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a nami prawie trzy tygo-
dnie świąt. Z przytupem 
i energią wróciliśmy do 
pracy. Czy aby na pewno? Przeglądałam pe-
wien magazyn psychologiczny. Cały numer 
poświęcony jest "lekcji odpoczywania". Na-

szła mnie refleksja. Czy odpoczynek stał się czymś tak trudnym, 
że trzeba się go uczyć? A wiecie Drodzy Czytelnicy, co znajduje 
się na liście najbardziej stresujących wydarzeń życiowych? Boże 
Narodzenie, wakacje, spotkania rodzinne… Czyli wydarzenia, któ-
re zasadniczo powinny dawać nam radość i relaks. A może bycie 
zabieganym jest po prostu modne? Zabieganie podnosi prestiż 
społeczny, świadczy o tym, że coś znaczę, że mnie potrzebują, 
że jestem „na fali”. Wielu osobom relaks kojarzy się z lenistwem. 
Oczywiście daleko nam do japońskiego modelu, gdzie w dobrym 
tonie jest posiadanie w rodzinie kogoś, kto... umarł z przepra-
cowania. To osobliwe zjawisko ma nawet swoją nazwę – Karoshi 
i nie dotyka szarych pracowników, ale przeważnie ludzi sukcesu.  
Wracając na nasze podwórko. Według opinii psychologów nie 
umiemy już wypoczywać. Dlatego na różne sposoby próbujemy 
czas wolny zapełnić rozmaitymi aktywnościami – pracą, kolejnym 
zadaniem do wykonania. Byle nie być ze sobą i w rezultacie… nie 

wypoczywać. Oczywiście mamy różne pomy-
sły jak zmienić ten stan rzeczy: jedni chodzą 
na spacery, inni biegają, uprawiają sporty eks-

tremalne, jeszcze inni medytują. Istnieją także przeróżne psycholo-
giczne koncepcje, które opisują, jakie warunki powinien spełniać 
odpoczynek. I tak: po pierwsze, potrzebny jest wolny czas, po dru-
gie, muszę mieć poczucie, że to ja dysponuję sobą w tym czasie, 
czyli odpoczynkiem nie jest np. seria różnorodnych zadań, które 
zaplanował mi parter/ partnerka/mąż/ żona. Po trzecie, to, co będę 
wtedy robił/robiła, ma podnieść jakość mojego życia. I znów, dla 
jednych to będzie udział w warsztacie rozwoju osobistego, dla 
drugich – spotkanie ze znajomymi i rozmowa o życiu, inni wybiorą 
wyjście na drinka, by pogadać o polityce. Odpoczynek jest nam 
potrzebny też po to, żeby zastanowić się nad hierarchią wartości 
w naszym życiu: czy poprzez aktywności zawodowe, domowe na 
pewno realizuję to, co dla mnie ważne? Nie pozostaje mi nic in-
nego jak życzyć Wam powyższej refleksji, no i żebyście umieli wy-
poczywać na całego, pełną piersią, bez skrępowania z radością 
i najlepiej bez podręczników: „Jak wypoczywać?” w całym Nowym 
Roku 2015! 
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Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. Prowadzi ogólnopolskie serwisy w TVP

„Wiem, 
gdzie jest bóg 
i jak wygląda”.

ak to, pan wie? Zapytałam całkiem zdziwiona. Dlaczego 
więc inni, a w każdym razie znakomita większość, nie mają 
pojęcia jak wygląda Stwórca, poza ogólną prawdą, że” 
mieszka” w niebie. Tak w każdym razie uczyli mnie kiedyś na 
religii.- Nie wiedzą, bo nie widzą i nie słuchają, nie patrzą, 
nie czują. Odpowiedział mężczyzna, który przedstawił się 

jako filozof. ” …Chciałbym, aby moje życie polegało na duchowej 
ewolucji. Chciałbym dawać w nim wyraz i doświadczać tej cząstki 
siebie, którą cenię najwyżej. Tej cząstki, która mieści w sobie współ-
czucie, cierpliwość i ofiarność. Tej cząstki, która jest mądra i rozważ-
na, która wybacza i kocha.” To słowa z pewnej książki. Nauczyłem 
się ich na pamięć, bo są bardzo ważne. Znam też człowieka, który 
trzymając się podobnej prawdy, zmienił swoją świadomość, a przez 
to i całe swoje życie. Po prostu je przewartościował i zrzucił kamień 
z ramion. Nadal jest praktykującym lekarzem, ale już z inną świa-
domością. Kiedyś zapatrzony tylko w naukę, liczyło się jedynie to, 
co pragmatyczne: wiedza i praktyka. Mamy leczyć i być profesjona-
listami dopasowując lekarskie umiejętności do konkretnych przy-
padków. Nieco mniej na znaczeniu miało co innego. Mietek zawsze 
był bardzo wrażliwy na drugiego człowieka, ale z czasem miało się 
okazać, że dopiero jeszcze większa uwaga skierowana na pacjenta, 
na jego wrażliwą duszę działa cuda. Wszyscy chcemy odkryć Boga 
i zbliżyć się do Niego. Mojemu lekarzowi to się udało. Przemyślenia 
wielu lat, doświadczenia wielu lat, także te bardzo osobiste i bo-
lesne prowadziły go do prawdy. Kiedy ją odkrył, stał się spokojny 
i zrozumiał, że BYĆ, to coś więcej niż tylko jeść, spać i pracować. 
Dwa słowa: życie i miłość. Oto najważniejsze prawdy, które mamy 
do odkrycia. Życie ludzkie jest najważniejszą wartością daną nam 
bezinteresownie. Nikomu nie wolno jej nam odbierać. A miłość 
jest sensem wszystkiego, tym co nas napędza. Sprawia, że się 
stajemy dla siebie i dla innych. To, co przychodzi nam z jeszcze 
większą trudnością niż kochać drugiego człowieka, to pokochanie 
samego siebie. A od tego wszystko co dobre się zaczyna. Miłość 
do siebie równa się do innych. Jeśli siebie nie szanujemy, to nie 
dostrzeżemy innych, nie będziemy umieli kochać ich prawdziwie. 
Niech każdy z nas wejrzy w siebie i spróbuje wyliczyć dobre cechy. 

Poczuje akceptację, odkryje zdolności. Wtedy to samo zobaczą 
w nas inni, bo będziemy tą prawdą emanować. Nikt nie jest idealny, 
ale właśnie o to chodzi. Bo tylko wtedy, kiedy coś nam się nie po-
doba wiemy, że powinniśmy to zmienić. Gdybyśmy nie znali smaku 
goryczy, nie umielibyśmy docenić słodyczy. Mój przyjaciel lekarz, 
po przewartościowaniu swojego życia znalazł wreszcie czas na mi-
łość do siebie, czyli swoją pasję: malarstwo. Portrety. Jak on je ma-
luje! W nich dopiero widać duszę człowieka. Zanim płótno pokryje 
się farbami, najpierw poznaje swojego bohatera, jego życie, myśli, 
zainteresowania, pragnienia i troski. Studiuje zwycięstwa i porażki 
i wydobywa piękno tego człowieka, powstaje niezwykły portret. 
Najpierw oczy, które muszą spojrzeć i powoli nabierać blasku 
z każdym pociągnięciem pędzla. To tak, jakby w płótno tchnąć ży-
cie. I wtedy się staje ta postać, niezwykła, tak prawdziwa, że trudno 
oprzeć się wrażeniu, iż zaraz zejdzie z tych ram i podzieli się mądro-
ścią, na którą wcześniej nie było czasu, a przecież jest taka ważna. 
Niezwykłe są te prace Mietka Chruściela. Jedziemy do Szczecina, 
pani jest ze Szczecina. Może pani zna? Na to pytanie uśmiechnęłam 
się serdecznie i nie zdążyłam odpowiedzieć, bo filozof ciągnął da-
lej. Naprawdę był zafascynowany – Widziałem portret pierwszego 
prezydenta naszego powojennego Szczecina, prof. Piotra Zaręby. 
Dosłownie prawdziwy człowiek, z tak samo badawczym i przenikli-
wym spojrzeniem, jak wtedy, kiedy był z nami. Mietek namalował 
wiele portretów sławnych ludzi - szczecinian. Wszystkie są wyjątko-
we i niepowtarzalne. Ostatnio malował także zupełnie inny temat. 
Chyba do naszej Katedry. Portret św. Judy Tadeusza. Przed nami 
czas świąteczny. Może pójdzie pani i zaniesie swoje troski? Świę-
ty Juda Tadeusz jest od spraw beznadziejnych i zawsze pomoże. 
A każdy z nas ma jakieś problemy. Mietek tak sugestywnie tę postać 
namalował. Jest w niej jakaś dziwna tajemnica i siła. Trzeba zoba-
czyć i porozmawiać w myśli z Judą. Tak więc, szanowna pani, Bóg 
jest we mnie i w każdym z nas z osobna. Wygląda jak my, dzięki 
miłości, którą skrywamy i którą powinniśmy bezinteresownie obda-
rzać innych. Tak robił przecież Jezus…

Joanna Osińska
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OD PONAD 30 LAT ŚWIADCZYMY USŁUGI
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

W PEŁNYM ZAKRESIE STOMATOLOGII 
DLA DOROSŁYCH I DZIECI.

IMPLANTY  ∙  PROTETYKA
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

REKLAMA

Zespół konsultantek ślubnych, 
florystek i wizażystek spełnia 
marzenia o ślubie idealnym. Fir-
ma pomaga na każdym etapie 
przygotowań ślubu i wesela, 
zapewniając kompleksową ob-
sługę na każdym etapie przy-
gotowań ceremonii. Niezwykle 
bogatą ofertę tworzy m.in., 
dekoracje i aranżacje kwiato-
we, biżuteria, moda, fotografia, 
wideofilmowanie, oprawa arty-
styczna i muzyczna, opieka nad 
dziećmi, papeteria i zaprosze-
nia, upominki dla gości, pierw-
szy taniec, samochód, sale 
ślubne, torty, catering, trans-
port oraz wieczory panieńskie 
i kawalerskie.
Szczecin, ul. Pomarańczowa 39

Nowy, ekskluzywny butik odzie-
żowy przy ulicy Bogusława, 
stającej się powoli modowym 
centrum Szczecina. Oferuje 
modę casualową dla pań i pa-
nów, skierowaną do osób cenią-
cych indywidualny styl, komfort 
i dyskretną elegancję. W sprze-
daży dostępne są dwie marki. 
Just Paul to polska odzież dla 
lubiących się wyróżniać kobiet, 
natomiast Exibit oferuje włoską, 
wysokiej jakości odzież dla męż-
czyzn. Paul’s 42 to jedyny w na-
szym mieście sklep, w którym 
dostaniemy ubrania tych marek, 
dlatego można mieć pewność, 
że zakupiona tam odzież jest 
unikatowa i oryginalna.
Szczecin, ul. Bogusława 42/1

Zamiarem Rubicon Coffee Po-
int jest podawanie gorących 
napojów głównie na wynos. 
Serwowane są one jednak tak-
że na miejscu, w miłym, przy-
tulnym i klimatycznym zakątku 
Szczecina, w kamienicy nieda-
leko placu Szarych Szeregów. 
Poza wysokiej jakości kawami 
i herbatami można liczyć na 
prawdziwą, pitną czekoladę. 
Pierwszy głód można zaspokoić 
dzięki świeżym kanapkom, któ-
re przygotowywane są codzien-
nie rano. Lokal jest otwarty od 
rana do wieczora, nawet w nie-
dzielę.
Szczecin, al. Wojska Polskiego 60

Pasja szefów i ambicja pracowni-
ków, by do tego miejsca klienci 
wracali co dzień, to oprócz soli 
i pieprzu podstawowa przypra-
wa oferowanych dań. Pierogi, 
galarety, sałatki, kołduny i ryby 
przygotowywane są na miejscu 
według rodzinnych przepisów. 
Przyjemna atmosfera gwaran-
towana, skoro za ladą spotkać 
można naszego felietonistę, 
dziennikarza Radia Szczecin, 
Szymona Kaczmarka. W garma-
żerce i bistro można zrobić za-
kupy do domu, zjeść na miejscu 
i pogawędzić o polskich trady-
cjach kuchennych.
Szczecin, ul. Krzywoustego 71

Rubicon
Coffee Point



włoskiej marki, która robi furorę na świecie 
od kilkudziesięciu lat. Jest przeznaczona 
dla kobiet, które lubią prosty, ale elegancki 
miejski styl. Znajdziemy tu luksusowe płasz-
cze, buty, torebki i sukienki. Na świecie 
nową twarzą Max Mary jest amerykańska 
aktorka, rudowłosa Amy Adams, kilkukrot-
nie nominowana do Oscara filmowa dziew-
czyna Supermana.                                        ad

– Myślę również, by później w najwięk-
szych miastach Polski zorganizować serię 
wystaw prezentujących fotografie z tego al-
bumu. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży 
prac zostałyby przeznaczone na ten sam 
cel – dodaje wizażystka.

Koniec poprzedniego roku był dla Agaty 
Naniewicz – Zalewskiej bardzo pracowity. 
Oprócz pracy nad albumem wzięła udział 
w promocji toreb Macieja Muszyńskiego 
MIMA bags. Jeden z modeli opatrzony jest 
logiem Million Bells.                                     ad

zczecińska wizażystka Agata Nanie-
wicz – Zalewska właścicielka marki 

Million Bells przygotowuje autorski album 
z makijażami do którego, w roli modeli, 
zaprosiła znane postacie ze świata muzyki, 
telewizji, mody, sportu i showbiznesu.

Album swoją premierę będzie miał 4 
lutego podczas Światowego Dnia Walki 
z Rakiem.

– Udało mi się zgromadzić grono czter-
dziestu wyjątkowych osób, wśród których 
znalazły się tak fantastyczne kobiety jak Otylia 
Jędrzejczak, Dorota Wellman, Patricia Kaza-
di, Natalia Siwiec, Aleksandra Kwaśniewska, 
Anna Guzik i moja muza Ilona Felicjańska – 
mówi autorka projektu. Do współpracy za-
prosiłam też świetnych fotografów.

Data wydania albumu nie jest przypad-
kowa. Dochód ze sprzedaży wydawnictwa 
przeznaczony zostanie dla dzieci chorych 
na raka.

s

Charytatywny 
makijaż z gwiazdami

Agata Naniewicz - Zalewska z aktorką Olą Mikołajczyk 

Ilona Felicjańska w czasie pracy nad kampanią MIMA bags

wydarzenia10 

yślę, że przyszedłem na świat, 
żeby umilać ludziom życie i żeby 

udowadniać ludziom,  jacy są fantastycz-
ni, szczęśliwi, bogaci,  nawet, jeśli nie 
są.” Autor tych słów gdziekolwiek się po-
jawi wywołuje sensację, ale też posłuch, 
szczególnie wśród pań. W końcu to on dba 
o to byśmy wiedzieli co na siebie włożyć. 
Stylista, krytyk mody Tomasz Jacyków był 
gościem nowego szczecińskiego salonu 
Weekend Max Mara.

Na otwarciu stylista rozmawiał z klientka-
mi, doradzał i odradzał.

– Nie możemy wyglądać zbyt awangardo-
wo, dlatego, że sukces jaki chcemy odnieść, 
nie będzie patrzył na nas łaskawym okiem 
– powiedział. – Oczywiście odrobina szaleń-
stwa nam nie zaszkodzi, ale miejmy umiar.

Gość opowiadał także o modowych błę-
dach Polaków, ważnym dobrym samopo-
czuciu i swoim braku wstydu.

– Należy dbać o higienę, zdrowie i same-
go siebie – podkreślił na spotkaniu.

Weekend Max Mara to jedna z kolekcji 

 jednej z kamienic przy Deptaku 
Bogusława powstaje ESCroom, 

czyli interaktywna gra zespołowa, której 
uczestnicy mają godzinę na wydostanie się 
z pokoju pełnego łamigłówek.

Gry akcji na żywo w krótkim czasie zyska-
ły popularność na całym świecie. Doceniają 
je nie tylko osoby prywatne, ale również 
firmy, które wykorzystują je jako element 
integracji i nauki budowania zespołu. Od 
stycznia taką właśnie atrakcją będą mogli 
pochwalić się szczecinianie. Drużyna złożo-
na z 2 do 4 osób ma 60 minut na rozwią-
zanie zagadek i odszukanie podpowiedzi, 
które doprowadzą ją do klucza i pozwolą 
wydostać się z zamkniętego pokoju. Do 
dyspozycji jest tylko zastane na miejscu wy-
posażenie i siła własnego umysłu, bo gra 
się głową, a nie przy pomocy siły. Każdy 
gracz jest zaangażowany tak, by drużyna 
musiała współpracować. W Szczecinie do 
wyboru są 2 pokoje z fabułą nawiązującą 
do „Milczenia owiec” lub „Gier wojennych”, 
a zadania czekające na zawodników nie 
będą należały do łatwych. W zasady tej to-
warzyskiej zabawy wprowadza uczestników 
Mistrz Gry, który monitoruje ich postępy. kt
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weekend 
z Jacykowem

Pokój zagadek
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sportową emeryturę. I jak się okazuje, zro-
biła to wbrew oczekiwaniom wielu osób.

– Nie było to dla niej łatwe, ale zrobiła to 
po swojemu – dodaje Monika Chodyra. – Ta 
książka ma za zadanie wspierać nas w na-
szych życiowych wyborach. Pokazuje, że nie 
musimy być zakładniczkami własnej odpo-
wiedzialności i niepewności.                      ad

ktorki, sportsmenki, kobiety biznesu. 
A wśród nich Krystyna Janda, Aneta 

Kręglicka, Maria Czubaszek i Joanna Kli-
mas. Wszystkie łączy jedno: pasja, poko-
nywanie słabości i pozytywna asertywność 
wobec świata, czyli życie po swojemu, 
w zgodzie ze sobą. 

Wszystkie panie są także bohaterka-
mi książki „Energia kobiet” za którą stoją 
trzy autorki: dziennikarki Gazety Wybor-
czej Agnieszka Kublik, Grażyna Borkow-
ska i szczecinianka, coach menadżerów 
i gwiazd Monika Chodyra.

– Wszystko zaczęło się od akcji społecznej 
Gazety Wyborczej podjętej, aby obalić mity 
umniejszające rolę kobiet w społeczeń-
stwie – opowiada Monika Chodyra. –  Chce-
my być jednocześnie idealnymi matkami, 
żonami, chcemy robić kariery, a z drugiej 
strony walczymy o niezależność. Do tego 
spotykamy się ciągle z przejawami dyskry-
minacji, ale też same wpływamy na tę sytu-
ację poprzez niskie aspiracje i lęki. Nasze 
rozmówczynie opowiadają o tym jak sobie 
z tym poradziły.

Jedna z bohaterek książki, szczecinian-
ka Monika Pyrek, lekkoatletka przeszła na 

REKLAMA

zczecińska artystka Agata Zbylut po-
wraca z kolejnym projektem, którego 

punktem centralnym jest piękna suknia 
uszyta... z szalików kibiców piłkarskich. Tak 
jak poprzednia kreacja inspirowana stro-
jami dostojników kościelnych i ta została 
uszyta w Atelier Kasi Hubińskiej. Można 
ją podziwiać aktualnie w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku.

- Barwy narodowe i emblematy tworzą 
obfite falbany - mówi Agata Zbylut. - Zesta-
wiłam suknię z 13 obrazami przedstawiają-
cymi peleryny Rycerzy Chrystusa Króla, nie-
zwykłej formacji stworzonej przez księdza 
Piotra Natanka, który im wydaje rozkazy.

Kontrowersyjny duchowny znany ze swo-
ich radykalnych poglądów (m.in. oskarżył bi-
skupów o powiązania z wolnomularstwem 
i twierdził, że szatan nie tylko opętał młodych 
ludzi słuchających muzyki rockowej, ale tak-
że niektórych księży), za które  zawieszono 
go w sprawowaniu funkcji kapłańskich, nie 
jest jedyną inspiracją artystki.

- Boję się kiboli idących ulicą. Wiem, że 
potrzebują stadionów, bo inaczej zniszczą 
wszystko co znajdzie się na ich drodze. Boję 
się miłych starszych pań, które pod wpły-
wem przekazu z jedynie słusznych mediów 
zioną nienawiścią. Zadziwia mnie, że ci, któ-
rzy dotąd toczyli walki klubowe pomiędzy 

zczeciński podróżnik Aleksander 
Doba został nominowany do presti-

żowej nagrody National Geographic – Ad-
venturer Of The Year! 

