoba. Sami mieszkańcy nie za-
wsze potrafią docenić to, w jak przyjemnym 
miejscu mieszkają. Ale to chyba taka nasza 
cecha narodowa.                                            ad

R E K L A M A

acek Wójcikowski został nowym dy-
rektorem zachodniopomorskiego 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporte-
rów. Wcześniej pracował na podobnych 
stanowiskach w Dublinie i Kopenhadze. 
Z wykształcenia filolog angielski, jest wiel-
kim fanem jazzu. Jego kolekcja płyt liczo-
na jest w tysiącach.

To m.in. z jego inicjatywy powstała Pol-
sko - Duńska Izba Przemysłowo - Handlo-
wa. W latach 2001-2006 pracował także  
w służbie dyplomatycznej. Był attache han-
dlowym i sekretarzem Ambasady RP w Du-
blinie. W Irlandii odpowiadał za realizację 
programów wspierających polski eksport 
do tego kraju i to z sukcesem. To właśnie 
wtedy nastąpiło potrojenie wartości pol-
skiego eksportu do poziomu 280 mln zł. 

– Kiedy przyjechałem do Dublina w 2001 
roku pracowało tam niewielu Polaków, 
a sama Irlandia postrzegana była wyłącznie 
jako kraj targany wewnętrznymi konfliktami 
– mówi Jacek Wójcikowski. – Sami Irland-
czycy niewiele wiedzieli o samej Polsce. 
Później się to zmieniło i Irlandia stała się 
atrakcyjnym rynkiem pracy.

W Szczecnie zajmie się promocją i współ-
pracą na polu gospodarczym z najbliższymi 
sąsiadami, przede wszystkim Danią.

– Duńczycy są bardzo zainteresowani na-
szym rynkiem i mam na myśli cały region. 
Jesteśmy dla nich atrakcyjni. I w tym kie-

ongboards, tattoos and a journey to 
Mars” to dziewiętnaście elektryzują-

cych fotografii autorstwa Sonii Szóstak.

Prace tej pochodzącej ze Szczecina uta-
lentowanej dziewczyny będzie można oglą-
dać od 11 października w berlińskiej galerii 
NO WÓDKA (Pappelallee 10, 10437 Ber-
lin), która promuje wyłącznie polskich arty-
stów. NO WÓDKA to pomysł innej szczeci-
nianki Aleksandry Kozłowskiej, która za cel 
założyła sobie promowanie współczesnej 
polskiej sztuki i designu. Główna bohater-
ka wernisażu ma na swoim koncie już kilka 
znaczących wystaw. Jej zdjęcia ozdabiają 
kolorowe magazyny o modzie, m.in. Ozon 
Magazine, Blink Magazine, K Mag, Wśród 
jej klientów znaleźli się m. in. H&M, i Levis. 
Na berlińską wystawę złożą się zdjęcia So-
nii z kilku ostatnich lat. Największą inspi-
racją dla autorki jest jej pokolenie, a także 
fragmenty z historii sztuki. Na jej talencie 
poznała się Carla Sozzani, znana włoska 
kuratorka, współpracująca przez wiele lat 
z włoskim magazynem Vogue.                   ad
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dla ludzi medycyny. Pomysł okazał 
się strzałem w dziesiątkę.

Anna Baranowska i Magdalena Wali-
szewska zauważyły niszę na rynku portali 
pracy 2 lata temu. Wielobranżowe agencje 
z ofertami pracy nie spełniały wszystkich 
oczekiwań ogłoszeniodawców i osób po-
szukujących zatrudnienia w służbie zdrowia. 
Pomysł na biznes szczecinianki opracowy-
wały w Strefie 89, gdzie nie tylko prowa-
dziły pierwsze biuro, ale przede wszystkim 
spotkały wielu inspirujących ludzi. Strona 
www.portal-medica.pl okazała się jedy-
nym w Polsce portalem, który skupia oferty 
pracy dla lekarzy i pielęgniarek. Dzisiaj są 
z nimi szpitale, izby lekarskie i pielęgniar-
skie, serwisy medyczne, uczelnie i placówki 
medyczne z całego kraju, ale portal zyskuje 
też zasięg ogólnoeuropejski. Założycielki 
postawiły na wyselekcjonowaną grupę od-
biorców i wysoką jakość obsługi, dzięki cze-
mu portalem zainteresowały się też instytu-
cje zagraniczne. Pojawiły się już ogłoszenia 
z Anglii, Niemiec, Hiszpanii czy Emiratów 
Arabskich, a to nie koniec planów rozwojo-
wych firmy. Portal wyróżnia się atrakcyjnym 
cennikiem, ale w ofercie posiada także bez-
płatne ogłoszenia rekrutacyjne dla szpitali 
publicznych. Obecnie jest patronem me-
dialnym wielu targów medycznych i współ-
pracuje z niemal wszystkimi uczelniami me-
dycznymi w Polsce. Przedsięwzięcie uznaje 
się za najprężniej rozwijający się portal pra-
cy dla branży medycznej. Firma powstała 
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Portal medyczny 
po szczecińsku
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iękne, wysportowane dziewczyny 
w gimnastycznych strojach, które za-

grzewają drużynę do walki przed meczem. 
Cheerleaderki pojawiły się w Szczecinie 
i wpierają drużynę koszykówki King Wilki 
Morskie.

Na czele dziewczyn stoi Katarzyna Bień-
ko, instruktorka tańca sportowego, która 
przez kilkanaście lat tańczyła w klubach tań-
ca nowoczesnego i współczesnego.

– Na castingu zjawiło się kilkanaście 
pełnoletnich dziewczyn, niektóre z długim 
stażem treningowym, niektóre dopiero co 
zaczęły swoją taneczną przygodę – mówi 
Katarzyna Bieńko. - To bardzo sympatycz-
ne i kontaktowe osoby, które poza tańcem 
bardzo dobrze się dogadują.

W zespole jest też jeden chłopak.
– Jest tancerzem breakdance i występu-

je tylko w niektórych układach – wyjaśnia 
z uśmiechem instruktorka. – To nasza „ma-
skotka”. Cheerleading, czyli przewodzenie 
w dopingowaniu pochodzi z USA i jest to 
mieszanka tańca, gimnastyki i akrobacji. 
Z czasem stał się osobną dyscypliną spor-
tową.

– Cheerleading w Polsce nie jest zbyt po-
pularny. Za to bardzo popularne są zespoły 
taneczne, które w swoich choreografiach 
zawierają wiele akrobatycznych figur za-
czerpniętych z gimnastyki sportowej. Wła-
śnie na takich połączeniach będziemy ba-
zować podczas swoich występów - dodaje 
Katarzyna Bieńko.                                          ad

P
Tańczące z wilkami
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W Y P O C Z Y N E K

A N T I G U A
lekka, nowoczesna linia

SOFY ROM DO WYBORU
- wielkość co 20 cm
- funkcja spania
- funkcja elektrycznego 
  relaksu
- 500 tkanin i skór
w w w . r o m . b e

Bez obowiązkowego ubezpieczenia
RATY 30x0%

S z c z e c i n  –  C e n t r u m
ul. Chodkiewicza 6 (TURZYN)
tel. 91 485 05 55, pn. –  pt. 10-18
Centrum Meblowe Top Shopping
ul. Hangarowa 13 / Struga (PARTER)
tel. 91 469 52  91, pn.-sb. 10–20, nd. 10-16

CENA SOFY 3 OSOBOWEJ
OD 3453 ZŁ
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Maria Wasiak, nowa minister infrastruktury, a dotychczas wi-
ceprezes PKP dostała ponad pół miliona złotych odprawy. Tak 
wynika z kontraktu, jaki zawarła z tą państwową spółką. Należy 
się jej. Bezwzględnie. Chociażby za fantastyczny poziom składu, 
jaki kursuje na trasie Szczecin – Gdańsk. To nic, że panuje w nim 
standard sprzed 20 lat i mało co w nim działa. A o wagonach re-
stauracyjnych czy barowych można pomarzyć. Ba, nawet wózek 
z napojami, kanapkami i słodyczami rzadko jeździ po składzie. 
Pytani konduktorzy szczerze wyjaśniają, że nikt nie wie, kiedy wó-
zek się pojawia. To taki latający holender. Tym ciekawsza jest wia-
domość, że WARS (spółka 
z grupy PKP) właśnie ogło-
sił, że wprowadza specjalną 
aplikację na smartfony, dzię-
ki której będzie można za-
mówić posiłek do przedzia-
łu. Trzeba przyznać, że w PKP 
nie tylko kasę, ale i fantazję 
mają niezłą. To z pewnością 
zwolennicy legalizacji mari-
huany.

Udało się. Szczecin znów 
przybliżył się do statusu wiel-
kiej metropolii. Miasto od lat 
słynęło ze stosunkowo łatwej 
przejezdności i braku kor-
ków. W tej dziedzinie było 
zawsze w tyle nie tylko za 
Warszawą, ale i Poznaniem, 
Krakowem, Wrocławiem 
czy Trójmiastem. Ma się to 
zmienić. Pierwszym krokiem 
jest wprowadzenie jedno-
kierunkowego ruchu na ulicy 
Jagiellońskiej. Efekty są wspaniałe. Po raz pierwszy w historii pol-
skiego Szczecina regularnie widać samochody stojące w długiej 
kolejce do placu Lotników. Serce rośnie na widok zmotoryzowa-
nej kolumny aut. Prawie jak w Poznaniu.

Nowa filharmonia ruszyła z wielkim hukiem. Nie tylko ze 
względu na ciekawe koncerty i wykonawców, ale głównie waż-
nych i bardzo ważnych gości, którzy pojawili się na inauguracji. 
Zwłaszcza polityków. Na liście gości znalazło się ich blisko 70. I to 

prawie wszystkich partii. Nie licząc urzędników wszelkich możli-
wych instytucji. Każdego podatnika zapewne duma rozpiera, że 
jedni i drudzy są tak wrażliwi na sztukę. I tak pięknie potrafią się 
jednoczyć.

I oto mamy nowy rząd Ewy Kopacz. A w nim kilka zmian per-
sonalnych, których cel był tylko jeden – połączyć skonfliktowane 
frakcje Platformy Obywatelskiej. Reszta jest nieważna. Nie pierw-
szy, nie ostatni raz. Kto pamięta odwołanie Norberta Obryckie-
go w 2008 roku z funkcji Marszałka Zachodniopomorskiego? Do 

dzisiaj PO nie podała me-
rytorycznych powodów. Po 
co zanudzać społeczeństwo 
jakimiś tam zmianami na sta-
nowiskach? 

„Nie obsługujemy Ro-
sjan“, taki napis powiesił 
przed wejściem właściciel 
sopockiej restauracji „Pia-
skownica“. Zważywszy na 
obecną sytuację na Ukrainie 
– a właśnie o solidarność 
z Ukrainą chodziło właści-
cielowi – hasło wydaje się 
moralnie słuszne. Ale tylko 
wydaje, bo czym innym jest 
odpowiedzialność rządów 
i ich administracji, a czym 
innym zrzucanie jej na każ-
dego Rosjanina. Z pewno-
ścią nie każdy z nich popiera 
Władimira Putina. Równie 
dobrze można powiesić na-
pis „Nie obsługujemy poli-

tyków“, bo część z nich okazała nieuczciwa w stosunku do wy-
borców. A przecież są też politycy szlachetni, skromni i całkowicie 
pochłonięci służbie społeczeństwu. Jest też i smok wawelski, 
a Elvis Presley żyje.

Wkrótce ukaże się nowa pływa formacji Queen z Freddy‘m 
Mercurym, na której gościnnie wystąpi też Michael Jackson. My 
liczymy po cichu na nowe nagranie Jima Morrisona z Donną 
Summer. Lub chociaż na mały mazurek Chopina...
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Michał Stankiewicz
Michał Stankiewicz, od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. Pracował także w Gazecie Wyborczej, TVP, TVN 

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

dobrej muzyki oraz psów rasy bokser.



Urząd Miasta przygotował trzy tysiące tzw. pakietów powital-
nych dla osób, które po raz pierwszy zameldują się w Szczecinie na 
czas dłuższy niż rok lub tych, którzy przedłużą meldunek czasowy 
na okres ponad 12 miesięcy. W skład pakietu wchodzi mini prze-
wodnik z opisami np. imprez, szlaków turystycznych, adresy szpitali 
i urzędów, informacje o komunikacji miejskiej. Podobno pierwotna 
wersja pakietu składała się z chleba z solą, puszki Bosmana, puszki 
paprykarza szczecińskiego, szalika Pogoni, jednorazowego aktu ła-
ski od komunikacyjnego "kanara", tygodniowego budzenia hejna-
łem (na trąbkę!) Szczecina przez strażnika miejskiego oraz płyty cd 
z wiązanką powitalnych pieśni 
ludowych. 

Potwierdzają się nasze 
informacje. Muzeum Prze-
łomów - betonowy koszmar 
w centrum Szczecina, zwany 
także Wilczym Szańcem został 
zaanektowany przez wielbicie-
li rolek, deskorolek i rowerów. 
Jak jeszcze było ciepło docho-
dziło tam do romantycznych 
spotkań zakochanych par na 
pospiesznie rozkładanych ko-
cach i karimatach. Co prawda 
jakichś skandalicznych chwil 
uniesień nie zanotowano, ale 
to pewnie jeszcze wszystko 
przed nami. Podobnie jak za-
miana muzeum zimą w stok 
dla początkujących narcia-
rzy i saneczkarzy. No i mamy 
kolejną całoroczną atrakcję 
w Szczecinie. A w dodatku 
jedna z sieci handlowych po-
twierdziła, że chętnie przejmie wnętrza obiektu pod hipermarket. 
- Jezu jak się cieszę! - śpiewał kiedyś zespół Klaus Mittfoch.

Stanisław Wojciechowski - kandydat na burmistrza Lipian przebił 
wszystkie obietnice wyborcze, jakie w tym roku padły z ust preten-
dentów "do tronów" w całym kraju. Obiecał, że nie będzie pobierał 
wypłaty za swoją pracę. Ma to być reakcja na dużą dziurę budżeto-
wą gminy. Ale przepisy nakazują jednak wypłatę wynagrodzenia za 
pracę. Dlatego Wojciechowski stwierdził, że chce "żeby to było naj-

niższe z możliwych wynagrodzeń". - Przynajmniej będą to pieniądze 
do mojej własnej dyspozycji, z których będę mógł przygotować sty-
pendium dla zdolnego ucznia czy wspomóc przedszkole - stwierdził 
pretendent. Kandydaci w innych rejonach kraju są w szoku, a strach 
łapie ich za gardło. Nie dość, że muszą wyłożyć własne środki na 
kampanię, to jeszcze miałyby im się nie zwrócić po wygranej?! Naj-
gorszy z możliwych koszmarów polskiego polityka.

Dzień bez samochodu w Szczecinie po raz kolejny zakończył 
się sukcesem. Na ulicach miasta pojawiło się o sześć samochodów 

mniej niż na co dzień, a w tzw. 
środkach komunikacji miej-
skiej ludzie nie rozumieli, 
dlaczego kasowniki są wyłą-
czone. Znowu myśleli, że "ka-
nary" urządzają łapankę na 
wielką skalę. Najbardziej do 
serca ten dzień wzięli sobie 
radni Rady Miasta Szczecin. 
Do pracy przyjechali... swoimi 
autami.

Szczeciński korpus NATO 
ma już 15 lat. Od tylu lat cie-
szą się właściciele niektórych 
nieruchomości, które wynajęli 
dla obcojęzycznych oficerów. 
Teraz radość z tego powodu 
znowu wzrosła niepomiernie, 
bo w przyszłym roku do kor-
pusu trafi kolejnych 200 ofi-
cerów. Właściciele nierucho-
mości i deweloperzy nie śpią 
po nocach, licząc przyszłe 
zyski, a w nocnej ciszy słychać 

tylko zimny stukot klawiszy kalkulatorów.

W Szczecinie uruchomiono Alert Miejski. To system dla miesz-
kańców, którzy chcą zgłosić urzędnikom na przykład nieporządek 
w okolicy albo przewrócony znak drogowy. Zgłoszenia oczywiście 
będą, bo nie brakuje ludzi, którzy żywo reagują na takie zjawiska nie 
przechodząc obok nich obojętnie. Tylko kto się tym zajmie? Straż 
Miejska? Bez żartów. Przecież oni są zajęci łapaniem radarami kie-
rowców i w dodatku pracują tylko do 15.30.
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Dariusz Staniewski
Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie dziennikarz Kuriera Szczecińskiego. 

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

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



mELa KoTELuK 
żyję w zGodzie 

ze sobą
aUtOr: paULina błaszkieWicz / FOtO: HOnOrata karapUda

Upalne lato 2010 to ważny czas dla dziewczyny z sulechowa, która od kilkunastu lat 
mieszka już w stolicy. na swoim koncie ma współpracę z Gabą kulką, występ przed scor-
pionsami, ale niewiele osób wie, kim tak naprawdę jest malwina koteluk. Wszystko zmienia 
się w maju 2012 roku, kiedy pojawia się utwór „dlaczego drzewa nic nie mówią”, a chwilę 
później album „spadochron”. rozpoczyna się „melomania”, która trwa do dziś. poza tym, że 
jest niezwykle utalentowaną wokalistką, jest kulturoznawczynią, autorką tekstów, a przede 
wszystkim wrażliwą i dojrzałą kobietą. Jaka jest jej recepta na sukces i szczęście? dystans, 
intuicja, prawda oraz bycie otwartą na to, co przynosi los. Warto czekać i cieszyć się z ma-
łych rzeczy, które składają się na wielkie szczęście. przed państwem: mela koteluk.
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adebiutowałaś dwa lata temu. Ile 
zostało z tej dziewczyny, która po 
raz pierwszy przyjechała do Sopotu 
w zielonych dżinsach i cierpliwie cze-
kała na plaży na próbę przed koncer-
tem? 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę 
z tego, że życie muzyka w dużej mie-
rze składa się z... czekania. Czekania 
na wyjazd, montaż, próbę dźwię-
kową i swoją kolej, na koncert. To 
prawdziwe studium zen, w tej kwestii 

nic się nie zmieniło. Z pewnością, czas i doświadczenie otwo-
rzyły we mnie większą świadomość tego, co dzieje się wokół. 
Dzięki temu, mam wrażenie, moje życie stało się bardziej treści-
we. Bardziej sensownie wykorzystuję czas na tworzenie muzyki 
i spędzanie go z bliskimi, marnuję go mniej, niż kiedyś. Uczę się 
sztuki dystansu, bo ona umożliwia widzenie rzeczy takimi, jaki-
mi są w rzeczywistości. Ta świadomość, która rośnie pozwala mi 
trzymać się z daleka od pozorów i iluzji, w które łatwo popaść. 
Skupienie na tym, co rzeczywiście jest dla mnie ważne daje dużo 
satysfakcji, ale najpierw trzeba określić, co to takiego! Bliski kon-
takt z samą sobą i umiejętność wewnętrznego skupienia to mój 
Mount Everest. Im lepiej mi to idzie, tym jestem bardziej dla in-
nych.

Z czym ci się kojarzy określenie „dziewczyna z szafy”? 

Z debiutanckim filmem Bodo Koxa o tym samym tytule, zresztą 
bardzo dobrym. Wzruszył mnie i dowiódł, że polskie kino bywa 
ciekawe. Ale wiem, że pytasz pewnie o płytę "Spadochron". Wo-
kale nagrywałam dosłownie w szafie w moim przedpokoju. Chcia-
łam wszystko zrobić po swojemu (śmiech). 

Masz poczucie, że jesteś już gwiazdą i możesz skakać bez 
spadochronu? Złota płyta, dwa Fryderyki i wiele innych nagród 
mogą sprawić, że punkt widzenia się zmienia?

Nikomu nie radzę skakać bez spadochronu! Określenie „gwiaz-
da” jest dla mnie wciąż tajemnicze. Chociaż jak sięgnę pamięcią 
do dzieciństwa, „gwiazdą” od zawsze byłam dla moich dziadków, 
jako pierworodna wnuczka, ze względu na ilość atrakcji, jakich im 

dostarczałam, a wyobraźnię miałam nieograniczoną... Paradok-
salnie, zainteresowanie wokół mojej muzyki urodziło we mnie kil-
ka pytań i na szczęście kilka adekwatnych odpowiedzi. Powstała 
nowa przestrzeń, związana z dużą ilością ludzi, naszych słuchaczy 
i pytania dotyczyły tego, jak mogę być w tym obecna, o czym chcę 
mówić, co jest dla mnie istotne. Co dalej? To proces, w którym 
uczestniczę, czasem mu się przyglądam, co daje gwarancję, że nie 

stracę głowy, nie zacznę żyć bezmyślnie, nie utonę w nadmiarze 
informacji. 

Podobno nie chciałaś uczestniczyć w gali rozdania Frydery-
ków. Ktoś napisał, że po tym jak Mela odebrała Fryderyka w ka-
tegorii debiut roku, to wyszła na papierosa i nie chciała wrócić. 
Ile w tym prawdy?

Tego wieczoru było to tak, że najpierw w pierwszej części gali 
nagrodzono nas Fryderykiem za debiut. Radość! Od tamtej chwili 
mogłam się skoncentrować na wspólnym występie z Kari i Skuba-

sem, który przygotowaliśmy specjalnie na tę okazję. Tuż po zejściu 
ze sceny rzeczywiście – emocje - nie zamierzałam odmówić sobie 
papierosa na świeżym powietrzu i udałam się do tylnego wyjścia. 
Na mojej drodze stanął wtedy Staszek Trzciński, który przypomniał 
mi, że jestem też nominowana w drugiej kategorii i mam wracać 
na salę. Uznałam, że to prawie koniec imprezy, rozdanie nagród 
w kategorii Artysta Roku z powodzeniem odbędzie się beze mnie. 
Niespełna minutę po zajęciu miejsca okazało się, że to nagroda 
dla nas i tylko dzięki napotkaniu Staszka mogłam tę nagrodę ode-
brać, a nie stać pod teatrem w nieświadomości.

Papierosy, umiejętność pisania dobrych tekstów, wrodzona 
skromność. Masz naprawdę wiele wspólnego z Kasią Nosowską, 
do której długo byłaś porównywana...

Nie wiem, czy tak długo, na pewno na początku, tuż po wydaniu 
płyty. Polskie teksty, niesterylny głos najwidoczniej dały podobień-
stwo, co podkreślam, dla mnie było niesamowitym wyróżnieniem 
i pochlebstwem. Wtedy nie miałam pojęcia jak sprawy potoczą się 
dalej, w co przeobrażą się te porównania, ale dalej poszło tak, że 
dałam się bliżej poznać i one niemal zanikły. Zaczęliśmy koncerto-
wać i temat naturalnie się rozproszył.

Wspomniałaś o polskich tekstach. Które twoim zdaniem są do-
bre? Co to znaczy dobry tekst?

To po prostu dobrze opowiedziana historia.

A interpretacja ma jakieś znaczenie? Poza tym, że sama pi-
szesz teksty, masz spore doświadczenie w interpretacji tekstów 
innych artystów. Śpiewałaś Osiecką, był też spektakl muzyczny 
„Przeprowadzki” z piosenkami Wojciecha Młynarskiego.

Aby zaśpiewać tekst innego autora, trzeba na pewno odnaleźć 
w nim kawałek siebie i przefiltrować przez własne doświadczenie. 
To najprawdopodobniej nada mu osobisty rys, tak to już jest ze 
śpiewaniem piosenek innych twórców. Mamy wiele znakomitych 
polskich tekstów z kręgu poetyckiego, można porwać się na wła-
sne interpretacje, nadać im świeżości. Uważam, że warto takie 
utwory otrzeć z kurzu i podarować im nowe życie. 
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Uczę się sztuki dystansu, bo ona 
umożliwia widzenie rzeczy takimi, jakimi są 
w rzeczywistości. ta świadomość, która rośnie, 
pozwala mi trzymać się z daleka od pozorów 
i iluzji, w które łatwo popaść. skupienie na tym, 
co rzeczywiście jest dla mnie ważne, daje 
dużo satysfakcji, ale najpierw trzeba 
określić, co to takiego! 
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z pewnością czas i doświadczenie otworzyły 
we mnie większą świadomość tego, co dzieje 
się wokół. dzięki temu, mam wrażenie, moje 
życie stało się bardziej treściwe. bardziej 
sensownie wykorzystuję czas na tworzenie 
muzyki i spędzanie go z bliskimi, marnuję 
go mniej, niż kiedyś.
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Koledzy z zespołu mówią o tobie, że jesteś apodyktyczna i za-
wsze musisz postawić kropkę nad „i.” O takich osobach mówi się, 
że są niezależne i nie lubią, jeśli ktoś wkracza na ich terytorium. 

Ty jesteś tego kompletnym zaprzeczeniem, bo choć jesteś na 
pierwszym planie, to nie unikasz duetów: Rykarda Parasol, Cze-

sław Mozil, Janek Młynarski, Cezik, Misia Furtak, a ostatnio Lena 
Kaufman i Olaf Deriglasoff. 

Nie jestem łatwa we współpracy, nie przepadam za słowem 
„kompromis”, a już na pewno nie w muzyce. Potrafię zawalczyć 
o coś, co jest dla mnie ważne, obronić jakąś ideę. Ale lubię „bu-
rze mózgów”, konfrontacje w zespole, dyskusje. Z tarcia wynika 
energia. Nie jestem też fachowcem od wszystkiego, ekspertami 
w dziedzinie swoich instrumentów są chłopcy. Natomiast wiem, 
jak co powinno brzmieć, czasem wiem, że coś tak brzmieć nie 
powinno, jak brzmi i tu dochodzimy do intuicji, którą wykorzy-
stuję w życiu w podejmowaniu strategicznych decyzji, jak choćby 
brzmienie danego instrumentu. Uwielbiam sytuacje, w których 
„coś” powstaje z „niczego”. Dlatego ciągnie mnie do spotkań z in-
nymi osobowościami i rzucania się w nowe wyzwania.

A ja myślałam, że jesteś typem samotnika.

Potrafię i lubię być sama ze sobą, 
ale jestem zwierzęciem stadnym, lubię 
ludzi. Nie spędzam czasu z kimś, kto 
mnie denerwuje, albo irytuje. Otaczam 
się dobrymi przyjaciółmi, mam rodzinę, 
na którą zawsze mogę liczyć. Jak ma-
gnes przyciągają mnie przeciwieństwa, 
ludzie zharmonizowani na poziomie 
głosu i serca. Podziwiam ich i uczę się 
od nich.

Za rok skończysz trzydzieści lat. Ko-
biety, kiedy przekraczają „magiczną 
trzydziestkę” bardzo często robią bi-
lans zysków i strat. Jak będzie u cie-
bie?

Pewnie nie będzie zbyt wiele czasu na 
dumanie... (uśmiech) Grunt to widzieć 
i mieć przemyślenia na bieżąco. Cieszę 
się ze swojego wieku, za nic nie chciała-
bym wrócić do jedynki z przodu, poczu-
cia zdezorientowania, nieradzenia sobie 
z pewnymi błędami i popadania w swe-
go rodzaju autodestrukcję. Każdy rok 
jest na wagę złota, dał mi świadomość 
tego, że wszystko jest chwilowe i że 
nie warto brać wszystkiego do siebie. 
W pewnej chwili patrzy się na niektóre 
wydarzenia w życiu jak na naturalne zja-
wiska – taką wielką falę, którą przyjmuje 
się na klatę. 

W piosence „Fastrygi”, która zapo-
wiada twój drugi album śpiewasz „I nie 
zatopi nas pokusa ani strach, a jeśli ze-
rwie dach huraganowy wiatr, ląd nie 
utonie.” Skąd w tobie tyle spokoju? To 
piosenka do mężczyzny? Kiedy tego 
słucham mam przed oczami dojrzałą 
kobietę, która ma poczucie własnej 
wartości i nikt i nic nie jest w stanie jej 
złamać.

„Fastrygi” to taka ekspresja o dojrze-
waniu, niekoniecznie skierowana do 
mężczyzny. Dorastamy dzięki wszystkie-
mu, z czym dane nam jest się stykać. To 
niełatwy proces, wręcz nieskończony, 
dla każdego znaczy co innego, temat 

sama najlepiej wiem, co jest dla mnie dobre. sęk 
w tym, by potrafić się słuchać. Umieć czytać 
sygnały ciała, które pojawiają się zanim 
zdążymy nazwać dane uczucie.
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zarezerwowany dla mistrzów. Na pewno, bez względu na finał, 
warty podjęcia, bo w końcu celem jest droga. Lubię tak myśleć.

Pytasz jeszcze o to, by ktoś podrzucił ci trop, gdy spytasz 
o drogę?

Oczywiście. Wychodzę z założenia, że sama najlepiej wiem, co 
jest dla mnie dobre. Sęk w tym, by potrafić się słuchać. Umieć na 
przykład czytać sygnały ciała, które pojawiają się zanim zdążymy 
nazwać dane uczucie. Pytam rozum i pytam intuicję, przy podej-
mowaniu decyzji mam dużo zaufania do siebie, bo nic tak nie 
przyprawia mnie o lepsze samopoczucie, niż działanie w zgodzie 
z samą sobą. Wtedy nawet potknięcie jest w porządku. Taką żabę 
łatwiej zjeść.

Co cię wzrusza?

Jest wiele takich tematów, szukam wzruszeń w życiu i sztuce. 
Przyglądam się stylowi życia starszych osób, ich światopoglądowi 
i to mnie rozkleja, daje inny punkt widzenia i skłania do przemy-
śleń. Także miłość dzieci do rodziców – czysta i bezwarunkowa. 
Wzrusza mnie codzienność, proste sytuacje i historie.

A jest coś, czego się boisz? Na „Spadochronie” śpiewasz: 
„Działać bez działania, żyć bez przymuszania, dawać, otrzymy-
wać, nie wyrywać chwilom. Przemijanie w zgodzie uratuje mnie 
dziś wiem. Nie wolno Ci się bać, wszystko ma swój czas. Ty jesteś 
początkiem do każdego celu...”

Naturalnie, że się boję. Lęk przed śmiercią i utratą to temat, któ-
ry znam bardzo dobrze. Oczywiście, w tej materii mamy do dyspo-
zycji całe systemy filozoficzne, by jakoś te lęki minimalizować i za-
akceptować to, co nieuchronne. Uważam, że im bardziej przymyka 
się oczy na prawdę, tym strach adekwatnie do tego rośnie. Za to 
prawda i świadomość wyzwala i daje wolność. Ten temat lekcji nie 
ma końca, tak mi się wydaję na tę chwilę.

A zatem czas na przerwę. Dzwonek dzwoni...
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zawalczyć o coś, co jest dla mnie ważne, 
obronić jakąś ideę. ale lubię „burze 
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Alfred Meister
w poszukiwAniu 

szCzeCińskieGo VAn GoGhA

miał wielki talent, możliwość nauki w najlepszych europejskich ośrodkach artystycznych, 
przyjaźnił się z wybitnymi artystami, był niezwykle przystojny i miał wzięcie 

w artystycznymi świecie. nie miał tylko… szczęścia. zginął w wieku 27 lat, na froncie 
pierwszej wojny światowej. nie zdążył przekuć swojego olbrzymiego talentu w równie 

wielki sukces. mało tego, wiele jego prac zaginęło. do dziś nie wiadomo co się stało 
z siedemdziesięcioma dwoma płótnami. są ślady, są tropy, nie ma konkretów. być może 

leżą nieodnalezione na strychach lub wiszą nieświadome na ścianach niepozornych 
domów na pomorzu zachodnim… może jeszcze nic straconego.  po to jest ten tekst.

rOzmaWiał: danieL źródLeWski / zbiOry pryWatne rOLFa meistra

Autoportret w kapeluszu, z fajką", 1908, olej na tekturze



ył średniego wzrostu, miał jasne włosy, niebie-
skie oczy, pociągłą twarz, nie posiadał znaków 
szczególnych. Był także namiętnym palaczem, 
uwielbiał cygara. Ale to nie istotne. Zanim 
przeczytacie ten tekst spójrzcie na ilustracje. 
Widzicie? Patrzycie? I jak? Podoba się? Poru-
sza? Intryguje? Oglądając obrazy Alfreda Me-

istra łatwo się zachwycić, ale też… zdziwić, prawda? Widzimy coś 
znajomego… Faktycznie młody artysta inspirował się twórczością 
wielkich mistrzów, z miejsca przychodzą do głowy doskonale znane 
nazwiska wielkich twórców i ich dzieła - Paul Cézanne, Vincent van 
Gogh, Auguste Rodin, Paul Gauguin, Henri Matisse. Obrazy Alfreda 
Meistra imponują warsztatową biegłością, są mistrzowskim prze-
glądem głównych nurtów sztuki – od realizmu, przez impresjonizm 
i postimpresjonizm, po ekspresjonizm. Późne prace pokazują jed-
nak, że odnalazł własny styl. Gdyby nie tragiczne wydarzenia z 1914 
roku, Szczecin mógłby pochwalić się, że to tu urodził się wielki ma-
larski talent, postimpresjonista. Dr Dariusz Kacprzak, historyk sztuki, 
zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie twierdzi, że 
jeszcze nic straconego.

- Przywracanie pamięci artystom, odkrywanie ich twórczości na 
nowo, dla współczesnych – to naturalna nasza powinność. Dość 
wspomnieć, że gdyby Théophile Thoré - Bürger, dziewiętnasto-
wieczny dziennikarz i krytyk sztuki, po dwu stuleciach zapomnienia 
nie odkrył ponownie Johannesa Vermeera van Delft, dziś być może 
nie pielgrzymowalibyśmy do Amsterdamu, by zobaczyć „Dziewczy-
nę z perłą” czy słynną „Uliczkę”. 

Nie ma niestety w Szczecinie Muzeum Alfreda Meistra. Nie ma 

jego ulicy czy skweru. Nie ma nawet ani jednego dzieła, a stworzył 
ich kilkaset. Nie ma ani w Muzeum Narodowym, ani wśród prywat-
nych kolekcjonerów czy antykwariuszy, choć z tymi ostatnimi jest 
związana pewna anegdota, o czym później. Mało kto w Szczecinie 
i na Pomorzu słyszał o Alfredzie Meistrze. Mało kto poznał Jego 
obrazy. Jednak każdy, kto je widział – także za sprawą autora ni-
niejszego tekstu – wyrażał podziw, zachwyt albo przynajmniej duże 
zainteresowanie. Ale jego prace, dzięki wcześniejszym wystawom 
i zapobiegliwości rodziny zostały szczegółowo skatalogowane. 
Trudna i burzliwa historia Szczecina, Pomorza Zachodniego, a póź-
niej także Niemieckiej Republiki Demokratycznej nie pozostała bez 
wpływu na spuściznę Meistra. W zbiorach dawnego Muzeum Miej-
skiego w ówczesnym Stettinie było kilkanaście obrazów. Nie wia-
domo co się z nimi stało. Zaginęły? Zostały zniszczone? Spalone? 
Skradzione? Nie ma po nich najmniejszego śladu. Prace będące 
w posiadaniu najbliższej rodziny przepadły w NRD. Kolejny trop 
prowadzi na wyspę Wolin, gdzie malarz tworzył. Dawni mieszkańcy 
wyspy pod koniec II wojny światowej stamtąd uciekali, może płótna 
Meistra, które mogli posiadać jako sąsiedzi czy przyjaciele artysty 
gdzieś ocalały, pozostawione i nieświadomie przygarnięte i zawie-
szone w salonie lub sypialni przez ich następców. Wielka zagadka… 
Alfred Meister - artysta zapomniany? Ależ nic straconego… Rozpo-
czynamy poszukiwanie. 

ALFRED SZCZECIńSKI

Alfred Emil Gustav Meister przyszedł na świat 22 maja 1888 roku 
w kamienicy przy Pölitzer Strasse 1, dziś to ulica Roosevelta. Niedłu-

b
lUdzie 23 

Siedzący mężczyzna i stojący chłopiec na plaży w Wisełce (na Wolinie)", 1911, olej na płótnie
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go później rodzina Meistrów przenosiła się do domu przy Bismarck-
strasse 6, dzisiejszej Obrońców Stalingradu. Niestety obie kamieni-
ce nie przetrwały do dzisiejszych czasów. Ojciec – Ernst - był wziętym 
adwokatem i notariuszem, matka – Sofie Melanie – śpiewaczką ope-
rową. Z kolei dziadkowie prowadzili cenioną firmę handlującą wyro-
bami żelaznymi. Alfred postanowił zostać artystą. Artystą malarzem. 

- Jego wielki talent ujawnił się już w dzieciństwie. W dwunastym 
roku życia narysował swój pierwszy autoportret – opowiada prof. 
Rolf Meister, syn brata Alfreda – Georga. Bratanek malarza to dziś 
ceniony lekarz, mieszka w Bad Lippspringe w Bawarii. Mimo po-
deszłego wieku z wielkim oddaniem pielęgnuje pamięć o swoim 
przodku. Gromadzi dzieła Alfreda i z lekarską dokładnością doku-
mentuje życie młodego malarza. 

- Ukoronowaniem mojej pracy była zorganizowana sześć lat 
temu, monograficzna wystawa w szczecińskim muzeum. Pokaza-
liśmy ponad 120 dzieł Alfreda. Wystawie towarzyszył katalog. Od 
tego czasu odbyło się wiele wykładów i w Polsce i w Niemczech, 
wydano inne publikacje jemu poświęcone. Aktualnie przygotowuję 
kolejne dwa artykuły książkowe i wreszcie stronę internetową. 

W rodzinnym archiwum zachował się między innymi prawdziwy 
skarb - odręcznie napisany list motywacyjny, kiedy Alfred starał się 
o przyjęcie do Szkoły Sztuki w Weimarze. Pismo datowane jest na 3 
października 1905 roku, czytamy w nim: 

„Już w dzieciństwie posiadałem skłonności do rysowania, ma-
lowania i modelowania. Od dziewiątego roku życia uczyłem się 
prywatnie rysunku u panny Marie Kowalewski, nauczycielki szcze-
cińskiej Szkoły Rzemiosł. W Gimnazjum Realnym im. Schillera uczył 
mnie Bruno Lotze, który stawiał przede mną najrozmaitsze zadania 
i wkrótce pozostawił mi wolna rękę przy ich wykonywaniu,. Zdecy-
dowanie postanowiłem, by obrać artystyczną drogę i móc przygo-
tować się do tego w Szkole Sztuki.” 

Do listu dołączona była teczka z piętnastoma pracami. Efekt – 
marzenie młodego malarza o studiach w prestiżowej Wielkoksiążę-
cej Saskiej Szkole Sztuki w Weimarze się spełniło. 

ALFRED ZAINSPIROWANy

Po pierwszym roku studiów jego nauczyciel Max Thedy pisał, że 
Alfred jest bardzo utalentowany i pilny, robi duże postępy i wyko-
nuje dobre prace. Studenckie sukcesy Meistra potwierdza historyk 
sztuki, badaczka jego twórczości – dr Ewa Gwiazdowska:

- W Wielkoksiążęcej Saskiej Szkole Sztuki w Weimarze był jed-
nym z najmłodszych studentów wyróżnionych już na trzecim seme-
strze wysokim odznaczeniem – medalem. Jego profesorami byli 

wybitni artyści: Hans Olde, Max Tedy czy Ludwig von Hofmann.
Po studiach w Weimarze Alfred wrócił na Pomorze Zachodnie. 

Zamieszkał w malutkiej Wisełce (Neuendorf) na wyspie Wolin. Tu 
odlazł spokój i inspirację. Tworzył. Idyllę przerwało wezwanie do 
odbycia obowiązkowej służby wojskowej w Berlinie. Ten czas dla 
młodego artysty był stracony - popadł w depresję. W rodzinnych 
archiwach, w pamiętniku brata Alfreda, odnajdujemy taki wpis: 
„Bardzo zasmucające wieści o Alfredzie. Kwestia psychiczna jest dla 
niego najtrudniejsza i zasadniczo jest to jedyna trudność. Traci on 
wiele ochoty i sił życiowych, gdyż sytuacja go przerasta.” 

Na szczęście po wojskowym stażu, zakończonym przeniesieniem 
do rezerwy, Meister wyjechał do Paryża. Dwuletni pobyt i praca we 
francuskiej metropolii sztuki to niezwykle ważny dla jego twórczości 
okres. 

- Alfred w Paryżu studiował w Académie Ranson. Wśród nauczy-
cieli odnajdujemy takie nazwiska - Maurice Denis, Paul Sérusier, 
Arisitide Maillol i wielki Henri Matisse. Jako współmieszkaniec pa-
ryskiego Hôtel Biron doskonalił się artystycznie utrzymując bliskie 
kontakty z Augustem Rodinem, który w tym budynku miał atelier. 
Dziś to znane muzeum Rodina - opowiada Rolf Meister. 

Wiosną 1911 roku Alfred opuścił Paryż. Wrócił do swojej ukocha-
nej Wisełki, znów tworzył. W tym czasie powstało wiele obrazów 
olejnych, przede wszystkim pejzaże wyspy Wolin. Rok później znów 
wyjechał do Paryża, szukał kolejnych inspiracji. Głównym zadaniem 
podczas tego pobytu były intensywne studia dzieł sławnych mala-
rzy. Podobno najczęściej można było go spotkać w Luwrze. Spędzał 
tu całe dnie. Inspirował się, ale też dzięki temu pracował zajmując 
się, pewnie też zarobkowo, kopiowaniem. Ot choćby słynnego Vin-
centa van Gogha. O ile porównanie Meistra do wielkiego mistrza 
jest zbyt daleko idące, to…

- Jest coś, co łączy tych dwóch. Obaj mieli wspólnego mistrza. 
Vincent van Gogh inspirował się twórczością wielkiego Eugène 
Delacroix, Meister także. Wśród kopii i studiów według wielkich 
klasycznych pierwowzorów, tworzonych podczas pobytu w Paryżu 
przez Meistra, odnajdujemy między innymi udaną i wierną kopię 
„Polowania na tygrysy” Delacroix – mówi Ewa Gwiazdowska. 

Końcówka drugiego pobytu we Francji to już przygotowania do 
wielkiej wystawy z okazji otwarcia w rodzinnym Szczecinie nowego 
gmachu dla Muzeum Miejskiego. 

- Alfred Meister zyskał wielkie uznanie dyrektora Waltera Riezlera, 
którego odważny gust kolekcjonerski nakierował muzealny azymut 
polityki nabywania dzieł na współczesność, zwiastując nadejście 
awangardy u schyłku belle epoque – opowiada dr Dariusz Kacprzak. 

Rolf Meister dopełnia: - Entuzjazm Riezlera dla prac młodego ar-
tysty ujawnił się między innymi w prezentacji aż 18 (!) jego obrazów. 
Wielu zwiedzających irytowało się podczas oglądania dzieł, ponie-
waż takie obrazy nie były w Szczecinie pokazywane. Dla jednych 
okazały się zbyt nowoczesne, ale na innych wywarły silne wrażenie 
jako malarstwo oddziałujące silną ekspresją barwy. W gazetach 
przeważały opinie pozytywne.

Niesiony sukcesem Alfred natychmiast wrócił do swojego atelier 
na wyspie Wolin. Znów tworzył. Przed powołaniem na front zdążył 
jeszcze odbyć krótki wyjazd studyjny do Berlina. Niestety, artystycz-
na droga młodego malarza została przerwana w lesie na lewym 
brzegu Wisły koło Bronowic. 

„W sobotę, 10 października po południu nadszedł rozkaz do na-
tarcia. Podeszliśmy naprzeciw pozycji rosyjskiej piechoty, następnie 
postępowaliśmy za wrogiem przez gęsty las. W tym czasie nastał 
zmrok. Koło wsi, dostaliśmy się pod silny ogień. Nasz regiment za-
atakował. Doszło do nocnej walki w lesie. Wtedy także Pański syn, 
będący dzielnym dowódcą 3 oddziału, podczas ataku został trafio-
ny przez wrogi strzał. Strzał w głowę odebrał mu życie”. 

To fragment przejmującego listu, który otrzymał ojciec malarza 
od podporucznika K. Hunda, towarzysza broni Alfreda. Dr Ewa 
Gwiazdowska przyznaje:  

- Życiorys Alfreda Meistra jest niestety typowy dla początku XX 
wieku. Wielu młodych obiecujących, utalentowanych artystów po-
legło na polach bitewnych I wojny światowej. To dowód jak wielka 
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tragedii spadła na świat i Europę sto lat temu. Powstaje wiele py-
tań w rodzaju, co by było gdyby… Alfred był rówieśnikiem i przy-
jacielem Ivo Hauptmanna, syna słynnego pisarza Gerharda Haupt-
manna, który przeżył obie wojny, i dziś jest uznanym w Niemczech 
i w Europie malarzem. Czy tak mogłaby wyglądać kariera Meistra? 

Na tym ta opowieść mogłaby się skończyć. To pytanie mogłoby 
pozostać otwarte. Ale artysta żyje przecież wiecznie. Nawet ten za-
pomniany. 

ALFRED uLuBIENIEC

Po zakończeniu wojny, w 1919 roku, Szczecin przypomniał swo-
jego zdolnego mieszkańca. Na wystawie „Moderne Kunst” poka-
zano między innymi jego prace. Warto przypomnieć, że większość 
współczesnych mu miejscowych artystów, czynnych na początku XX 
wieku, była przedstawicielami późnego impresjonizmu lub innego 
konserwatywnego rodzimego malarstwa i kultywowała widoki por-
tu i miasta. Zachowała się nawet recenzja napisana przez krytyka 
sztuki podpisującego się inicjałami H.P. 

„Alfred Meister, który studiował w Weimerze, pracował w Pary-
żu i Neudorf (Wisełce) na Wolinie i poległ w 1914 roku, był mala-
rzem, którego śmierć napełnia smutkiem każdego miłośnika sztuki. 
Wyjazd na obczyznę nie spowodował jego zbłądzenia, ponieważ 
posiadał dość siły ducha, aby znaleźć własną drogę. Tkwiła w nim 
moc. Nie tylko pejzaże, ale wszystkie wystawione portrety zyskują 
rys zwartości – one właśnie z całej wystawy wywierają nam mnie naj-
większe wrażenie. Znana do dziś jest także jeszcze notka z jednej 
ze szczecińskich gazet: „Przeminął malarz, którego śmierci będzie 
żałować każdy miłośnik sztuki. W nim ukryta była wielkość”.

ALFRED ZAGINIONy

Niestety większość prac pokazywanych wówczas zaginęła. To 
obrazy powstałe przed śmiercią Meistra, Najbardziej dojrzałe. Te 
płótna, a właściwie ich brak zmuszają znów do zadania pytania jak 
daleko zaszedłby wybraną drogą, co by osiągnął, jakie możliwości 
by się przed nim pojawiły… Niestety nie ma na nie odpowiedzi. Ale 
szanse na odnalezienie obrazów wciąż istnieją. Rolf Meister podsu-
mowuje swoje wieloletnie poszukiwanie i badania: 

- Dzieła zachowane obecnie – o ile mi wiadomo – znajdują się 
w prywatnych rękach w Niemczech, przede wszystkim u członków 
rodziny, a częściowo w posiadaniu nieznanych nabywców w daw-
nej NRD. Zachowana spuścizna obejmuje ponad 200 dzieł, między 
innymi liczne obrazy, wiele gwaszy, kilka akwarel i pasteli, jak rów-
nież projekty plakatów i dużą liczbę rysunków. 

Niestety w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie nie ma 
ani jednego płótna Alfreda. 

- Obrazy będące w zbiorach ówczesnego Muzeum Miejskiego za-
ginęły. Jest pewien ślad sprzed dosłownie kilku lat - jeden ze szcze-
cińskich antykwariuszy, który prosił o anonimowość, wspominał, że 
przez jego ręce przeszły te obrazy…, ale też w niewyjaśnionych oko-
licznościach zaginęły… To brzmi jak jakaś klątwa (śmiech). Nie może-
my odnaleźć początku do tego kłębka, ale wierzymy, że się uda. Nie 
wiadomo co kto ma na strychu… - mówi Ewa Gwiazdowska.

Dr Dariusz Kacprzak dodaje: - Istnieje szansa, że w pewnym stop-
niu do odkrycia dalszych prac Alfreda Meistra przyczynią się wykła-
dy, publikacje, rozmowy. Po ostatniej wystawie w Szczecinie w roku 
2008 w Internecie pojawiły się dwie nieznane wczesne prace, które 
zostały zakupione i dołączone do całego zbioru. 

Przykładu nie trzeba daleko szukać. Wieloletnie starania miłośni-
ków sztuki zaowocowały swoistym „zmartwychwstaniem” innego 
malarza – Augusta Ludwiga Mosta. 

- Był zapomniany, ale nasza praca przyczyniła się, że jest o nim gło-
śno i na rynkach antykwarystycznych zaczęły pojawiać się jego pra-
ce, niestety albo stety już dużo, dużo, dużo droższe… (śmiech). Być 
może tak samo będzie z Meistrem – zastanawia się dr Gwiazdowska.

Pamięć o przeszłości jest bezcenna, stanowi źródło naszej tożsa-
mości, genius loci Szczecina.