Jako jedyny Polak, znalazł się w grupie 
dziesięciu podróżników z całego świata, 
których dokonania w poprzednim roku zo-
stały zaliczone jako niezwykłe wyczyny eks-
ploratorskie. Nasz bohater jest pierwszym 
człowiekiem na świecie, który przepłynął 
kajakiem Ocean Atlantycki pomiędzy naj-
bardziej oddalonymi jego wybrzeżami 
w Europie (Lizbona) i Ameryce Północnej 
(Floryda). Wyprawa trwała pół roku. Dokonał 
tego w wieku 67 lat. To druga już tego typu 
wyprawa Olka. Wcześniej przepłynął ocean 
w jego najwęższym miejscu, dokładnie po-
między Afryką i Brazylią. Podróżnik jest eme-
rytowanym mechanikiem inżynierem z Po-
lic. Przygodę z kajakami rozpoczął w 1980 
roku. Podczas ponad 30 lat uprawiania ka-
jakarstwa dokonał rzeczy niezwykłych, m.in. 
jako pierwszy w historii kajakarz przepłynął 
całą Wisłę oraz cały odcinek morskiej grani-
cy Polski, w 1999 roku w ciągu 80 dni samot-
nie opłynął Bałtyk. Rok później wybrał się 
kajakiem na Koło Podbiegunowe Północne. 

Konkurs National Geographic potrwa do 
31 stycznia. Głosowanie odbywa się w in-
ternecie.                                                          ad

s s

suknia narodowa
Złoty kajak Olka
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sobą, nagle się jednoczą w nienawiści dla 
tego, co dla mnie ważne – dodaje autorka 
wystawy. Suknia wystawiana jest z pierwszą, 
tworząc wspólny projekt o nazwie „Szalik 
i medalik”.                                                         ad
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targardzka firma Procyon otrzyma-
ła nagrodę Złotego Orła Polskiego 

Budownictwa w kategorii „Innowacyjność 
i Nowoczesne Technologie”.

Firma odebrała wyróżnienie podczas 
Wielkiej Gali „25 lat Wolności dla Polskiej 
Przedsiębiorczości”, która odbyła pod ko-
niec listopada w warszawskim hotelu Gro-
mada. W tym roku po raz kolejny kapituły 
konkursów doceniły produkty, usługi, tech-
nologie, metody organizacji i zarządzania 
a także liderów w swoich dziedzinach.

Laureaci każdej z inicjatyw nie tylko 
kreują polską przedsiębiorczość, ale są 
również wizytówką polskiej gospodarki na 
zewnątrz. Procyon stawia domy pasywne, 
czyli energooszczędne, a co za tym idzie 
tańsze, jeśli chodzi o koszty budowy. Firma 
współpracuje z europejskimi koncernami, 
m.in. Celsa Steel Service, NCC, Svevia, 
Skanska. Dotychczasowe doświadczenie 
inżynieryjno-budowlane, po latach przy-
gotowań i analiz, pozwoliło marce ze Star-
gardu na opracowanie konstrukcji innowa-
cyjnego domu pasywnego, która została 
doceniona.

Projekty biorące udział w konkursie reali-
zowane są w ramach Narodowego Progra-
mu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, 
którego organizatorem jest Mazowieckie 
Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.       ad

s

Orzeł dla Procyonu

tmosfera jak z Lynchowskiego se-
rialu „Twin Peaks” spowita dymem 

z cygar i zapachem whisky. Do tego histo-
ria rodem z chandlerowskich kryminałów. 
„Harry”, fantastyczny utwór szczecińskiej 
grupy Firebrids po 18 latach doczekał się 
nowej wersji. 

„Harry 2014” brzmi lekko i wakacyjnie, 
z klimatu noir pozostał fascynujący głos 
Joanny Prykowskiej. Za klubową odsłonę 
przeboju Firebirds odpowiada duet Jaz-
zowski czyli Krzysztof Baranowski i Jacek Ja-
naszkiewicz. Prykowska jeszcze raz nagrała 
linię wokalu.

- To nowa młodość Harry’ego - powiedzia-
ła na radiowej antenie wokalistka. - Odnoszę 
wrażenie, że tekst dojrzał. Zinterpretowałam 
go na nowo. Cieszę się, że piosenka ujrzała 
światło dzienne, właśnie w takiej formie.

Zespół Firebirds powstał w 1989 roku 
w Szczecinie. Tworzyli go oprócz Prykow-
skiej, Konrad Cwajda, Mariusz Orzechow-
ski, Zbigniew Szmatłoch i Robert Chołody. 
W 1990 roku zagrali na festiwalu w Jaroci-
nie. Mają na koncie trzy albumy studyjne. 
Prykowska śpiewa aktualnie w projekcie 
Joanna & The Forests. 

Jazzowski ma na swoim koncie przeróbki 
takich klasyków polskiej piosenki jak „Sex 
Appeal”, „Na pierwszy znak”, czy „Batumi” 
z repertuaru Filipinek.                                  ad

edług „biblii” architektów A.D. 
Architectural Digest potrafi wy-

rażać styl i klasę, a w swoich projektach 
wychodzi poza konwencjonalność. Włoski 
architekt wnętrz Rudi Fontana, który od ja-
kiegoś czasu związany jest ze Szczecinem, 
wszedł we współpracę z Ceramiką Tubą-
dzin, tą samą firmą dla której płytki cera-
miczne zaprojektował Maciej Zień.

Tubądzin, jest jednym z europejskich li-
derów w designie i w technologii, która 
opiera się na włoskich narzędziach i techni-
ce – wyjaśnia Agnieszka Perzyńska, agentka 
Rudi’ego Fontany. – Fontana wykorzystu-
je swoją wiedzę w tym zakresie. Dotyczy 
to funkcjonalności i nowych norm jakie 
będzie spełniać produkt, np. nowe płytki 
będą samoczyszczące, będą miały właści-
wości bakteriobójcze. 

Architekt będzie brał także udział w dzia-
łaniach promocyjnych marki. Pierwszą ko-
lekcją, którą wspólnie będą promować jest 
Livingstone. Inspiracją dla tej serii płytek 
są wnętrza loftów, minimalistyczne i indu-
strialne, wykorzystujące takie surowce jak 
kamień, drewno i beton. Działania promo-
cyjne będą miały miejsce głównie na Wę-
grzech, Słowacji oraz w Czechach. 

Fontana ukończył kierunek Wyposażenia 
i Architektury Wnętrz na Instytucie Cottage 
Italiano w Ferrarze. Ważniejsze jego pro-
jekty to: stoisko targowe “Città Ceramica” 
(Ceramiczne Miasto) dla Fabryki Pastorelli 
i projekt podłóg w Boscolo Exedra Luxu-
ry Hotel w Rzymie, historycznym budynku 
z XIX wieku. Do Szczecina przeniósł się 
w 2008 roku. Jest autorem, m.in Piazza 

a
w

Harry ożywiony

Fontana 
z Tubądzinem

Od lewej, Krzysztof Baranowski, Joanna 
Prykowska i Jacek Janaszkiewicz.

Od lewej, Amadeusz Kowalski, wiceprezes, dyrektor 
handlowy Tubądzin, Rudi Fontana, Maciej Malinowski, 
zastępca dyrektora eksportu Tubądzin.
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Apulia na Katedrze Italianistyki US oraz 
koncepcji estetycznej Łuku Odrodzenia 
w Szczecinie.                                            ad



ul. Mickiewicza 172/3, 71-200 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222, e-mail: estedent.eu@gmial.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
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błękitu, ozdobioną połyskującymi kryształ-
kami – dodaje pani Monika.

Kolejną pięknością, dla której Monika 
Boska stworzyła suknię jest Anna Pabiś, 
druga Wicemiss Polski 2013, która w Kuala 
Lumpur reprezentowała nasz kraj w wybo-
rach Miss Tourism International 2014. Dla 
pięknej opolanki projektantka uszyła strój 
narodowy: białą sukienkę z efektownym 
gorsetem i koronką oraz bufiastymi rękami. 
Całość została ozdobiona kwiatami.         ad

zczecińska projektantka mody Moni-
ka Boska specjalizuje się w ubieraniu 

najpiękniejszych Polek. Jej stałą klientką, 
a także muzą jest Angelika Ogryzek Miss 
Polski z 2011 roku.

– Z okazji 25-lecia wyborów Miss Polski 
nasza piękna szczecinianka prezentowała 
się w sukni by Bosska – mówi projektantka. 
– Suknia była biała i zwiewna. Jej głównym 
elementem był oszałamiający dekolt i gor-
set, którego góra została wyszyta dużymi 
srebrnymi kryształami Swarovskiego.

Ogryzek pojawiła się także w projekcie 
sygnowanym Bosska podczas Miss Supra-
national 2014.

– Angelika miała na sobie koktajlową 
suknię. Koronkową, w odcieniu paryskiego 

tutaj też uczęszczała do V Liceum Ogólno-
kształcącego. W 1994 ukończyła z wyróżnie-
niem warszawskie PWST. Obecnie uważana 
jest za jedną z najbardziej utalentowanych 
aktorek filmowych. W 2012 aktorka zdo-
była Orła za film „Róża”, a rok wcześniej jej 
kreację w „Sali samobójców” doceniono 
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni.                                                          ad

zczecinianie, Marcin Kleist i Julia 
Bień, zajęli 2 miejsce na Otwartych 

Mistrzostwach Świata tańca towarzyskie-
go w Paryżu.

Wicemistrzowie Świata reprezentują 
Szczecin na międzynarodowych turniejach 
i pokazach tańca towarzyskiego jako uczest-
nicy programu Szczecin z całego serca pole-
cam – Ambasador Marcin Kleist i Julia Bień. 
Mistrzostwa odbyły się 7 grudnia w pary-
skim Disneylandzie. Obok szczecinian na 
podium stanęli Amerykanie (1 miejsce) i An-
glicy (3 miejsce). Wspólną pracę rozpoczęli 
dopiero 1,5 roku temu. Mimo młodego 
wieku (Marcin, 18 lat, Julia, 14 lat) mają na 
swoim koncie wiele sukcesów. Są aktualny-
mi Mistrzami Polski w kategoriach do 21 i do 
19 lat. W maju 2014 wystąpili jako najlepsza 
polska para w kategorii do 21 lat na najwięk-
szym i najstarszym turnieju tańca towarzy-
skiego na świecie w Blackpool. Trenerami 
szczecińskiej pary są aktualni Mistrzowie 
Świata, Marek Kosaty i Paulina Glazik.         kt

ochodząca ze Szczecina znakomita 
aktorka Agata Kulesza otrzymała 

prestiżową nagrodę za najlepszą rolę dru-
goplanową od Stowarzyszenia Krytyków 
Filmowych w Los Angeles. Dramat „Ida”, 
w którym zagrała został natomiast uznany 
najlepszym filmem nie anglojęzycznym.

Kulesza pokonała m.in. Rene Russo, Ju-
lianne Moore i Jessicę Chastain. Obraz 
Pawła Pawlikowskiego docenili już wcze-
śniej nowojorscy krytycy, jest też wymie-
niany wśród kandydatów do tegorocznych 
Oscarów, które wręczone zostaną 22 lute-
go. W momencie kiedy to pisaliśmy otrzy-
mał również nominację do Złotych Globów 
(rozdanie 11 stycznia).

Akcja „Idy” rozgrywa się w latach 60. 
Główna bohaterka Anna jest sierotą wycho-
wywaną w zakonie. Przed złożeniem ślubów 
ma odwiedzić swoją ciotkę Wandę (w tej 
roli Agata Kulesza), jedyną żyjącą krewną. 
Obie wyruszają w podróż, która ma im po-
móc nie tylko w poznaniu tragicznej historii 
ich rodziny, ale i prawdy o tym, kim są. 

Agata Kulesza urodziła się w Szczecinie, 

sP

Tanecznym 
krokiem na podium

Los angeles 
nagrodził Kuleszę
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Bosskie projekty

Od lewej, Angelika Ogryzek w sukience by Bosska 
i Monika Lewczuk, Miss Supranational 2011



Niestety, mimo inwestycji Szczecin wciąż oddala się od krajowej 
czołówki, jeżeli chodzi o nowe biurowce. Największe firmy dorad-
cze od nieruchomości podsumowały w „Rzeczpospolitej“ 2014 rok. 
Okazuje się, że najwięcej nowych powierzchni biurowych oddała 
Warszawa - 20 budynków i 250 tys. m kw. Na drugim miejscu Kra-
ków – 13 nowych biurowców i 100 tys. m kw. Na trzecim Trójmiasto 
– 7 budynków i 66 tys. m kw. Szczecin znalazł się w końcówce. Za to 
liderem został w... pustostanach, czyli powierzchniach niewykorzy-
stanych wręcz odwrotnie – tutaj Szczecin został liderem. 
Ma ich aż 17,9 %. Z kolei najlepszy Kraków – ma tylko 
3,5 % wolnych powierzchni. 

Szczecińska Agencja Artystyczna konsekwentnie trzy-
ma kurs na organizację dobrych i wyrafinowanych im-
prez. Tym razem chodzi o miejskiego sylwestra, którego 
„gwiazdy“ to: Papajam (słowacki duet damsko – męski), 
Nicco (amerykański producent) i Crew 7 (Dj z Niemiec). 
Dance masens. A nawet disco polo.

Ciąg dalszy niekończącej się dyskusji o stadionie dla 
Pogoni. Tym razem głos zabrał prezes klubu Jarosław 
Mroczek, który w otwartym liście porównał koszt budo-
wy jednego krzesełka na nowym stadionie i w… filhar-
monii. Oczywiście na niekorzyść filharmonii (prezesowi 
wyszło, że jedno miejsce dla melomana w filharmonii 
jest droższe w budowie niż miejsce dla kibica na stadio-
nie, a co ma być kolejnym argumentem za budową no-
wego obiektu). Tym samym piłka nożna, która jest jedną 
z bardziej dochodowych branż show biznesu na świecie 
została zaliczona do tzw. kultury wyższej (cierpiącej z ko-
lei na deficyt). Dobrze, że prezes nie wpadł na pomysł porównania 
budowy stadionowych krzesełek z kosztem nowych ławek szkol-
nych. Choć trzeba przyznać, że pozostałe argumenty z listu dają już 
do poważnego myślenia.

Niezwykle interesujące chwile zafundowała TVP Szczecin w wigi-
lijny wieczór swoim widzom. Tuż po kronice przemówił abp Marian 
Dzięga. Jako tło wybrał krzyż. Po nim przemawiał bp Edward Daj-
czak z Koszalina (w tle choinka). Następny w kolejce był prezydent 
Piotr Krzystek. Potem przemawiał Piotr Jedliński, prezydent Koszali-
na. Potem był…. Nie, potem była przerwa na reklamy. Okazuje się, 
że czasem nawet na blok reklamowy można czekać z utęsknieniem.

Nowa rola Donalda Tuska. Był premierem, jest szefem Rady 
Europejskiej, a teraz dodatkowo został promotorem nauki języka 
angielskiego. Agora właśnie wydała swoją kolejną książkę z serii 
Polish Your English pod tytułem „Angielski z premierem“ i właśnie 
Donaldem Tuskiem na okładce.  W środku m.in.: “Morderstwa ukry-
te w pamiętniku detektywa S. i listach miłosnych pisanych przez hy-
draulika z Polski”, “sekretny język brytyjskich rzeźników, Ubbi Dubbi 
i angielskie matrioszki” – czytamy w reklamie na stronie Empiku. Wg 

wydawcy dzięki książce można nauczyć się języka w 3 miesiące. “Ja 
trzy miesiące temu podjąłem to wyzwanie. Wy też możecie” – za-
chęca zresztą sam Donald Tusk. Ciekawe co bardziej przyda nowe-
mu szefowi rady – listy hydraulika czy język rzeźników?

„Biedronia przywitały urzędniczki - z kwiatami, i ze łzami wzru-
szenia w oczach. Bo to prawdopodobnie dla nich prezydent Robert 
Biedroń oznaczać będzie największą jakościową zmianę w życiu“ – 
można było przeczytać w reportażu trójmiejskiej Gazety Wyborczej 
po wyborze Roberta Biedronia na prezydenta Słupska. Nie wyja-
śniono jednak o jaką największą (!) zmianę w życiu chodzi. Ani ile 
pań ją przeżyje. W Słupsku robi się naprawdę ciekawie. 
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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.



Nareszcie już po świętach. I kac noworoczny (chyba) też już za 
nami. Teraz czas rzucić się w ramiona karnawału. Pewien jasnowidz 
z Człuchowa obwieścił na łamach jednego z brukowców, że 2015 
będzie ostatnim rokiem pokoju na świeci. Potem nastąpi totalna 
rozpierducha. No to w takim razie niech w ciągu najbliższych 12 
miesięcy towarzyszą nam słowa wielkiego francuskiego pisarza 
Beaumarchais (twórcy "Wesela Figara" i "Cyrulika sewilskiego”): 
„pijmy i szalejmy, bo nie wiadomo czy świat potrwa dwa tygo-
dnie!"

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek będzie miał pensję 
mniejszą o prawie 200 złotych. Taką decyzję podjęli miej-
scy radni. Choć prawie wszyscy, będący na sali obrad, 
twierdzili, że powinien zarabiać więcej. Tak jak włodarze 
innych wielkich miast. Jeden z radnych (co prawda z pro 
prezydenckiego ugrupowania) stwierdził nawet, że pie-
niądze przyznane w takiej wysokości (12, 1 tys. zł brutto) 
krzywdzą Krzystka. Podobno prezydent w kuluarach sko-
mentował decyzję radnych tak: jaka płaca, taka praca.

Targu Rybnego", który przed świętami stanął na 
szczecińskim Rynku Siennym okazał się całkowitym nie-
wypałem. Zamiast 10 planowanych stoisk ze świeżymi 
rybami pojawiły się tylko dwa Ale to nie wina organiza-
torów. Podobno klapa imprezy spowodowana została 
przez… ryby. Jakoś nie chciały wziąć w niej udziału. 

Przewodniczący rady miasta w Nowogardzie pro-
wadził sesję po spożyciu alkoholu. Miał 0, 32 promila 
w wydychanym powietrzu. Przewodniczący ogłosił, że 
nie zamierza podać się do dymisji. I słusznie. Prowadzić 
obrady na trzeźwo, to każdy potrafi.

Te 0, 3 promila przewodniczącego, to jednak mały pikuś przy 
wyniku nowej radnej gminy Police. Zatrzymano ją, kiedy wracała 
z Berlina samochodem. Miała 1,8 promila w wydychanym powie-
trzu. Radna twierdziła, że dzień wcześniej wypiła z córką butel-
kę wina. Matko, co to było za wino?! Jaka w nim moc drzemała?! 
A swoją drogą ma kobieta zdrowie. 

Jeden z mieszkańców Szczecina tuż przed świętami wygrał 
w Lotto ponad 4, 5 miliona złotych. Do wygrania było co prawda 

ponad dziewięć milionów. Szczecinianin otrzyma "tylko" połowę, 
bo „szóstka” padła też w Olsztynie. Ale to nie koniec. Kilka dni póź-
niej w Lotto mieszkaniec Chojny wygrał 2 mln zł a mieszkaniec Gry-
fic wygrał 250 tys. zł.

I znowu wznosząc ku niebiosom dłonie zaciśnięte w pięści, 
w bezsilnej złości, przez zaciśnięte usta wołam złamany bólem i roz-
paczą: "dlaczego to znowu nie ja?! No dlaczego?! Za co?!".

Szczeciński oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego uważa, 
że wiceprezydent miasta – Krzysztof Soska o nich nie dba. Dlate-
go poskarżył się na niego do wojewody zachodniopomorskiego 
Marka Tałasiewicza. Powodem jest pominięcie związku w nego-
cjacjach dotyczących podwyżek dla pracowników administracji 
i obsługi placówek oświatowych. Według ZNP negocjacje z wy-
branymi mają skłócić związki ze sobą. Podobno wiceprezydent 
Soska bardzo się przejął skargą związkowców. Zrobiła na nim ta-
kie wrażenie, że zamknął się w swoim gabinecie, usiadł w kącie 
i długo płakał.
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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.



temat z oKładKi16 



ArkAdiusz JAkubik
Dr Jekyll i... Mister Hui

aUtOR: paULina błaszkieWicz / FOtO ckm: maRcin kLaban

Dzięki diecie zrzucił właśnie 15 kilogramów. biega na bieżni, je warzywka i pije 
whisky. Do parzenia kawy używa 6 składników, nie daj boże, któregoś zabraknie. 
zna wszystkie kroki tańców latynoamerykańskich, ale rzadko tańczy. nie boi się 

wyrazistych opinii. - każdy facet składa się z dwóch części. Jest Dr Jekyll 
i mr Hyde. Raz jest misiem, który uwielbia być przytulany, a później zamienia się 

w mistera Huia, który robi bardzo niegrzeczne rzeczy - mówi w rozmowie 
z prestiżem arkadiusz Jakubik, jeden z najlepszych obecnie 

polskich aktorów, - a także lider zespołu rockowego Dr misio.

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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ardzo dobrze wyglądasz.
Że schudłem? (śmiech) Wiesz co, 

czasu się nie da oszukać. Mam w domu 
jedno, a może nawet dwa albo trzy lu-
stra i widzę coraz większe ubytki fryzury 
na czubku swojej głowy, ale faktycznie 
schudłem piętnaście kilogramów i czuję 

się z tym świetnie. Co krok słyszę, że młodnieję w oczach. Podob-
no ubyło mi dziesięć lat. A tak serio, to ważę teraz 75 kilogramów 
i ostatni raz chyba ważyłem tyle na studiach. Teraz odbywa się co-
dzienna walka o to, żeby tę wagę utrzymać.

Przy takim trybie życia chyba nie masz z tym problemu?
Wręcz przeciwnie, ponieważ zrzucanie wagi, a później próba jej 

utrzymania wiąże się z pewnego rodzaju systematycznością. Posze-
dłem do dietetyczki, która na-
zywa się nomen omen Jarzyn-
ka. Nie chodziło jednak o to, 
że przepisała mi dietę „jarzyn-
kową”, ale o zmianę nawyków 
żywieniowych. Krótko mówiąc 
trzeba jeść mniej, a częściej. 
Pięć posiłków dziennie, co trzy 
godziny i trzeba tego pilno-
wać. Mam jednak to szczęście, 
że jestem specjalistą od nerwic 
natręctw i wprowadziłem sobie 
taką właśnie nerwicę systema-
tycznego jedzenia małych po-
siłków. (śmiech) Ale przy moim 
trybie życia, w moim chaosie, 
to jest to czasem problem. 
Wyobraź sobie, że jestem na 
planie zdjęciowym albo mam 
koncert, a tutaj wybija pora je-
dzenia. Teraz wybija właśnie ta 
godzina, o której powinienem 
zjeść następny posiłek. 

A ty rozmawiasz ze mną.
To raz, a dwa - chodzi o to, 

że nie mogę go zjeść i później 
wyjść na scenę z pełnym brzu-
chem... Po jedzeniu to można 
wziąć książkę, otworzyć piwo. 
Co ja mówię, jakie piwo? Prze-
cież to już nie ja! To była ta 
cena, którą musiałem zapłacić.

Piwa nie pijesz, ale co z two-
ją ulubioną whisky?

W tej materii negocjacje z panią Jarzynką zakończyły się sukce-
sem. (śmiech)

Słucham? Przecież alkohol na diecie jest zabroniony!
Musieliśmy znaleźć konsensus. Wiadomo, że każdy alkohol niesie 

ze sobą jakąś kosmiczną ilość kalorii, ale najwięcej ma ich właśnie 
piwo. Stanęło na tym, że jeżeli już, to najlepiej faktycznie alkohol 
wysokoprocentowy, a ponieważ ja jestem zwolennikiem whisky, to 
z alkoholi został mi tylko ten napój, ale jakoś specjalnie zrozpaczony 
z tego powodu nie jestem. W ogóle to całe odchudzanie bardzo 
mi się spodobało. Jestem teraz jak Tehawanka z trylogii Szklarskie-
go. Indianie Dakota nigdy nie jedli do syta, zawsze zaspokajali tylko 
pierwszy głód. 

Widzę, że temat diet i odchudzania masz opanowany do per-
fekcji.

Tak, ale jeszcze jedna nerwica w związku z tym mi została: biega-
nie. Zaszalałem i kupiłem sobie bieżnię, prawdziwego rolls royce’a 
wśród bieżni, bo ma różne kąty nachylenia i można sobie nasta-
wiać różne programy: szybciej, wolniej, pod górę… Postawiłem ją 
w ”klubie kibica” nad garażem, gdzie oglądam filmy, no i biegam. 
To jest rzecz, od której się absolutnie uzależniłem i co drugi dzień 
robię 600 kalorii.

Czuję się tak jakbym rozmawiała z koleżanką.
(śmiech)
Masz jakieś inne nerwice?
Błagam cię!
No powiedz. To dla mnie ciekawe, bo sama mam nerwicę na-

tręctw. Potrafię wrócić do domu i sprawdzić, czy zamknęłam drzwi, 
szarpię dziesięć razy za klamkę, sprawdzam, czy zakręciłam wodę, 
odłączyłam żelazko itd. Nawet ładowarki mnie drażnią.

Ja takich nerwic mam od groma! A co cię drażni w ładowar-
kach?

To, że wystają z kontaktu!
Naprawdę tak masz? Drzwi, czy kuchenka gazowa to jest klasyka, 

ale z tych wszystkich twoich nerwic te ładowarki są fajne. To, że wku-
rza cię, że coś niepotrzebnie 
sterczy w gniazdku i że trzeba 
to wyjąć. Mnie czasami wydaje 
się, że wszystko co robię jest 
jakąś nerwicą natręctw. To mi 
towarzyszy praktycznie o każ-
dej porze. Co ja takiego mam? 
Wiem! Jeżeli jakiś rytuał, który 
mam wpisany na swój twardy 
dysk, zostaje zakłócony, na 
przykład przez brak jakiegoś 
elementu, składnika, to dosta-
ję absolutnego szału. Podnosi 
mi się ciśnienie i jestem ziryto-
wany. Takim przykładem jest 
kawa. Każdy ją pije, ale ja, żeby 
ją przyrządzić potrzebuję aż 
sześciu składników. Niezbędny 
jest cynamon, imbir, czerwona, 
słodka papryka, mleko wani-
liowe sojowe, kawa waniliowa 
i miód. Teraz syrop z agawy, bo 
miód jest wysokokaloryczny. 
Nie daj Boże, jeśli mi któregoś 
składnika zabraknie, a naj-
częściej brakuje waniliowego 
mleka, bo ciężko je dostać, to 
wtedy jest masakra. Cały dzień 
mam zepsuty.

Jak z tobą wytrzymują 
w domu?

Nie wytrzymują ze mną 
(śmiech). Nie, no dają radę. 
Chowam te wszystkie swoje 

irytacje i fochy głęboko do środka. Zamykam je w sobie na klucz, 
a potem sprawdzam, tak jak ty to robisz, czy wszystko jest pozamy-
kane… 

Bez trudu mówisz o swoich natręctwach i w pewnym sensie wa-
dach. A jak u ciebie jest z zaletami? Mam wrażenie, że my mental-
nie mamy zakorzenione to, by mówić o sobie źle, ale problem jest 
wtedy, kiedy mamy powiedzieć o sobie coś dobrego...

To prawda. Zastanawiam się co mam ci odpowiedzieć, bo ktoś mi 
to kiedyś faktycznie zarzucił.

Co takiego?
Że kokietuję. Usłyszałem: "Mówisz, że jesteś taki beznadziejny 

i taki zły, a tyle rzeczy człowieku robisz”. Wiesz co, ja mam chyba 
taką jedną zaletę, którą w sobie najbardziej cenię. To konsekwencja 
i upór w dążeniu celu. Jestem upartym osłem spod znaku Kozio-
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rożca i jeżeli sobie coś ubzduram, wymyślę jakąkolwiek, najbardziej 
paranoiczną sytuację, czy poroniony pomysł to doprowadzę to do 
końca. Tak było ze wszystkim rzeczami za które się w ciągu ostatnich 
lat brałem. Wszyscy pukali się w głowę, a ja to po prostu robiłem.

Może po prostu nabrałeś pewności siebie?
Czy ja wiem? Co to znaczy nabrać pewności siebie? Hmm. 

U mnie w głowie odzywa się od razu taki drugi ja. Ja, czyli Jakubik 
Arkadiusz. Tak się nazywał spektakl, który graliśmy w Teatrze Imka 
na podstawie "Tequili" Vargi, gdzie też musiałem skonfrontować się 
z pewnymi rzeczami, które siedzą w mojej głowie.

To już wiem, dlaczego tak ci się spodobał manekin na naszej 
sesji...

Tak, tak i zaraz będę robił brzydkie rzeczy z tym manekinem. 
(śmiech) Wróćmy do „Ja”. Bohaterem spektaklu jest alternatywny 
muzyk rockowy, dla którego śmierć perkusisty w zespole jest prze-
łomowym momentem. Facet staje nad jakąś krawędzią i musi sobie 
odpowiedzieć na parę najważniejszych pytań, czyli: kim jest? Po co 
to wszystko i o co mu chodzi w życiu? Tak naprawdę to jest takie 
ściąganie kolejnych ubrań z siebie, kolejnych masek, warstw cebuli. 
Na końcu bohater stoi przed publicznością nagi, ale nie cieleśnie 

tylko mentalnie. Na początku historii ten pewny siebie samiec alfa 
udziela wywiadu, obraża i deprecjonuje dziennikarkę mówiąc: „Co 
ty mi tu jakieś debilne pytania zadajesz?” Po jakimś czasie orientu-
jemy się, że dziennikarki w ogóle nie ma. Jest tylko lalka na scenie, 
którą on zabiera do jakiegoś chorego tańca, a potem sfrustrowany, 
zrozpaczony, w jakiejś totalnej beznadziei, bierze milicyjną pałkę 
i zaczyna bić tę dziewczynę. Straszna scena. 

Ale ty przecież w takich czujesz się najlepiej.
No tak, ale... znowu się rozgadałem. Dygresja goni dygresję, 

a miałem powiedzieć, że ten manekin, ta lalka, którą od razu polu-
biłem i dobrze się z nią poczułem na naszej sesji zdjęciowej, przy-
pomniała mi sytuację, kiedy na jednym ze spektakli pewna starsza 

pani weszła ze mną w dyskurs, pró-
bując bronić tę dziennikarkę. Mało 
tego - jak zaczęłam z tą lalką tań-
czyć, to starsza pani weszła na sce-
nę i zaczęła tańczyć razem z nami. 
Nie wiedziałem kompletnie co 
mam zrobić. Nie mogłem przecież 
wyjść z roli. No i tak tańczyliśmy we 
troje..

Podobno dobrze tańczysz?
No jasne…, urodziłem się jako 

tancerz. (śmiech) Nie, wiesz co? Lu-
bię tańczyć.

Pogo?
No dobra, kiedyś o wiele lepiej 

tańczyłem. Chodziłem na kurs 
tańca. Podstawowe kroki do tych 
wszystkich klasycznych i południo-
woamerykańskich tańców znam, 
ale jakoś rzadko tańczę. Muszę 
mieć dobry dzień, żeby odważyć 
się wyjść na parkiet i zatańczyć 
z kimś w parze. (śmiech) O Boże! 
Zostawmy to...

Dlaczego? Aż ci się oczy zaświe-
ciły, kiedy powiedziałam „Pogo”.

„Pogo” to tytuł naszej drugiej 
płyty, nad którą bardzo długo pra-
cowaliśmy z moim zespołem Dr 
Misio. Druga płyta zawsze dla każ-
dego zespołu jest najważniejsza. 
Jest potwierdzeniem tego, czy to, 
co robimy ma jakiś sens, czy mamy 
coś do powiedzenia. Odpowiedzią 
na pytanie, czy pierwsza płyta była 
jakąś fanaberią, kaprysem, czy wy-
padkiem przy pracy. Bardzo często 
w trakcie wywiadów łapię się na 
tym, że o tej płycie powiedziałem 
już wszystko. Mam nawet w głowie 
na takie okazje przygotowany old-
skulowy magnetofon z dziewięcio-
ma przyciskami. Płyta "Pogo"? Pro-
szę bardzo: trzecia taśma, siódmy 
numer i lecimy. Używam gotowych 
odpowiedzi, bo zwykle dziennika-
rze pytają o to samo. A to co wyda-
rzyło się w ciągu ostatnich dwóch 

lat, po wydaniu debiutanckiej płyty „Młodzi”, to jest prawdziwe sza-
leństwo. Dr Misio jest zespołem koncertowym, kluby muzyczne to 
nasz żywioł. I na nasze koncerty przychodzi coraz więcej ludzi, żeby 
posłuchać naszej muzyki, pośpiewać, pobawić się nami. Świetnie się 
czują w tym depresyjnym świecie, gdzie śpiewamy o miłości, śmier-
ci i przemijaniu, o tym, że niewiele jest rzeczy, które mają sens.

Pierwsza płyta, a zwłaszcza jedna piosenka, która się na niej 
znajduje jest niezłą instrukcją obsługi mężczyzny...
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Cały czas jesteśmy wierni pewnym fundamentom ideologicz-
nym, które stoją u podstaw zespołu Dr Misio. Każdy facet składa się 
z dwóch części. Dr Jekyll i Mr Hyde. Raz jest Misiem, który uwielbia 
być głaskany, przytulany, a później zamienia się w Mistera Huia (Mr 
Hui to tytuł piosenki z płyty "Młodzi" zespołu Dr Misio - przyp. red.), 
wychodzi z domu i robi bardzo niegrzeczne rzeczy. Dołożywszy do 
tego oldskulowy wizerunek facetów po przejściach, co z resztą jest 
zgodne z prawdą, bo większość z nas dawno temu skończyła czter-
dzieści lat, to faktycznie mamy gotową instrukcję obsługi.

Co to znaczy facet po przejściach?
Wcale nie trzeba mieć życia naznaczonego dramatami. Po prostu 

czas, ilość wiosen, doświadczeń, napojów, które trzeba przepuścić 
przez organizm, ilość osób, które trzeba spotkać, cynizm, dystans, 
ironia i sarkazm. I ten upływający czas, nagle, któregoś dnia spada 
ci na plecy i trzeba ten ciężar nieść. I masz poczucie, że tego czasu 
aktywności twórczej zostało do końca niewiele, że świat strasznie 
szybko przecieka między palcami. To wszystko jest w naszych pio-
senkach. Tyle, że druga płyta jest bardziej bezkompromisowa, nie 
ma na niej żadnego przeboju. Na pierwszej były: "Dziewczyny", 
"Mentolowe papierosy", "Młodzi". A na nowej? Jest ostro, żadne-
go radia, zero przebojów. Tylko i wyłącznie nasze flaki i bebechy. 
Taka jest ta płyta. Nie ma tu ładnych piosenek. Są tylko te do bólu 
smutne.

Mówisz o smutku, ale mam wrażenie, że bliskie jest ci uczucie 
strachu?

Znam dobrze ten stan, a co?
Czego się boisz? Śpiewasz w jednej z piosenek: "Teraz już tylko 

boimy się strachu przychodzącego nocą".
Strasznie boję się zasnąć, zawsze mam jakieś koszmarne sny. Za-

mykam oczy, zasypiam i przychodzą złe rzeczy. Budzę się po pięciu 
minutach, patrzę na zegarek, w głowie opowiedział mi się cały film, 
scena, jakaś niefajna historia i jestem przerażony.

A może to jakieś konsekwencje wykonywanego zawodu? Pa-
trząc na niektóre filmy, w których grałeś też bym się bała zasnąć... 

Może. W ogóle nie oglądam horrorów. Z thrillerów oglądam tyl-
ko te lżejsze, bo nie lubię się bać w kinie. Za bardzo boję się na co 
dzień, żeby jeszcze epatować się kinowym strachem.

Nie bałeś się przyjąć roli w Wołyniu?
Wojtkowi Smarzowskiemu się nie odmawia. Dla mnie to jest dzi-

siaj najważniejszy polski reżyser. Każdy jego film to absolutne wy-
darzenie, centralny strzał w splot słoneczny widza. Te filmy mogą 
się nie podobać, drażnić czy irytować, ale nie pozostawiają nikogo 
obojętnym. Myślę, że taki będzie też film o rzezi wołyńskiej. Całą hi-
storię będziemy śledzić oczami Zosi Głowackiej, którą gra Michalina 
Łabacz. Ja gram postać jej męża, sołtysa, który kupuje dziewczynę 
od jej ojca za kilka mórg ziemi, nie wiedząc, że ona kocha młodego 
chłopaka z tej samej wsi - Ukraińca. Klasyczny trójkąt miłosny. To 
będzie historia, tak jak w większości filmów Wojtka, o miłości, tyle 
że o miłości w nieludzkich czasach.

Cieszy mnie to, że powiedziałeś, że to będzie historia o miłości. 
Nie męczy cię to ciągłe wypytywanie o stosunki polsko - ukraiń-
skie, albo czy to jest właściwy moment na taki film?

każdy facet składa się z dwóch części. 
Dr Jekyll i mr Hyde. Raz jest misiem, który 
uwielbia być głaskany, przytulany, a później 
zamienia się w mistera Huia (mr Hui to tytuł 
piosenki z płyty "młodzi" zespołu 
Dr misio - przyp. red.), wychodzi z domu 
i robi bardzo niegrzeczne rzeczy.



Męczy. Wiele razy byłym pytany, prowokowany przez dziennika-
rzy, żebym się na ten temat wypowiedział. Bez skutku. Aktor jest od 
tego, żeby jak najlepiej zagrać swoją rolę i wypełnić ją emocjami, 
zinterpretować postać, którą dostaje w scenariuszu, a nie chodzić 
po telewizjach i wymądrzać się w wywiadach na temat sytuacji na 
Ukrainie, czy stosunków polsko - ukraińskich. Niech każdy zajmie 
się tym na czym zna się najlepiej. Nie chodzi tylko o aktorów, gene-
ralnie dotyczy to osób, które pojawiają się w mediach i wypowia-
dają na każdy temat, nie mając ku temu żadnych podstaw i predys-
pozycji. 

Ale chyba lubisz dziennikarzy?
Kiedy spotykam się z dziennikarzem potrzebny mi jest luksus do-

brego samopoczucia i dobrej relacji, że rozmawiam z kimś, kogo 
znam długo. Muszę się dobrze i - a propos strachu - bezpiecznie 
czuć w czyimś towarzystwie, mieć do tej osoby zaufanie. Wtedy 
mogę rozmawiać. Taka prawdziwa rozmowa, takie prawdziwe spo-
tkanie to dla mnie rzecz najważniejsza. Wiem, że teraz cały czas ga-
dam jak najęty, bo po pierwsze czuję się dobrze, a po drugie taka 
jest gra, którą akurat dzisiaj podjęliśmy, ale tak najbardziej to chyba 
lubię słuchać. Prawdziwa rozmowa to nie czyjaś erudycja, popisy 

elokwencji, ale umiejętność empatycznego słuchania. To dla mnie 
najważniejsze. Jestem typem, który woli słuchać.

2015 rok będzie dla Ciebie ważny?
To będzie bardzo ważny rok. Przede wszystkim koncerty i jeszcze 

raz koncerty z Dr Misio, musimy ogrywać nowy materiał. Potem rzecz 
najważniejsza - jesienią reżyseruję swój drugi film - „Prostą historię 
o morderstwie”. Jako aktor za chwilę mam premierę "Carte Blan-
che". To historia oparta na prawdziwych wydarzeniach nauczyciela 
historii z Lublina, który dowiaduje się, że ma bardzo rzadką choro-
bę oczu zwaną pigmentozą, wkrótce oślepnie i oszukuje wszystkich 

dookoła, udając, że widzi. To bar-
dzo „filmowa” choroba polegająca 
na tym, że coraz bardziej ogranicza 
się kadr widzenia, rzecz ciekawa 
z punktu widzenia operatorskie-
go. Gram w tym filmie przyjaciela 
głównego bohatera, który zgadza 
się wziąć udział w tym kłamstwie, 
niemalże przestępstwie. To postać 
bardzo bliska memu sercu. Kiedyś 
przyjaźniłem się z facetem, który 
pracował w radiu i był osobą nie-
widzącą. Wiem jak taki człowiek 
funkcjonuje. Przez kilka lat praco-
waliśmy razem, to były te emocje 
i wydarzenia, do których mogłem 
wrócić w trakcie pracy na planie 
filmowym, do których mam swój 
prywatny emocjonalny stosunek. 
To dla mnie bardzo ważne.

Dobrze, że nie do wszystkich 
swoich ról masz taki emocjonalny 
stosunek...

Mam! Do których nie mam? 
(śmiech)

Do sierżanta Petryckiego? Chy-
ba najdłużej tłumaczyłeś się wła-
śnie z tej roli.

Oj tak (śmiech). Ok, tam faktycz-
nie nie miałem do czego się odwo-
łać wymyślając tę postać. Trochę 
inaczej to wyglądało. Musiałem 
znaleźć w sobie takie pokłady bez-
czelności i uroku osobistego, które 
pozwoliły mi stworzyć tę postać 
i uwiarygodnić ją tak, żeby można 
było tego drania Petryckiego polu-
bić. Zawsze powtarzam, że choćby 
to był największy drań i łobuz, to 
i tak będę robić wszystko, żeby taką 
postać obronić, żeby widz ją polu-
bił i szedł razem z nią przez całą 
historię. Z drugiej strony o wiele 
łatwiej mnie namówić do wzięcia 
udziału w projekcie filmowym, kie-
dy czuję, że mam z bohaterem coś 
wspólnego, że mam przy okazji 
jakąś lekcję do odrobienia sam ze 

sobą. Nie wystarczy nauczyć się tekstu na pamięć, założyć perukę 
taką, czy siaką, kostium taki, czy inny. Trzeba wejść do środka tej 
postaci, pogmerać w niej, a przy okazji pogrzebać we własnych 
emocjach. Wtedy to ma jakiś sens, wtedy to mnie obchodzi. A mam 
nadzieję, że jak mnie to obchodzi czy bawi, to wtedy będzie też 
obchodziło widza, który przyjdzie na ten film do kina.

Widzowie pójdą do kin już za kilka dni, ale ty teraz chyba już 
musisz wyjść na scenę

Która jest godzina?!
Za dwadzieścia minut zaczynasz koncert…
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o czego ludziom są dziś potrzebne pienią-
dze?

Nie tylko dziś. Pieniądze zawsze były po-
trzebne. Przez słowo „pieniądze” wyrażamy 
pragnienie lepszego  życia. Banalne stwierdze-
nie, że pieniądze szczęścia nie dają jest tylko 
częściowo prawdziwe. Oczywiście, że są rze-

czy, których nie możemy mieć dzięki pieniądzom, np. uczucia, ale 
wiele jest takich, które można kupić właśnie za te pieniądze. 