Mamy szanse przywrócić Alfreda Meistra do życia. Drugiego ży-
cia... Czy ktoś gdzieś widział jego obrazy? Może warto zainicjować 
poszukiwania na większą skalę. Po to jest ten tekst. Może to, co uda 
się odnaleźć powinno wreszcie znaleźć się także w Szczecinie – ro-
dzinnym mieście niezwykle utalentowanego malarza z fascynują-
cą, lecz tragiczną historią. Czy są w tym mieście jeszcze filantropi? 
A może tylko po to byście się Alfredem Meistrem zachwycili. Czy 
ktoś dziś jeszcze wycina zdjęcia z czasopisma i je eksponuje na ścia-
nie w ramie czy antyramie? Śmiało. Proszę bardzo. Alfred Meister 
od teraz jest modny! Po to jest ten tekst…

Specjalne podziękowania dla dr Ewy Gwiazdowskiej za inspirację 
oraz wielką pomoc przy tworzeniu niniejszego tekstu.
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hyba miałeś zostać sportowcem, a nie muzykiem?
Zdecydowanie tak. Od 9 roku życia, aż przez 

osiem lat trenowałem piłkę nożną w Lechu. Do-
szedłem do kategorii juniora, grając między innym 
ze znanymi z ligowych boisk Bartkiem Ślusarskim 
- z którym tworzyliśmy atak - oraz Michałem Goliń-
skim. Kilka urazów kostki u nogi spowodowało, że 

zrezygnowałem z piłki.
 …i chwyciłeś za mikrofon ?
Już gdy grałem w piłkę, muzyka była moim hobby. Z czystej pasji 

nagrywałem płyty, nie wiedząc nawet, że można z tego - jak i z kon-
certowania - żyć. W pewnym momencie hobby w sposób sponta-
niczny i naturalny przemieniło się w moją pracę. Jeśli coś wynika 
i tworzy się z serca i duszy, można to naprawdę poczuć i robić w ży-
ciu z radością.

Do marzeń sportowych wracam w mojej muzyce, a konkretnie ra-
puję o piłce i tenisie. No i gram w tenisa, co sprawia mi wielką frajdę.

Nagrałeś nawet fajny kawałek o tenisie, który usłyszeliśmy pod-
czas twojego koncertu w Szczecinie...

Tak, to utwór zatytułowany „Wchodzę na kort”. Pierwszy raz wy-
konałem go w kwietniu podczas meczu Pucharu Davisa Polska – 
Chorwacja, na Torwarze w Warszawie. Nie gramy go zazwyczaj na 
koncertach, bo to utwór dla wąskiego grona osób, ale w Szczeci-
nie, gdzie na widowni byli ludzie grający i "robiący" tenis, musiałem 
go wykonać. Zagrałem z gośćmi specjalnymi – Johnem Jamesem 
i Ewą Jach. Dodam, że ten utwór, jak i "Muzyka, sport, motywacja" 
dla wszystkich biegaczy, znalazły się na mojej płycie "Krajobraz po 
bitwie", którą  wydałem w maju tego roku.

A jak wyglądała bitwa na kortach w Szczecinie w turnieju arty-
stów. Ciężko było?

Organizacja turnieju w Szczecinie, jego rozmach i otoczka, włącz-
nie z festiwalem - zrobiły na mnie wielkie wrażenie. To wszystko jest 
na wyższym poziomie - również z racji puli nagród dla zawodow-
ców - niż w challengerze tenisowym, odbywającym się w moim ro-
dzinnym Poznaniu. 

Moje zwycięstwo i sam występ w finale na korcie centralnym były 
i wciąż są dla mnie tak wielkim przeżyciem, że musiałem podzielić 
się swoimi wrażeniami na blogu (www.tazameza.pl). Graliśmy tuż 
przed meczem zawodowców, z pełną obsadą sędziów, a na tablicy 
mogłem widzieć siłę swojego serwisu. A że zdobyłem też Wielką 
Koronę, wygrywając trzeci turniej dla artystów w tym roku, to czuję 
się tenisistą spełnionym, mimo że gram w tenisa regularnie dopiero 
od 5 lat. Wiedziałem, że w turnieju nie zagra Marcin Daniec, któ-
remu nie pozwoliły na to obowiązki artystyczne, ale mój finałowy 
przeciwnik Łukasz Pietsch, jak i wcześniej Tomek Jachimek byli 
groźnymi rywalami. 

A skąd u ciebie taki postęp w grze? Jeszcze rok temu Marcin 
Daniec nie miał sobie równych w turniejach artystów. 

 Myślę, że z dwóch  powodów. W tym roku gram w tenisa więcej 
niż kiedykolwiek, a poza tym procentuje doświadczenie. Wcześniej 
myślałem, że na korcie trzeba przede wszystkim mocno „naparzać”. 
Z czasem zrozumiałem, że potrzeba więcej spokoju i taktyki, zamiast 
siły uderzeń. To przynosi efekty. Tenis pochłonął mnie również jako 
kibica. Trzy lata temu byłem obecny na Australian Open, a w tym 
roku oglądałem z trybun French Open w Paryżu.

Ale chyba nie zrezygnujesz z kariery muzycznej dla tenisa?
Nie. Niedawno wydałem singiel "Święty spokój'“, a teraz kręcimy 

teledysk do tego utworu. Jesień i zimę traktuję jako porę do pra-
cy w studiu i introwertycznego poszukiwania inspiracji do dalszej 
twórczości. Wiosną na pewno będę dużo koncertował.

wChodzę nA kort

mezo to  jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia - dobrze znany 
fanom hip - hopu, mniej kibicom. a związki ze sportem mezo, a właściwie Jacka mejera 

- który w tegorocznym pekao szczecin Open wystąpił zarówno na korcie, jak i na scenie 
- są bardzo mocne. Grał w piłkę nożną do wieku juniora w Lechu poznań. Od kilku lat 

chętnie sięga po rakietę tenisową i... ogrywa rywali w turniejach artystów, 
jak zrobił to w szczecinie.

rOzmaWiał: Jerzy cHWałek / FOtO: arcHiWUm bOHatera

lUdzie26 

c

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI



CH KASKADA, PIĘTRO I
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 36

CH STER
UL. KU SŁOŃCU 67



lUdzie28 

wrAżliwA sAloMe
piękna, zdolna, a jednocześnie bardzo skromna. tak w skrócie można przedstawić anię 

cieślak. przyznała nam, że praca nie jest jej jedyną pasją. kolejna to czytanie bajek 
dzieciom. - razem z martą Żmudą - trzebiatowską chodzimy do przedszkoli, szkół 

i szpitali - opowiada szczecinianka. - radość maluchów jest niesamowita.

a początek gratulacje. Za nami XIV Festiwal 
"Dwa Teatry – Sopot 2014”. Za tytułową 
rolę w słuchowisku „Salome” otrzymałaś 
główną nagrodę aktorską za rolę kobiecą.

Tak naprawdę zawsze byłam nastawio-
na na słuchowiska. Już nieżyjąca Romana 
Bobrowska, znakomita reżyserka radiowa 

uczyła mnie w szkole teatralnej, jak 
pracować w radiu. Na festiwalu na-
tomiast nie spodziewałam się żad-
nego wyróżnienia. Zresztą o tym, że 
mam na niego przyjechać dowie-
działam się kilka dni wcześniej. Słu-
chowiska zostały zgłoszone przez 
Program 2 Polskiego Radia. Zasko-
czenie nagrodą było ogromne, ra-
dość niemniejsza.

Wydaje się, że słuchowiska po-
chłonęły Ciebie w całości. Rzadko 
widzimy Ciebie na szklanym ekra-
nie.

Od pewnego czasu związana 
jestem z serialem „Na Wspólnej”. 
Gram w nim w towarzystwie Wojtka 
Brzezińskiego, z którym już wcze-
śniej występowałam na planie seria-
lu „Rezydencja”. Pracuję też w kilku 
miejscach: Teatrze 6. Piętro, Teatrze 
Kwadrat Andrzeja Nejmana, gdzie 
gramy z Martą Żmudą - Trzebiatow-
ską – zresztą moją bardzo dobrą 
przyjaciółką – w sztuce "Ciotka Karo-
la" oraz w Krakowskim Teatrze Sce-
na Stu Krzysztofa Jasińskiego. W Te-
atrze Polskim natomiast mieliśmy 
niedawno premierę "Króla Leara", 
gdzie grałam Reganę. To niesamo-
wita dla mnie historia. Tę samą cór-
kę grałam w Teatrze Stu. Wizje obu 
reżyserów są kompletnie różne, inne 
pomysły na postać. To bardzo duże wyzwanie. Ale oczywiście się go 
podjęłam. Praca aktora nie należy przecież do najłatwiejszych.

Czyli jesteś zapracowaną osobą. Masz czas na prywatne życie?
Wszystko zależy od organizacji czasu. Jeśli jest dobrze zaplano-

wany czas znajdzie się zarówno na pracę, jak i przyjemności. Nie 
ukrywam, że liczę, iż jeszcze któryś z reżyserów zaprosi mnie do 
swojej produkcji. Nie będzie problemu, by połączyć to z innymi 
obowiązkami.

Nieczęsto o tym mówisz, a masz jeszcze jedno zajęcie: zajmu-
jesz się zupełnie bezinteresowną pomocą.

Robię coś, co uwielbiam. Chodzę do przedszkoli, szkół, szpitali, 
generalnie do dzieci. Czytam im bajki. Najczęściej w towarzystwie 

wspomnianej wcześniej Marty Żmudy - Trzebiatowskiej. Mam we-
wnętrzną potrzebę czytania najmłodszym na głos. Prawda jest taka, 
że my, jako aktorzy jesteśmy atakowani mediami z każdej strony. 
Mamy bardzo mało czasu dla siebie na budowanie wewnętrznej 
wrażliwości. To, co robię pomaga w uzupełnianiu tych ubytków. 
Dzieci reagują doskonale. Nic nie buduje wewnętrznej wyobraźni 
bardziej, niż czytanie na głos. Trzeba to jednak robić w odpowiedni 

sposób. Najmłodsi nie są w stanie 
wytrzymać dłużej niż 40 minut dla-
tego trzeba to robić przemyślanie. 
Oprócz czytania zawsze rozmawia-
my z nimi: zadają nam przezabaw-
ne pytania, opowiadają o swoim 
świecie, my opowiadamy o swoim. 
Dzieci są naprawdę przecudowne. 
Oprócz tego jestem ambasadorem 
Fundacji „La Strada”. Prowadzę szko-
lenia ze świadomości obywatelskiej 
dla młodzieży z domu opieki socjal-
nej.

Rzeczywiście masz bardzo dużo 
zajęć. Czas nie pozwala już chyba 
na częste odwiedziny rodzinnego 
Szczecina?

Jestem kilka razy do roku. Najważ-
niejsze, że mam bardzo dobry kon-
takt z rodziną. Gdy nie mogę przyje-
chać – rodzice przyjeżdżają do mnie. 
Szczecin jest częścią mojego życia 
i z pewnością nią pozostanie. Praw-
da jest taka, że możliwości rozwoju 
dała mi jednak Warszawa. Tutaj po-
woli zapuszczam swoje korzenie. To 
miasto jest mi coraz bliższe. Cieszę 
się, że mam możliwość chodzenia 
do radia, każdego dnia o 10 na pró-
bę do teatru. Staram się prowadzić 
normalne życie. Co nie zmienia fak-
tu, że wiem też co dzieje się w Szcze-
cinie, również w moich rodzinnych 

Zdrojach. Wiem o ogromie inwestycji, o rozbudowie naszego mia-
sta. Gdy się wjedzie widzimy wszędzie mnóstwo dźwigów, Szczecin 
z roku na rok pięknieje i nie można temu zaprzeczyć.

Na koniec opowiedz nam o swoich planach.
Jestem już po wakacjach. Udało mi się wypocząć z przyjaciółmi. 

Naładowałam baterie do dalszej pracy. Dlatego też nie jest dla mnie 
aż taka męcząca. Pomału przymierzam się do niezwykle ciekawego 
projektu. Zaraz pojawi się naprawdę fajna gra komputerowa, w któ-
rej udało mi się wcielić w jedną z głównych postaci moich marzeń. 
Wciąż również dubbinguję filmy. Czeka mnie też wiele szkoleń, 
spotkań z dziećmi. Będę robiła to, co naprawdę kocham.

Dziękuję za rozmowę. 

n
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polski rzyM 
nA wzGórzACh

lUdzie30 

powodu kontuzji nie mogłem zagrać, jestem 
w charakterze obserwatora. Może będzie oka-
zja, by pozwiedzać Szczecin – przyznał Stefan 
Friedmann. – Zawsze o tym mieście miałem 
dobre wyobrażenie, przyjeżdżałem tutaj wiele 
razy. Za każdym razem to się potwierdza, je-
stem zachwycony. Dla mnie jest to taki „polski 

Rzym na wzgórzach”.
– Na mnie ogromne wrażenie zrobiła nowa filharmonia, jest fan-

tastyczna. Słyszałem jednak, że spora grupa mieszkańców jest inne-
go zdania. Nie wiem, z czego to wynika, być może z tego powodu, 
że wychodzi poza pewien stereotyp. Jest zupełnie inna od pozosta-

łych obiektów. Nie znaczy, że gorsza – dopowiedział Jan Englert.
Tomasz Jachimek na turniej artystów przyjechał po raz pierwszy. 

Już w pierwszym pojedynku zmierzył się z raperem Mezo, który był 
zdecydowanym faworytem zawodów. Potwierdziło się to w finale, 
gdzie Mezo pokonał Łukasza Pietscha z kabaretu Hrabi 6:0, 6:3.

– Chłopak wymiata, nie miałem z nim szans. Nie mówię tak dla-
tego, by się podlizać, ale taka jest prawda. Bawię się w tenisa od 
sześciu lat, a to i tak nie pomogło – powiedział po spotkaniu Jachi-
mek. – Cieszę się, że mogłem tutaj zawitać. To doskonała impreza, 
doskonała organizacja. Szczecin nie jest mi obcy, bywałem tutaj 
wielokrotnie.

Według Tomasza Stockingera, popularnego doktora Pawła 

z
za nami kolejna edycja turnieju artystów netto cup, rozgrywanego w ramach turnieju 

pekao szczecin Open. do szczecina przyjechało wielu znakomitych gości: 
aktorzy, piosenkarze, kabareciarze. dlaczego zdecydowali się zawitać, 

choć nie zawsze mogli wystąpić na korcie?  

aUtOr: andrzeJ kUs / FOtO: JarOsłaW Gaszyński

Przemysław Sadowski

Tomasz Bednarek

Stefan Friedmann

Jan Englert



Lubicza z serialu „Klan”, Szczecin plasuje się w czołówce najpięk-
niejszych miast w Polsce. Minusem jest fakt, że mieszkańcy sami 
siebie nie doceniają.

Podobnego zdania jest Maurycy Polaski z Kabaretu Pod Wyrwi-
groszem. W szczecińskim turnieju wziął udział po raz drugi. Jest to 
dla niego okazja do spotkania z przyjaciółmi.

– Dla nas to święto. Niewiele razy w roku jest okazja, by zostawić 
pracę z boku i przyjechać porozmawiać, pograć w tenisa. Gene-
ralnie odpocząć. Lubię przyjeżdżać do Szczecina. Gdy tak chodzę 
i oglądam to miasto jestem pewien jednego: gdyby nie to, że 
mieszkam w Krakowie – mógłbym zamieszkać tutaj.

Najwięcej do powiedzenia o Szczecinie miał 73-letni Stan Borys, 
który na turniej przyjechał ze swoją o 30 lat młodszą partnerką ży-
ciową, Anią. Poznali się zresztą na turnieju tenisowo - golfowym.

– Z pozostałymi artystami gramy razem w teatrze, na koncertach, 
ale jak widać i w tenisa. To fenomenalne, bo w dzisiejszych czasach 
prawie cała generacja bohemy artystycznej przesiaduje w zady-
mionych pomieszczeniach z piwem w ręku. My ćwiczymy nasze 
ciała, potrzebujemy tego. To buduje kondycję. Przyjechałem do 
Szczecina z moimi dziewczynami: Anią i moim pieskiem – Julcią. 
Szczecin robi wrażenie ogromne – a największe zrobiła filharmonia. 
Jest piękna, ale nie to jest najważniejsze. W filharmonii najważniej-
szy jest „sound”, czyli brzmienie. Mam nadzieję, że kiedyś dostąpię 
zaszczytu zagrania w niej. Naprawdę bym tego pragnął. 
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naszpikowane technologią, szybkie, zwinne, ale jednocześnie bardzo bezpieczne. 
takie jest nowe audi Q5 Facelifting. Jego sportowe zacięcie oraz wyposażenie sprawiają, 

że wzbudza zachwyt nawet wśród tych, którzy do tej pory nie byli 
miłośnikami samochodów niemieckiego producenta.

aUtOr: andrzeJ kUs / FOtO: łUkasz makOWski

Audi Q5 podbijA rynek
motoryzacja34 czym jeżdżĘ?

Q5 2.0 TDI 177 KM S-tronic Quattro 

Pojemność silnika: 1968 cm3

Moc: 177 KM
Prędkość max: 200 km/h
0-100 km: 9s
Średnie zużycie paliwa: 6, 1 l/km
Cena: 172 500zł 
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owe Audi Q5 w wersji S-Line zaskakuje od-
mienionym wyglądem. Oprawa reflektorów, 
przeprojektowane zderzaki, zmienione tylne 
lampy, mocniej wyeksponowane logo czy 
wreszcie diodowe światła do jazdy dziennej, 
znajdujące się dookoła ksenonowych reflek-
torów sprawiają, że robi jeszcze większe wra-
żenie, niż ten sam model sprzed faceliftingu. 

O jego sportowym zacięciu nie pozwalają zapomnieć 19-calowe 
felgi ze stopu metali lekkich. Opcjonalnie można zażyczyć sobie 
także 21-calowe. Logo S-Line umieszczone jest na błotnikach czy 
listwach progowych. Dopełnieniem wszystkiego jest sportowe za-
wieszenie oraz napęd na cztery koła. 

Model 2.0 TDI quattro ze 177-konnym silnikiem oraz 7-mio stop-
niową automatyczną skrzynią biegów zachowuje się na drodze nie-
zwykle cicho i rześko. Ogromną zaletą tego samochodu jest wnę-
trze: z łatwością może nim podróżować pięcioosobowa rodzina. 
Nawet przy takiej wyprawie każdy z pasażerów będzie miał mnó-
stwo swobody. Dodatkowo w bagażniku przygotowano miejsca na 
540 litrów bagażu.

Samochód naszpikowany jest wieloma bardzo pomocnymi roz-
wiązaniami. Należą do nich kamery, znajdujące się zarówno z przo-
du pojazdu, jak i z tyłu. Pomaga to w prawidłowym i bezpiecznym 

parkowaniu. Czujniki umieszczone w bocznych lusterkach wykry-
wają zagrożenie podczas zmiany pasa ruchu. Dla zwiększenia bez-
pieczeństwa zamontowane zostały poduszki boczne z przodu oraz 
kurtyny chroniące głowy. Są także poduszki czołowe. W Audi Q5 
znalazło się również elektromechaniczne wspomaganie układu kie-
rowniczego zależne od prędkości.

Jazdę uprzyjemnia automatyczna trzystrefowa klimatyzacja oraz 
komputer pokładowy z programem wydajności oraz systemem roz-
poznawania zmęczenia kierowcy. W zależności od dynamiki jazdy 
mamy do wyboru kilka programów podróży: od ekonomicznego 
aż po dynamiczny. Duży wyświetlacz daje możliwość przełączenia 
się na nawigację w języku polskim. 

Osiem głośników umieszczonych z przodu i z tyłu samochodu 
sprawia, że dźwięk dociera z idealną jakością. Oczywiście istnieje 
możliwość odtwarzania plików MP3 z płyt CD lub kart SD. Wszyst-
kim można sterować z wielofunkcyjnej kierownicy obszytej skórą. 

Wewnątrz kabiny umieszczono sporo schowków: w siatkach 
w oparciach przednich foteli, są także pod przednimi fotelami, 
zamykany schowek podręczny w desce rozdzielczej czy w pod-
łokietniku. Udogodnieniem są uchwyty z możliwością chłodzenia 
czy podgrzewania napojów. Komfort jazdy poprawiają sportowe 
siedzenia z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa. 

n
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Grupa pasjonatów z banzai drift team ma w swoich garażach 20 przerobionych, 
gotowych do startu w zawodach samochodów. - są to przede wszystkim bmW 

- opowiada rossi. - przerobione, ale sprawne w 100 procentach. 
Warte po kilkadziesiąt tysięcy złotych.

aUtOr: andrzeJ kUs / FOtO: adam FedOrOWicz

drift w bMw

motoryzacja36 

szą „zajawką” jest drift i temu się poświę-
camy. Do tego przygotowujemy też nasze 
samochody – opowiada Rossi z Banzai Drift 
Team. - Wszystko zaczęło się w 2009 roku. 
Początkowo bawiliśmy się tą dyscypliną. Na 
przełomie 2010 i 2011 zebraliśmy się w dru-
żynę, nieformalną. Jest w niej 20 członków, 
przeważnie to właściciele BMW.   

Ich sztandarowymi modelami są BMW E30 z silnikami V8 o pojem-
ności 4400 centymetrów sześciennych. Auta są z końca lat 80. ubie-
głego wieku. Fabrycznie pod maską miały silniki o pojemności 1,6.

- Każde z naszych aut jest niemal wyprute do zera. Niewiele po-
zostaje z normalnego wyposażenia. Są oczywiście pasy, podstawo-
we wskaźniki w desce rozdzielczej. W samochodach zamontowane 
są specjalne klatki dla zwiększenia bezpieczeństwa, siedzenia ku-
bełkowe. W BMW nie ma żadnych wygłuszeń.

Wszystko jest wykonane z największą dokładnością i z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa. Świadczy o tym fakt, że samochody 
regularnie przechodzą przeglądy techniczne. Są sprawdzane także 
po każdych zawodach.

- W miarę możliwości staramy się w nich startować. Wychodzi to 
całkiem nieźle. W zawodach zawsze jesteśmy w TOP 32. 

BMW E30 mają również sporo innych dodatków: 17-calowe alu-
miniowe felgi, spojlery czy poszerzone nadkola. Choć wiekowe 
– według właścicieli – w żaden sposób lata nie wpływają na cenę. 
Wartość dodatkowego osprzętu można podawać w dziesiątkach 
tysięcy złoty. W momencie sprzedaży każde z BMW mogłoby być 
warte nawet... 60 tysięcy złotych. Każdej zimy samochody rozbiera-
ne są praktycznie do zera: naprawiane i konserwowane. 

Auta mogłyby być też doskonałym nośnikiem reklamy. Klubowi-
cze Banzai Drift Team chętnie nawiążą współpracę z ewentualnym 
sponsorem.

- Jeździmy na zawodach w całej Polsce, wystawiamy się na tar-
gach motoryzacyjnych. Nasze samochody to żaden obciach, a ka-
wał naprawdę dobrej roboty. Szukamy sponsorów, by być jeszcze 
lepszymi. Oferujemy naprawdę dużo: możemy ponaklejać reklamy 
na nasze auta, nawet na całej powierzchni. Możemy wozić ze sobą 
szyldy, porobić nadruki na namiotach. Przyjmiemy też tytularnego 
sponsora. Kwestia dogadania – jesteśmy otwarci na wszelkie pro-
pozycje – podsumowuje Rossi. 

n
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bartosz i anna dawidowscy z dziećmi zamieniają dom w Warszawie na życie na jachcie. 
przez najbliższe lata, po zakończeniu remontu trimarana, będą mieszkali na morzu 

Śródziemnym i karaibach. później chcą popłynąć dookoła świata. 

doM nA wodzie
aUtOr: andrzeJ kUs / FOtO: arcHiWUm bOHateróW

ani Anna jest przedsiębiorcą, pan Bartosz – pi-
lotem. Mają rocznego synka Kubusia i drugie 
dziecko „w drodze”. Małżeństwo postanowiło, 
że swoje dzieci do 10. roku chciałoby wychowy-
wać na łodzi.

W Szczecinie w Marina’ Club remontują obec-
nie jacht Neel 50 – jedynego takiego trimarana 

na świecie. Odkupili go w Stanach Zjednoczonych i to on, najpraw-
dopodobniej już w przyszłym roku, będzie ich nowym domem. 
Małżeństwo opowiedziało nam o swoich bajkowych planach na 
przyszłość. 

– Przez ostatnie parę lat regularnie spotykaliśmy rodziny, które 
żyją na łódkach. Z wypiekami na twarzy czytaliśmy ich blogi, opisy 
doświadczeń, przygód, codziennego życia, etapu indywidualnego 
nauczania szkolnego dzieci. Wszyscy jednogłośnie powtarzają, że 
dzieci wychowywane na jachcie są niezwykle bystre, odpowiedzial-
ne, komunikatywne, uczą się ekspresowo, nie wspominając o tym, 
że języki obce opanowują z niezwykłą lekkością i szybkością. Lek-
cji geografii, biologii czy fizyki po prostu codziennie doświadczają 
w praktyce. Zdecydowaliśmy się na taki krok, gdyż naszym zdaniem 
jest to jedyna metoda, aby po prostu wychowywać dzieci, mieć 
dla nich czas, stworzyć szanse na prawdziwe doświadczanie życia 
– opowiada młoda mama. 