Ta powaga wynika z faktu, że przed rokiem 89 można było mieć 
pieniądze, ale nawet to nie wystarczało, żeby dostać to, czego się 
chciało? 

Pieniądze były koniecznym, ale niewystarczającym warunkiem, 

żeby coś kupić. Oprócz tego trzeba było swoje wystać tak jak pani 
mówi, albo mieć dojścia. Niektórzy wynajmowali nawet do tego lu-
dzi. Przecież byli też zawodowi stacze! 

Myśli pan, że młodzi dziś odczuwają przesyt, czy w swoim za-
chowaniu, sposobie życia mają pewne zaszłości z przeszłości? 
Prosty przykład. Wystarczy jeden dzień wolny przy okazji narodo-
wego święta, a my robimy zapasowe zakupy...

Ja bym powiedział, że młodsze pokolenie ma kłopot z  narzeka-
niem, starsi też. Wśród moich studentów widać naprawdę znaczące 
zmiany w zachowaniu. Ludzie jak źle pracują to nie dlatego, że są 
z natury leniwi, ale dlatego, że w PRL królowało powiedzenie „Czy 
się stoi, czy się leży..." Te słowa nie były odbiciem mentalności ludzi, 
ale ustroju, który zamiast nagradzać, karał za dobrą pracę. 

twórca wielkich reform, o które jak sugeruje tytuł jego książki musiał się bić. Wcześniej bił 
się w dzieciństwie i to ze starszymi, bo z równymi sobie bójki nie miały sensu i do niczego 
nie prowadziły. kim dziś jest autor "planu balcerowicza"? Dlaczego podchodzi do życia za-
daniowo i nie lubi marzyć? co sprawia mu przyjemność? Woli sushi, czy może jednak fasol-
kę po bretońsku? Odpowiedzi na te i inne pytania mogą być sporym zaskoczeniem. pewne 
jest to, że u prof. Leszka balcerowicza wszystko musi chodzić jak w szwajcarskim zegarku. 
nie ma mowy o spóźnieniach, przesunięciach, czy określeniach w stylu "jakoś to będzie" 
albo "coś się wymyśli". 

Wielki skroMny człoWiek?
aUtOR: paULina błaszkieWicz / FOtO: aRcHiWUm Leszka baLceROWicza

d

Leszek Balcerowicz



A co z nasza ambicją, poczuciem pewności siebie? Pamiętam 
jak na zajęciach na studiach socjologicznych jeden z profesorów 
zapytał kto chciałby zostać prezydentem Polski. Nikt się nie zgło-
sił. Gdybyśmy zadali takie samo pytanie studentom Harvardu to 
pewnie większość z nich podniosłaby rękę...

Popularność polityki spada, ale to dotyczy każdego demokra-
tycznego kraju. Dzisiaj w demokracji jest dużo teatru politycznego. 
Dzieje się tak ze względu na charakter mediów. Ze względu na po-
stęp techniczny ta polityka się zmieniła. Zmieniło się też podejście 
ludzi. Ledwo zdążyliśmy wywalczyć demokrację, a już połowa się na 
nią wypina. Ludzie narzekają, ale i oczekują, żeby państwo więcej 
im dało. To głupia postawa.

A jaka jest pana postawa?
Należę do tej kategorii ludzi, którzy jak się czegoś podejmą to 

starają się to zrobić. Jak to się uda to uważam, że wywiązałam się 
z tego, co zaplanowałem, a  jeżeli ileś osób, która ma wiedzę to 
uznaje, to mi wystarcza. Nie muszę się za bardzo przejmować opi-
niami innych ludzi.

Chyba nigdy pan tego nie robił? Zgadza się pan z tym, że więk-
szość z nas uważa się za ekonomistów?

Tak, ale to samo mówi się nt. lekarzy. To nie jest tylko specyfika 
Polski. Tak jest w każdym społeczeństwie, że w pewnych zakresach 
spraw wielu ludzi uznaje się za specjalistów. Ci co się znają, a takich 
jest wielu, rozumieją, że Polsce powiodło się dużo lepiej niż Ukra-
inie, czy Czechom. Jeżeli ktoś nie ma wiedzy, bo nie ma czasu na jej 
zdobywanie, to ja nie będę się na niego obrażać.

Przyjmuje pan tę nasza polskość, taką jaka jest?
Nie. Wyszydzam postawy, które trzeba wyszydzać. Przed chwilą 

powiedziałem, że bardzo mnie porusza ta bierność pomieszana 
z wynoszeniem się ponad politykę. Nie dość, że ludzie nie wykonu-
ją swoich moralnych obowiązków jako wyborcy, to jeszcze udają, że 
są z tego dumni. To trzeba wyśmiewać. 

To działa?

Nie zawsze jest to skuteczne, ale lepszej metody nie widzę.
Tytuł pana książki sugeruje zupełnie coś innego...
Jak się ma do wyboru: być bitym, czy bić to wybieram to drugie. 

Biłem się w dzieciństwie, a najbardziej lubiłem się bić ze starszymi 
o rok, czy dwa. Z młodszymi ode mnie albo z rówieśnikami nie 
miałem na to ochoty. Poza tym, w tytule mojej książki „Trzeba się 
bić” nie chodziło tylko o moje młodzieńcze bójki, których było 
wiele (śmiech), ale o rzeczy poważniejsze, które robiłem po roku 
89.

Bił się pan o reformy?
Tak, bo warunki lepszego życia w żadnym kraju nie spadają jak 

manna z nieba. Zawsze się trzeba o nie bić. Mam tu na myśli starcie 
z różnymi grupami, które bronią tych złych rozwiązań ze względu 
na złą wiedzę albo interesy. Ja przed 89 rokiem interesowałem się 
przypadkami rozmaitych reform na świecie na zasadzie hobby.

Ciekawe hobby...
Wtedy nie wiedziałem, że to się kiedykolwiek przyda. Nawet tego 

nie zakładałem, ale się przydało i wtedy nie miałem już żadnych złu-
dzeń, że bez starcia z grupami nacisku można coś osiągnąć, chociaż 
do tego starcia nie dążyłem. 

Jakim krajem jest dzisiaj Polska?
O wiele lepszym niż była 25 lat temu. Tylko skrajni ignoranci albo 

frustraci mogą nie dostrzec tych wielkich  zmian. Wystarczy prze-
jechać Polskę, odwiedzić jakąkolwiek miejscowość i widać zmiany. 
Przedtem, w socjalizmie było szaro i brudno, a miernikiem niskie-
go poziomu cywilizacji były brudne toalety. Teraz są dużo czystsze 
(śmiech). Trzeba zaczynać właśnie od takich rzeczy, a nie od perfum 
i poezji. Poezja zresztą mało zależy od ustroju, a czystość toalet czy 
kolory owszem.

Zostawmy reformy, oceny i diagnozy społeczne. Chciałabym się 
dowiedzieć, kim jest prof. Leszek Balcerowicz prywatnie. Zacznij-
my od przyjemności. Jest pan hedonistą?

Lubię czytać kryminały. Bardzo lubię fasolkę po bretońsku i roz-
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maite zupy, więc na pewno jestem hedonistą. Poza tym jestem 
miłośnikiem filmów sensacyjnych. Nie o wszystkich rzeczach chcę 
mówić, ale te rzeczy, o których właśnie pani powiedziałem jako 
pierwsze przyszły mi na myśl.

W takim razie mogę przypuszczać, że to była szczera odpo-
wiedź, ale muszę powiedzieć, że trochę mnie pan zaskoczył. To 
takie mało wyrafinowane przyjemności. Proszę powiedzieć, jakie 
były pana marzenia przed zmianą ustroju w Polsce?

Do 1989 r. sądziłem, że za mojego życia to nie nastąpi. Tak też 
sądziła ogromna część ludzi. Nie marzyłem, że w Polsce może być 
tak jak na Zachodzie.  Wiedziałem, że bez zmiany ustroju nie jest 
możliwa szybka poprawa poziomu życia. 

Jakiś przykład?
 Najpierw chciałem mieć mieszkanie... Byłem prowincjuszem 

w Warszawie, bo przyjechałem z rodzinnego Torunia. Nie można 
było kupić mieszkania, a jak było można, to było poza moim zasię-
giem. Pozostał przydział z uczelni.

Jakie to było mieszkanie? Jak wyglądało?
Krzywe ściany, podłoga z lenteksu, która się odlepiała to były zna-

ki charakterystyczne mieszkania, którym byłem zachwycony. Takie 
się wtedy miało dążenia.

A jakie są dzisiaj pana warunki mieszkaniowe?
Po kilkunastu latach wyprowadziłem się do czegoś, co nazywamy 

segmentem, czyli do domu jednorodzinnego, który stoi w szeregu.  
To nam wystarczy. Nie muszę mieć pałacu.

Niewielu jest ludzi sukcesu, a do takich przecież pan się zalicza, 
którzy tak mówią. 

Jak się rozglądam wśród swoich pracowników, z którymi robiłem 
reformy, to żaden z nich nie dążył do tego, żeby mieć pałac. Oni mie-
li poważniejsze sprawy na głowie. Dom miał zaspokajać, może nie 
wygórowane, ale proste potrzeby. Po co od razu pałac? Ja zawsze 
chciałem mieć samochód, no to miałem, a potem miałem lepszy.

To czym pan jeździ?
(śmiech) Nie chcę uprawiać kryptoreklamy. Mam taki samochód, 

że już nie muszę mieć lepszego, ale nie jest to Rolls-Royce.
Rozumiem. O pieniądzach i samochodach gentleman nie mówi, 

ale jak zapytałam pana o marzenia to też lekko się pan skrzywił 
i dosyć szybko zamienił marzenia na dążenia i cele...

Marzenie polega na tym, że się siedzi i puszcza wodze fantazji. 
Marzenie może sugerować, że myśli się o czymś, co jest kompletnie 
nieosiągalne. Ja o tym nie myślę, bo to strata czasu. Wolę myśleć 
o tym, co jest bardzo trudne, ale jednak osiągalne.

Do czego zatem pan dzisiaj dąży?
Nie mam wielkich dążeń osobistych. Mam szczęśliwą rodzinę. 

Moje aspiracje materialne zostały zaspokojone.
Szczęśliwy i spełniony człowiek... A co pan lubi?
Lubię mobilizować ludzi, którzy być może mają podobne zapatry-

wania na Polskę do moich, ale nie działają. Ja lubię ich mobilizować 
do tego, żeby zaczęli działać i zmieniali nasz kraj na jeszcze lepszy. 

Do czego ich pan lubi pozyskiwać? To dosyć mentorski ton...
Dlaczego mentorski? Absolutnie nie chcę ich pozyskiwać do żad-

nej osobistej sekty. Nigdy nie cierpiałem dworu. Nie cierpię też lu-
dzi, którzy robią sobie dwór. Ja tworzyłem grupy zadaniowe złożone 
z bardzo dobrych ludzi do bardzo trudnych zadań. Proszę mi wierzyć, 
że to wielka satysfakcja, kiedy się zbierze taką grupę komandosów.

Na jakie cechy charakteru zwraca pan uwagę u ludzi, z którymi 
pan współpracuje lub zaczyna współpracę?

Zaczynam od tego, czy ktoś jest przyzwoity, czy nie. To dla mnie 
podstawowa rzecz.

Jak rozumieć tę przyzwoitość?
Przyzwoity człowiek nie kłamie i nie wprowadza ludzi w błąd. Nie 

chcę mówić o jakichś cięższych rzeczach.  Z kolei wśród przyzwo-
itych cenię ludzi, którzy łączą zdolności analityczne ze zdolnościami 
organizacyjnymi. Nie szukam literatów.

Literatów?!
No takich od gadania (śmiech). Robię wyjątki, jeśli przez gadanie 

ktoś chce coś osiągnąć, ale nie lubię takich, którzy będą rozmawiać 
godzinę o tym, jak zrobić coś, czego zrobienie wymaga dziesięciu 
minut! Tego nie znoszę, a takich znam. Nie lubię ludzi gadatliwych. 
Lubię bardzo inteligentnych, ale sprawnych zarówno analitycznie, 
jak i praktycznie.

A w życiu prywatnym?
Z gadatliwymi też mi trudno, ale moi przyjaciele są ci sami od lat 

i proszę mi wierzyć, że nie dobieram ich ze względu na swoje zaję-
cia. Przyjaźni nie zawiera się z wyrachowania. Tu musi zadziałać już 
jakaś chemia (śmiech).
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uperbohaterowie są po to, by czynić dobro 
i strzec swojego miasta. Tak jest w mrocznym 
Gotham City – mieście Batmana, Metropo-
lis – mieście Supermana, czy Nowym Jorku, 
gdzie porządku pilnuje Spiderman. Również 
Szczecin ma swoich herosów. Za dnia można 
ich spotkać biegających po mieście. Znacznie 

częściej jednak na szpitalnych oddziałach, gdzie odwiedzają ciężko 
chore dzieci. Tym samym sprawiają młodym, walczącym o zdrowie 
bohaterom wiele radości. 

- W naszej Lidze Superbohaterów mamy mnóstwo 
komiksowych postaci: od tych najpopularniejszych, czyli 
Batmana, Supermana czy Spidermana, poprzez Cyber-
mana, Supergirl, Iron Mana, Zieloną Latarnię, aż po Kapi-
tana Amerykę, Thora, Jedi, Kapitana Jacka Sparrowa, Zie-
loną Strzałę czy nawet Lorda Vadera – opowiada Tomasz 
Gierwatowski, założyciel ligi wcielający się w postać Spi-
dermana. – Zaczęliśmy 1 września 2012 roku. Dokładnie 
tego dnia założyłem profil na Facebooku. Początkowo 
biegaliśmy po mieście tylko po to, by dobrze się bawić 
i wprowadzać uśmiech w codzienne życie mieszkańców. 
Zrodziło się coś znacznie głębszego. 

Pasjonatów komiksowych bohaterów znalazło się 
znacznie więcej. Skompletowali stroje i wpadli na po-
mysł, by odwiedzać szpitale. Za cel obrali sobie oddziały 
z najmniejszymi bohaterami przebywającymi na onkolo-
gicznych oddziałach. 

- Robimy to oczywiście za darmo, bo pomaganie jest 
super. Takie odwiedziny dają mega kopa energetycz-
nego. Nasze problemy są niczym w porównaniu z tym, 
jaki "Mordor" przechodzą te dzieciaki – mówi Tomasz. – 
Współpracujemy z fundacją Mam Marzenie. Pojawiamy 
się też w domach dziecka. Promujemy zbieranie plasti-
kowych nakrętek dla potrzebujących oraz oddawanie 
krwi.

O tym, że superbohaterowie mają wrodzoną chęć 
i umiejętność pomagania wie każdy, kto choć raz dał wciągnąć się 
w obrazkowy świat ich przygód lub obejrzał ekranizację komikso-
wą. Szczecińscy zdają sobie sprawę z tego, że podobna pomoc 
jest niezbędna. Często wymaga jednak nakładu sporych środków 
finansowych. Dlatego zakładają fundację

- Będziemy wtedy mieli większą moc w pozyskiwaniu różnych 
środków, które wprowadzą uśmiech w życie tych dzieciaków. Wraz 
z pomocą adwokata kończę pisać statut fundacji i myślę że jeszcze 
pod koniec tego roku ruszy Fundacja Liga Superbohaterów, która 
będzie działała w całej Polsce – opowiada Spiderman.

Działają również komercyjnie występując na przyjęciach urodzi-
nowych, festynach i piknikach. Wypożyczają też stroje dla dorosłych 
i dzieci. Zarobione pieniądze inwestują w nowe stroje, ale także sło-
dycze i inne podarunki, które później otrzymują chore dzieci. 

- Jako liga we wszystkim co robimy dążymy do perfekcji. Dzieci 

zauważą każdy szczegół: czy to zamek błyskawiczny, słabą piankę 
lub gąbkę, która może się rozerwać. Zbieraliśmy fundusze na nowe, 
profesjonalne stroje poprzez platformę internetową to, gdzie każdy 
kto chciał pomóc wpłacał dowolną sumę. Uzbieraliśmy blisko 9 ty-
sięcy złotych. Stroje, które chcemy kupić kosztują blisko 50 tysięcy. 
Jest to dla nas niewyobrażalna suma. 

Strój Batmana wykonany ze skóry i kevlaru, który stosowany jest 
w kamizelkach kuloodpornych, kosztuje około siedmiu tysięcy zło-
tych. Kostium Hulka to już kolejne 12 tysięcy, Groota 3,5 tys. zł, Fem-

tooperki 2,2 tys. zł. Reszta pieniędzy potrzebna jest na cło, podatki, 
prowizje.

- Batman będzie sprowadzony z USA, tak jak Femtrooperka i Hulk. 
Groot będzie robiony ręcznie przez profesjonalnego rzeźbiarza ze 
Szczecina. Stroje będziemy wykorzystywali w akcjach społecznych 
i charytatywnych. Wyobraźmy sobie Hulka, który wchodzi do kla-
sy trzymając w jednej dłoni marchewkę, a w drugiej mleko. Albo 
Femtrooper'kę, silną, charyzmatyczną kobietę, która wnosi nadzieję 
w życie smutnych dziewczynek np. w domach dziecka. Dziewczynki 
też oglądają Gwiezdne Wojny.

Superbohaterowie przyznają, że potrzebują pomocy, ale nie tyl-
ko finansowej. Chętnie przyjmą niepotrzebne stroje, maski, akce-
soria oraz komiksy. Również będą wdzięczni za słodycze, artykuły 
papiernicze i inne rzeczy, które trafią później w ręce potrzebujących 
lub chorych dzieci.

lUdzie28 
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praWDziWi superboHateroWie
Liga superbohaterów jeszcze w tym roku założy fundację działającą w całej polsce. - 

będziemy mieli większą moc w pozyskiwaniu środków, które wprowadzą uśmiech 
w życie chorych dzieciaków. teraz zbieramy pieniądze na profesjonalne stroje, w których 

będziemy odwiedzali dzieci na szpitalnych oddziałach - mówi spiderman, 
czyli tomasz Gierwiatowski, założyciel grupy.

aUtOR: anDRzeJ kUs / FOtO: JaROsłaW Gaszyński
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OGÓLNOPOLSKI
KONGRES
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

PUREBEAU-AGIII
MIKROPIGMENTACJA MEDYCZNA
MAKIJAŻ PERMANENTNY UST, 

   BRWI (WSZYSTKIE METODY)
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I TEORIA

PIGMENTY
PREZENTACJA URZĄDZEŃ
OBIAD
POCZĘSTUNEK

tel.: 503 179 183
agi.lesniewska@gmail.com

www.purebeau-agi.pl

PATRONI MEDIALNI

  Nasza pasja i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia licznych nagród oraz wyróżnień. Jesteśmy wyłącznym 
dystrybutorem marki PUREBEAU na rynku polskim. Zajmujemy się szkoleniami, sprzedażą urządzeń oraz niezbędnych 
artykułów do makijażu permanentnego. Od 16 lat pomagamy linergistkom w nieustannym rozwoju zawodowym w tej 
specjalizacji. Dlatego też zapraszamy na II Ogólnopolskie Seminarium Makijażu Permanentnego, podczas którego 
podzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniami oraz zajęciami praktycznymi.
  Seminarium poprowadzi Agnieszka Leśniewska, trener i twórca marki Purebeau w Polsce, linergistka z wieloletnim 
doświadczeniem, zdobywczyni wielu prestiżowych nagród, w tym międzynarodowych w tej branży. 
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rądem Rzek obojętnych niesion w ujścia 
stronę, ·Czułem, że już nie wiedzie mnie dłoń 
holowników*

Płyniemy prądem rzeki imienia Księcia Bo-
gusława X Wielkiego. Długość – 240 metrów, 
czyli niemal 1/8 morskiej mili. Co kilka metrów 

frywolne przystanki z trunkami wszelkiej maści w liczbie 15. Wśród 
bywalców wyczerpujący przekrój społeczny. Nie będzie porównań 
i ocen czy deptak jest dobry/zły, ładny/brzydki, długi/krótki. Idzie o 
alkohol. Co piją szczecinianie? 

Pośród wściekłych kołysań przypływów, odpływów (…)
Biegłem! Tryumfalniejszych nie zaznawszy dziwów
Półwyspy wzięte lądom przez bezdrożne płynne.

Zaczynamy prestiżowy rejs. Port pierwszy, lecz podwójny – Seta 
i Galareta plus Na Melanżu. Wieczorami wśród gości młodości 
siła, ale o innych wściekłych porach (!) starsze pokolenie i… ko-

neserzy. Tu nigdy nie wiadomo czy impreza jeszcze się nie skoń-
czyła czy już zaczęła… Barman Wojtek opowiada, że stosunek 
sprzedaży piwa do innych trunków wynosi mniej więcej 70 do 30 
procent. 