Małżeństwo planuje pływać i jednocześnie mieszkać na trimara-
nie. Na początku zamierzają trzymać się Atlantyku. Oznacza to Mo-
rze Śródziemne w lecie i Karaiby zimą. Na razie „na rozgrzewkę” 
przepłynęli z Florydy do Szczecina, z postojami w Nowym Jorku 
i Cherbourgu. Razem blisko 5000 mil i w sumie 25 dni czystej że-
glugi, z czego niecałe siedem na silniku. Plany są znacznie szersze. 

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy jedynego Neela 50 na 
świecie i jest to zarówno źródłem naszej dumy, jak i komplikacji przy 
remoncie. Zakup jachtu jest częścią szerszego planu – mówią. 

Pan Bartosz od 1997 roku organizuje rejsy czarterowe pod egidą 
SailOceans.com. 

– Nasza łódka to de facto przeniesienie starego pomysłu w nowe, 
lepsze opakowanie – mówi. – Od 5 lat towarzyszy mi aktywnie i po-
maga rozwijać temat Ania. Objęła stanowisko wiceprezesa firmy, 
stała się niezastąpiona w organizacji rejsów, jak i planowaniu oraz 
ekspresowym gotowaniu genialnych i zdrowych potraw z prędko-
ścią mistrza świata. Ponadto w jej dalszych planach jest zapropo-
nowanie gościom kursów jogi i medytacji. To powinno świetnie 
rozwinąć nasze holistyczne podejście do organizacji „resetów”. 
Oczywiście będziemy mieli na pokładzie masę „przyziemnych” 
rozrywek typu nurkowanie, kitesurfing, windsurfing, kajak, wake-
board oraz inne formy rozrywki, które mogą zająć kogoś, kto nie 
będzie wystarczająco oczarowany otoczeniem.

p
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Zamierzają obierać kursy na Morze Karaibskie i Morze Śródziem-
ne oraz przeloty przez Atlantyk co pół roku. 

- Dla chętnych jak zwykle zaoferujemy pomoc praktycznie we 
wszystkim: w organizacji przelotu i dotarciu do nas. Na miejscu 
będzie czekało pełne ekskluzywne wyposażenie, mnóstwo atrak-
cji. Wszystko tradycyjnie będzie zależało od gości. Tak naprawdę 
pływanie to tylko niewielki procent tego, co oferujemy. Już organi-
zowaliśmy takie wyprawy. Bartek ochrzcił je adekwatnie „Resetem 
Priorytetów Życiowych”, bo wszyscy są po nich niezdolni do powro-
tu do „normalnego” życia i często kończy się to odważnymi decy-
zjami o zmianie kursu życiowego. Ale to już osobny temat, który 
chętnie rozwijamy z każdym zainteresowanym. Wystarczy do nas 
napisać pod adres ad@sailoceans.com lub wejść na stronę www.
sailoceans.com – opowiada właścicielka jachtu. 

70 METRóW KWADRATOWyCH LuKSuSu

Trimaran został wybudowany jako pierwszy z serii trimaran Neel, 
który jako jedyny seryjnie produkowany na świecie wykorzystuje 
przestrzeń między kadłubami jako mieszkalną. 70 metrów po-
wierzchni mieszkalnej pozwala na wydzielenie dwóch luksusowych 
kabin z pełnowymiarowymi łóżkami i łazienkami oraz jednej wysoce 
komfortowej kabiny w dziobie o mniejszym metrażu. Jest też salon 
i kuchnia z wyspą. Oprócz tego kilka miejsc w zewnętrznych kadłu-
bach, które już bardziej przypominają standardem typowe koje na 
jednokadłubowych jachtach. 

Początkowo, przez dwa lata Neel 50 był w posiadaniu właścicie-
la stoczni Erica Bruneela. Służył jako wersja pokazowa na targach 
żeglarskich. Potem zakupił go pewien Amerykanin, aż wreszcie wio-
sną tego roku trafił w ręce państwa Dawidowskich, którzy ochrzcili 
go s/y Poly. 

Trimaran ma ponad 15 metrów długości i 11 szerokości. Zanu-
rzenie wynosi 1,2 m, natomiast spalanie 5 litrów na godzinę przy 
prędkości 8 węzłów. 

– Silnik Volvo o mocy 75kM to tylko napęd pomocniczy. Główny 
to 170 metrów kwadratowych powierzchni podstawowej żagla, ok. 
200 metrów kwadratowych genaker i 260 metrów spinaker. Waga 
na pusto to około 13 ton, co w optymalnych warunkach daje pręd-
kość między 10 a 20 węzłów – opowiada właściciel. 

Na pokładzie znajduje się wiele udogodnień: system elektrycz-
ny 12V, 110V i 230V – zarówno przez inwerter z akumulatorów, jak 
i generator o mocy 6kW. Na ogół bieżące zasilanie jest wystarcza-
jące, dzięki czterem bateriom słonecznym o mocy 1, 3kW. Jest też 
autopilot, plotter Raymarine, radar Garmina, AIS Vesper, telewizja 
satelitarna oraz telefon.

To jednak nie wszystko – trimaran jest klimatyzowany, wyposa-
żony w odsalarkę, lodówkę, dwie zamrażarki, pralkę i zmywarkę. 
Zamontowany zostanie system wody słodkiej i słonej, sprężarka do 
nurkowania, ponton z napędem 25 kM, system audio, ster strumie-
niowy, elektryczne kabestany i winda kotwiczna. 

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI



zdrowie i Uroda40 

Opadające powieki, zmęczone oczy pozbawione blasku - to już nie problem. najnowsza 
technologia idzie na ratunek. idealnym rozwiązaniem tego problemu są zabiegi 

kurczące skórę i pobudzające ją do produkcji nowego kolagenu. a wszystko 
dzięki terapii pomostowej deep FX + active FX, wykorzystującej laserowy lifting.

Świeże spojrzenie

ieloletnie doświadczenie pracy z Laserem Lume-
nis Ultra Pulse Encore pozwoliło mi na udoskona-
lenie skutecznej i bezpiecznej procedury terapii 
wiotkiej skóry powiek – mówi dr Piotr Zawodny 

z kliniki Estetic. – Zastosowana technologia, wyróżniająca ten laser 
wśród wielu laserów frakcyjnych CO2 to dostarczenie do tkanki bar-
dzo wysokiej energii, narasającej w wyjątkowo krótkim czasie, bez 
ryzyka powstawania procesu zwęglenia otaczającej tkanki. Jest to 
możliwe dzięki terapii pomostowej, czyli połączenia dwóch skane-
rów frakcyjnych o różnej charakterystyce: Deep FX oraz Active FX 
podczas jednego zabiegu.

uNIKALNy SySTEM

Skaner Deep FX wykorzystuje wąską i głęboką wiązkę światła. 
Wnika w głąb skóry do 4-5 mm, podgrzewa tkankę, tworząc w niej 
mikrouszkodzenia i stymuluje ją do produkcji kolagenu. 

– Po zabiegu dochodzi do zmniejszenia objętości skóry tworzącej 
powiekę, przez co niwelowany jest efekt jej nadmiaru – wymienia dr 
Zawodny. – Drobne zmarszczki spłycają się poprzez znaczny wzrost 
napięcia i przebudowy skóry. Skaner Active FX emituje szerszą 

wiązkę, oddziałującą na powierzchowne warstwy skóry właściwej 
oraz naskórka. Powoduje jej depigmentację, przebudowę i odświe-
żenie. Natomiast skaner Active FX ujednolica koloryt i strukturę po-
wierzchni skóry.

ZNACZENIE TERAPII 

Oba skanery zostały specjalnie stworzone, aby uzupełniać swo-
je działanie terapeutyczne. Pomimo dostarczenia tak dużej energii 
gojenie przebiega szybko i bez komplikacji, a czas pełnej rekonwa-
lescencji wynosi od 5 do 7 dni. 

– Jest on znacznie krótszy, niż czas gojenia po innych laserach 
frakcyjnych CO2 przy dostarczeniu podobnej ilości energii, gdzie 
wynosi od 2 do 5 tygodni. Wiąże się to z unikatowym rodzajem ul-
trakrótkiego impulsu nieporównywalnego z żadną z dostępnych 
technologii laserowych.

Na podstawie konsultacji lekarskiej określa się czy pacjent kwa-
lifikuje się do laserowego liftingu powiek, czy wskazany jest zabieg 
chirurgiczny. W zależności od nasilenia problemu zabieg wykonuje 
się jednorazowo lub w serii, ustalanej indywidualnie w zależności 
od potrzeb.

prezentacja
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 Zapraszamy do współpracy 
gabinety stomatologiczne 

POLAND SMILE CEGIELSKI SPÓŁKA JAWNA
Morska 4B /7, 75-218, Koszalin, PL

T +48 609 93 80 08
Email: info@polandsmile.pl

Polski dystrybutor V.I.S



edług Tajów ciało ludzkie wypełnione jest cząst-
kami powietrza, które są wdychane i wysyłane 
przez człowieka w podróż do kanalików zwanych 
„senami”. Ich najważniejsze skupiska mają swój 

początek w miejscu pępka, koniec zaś na wargach. Masażyści kon-
centrują się na danych częściach ciała i je uciskają. Wierzy się, że 
dzięki uciskaniu właściwych punktów osoba masowana pozbywa 
się stresu, napięcia oraz bólu. I faktycznie tak jest, począwszy od 
masażu stóp po masaż klasyczny całego ciała, czujemy się odprę-
żeni i odświeżeni. Nawet po ciężkim dniu tajski masaż stóp może 
zdziałać cuda. 

W Royal Thai Massage dostajemy się w dłonie profesjonalnych 
masażystek, szkolonych w legendarnej świątyni Wat Po w Bangko-
ku. W egzotycznych, kameralnych wnętrzach, wśród aromatycznych 
olejków, balsamów, maści rozgrzewających i przy kojącej muzyce 
w tle nie tylko rozpieszczamy nasze ciała, ale także zmysły. Tajski ma-
saż wzmacnia układ odpornościowy, poprawia krążenie krwi, roz-
luźnia mięśnie, ale także uspokaja, poprawia nastrój i daje zastrzyk 
energii. Cała otoczka sprawia, że taki seans w salonie zamienia się 
w prawdziwą ucztę.

- Masować można się w parze – mówi z uśmiechem Mariusz Łusz-
czewski, właściciel Royal Thai Massage. – Mamy specjalną ofertę dla 
par, w skład której wchodzi: dwugodzinny masaż klasyczny lub olej-
kami, a do tego dwudaniowy poczęstunek z winem, przygotowany 
przez naszego kucharza z restauracji Buddha. Można tak spędzić 
cały wieczór, nie ruszając się z jednego miejsca. 

– Organizujemy też wieczory panieńskie, kawalerskie, urodziny 
albo po prostu wieczór dla grupy znajomych, którzy zamiast wyj-
ścia do klubu wolą w ten sposób się zrelaksować – dodaje Mariusz 
Łuszczewski. – Łączymy to, co w Tajlandii jest najważniejsze: masaż 
z dobrym jedzeniem.

Pobyt w salonie tajskiego masażu może też być chwilą relak-
su dla zapracowanych rodziców, z tą różnicą, że masowane są 
dzieci.

– To świetna terapia dla maluchów, które dopiero rosną. Bardzo 
łagodzi i uspokaja. Moje córki są tego najlepszym przykładem. Są 
od masażu uzależnione – śmieje się właściciel salonu.

Nie bez powodu masaż tajski nazywany jest jogą dla leniwych. 
Ma te wszystkie cechy, co klasyczna joga. Z jedną różnicą, masowa-
ny nie musi nic robić, a po wszystkim czuje się doskonale.

Gdyby nie osobisty lekarz buddy shivago komarpaja, prawdopodobnie nigdy nie 
dowiedzielibyśmy się o istnieniu wspaniałego leku na wszystko, czyli tajskiego 

masażu. On właśnie stworzył jeden z najlepszych na świecie sposobów na relaks.

dobry dotyk
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ależy pamiętać, że częstotliwość wy-
konywania podstawowych badań 
laboratoryjnych zależy zarówno od 
stanu zdrowia naszego organizmu 

jak i od wieku – mówi kierownik laboratorium 
S.P.L.S. MEDICUS mgr Anna Jurczyk

Zaleca się, aby morfologię krwi z rozmazem 
i OB wykonywać raz do roku. Podobne zalecenie 
dotyczy analizy ogólnej moczu oraz poziomu glu-
kozy na czczo.

Po 30 r.ż. należy pamiętać o regularnym spraw-
dzaniu stanu zdrowia wątroby (służy do tego 
oznaczenie enzymów wątrobowych AST i ALT, 
tzw. ASPaT i ALaT) i ocenie gospodarki lipidowej 
(cholesterol całkowity, cholesterol HDL, LDL oraz 
trójglicerydy).

Raz na dwa lata warto sprawdzić stan swojej 
tarczycy (oznaczenie poziomu TSH, w dalszej kolejności wolnych 
hormonów tarczycy – fT3 i fT4), a mężczyznom po 40 r.ż. zaleca się 
badanie poziomu PSA – ocenę funkcji gruczołu krokowego.

Jednocześnie należy uważnie obserwować swój organizm – pew-
ne objawy z jego strony niejednokrotnie przyspieszają lub wymu-

szają na nas wykonanie badań podstawowych 
i specjalistycznych wcześniej lub częściej niż po-
dają ogólne zalecenia.

- Czy wszystkie wymienione powyżej badania 
można wykonać w laboratorium Spółdzielni ME-
DICUS?

- Oczywiście. Oprócz wyżej wymienionych 
badań wykonujemy również inne, m. in. z zakre-
su Hematologii, Koagulologii (krzepnięcia krwi), 
Biochemii, Immunochemii (hormony tarczycy, 
hormony płciowe, markery nowotworowe), Sero-
logii grup krwi, Analityki Ogólnej – dodaje mgr 
A. Jurczyk. 

Na badania można zgłaszać się do Laborato-
rium Analitycznego SPLS MEDICUS codziennie, 
za wyjątkiem niedziel. Warto nadmienić, że wyniki 
wykonywanych badań można odbierać w tym sa-

mym dniu (z wyjątkiem weekendów).

Jak często powinniśmy wykonywać podstawowe badania, służące ocenie stanu zdrowia 
naszego organizmu?  raz do roku czy może tylko na wyraźne wskazanie lekarza?

bAdAniA lAborAtoryjne
- kontroluj stAn swojeGo zdrowiA

n
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latego niezależnie od mody – na trwałą, rozjaśnianie, 
farbowanie czy prostowanie – fryzjerstwo znalazło jed-
ną, najważniejszą metodę na piękne włosy – mówi Mar-
cin Rudiuk, stylista fryzur z Artmasters. – Po pierwsze nie 

niszczyć.

PIęKNE WłOSy DZIęKI ZDROWEJ SKóRZE GłOWy

Fryzjerstwo jest dla włosów jak makijaż dla cery. Trychologia – jak 
kosmetologia, wzajemnie się uzupełniają. Najwyższy czas, by i fry-
zjerstwo korzystało z jej dobrodziejstw. Czym jest trychologia i kie-
dy warto sięgnąć po jej metody? – Trychologia zajmuje się przede 
wszystkim pielęgnacją skóry głowy, która odgrywa kluczową rolę 
dla prawidłowej kondycji włosów – mówi Katarzyna Rudiuk, trycho-
log z Trycho Clinique. Dlatego tak ważne jest odpowiednie oczysz-
czanie i nawilżanie. Ta nowa w Polsce dziedzina wiedzy ma jednak 
wpływ nie tylko na estetyczne walory naszej fryzury. Pozwala posta-
wić odpowiednią diagnozę i szuka rozwiązań wielu problemów, 
z którymi fryzjerstwo sobie nie radzi: łupież, łojotok, wypadanie, 
a nawet androgenowe łysienie u mężczyzn. 

NIE TyLKO WłOSy

Senność, zmęczenie, osłabione i przerzedzające się włosy… Niby 
drobne, a jednak dokuczliwe problemy, z którymi nie możesz so-
bie poradzić. Do uzyskania odpowiedzi, co tak naprawdę dzieje 
się w Twoim organizmie, potrzebujesz kilku wizyt i badań u różnych 
specjalistów, do których czeka się tygodniami.

Niewątpliwie analiza pierwiastkowa włosa może posłużyć jako 
odczyt prywatnego pamiętnika naszego organizmu. Włosy odży-
wiają się głównie składnikami krwi, dlatego analogicznie są trwa-
łym zapisem zmian, jakie zachodziły w niej przez ostatnie miesiące. 
Można z nich wydobyć ogromną ilość informacji, odzwierciedlają-
cych nasz styl życia i stan zdrowia. 

– Jako integralna część naszego ciała włosy, podobnie jak pa-

znokcie, dają sygnały, które warto umieć odczytać. Nadmierne 
wypadanie, łamliwość, osłabienie, matowienie czy rozdwajanie 
końcówek mogą być stanem alarmowym, a zdarza się, że świadczą 
o poważnych problemach zdrowotnych, np. chorobach autoimmu-
nologicznych czy zaburzeniach równowagi hormonalnej – wyjaśnia 
Katarzyna Rudiuk, trycholog z Trycho Clinique. – Podczas gdy fry-
zjerstwo za pomocą gamy kosmetyków zajmie się łagodzeniem 
objawów, trychologia szuka przyczyny problemu i sposobu jego 
rozwiązania. 

Za pomocą badania skóry głowy i analizy pierwiastkowej włosów, 
dwóch bezbolesnych i nieinwazyjnych zabiegów, trycholog wniknie 
w strukturę włosa odżywiając go i zbalansuje skórę głowy, dobiera-
jąc kurację ukierunkowaną na konkretną dolegliwość. Co więcej, 
diagnoza postawiona przez trychologa nie musi pozostać tylko do 
wiadomości pacjenta. Wyniki analizy pierwiastkowej włosa stano-
wią cenne źródło informacji, np. dla dietetyka czy endokrynologa. 
Choć nie powinny być traktowane jako wyłączne dane diagnostycz-
ne, mogą stanowić punkt wyjścia dla lekarza. Dają wskazówki, jakim 
problemem warto się zająć, pozwalając oszczędzić czas i zdrowie, 
które tracimy, szukając przyczyny złego samopoczucia.

Włosy są naszą wizytówką. dbamy o nie i szukamy idealnej fryzury, bo wygląd 
i stylizacja od zawsze kształtowały wizerunek człowieka. Historia fryzjerstwa sięga 

wieków wstecz. przeszła długą drogę od stosowania silnych, agresywnie 
działających kosmetyków do bardziej odpowiedzialnego traktowania włosów. 

GłowA od nowA

d
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bieramy się w specjalny, gustowny kombinezon (pa-
nie w biały, panowie w czarny) i kładziemy się na łóż-
ku. Przy pomocy specjalnej głowicy pod ciśnieniem 
masujemy każdą część ciała, zaczynając od pleców 

przez ramiona, pośladki, uda, łydki oraz brzuch – tłumaczy działanie 
urządzenia Body Health Patrycja Walewska, kosmetolog z Clinique 
Jennifer. – Tak wykonany drenaż limfatyczny usuwa nagromadzone 
płyny i toksyny, przyśpiesza rozpad tłuszczu i usuwa jego nadmiar. 
Pod wpływem światła podczerwieni pobudzona zostaje praca ko-
lagenu oraz elastyny, dzięki czemu skóra staje się jędrna i znikają 
wszelkie nierówności.

Zabieg ten bardzo dobrze podnosi pośladki, modeluje sylwet-
kę i w widoczny sposób poprawia jej wygląd. Do tego jest bardzo 
przyjemny.

- Panie, które przychodzą do nas, twierdzą, że są od Body Health 
uzależnione – śmieje się Patrycja Walewska. – Faktycznie, oprócz po-
prawy stanu naszej skóry, jest to doskonały relaks dla naszego ciała. 
Sama przed rozpoczęciem lata poddałam się serii takich zabiegów 
i po jakimś czasie mogłam znowu nosić krótkie spódniczki i szorty. 
Czego chcieć więcej?

Najlepsze efekty daje seria dziesięciu zabiegów. Pierwsze zmiany 
widać już nawet po trzech. Ciało nabiera sprężystości, skóra zaczy-

na mieć ładniejszą barwę, znika opuchlizna. Tak jak przy każdym 
podobnym zabiegu i tu są przeciwwskazania.

– To naturalne, że nie jest to zabieg dla wszystkich. Działamy, wyko-
rzystując podciśnienie i podczerwień – tłumaczy kosmetolog. – Nad-
ciśnienie, choroby skóry, nowotwory, żylaki czy przepuklina. W tych 
przypadkach nie wolno poddawać się takiemu masażowi. Podobnie 
nie jest wskazany dla pań w ciąży, w czasie laktacji i menstruacji.    ad 

mamy kolejny dowód na to, że technologia przeszła samą siebie, po to byśmy się czuli 
zdrowo i atrakcyjnie. body Health, czyli masaż próżniowy, to cudowne antidotum 

na bolączki związane z wyglądem i samopoczuciem. koniec z celullitem, 
brakiem jędrności skóry i nadmiarem tkanki tłuszczowej. 

wAGA pod CiŚnienieM

U
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reski na powiekach często rysuje się, używając odcieni 
czerni lub różnych odcieni brązu. Nie dajcie się zwieść 
opisami: czerń ekstremalna lub intensywna. Kolory te 
składają się w znacznej mierze z atramentowej czerni. 

Mogą wnikać w obszar powiek, w delikatną tkankę łączną i rozma-
zywać się. Ich usunięcie jest prawie niemożliwe, a pokrywanie ko-
lorami skóry musi być powtarzane, przy czym rozmyta czerń cały 
czas wychodzi na wierzch. Z uwagi na bardzo delikatny obszar 
możliwość korekty jest bardzo ograniczona. Odcienie brązu prze-
znaczone do oczu – poza ciemnym brązem – są niewłaściwe, po-
nieważ intensywność koloru, wymagana dla kreski na powiekach, 
jest niewystarczająca. Zieleń oraz niebieski pigment dla kreski na 
powiekach bazują przeważnie na czerni i są pod względem aler-
gologicznym absolutnie nieszkodliwe. Ważne jest, aby od samego 
początku wybrać odpowiedni kształt i kolor, a podczas pracy konse-

kwentnie stosować się do właściwego napinania skóry w tej okolicy. 
Jeżeli się do tego nie zastosujemy, kreska na powiekach zaokrągli 
się w dolnej części, „pociągnie” oko w dół, a kształt okaże się nie-
równy. Należy pamiętać, że idealny układ oczu to kształt migdała. 
Proces pigmentowania powiek to od samego początku korygowa-
nie. Obie połowy naszych twarzy różnią się od siebie, dlatego pod-
czas wykonywania szkicu należy te różnice optymalnie wyrównać. 
Podstawą jest precyzyjnie wykonany szkic. Jeżeli linia jest za gruba, 
wówczas niedokładny linergista może doprowadzić do przeryso-
wań.

Podsumowując, makijaż permanentny oczu nie może być dziełem 
przypadku, powinien być dostosowany do kształtu oka, proporcji 
twarzy oraz dobrany do danego typu urody. Będzie on z nami przez 
kilka lat i ważne, aby ta przyjaźń dawała nam nie tylko satysfakcję, ale 
i bezpieczeństwo.                                                                                       al

K

W wielu publikacjach o makijażu permanentnym temat kresek na powiekach jest 
poruszany w niewystarczającym stopniu. poznanie potrzeb klienta jest kluczową częścią 

zabiegu. zdarza sie, że klientki są niezadowolone z jego skutków i szukają 
profesjonalisty, który poprawi źle wykonany makijaż.

skupiAjąC wzrok

Przed Po

ul. Robotnicza 14/1     72-011 POLICE    www.purebeau-agi.pl

Obudzić się rano z niemal perfekcyjnym makijażem, z doskonałymi kreskami na 
powiekach, ze wspaniałym konturem wokół ust lub z pięknymi brwiami, zbliżyć się 
do wiecznego piękna - to brzmi kusząco.

PUREBEAU-AGI Akademia Makijażu Permanentnego
Agnieszki Leśniewskiej
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a początku września do takiego spotkania doszło 
w szczecińskim Studiu Jacka Karolczyka. Przez cały 
dzień panie mogły poddawać się zabiegom pielę-
gancyjnym. Miały do dyspozycji cały salon, pomoc 

fryzjerek i wizażystek. Była pyszna kawa, łakocie i przede wszystkim 
przyjemna atmosfera.

– Od niedawna wychodzę znowu do ludzi. Brakowało mi tego, ale 
choroba pozbawiła mnie pewności siebie – mówi jedna z uczest-
niczek warsztatów. – Jestem w tym momencie, kiedy choroba od-
puściła. Moje włosy odrosły, a mi wróciło dobre sampoczucie. Te 
spotkanie to świetna inicjatywa. Znowu możemy się czuć atrakcyjne 
i potrzebne.

Natomiast druga z pań dodaje z uśmiechem:
– Muszę się do czegoś przyznać, nigdy wcześniej się nie malo-

wałam. Boję się, że jeszcze wejdzie mi to w nawyk (śmiech). A tak 
zupełnie na serio to takich dni, jak ten należy organizować znacznie 
więcej. Potrzebujemy tego, zresztą jak wszystkie kobiety.

Fundacja Rak'n'Roll pokazuje, że również w trakcie leczenia che-
mioterapią warto dbać o swój wygląd zewnętrzny. Poprawia to sa-
mopoczucie, a także motywuje do działania i dodaje dużo energii. 
Celem warsztatów jest uświadomienie i pokazanie kobietom, że 
mimo choroby mogą być nadal atrakcyjne i piękne – to zdecydo-
wanie może poprawić kondycję psychiczną chorego. Studio Jacka 
Karolczyka od jakiegoś czasu współpracuje z Fundacją. Są tym salo-
nem fryzjerskim, który przyłączył się do akcji „Daj włos!”. To tu moż-
na oddać swoje włosy, z których później powstają peruki dla kobiet 
po chemioterapii.                                                                                     ad

n

choroba to nie wyrok. na pewno nie na 
naszą kobiecość. Walka z rakiem trwa od 
dawna i jest nierówna, ale nie musi nas 
pozbawiać godności. znana ze swego 

niekonwencjonalnego podejścia do walki 
z tą ciężką chorobą, Fundacja rak’n’roll 
- Wygraj Życie! co jakiś czas organizuje  

nieodpłatne warsztaty piękności dla 
kobiet, które właśnie zmagają się z rakiem.

kobieCoŚć 
odzyskAnA
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abieg wykorzystuje technologię infuzji magnetycznej. 
Urządzenie przekształca impulsy magnetyczne w ak-
tywne pole energetyczne, wytwarzające światło lub 
prąd elektryczny. 

– Najważniejszą częścią urządzenia jest inteligentna rączka, którą 
wykonujący zabieg łączy z którąś z głowic – mówi dr Artur Śliwiński 
z Art Medical Center. – Do wyboru mamy 4 głowice. Magnetycz-
ną, wykorzystującą impulsy magnetyczne, Anti-Aging, czyli impulsy 
elektryczne o niskim natężeniu oraz Rejuvenation i BlueV, które ko-
rzystają ze światła o różnej długości fali w zależności od oczekiwa-
nego efektu. 

Do każdej z głowic można podłączyć kapsułki. Rodzaj użytej kap-
sułki zależy od tego, na jakim efekcie nam zależy.

– Używa się zwykle dwóch kapsułek – wymienia dr Artur Śliwiń-
ski. - Pierwsza z nich to kapsułka do złuszczania Peel Exfoliator. Jej 
zadaniem jest poprawienie mikrokrążenia w skórze. Drugą dobie-
ra się w zależności od potrzeb i stanu skóry pacjenta. Do wyboru 
mamy kilka kapsułek, m.in. głęboko nawilżającą i poprawiającą 
sprężystość Hyaluronic Infusion, BTX Infusion – pozwalającą osią-
gnąć efekt podobny do działania botoksu, czy zawierającą serum 
przeciwdziałające starzeniu – wygładzającą drobne zmarszczki. Przy 
pomocy kapsułek można również pomóc skórze z problemami trą-
dzikowymi lub łuszczycowymi, odmłodzić, zwiększyć jej sprężystość 
lub zmniejszyć przebarwienia.

Preparat z jednej kapsułki wprowadza się w skórę około 15 minut, 
a cały zabieg trwa zaledwie pół godziny. Świetnym rozwiązaniem 
jest seria 6 - 8 zabiegów – najlepiej raz w tygodniu.

– Zabieg z użyciem urządzenia Wish Pro jest doskonałym rozwią-
zaniem praktycznie dla wszystkich – bez względu na płeć i wiek – 
zachwala doktor Śliwiński. – Zabiegi są nieinwazyjne, relaksujące 
i bezbolesne. Ważne jest, że można je stosować także u osób z pro-
blemami skórnymi. Gama dostępnych zabiegów jest tak szeroka, że 
każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Jeśli chcemy natych-
miastowego efektu po jednym zabiegu, skorzystajmy z kapsułki 
BTX, która ładnie rozświetli, odświeży i wygładzi skórę.

magiczne kapsułki, dzięki którym nasza skóra jest zawsze młoda, świeża i piękna. 
zabieg, który jest bezpieczny, nieinwazyjny i przede wszystkim skuteczny. technologia 

Wish pro to kolejny krok w medycynie estetycznej. możemy z niego skorzystać 
w amc art medical center.

trzy w jednyM
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entrum Narodzin MAMMA ma już rok. Na początku wrze-
śnia w otaczającym szpital ogrodzie odbył się urodzinowy 
piknik. Na imprezę przybyło wielu szczecińskich lekarzy 
różnych specjalności. Wszyscy byli pod ogromnym wra-

żeniem możliwości i bezpieczeństwa, jakie zapewnia swoim pa-
cjentkom ten kameralny szpital położniczo – ginekologiczny. Po 
pierwszym roku MAMMA może się pochwalić blisko setką zado-
wolonych pacjentek, które zdecydowały się urodzić swoje dziecko 
w intymnych i komfortowych warunkach. To, co wyróżnia MAMMĘ 
od innych szczecińskich porodówek to kompleksowa, indywidual-
na i całodobowa opieka sprawowana przez zespół składający się 
z ginekologa – położnika, anestezjologa, neonatologa, położnej 
i pielęgniarek mających do dyspozycji najwyższej klasy aparaturę 
medyczną oraz nowoczesną salę operacyjną. Pacjentki mogą liczyć 
na intensywny nadzór w razie zaistniałych komplikacji.                   ad

c
pierwszy rok 

MAMMy

Justyna Siemiennik, kierownik 
recepcji Centrum Narodzin MAMMA 
i Elwira Berezowska, wiceprezes 
Centrum Narodzin MAMMA 

Michał Szelągowski, lekarz ginekolog
-położnik i Marcin Opiłowski, lekarz 
anestezjolog Centrum Narodzin MAMMA

Zbigniew Berezowski, prezes Centrum Narodzin MAMMA, Elwira Berezow-
ska - wiceprezes Centrum Narodzin MAMMA i Magdalena Soska

Profesor Andrzej Starczewski, lekarz 
ginekolog-położnik oraz profesor 
Lidia Wenda - Różewicka
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ENGEL&HAJDASZ Gabinet ginekologiczno - położniczy, ultrasonografia ogólna
ul. 5 Lipca 3/1 Szczecin, tel. 602 111 640

abieg służy do regeneracji 
i odmładzania narządów 
płciowych kobiet, przezna-
czony jest także dla pań, 

które cierpią na wysiłkowe nietrzyma-
nie moczu. MonaLisa Touch wpływa na 
zmniejszenie obwodu pochwy, dzięki 
czemu doznania seksualne obojga part-
nerów nabierają intensywności.

Laser użyty przy zabiegu stymuluje ko-
lagen w tkankach i nie powoduje krwa-
wienia. Oznacza to, że radykalnie zmniej-
sza się ryzyko powstawania blizn, a okres 
rekonwalescencji jest ograniczony do 
minimum. Co ważne, zabiegi wykonywa-
ne przy jego użyciu są krótkie i zupełnie 
bezbolesne, a pozwalają nie tylko poczuć 
się znów atrakcyjnie i komfortowo, ale 
też pozbyć się takich problemów, jak np. 
asymetria warg sromowych. Procedurę można wykonywać zarów-

no u bardzo młodych, jak i dojrzałych 
kobiet. 

– Urządzenie wprowadza się do wnę-
trza waginy za pomocą specjalnej koń-
cówki wyposażonej w skaner, dzięki 
czemu laser działa precyzyjnie na ściany 
pochwy lub same wargi sromowe – mówi 
dr n. med. Piotr Hajdasz z gabinetu Engel 
& Hajdasz. 

Aktywność seksualną można podjąć 
już trzy dni po zabiegu. Istotne jest, że 
cała ta procedura nie wymaga specjal-
nych przygotowań. Panie muszą przejść 
tylko bezbolesną konsultację gineko-
logiczną i okazać ważne badania cyto-
logiczne. O ilości przeprowadzanych 
zabiegów decydują indywidualne po-
trzeby pacjentek. Zdarza się, że procedu-
rę trzeba powtarzać 2-4 razy, ale czasem 

dla satysfakcjonującego efektu wystarczy nawet jeden zabieg.

zmiany wyglądu okolic intymnych to problem wielu kobiet. dochodzi do nich w wyniku 
porodów, menopauzy, starzenia się ciała. dzięki zabiegom monaLisa touch można 

z nimi walczyć skutecznie, a co ważne bez użycia skalpela. 

intyMny koMfort bez skAlpelA

z

Biomag Szczecin - zabiegi i dystrybucja
Pl. Zwycięstwa 1 pok. 6
Tel. 608 722 372
biomag.szczecin@op.pl
www.biomag.szczecin.pl

POŻEGNAJ BÓL I INNE DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE
ODZYSKAJ RADOŚĆ ŻYCIA

Zastosowanie:
- bóle stawów i kręgosłupa
- gojenie ran, blizn i złamań
- zwyrodnienia stawów i kości
- zapalenie pęcherza moczowego
- rozluźnienie napiętych mięśni
- niedokrwienie kończyn
- ogólna regeneracja organizmu
- zaburzenia przemiany materii
- przeziębienie, katar, zatoki
- długotrwały stres
- przewlekłe zmęczenie
- zapalenie ucha środkowego
- bóle migrenowe
- osteoporoza
- bezsenność
- hemoroidy
- zakwaszenie żołądka
- wygładzanie płytkich zmarszczek
- zesztywniałe barki
i wiele innych

Magnetoterapia polega na działaniu pola 
magnetycznego na ludzki organizm zgodnie z 
określonymi parametrami. Jest to �zjoterapia, 
podczas której generuje się pulsacyjne pole 
magentyczne o niskiej częstotliwości.
Pulsacyjne pole magentyczne poprzez swoje 
działanie ma wpływ na przepuszczalność błon 
komórkowych oraz zwiększa i przyspiesza 
przemianę materii. Znacząco zwiększa 
ukrwienie i natlenienie organizmu, daje to 
optymalne warunki do gojenia,  regeneracji 
części ciała, na którą aplikuje się pulsacyjne 
pole magnetyczne. Jest metodą nieinwazyjną.



Jeśli masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl

dr n. med. piotr zawodny
lekarz medycyny estetycznej

EKSpERT
rAdzi…

Droga redakcjo, mam pytanie do waszego eksperta. Otóż pro-
blem dotyczy mojego męża, a pośrednio i mojej osoby. Przeraźli-
wie zgrzyta zębami podczas snu, niejednokrotnie budząc mnie tym 
dźwiękiem. Słyszałam, że można użyć w tym celu zastrzyków z bo-
toksu. Proszę o informacje w tym temacie.

Nocne zgrzytanie zębami to objaw bruksizmu - dolegliwości zwią-
zanej z nadmiernym napięciem mięśni żwaczy i mięśni skroniowych. 
Patologiczna aktywność tych mięśni wyzwala się w skutek zwiększo-
nego stresu bądź predyspozycji osoby do takiego rozładowywania 
emocji. Proces ten często jest niekontrolowany, a jedynym objawem 
nocnego zgrzytania, dostrzegalnym przez pacjenta może być poran-
ny ból głowy, ból mięśni twarzy, stawu skroniowo - żuchwowego lub 
uszkodzenie powierzchni żujących zębów. Schorzenie to prócz zakłó-
cania snu partnerowi niesie za sobą pogorszenie stanu uzębienia, jak 
również wiąże się ze zmianą rysów twarzy (twarz staje się kwadrato-
wa, z silnie zarysowaną linią żuchwy). Szereg problemów związanych 
z bruksizmem można zminimalizować bądź wyeliminować toksyną 
botulinową. Proces leczenia polega na miejscowym ostrzykiwaniu 
nadmiernie napiętych mięśni żwaczy toksyną botulinową. Relak-
sacja tych mięśni ogranicza zgrzytanie. Zabieg jest małoinwazyjny, 
bezpieczny i prawie bezbolesny. Pacjent odczuwa ulgę już po 5-10 
dniach po wykonaniu zabiegu, a efekt utrzymuje się ok. 6 miesięcy. 
Regularne powtarzanie zabiegu może doprowadzić do ustąpienia 
problemu. Pacjent odzwyczaja się od nawyku, obniża się napięcie 
mięśni, a twarz wysmukla się, odzyskuje łagodne rysy.

 
Witam! Jestem po intensywnej kuracji odchudzającej. Niestety pro-
blem nadal mi doskwiera. Nie mogę pozbyć się tkanki tłuszczowej 
umieszczonej powyżej kolana. Czy istnieją metody usunięcia jej?

Bezpieczną, skuteczną i w pełni kontrolowaną metodą pozbycia 
się nadmiaru miejscowej tkanki tłuszczowej jest np. mikroliposukcja 
Body Jet. Fałd nad kolanami jest szczególne trudny i oporny na  tech-
niki likwidacji tkanki tłuszczowej. Obszar ten cechuje się obecnością 
licznych struktur włóknistych oraz chrzęstnych - budujących staw 
kolanowy, położonych tuż poniżej fałdu skórno - tłuszczowego, co 
znacznie ogranicza możliwość wyboru wśród wielu metod zabiego-
wych. Mikroliposukcję wodną Body Jet charakteryzuje niskie ryzyko 
powikłań z wysoką skutecznością i bezpieczeństwem pacjenta. Nie 
występuje tu proces szarpania tkanki tłuszczowej, a jedynie jej deli-
katnego wypłukiwania roztworem wodnym. Znacznie przyspiesza to 
proces rekonwalescencji i regeneracji tkanek, bez konieczności ho-
spitalizacji pacjenta. Delikatna technika harmonijnego przesuwania 
kaniuli w tkance pozwala lekarzowi kontrolować ilość odsysanego 
tłuszczu - nadając kolanom pożądany kształt.

Jestem kobietą, która próbuje odzyskać figurę po ciąży. Ćwicze-
nia i dietę stosuję już od 10 miesięcy. Niestety pomimo ogromnej 

pracy włożonej w ten proces oraz determinacji nie mogę poradzić 
sobie z cellulitem na udach. Proszę o informację, czy można posiłko-
wać się jakimiś zabiegami z kosmetologii, medycyny estetycznej.

Problemy z cellulitem to nie tylko kompleks estetyczny kobiet 
po ciąży. W dzisiejszych czasach sposób odżywiania oraz tryb życia 
przekłada się na stan naszego zdrowia oraz wyglądu. W terapii cellu-
litu, zarówno wodnego jak i tłuszczowego, ważne jest, aby pobudzić 
mikrokrążenie oraz usprawnić krążenie układu limfatycznego. Zinte-
growane działanie masażu podciśnieniowego oraz karbosyterapii 
(iniekcyjnej terapii dwutlenkiem węgla) pomaga poprawić wygląd 
oraz funkcjonalność skóry oraz tkanki podskórnej.  Karboksytera-
pia, usprawniając mikrokrążenie przyniesie ulgę, zniweluje uczu-
cie ciężkich nóg oraz wspomoże terapię dietetyczną. Zabiegiem 
pomocnym w walce z „pomarańczową skórką” jest również Exilis 
- połączenie radiofrekwencji oraz terapii ultradźwiękami. Wpływa 
on na metabolizm adipocytów, tym samym redukując cellulit oraz 
objętość tkanki tłuszczowej. Odrębną terapią powstałą z połączenia 
fal akustycznych oraz elektrycznych jest system Skin Shock. Działanie 
skoordynowanych fal uderzeniowych wpływa na eliminację złogów, 
poprawę napięcia skóry przez przemodelowanie kolagenu, wygła-
dzenie „dołków” oraz napięcia mięśni w okolicy poddanej terapii. 
Wszystkie te zabiegi mają jeden cel - poprawę wyglądu ciała do-
tkniętego lipodystrofią tkanki podskórnej typu kobiecego. Różnice 
technologiczne między zabiegami pozwalają łączyć je ze sobą oraz 
lawinowo uderzyć w nękający problem. Skumulowanie różnorod-
nych bodźców szybciej i efektywniej pomoże w walce z cellulitem 
o wymarzoną figurę. Dobór terapii oraz łączenie zabiegów pomoże 
dostosować specjalista w zależności od rodzaju i stopnia problemu.

Panie Doktorze, na moim nosie oraz udach pojawiły się liczne 
„pajączki”. Czy jest skuteczna metoda na pozbycie się ich? Jak 
spośród dostępnych na rynku gabinetów wybrać sprawdzone i 
bezpieczne miejsce do przeprowadzenia zabiegu usunięcia szpe-
cących „pajączków”?

Skuteczną i bezpieczną metodą na zmiany naczyniowe jest lase-
roterapia. Dostępne na rynku urządzenia różnią się między sobą 
długością fali oraz energią emisji promieniowania. Ważne jest, aby 
wybierać gabinety posiadające urządzenia z odpowiednimi certyfi-
katami bezpieczeństwa. Istotny jest także wybór specjalisty. Lasery 
stosowane do zamykania rozszerzonych naczyń generują bardzo 
wysoką energię, osoba wykonująca zabieg powinna być przeszko-
lona, ponieważ nieumiejętne przeprowadzenie zabiegu może spo-
wodować miejscowe oparzenia, często gojące się z pozostawie-
niem blizny. Doskonałe do tego typu zmian sprawdzają się lasery  
Nd: YAG (1064 nm) oraz KTP (532 nm). Emitowana długość fali po-
siada najwyższe powinowactwo do hemoglobiny, co jest podstawą 
wysokiej skuteczność zabiegu. 
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zdjęcie: Jacob Sadrak
włosy: Samuel Hugo Dominguez

modelka: Larissa Petrov
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moda 53 

blAski i Cienie

W rozkwicie jesieni będziemy się mienić. Makijaż ma być 
z jednej strony skromny, z drugiej mocno wyrazisty. Nieskazitel-
na, naturalna i połyskująca twarz. Do tego brokat i błyszczyk na 
ustach. Dominującym kolorem będzie złoto, blady róż i butelko-
wa zieleń. Przeciwwagą dla błyszczących i jasnych warg może 
być mocniej zaakcentowane oko. Piegi? Nie ukrywajmy ich, tylko 
podkreślmy. Jesień ma być ciepła i… atłasowa.

moda 53 

Makijaże: Dorota Kościukiewicz-Markowska
palackolorow.pl

zdjęcie: Adam Fedorowicz
modelka: Weronika Bronowicka
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zdjęcie: Jacob Sadrak
modelka: Karo
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ilou to pełna gama biżuterii począwszy od kolczyków, 
przez naszyjniki, bransoletki, a na pierścionkach skoń-
czywszy. Wykorzystywane jest srebro, pozłocenie, cztery 
kolory złota, perły, szafiry i kryształy. To wszystko sprawia, 

że biżuteria Lilou jest uwielbiana przez gwiazdy i zdobi modowe 
stylizacje. W tym sezonie projektanci marki Lilou stawiają na krysz-
tałowe bransoletki, które pokochały gwiazdy!

Wykonane z kryształów (dostępne w kilku kolorach) są częścią 
nowej kolekcji la Boheme – możesz je łączyć z ulubionymi zawiesz-
kami Lilou w srebrze (próby 925), 14-karatowym złocie lub pozło-

ceniu (23,5 – karatowym złotem) i personalizować je wybranym 
grawerunkiem.

Lilou posiada 11 salonów w Polsce, 1 w Paryżu przy prestiżowym 
145, Boulevard Saint Germain, 1 w Düsseldorfie, a także sklep inter-
netowy www.lilou.pl.

Wszystkie modele możesz zakupić również w szczecińskim salo-
nie w efektownej kamienicy przy Obrońców Stalingradu 4A. Prze-
stronne wnętrze z dużą ilością okien, wysoki strop, przeszklone ate-
lier i przede wszystkim profesjonalni doradcy klienta – tak w kilku 
słowach można opisać klimat jaki panuje w salonie. Odkryj i Ty świat 
personalizacji.

L
najpiękniejsze emocje i najważniejsze wydarzenia zapisane na zawieszkach!

dzięki biżuterii Lilou możesz mieć je cały czas przy sobie. 

 spersonAlizowAne tAlizMAny

Edyta Herbuś Katarzyna Zielińska

Centrum Zamek
ul. Panieńska 15, 70-535 Szczecin, tel. 91 85 22 777, fax 91 85 22 007

recepcja@centrum-zamek.pl, www.centrum-zamek.pl

WINIARNIA - RESTAURACJA - KONFERENCJE - NOCLEGI

Nowa definicja luksusu...

moda 57 
prezentacja



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.

Michał Szczelągowski pra-
cuje jako lekarz ginekolog. 
Jest człowiekiem renesan-
su, wszechstronnie uzdol-
nionym. Uwielbia muzykę, 
dobrą ksiązkę, rozrywkę 
w doborowym towarzy-
stwie i sport. Modą się in-
teresuje. Zwraca uwagę na 
dobre marki, ceniąc sobie 
szyk i jakosć.

Arkadiusz Prajs, projektant mody męskiej
Elegancja zarówno w stroju sportowym, 
jak i codziennym. Pan Michał wie, co to kla-
syka ubioru, ale nie boi się przełamać jej 
sportowymi dodatkami. Ma idealnie do-
brany zegarek do garnituru. Nawet fason 
okularów nie jest przypadkowy. Widać, że 
nawet w prostym stroju pan Michał bawi 
sie detalami, takimi jak buty czy szalik. Po-
trafi zgasić monotonną z pozoru stylizację, 
nadając jej interesujący look.
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Kasia Hubińska, projektantka 
mody damskiej
Bardzo fajny styl, lekki i mło-
dzieńczy. Pani Elżbieta prostotę  
wzbogaca kolorowymi dodat-
kami. Bardzo dobrze dobrana 
długość sukienki, ze smakiem 
dopasowany naszyjnik w deli-
katne cekiny i szpilki podkre-
slajace piękne nogi. Tu każdy 
detal jest przemyślany. W stroju 
codziennym mamy warstwowo 
założone bluzki, a połączenie 
cekinów ze skórą wydaje się 
być intrygującym pomysłem. 
Do tego kolorostycznie dobra-
ne buty i torba oraz podwinię-
te spodnie. Wszytsko wygląda 
tu niezwyczajnie.

Elżbieta Heńska jest wykładowcą 
w Akademii Sztuki w Szczecinie, pia-
nistką, nauczycielką w ZSM. Jej pasją 
jest muzyka. Uwielbia też taniec, który 
daje jej pozytywne spojrzenie na świat. 
Interesuje się modą, nadążając za tren-
dami, ale zawsze zachowuje swój wła-
sny styl i charakter.Kolację dla naszych bohaterów 

ufundowała restauracja 
Bulwar Cafe ul. Jana z Kolna 7
(Bulwar Chrobrego nad Odra)



c
ul. Mickiewicza 172/3, 71-200 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222

e-mail: estedent.eu@gmail.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel. 796 555 222, 957 819 973

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak



zęsto spotykamy się z pytaniem: co wyróżnia oryginalny 
produkt? – mówi Agnieszka Nater, właścicielka salonu 
Fashionhouse, jedynego przedstawiciela marek: Donna 
Karan i Michael Kors w Szczecinie. – Oryginał od dobrze 

wykonanej podróbki potrafi odróżnić czasem tylko wprawne oko. 
Różnice zaprezentujemy na przykładzie torby z linii Michael by Mi-
chael Kors.

Model Selma wykonany jest ze skóry Saffiano. Wyjątkowość 
tego materiału tkwi w wytrzymałości. Po uprzednim wygarbowa-
niu w ekstraktach roślinnych i głębokim barwieniu skóra zostaje 
wytłoczona, a szorstki wzór doprowadza się do wysokiego połysku 
przy użyciu szlifierki do szkła. Torebka wykonana z Saffiano uzyskuje 
w ten sposób dwa odcienie, ale przede wszystkim staje się niezwy-
kle odporna na wodę, zabrudzenia i zarysowania.

Selma jest modelem klasycznym, produkowanym w każdej ko-
lekcji. Różowa torba przedstawiona na zdjęciach pochodzi z salonu 
Fashionhouse. Jest użytkowana od kwietnia 2013 roku. Beżowa zo-
stała kupiona w znanym sklepie internetowym kilka miesięcy temu. 
Obie torby mają porównywalne ceny.

 Fashionhouse, Szczecin, al. Piastów 72

We Francji za noszenie „podróbek” grożą 3 lata więzienia lub kara równowartości nawet 
miliona złotych. W polsce sprzedaż podrobionych produktów jest przestępstwem. 

kłopot zaczyna się wtedy, gdy kupimy fałszywkę jako oryginał licząc, 
że posłuży nam na lata. Jak nie dać się nabrać?

oryGinAł Czy podróbkA?

c

moda 61 

Mała odporność na ścieranie się koloru sprzączek w beżowej 
torbie wynika ze słabej jakości zastosowanego metalu.