- Mamy w ofercie dużo szotów, wybór jest imponujący i intry-
gujący. Jest Mózgotrzep, czyli orzechówka, wiśniówka, ajerkoniak, 
mleko. Jest bordowo - granatowy szot Pogoń, będący ulepszoną 
wersją Śmierci na Deptaku - spirytus 96%, wódka biała, zaprawa cy-
trynowa, syrop Blue Curacao. By podołać takim składom mamy coś 
na ząb: żurek, bigos, biała kiełbasa, tatar, zapiekanki i pierogi. 

Największym atutem połączonych knajpianych sił są ceny! Niskie. 
W części drugiej z dwóch odnajdujemy rzadkość – salę dla palą-
cych. 

Gdzie nagle barwią szafir zwidów mętne wiry
I rytmy wolno pełzną pod słońca promienie

Płynie się! Kolejny port z nazwy jest schludny albo… dobrze wy-
ćwiczony – Bar Czysty. Klientela bardziej wymagająca niż w knaj-

rozkołysana ulica
aUtOR: DanieL ŹRóDLeWski
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pianym duopolis. W weekendy także muzyczne imprezy. Ciekawie 
podaje się tu piwo. 

- Mamy wyjątkowe syropy do piwa, dodając je możemy całkiem 
zmienić barwę i smak. Mamy ich około 20, w tym hibiskus, marakuja 
czy mango - opowiada Mateusz Szustakiewicz.

W karcie nie brakuje tradycyjnych koktajli podawanych ze świeżo 
wyciskaną cytryną i syropem cukrowym. Są też droższe alkohole, 
barmani polecają szczególnie whisky z wyższej półki, i zapewniają, 
że się sprzedaje. Za barem stoją fachowcy - a mistrzostwo barmań-
skie to nie tylko sztuka podawania alkoholi.

- Barman powinien być przede wszystkim bardzo cierpliwy. To 
ksiądz, żona, kochanka i psycholog. Można nasłuchać się niesłycha-
nych historii. Ale obowiązuje nas „tajemnica barmańska”, bardziej 
restrykcyjna od tajemnicy spowiedzi (śmiech). Także w temacie, jak 
przyrządzamy nasze koktajle, bo jakbym ci powiedział, to byś zrobił 
sobie sam w domu i nie przyszedł do baru (śmiech) - mówi Mate-
usz.

Obok lokal z nazwy kobiecy, ale wyłącznie mężczyznom dedy-
kowany. Mimo, że nie pada – promowany parasolem, pod którymi 
kryją się dziewczyny, namawiające nas do wejścia… Znając donie-
sienia medialne o cenach i pewnych praktykach nie ryzykujemy. 
Ponoć w tym porcie alkohol nie jest jedyną atrakcją… 

Kwietna piana huśtała mego dryfu ślady,
Uskrzydlały mnie czasem wiatry sprzyjające

Dobijamy do kolejnej kei – Prywatka. Tu czas się nieco cofnął. 
Muzyka sprzed kilkudziesięciu lat, w karcie cyklicznych wydarzeń 
"Bania u cygana do rana" i "U cioci na imieninach". W karcie dań 
najprawdziwszy Gzik i potrawy nawiązujące do smaków rodem 
z epoki minionej. Wśród koktajli między innymi Zomowiec (wód-
ka mango, Malibu, sok jabłkowy, 7 Up), Ubek (tequila z wódką) czy 
Pierwszy i Drugi Sekretarz (Finlandia Canberry, sok porzeczkowy, 
Sprite). Barman Adrian Adamczewski na chłodne zimowe wieczory 
poleca płonące (!) grzane wino.

- To tradycyjnie przyprawiane wino, ale na wierzchu jest jeszcze 
plaster pomarańczy skropiony spirytusem. Podajemy płonące. Wie-
le osób nie wie jak to pić (śmiech). Jedni dmuchają, inni czekają aż 
się wypali, ale są i tacy, co o mały włos się nie poparzą. Czuwamy 
jednak nad bezpieczeństwem gości. 

Kawałek dalej majaczy kolejna przystań. Port ten mały jest, ale wiel-
ką artystyczną ma duszę – Teatr Mały. Zjeść jest tu co i wypić też. Trze-

ba jednak uważać, bo specjalność zakładu niektórych może zmylić…
- Mamy pyszny koktajl – Ogórkowa. To Żołądkowa Gorzka, limon-

ka, Sprite i oczywiście plastry ogórka. Klienci mówią, że zdradliwie 
toto. Nie tylko po, ale i przed. Przy zamówieniu koniecznie trzeba 
dodać, że mowa o koktajlu, bo inaczej na stół wjedzie zupa. Nomen 
omen też pyszna (śmiech) - mówi barman Mikołaj Starzyński.

Na uwagę zasługują także inne pozycje, o nazwach nawiązują-
cych do teatralnej oferty. Wielka literatura i wielkie nazwiska – na 
przykład kawa Fogga czy Śpiew Mew. Skład – tajemnica… 

Archipelagi gwiezdne widziałem i kraje,
Których nieba są zawsze otwarte dla gości

Przemysłowy charakter Fabryki na deptaku materializuje się w ka-
napkach zakładowych i piwach. Naprawdę oryginalnych. 

- Żadne piwo z szerokiej produkcji nie smakuje jak nasze piwa 
rzemieślnicze. Rzemieślnicze, czyli z małych, lokalnych browarów. 
Każde ma inny smak, inną barwę, inny skład. Są naprawdę wyjąt-
kowe. Możemy je wypić w towarzystwie nie tylko przyjaciół, ale też 
naszych skandynawskich placków do piwa (śmiech) - zachwala bar-
manka Paulina Deszcz. Z karty koktajli, a ta zajmuje aż dwie strony 
w menu, poleca Mizerię. W sałatkach takowej nie ma więc, pomyłki 
przy realizacji zamówienia nie będzie. A w szklance - Wyborowa, 
Amaretto, cytryna, sok ananasowy, Sprite i świeży ogórek. Paulina 
potwierdza, że to… niezły zdradliwiec. 

Nazwa kolejnej zabawowej mariny nawiązuje do jednej tysięcznej 
pewnej całości. W Promilu klimaty rodem z PRL-u. Ba! Baru pilnuje 
Władimir Iljicz Uljanow Lenin (poważnie!). Króluje piwo - czeskie 
oraz z małych polskich browarów. 

- Przebojem są u nas wiśniowe i truskawkowe Portery. To niemiec-
kie piwo, o zmniejszonej zawartości alkoholu (4,5%). Naprawdę 
pyszne - zachwala barman Patryk Parulski. Koktajli w karcie nie ma.

- Nie ma takiego zapotrzebowania na drinki, sprzedajemy więcej 
piwa. Ale to, że nie ma ich w karcie, nie znaczy, że nie da się ich 
wypić. Mało tego - dla każdego przygotujemy koktajl według jego 
gustu. Lepiej dopasować indywidualnie, do każdego klienta – opo-
wiada Kamila Woropay. 

Gdzie barwiąc nagle szafir - pijanymi wiry
Albo rytmem powolnym, pod słońc płomienie -
Mocniejsze nad alkohol, olbrzymsze nad liry, 
Fermentują miłości żółciowe czerwienie



Ostatni przystanek - Towarzyska. Metropolia rozkoszy dla pod-
niebienia i społecznej natury człowieka. Za barem elegancko – na-
wet pani barmanka ma pod szyją muchę. Wśród gości artystyczna 
bohema, dziennikarze, biznesmeni i inne intrygujące postaci. Jak 
mówi barmanka Dominika Budzar - klienci wymagający.

- (śmiech) Wymagający tylko na początku, wystarczy się uśmiech-
nąć i podać dobry trunek… 

Specjalnością zakładu obok wyśmienitego jedzenia (m.in. 
barszcz z pasztecikami, tatar, biała kiełbasa, zupa gulaszowa) są 
belgijskie piwo oraz absynt. W tym ostatnim cukier zamiast ogniem 
rozpuszcza się wodą. Jednak wizytówką Towarzyskiej są wódki Ba-
czewskiego oraz tzw. wyroby własne. 

- Nasi goście uwielbiają Pigwówkę litewską. Unikalna. Żadna inna 
tak nie smakuje. Jest orzeźwiająca i słodka jednocześnie. Drugim 
naszym klasykiem jest przez nas robiona Gruszkówka. Skład? Nie 
powiem - tajemnica. Mogę powiedzieć tak – jakbyś jadł gruszkę za-
moczoną w alkoholu - mówi Dominika. 

Barmani pytani o dziwy nad dziwami opowiadają o jednym panu 
co ciemne piwo z sokiem malinowym zamawia - a to podobno ist-
na profanacja. Mówią, też o jednym jegomościu co potrafi wypić 
Pigwówkę z podwójną śliwowicą, co na chłopski rozum daje ponad 
100% zawartości alkoholu… 

- Jest też pewien dziennikarz… tak mówię o Tobie (wskazując na 
autora tekstu i wybuchając szczerym śmiechem), co latem zamawia 
piwo z czterema kostkami lodu i cytryną (śmiech) – dodaje Domini-
ka Budzar.  

Przy barze nie ma tematów tabu. Nie można tylko wkurzać bar-
mana. No właśnie, co wkurza barmana?

- Wołanie! Ci niecierpliwili potrafią nawet pstrykać, walić ręką w 
bar czy machać szklanką… 

Jak rozładować? Uśmiech i dobrze podany dobry alkohol! A to 
mamy!  - puentuje Dominka. 

*Artur Rimbaud, „Statek pijany”, fragmenty

Wojciech Sandach, aktor Teatru 
Współczesnego
Lubię proste trunki – piwo i wódka. Jeden 
z moich przyjaciół mawia, że to pierwsze 
to wywoływacz drugie – utrwalacz. Piłem 
kiedyś płonące Sambuco… to koktajl 
na bazie bzu, anyżu, lukrecji oraz soków 
i kawy. Ale skład to jedno, niezwykły jest 
sposób picia, a właściwie wdychania, a to 

płonie… Potem jeszcze żujesz ziarenka kawy, które w tym są… Cie-
kawe to, ale zostaje przy moim piwo-wódka. I przy tym, że siedząc 
w knajpie mogę wciąż spotkać dawno niewidzianych ludzi, poga-
dać, pośmiać się. To w alkoholu jest najfajniejsze. 

Grażyna Madej, aktorka Teatru 
Współczesnego w Szczecinie
Kiedy ktoś pyta mnie – Idziemy na piwo? – 
to ja rozumiem, że nie idziemy „się napić” 
ale, że idziemy pogadać, spotkać się, spę-
dzić razem czas, pośmiać. Co ciekawe nie 
zawsze z piwem w garści, raczej z "piwem 
w głowie". Lubię spotykać się z ludźmi "na 
piwie". Lubię też wino. Najchętniej przy 

kominku, romantycznie. Wino z „piwem w głowie”. Lampka wystar-
czy, czasem dwie. Czerwone musi być. I jeszcze coś – Gin z tonikiem 
z dużą ilością lodu koniecznie! To dla mnie taki trunek na poczucie 
wolności. No tak mam i nic na to nie poradzę. 

Rafał Bajena – znany kierownik 
produkcji
Co pije Rafał Bajena? A to zależy od pory 
wieczoru. Najlepszy jest zimny szampan, 
ale to w dzień… wieczorem, niezależnie 
od pory roku najlepsze jest zimne piwo. 
Piwo to napój kluczowy. Piwo trzeba pić. 
Piwo ma bardzo dużo minerałów. Piwo za-
wsze zimne, a dziewczęta gorące – i nigdy 

odwrotnie. Zresztą to nie jest napój alkoholowy tylko produkt spo-

żywczy – tak głosi polska norma z 1976 roku. Preferuję szczególnie 
czeskie napoje i zgodnie z czeską tradycją każde pięć piw powinno 
być przecięte jakimś likierem, najlepiej ziołowym. 

Bartek Wolski – projektant wnętrz
Przede wszystkim w doborowym, a nie do-
bieranym towarzystwie. Zwykle smacznie 
i kolorowo – niby oczywiste a jednak na 
słodko, chociaż z nutą niewinnej goryczy 
– Campari! Zawsze jednak z sokiem z różo-
wego grejpfruta. Lekko i dla przyjemności, 
po prostu! Wymiennie – lekkie wino, pełne 
południowego słońca, którego u nas brak 

– zwłaszcza teraz!

Olgierd Geblewicz 
– Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego
Kawa czarna, niesłodzona, w dużych 
ilościach. Kiedy jest okazja, najchętniej 
wino, raczej czerwone, choć to zależy 
także od rodzaju posiłku. Do ryby wolę 
pić wytrawne białe wino. Pozostaję wier-
ny zasadzie, że wina nie powinno się 

mieszać z innymi trunkami.

Dariusz Baranik – dziennikarz 
i prezenter TVP Szczecin
Gustuję w dobrej whisky, najlepiej dwu-
nastoletniej, w połączeniu z lodem lub 
wodą. Na większych imprezach w gro-
nie przyjaciół króluje najczęściej dobrze 
zmrożona, dobrej jakości czysta wódka. 
Tradycyjnie z toastami i stukaniem kielisz-
kami. No i jeszcze piwo, choć pijam rzadko 

– głównie w okresie letnim, ale pojemności 0.33. Zawsze dziwię się 
jak słyszę, że ktoś wypija 4-5 piw przed telewizorem, co wieczór – to 
nie moja liga. Co do wina – czerwone do obiadu lub kolacji bardzo 
rzadko i w ilości jednej dwóch lampek. 

A co po? Radzi Agnieszka Fułczyńska 
- Staniec z Apteki Tilia w Szczecinie

"Dzień po" służę ekspresową pomocą, ale wizyta w aptece 
będzie zbędna, gdy przed planowaną imprezą wypijemy 3-4 
szklanki wody, powtórzymy tę porcję przed snem i następ-
nego dnia rano. Wymusimy w ten sposób szybką eliminację 
alkoholu i zakwaszających nas trucizn powstałych z powodu 
jego metabolizowania i usuwania. Spalanie alkoholu wybit-
nie przyspiesza glukoza, stąd picie soków owocowych jest jak 
najbardziej wskazane. Świetnie działa też witamina C w więk-
szych dawkach. Pamiętać musimy o stratach mineralnych 
powstających w trakcie przetwarzania alkoholu – najlepszym 
domowym rozwiązaniem są "rosołki”, czyli klarowne zupy bę-
dące de facto czystymi bombami mineralno-witaminowymi. 
Jednak najlepszym środkiem jest… umiar! Nasze ciało od-
wdzięczy się nam witalnością i gotowością do podejmowa-
nia wyzwań. Także kolejnych imprez… nie tylko na deptaku.





design34 

połączenie nowatorskich, inteligentnych rozwiązań technologicznych 
z klasycznym wystrojem. Do tego zniewalający pejzaż.

Dom z widokiem na dolinę Odry zaprojektował architekt andrzej popiel,
natomiast wnętrza są dziełem pracowni  aRcHitektURa WnętRz 

arch. anny Lewandowskiej i arch. marii Umińskiej - Glińskiej.

noWoczesnA 
klAsykA



aczęło się od projektu kuchni i na tym miało 
się skończyć – wspomina Anna Lewandowska. 
– Współpraca rozwinęła się jednak w projekt 
całego wnętrza wraz z detalami i elementami 
małej architektury. 

Ponieważ potrzeby estetyczne właścicieli 
domu pokrywały się z upodobaniami styli-
stycznymi projektantek, proces projektowania 

przebiegał niezwykle harmonijnie.
Pani domu – osoba o artystycznej duszy, marzyła o kuchni w kla-

sycznym stylu, dlatego zaproponowałyśmy pasujące świetnie do 
ciemnego drewna stylowe meble w oryginalnym, szarozielonym 
kolorze. 

Na jego tle wyjątkowo dobrze prezentuje się nowoczesny sprzęt 
AGD. Ważnym elementem kuchni jest okrągły stolik – ulubione 
miejsce gospodarzy na poranną kawę.

Oryginalnym i przykuwającym uwagę elementem wystroju domu 
jest lampa z czarnym abażurem umieszczona we wnęce. Cała sto-
larka drzwiowa i większość mebli, między innymi dekoracyjne kon-
solki, zostały wykonane na zamówienie w szczecińskich stolarniach 
według autorskich projektów obu architektek. 

Przestronna sypialnia jest wyjątkowym miejscem ponieważ z jej 
okien rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na rozległą 
panoramę doliny Odry. 

Z sypialnią sąsiaduje luksusowa łazienka, której nowoczesność 
tworzy interesujące połączenie z klasycznym wystrojem całego 
domu.

– Nasza przygoda z projektowaniem trwa już ponad 22 lata. 
Wciąż szukamy okazji i inspiracji do tworzenia nowych, niekonwen-
cjonalnych rozwiązań wnętrzarskich. Zależy nam na tym, by wnętrza 
były funkcjonalne i niebanalne, więc wszystkie elementy aranżacji, 
zanim dopełnią całości, poddawane są bardzo wnikliwej analizie. 

Wszystkie decyzje muszą być podejmowane bez pośpiechu 
i w spokojnej atmosferze – tylko to jest gwarancją powstania dobre-
go wnętrza – podkreślają obie projektantki.

www.annalewandowska.eu
www.uminska.com
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projekt domu: arch. Andrzej Popiel
projekty wnętrz i mebli: arch. Anna Lewandowska, arch. Maria Umińska-Glińska
www.annalewandowska.eu                                                                   www.uminska.com
zdjęcia: Jacek Gajak
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iostry Natalia Bogacz i Marta Kyrdzia-
wa starym meblom nadają nowego 

blasku. Są specjalistkami od koloru i faktu-
ry i jako Deca (www.deca.com.pl) tworzą 
swoje projekty w Szczecinie i w Poznaniu. 

W ofercie mają designerskie fotele z lat 
50. i 60., barwne poduchy i wałki, a także sty-
lowe akcesoria. Wzorzyste, kolorowe tkaniny 
i oryginalne tapety sprowadzają z Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemiec i Hiszpanii. Same 
poddają gruntownej renowacji zabytkowe 
meble i antyki.

– Współpracujemy z fachowcami: stola-
rzem, tapicerem i krawcową. Pomagają nam 
w realizowaniu najbardziej oryginalnych 
naszych i klientów pomysłów – mówi jedna 
z sióstr. – Przy okazji prowadzimy sprzedaż 
artykułów tapicerskich i tkanin meblowych 
dostępnych od tzw. ręki.

Coraz więcej osób docenia dobre wzor-
nictwo. Nie każdy chce mieć w domu meble 
typu „Ikea”. Projekty Natalii i Marty znajdzie-
my nie tylko u prywatnych właścicieli. Stoją 
w knajpkach, a jeden z foteli zadebiutował 
na teatralnej scenie.

ndustrialne, proste, a zarazem bardzo 
stylowe. Lampy od Ilu ładnie rozjaśnią 

pomieszczenia biurowe czy wnętrza ka-
wiarni. Odnajdą się także jako element wy-
stroju mieszkalnego loftu czy domu. Ilu to 
dziecko dwojga projektantów: architekt-
ki wnętrz Ewy Ratuszyńskiej i Mirosława 
Szewczyka, który na co dzień prowadzi fir-
mę zajmującą się wykańczaniem wnętrz.

– Pierwsze lampy powstały ze zniszczo-
nych kloszy – trochę je ożywiliśmy i zawisły 
w moim biurze – mówi Ewa Ratuszyńska. – 
Inspiracje są wszędzie. Trudno jednoznacz-
nie określić. Szukanie możliwości materiału, 
łączenie różnych elementów ze sobą to 
niezła zabawa. Ciągle eksperymentujemy. 
Do tworzenia lamp wykorzystujemy przede 
wszystkim beton i aluminium.

Projektanci działają w przestrzeni Off 
Mariny, tutaj mają swoje pracownie. Pomysł 
na wspólne tworzenie lamp (robią także 
meble na zamówienie) pojawił się już daw-
no, ale dopiero w październiku podczas 
Design Day duet zdecydował się pokazać 
prototypy.

– Niebawem lampy będzie można kupić 
w paru salonach z artykułami do wystroju 
wnętrz i sklepach internetowych - dodaje 
projektantka.                                                  ad

kscentryczne i jednocześnie ele-
ganckie torby i akcesoria. Wszystko 

wykonane z ekologicznie garbionej skóry. 
PIRA to nowa marka, za którą stoi młoda 
projektantka Monika Pieracka, absolwent-
ka berlińskiego ESMOD (kier. ekologia 
w modzie).

– Moim celem  jest wpłynięcie na percep-
cję piękna klienta – tłumaczy. – Pokazanie, 
że skóra naturalna jest piękna oraz przeła-
manie zasady, że tylko idealne jest piękne 
oraz podkreślenie wartości rękodzieła po-
nieważ wszystkie plecenia w kolekcji są wy-
konane ręcznie.

Projektantka korzystała z pomocy nie-
mieckiej firmy EcoPell, która garbuje skó-
ry w naturalny sposób używając wyciągu 
z kwiatów i owoców. Wszystkie torby mają 
geometryczne formy, aby łatwo można 
było je poukładać na skórze. Z resztek Mo-
nika zrobiła plecenia, które są stelażami.

– Kolekcja jest skierowana do osób żyją-
cych w dużych miastach, które lubią nowo-
ści – mówi projektantka. – To torby na każdą 
okazję. Od dużych, gdzie można swobod-
nie wsadzić laptopa, poprzez średnie, któ-
re mogą być użyte podczas zakupów, do 
wieczorowych kopertówek. Uwzględnione 
są również akcesoria jak etui na iPada czy 
pokrowiec na karty.