W beżowej torbie pojawiły się odkształcenia skóry, której 
górna krawędź została pofalowana w trakcie użytkowania.

Wyraźna deformacja kształtu w beżowej torbie po zaledwie kilku 
miesiącach użytkowania. Torba w kolorze różowym ma 1,5 roku.

W różowej torbie wszystkie, nawet najbardziej niewidoczne krawędzie 
skóry są wygładzone i zabezpieczone specjalną farbą. W beżowej 
ukryte ranty są rozwarstwione przez brak właściwego wykończenia.

Beżowa torba ma liczne plamy, choć była już kilkakrotnie czyszczona. 
Różowa, pomimo intensywnego użytkowania, jeszcze tego nie wymagała.

Zabezpieczenie zamka w torbie beżowej jest cienkie i nierówne, a końcówka nie 
jest zaokrąglona, tylko ściśnięta. Przyczyną jest różnica w grubości skóry.
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yślę, że hasło: „Październik miesiącem 
oszczędności” śmiało możemy wywalić na 
śmietnik historii. Bo i powstało w czasach 
niesłusznych i oszczędzać dziś nie ma za 
bardzo na czym. Nad rewolucyjnymi ko-
rzeniami tego jesiennego miesiąca jed-

nak bym się zastanowił. A może na przekór deszczom i szarugom 
potraktować go z rewolucyjną czujnością? Może przedłużyć sobie 
właśnie o październik czas wycieczek, ognisk, a nawet grillów? To 
wyłącznie kwestia wyobraźni i odrobiny szaleństwa, które przecież 
drzemie w każdym rozumnym człowieku. To odpowiednio ciepłe 
ubranie, gotowe na wszystko towarzystwo i hajda na leśną polanę! 
W okolicach Szczecina jest wiele atrakcyjnych przez cały rok miejsc 
gotowych na biesiadowanie na świeżym powietrzu. Właśnie opra-
cowuję przewodnik pod tytułem „Globus kulinarny województwa 
pachnącego wędzonką”. Jestem na etapie oklejania mapami pla-
żowej piłki znalezionej po sezonie nad brzegiem morza w Między-
wodziu. Ale do rzeczy, a w zasadzie do garów. Zauważyliście z pew-
nością różnicę między smakiem jajka na twardo, tym jedzonym na 
śniadanie w domowych pieleszach i tym spożywanym w przedziale 
wagonu kolejowego. Oczywiście! Podróżne ma smak przygody, 
wędrówki, odkrywania nieznanego. Jajo domowe smakuje najczę-
ściej smutnym przymusem pójścia do pracy… Najprostsza kiełbasa 
opieczona na patyku nad ogniskiem w porównaniu do tej podgrza-
nej w mikrofalówce jest niczym Slowfood wobec Fastdfood’a, czyli 
trendy. A sposobów na kulinarne cieszenie się jesienią jest bez liku. 
Ot, choćby wyjazd na grzyby może być świetną okazją na szybkiego 
grilla w pięknych okolicznościach przyrody. Wystarczy niewielkie 
ognisko, foliowe grille jednorazowe i smakowity kąsek przygotowa-
ny w domu. Czy będą to kiełbaskowe szaszłyczki, czy małe kotleciki 
z mielonego, czy nawet kawałek dobrze rozbitej i zapeklowanej kar-
kówki - efekt gwarantowany. Po wielu kilometrach leśnej wędrówki 
odpoczynek w apetycznym dymie smażonego grilla i łyku gorącej 
herbaty bywa niezapomnianym przeżyciem. Jadąc na rowerową 

wycieczkę też można zabrać niewielki pakunek, który sprawi, że nie 
trzeba będzie się spieszyć na domowy obiad.

Od kilku już lat z prawdziwą przyjemnością obserwuję, jak w roz-
maitych zakątkach naszego regionu powstają profesjonalnie przy-
gotowane miejsca na odpoczynek. Wiaty, ławki, wytyczone kamie-
niami miejsce na ognisko. Czasami aż taka rozpusta, że i drewno na 
podróżnego czeka pocięte i suche. Może doczekam czasów, kiedy 
i na polskich szlakach będą - na podobieństwo skandynawskich - 
samoobsługowe domki turystyczne otwarte na oścież w oczekiwa-
niu na wędrowca? To prawdopodobnie odległa pieśń przyszłości, 
ale naprawdę jest już nieźle. 

Trzebież, Nowe Warpno, Stepnica, miasteczka położone nad ma-
lowniczym Zalewem Szczecińskim z jednej strony, z drugiej okolice 
Puszczy Bukowej, Ińska, Drawna czy Chojny. Pobudowano tam dzie-
siątki fantastycznych parkingów, a i ciekawe trasy rowerowe i spa-
cerowe są w zasięgu możliwości nawet takiego leniwca jak ja.

Namawiając Was na przedłużenie sezonu ogniskowo - grillowe-
go nie mogę tylko teoretyzować, więc oto kilka porad repertuaro-
wych: przygotowujcie gotowe porcje na małych tackach do grillo-
wania. Łatwiej spakować w podręczny bagaż. Na tacce może się 
znaleźć niewielki szaszłyk z kiełbasy, słoninki i cebuli, obok kotlecik 
z mielonego, ale taki nie otoczony w bułce i jest jeszcze miejsce na 
znalezionego rydza, kapelusz prawdziwka lub podgrzybka. Upie-
czone na ogniu smak mają bezcenny. Tacki kładziemy bezpośred-
nio na żarze z ogniska, do dobrego upieczenia niewielkich kąsków 
nie trzeba wiele czasu. Prąd do herbatki, tak nieodzowny o tej porze 
roku, dolewają wyłącznie uczestnicy nieposiadający prawa jazdy 
lub wręcz przeciwnie, posiadający uczynnego kierowcę. I prośba 
na koniec, nawet, jeśli pojemniki na śmieci są przepełnione, nie zo-
stawiajmy miejsc na jesienne biesiadowanie w stanie gorszym, niż 
je zastaniemy. Nie dla tych, którzy naśmiecili. Dla nas, na następny 
jesienny piknik z grillem.

Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

jesienny 
piknik 

z grillem
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C.M.C. Cosmetics Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej 
Celina Milejko oferuje profesjonalne kosmetyki do 
pielęgnacji twarzy, ciała, stóp i wizażu.

C.M.C. HURTOWNIA KOSMETYKI PROFESJONALNEJ
CELINA MILEJKO

SZCZECIN, UL. JAGIELLOŃSKA 75

C.M.C. KLINIKA URODY CELINA MILEJKO
SZCZECIN, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 109/4 IP.

TEL. +91 485 00 20, +506 509 225, WWW.CMCKLINIKA.PL

Zapraszamy do naszej kliniki na niezwykle efektywny 
zabieg MULTILIFT renomowanej marki REJUVI 

w jesiennej promocyjnej cenie!

MULTILIFT jest zabiegiem dającym niewiarygodne efekty
odmłodzenia skóry, porównywalne z zabiegami chirurgii

plastycznej dzięki połączeniu kompleksu kwasów
owocowych i peelingu kwasu mlekowego. 

Bez skalpela, bez rekonwalescencji!

Zadzwoń i umów się na wizytę bądź bezpłatną
konsultację. Do każdego zabiegu oferujemy

diagnostykę skóry GRATIS!

TYLKO TERAZ ZAMIAST 120 ZŁ – 99 ZŁ!
Przyjdź i przekonaj się, że to naprawdę działa!



KUlinaria64 
prezentacja

haled Chekh trafił do Polski na studia. Najpierw 
uczył się na Śląsku, później w Szczecinie, gdzie 
miał się doktoryzować. Jednak zamiłowanie do 
kuchni i tęsknota za ojczystymi stronami spowodo-
wały, że porzucił karierę naukową. I może dobrze, 
bo dzięki niemu możemy próbować przysmaków 
kuchni libańsko – syryjskiej. Hummus to sztanda-
rowa potrawa Libańczyków. Danie, które polubili 

również Polacy.
- Cieciorka i pasta sezamowa to dwa główne składniki humusu- 

zdradza Khaled Chekh.- Dodajemy sól, sok z cytryny, można dorzu-
cić też kumin i jogurt. Nasz hummus posiada jeszcze jeden skład-
nik, ale to już tajemnica szefa kuchni – mówi z uśmiechem właściciel 
restauracji.

Malutki kraj i ogrom smaków. Współczesna kuchnia libańsko-sy-
ryjska bazuje ciągle na tych samych, przekazywanych od wieków 
przepisach. Dominują tu przede wszystkim przyprawy i ich mie-
szanki. To także królestwo przystawek.

- Nie jestem kucharzem, ale lubię jeść – śmieje się Khaled Chekh. 
– Kuchnia to moja pasja.

Szef Mazatu przyleciał z Syrii do Polski w połowie lat 80. W cza-
sach, kiedy w kraju panowały bary mleczne i nieliczne restauracje, 

przyszły doktor od sieci neuronowych (obronę pracy doktorskiej 
odłożył na później) z ekonomicznym przygotowaniem, postanowił 
zainwestować właśnie w kuchnię. Najpierw była grecka restauracja 
Akropolis, a później wspomniany Mazat. Kolejna inwestycja to eks-
kluzywny hotel nad Rusałką w parku Kasprowicza.

- Kocham Szczecin i nie chciałbym zmieniać go na inne miasto 
– zapewnia restaurator. – To spokojne miejsce. Blisko jest do mo-
rza, do sąsiadującego z nim Berlina. Klimatem przypomina mi moje 
rodzinne strony. Wychowałem się w niedużej miejscowości nad Eu-
fratem. Syria to kolebka cywilizacji, niezwykłej kultury. Wojna, która 
tam trwa, to ogromna strata dla całego świata.

Libańczycy czy Syryjczycy potrafią spędzać przy stole długie go-
dziny delektując się smakiem pysznych dań. Rodzina to dla nich 
podstawa.

- To jedyny w swoim rodzaju klimat. Jesteśmy otwartym, gościn-
nym narodem, z niezwykłą historią, sięgającą starożytności. Przy-
pominamy trochę ludzi z krajów śródziemnomorskich. Polska mnie 
urzekła naturą, otwartością ludzi, no i... urodą kobiet – uśmiecha 
się.

W restauracji Mazat, w egzotycznej oprawie, popijając aroma-
tyczny arak i zajadając się którymś z przysmaków, można się zrelak-
sować i na chwilę przenieść w odległe miejsce. 

K
Francuski pisarz amin maalouf w swojej książce „kuchnia libańska” pisze, że Libańczycy, 

gnani po świecie naturalną potrzebą wędrówki i tragedią swego kraju 
zapominają języka i historii ojczystej.

szCzeCin nAd eufrAteM

ul. Wyzwolenia 44, Szczecin, tel. 91 8146819, www.mazat.pl

 Khaled Chekh właściciel
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ake powstało w październiku 2004 roku. Była to 
pierwsza w Szczecinie restauracja serwująca sushi 
i inne japońskie dania, np. kociołek pełen grzybów 
z krewetkami i kurczakiem, tempurę, kurczaka i pie-

czoną kaczkę w sosie Teriyaki. Ewenementem jest to, że mistrz 
kuchni, doświadczony w specjałach gastronomii na Dalekim 
Wschodzie, pracuje w Sake od samego początku. – Właśnie dlate-
go jakość i smak naszych potraw cały czas utrzymuje ten sam wy-
soki poziom i się nie zmienia – mówi Yuanming Wang, właściciel 
restauracji. – Słuchając naszych klientów, postanowiliśmy przepro-
wadzić generalny remont i wprowadzić nowy wystrój – dodaje. Lo-
kal został podzielony na trzy części: VIP room, salę japońską i salę 
tajską. Oprócz tradycyjnych potraw będzie można zjeść również 
najpopularniejsze dania tajskie. Nowością są teppanyaki, czyli da-
nia smażone ze świeżych produktów na oczach klienta. Restaura-
cja znana jest z serwowania uczciwych porcji w rozsądnej cenie. 
Jednak z okazji jubileuszu 10-lecia do końca października klienci 
otrzymają 10% rabatu na całe menu. Nie wszyscy wiedzą, że Sake 
od sześciu lat jest partnerem Pogoni Szczecin, dostarczając jedze-
nie pracownikom i piłkarzom klubu, do strefy VIP podczas każde-
go meczu, rozgrywanego w naszym mieście. Wspierając lokalny 
sport, właściciele starają się cały czas działać w myśl zasady: „Sake 
– więcej niż sushi”.                                                                                  kt

pierwsza japońska restauracja w szczecinie powstała w 2004 roku. Od 10 lat sake - bo o niej mowa 
- wprowadza nas w tajniki kuchni azjatyckiej i zachwyca niezmiennym, bogatym smakiem potraw. 

jApoński jubileusz
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– Mama zawsze nam mówiła, żeby nie bawić się 
jedzeniem. A my robimy wręcz przeciwnie. Chcie-
liśmy się rozwijać w zawodzie kucharza, a praca 
u kogoś nie daje takich możliwości. Postanowili-
śmy założyć swój lokal, bo gotowanie to nasza pa-
sja – mówią Paula Debacka i Krzysztof Łosiewicz, 

właściciele restauracji Biała Trufla na Podzamczu. Takie słowa dają 
zapowiedź kulinarnej podróży, która jednak nie wyklucza gotowania 
zgodnie ze starą, polską tradycją.

ALTERNATyWA DLA MAKARONu I SAłATEK

Jeden z bardziej znanych w Polsce szefów kuchni stwierdził, że 
w Szczecinie nie ma gastronomii. – Postanowiliśmy postawić wszyst-
ko na jedną kartę, bo kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana – mówi 
Krzysztof Łosiewicz. – Naszej kuchni początkowo wszyscy się boją, 
ale wychodzą zadowoleni – dodaje Paula Debacka. Nie można się 
dziwić ani jednemu, ani drugiemu. Biała Trufla przywraca do łask 
zapomniane owoce i warzywa, które kiedyś królowały na polskich 
stołach, a obecnie nawet same ich nazwy brzmią obco i egzotycz-
nie. Ale gdzie indziej zjemy jarmuż? Gdzie sprawdzić, jak smakuje 
topinambur? Zamiast „tradycyjnej” sałatki greckiej czy Cezara na ta-
lerzach Białej Trufli pojawi się polska rucola, czyli młode liście mnisz-
ka lekarskiego, krwawnik, koniczyna czy inne, jadalne dary łąk i pól, 
które wzbogacą potrawy niecodziennym smakiem.

EKO NIE ZNACZy DROGO

W Białej Trufli można po prostu smacznie i zdrowo zjeść. Nie 
znaczy to jednak, że ceny są wygórowane. Właściciele restauracji 

spędzili wiele miesięcy na poszukiwaniu sprawdzonych dostawców. 
Okazało się, że zachodniopomorskie obfituje w producentów na-
turalnych owoców, warzyw, serów, mięs, wędlin, ryb i przetworów. 
W restauracji można spróbować także krajowych alkoholi, np. na-
turalnych win Dom Bliskowice i Anna de Croy czy Wódki Krzeskiej 
Ziołowej. Dla smakoszy piwa pojawią się polskie, regionalne trunki 
z małych browarów.

KENIA CZy ETIOPIA?

„Diabelskie jacuzzi czy leśna sadzawka?” – pyta tytułowy jadło-
podawca w popularnym skeczu Kabaretu Moralnego Niepokoju, 
mając na myśli… wodę gazowaną i bez gazu. Kelnerzy w Białej Tru-
fli także nie mają łatwego zadania. Czym się różni kawa z Kenii od 
tej etiopskiej i jak się ją parzy w syfonie? Kelnerzy umieją doradzić 
i opowiedzieć o składnikach, bo w karcie, która zmienia się raz na 
tydzień, znajdują się także dania dla bezglutenowców czy wegan.

„NIE WIEDZIAłEM, żE LuBIę SELER”

Właściciele Białej Trufli lubią eksperymentować. Jeśli jakiś pro-
dukt w ich menu się powtarza, to zawsze występuje w innej postaci, 
zyskując nowy smak. A poszukiwanie smaków ciągle trwa. To jed-
no z niewielu, jeśli nie jedyne miejsce w Szczecinie, w którym obok 
tradycyjnej herbaty napijemy się także naparów owocowych i zioło-
wych, np. z liści morwy białej, płatków i kwiatów róży czy czarnego 
bzu. Wplatając elementy kuchni molekularnej, Krzysztof i Paula wy-
korzystują naukę w celu urozmaicenia potraw. Przebojem okazały się 
dania przygotowywane metodą sous - vide, czyli w próżni i w tem-
peraturze poniżej 100°C, dzięki czemu jedzenie zachowuje pełną 
esencję smaku. Niewielu kucharzy potrafi sprawić, że osoba, która 
nienawidzi selera będzie się nim zajadać. W Białej Trufli potrafią.   kt

K
Od niedawna szczecinianie i turyści mogą spróbować na podzamczu dań smacznych, 

zdrowych i ładnie podanych. mniej więcej od miesiąca, od kiedy przeniosła się 
tam restauracja biała trufla.

kulinArni odkrywCy
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Jana z Kolna 7   |  Bulwar Chrobrego nad Odrą   |  tel.609 400 708   |  bulwarcafe@gmail.com   |  www.facebook.com/BulwarCafe

Bulwar Chrobrego nad Odrą to magiczna atmosfera
portowego miasta, którą dopełnia pachnącą CZEKOLADĄ
i domowym ciastem Kawiarnia Bulwar Cafe & Drink

Specjalność Kawiarni to FONDUE CZEKOLADOWE,
pierniki i grzane wino!!!

- pyszne śniadania z domowym pieczywem i drożdżówkami
- puszyste NALEŚNIKI i chrupiące GOFRY, doskonałe lody

- aromatyczna kawa Latte Art
- świeże soki, lemoniady, shake'i

- kolorowe drinki i belgijskie piwo Grimbergen



T
Al. Papieża Jana Pawła II 43 Szczecin, tel: 91/ 489 48 99, mail: public.szczecin@gmail.com, www.facebook.com/public.szczecin
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Zostaw na chwilę bieg wydarzeń, popłyń z nurtem kuchni oddanej jej rozmaitej naturze i zajrzyj do Public Cafe Fontanny. Podzielimy się z Tobą 
niepospolitymi wartościami kulinarnymi.
Najwyższe standardy w tworzeniu i produkcji pozwoliły nam na zbudowanie kuchni będącej odbiciem filozofii zdrowego, wartościowego 
jedzenia, która łączy prostotę tradycji z nowymi technologiami. Gwarancją wysokiej jakości i wyjątkowego smaku jest przekonanie, że na 
efekt końcowy pracy kucharza największy wpływ ma produkt wyjściowy. Wszystko, co dla Ciebie przygotujemy jest wynikiem pasji, zaangażo-
wania oraz głębokiej wiary w to, co robimy. I wiary, że robimy to dobrze.

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
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Zapraszamy w swoje gościnne
progi na pełen ciszy i spokoju
wypoczynek na łonie natury

 
ORGANIZUJEMY: weekendy, konferencje, imprezy

integracyjne, wesela z noclegami, wczasy



o, co jest dla nas dobre, niekoniecznie jest zdrowe 
dla czworonożnych przyjaciół – tłumaczy Robert So-
chański, dystrybutor karmy Husse. – Wędliny, dania 
zawierające przyprawy, słodycze, owoce czy warzy-
wa. To wszystko jest dla nich szkodliwe. Zwierzaki 
muszą być karmione pożywieniem  dostosowanym 
do ich potrzeb niezależnie od tego czy jest to kar-
ma gotowa, czy posiłek przygotowany w domu. 

Musi uwzględniać specyficzne potrzeby naszego zwierzaka.
Z doborem gotowej karmy też nie jest tak prosto. Okazuje się, że 

ta najdroższa wcale nie jest najlepsza. Potrafi uzależnić.
– Niektóre marki dodają do swojej karmy wybitne ulepszacze za-

pachowo-smakowe, które zwyczajnie uzależniają zwierzęta – prze-
strzega dystrybutor. – Objawy są różne, zwierzęta dostają alergii, 
są stale głodne albo nie chcą jeść nic innego. Glutaminian sodu, 
który stosują niektórzy producenci, potrafi być szkodliwy także dla 
człowieka.

Z drugiej strony ta najtańsza karma również może zaszkodzić. 
Wiele firm produkujących zupełnie inne rzeczy często pokarm dla 
kotów i psów traktuje jako dodatkową gałąź swojego biznesu.

– Należy unikać takich produktów. Dla wielkich koncernów spo-
żywczych bądź chemicznych to tylko dodatek do ich działalności. 
Nie mamy gwarancji, że jakość tej karmy spełnia jakiekolwiek wa-
runki – tłumaczy Robert Sochański.

Wszystko od czegoś zależy, w przypadku karmienia naszych 
pupili również. Każda rasa psa czy kota ma inne potrzeby, inne 
składniki karmy mogą być dla nich niezdrowe. Ważne, byśmy jako 
właściciele interesowali się tym, co jedzą nasi czworonożni pod-
opieczni.

– Czytajmy to, co producenci umieszczają na opakowaniach swo-
ich produktów, rozmawiajmy z weterynarzami, kupujmy w specjal-
nych sklepach czy wprost od dystrybutora lub producenta – radzi 
Robert Sochański. – Zwierzęta same o siebie nie zadbają, a potrze-
bują naszej uwagi i pomocy.                                                              ad

T
pies i kot to nasi najwierniejsi towarzysze życia. to, czy będziemy mieli pociechę z ich 
towarzystwa, w dużej mierze zależy od nas samych. tymczasem popełniamy błędy, 

głównie w żywieniu naszych małych przyjaciół. musimy przestać myśleć o nich, 
jak o zjadaczach resztek ze stołu. 

kuChniA nA CztereCh łApACh

Szwedzkie karmy na miarę NOWOŚĆ! Linia Sensitive
dla psów z wrażliwym układem pokarmowym

BEZ: kukurydzy, soi, pszenicy, ziemniaków

tel.  601 741 844
www.husse.pl

BEZPŁATNA DOSTAWA
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10, 17, 24.10 piątek
Hot Friday

31.10 piątek
Halloween 

11, 25.10 sobota
Hot Saturday

12.10 niedziela
Koncert Punto

Latino Band

16, 30.10 czwartek
„Klawy Jerzy
w Kafe Jerzy”

— fiesta taneczna

18.10 sobota
Ladies’ Night

31.10 piątek
Halloween 

Hot Saturday Latino BandLatino Band

Ladies’ Night

Hot Friday

16, 30.10 czwartek
„Klawy Jerzy

 91 484 78 33,  608 644 677, 

Ladies’ NightLadies’ Night

RAFAł PODRAZA
Dziennikarz. Jego pierwsza książka Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007) wywołała renesans twórczości Magdaleny 
Samozwaniec. Na kanwie tego sukcesu opracował i wydał niepublikowane książki pisarki: Z pamiętnika niemłodej już 

mężatki (W.A.B., 2009), Moich listów nie pal! (W.A.B., 2014). Opracował także dzienniki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939-45 (AGORA, 2012). Jest autorem pierwszej w Polsce biografii królowej twista 

– Helena Majdaniec. Jutro będzie dobry dzień (ZLP, 2013) 

ie wiem, może ostatnio przeczytałem zbyt dużo ksią-
żek, będących zbiorem wywiadów lub wywiadów-
rzek, ale „Rewersy” Konrada Wojtyły są dla mnie... 
dziwne. Zbyt majestatyczne, zbyt naukowe. Plejada 

wielkich nazwisk (Mrożek, Degler, Kutz, Stasiuk), niewątpliwi arcymi-
strzowie w swych dziedzinach, mający przecież na co dzień poczu-
cie humoru, tutaj są ukazani w rozmowach z autorem jako chodzące 
pomniki, mówiące o sobie, o swojej twórczości, o otaczającym nas 
świecie tylko z patosem. Nawet Sipowicz wydaje się monumentalny 
i pozbawiony autorironii! Może to wina (czasem zbyt przeintelektu-
aizowanych) pytań? 

Lektura, jak i sami rozmówcy są ciekawi, a ich spostrzeżenia trafne 
i zaskakujące, ale na dłuższe czytanie... męczące. A przecież książ-
ka, jak mawiał Różewicz, powinna poszerzać horyzonty, uczyć, ale 
– na pewno – nie męczyć! Ewidentnie popracowłbym nad redakcją; 
zapewniam, że często lepsze jest wrogem dobrego. Rozmowy są 
momentami zbyt długie, a wypowiedzi lakoniczne. Może gdyby je 
bardziej podszlifować (powycinać dłużyzny), ciekawe wypowiedzi 
bohaterów nie utonęłyby w potoku słów niepotrzebnych? Forma 
wywiadu, powtórzę za specjalistą gatunku Larrym Kingiem, musi 
być dynamiczna. Tutaj – mom zdaniem - dynamiki brakuje. Zazna-
czam, że dynamika to niekoniecznie plotki i tanie sensacyjki albo 
mówienie o niczym, pytania o nic.

Na pewno, mimo tylu moich negatywnych słów, warto tę książkę 
przeczytać. Jeśli ktoś porafi czytać pomiędzy wierszami, lubi prze-
dzierać się przez labirynty podtekstów, lawirować w języku akade-
mickim, wyniesie z lektury „Rewersów” ciekawą opowieść i wiedzę 
odkrywczą oraz wartościową.

prestiżowe KsiążKi

Autor: konrad wojtyła

Tytuł: rEWErSY rozmowy Literackie
wyd. instytut Mikołowski, 2014
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ZAPRASZAMY DO SERWISU 
Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ

AUTOCENTER BMW
UL. BĘDARGOWO 30 
72-005 PRZECŁAW
tel.+48793760400 
biuro@bmw-autocenter.pl
www.bmw-autocenter.pl

Energia młodych

N osowska, Fisz Emade, Pustki, Skubas, Król, Łona, Webber & 
The Pimps to gwiazdy tegorocznej edycji Festiwalu Młodych 

Talentów – Nowa Energia, który wystartuje 25 października w Are-
nie Szczecin. Artyści pojawią się na scenie po części konkursowej, 
której celem jest promocja młodych wykonawców stawiających 
pierwsze kroki w branży muzycznej oraz prezentacja inspirują-
cych zjawisk i produkcji na polskiej scenie muzycznej. W zeszłym 
roku festiwal wygrał świetny duet ze Szczecina OHO! KOKO. Im-
preza w tym roku zyskała szerszy wymiar programowy. Dyrektorem 
Artystycznym festiwalu została Katarzyna Nosowska (na zdjęciu) – 
jedna z najważniejszych postaci obecnej sceny muzycznej, rodowi-
ta szczecinianka. W jury obok Nosowskiej zasiądą m.in. dziennikarz 
muzyczny Piotr Metz oraz lider legendarnych Kolaborantów Prze-
mysław Thiele. Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów zainicjo-
wany został w 2007 r. Od dwóch lat organizatorem festiwalu jest 
Szczecińska Agencja Artystyczna. Festiwal odwołuje się do tradycji 
szczecińskich Festiwali Młodych Talentów z lat 60-tych, które za-
owocowały karierami największych gwiazd polskiej estrady, w tym 
Czesława Niemena i Heleny Majdaniec. Obecnie jest jednym z naj-
ważniejszych niezależnych konkursów muzycznych w kraju.          ad

fo
t.

 A
nn

a 
Gł

us
zk

o-
Sm

ol
ik

KUltUra 73 

R E K L A M A

Fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

wojna do odsłuchu

łękitna Pustynia” autorstwa dziennikarza Radia Szczecin, Ra-
fała Molendy jest fabularyzowanym reportażem wojennym, 

opowiadającym o wydarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie 
XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. 
Ten mocny i realistyczny tekst zaadaptował w formie audiobooka 
Krzysztof Czeczot, specjalista od tego rodzaju produkcji radio-
wych. Jego dzieło zostało zakwalifikowane do konkursu Prix Eu-
ropa 2014 w kategorii Radio Fiction. - Może ten audiobook po-
może zrozumieć, co takiego dzieje się w trakcie misji w realiach 
„człapiącej” wojny, kiedy nie wiemy skąd tak naprawdę przycho-
dzi zagrożenie – mówi Rafał Molenda. - Ten tekst jest hołdem dla 
dwóch chłopaków, którzy tam zostali i nigdy już nie wrócą do 
domu. W realizacji audio w rolach głównych wystąpili znakomici 
aktorzy, m. in. Robert Więckiewicz, Olga Bołądź, Łukasz Simlat i 
Jakub Gierszał. W listopadzie słuchowisko pojawi się na antenie 
radia, ale jego oficjalna premiera będzie miała miejsce w Filhar-
monii Szczecińskiej już 29 października. Robert Więckiewicz prze-
czyta fragmenty „Błękitnej pustyni”. Towarzyszyć mu będą muzycy 
Filharmonii, którzy zagrają kompozycje autorstwa Adama Walic-
kiego.                                                                                                    ad
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Szczecin bardzo towarzyski

o będzie prawdziwe wydarzenie towarzysko – polityczno – ar-
tystyczne! Już w październiku w szczecińskich księgarniach 

pojawi się nowa książka pt. "Szczecin bardzo Towarzyski". A w niej 
rozwiązanie kilku zagadek dotyczących m.in. lokalnego świata poli-
tyki i samorządu. Coś, o czym gdzieś, kiedyś słyszeliście, ale nie do 
końca znacie prawdę. Jakie tajemnice skrywają np. marszałek wo-
jewództwa, prezydent miasta, radni miejscy i sejmikowi, szef Soli-
darności? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań do tej pory można 
było znaleźć w „Kurierze Towarzyskim” – piątkowym, magazynowym 
wydaniu „Kuriera Szczecińskiego”. Czy ktoś o nim w Szczecinie nie 
słyszał? Chyba nie. Ale przed nami czas wyborczy. Zobaczcie więc 
w satyrycznym ujęciu rządzących miastem i regionem. W krzywym 
zwierciadle nic się nie ukryje. Już w październiku nowa książka dzien-
nikarza „Kuriera Szczecińskiego” Dariusza Staniewskiego (współau-
tora satyryczno – historyczno - gastronomicznej opowieści o Szcze-
cinie i Pomorzu Zachodnim pt. "W szponach Gryfa"). A w niej nowa, 
nieznana twarz miasta. Przeczytaj zanim pójdziesz do wyborczej urny. 
Bo czy na pewno wiesz na kogo chcesz oddać swój głos? Ta książka 
pomoże w wyborze. A jeżeli nie, to przynajmniej poprawi ci humor. 
Nie raz.                                                                                                         br
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Design Day 

utorskie meble, artykuły domowe, tkaniny, moda, zdjęcia, 
gitary na zamówienie, designerskie aplikacje i dobry pla-

kat. Już 19 października (godz. 12) do OFF Mariny wprowadzi się 
Design Day. W jednej hali zgromadzi się kilkudziesięciu wystaw-
ców z Polski, Szczecina i Berlina. Wśród marek modowych znajdą 
się m.in. Kavalki, Na lewą stronę, Fikus. Wzornictwo to m.in. Sweet 
Craft, Góralove, Dizeno, polski design to prace ludzi związanych 
z No Wódka Art & Design Gallery, sztuki plastyczne to m.in. Remi 
Suda, Agata Tarka, Lump i Kraz, meble reprezentować będą m.in. 
re – TRO, CRATEive i IdeaCarton. Ponadto zabrzmi muzyka. Wystą-
pi band uformowany specjalnie na tę okoliczność – Kępisty – Licak 
– Modoolar, czyli połączenie delikatnego wokalu z brzmieniem 
saksofonu i elektroniką wprost z berlińskich parkietów. Do tego 
warsztaty, a także wykłady poprowadzone przez Rudiego Fontanę 
(„Styl włoski w designie”) oraz Bartka Stannego („Installation Art”). 
To tylko część tego, co czeka na odwiedzających Design Day. Part-
nerami Design Day jest berlińska galeria No Wódka, Teatr Polski 
oraz Stowarzyszenie Klaster.it.                                                           ad 
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Teatralny fanatyzm

"M ęczennicy” Mariusa von Mayenburga w reż. Anny Augu-
stynowicz rozpoczną nowy sezon artystyczny w Teatrze 

Współczesnym (11 października, godz. 19). To jeden z najciekaw-
szych utworów we współczesnej dramaturgii europejskiej, który 
stawia pytanie o istnienie Boga. Bohaterem sztuki jest kilkunasto-
letni Beniamin, który próbuje zgłębić istotę księgi, stanowiącej 
podstawę kultury chrześcijańskiej. Objawioną w Biblii prawdę 
przeżywa jako własne objawienie i usiłuje wprowadzić je w życie 
rodziny, szkoły i wreszcie kościoła. Jego zachowanie, początko-
wo postrzegane jako prowokacja, staje się niepokojące i prowa-
dzi do postawy faszyzującej. Chłopak przeobraża się w fanatycz-
nego entuzjastę idei chrześcijaństwa. Twórczość Mayenburga 
jest dobrze znana polskiej publiczności. Czterokrotnie wystawia-
no w Polsce „Pasożyty” – ich prapremiera w reżyserii Anny Augu-
stynowicz odbyła się w Teatrze Współczesnym w 2001 roku, trzy 
razy „Brzydala”, raz – „Eldorado”, „Kamień” oraz „Zimne dziecko”. 
Napisany w 2012 roku dramat „Męczennicy” miał swoją świa-
tową prapremierę w Schaubühne am Lehniner Platz w Berlinie 
w reżyserii autora.                                                                            ad
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Skandaliczna premiera

owieść seksualna”, „kolejowy romans”. Ponad sto lat temu 
doszło do literackiego skandalu. Stefan Żeromski wydał 

„Dzieje grzechu”, powieść, która w śmiały sposób ukazuje losy 
upadku nieszczęśliwie zakochanej kobiety. Główna bohaterka 
Ewa Pobratyńska ma romans z żonatym mężczyzną. Porzuco-
na przez ukochanego popada w depresję. Od tej pory jej życie 
zmierza w niewłaściwym kierunku. Morduje swoje dopiero co 
narodzone dziecko, spotyka się z podejrzanymi mężczyznami, zo-
staje prostytutką. Na końcu ginie, zamordowana przez kochanka. 
W 1975 Walerian Borowczyk przeniósł na ekran dzieło Żerom-
skiego wywołując przy tym obyczajowy skandal. Jego film, choć 
wysmakowany pod względem wizualnym, jak na tamte czasy był 
przesycony odważną erotyką. Obraz wzbudzał kontrowersje, ale 
został doceniony na festiwalu w Cannes, gdzie startował w głów-
nym konkursie. „Dzieje grzechu” inspirują kolejnych twórców. Już 
25 października (godz.19) w hali Opery publiczność obejrzy balet 
fabularny zrealizowany w technice baletu neoklasycznego z mu-
zyką Mieczysława Karłowicza i choreografią Karola Urbańskiego. 
W głównej roli wystąpi Ksenia Naumets – Snarska.                       ad
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TunisPol    ul. 5 Lipca 16    tel. 534 30 70 30    www.tunispol.pl

- najwyższej jakości
- z pierwszego tłoczenia

- o różnych smakach
- niezbędna do potraw

- świetny kosmetyk

CZARODZIEJSKI SMAK TUNEZJI
TUNEZYJSKA OLIWA Z OLIWEK 

NATURALNA, ZDROWA
DLA RESTAURACJI I DO DOMU





 

www.konsultuj.szczecin.pl



ul. Piotra Ściegiennego 6/1         70-352 Szczecin         tel. 515 171 619         biuro@sumuslex.pl         www.broutsourcing.pl

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA

Specjalizujemy się w:
• Kompleksowej obsłudze księgowej,  doradczej 
  i kadrowo - płacowej  z zakresu prawa: podatkowego, 
  ubezpieczeniowego,  gospodarczego i pracy,
• Optymalizacji podatkowej,
• Audytach podatkowych i księgowych

Pomagamy:
• W prowadzeniu postępowań podatkowych 
  i sądowo - administracyjnych (skargi, odwołania).
• Wspieramy firmy podczas kontroli skarbowych 
  i prowadzonych postępowań podatkowych

Doradzamy:
• Doradztwo podatkowe, prawne, gospodarcze

Obsługa on-line:
• Wirtualne biuro
• Windykacja należności

Priorytetem naszej kancelarii jest zapewnienie klientom maksymalnego 
komfortu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przejęcie 
obowiązków i reprezentowanie ich przed organami podatkowymi, 
sądami i jednostkami ZUS, zapewniając sprawne i profesjonalne wsparcie 
oraz pomoc niemal w każdej sytuacji. W tym celu kancelaria współpracuje 
z fachowcami wielu dziedzin: ekonomii, finansów i prawa.

Zapraszamy do współpracy!

c
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kupuj 
ŚwiAdoMie

                                           
i nie rezyGnuj 
z priorytetów

ałość zagadnienia postarałam się ująć w kilku te-
matach: 
1) analiza, porównanie jakości parametrów tech-
nicznych oferowanych mieszkań,
2) bezpieczeństwo transakcji, prawa i obowiązki 
stron wynikające z ustawy deweloperskiej, rodzaj 
i zakres gwarancji,
3) finansowanie zakupu mieszkania, dobór doradcy 

kredytowego, 
4) mieszkanie w standardzie deweloperskim czy całkowicie wykoń-
czone.

Zakładam, że lekcję z priorytetów mamy odrobioną. Wiemy, czego 
chcemy i zaczynamy szukać mieszkań. Aby dobrze wybrać, koniecz-
nie trzeba dokonać porównania jakości technicznej i walorów użyt-
kowych oferowanych mieszkań. Tylko wówczas będziemy wiedzieli, 
za co jesteśmy skłonni zapłacić, a z czego możemy zrezygnować.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, okre-
śla prawo – najnowsze obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

Prawo określa jednak tylko normy minimalne i tylko w najważ-
niejszych aspektach. Budynek wybudowany z przestrzeganiem 
minimalnych norm określonych przez prawo z całą pewnością jest 
bezpieczny, nie ma co do tego wątpliwości. W rzeczywistości miesz-
kania, jak wszystkie inne produkty na rynku, różnią się jakością, wa-
lorami użytkowymi, budowane są w różnej skali powyżej norm mini-
malnych, mają różne, lepsze i gorsze, rozwiązania architektoniczne 
oraz różne zagospodarowania części wspólnej. Tych różnic, jak we 
wszystkich produktach, jest wiele.

Moim zdaniem zaznajomienie się z jakością i standardem miesz-
kań jest niezbędne. Tu się powtórzę – tylko wtedy, gdy mamy wiedzę 
o produkcie, możemy dokonać optymalnego wyboru. Tylko wówczas 
realnie możemy ocenić: wiem, co kupiłem i wiem, za co zapłaciłem. 

Niestety, zdecydowana większość kupujących mieszkania nie 
pyta o jakość ani o to, jakie parametry techniczne ma budynek.

O wiele więcej pytań zadajemy kupując np. samochód. Moim 
zdaniem kupno mieszkania wymaga znacznie szerszej wiedzy, aby 
dobrze wybrać. Aby podpowiedzieć kupującym mieszkania, jak 
zdobyć wiedzę o oferowanych lokalach, dokonałam wyboru, moim 
zdaniem kilku najważniejszych parametrów technicznych, istotnych 
do podjęcia decyzji zgodnie ze swoimi preferencjami.

W mojej ocenie są to: 
 – dźwiękochłonność ścian zewnętrznych i międzylokalowych,
 – dźwiękochłonność okien i drzwi zewnętrznych, 
 – rodzaj okien, doświetlenie mieszkań, 
 – współczynnik przenikania ciepła okna,
 – konstrukcja i pokrycie dachu,
 – rodzaj elewacji, 
 – rodzaj ogrzewania, standard źródła ciepła,
 – standard instalacji technicznej,
 – dodatkowe, ponadstandardowe wyposażenie mieszkania,
 – wysokość budynku, ilość kondygnacji,
 – charakter zabudowy, bardziej lub mniej kameralny,
 – zagospodarowanie części wspólnych.
 Tę listę oczywiście należy rozwijać o inne, ważne dla siebie ce-

chy mieszkania, które chcemy porównywać w dostępnych na rynku 
ofertach.

W następnym artykule skomentuję poszczególne pozycje, podam 
normy i wskaźniki, które mogą być pomocne przy wyborze mieszka-
nia. Zestawiając w tabelach cechy różnych interesujących nas miesz-
kań, jestem pewna, że wybór mieszkania będzie trafniejszy. 

Zapraszam do czytania. Nieustannie życzę szczęśliwego dla siebie wyboru.
Jolanta Drąszkowska 

W ostatnim wydaniu z dużą determinacją wypowiadałam się, jak ważne jest kierowanie 
się własnymi priorytetami przy zakupie mieszkania. to jednak nie jest jedynym 

kryterium - co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, aby kupić szczęśliwe mieszkanie?

Neptun Developer Sp. z o. o.
ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, 784 684 540, 602 217 893, sprzedaz@nd.com.pl, nd.com.pl

DNI OTWARTE NEPTuN DEVELOPER
W sobotę (11.10.) i niedzielę (12.10.) w godz. 10-17 nasi specjaliści czekają na Państwa na terenie inwestycji 

Zespół Willi Nowowiejska – Bezrzecze, ul. Nowowiejska 27.
Serdecznie zapraszamy!

c
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- do tego zachęca Jolanta drąszkowska, prezes i właścicielka  firmy neptun developer





elewizja Polska podsumowała udany rok zarówno anteny 
ogólnopolskiej, jak i regionalnej. W atrakcyjnej formie za-
prezentowała najważniejsze wydarzenia minionego roku, 
które relacjonowały ośrodki regionalne TVP. Zapowie-

działa też wiele nowości, które pojawią się na antenie w najbliższych 
miesiącach. Galowy wieczór w studiu przy ul. Niedziałkowskiego był 
transmitowany na żywo na antenie TVP Szczecin. Program prowadzili 
Barbara Jesiołkiewicz-Kowalczyk, Dariusz Baranik i Bartosz Łyżwiński.

Miniony sezon to pierwszy rok technologicznych zmian. Programy 
TVP Szczecin są dostępne nie tylko na antenie, ale też w internecie 
i na platformie TVP STREAM. Dzięki temu informacje i wydarzenia 
dotyczące województwa zachodniopomorskiego można oglądać 
będąc na drugim końcu świata. 

– Ta nowoczesność technologiczna będzie pomagała budować 
program jeszcze ciekawszy z punktu widzenia odbiorców, zarów-
no tych młodszych, jak i starszych – podkreślał obecny w szczeciń-
skim studiu Marian Zalewski, członek zarządu TVP S.A. – Poszerza 
się zasięg i dostępność naszej telewizji, ale idea jest wciąż ta sama: 
TVP Regionalna to telewizja bliska ludziom, skupiona na tym, czym 
mieszkańcy regionu żyją na co dzień.

– Szczecin jest w czołówce, jeżeli chodzi o ilość produkcji, licz-
bę tytułów i różnorodność oferty prezentowanej widzom – chwalił 
szczeciński ośrodek Marek Pasiuta, dyrektor Ośrodka Programów 
Regionalnych TVP. 

Tak też ma być w rozpoczynającym się nowym sezonie. Nowa 
ramówka to pięć i pół godziny programu lokalnego dziennie na 
antenie TVP Regionalnej. Wśród nowości jest m.in. realizowany 
wspólnie z niemiecką stacją telewizyjną RBB program „Po obu 
stronach Odry. Sąsiedzi pod lupą.” 

– Pokazujemy w nim naszych sąsiadów i różnice mentalne mię-
dzy Niemcami a nami, bez epatowania historią. Chcemy przede 
wszystkim wzbudzić zaciekawienie oraz sympatię wobec naszych 
sąsiadów i wywołać uśmiech – zapowiadała nową produkcję Ma-
ria Bartczak, dyrektor TVP Szczecin. 

W jesiennej ramówce pojawił się też program „Z akwalun-
giem przez świat”, do którego zdjęcia kręcone były na Wy-
spach Kanaryjskich. Nową propozycją TVP Szczecin jest też 
program „Obrońcy”, który zdradza tajniki kuchni adwokackiej 
w oparciu o konkretne sprawy sądowe. Zarówno „Obrońcy”, 
jak i „Z akwalungiem przez świat” pojawią się na antenie ogól-
nopolskiej. 

Po wakacjach zmieniła się Kronika o godz. 18.30 – najchętniej 
oglądany regionalny program informacyjny oprócz dawki najważ-
niejszych informacji z regionu od września oferuje też widzom 
rozmowę polityczną. 

– Jest w czym wybierać – zapewnia Maria Bartczak. – Staraliśmy 
się tak przygotować naszą ofertę, aby każdy znalazł coś ciekawe-
go dla siebie. 

W szczecinie swoje pierwsze urodziny świętowała tVp regionalna. stacja szturmem 
wdarła się na telewizyjny rynek i zgromadziła rzesze wiernych widzów. Uroczysty 

wieczór był też okazją do zaprezentowania nowej ramówki tVp szczecin.

rok tVp reGionAlnA

T
Maria Bartczak i Marian Zalewski kroją urodzinowy tort TVP
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Bardzo lubię październik, chociaż wkoło wszy-
scy się dziwią dlaczego. Przecież już chłodno. 
Często pada i jeszcze ten szybko zapadający 
zmrok. Generalnie smutno. A mi uśmiech nie 
schodzi z twarzy, a radość serce rozpiera. Bo 
wreszcie ulga. Zakończył się mój ukochany tur-
niej i wreszcie możemy pojechać na wakacje 

i trochę odsapnąć. Łatwo nie było, ale znowu możemy odtrąbić suk-
ces. Zadowolenie gości, sportowy sukces Kamila Majchrzaka i Tom-
ka Bednarka, doskonały Dustin Brown (zwycięzca), zrealizowane 
pomysły, umowa na kolejne trzy lata i wspaniała turniejowa załoga. 
No i to lekkie zdenerwowanie podczas oczekiwania na ocenę koń-
cową. W tym roku niemiecki Supervisor ATP był wyjątkowo łaskawy. 
Na dwadzieścia cztery strony specjalnego raportu trzy oceny very 
good, a cała reszta to excellent. Najlepsza ocena w historii. I jak tu 
się nie cieszyć. Jednak, Drogi Czytelniku Prestiżu, muszę być z Tobą 
szczery. W tym roku październikowe dobre samopoczucie wynika 
nie tylko z sukcesu Pekao Szczecin Open. Moi przyjaciele dobrze 
wiedzą i potwierdzą niedowiarkom: 1. Tenis; 2. Badminton; 3. Siat-
kówka. To moja lista „dodawania do ulubionych”. Od zawsze. I jak tu 
się nie cieszyć w październiku, kiedy to wrzesień dla każdego fana 
siatkówki był świętem, jakiego nasz kraj nie pamięta. Co za emo-
cje, ile podtekstów, mądrość trenera i najwspanialszy na świecie 
doping. A i przyznać trzeba – organizacja znakomita. Nie wszyscy 

wiedzą, że poza ekranem telewizora mieliśmy odrobinę wspólnego 
z tym wielkim wydarzeniem. Trybuny z naszego kortu centralnego 
rozstawione były na Stadionie Narodowym i służyły kibicom pod-
czas ceremonii otwarcia mistrzostw i meczu z reprezentacją Serbii, 
który tak udanie rozpoczął zwycięski marsz naszej reprezentacji. 
Marsz po złoty medal. I to pod wodzą trenera z Francji. A ile było 
krzyków, narzekań i oburzenia. Jak można było zawierzyć naszych 
„chłopców” takiemu trenerskiemu żółtodziobowi, bez Kurka nie 
mamy szans, no i kto to ten Mika. Stephane Antiga z wrodzoną so-
bie skromnością i grzecznością spokojnie odpowiadał na, niekie-
dy nawet napastliwe, pytania dziennikarzy. A wszelkie wątpliwości 
niedowiarków rozwiał wynikami i postawą swoich podopiecznych. 
Stworzył zespół niemal kompletny. Starzy mistrzowie, no i ten Mika. 
Prawdziwy przykład dla wszystkich młodych sportowców. Przykład, 
że można, że nie nazwisko gra, ale mocna psychika i wspaniała 
technika (gdzie on się tego wszystkiego tak szybko nauczył). Dali 
radość całej Polsce. Nawet politycy, którzy jednak lansują się bar-
dziej przy piłce kopanej, zajrzeli na finał, aby pokazać się w kame-
rach. I co ważne wyglądali na szczerze rozentuzjazmowanych. Bo 
w tych dniach wszyscy byliśmy siatkarzami. I każdy z nas czuł, że 
swoim dopingiem dorzucił się do tego medalu. I jak tu się nie cie-
szyć w październiku.

Krzysztof Bobala

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.

uśmiechnięty 
październik

b



urniej tenisowy Pekao Szczecin Open, mający rangę 
challengera ATP, za nami. Po raz kolejny zapisał się po-
zytywnie, zarówno w swojej 22-letniej historii, a także 
sportowego Szczecina. Przyszłość też rysuje się w ja-

snych kolorach. Przed tegorocznym turniejem bank Pekao przedłu-
żył umowę sponsorską do 2017 roku. To dobra informacja dla tych, 
którzy śledzą mecze turnieju tak uważnie, jakby grali tu Djoković 
albo Nadal. Dobra również dla tych, którzy równie jak sam mecz 
tenisowy lubią po jego zakończeniu przy kawie podyskutować 
o biznesie albo bardziej błahych sprawach. Szczecin łaknie kilku-

dniowej imprezy sportowej jak kania dżdżu, a może i nowo oddana 
hala zaspokoi to łaknienie. O budowie hali, ale tenisowej z trzema 
krytymi kortami, mówił też prezydent Piotr Krzystek przed turnie-
jem. Taki obiekt mógłby uniezależnić szczeciński turniej od pogody, 
zmienić termin jego rozgrywania, a co za tym idzie, zwiększyć pulę 
nagród i rangę. Na to jednak zaczekamy. Cieszmy się tym, co mamy 
– świetnie zorganizowaną imprezą na urokliwym obiekcie, od tego 
roku już z kortem centralnym imienia Bohdana Tomaszewskiego. To 
przecież mistrz mikrofonu odnalazł i "przywrócił do życia" ten kort 
i w naszym mieście zaczynał dziennikarską karierę.