 Projekty PIRY będzie można obejrzeć, 
m.in. podczas tegorocznego Berlin Fashion 
Week, który rozpocznie się 18 stycznia.   ad
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stylowy lifting 

Światło z betonu

– Sklep o nazwie Deka założyli jeszcze nasi 
rodzice na początku lat 90. – dodają siostry. 
– Przez lata budowli markę firmy, która stała 
się rozpoznawalna na szczecińskim rynku. 
Było to inspiracją dla naszej działalności. 
Dostrzegłyśmy drzemiący w niej potencjał 
i postanowiłyśmy tchnąć w nią życie.        ad

REKLAMA





nowy Volkswagen zachwyca swoją sylwetką, wyposażeniem oraz osiągami. Wyposażony 
w silnik 2.0 tDi o mocy 150 koni mechanicznych sprzężony z 6-stopniową skrzynią 
biegów rozpędza się do setki w niecałe 9 sekund. imponuje także zużyciem paliwa. 

W cyklu miejskim „bierze” około 5,3 litra, poza miastem około 4 litry! 

aUtOR: anDRzeJ kUs / FOtO: JaROsłaW Gaszyński

nieMiecki bestseller

motoryzacja40 czym jeŻdŻĘ?

AJECZNY Z ZEWNąTRZ

W dobie świateł LED nie zabrakło ich również 
w nowym Passacie. W obudowach bocznych 
lusterek zintegrowane zostały LED-owe kierun-
kowskazy. Podobną technologię zastosowano 
w tylnych przyciemnianych światłach. Samo-
chód „posadzony” został na 17-calowych fel-

gach, na których znalazły się samouszczelniające się opony. Uroku 
dodają także chromowane elementy, m.in. listwy na osłonie wlotu 
powietrza do chłodnicy, listy dookoła szyb bocznych, listwy w dol-
nej części drzwi oraz zderzaka przedniego, a także obramowania 

wokół reflektorów przeciwmgielnych posiadających funkcję sta-
tycznego doświetlania zakrętów. 

KOSMICZNY WEWNąTRZ 

Wnętrze nowego Passata oferuje mnóstwo schowków: w regulo-
wanym podłokietniku, w desce rozdzielczej – chłodzony i podświe-
tlany czy schowek w konsoli środkowej z przodu zamykany żalu-
zją – z dwoma miejscami na napoje. Samochód wyposażony jest 
w system "Keyless Go", czyli bezkluczykowe uruchamianie. Wygod-
ne przednie, podgrzewane fotele pozwalają regulować wysokość, 
a siedzenie kierowcy elektrycznie ustawiać odcinek lędźwiowy. 

b



Podróż umila system radiowy "Composition 
Colour" z 5 calowym, kolorowym i wielo-
funkcyjnym ekranem dotykowym, 8 głośni-
kami, odtwarzaczem płyt CD, czytnikiem kart 
SD, AUX-IN oraz funkcją odtwarzania muzyki 
w formacie MP3. Nowy Passat pozwala za-
pomnieć zimą o zamarzniętych spryskiwa-
czach. Zamontowany został system ogrze-
wania dysz. Latem natomiast podróż umila 
regulowana, automatyczna 3 strefowa kli-
matyzacja „Climatronic”. W samochodzie 
zamontowano także wiele czujników: po 
stronie kierowcy lusterko boczne jest au-
tomatycznie przyciemniane, podobnie jak 
lusterko wsteczne. Znalazły się także czujniki 
parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia. Jest 
również czujnik zmierzchu i czujnik deszczu. 

BEZPIECZEńSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Podstawowa wersja naszpikowana jest mnóstwem przydatnych 

rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo 
jazdy. Podróż kontroluje inteligentny system 
wykrywający zmęczenie kierowcy. Analizuje 
on nasz sposób poruszania się i w przypad-
ku niepokojących objawów, takich jak np. 
gwałtownych ruchów kierownicą – alarmuje 
o możliwym zagrożeniu proponując prze-
rwę. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem 
jest system automatycznego hamowania 
po kolizji. W razie zderzenia na drodze 
system automatycznie zwalnia samochód, 
aby zmniejszyć skutki kolejnego uderzenia 
w pozostałe elementy. Nad naszym bezpie-
czeństwem jednocześnie czuwają przednie 
poduszki powietrzne czołowe oraz boczne 

dla kierowcy i pasażera. Dla pasażerów podróżujących na tylnej 
kanapie zamontowane zostały poduszki kurtynowe. To tylko kilka 
z wielu przydatnych rozwiązań. Są także m.in. immoblizer, ESP – sys-
tem stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, MSR, asystentem siły ha-
mowania i stabilizacją toru jazdy przyczepy. Bezpieczeństwo można 
więc ocenić celująco. 

motoryzacja 41 
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Volkswagen Passat Limousine, Highline 
Pojemność 1968 TDI 
Moc 150 KM
Skrzynia biegów sześciostopniowa 
Masa własna pojazdu 1501 kg
Przyspieszenie 0-100 – 8, 7 sekundy
Zużycie paliwa w cyklu miejskim 5, 3l
Zużycie paliwa poza miastem 4, 1l
Średnie zużycie paliwa 4, 5l
Prędkość maksymalna 218 km/h 
Cena katalogowa 165 940, 00 zł

Podziękowania dla salonu VW Łopiński za udostępnienie samochodu do sesji

Autoryzowany Dealer VW i Partner Serwisowy Audi Łopiński Sp. j. • ul. Madalińskiego 7 • 70-101 Szczecin

Samochody
Użytkowe

Łopiński Sp. j.

Łopiński Sp. j. 
ul. Madalińskiego 7 
PL 70-101 Szczecin
tel. (+48) 91 486 51 00 
info@lopinski.com.pl
www.lopinski.com.pl

NIP: 955-00-12-585

KRS 0000033798

ING Bank Śląski S.A.
O/Szczecin
39105015591000002273453346

Fortis Bank Polska S.A.
O/Szczecin
5216001260004090270478001

Salon Sprzedaży:
tel. (+48) 91 486 51 00
fax (+48) 91 486 51 01

Dział Serwisu:
tel. (+48) 91 486 51 30
fax (+48) 91 486 51 39

Części zamienne:
tel. (+48) 91 486 51 20
fax (+48) 91 486 51 01

Pomoc drogowa:
tel. (+48) 91 486 51 33
GSM 602 250 684

Autoryzowany Dealer VW i Partner Serwisowy Audi Łopiński Sp. j. • ul. Madalińskiego 7 • 70-101 Szczecin
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Łopiński Sp. j. 
ul. Madalińskiego 7 
PL 70-101 Szczecin
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info@lopinski.com.pl
www.lopinski.com.pl

NIP: 955-00-12-585

KRS 0000033798

ING Bank Śląski S.A.
O/Szczecin
39105015591000002273453346

Fortis Bank Polska S.A.
O/Szczecin
5216001260004090270478001

Salon Sprzedaży:
tel. (+48) 91 486 51 00
fax (+48) 91 486 51 01

Dział Serwisu:
tel. (+48) 91 486 51 30
fax (+48) 91 486 51 39

Części zamienne:
tel. (+48) 91 486 51 20
fax (+48) 91 486 51 01

Pomoc drogowa:
tel. (+48) 91 486 51 33
GSM 602 250 684
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Prowadzimy w Tańcu



18 tytułów
Mistrza Polski

w Tańcu Towarzyskim
 

22 tytuły
wicemistrza Polski

 
12 tytułów

II wicemistrza Polski
 

Finał Mistrzostw Świata
Helsinki 2000

 
Puchar Świata
Węgry 2001

 
Wicemistrzostwo
Blackpool Dance

Festival 2013   

Astra Sport

Nabory do grup sportowych czerwiec 2015



Astra Hobby

Nauka tańca dla każdego od lat 5 do 105

dzieci pAry pANie



k

Astra Team

Dołącz do nas
www.astra.szczecin.pl



kupuJ śWiaDoMie
i nie rezygnuJ 
z priorytetóW

upując mieszkanie od dewelopera, zwykle stajemy 
przed decyzją – chcemy mieszkanie już wykończo-
ne czy w standardzie deweloperskim? Dziś słów 
kilka właśnie o tym.

Zakup mieszkania w standardzie deweloperskim 
rekomenduję małej grupie osób. Przede wszyst-
kim tym, którzy mają już na nie swój pomysł, ma-
rzą żeby wykończyć je samemu, mają dużo czasu 

i umiejętności, by wiele albo wszystko zrobić we własnym zakresie.
Jeżeli wszystkie prace wykończeniowe faktycznie zrealizujemy 

sami, rzeczywiście wydamy mniej gotówki. Jeżeli mamy zmysł do 
aranżacji mieszkań i czerpiemy z tego prawdziwe zadowolenie, rze-
czywiście będziemy bardziej szczęśliwi.

W mojej ocenie tacy ludzie stanowią jednak grupę nie więcej niż 
20% kupujących. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem kupowa-
nia mieszkania całkowicie wykończonego.

Dlaczego warto zdecydować się na mieszkanie wykończone?

Są trzy fundamentalne zalety kupowania mieszkania 
wykończonego:
1. Duża oszczędność czasu i nerwów związanych z całym 
    procesem wykańczania mieszkania
2. Oszczędność kosztów związanych z samodzielnym 
    wykańczaniem mieszkania
3. Jedna książka gwarancyjna na całe mieszkanie

Każdego zachęcam do kupowania mieszkań wykończonych, ale 
tylko w oparciu o indywidualne dla każdego mieszkania projekty 
aranżacji. Aby kupić świadomie, zapoznaj się z projektem aranżacji, 

z umieszczonym w nim standardzie wykorzystywanych materiałów, 
urządzeń i wyposażenia. Zawsze musisz wiedzieć co kupujesz!

Jeżeli mieszkanie, na które się zdecydowałeś, nie ma jeszcze 
projektu, w fazie projektowania staraj się przekazać wszystkie swoje 
preferencje – na czym zależy Tobie bardziej, a na czym mniej.

Jak zatem przedstawiają się ceny mieszkań wykończonych?

Jak w przypadku wszystkich innych produktów są zależne od 
standardu użytych materiałów, urządzeń, mebli oraz wyposażenia 
kuchni i łazienki.

Korzystając z doświadczenia mogę powiedzieć, że wykończenie 
70 - metrowego mieszkania kosztuje, w zależności od standardu, 
35 – 95 tys. złotych.

Jestem pewna, że samodzielne wykończenie mieszkania w tym 
samym standardzie kosztuje ok. 30 % więcej.

Ponadto, wykańczając mieszkanie samodzielnie, „dorobimy” się 
pliku gwarancji, na płytki, gwoździe, panele, meble kuchenne i wiele 
innych, nie mówiąc już o robociźnie. Skorzystanie z nich w razie ko-
nieczności jest dyskusyjne. Kupując mieszkanie wykończone mamy 
jedną książkę gwarancyjną na całość wykończenia mieszkania.

To najistotniejsze argumenty, dla których z przekonaniem za-
chęcam do kupowania mieszkań już wykończonych.

Za miesiąc zachęcam do lektury ostatniej, szóstej części naszego 
cyklu – jej tematem będą finansowanie zakupu mieszkania, dobór 
doradcy kredytowego, inwestowanie w nieruchomości.

Wszystkim nieustannie życzę zakupu szczęśliwych mieszkań!
Jolanta Drąszkowska 

to nasza piąta już rozmowa. Do tej pory była mowa o priorytetach, o aspektach które 
należy brać pod uwagę przy zakupie mieszkania, o istotnych parametrach technicznych 

mieszkań oraz o najważniejszych przepisach prawa wynikających z tzw. ustawy 
deweloperskiej, gwarantującej wszystkim kupującym bezpieczeństwo transakcji. 

co jeszcze powinniśmy wiedzieć, aby kupować świadomie?

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

k

- do tego zachęca Jolanta Drąszkowska, prezes i właścicielka  firmy neptun Developer

Budujemy dwurodzinne wille przy ul. Nowowiejskiej i kamienicę z małymi mieszkaniami przy ul. Krzywoustego
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oraz częściej polscy celebryci 
lokują swoje oszczędności w nie-
ruchomościach za granicą. Edy-
ta Górniak w Portugalii, Robert 
Gawliński w Grecji, Kayah w Bra-
zylii – to tylko niektóre z przykła-
dów. Czy to tylko moda wśród 

gwiazd, czy raczej opłacalna inwestycja z przy-
szłościowym kapitałem?

– Polacy poprzez zakup nieruchomości za 
granicą realizują swoje marzenia lub przygoto-
wują grunt do prowadzenia biznesu – wyjaśnia 
Piotr Droński. – Czasami wynajmują je i czerpią 
z nich korzyści. Najchętniej kupują nieruchomo-
ści w Dubaju, na Florydzie w Sarasocie (USA), na 
Zanzibarze w Tanzanii oraz w górach alpejskich, 
ale również w Berlinie i na Lazurowym Wybrzeżu.

Kupują nie tylko apartamenty, ale także luksusowe rezydencje, 
a we Francji dworki i pałace. To ludzie sukcesu, pracujący w Polsce, 
ale otwarci na biznes w innych krajach. Realizują swoje marzenia 
i nie wystarcza im już posiadanie penthouse'u na ostatnim piętrze 
wieżowca w stolicy. Modne i dochodowe jest ostatnio posiadanie 
luksusowego apartamentu z bezpośrednim widokiem na morze, 
góry lub jezioro, obowiązkowo w topowej lokalizacji.

– To nie tylko pogoń za modą, ale też inwestycja – podkreśla Piotr 
Droński. – Nasi rodacy szczególną uwagę przywiązują do lokalizacji. 
Najlepiej by była tuż przy marinie, koniecznie z dostępem do plaży. 

Interesuje ich bezpieczeństwo, a także położe-
nie względem turystycznych atrakcji oraz stan-
dard wykończenia budynków i okolicy. W Polsce 
nie ma takich nieruchomości, aby można było 
je porównać z tymi zagranicznymi: strzeżone, 
zadbane osiedla, akweny wodne i przystrzyżo-
ne trawniki, baseny z jacuzzi, siłownie i miejsca 
rekreacji.

Według naszego eksperta, po dużym popycie 
na luksusowe nieruchomości w 2008 roku przy-
szedł zastój związany z kryzysem. Dziś sytuacja 
ponownie zmienia się na plus i Polacy znowu 
zaczęli inwestować. Nasi klienci przekonali się, 
że przeprowadzone przez nas inwestycje za gra-
nicą okazały się być bardzo trafione i obroniły się 
przed recesją i kryzysem.

– Na większą ilość zawieranych transakcji 
na pewno wpływa fakt, że moja firma poszerzyła swoje działania 
o nowe kierunki i miejsca, jak np. Zanzibar czy Seszele w Afryce i al-
pejskie góry w Europie – dodaje nasz ekspert.

BASZTA – nieruchomości nie tylko przeprowadza same transak-
cje, ale także pełni rolę przewodnika po egzotycznych miejscach.

– Za granicą gotowi jesteśmy zrealizować niemalże każde zle-
cenie. To klienci wskazują nam miejsce, w którym chcą nabyć 
nieruchomość określając przy tym zakładany budżet. Z klientami 
spotykamy się w naszych biurach w Polsce i w Niemczech – mówi 
Piotr Droński. – Omawiamy ich oczekiwania, możliwości, określamy 

apartament za granicą to prestiż i marzenie niejednego człowieka, ale często doskonała 
lokata kapitału. Dubaj, seszele, alpejskie góry, italia i sycylia - to miejsca dla zamożnych 

ludzi. i właśnie tam kupują luksusowe domy i apartamenty. są wśród nich polacy. 
O tym, gdzie inwestują najchętniej opowiada piotr Droński, właściciel agencji baszta 

- nieruchomości.
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Curacao – wyspa na Karaibach

Piotr Droński

DoM z WiDokieM 
na Morze lub ocean



warunki współpracy. Czasami rozmowy dotyczą nieruchomości zlo-
kalizowanych poza strefą naszego działania. Wówczas wykonujemy 
tam zlecenie i bez znaczenia jest to, czy mamy coś kupić, czy sprze-
dać oraz jakiego typu jest to nieruchomość. Koszty zleconej usługi 
powiększone są o nasze ustalone honorarium. Dla naszych klien-
tów najważniejszym jest, że wszelkie formalności mogą załatwić bez 
zbędnych wyjazdów, na miejscu, w naszym biurze – pewnie, bez-
piecznie, z gwarancją wysokiej jakości oferowanego serwisu. 
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BASZTA – NIERuCHOMOŚCI W LICZBACH

– firma wykonała ponad 3000 transakcji
– jest obecna ze swoimi działaniami w kraju i za granicą, w Eu-
ropie, Afryce – Zanzibar, Ameryce Północnej – Floryda i Połu-
dniowej – Curacao, a także na Bliskim Wschodzie – Emiraty 
Arabskie i Katar
– zajmuje się głównie sprzedażą ekskluzywnych nieruchomo-
ści, takich jak: dworki, zamki, pałace, hotele, biurowce, cen-
tra handlowe, domy, apartamenty, ekskluzywne restauracje 
i sklepy, przy tym projektuje również ich wnętrza
– kojarzy biznesowych partnerów także w innych dziedzi-
nach: metali szlachetnych, branży budowlanej, rolniczej, 
energetycznej, IT
– biura to: zakupiona na własność 700-letnia Baszta Siedmiu 
Płaszczy w Szczecinie, galeria Saska Kępa w Warszawie, ho-
tel Amber Baltic w Międzyzdrojach, hotel ADLON Kempiński 
w Berlinie.

Kamień Pomorski, teren pod hotel z bezpośrednim dostępem do Mariny, 30 ha, cena 30 mln zł

Seszele projekt Eden Island

Komfortowy dom w Ustce





Sysco Polska Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B, 02-797 Warszawa, tel: +48 22 392 74 75, e-mail: info@syscopolska.pl, www.syscopolska.pl

ącząc przykłady dobrych praktyk z realiza-
cji projektów w Wielkiej Brytanii ze zdoby-
tym w Polsce doświadczeniem, Sysco Polska 
świadczy usługi m.in. w zakresie doradztwa, 
szkoleń, pozyskiwania funduszy i zarządzania 
projektami. Jednym z największych sukcesów 
w firmie okazał się cykl szkoleń menedżerskich 
dla kadry zarządzającej średniego szczebla. 

Pierwsza edycja w naszym regionie, zrealizowana w ramach pro-
jektu "Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. zachodnio-
pomorskim", była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie te same, 
ale udoskonalone i dopasowane do potrzeb lokalnego rynku szko-
lenia dostępne będą komercyjnie także dla firm i instytucji.

OD POMYSŁu DO DZIAŁANIA

Czym różnią się szkolenia Sysco Polska od innych? Po pierwsze, 
prowadzone są przez trenerów wyszkolonych zgodnie z najwyższy-
mi standardami największej w Europie, brytyjskiej organizacji certy-
fikującej umiejętności menedżerskie i przywódcze The Institute of 
Leadership and Management. Instytut ten w samym tylko 2011 roku 
przeszkolił w tej dziedzinie ponad 90 tysięcy osób i posiada 2500 
centrów akredytacji na całym świecie. Jednym z nich jest Sysco 

Polska. Co ważne dla uczestników, prowadzący nie są teoretykami. 
Trenerzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, zdobytym przy 
prowadzeniu własnego biznesu i zarządzaniu firmą. Stawiają zatem 
na praktykę. Dlatego też najchętniej wybieraną formą zajęć są tzw. 
case studies, czyli studia przypadku, pozwalające rozwiązać kon-
kretne problemy na podstawie wspólnej wymiany doświadczeń. 
Szkolenia obejmują także tematykę, doskonalącą tzw. umiejętno-
ści miękkie, stanowiące często klucz do sukcesu organizowanego 
przedsięwzięcia. Są to np. zarządzanie stresem, rozwiązywanie kon-
fliktów w miejscu pracy czy kształtowanie roli menedżera/ki w roz-
woju organizacji. Po drugie, nie mniej ważne, szkolenia Sysco Polska 

kończą się możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu 
instytutu.

DODATKOWE KORZYŚCI

Certyfikat ILM, bo o nim mowa, jest uznawany na całym świe-
cie i potwierdza zawodowe umiejętności z dziedziny zarządzania 
i przywództwa. Uczestnicy trwających 45 godzin szkoleń piszą pod 
okiem trenerów pracę zaliczeniową, która po przetłumaczeniu 
przesyłana jest do instytutu ILM w Londynie. Zaliczenie potwierdza-
ne jest wydaniem certyfikatu, który poszerza możliwości zawodowe 
osób starających się o pracę za granicą lub chcących podjąć mię-
dzynarodową współpracę albo rozwijających swoją karierę w Pol-
sce. Do tej pory w woj. zachodniopomorskim z oferty Sysco Polska 
skorzystało już ponad 320 osób, które mogą kontynuować kursy na 
kolejnych poziomach. Nie zostają jednak odcięte od wiedzy. Każdy 
uczestnik szkoleń przez pół roku może za darmo korzystać z bazy 
ILM, która zapewnia im dostęp do elektronicznych materiałów edu-
kacyjnych, książek i artykułów prasowych, ale także – a może raczej 
przede wszystkim – najnowszych ofert pracy z całego świata.

Po więcej informacji zapraszamy na www.syscopolska.pl

ł
praktyka przeDe WszystkiM

Od wejścia polski do Unii europejskiej oferta szkoleń, na których można podnieść swoje 
kwalifikacje, znacznie się poszerzyła. trudno jednak wybrać spośród nich takie, które 

uczą praktycznych umiejętności. z pomocą przychodzi firma sysco polska.

prezentacja
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ie hiszpańskie, nie kreolskie, ale nasze Smaki 
Polskie. Bez limonki i kolendry, która włazi mię-
dzy zęby z kozieradką, pasternakiem, smak co 
polskim pozostaje smakiem...

Bogactwo polskich smaków, ich różnorod-
ność i oryginalność może zachwycić nie jednego kulinarnego świa-
towca. Od góralskiej kwaśnicy i oscypków, przez kluski śląskie, war-
szawskie flaczki z pulpecikami, wielkopolskiego gzika z pyrami, aż 
po kaszubską zupę śledziową. Każdy region naszej pięknej Krainy 
chlubi się swoim, niepowtarzalnym daniem, znanym w pozostałej 
części Polski. Cechą charakterystyczna kuchni polskiej jest fakt, iż 
ta sama potrawa smakuje inaczej niemal w każdym domu. Ot, taka 
pomidorowa, niby wszyscy wiedzą jak ją przygotować, niby wszy-
scy robią to podobnie, a jednak w każdym domu smakuje inaczej. 
Jakże popularne jest zdanie: "no pyszna, ale moja babcia robiła 
smaczniejszą". Dla jednego będzie ona wyłącznie czysta z ryżem, 
dla innego z kluseczkami, zabielana i posypana zieloną pietruszką. 
Ale i tak nikt nie zrobi jej tak doskonale jak moja Babcia.

Mieszkańcy Szczecina są w specyficznej sytuacji kulinarnej: oto 
tu właśnie wymieszały się tradycje polskich smaków przywiezione 
po wojnie z całego obszaru naszej Ojczyzny. Poznaniacy, warsza-
wiacy, mieszkańcy kresów, każda z rodzin przybywających na "dziki, 
szczeciński zachód" przywiozła swoje tradycje i zwyczaje. Miałem 
szczęście wychowywać się w domu, w którym niczym w mikserze 
zmieszały się kuchnie lwowska, góralska, warszawska i wielko-
polska. Każda wyrazista, pełna własnych osobliwości smakowych 
i oczywiście wychwalana, jako ta najdoskonalsza. Pierogi, krupnik, 
placki ziemniaczane, galaretka z nóżek, kaczka z jabłkami... Tak, 
dzieciństwo miałem szczęśliwe i smaczne.

Dzisiejszym dziedzicom kulinarnych wartości narodowych chciał-
bym przypomnieć, że kuchnia polska to nie czarny chleb ze smal-
cem i wysuszony schabowy. To nie tania seta i lorneta. W naszej 
sztuce kulinarnej królowały wpływy Orientu i Francji. C.K. Austro-
węgier i pobliskich Niemiec, że o Italii nie wspomnę. Bogactwo, 
a nawet nadmiar przypraw sprowadzanych z zamorskich krain, ob-

fitość mięsiw wszelakich i misterne zdobnictwo garmażeryjne – tak 
wyglądały stoły polskie przez wieki. Bliższy ideału jest model Jacka 
Nieżychowskiego, niż Jana Himilsbacha. Feeria smaków, szaleń-
stwo aromatów i kolorów, niekończące się biesiady obficie zakra-
piane rozmaitymi specjałami spirytusowymi, to prawdziwy obraz 
polskiego stołu. Kto chce poznać najprawdziwszy obraz naszego 
kulinarnego dziedzictwa powinien sięgnąć do tekstu największego 
Smakosza wszystkich Rzeczpospolitych Mikołaja Reya zatytułowa-
nego "Żywot człowieka poczciwego". To prawdziwa biblia żarłoka!

Karnawał. Czas, gdy nie bacząc na ciasne sukienki i spodnie fol-
gujemy sobie i w zabawie i w spożyciu. Nie zmarnujmy takiej okazji! 
Od dawna hołduję zasadzie, że "picie bez zakąszania jest tym sa-
mym, co seks bez partnera". Alkohol wymyślono z pewnością dla-
tego, by zacieśnić kontakty międzyludzkie. Dysputy o zjawiskach 
świata naszego prowadzone nad suto zastawionym stołem to prze-
cież sedno życia. Przystawki, sałatki, galantyny, zimne mięsiwa i ryby, 
a do tego dobrze zmrożony kieliszeczek. Po gorącej dyskusji nad 
zimnymi nóżkami, to człowiek nawet z własną żoną dla ochłody za-
tańczy. Zanika tradycja restauracyjnych dancingów, gdzie orkiestra 
przygrywała do przysłowiowego "kotleta". Wypierana przez hałaśli-
we puby w których wyłącznym daniem dnia są orzeszki i czipsy ser-
wowane do cienkiego piwa. Niewiele jest miejsc w Szczecinie gdzie 
można by pójść na kolację z tańcami. Pozostają wszakże prywatki. 
I tu pole do popisu dla tych, którzy znają się na sednie biesiadowa-
nia. Stół z licznymi półmiskami sprzyja nawiązywaniu znajomości, 
zacieśnia przyjaźnie i ułatwia konwersację. Kontynuujmy sarmackie 
zwyczaje, niech pizza, ni kebab nie przesłonią nam sałatki warzyw-
nej, ani śledzika w śmietanie. Niech na stole króluje ryba po grecku 
i jajo w majonezie. Sięgnijcie pamięcią do uroczystości rodzinnych 
w Waszych domach, tych sprzed lat, gdy nie było supermarketów. 
Weźcie przykład z Waszych ojców i dziadków, Oni wiedzieli, co 
smaczne i zdrowe. Polskie, bo dobre! Oczywiście smaki polskie.

P.S. a przed pójściem na karnawałową zabawę zjedzcie coś tłu-
stego: orzeszki nie zastąpią dobrej zakąseczki...

Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

smaki 
polskie
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Bennett Cerf, humorysta i jedna z legendarnych postaci amerykańskiej telewizji powiedział kiedyś, że „Dobre maniery to hałas, które-
go nie robisz jedząc zupę”. Z drugiej strony w Japonii siorbanie jest odbierane jako wyraz najwyższego uwielbienia dla dzieła kucharza! Co 
by nie mówić o kulinarnym savoir – vivre, ta prosta, wręcz niepozorna potrawa zamieszała w gastronomicznej kulturze. Wedle opinii psy-
chologów zupa kojarzy nam się z okresem dzieciństwa, czyli z troską, ciepłem i sprawia, że jest nam po prostu miło. Zupa według Eintopf 
rozgrzeje, wzmocni, a nawet zabierze w podróż do… samego Paryża.

Madame zupa

zUpa kRem z pieczOnycH kasztanóW

Składniki:
• 200 g upieczonych kasztanów jadalnych (poniżej przepis)
• 4 główki upieczonego czosnku (poniżej przepis)
• 1 cebula, posiekana
• 1 średni ziemniak, obrany i pokrojony w kostkę
• 1/4 łyżeczki płatków chilli (opcjonalnie)
• 1/4 łyżeczki suszonego tymianku
• 900-1000 ml wywaru warzywnego
• 150 ml, śmietany 30%
• sól, pieprz
• oliwa

do podania:
• grzanki czosnkowo-tymiankowe
• kilka plastrów usmażonej szynki długo dojrzewającej
• płatki chilli (opcjonalnie)
• kleks śmietany
• listki świeżego tymianku
Kasztany upieczcie w piekarniku rozgrzanym do 200'C. Naj-
pierw ponacinajcie je ostrym nożem w znak krzyża. Pieczcie 
20-25 minut, aż skórka zacznie pękać. Po ostudzeniu obierz-
cie je, odstawcie.
Temperaturę pieca zmniejszcie do 180'C. Główki czosnku 
obierzcie z wierzchniej skórki, odetnijcie 1, 5 cm z góry. Każ-
dą główkę wyłóżcie na kawałku foli aluminiowej, skropcie je 
oliwą, zawińcie i wstawcie do pieca na 45 minut, wyjmijcie 
do ostudzenia, następnie z każdego ząbka wyciśnijcie miąższ 
do miseczki.
Na głębokiej patelni rozgrzejcie łyżkę oliwy, wrzućcie cebu-
lę i ją podsmażcie. Dodajcie upieczony czosnek, płatki chilli 
i kasztany, wymieszajcie i smażcie chwilę. Dodajcie pokrojo-
nego ziemniaka, tymianek i zalejcie wszystko wywarem. Go-
tujcie ok. 15 minut, aż ziemniaki zmiękną. Zdejmijcie z ognia, 
zmiksujcie na gładką masę, dodajcie śmietanę, wymieszajcie. 
Wstawcie na ogień, posólcie i popieprzcie jeśli trzeba. Poda-
wajcie z grzankami, chrupiącą szynką i płatkami chili. Smacz-
nego!

www.eintopf.pl



KUlinaria 55 

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

zUpa z bRUkseLką, GROszkiem i imbiRem

Składniki:
• 200 g brukselki, umytej i przekrojonej na pół
• 1 łyżka posiekanego drobno imbiru
• 1 łyżeczka posiekanych drobno liści rozmarynu, 
   lub 1/2 łyżeczki suszonego
• 1/2 łyżeczki nasion kolendry
• 1/2 łyżeczki ziaren pieprzu
• 3/4 szklanki zielonego, mrożonego groszku
• 2 łyżki soku z limonki
• 1 l bulionu z kurczaka
• 200 – 300 g chińskiego makaronu
• kilka liści mięty
• kilka liści bazylii
• sól, pieprz

Do gotującego się bulionu, dodajcie imbir, rozmaryn, ko-
lendrę, pieprz, zmniejszcie ogień i gotujcie ok. 10 minut. 
W międzyczasie ugotujcie makaron wg przepisu na opako-
waniu, przelejcie go zimną wodą i odstawcie. Przecedźcie 
bulion, wstawcie znów na ogień i dodajcie brukselkę i gro-
szek. Gotujcie kilka minut. Zdejmijcie z ognia i dodajcie sok 
z limonki, sprawdźcie, czy nie trzeba zupy doprawić. Do mi-
sek wyłóżcie makaron, zalejcie zupą. Posypcie liśćmi mięty 
i bazylii. Możecie jeszcze skropić zupę sokiem z limonki. 
Smacznego!
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Włoska elegancja 
z pazurem
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O włoskiej modzie można napisać wiele, ale na pewno nie 
to, że jest nudna. Kolekcja ekskluzywnej marki Elisabetta Franchi, 
dostępna w salonie Bella Moda, trafia prosto z mediolańskich wy-
biegów na ulice Szczecina. Marka skierowana jest do eleganckich 
pań, które lubią wyróżniać się z tłumu. Nie można jej odmówić szy-
ku i kobiecości, ale też polotu i odwagi. Oryginalne kroje, wyso-
ka jakość materiałów i bogata kolorystyka to znaki rozpoznawcze. 
Podążając za trendami, marka stawia na idealne połączenie stylu 
z praktycznością i klasyki z ekstrawagancją. Zimową aurę przybliży 
biała, koronkowa sukienka dla prawdziwej Królowej Śniegu, a prak-
tyczne, niebrudzące kolory płaszczy, ocieplaczy czy spodni przeła-
mane są dodatkami w intensywnych barwach. Charakterystyczna 
dla Elisabetty Franchi odrobina luksusu widoczna jest w każdej 
sztuce odzieży oraz szerokiej gamie dodatków, od rękawiczek po 
torebki. 
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Bella Moda
Szczecin, ul. Bogusława X 13/1

www.facebook.com/BellaModaSzczecin 

Fot. Tatiana Pancewicz 
Modelka: Agata Zwolińska
Stylizacja, MUA: Maja Holcman - Lasota
Produkcja sesji: Miseko
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IDEALNIE DOBRANA PARA
NAJPIĘKNIEJSZA OFERTA  ŚLUBNA

- Największy wybór obrączek w Szczecinie
- Najwięcej wzorów gotowych "od ręki"
- Produkcja obrączek ze złota klienta

- Grawer gratis

Obrączki wielobarwne GLAMOUR - dla par, które 
lubią podążać za najnowszymi trendami. Pięknie 
wyeksponowane kamienie, będą opowiadać swoim 
blaskiem o Waszej wielkiej miłości. Dobór kamieni 
wg życzenia Klienta.

Obrączki wielobarwne LA MER - to połącznie 
tradycji kształtu z fantazyjnym motywem morskiej 
fali, symbolizującej nieskończoność związku 
i uczucia. Klient sam może wybrać fakturę 
powierzchni oraz rodzaj kamieni w obrączkach.

ROYAL COUPLE - to obrączki z żółtego oraz białego złota.
Grawer królewski swym wyjątkowym rytem - upiękni 
najważniejsze chwile Waszego życia. Wykończone matem. 

Obrączki ślubne DESIRE - z żółtego złota. 
Ukazują  moc wyeksponowanych kamieni,
delikatność ornamentu oraz siłę 
okazywanych uczuć.

COUPLE - to obrączki z żółtego złota. 
Dwa pasma kamieni nawiązują do zejścia
się ku sobie dwóch linii życia bliskich 
sobie osób. Klient we wszystkich 
obrączkach może dokonać wyboru 
koloru kruśćca oraz próby złota.

PURE - to obrączki wykonane 
z białego złota o klasycznym 
kształcie. Ozdobione małymi 
brylantami połączonymi 
w ekskluzywnym splocie.

Obrączki ślubne  DREAM ze złota 
wielobarwnego - to wybór eleganckiej 
klasyki. Subtelnie rozmieszczone kamienie 
nadają  obrączkom delikatności i blasku.

Obrączki ślubne LOVE’u 
- to blask brylantów zaczarowany 
w nowoczesnej oprawie. Wykończenie 
powierzchni zewnętrznej obrączek 
- matem. Wnętrze - polerem.





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.

Tomasz Stolarski jest fryzjerem 
stylistą, współwłaścicielem Ate-
lier 9. W wolnym czasie, uwiel-
bia słuchać muzyki i czytać 
książki, jest fanem kina grozy. 
Moda jest dla niego bardzo 
ważna. Stawia na ciekawy krój 
i nieszablonowe zestawienia. 
Żeby mieć rzeczy w pojedyn-
czym egzemplarzu korzysta 
z usług projektanta.

Arkadiusz Prajs, projektant 
mody męskiej
Pan Tomasz reprezentuje współ-
czesny wizerunek młodego czło-
wieka. Nowoczesny, miejski styl 
to jego znak firmowy. Widać, że 
nie boi się zarówno kolorów jak 
i odważnych fasonów.  Niby nosi 
rzeczy z pewną nonszalancją, 
ale jest to przemyślane. Podo-
bają mi się dodatki: buty, chusta 
czy czapka. Dobrze dobrane. 
Naprawdę fajne.
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Kasia Hubińska, 
projektantka mody damskiej
Wesołe i odważne kolory, stano-
wią integralną cześć wizerunku 
pani Joanny. Sukienka w kolorze 
fuksji, czy indygo, długości eks-
ponujące świetne nogi. I wszyst-
ko stonowane głęboką, eleganc-
ką czernią. Znakomity wybór!

Joanna Dybowska pracuje na sta-
nowisku menadżera ds marketin-
gu CHR Galaxy. Z wykształcenia 
architekt. Pasjonuje się również fo-
tografowaniem, podróżami, uwiel-
bia nurkować. Stara się nadążać za 
modą, ale bez szaleństw... no chy-
ba, że chodzi o buty i torebki.

Kolację dla naszych bohaterów 
ufundowała Restauracja TOKYO SUSHI`N`GRILL, 
ul. Rynek sienny 3, Szczecin, 
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za nami kolejny rok przepełniony mnóstwem pozytywnych emocji i doświadczeń. 
codzienny natłok obowiązków uniemożliwia nam analizę i wymianę naszych 

spostrzeżeń. pod koniec roku mieliśmy uroczystą chwilę, podczas której mogliśmy 
wspólnie z zespołem, choć na chwilę zatrzymać się i omówić 12 minionych miesięcy. 

z pewnością ten rok możemy zaliczyć do udanych.

co przyniósł 
2014 rok klinice estetic

odnosząc nieustannie kwalifikacje, łącząc wiedzę oraz 
innowacyjne technologie sprawiliśmy, że nasza oferta 
zabiegów znacznie się powiększyła. Wachlarz rozwią-
zań, który mogliśmy zaoferować sprawił, że poszerzy-

liśmy grono zaufanych pacjentów. To oni każdego dnia sprawiają, 
że mamy możliwość czerpania satysfakcji z wykonywanej pracy, 
tym samym motywując nas do ciągłego rozwoju. Jesteśmy zwo-
lennikami renomowanych marek, współpracujemy z producentami 
najwyższej jakości sprzętu medycznego i kosmetologicznego, po-
siadającego niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Podążając za 
światowymi trendami w 2014 roku mieliśmy możliwości wprowa-
dzenia do naszej Kliniki najnow-
szych technologii: 

ADIVIVE - nowatorskie rozwią-
zanie, które pozwala na udosko-
nalenie własnych „niechcianych” 
komórek tłuszczowych. Metoda 
separacji tkanki zaopatrzona jest 
w zaawansowaną technologię 
filtrów umożliwiającą eliminację 
starych, niepełnowartościowych 
oraz uszkodzonych komórek 
tłuszczowych. Rezultatem uzyska-
nego materiału jest prawdziwy 
„eliksir” bogaty w najmłodsze, 
żywotne komórki tłuszczowe oraz 
bezcenne komórki macierzyste. 
Otrzymany materiał pozwala na 
wypełnienie ubytków tkanki w ob-
szarze twarzy i ciała (wypełnienie 
fałdów, zmarszczek, rewitalizację, 
stymulację komórek skóry). 

BODY JET - zaprojektowany 
do precyzyjnego i delikatnego 
usuwania niewielkich ilości tkan-
ki tłuszczowej, która może być 
wykorzystana do autologicznego przeszczepu tłuszczu. Tłuszcz po-
bierany jest z miejsc problematycznych takich jak: boczki, obszar 
nad kolanami, ramiona, brzuch a także z podbródka. Odpowiednio 
przygotowany materiał może następnie zostać podany w celu uzy-
skania objętości miejsc, które ją utraciły.

Laser Cutera Excel V - innowacyjne rozwiązanie technologiczne, 
stworzone z myślą o zróżnicowanych problemach naczyniowych 
pacjentów. Wszechstronność i moc lasera pozwalają na terapię 
większej liczby schorzeń niż zapewniały dotychczasowe lasery 
naczyniowe. O jego bezkonkurencyjności stanowi wyjątkowo se-
lektywna i szeroka wiązka laserowa oraz nowatorska technologia 
chłodząca, która zapewnia pacjentowi przede wszystkim bezpie-
czeństwo, ale i komfort podczas zabiegu. Ciągłe chłodzenie skraca 
okres rekonwalescencji oraz minimalizuje ryzyko powikłań. 

Laser MONALISA Touch – został stworzony z myślą o zdrowiu 

i pięknie intymnym kobiety. Trudne, liczne porody, problem nie-
trzymania moczu, problemy pojawiające się w okresie menopau-
zalnym lub nieatrakcyjna budowa anatomiczna mogą spowodować 
dyskomfort u kobiety. Rozwiązaniem tych problemów jest nowo-
czesny laser ginekologiczno – estetyczny, który ma na celu korektę, 
regenerację, rewitalizację oraz odmładzanie miejsc intymnych.

W naszej klinice wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w wio-
dących ośrodkach krajowych jak i zagranicznych. Miniony rok wzbo-
gacił nas również o takie, niezwykłe doświadczenia. A holistyczne 
podejście do pacjenta, jako jednostki indywidualnej pozwoliło nam 
na stworzenie nowatorskich procedur. Jako pierwsi w Szczecinie 

wprowadziliśmy przełomowe w medycynie estetycznej technolo-
gie: Ulthera, Zaffiro, Exilis, Vanquish, Legato, terapię pomostową 
lasera frakcyjnego Encore Active FX Deep FX, Acculift, Alma laser 
iPixel + Dye VL+ Q-switch oraz depilację laserową Vectus. Świato-
wej klasy lasery dopełniają wszechstronność naszej oferty: Mosaic 
HP, Quantum SR + DL, AccuSculpt oraz wiele innych urządzeń me-
dycznych.

Oprócz najwyższej jakości sprzętu, wiedzy, doświadczenia rów-
nie istotna jest atmosfera, którą otaczany jest pacjent. Dlatego też 
w naszej klinice zespół tworzy wykwalifikowana i wyselekcjonowa-
na kadra, która nieustannie się powiększa. 