T
ChAllenGer ŚwieCi jAsno

aUtOr: Jerzy cHWałek / FOtO: JarOsłaW Gaszyński
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Mistrzowie dołka

Filharmonia świętuje

j

N

ubileuszowa, piętnasta edycja polskiego finału World Golfers 
Championship dobiegła końca. Po wielu dołkach i jednej do-

grywce na polu Binowo Park wyłoniono reprezentację Polski na fi-
nał światowy w Durbanie. Szóstkę, która spełniła golfowe marzenia 
tworzą:  Jan Piętka,  Paweł Wyrzykowski,  Lesław Górski,  Cezary Tu-
rostowski,  Grzegorz Łuczak i Michał Pfliger. W Binowie nie zabrakło 
jak zwykle gwiazd i celebrytów, którzy oddawali się golfowej pasji 
i przy okazji rozegrali turniej. Tu najlepsi byli Mateusz Kusznierewicz, 
Mariusz Czerkawski, Mikołaj Grabowski i Robert Rozmus. Po sporto-
wych emocjach nie zabrakło tych bardziej rozrywkowych.             ad

owa Filharmonia Szczecińska rozpoczęła działalność. U zbie-
gu ulic Małopolskiej i Matejki stanął długo wyczekiwany, 

futurystyczny budynek. Na inaugurację zjechali znakomici goście, 
a wśród nich: prezydent RP Bronisław Komorowski, ministrowie kul-
tury, dyrektorzy instytucji kulturalnych i architekci gmachu. Filhar-
monia świętowała przez tydzień. Inaugurację rozpoczęła „Fanfara” 
Pendereckiego, a zakończył koncert Steve’go Vaia.                          ad
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Piotr Gąsowski i Wojciech Drożdż, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego

Mateusz Kusznierewicz

Tomasz Grochulski i Mariusz Czerkawski

Fabrizio Barozzi, jeden 
z architektów Filharmonii

Edmund Heise, prezes
 TunisPol, Michał Janicki, aktor

Przemysław Piński, projektant 
z mamą Małgorzatą

 Sławomir Piński, Binowo Park

Ewa Strusińska, pierwsza 
dyrygent Filharmonii

Monika Pyszkowska, Krzysztof Bobala 
z małżonką Agnieszką, Agata Stankiewicz

Szymon Kreft (Calbud) i Robert Rozmus

Piotr Droński, Baszta – NieruchomościKrzysztof Bobala

Rafał Roguszka, dyrektor Klubu 13 Muz 
z partnerką, Krzysztof KED Olszewski, Agata 
Stankiewicz, dyrektor Wydziału Kultury UM

Dorota Serwa, dyrektor 
Filharmonii Szczecińskiej

Alberto Veiga, drugi z autorów 
nowego gmachu FilharmoniiPiotr Krzystek z małżonką Małgorzatą

Adam Grochulski, Piotr Gąsowski i Robert Rozmus

Prezydent RP Bronisław Komorowski w towarzystwie prezydenta Szczecina Piotra 
Krzystka i marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza
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Bankiet wieczorową porą

KroniKi 85 

radycyjnie w piątkowy wieczór, tradycyjnie z udziałem Prezesa 
Zarządu Banku Pekao SA Luigi Lovaglio i Prezydenta Szczecina 

Piotra Krzystka odbył się bankiet banku – głównego sponsora tur-
nieju Pekao Szczecin Open. Panowie zaczęli od oficjalnych przemó-
wień, ale później było już mniej oficjalnie, również dzięki zespołowi 
Jazzowski. Na bankiecie spotkaliśmy ludzi polityki, sportu, biznesu 
nie tylko bankowego, a także szczecińskich przedsiębiorców.jch Dziennikarz Prestiżu Daniel 

Źródlewski z koleżanką  
Marek Kolbowicz 
z małżonką Aleksandrą

Załoga firmy JB Elita, zapewniająca bankietowy catering 
Od lewej: Iza i Zbigniew Maruszczakowie (Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości) oraz Ireneusz Maciocha, szef firmy Tretorn 

Od lewej: Jerzy  Chwałek (Prestiż) oraz Paweł Bombolewski - główny 
organizator  tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Świata w karate  

Od lewej: Dr Rafał Przybylski, dr Dorota Mida, adwokat 
Marta Adamek-Donhoffner, dr Robert Donhoffner

Od lewej: Agnieszka Trafas, Iza Magiera 
(Prestiż), Monika Pyszkowska( C.H.Kaskada)

Od lewej: Marcin Konarzewski (Energopol),Katarzyna Piotrowska 
(Jennifer Clinic) oraz mecenas  Bartłomiej  Sochański 

Dr Jerzy Sieńko wraz małżonką
Od lewej: Małgorzata Krzystek, Małgorzata Kaminska (TZMO-dystrybucja Szczecin),
prezydent Piotr Krzystek, oraz prezes Zarządu Banku Pekao SA Luigi Lovaglio 

Od lewej: Tomasz Nieżychowski oraz mecenas Marek  Mikołajczyk Piosenkarz Stan Borys wraz z partnerką
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I urodziny TVP Regionalnej

Inauguracja na skrzydłach
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B yło szkło i był dym, na całe szczęście nie było zadymy. Mu-
zyczny projekt super tria Kazana Twister Albán Juárez ujrzał 

światło dzienne z początkiem września. Premierę płyty poprzedziła 
premiera teledysku do singla „Szkło i dym”, w którym gościnnie wy-
stąpił Łona. Oficjalny pokaz filmiku w reż. Adama Barwińskiego od-
był się w Cafe Popularna. Byli aktorzy, muzycy i spragniona wrażeń 
publiczność. Zabawie towarzyszyła wystawa fotograficzna Marka 
Kowalczyka, który udokumentował nagrywanie płyty i powstawanie 
teledysku.                                                                                                    ad

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, 
Tomasz Zalewski, prezes WOPR

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, mec. Andrzej 
Preiss, konsul honorowy Królestwa Danii

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, rektor 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Julia Poświatowska, 
rzeczniczka Uniwersytetu Szczecińskiego

Maria Bartczak, dyrektor TVP Szczecin, 
Dariusz Bielecki, wiceprezes Asprod,  
Marian Zalewski, członek zarządu TVP S.A.

Hubert Stolarski, tenor i Żaneta 
Bagińska z zespołu baletowego Opery

Marek Kazana i Beata Zuzanna 
Borawska, producentka projektu

Michał Janicki, aktor Teatru Polskiego, Maria 
Sztark, Olek Różanek, lider zespołu Chorzy

Bartosz Jurgiewicz, operator 
filmowy i Waldemar Góźdź

Marek Kowalczyk, autor wystawy 
towarzyszącej premierze

Dariusz Baranik, TVP Szczecin, Elżbieta 
Preiss, senator Sławomir Preiss

Sandro Viroli, szef MDR, Bogna 
Koreng, MDR, Magdalena 
Szaniawska-Schwabe, TVP Szczecin

Grzegorz Sudakow, naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie, 
Dariusz Wołoszczuk, rzecznik ZDiTM

Marek Pasiuta, Henryk Sawka, Jacek 
Chrzanowski, Monika Bochenko

Daniel Źródlewski z Marią Sztark

Główni bohaterowie teledysku: 
Marek Kazana i Waldemar Góźdź

Dariusz Wieczorek, radny z małżonką 
Beatą Mikołajczak–Wieczorek             

Mateusz Czarnowski, 
lider zespołu Bubliczki

Od lewej: legenda operetki i opery Irena Brodzińska z mężem, 
Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku, Aleksandra Nieżychowska

Adam Barwiński, reżyser teledysku
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a początek dyrektor Opery Jacek Jekiel wjechał na rowerze ze 
skrzydłami z "Hrabiny Maricy" przy dźwiękach z Jamesa Bonda. 

A później się zaczęło… Podczas inauguracji nowego sezonu w Operze 
na Zamku zabrzmiały utwory Karłowicza, Paderewskiego i Straussa. Na 
koniec jego „Symfonii Alpejskiej” na publiczność spadło morze kon-
fetti. W międzyczasie rozdano nagrody Pro Arte dla wybitnych posta-
ci związanych z kulturą. Otrzymali je Bohdan Boguszewski, dyrygent, 
Cezary Dubiel, artysta fotografik i Zygmunt Wujek, rzeźbiarz i Romana 
Kaszczyc, autorka książek, audycji radiowych, tekstów piosenek.       ad

N

Ekipa TVP Szczecin: Anna Kramarz, Małgorzata Kupis, Małgorzata 
Ulężałka, Przemysław Herchel, Gabriel Stawiński, Beata Pater

z okazji pierwszej rocznicy nowego kanału TVP Regionalna 
w siedzibie TVP Szczecin odbyła się wielka gala. Na urodzi-

nach nie mogło zabraknąć tortu dla zgromadzonych gości i krótkich 
podsumowań minionego roku. Zaprezentowano też nową, jesienną 
ramówkę. Na antenie TVP Regionalnej pojawi się dziennie ponad 5 
godzin lokalnego programu, który odnajdziemy już też w nowych 
mediach – w Internecie i na platformie TVP STREAM.                        kt



Moda po włosku
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P ole golfowe Binowo Park tym razem gościło ekipę Greenfield 
Open 2014. W imprezie wzięli udział przedstawiciele biz-

nesu, inwestorzy z kraju i zagranicy oraz politycy. Najważniejszym 
punktem programu była prezentacja pierwszego inwestora w Par-
ku Regionalnym w Gryfinie. Ponadto odbyły się panele i dyskusje. 
W przerwach uczestnicy imprezy oddawali się swojemu ulubione-
mu zajęciu… grze w golfa.                                                                      ad

Małgorzata Wojtaszczyk, 
Studio Pilates & Fitness Shine

Małgorzata Wiechowska-Dobosz, 
stomatolog, Agnieszka Ligenza, 
Katarzyna Boer, dermatolog

Ewa Palacz, Gotyk Sp. z o.o.
Agnieszka Furmanek, Dorota 
Ignaczak, Bella Moda

Klaudiusz Boer, gastroenterolog, 
Ewa Szmidt, Bella Moda

Ewa i Rafał Szmidt, właściciele 
butiku Bella Moda

KroniKi 87 

Od lewej: Sławomir Piński, Sławek 
Rutkowski, dyrektor Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej, Krzysztof  Fidosz , zastępca 
dyrektora ANR, Maciej Szabałkin

Renata Zaremba, Olgierd Geblewicz, 
marszałek województwa 
zachodniopomorskiego, Henryk Piłat

Anna Polak-Kocińska, wiceprezes PAiIZ

Miłośnicy golfa jak zawsze nie zawiedli

Od lewej: Witold Dziwak, prezes Spec - Bau, Henryk Piłat, Renata 
Zaremba, Jarosław Stefańczyk, prezes Advantum Investments, 
Sławomir Preiss, Mirosław Czerniak Spec -Bau, Maciej Szabałkin

Czas na Herbatkę

P odczas wyjątkowego, plenerowego spotkania świata sztuki 
i biznesu, organizowanego co roku przez Północną Izbę Go-

spodarczą w Szczecinie, zgromadziło się ponad 500 osób. Była to 
doskonała okazja do spotkania przedsiębiorców po powrocie z urlo-
pów, więc goście bawili się wyśmienicie. Jedną z atrakcji był pokaz 
mody. Gwiazdami wieczoru był zespół Jazzowski i Filipinki, które 
przyjechały do Szczecina specjalnie na tą okazję. Uczestnicy mogli 
zdobyć książkę „Filipinki to my” z autografami wokalistek.                kt

Krzysztof Baranowski z Teatru Polskiego 
z Anną Karczerską i Ewą Pawlusińską

Michał Fit, TVP Szczecin 
z żoną Anną Marciniak- Fit

Grzegorz Smolny, wiceprezes Pogoni Szczecin, 
Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin, 
Mariusz Kotkowski, Restauracja Zbójnicka

Jacek „Jazzek” Janaszkiewicz, Tomek 
Licak, klarnecista - saksofonista

Marszałek Olgierd Geblewicz 
z Dariuszem Więcaszkiem, prezesem 
Północnej Izby Gospodarczej

Dariusz Staniewski, Kurier Szczeciński, 
Przemysław Wojnarowski, Biuro 
Analiz i Prognoz Gospodarczych
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N a początku września odbyło się uroczyste otwarcie butiku 
z włoską konfekcją od Elisabetty Franchi i Betty Blue. Właści-

ciele pracowali w pocie czoła do późna w nocy, żeby dopiąć wszystko 
na ostatni guzik i… udało się! Gości witano lampką szampana, a na 
najmłodszych czekała orzeźwiająca lemoniada. Rodzinna atmosfera 
szybko udzieliła się wszystkim zgromadzonym. Panie nie dały się dłu-
go namawiać, żeby zmierzyć kilka oryginalnych strojów. Zafundowa-
ły wszystkim pokaz pięknej, włoskiej mody i opuściły lokal nie tylko 
w świetnych nastrojach, ale i w nowych, eleganckich kreacjach.      kt
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wyprawa po gwiazdy z Neptunem

Przedwojenny Romeo

wieczorem o zdrowiu i urodzie
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C linique Jennifer, Restauracja Paul’s Fantasia i Klub Kobiet Pół-
nocnej Izby Gospodarczej połączyły siły, by zorganizować 

I Wieczór Zdrowia i Urody. Goście byli świadkami ciekawych wykła-
dów i pokazów masażu, okraszonych dźwiękami muzyki na żywo. Na 
uczestników spotkania czekali także eksperci z dziedziny medycyny 
i kosmetologii oraz loteria z masą nagród i niespodzianek, w tym 
darmowe zabiegi w klinice. Pyszne przekąski poprawiały i tak już wy-
śmienity humor gości, więc II edycja to już pewniak!                         kt

Jolanta Drąszkowska, prezes Neptun 
Developer, Alicja i Lech Cegielscy

Artysta Rafał Olbiński

Adrian Trepanowski, gł. specjalista ds. 
marketingu Neptun Developer z klientką

Artur Sawczyk, dyrektor Liceum 
Plastycznego w Szczecinie

Anna Nowacka, Piotr Bumaj, Marta Uszko, Karolina Chapko, Filip Cembala

Grzegorz Suski (reżyser), Adam 
Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego

Mariola Runowicz, Beata Nilsen, 
Anita Matuszak, Lucrum-tax

Jakub Sokołowski, Anna Nowacka 

Ewa Szymańska, masażystka 
w Clinique Jennifer, Małgorzata 
Wadżet - Gardasiewicz, astrologHalina Enerlich, Dorota Andryszewska, ZUS

Dorota Kawecka, kanclerz fundacji „Sięgajcie 
gwiazd” z córką Heleną, Katarzyna Staniec, 
specjalista ds. sprzedaży Neptun Developer

Jolanta Drąszkowska, prezes Neptun 
Developer i Dorota Kawecka, 
kanclerz fundacji „Sięgajcie gwiazd”

Joanna Tryniszewska, 
Joanna Klimowska-KronicAgnieszka Lisowska 

Małgorzata Iwańska, Michał 
Szelągowski, Anna Reńska–Rajz

Anna Reńska-Rajz, Piotr Ochman

Beata Nilsen, właścicielka Clinique 
Jennifer & Paul`s Fantasia, Monika 
Wojciechowicz, Instytut Biznesu Do It

dr Tomasz Hamera z fankami 
Clinique Jennifer

Katarzyna Prucnal - Brot, Bogusława 
Ziora, Anita Matuszak, Monika Herda 
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ielka premiera wyczekiwanego spektaklu „Romeo i Julia 
1939” w reżyserii Grzegorza Suskiego odbyła się 13 wrze-

śnia w Teatrze Polskim. W roli Julii wystąpiły dwie aktorki: Marta 
Uszko i gościnnie Karolina Chapko z krakowskiego Teatru Bagatela.
Główną rolę męską odegrał debiutant, absolwent PWST w Krako-
wie, Jakub Sokołowski, ale nie zabrakło też znakomitych, szczeciń-
skich aktorów. Widzowie mogli podziwiać m.in. Michała Janickiego, 
Adama Dzieciniaka i Jacka Polaczka. Sukces spektaklu świętowano 
tradycyjnie w Czarnym Kocie Rudym hucznie i do... rana.               kt

w

G ościom zaproszonym na „Piknik w małym gronie” zapre-
zentowano najnowsze inwestycje firmy Neptun Developer. 

Atrakcją imprezy był pokaz ikonografii Rafała Olbińskiego, świato-
wej sławy plakacisty, który w ramach projektu „Sięgajcie gwiazd” 
poprowadził w tym roku warsztaty dla uczniów szczecińskiego 
Liceum Plastycznego. Organizatorzy przygotowali także miłą nie-
spodziankę – Rafał Olbiński przeczytał z ekranu bajkę „Coco de 
mer”, która zostanie wydana w grudniu.                                             kt





SzukajCie naS w PreSTiżowyCh MiejSCaCh!
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, 
ul. B. Krzywoustego 19/5 
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10 
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
Stomatologia Mikroskopowa, ul. Żołnierska 13A/1
VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, 
ul. Kasprzaka 2a i ul. W. Polskiego 103 
 
KANCELARIE PRAWNE

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

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

al. Wyzwolenia 18-20
CH Kaskada (punkt informacyjny), 
al. Niepodległości 36
DonGastronom, ul. Unisławy 14/1
Euforia, al. W. Polskiego 37
Escada, al. W. Polskiego 22
Fashion House, ul. Piastów 72 
Hexeline, CH Galaxy, parter 
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11
ITAL-SOFA , ul. Hangarowa 13
Jubiler Kleist, ul. Rayskiego 20
Jubiler Terpiłowscy, CH. Galaxy, CH Ster, 
CH Turzyn i ul. Jagiellońska 16 
Kropka nad i, ul. Jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A 
La Passion, ul. Jagiellońska 96
LKJ, Galeria Kaskada, CH Galaxy,  
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29 
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Natuzzi, ul. Struga 25 
Olsen, CH Kaskada
Portfolio, ul. Rayskiego 23/11 
Resenthall, CH Kaskada i 
ul. Bogusława X 15/1a 
Soraya, ul. Z. Starego 3A 
Studio Mebli Włoskich VIP, 
ul Krzywoustego 80 
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
TunisPol, ul. 5-go Lipca 16
Wino Una, ul. Mickiewicza 136
Vip Colection, ul. Wojciecha 4/2 i W. Polskiego 22 
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2 
Yes Salon Jubilerski, CH Ster 
 
NIERUCHOMOŚCI 
 
Calbud, ul. Kapitańska 2
Droński Nieruchomości, Baszta 
Extra Invest, al. W. Polskiego 45
Litwiniuk Property,al. Piastów 30
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15 
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9
Siemaszko, ul. Powstańców Wielkopolskich 91A 
 
GABINETY LEKARSKIE 

Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AGMED, ul. Grafitowa 4 i Graniczna 24 
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1 
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol, 
ul. E. Plater 18 
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18 
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 
Dentus, ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1 
Estetic, ul. Kopernika 6 
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18 
Figurella Instytut Odchudzania,ul. Monte Cassino 2/2 
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 i ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
Klinika Stomatologiczna Koryzna, ul. Sienna 4/1
Laser, ul. E. Gierczak 38/8 
Laser Medi – Derm, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Luxmedica, ul. Welecka 38
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38 
Mediklinika, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Mediroy Klinika Stomatologiczna, 
ul. Górna 18/LU2
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, 
al. W. Polskiego 92–94 
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, 
ul. Ogińskiego 12  
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, 
ul. P. Wielkopolskich 4C 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Ginekologiczna, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, 
al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, 
ul. Śląska 5/2 

C.M.C. Klinika Urody, ul. Bohaterów Warszawy 109/4 
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Dotyk Anioła, ul. Piłsudskiego 14 
Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20 
Enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40 
Evita Spa, Przecław 96E 
Fantsy Studio Fryzjerskie, ul. Ku Słońcu 71
Fryzjerskie Atelier K. Klim, ul. Królowej Jadwigi 12/1 
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2A 
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, 
ul. Mazurska 20 
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Jennifer Clinique, ul. Axentowicza 1A 
JK Studio, ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove, ul. Wilków Morskich 9 
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
La Fiori, ul. Kapitańska 9A 
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, ul Za 
Wiatrakiem 4A 
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85 
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Royal Thai Massage, ul. Sienna 4 
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Strefa Urody Patrycja Jabłońska, ul. Topolowa 2B
Studio KALE, ul. Modra 90/1
Studio Kosmetyki Profesjonalnej, ul. 5-go Lipca 32D
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2 
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Szkoła Jogi, ul. Bogusława 3
Unique Beauty, ul. Łubinowa 75 
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. W. Łokietka 7 
Wersal SPA, ul. Jana Pawła II 16 
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4A 
 
KLUBY 

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

Akademia Tańca Grycmacher, ul. Kusocińskiego 3 
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85 
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Calypso Fitness Club, Piastów 30
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24 
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13 
Fitness Forma, ul. Szafera 196 
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
McGym, ul. 5-go Lipca 46 
RKF, ul. Jagiellońska 67
Silver Gym, ul. Łukasińskiego 116
Studio Tańca Anna Kowalska, ul. Krasinskiego 10
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, ul. Twardowskiego
Szczeciński Klub Tenisowy, ul. Wojska Polskiego 127
Szkoła Tańca Terlecki, ul. Kolumba 5
Squash Center, ul. Żyzna 17 
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska 
 
SKLEPY 
 
Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7 
Art Top, ul. Chodkiewicza 6 i ul. Hangarowa 13
Atelier Sylwia Majdan, al. W. Polskiego 45/2
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK 
B&M, al. W. Polskiego 43
Bella Moda, ul. Bogusława 13/1 
Betty Barclay, CH Galaxy 
Bandolera, ul. Jagiellońska 12 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, 
ul. Krzywoustego 4
CH Galaxy (punkt informacyjny), 

KAWIARNIE 
 
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Cafe 22, pl. Rodła 8 
Cafe Club, CH Galaxy 
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9 
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe House, ul. pl. Żołnierza Polskiego 3/1 
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari,ul. Tuwima 27 
Castellari, CH Kaskada 
Coffee Heaven, CH Galaxy
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć
Corner, ul. Tkacka 64D 
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4 
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1 
Fanaberia, ul. Bogusława 5
Kro kafe, ul. Wielka Odrzańska 20 
Public Cafe Fontanny, 
al. Papieża Jana Pawła II 43
Public Cafe, ul. Wielka Odrzańska 18A 
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1 
Sklep Kolonialny, CH Ster
Spalarnia Kultury, ul. Śląska 4
Starbucks, oba lokale
 
RESTAURACJE / PUBY 
 
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6
Biała Trufla, ul. Jana Pawła II 45 
Bohema, al. W. Polskiego 67 
Bombay, ul. Partyzantów 1
Brama Jazz Cafe, Pl. Hołdu Pruskiego 1
Buddha, ul Panieńska
Casa del Toro, ul. Rynek Nowy 2 
Chałupa, ul. Południowa 9 
Chief, ul. Rayskiego 16 
Colorado, Wały Chrobrego 1A 
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Eskapada Szczecin, ul. Osiek 7
Food & wine, ul. Rynek Nowy 3
Jin Du, Jana Pawła II 17 
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
La Passion du Vin, ul. Sienna 8 
La Rocca, ul. Koralowa 101
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wały Chrobrego)
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
Niebo Wine Bar Cafe , ul. Rynek Nowy 5
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26
Pasja Fabryka Smaku, ul. Śląska 12/1 
Per Se, pl. Hołdu Pruskiego 9
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska
Portofino, ulJana Pawła II 42 
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7 
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
Tokyo Sushi'n'Grill, ul. Rynek Sienny 3 
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
West Ende, ul. W. Polskiego 65 
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19 
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 
 
ZDROWIE I URODA 

A-float, ul. Parkowa 5A/1
Aroma&Beauty , ul. Wielkopolska 22 
Artmasters, ul. Mickiewicza 138
Australia gabinet kosmetyczny, ul. Jagiellońska 67A/4 
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8 
Bevelin Klinika Urody, ul. Ściegiennego 28/3 
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy 
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec 
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Rondo) 
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Cosmetica Rosa, ul. Wielkopolska 27



MODA CLUB
Al. Wyzwolenia 1-3 70-552 Szczecin tel. +48914339 400