Dziękujemy naszym pacjentom za wspólnie spędzony rok i za-
praszamy do naszej Kliniki. Postaramy się sprostać Państwa wyma-
ganiom, ze swojej strony gwarantując najwyższą jakość usług, pro-
fesjonalizm oraz bezpieczeństwo.
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a czym polega fenomen tego zabiegu?
Vi Peel przeznaczony jest do każdego rodzaju cery. 
Może być robiony o każdej porze roku, pod warun-
kiem, że nie przesadzimy ze słońcem. Wyjątkowy jest 

również jego skład. Zawiera fenol, który jest stosowany w medycy-
nie do głębokiego peelingu, zawiera kwas tretinoinowy, witaminę 
C, TCA a także kwas salicylowy.

Za co odpowiadają te składniki?
Odpowiadają za zniszczenie połączeń między komórkami na-

skórka i prowadzą do jego złuszczenia. Mają też działanie prze-
ciwstarzeniowe. Ten zestaw substancji, oprócz tego, że porządkuje 
nam warstwę zewnętrzną skóry również pobudza fibroblasty do 
produkcji nowego kolagenu i elastyny. Przez to polepsza się jakość 
skóry. Powierzchnia jest wygładzona, najdrobniejsze zmarszczki 
ulegają spłyceniu. Buzia jest odświeżona, odmłodzona, nabiera 
blasku, jej koloryt zostaje wyrównany. Kwas salicylowy ma dodatko-
we działanie lecznicze przy zmianach trądzikowych.

Czy ten rodzaj peelingu zalecany jest w przypadku wrażliwej 
skóry?

Są cztery rodzaje Vi Peel, również dla skóry wrażliwej w wersji kla-
sycznej. Skóra naczynkowa na pewno nie jest przeciwwskazaniem.

Kolejną zaletą tego zabiegu jest jego efekt, widoczny po bardzo 
krótkim czasie. Nie trzeba go także wielokrotnie przeprowadzać.

Efekty jego działania są nieporównywalne z tymi, jakie dają zwy-
czajne peelingi. Oczywiście można powtórzyć zabieg po 3 miesią-
cach, ale już po jednej wizycie jego działanie jest bardzo widoczne. 
Na drugi dzień po zabiegu możemy spodziewać się rumienia. Od 
trzeciego dnia skóra zaczyna się łuszczyć. Szóstego dochodzi do 
siebie, a siódmego powinna być już w stanie idealnym. Nazywam 
ten zabieg, środowym, choć czas po zabiegu nie jest długi to jed-
nak jest widoczny i warto zrobić to przed weekendem. W tym czasie 
pacjentka stosuje zestaw kremów o właściwościach nawilżająco – 
gojących i chroniących przed promieniowaniem UV.

Rozmawiała: Aneta Dolega

co noWego 
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MEDESTETIC, ul. Okulickiego 46, 71-033 Szczecin, 
tel. +48 604 544 566, 606 38 38 00, www.medestetic.pl

Vi peel 
- peeling 
gWiAzd

Dr Violetta Grącka – Chrzanowska, 
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej.
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ittle Gym ma na celu rozwijać dzieci fizycznie, intelektual-
nie, emocjonalnie i społecznie.

- Zajęcia oparte są na amerykańskim programie gim-
nastyki sportowej, ale bez elementów rywalizacji – mówi 

nam Krzysztof Wypiór, dyrektor The Little Gym w Szczecinie. – We-
dług programu Wesa, dziecku należy zaszczepiać potrzebę nowych 
osiągnięć, pokonywania własnych słabości, a nie konkurowania 
ze sobą. Wszystkie zajęcia odbywają się przy specjalnej muzyce, 
skomponowanej dla The Little Gym i tylko w naszych salach można 
ją usłyszeć – dodaje.

Wszystkie przyrządy, w salach Little Gym na świecie mają te same 
kolory. Również dlatego, że kolory pomagają dzieciom ustawić się, 
czy znaleźć logikę kolejnych ćwiczeń. Na sali ćwiczeń mogą prze-
bywać rodzice, ale tylko dzieci do trzech lat. Program zakłada, że 
dziecko do tego wieku potrzebuje obecności rodzica, czy też jego 
wsparcia psychicznego podczas zajęć.

Jednorazowo podczas zajęć na sali ćwiczy maksymalnie 18 osób. 
W dużej części zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

- Nie jest to jednak typowa nauka angielskiego – mówi właściciel 
The Little Gym w Szczecinie Joanna Gaj – Lebdowicz. – Ale w czasie 
ćwiczeń i słuchania piosenek, dzieci wyłapują słówka i je zapamię-
tują, co jest niewątpliwie dodatkową wartością. Pani Joanna wraz 
z mężem zainwestowali w otwarcie klubu The Little Gym w dużej 
mierze ze względu na własne dzieci. 

- Będąc u przyjaciół w USA zauważyłam, że ich dzieci mają świet-
ną koordynację ruchową, znacznie lepszą niż mój 3-letni wówczas 
syn, choć regularnie uczestniczył w zajęciach sportowych - mówi 
Pani Joanna.

- Gdy doszłam do wniosku, że jedyną różnicą w wychowywaniu 
było to, że ich dzieci uczestniczyły w zajęciach The Little Gym, za-
ciekawiło mnie to bardzo. Po dwóch latach udało mi się w pewnym 

sensie dopiąć swego i otworzyć ośrodek w Szczecinie, do którego 
zapraszam wszystkich chętnych – dodaje. 

Dyrektorem programowym w szczecińskim The Little Gym jest 
Marta Pihan- Kulesza, najlepsza obecnie polska gimnastyczka spor-
towa.

- Dzieci uczą się ogólnej sprawności, poprzez takie ćwiczenia jak 
przewrót w przód albo w tył, stanie na rękach – mówi gimnastyczka. 
– Jeśli te z dzieci, które ćwiczą u nas, będą chciały w starszym wie-
ku uprawiać sport w klubach, uzyskają świetne przygotowanie do 
tego. Gimnastyka rozwija bowiem równocześnie siłę, koordynację 
i gibkość, czego nie daje żadna z dyscyplin. Jeśli dziecko trafi do 
gimnastyki sportowej to tym lepiej, bo u nas rusza się w najlepszy 
z możliwych sposobów i ma podstawy do dalszych treningów – za-
pewnia pani Marta.
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Od prawie 40 lat istnieje w Usa program rozwoju dzieci oparty na ćwiczeniach 
gimnastycznych. program stworzony przez Robina Wesa realizowany jest przez firmę 

the Little Gym, w centrach o tej samej nazwie. z amerykańskiego pomysłu można 
korzystać już w szczecinie, bo otwarty został the Little Gym, 
w którym mogą ćwiczyć maluchy, już od 4 miesiąca życia.

Żeby MalucHy Miały rucHy
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OMORSKIE KORZENIE

Historia rodziny doktora Volkera von Zitzewitza 
brzmi momentami jak legenda. Pisany rodowód sięga 

XII wieku. Dzięki lennom, znajdującym się głównie na ziemi słup-
skiej, ród był jednym z najważniejszych na Pomorzu. Do dziś w oko-
licach Słupska istnieje wieś Sycewice, należąca dawniej do von Zit-
zewitzów. Najbardziej zasłużony dla Szczecina i Pomorza przodek 
dr Volkera żył w XVI w. Po zdobyciu bardzo dobrego wykształcenia 
i odbyciu wieloletniej podróży po Europie, Jakub von Zitzewitz zy-
skał opinię światowca i szybko został zaproszony do współpracy 
z pomorskimi książętami. Jego zadaniem jako kanclerza Księstwa 
Pomorskiego było zapewnienie nowego ładu w bardzo niestabil-
nych czasach. Samodzielność i ogromne przedsięwzięcia zapewni-
ły mu uznanie na forum europejskim, ale przysporzyły też licznych 
wrogów na Pomorzu. Był wśród nich nawet jego władca, Fryderyk 
Wielki, panujący na szczecińskim dworze. Jakub von Zitzewitz był 
najwyższej klasy politykiem. To w trakcie jego działalności Pomorze 
miało największe w historii znaczenie na arenie międzynarodowej. 
Przodek doktora Volkera był przede wszystkim intelektualistą i czło-
wiekiem o nieugiętych zasadach moralnych. Upływ czasu nie zmie-
nił rodu von Zitzewitzów, dla których ciężka praca prowadząca do 
zamierzonych celów nadal stanowi najwyższą wartość. 

DROGA DO KARIERY

Tak jak dawniej na arenie politycznej, tak i w stomatologii sukces 
nie przychodzi łatwo. Dr n. med. Volker von Zitzewitz wzorem swoich 
przodków zdobył zatem solidne wykształcenie. Uzyskał dyplomy le-
karza stomatologa, lekarza ogólnego, chirurga szczękowo – twarzo-
wego i plastycznego. Posiada także niemieckie certyfikaty z zakresu 
implantologii, periodontologii i estetycznej chirurgii twarzy. Jest też 
autorem dwóch prac doktorskich. Wyspecjalizował się jednak w chi-
rurgii szczękowo – twarzowej i implantologii, którą zajmuje się już od 
20 lat. Na swoim koncie ma założenie wielu tysięcy implantów. Pro-
wadzi Dental Implant Aesthetic Clinic na szczecińskim Podzamczu.

IMPLANTOLOGIA TO… MISJA

Dr Volker, wraz ze współzałożycielem Dental Implant Aesthetic-
Clinic, dr. n. med. Markiem Froelichem chce oswajać pacjentów ze 
stomatologią. Jest nie tylko wybitnym naukowcem, ale też bardzo 
przyjaznym człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej. Pacjenci 
chwalą go jako niezwykle rzeczowego stomatologa i doskonałego 
specjalistę, którego wiedza teoretyczna podparta jest ogromnym 
doświadczeniem. Takie zaplecze stanowi dla nich zapewnienie, że 
w klinice dr von Zitzewitza mogą liczyć na zastosowanie rozwiązań 
najnowszej generacji. Wysoką pozycję zawodową dr Volker zbu-
dował m.in. na międzynarodowym uznaniu dla jego niebywałego 
kunsztu jako chirurga szczękowego i implantologa. Tysiące za-
kończonych sukcesem zabiegów i operacji zapewniły mu rosnące 
grono zadowolonych pacjentów. Solidne wykształcenie to jedno. 
Drugie – nie mniej ważne – to zawodowe predyspozycje doktora. 
Opanowania, pewnej ręki i niebywałej precyzji, z jaką wykonuje za-
biegi, nie wyniesie się z sali wykładowej.

Dr Volker baron von zitzewitz nie przewidywał, że przyjdzie mu żyć i pracować 
na ziemiach przodków. ten wybitny, niemiecki specjalista z dziedziny stomatologii, 

implantologii i chirurgii szczękowej leczy pacjentów na szczecińskiej starówce.

lekarz z poWołania
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ul. Panieńska 18
70-535 Szczecin / Polska

+48 91 48 88 250
dental@froe.pl
www.froe.pl

ul. Powstańców Śląskich 8/2
72-600 Świnoujscie / Polska

+48 91 888 80 52, 506 373 925

Dental Implant Aesthetic Clinic

przed po

zdrowie i Uroda 67 
prezentacja



łównym argumentem, który przemawia za działaniem 
takich miejsc są coraz większe wymagania oraz potrze-
by zabieganych pań. Oferują swoim członkiniom bez-
pieczeństwo, spokój, swobodę oraz pełen wachlarz 

usług. Panie przyjeżdżają tutaj nie tylko poćwiczyć, ale również roz-
ważyć zmianę sposobu żywienia, porozmawiać z rehabilitantem, 
zrobić maseczkę czy porozmawiać z przyjaciółkami w przytulnym 
fitbarze ze zdrową żywnością. To właśnie w takich klubach może-
my liczyć na dobranie odpowiedniego treningu, wspartego odpo-
wiednią dietą i fachowymi radami.

Moda na kluby dla kobiet dotarła również do Szczecina. Na Bez-
rzeczu powstał kameralny klub o nazwie Bloom. - Taka forma wyko-
rzystywania wolnego czasu staje się coraz popularniejsza na całym 
świecie. Kobiety są już zmęczone zatłoczonymi siłowniami. Ciężko 
wyzwolić swój potencjał nie mając miejsca, w którym można spokoj-
nie zebrać myśli i zająć się sobą – mówi Joanna Gaj – Lebdowicz, za-
łożycielka klubu. W Bloom oprócz przeróżnych form fitnessu takich 
jak Jumping Fitness, panie mogą skorzystać z usług rehabilitanta, 
dietetyka i usług kosmetycznych opartych o najnowsze urządzenia 
dbające o kondycję skóry i nasze samopoczucie.

panie przywiązują coraz więcej uwagi do zdrowego trybu życia. Od czego jednak zacząć? 
Od wizyty na siłowni z trenerem personalnym, od spotkania z dietetykiem czy może 
rehabilitantem? Odpowiedzią jest popularna w europie moda na kameralne, luksusowe 

kluby dla kobiet, które oferują o wiele więcej niż treningi na siłowni.

klub Dla kobiet

g

Bloom - wyzwól siebie
ul. Koralowa 64x, Szczecin, tel. +48 668 60 60 75, www.bloom.szczecin.pl
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Kacper Koryzna 
Dr n. med. M.Sc. Master of Oral Implantology 

Klinika Koryzna specjalizuje się w Protete-
tyce 3D najbardziej zaawansowanym tech-
nologicznie systemie na świecie. Kładzie-
my nacisk na estetyczne rozwiązania prote-
tyczne – pełnoceramiczne korony, mosty, 
licówki, inlay i onlay. 

- jedna wizyta
- bez nieprzyjemnych wycisków
- bez odbudów tymczasowych
- bez prac na metalu
- najwyższa estetyka
- długoterminowy efekt kliniczny 

Klinika Koryzna  •  ul. Sienna 4/1, 70-542 Szczecin  •  tel. 91 812 15 41  •  www.klinikakoryzna.pl

Twój uśmiech tworzymy z pasją



r n. med. Beata Paradowska - Opałka jest specjalistą 
otolaryngologii, członkiem Szczecińskiego Oddzia-
łu Towarzystwa Otolaryngologów-Chirurgów Głowy 
i Szyi. Wiedzę i doświadczenie oraz umiejętności 

operacyjne w zakresie chirurgii laryngologicznej zdobyła pracując 
na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii i On-
kologii Laryngologicznej w Szczecinie. Od lat prowadzi seminaria 
i ćwiczenia dydaktyczne ze studentami Pomorskiego Uniwersyte-
tu Medycznego jak również szkolenia dla lekarzy rodzinnych w za-
kresie chorób nosa i zatok.

KONSuLTACJE , LECZENIE ZACHOWAWCZE 
ORAZ ZABIEGI DZIECI I DOROSŁYCH 

- endoskopowe operacje  polipów nosa i zatok przynosowych 
- operacja przegrody nosa  
- plastyka małżowin nosowych  
- usunięcie migdałka gardłowego, migdałków podniebiennych 
- leczenie chrapania i bezdechu śródsennego

Zapraszamy!

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 91 421 08 31; 
email: recepcja@mediklinika-szczecin.pl; 

www.mediklinika-szczecin.pl

BEZPŁATNY PARKING, WINDA, PRZYJAZNA ATMOSFERA.

d

ul. Mickiewicza 55, Szczecin www.mediklinika-szczecin.pl



a odmłodzone, gładkie wargi sromowe u pań pa-
nuje wręcz moda. Widać to szczególnie w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie na wschodnim wybrzeżu bar-
dzo popularne jest zmniejszanie warg sromowych. 

W Kalifornii zabieg ten nazywany jest „Barbie look” i polega na 
mniejszym lub większym ich wycięciu, tak, że stają się niemal nie-
widoczne i …różowe. - Oczywiście moda i estetyka to jedno, ale 
poprawki mają też medyczne podłoże – wyjaśnia dr Piotr Hajdasz, 
ginekolog. 

Nietrzymanie moczu, przerost i asymetria warg sromowych 
mniejszych, częste infekcje pochwy, niezadowolenie z rozmiaru 
warg, często powiązane jest z niezadowoleniem z życia seksualne-
go. Z tymi problemami boryka się wiele kobiet i dla wielu z nich jest 
to ogromnie wstydliwy temat. Laser MonaLisa Touch jest idealny 
do tego typu problemów. Można go porównać do laserowych za-
biegów na twarzy, jednak w miejscach intymnych skóra jest deli-
katniejsza i ma inną budowę. Wymaga to od lekarza umiejętności 
oceny jej stanu i delikatniejszej pracy laserem, czasami więc za-
bieg powtarza się, stopniując nastawy lasera. Warto, aby tego typu 
zbiegi wykonywał specjalista ginekolog. MonaLisa wygładza skórę 
i ją rozjaśnia z wiekiem skóra w tym miejscu staje się ciemniejsza, 
obkurcza pochwę, poprawia trzymanie moczu i wreszcie pomaga 
w korekcji wyglądu warg sromowych. Urządzenie powstało z myślą 
o kobietach po 50 roku życia. Jego użycie na początku było związa-
ne z menopauzą i życiem po niej. W tym czasie zanika menstruacja, 
pojawia się suchość pochwy, bolesne współżycie, nietrzymanie mo-
czu. W praktyce okazało się, że urządzenie to jest równie dobre dla 
młodszych pań.

– Nie ma żadnych przeciwwskazań wiekowych. Jedyny warunek, 
jaki trzeba spełniać to aktualne badania, czyli należy być zdrowym 
– tłumaczy ginekolog dr Piotr Hajdasz. – Zabieg wewnątrz pochwy 
jest bezbolesny. Trwa zaledwie kilka minut. Znieczulamy tylko przy 
zabiegu na zewnątrz, gdyż skóra w tym miejscu jest szczególnie de-
likatna. Dłużej to trwa wtedy, gdy musimy użyć noża laserowego do 
plastyki warg sromowych. Dobrze wtedy zaplanować sobie wolną 
sobotę.

Użycie MonaLisa Touch przez ginekologa wymaga podobnie jak 
u chirurga plastycznego bardzo dobrej znajomości swojego fachu 
i wieloletniej praktyki. Dr Piotr Hajdasz należy do doświadczonych 
lekarzy i nie wyobraża sobie, by po tego rodzaju zabiegi sięgali le-
karze wyłącznie po specjalnych kursach. - Ktoś, kto nie przeprowa-
dził szeregu zabiegów, siedząc na szpitalnym oddziale przez wiele 
lat, nie będzie prawidłowo przeprowadzał tego zabiegu. Takie jest 
moje zdanie – stwierdza specjalista.

W przyjemnym, kameralnym gabinecie, pod fachową i profesjo-
nalną opieką, pacjentki mogą się czuć naprawdę komfortowo i nie 
wstydzić się zabiegu, któremu chcą się poddać. Efekt jest nieocenio-
ny. Znikają przykre dolegliwości, pojawia się dobre samopoczucie.

zdrowie i Uroda72 
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Dr n. med. Piotr Hajdasz, specjalista gine-
kolog - położnik. Od 1987 roku zatrudniony 
w Klinice Ginekologii i Uroginekologii PUM, 
na co dzień zajmuje się leczeniem operacyj-
nym: radykalnymi zabiegami onkologicz-
nymi, operacyjnym leczeniem wysiłkowe-

go nietrzymania moczu, operacyjnym leczeniem wypadania 
narządu rodnego, laparoskopowym wycięciem macicy, gi-
nekologią estetyczną. Od 1992 posiada prywatną praktykę 
ginekologiczno – położniczą.

Walka o zachowanie młodości rozgrywa się na różnych polach. medycyna estetyczna jest 
jedną ze skuteczniejszych broni. Odmładza ciało, upiększa je, ale także leczy. niemal 
każdy skrawek skóry można odmłodzić. nawet ten najbardziej delikatny i intymny. 

z pomocą przychodzi ginekologia estetyczna.

Druga MłoDość 
MieJsc intyMnycH

n



ENGEL&HAJDASZ Gabinet ginekologiczno - położniczy, ultrasonografia ogólna
ul. 5 Lipca 3/1 Szczecin, tel. 602 111 640, www.engel-hajdasz.pl

ZOBACZ SWOJE DZIECKO W 3D I 4D
Nasz gabinet wyposażony jest  w Voluson 
E8 Expert, jedyny takiej klasy aparat 
w województwie zachodniopomorskim.

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę w ramach:

GINEKOLOGIA
badania profilaktyczne
antykoncepcja
ginekologia estetyczna
diagnostyka piersi
niepłodność

POŁOŻNICTWO
ciąża fizjologiczna
ciąża bliźniacza
ultrasonografia położnicza

BADANIE USG
położnicze
ginekologiczne
jamy brzusznej
tarczycy
sutka

GABINET GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY

NOWOCZESNA GINEKOLOGIA PLASTYCZNA
Laserowe zabiegi w ramach rehabilitacji po porodzie, 
zmian zachodzących podczas menopauzy, leczenie 
problemu nietrzymania moczu, plastyka warg sromowych.

Mona Lisa Touch



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

dr n. med. piotr zawodny
lekarz medycyny estetycznej

ekspert
rAdzi…

Panie doktorze, jak zapobiec krostkom, które pojawiają się po 
depilacji, szczególnie w miejscach intymnych. Czy jest to normal-
na reakcja skóry? I czy można temu jakoś zaradzić? Nie ukrywam, 
że jest to dla mnie problem.

Występujące bezpośrednio po depilacji mechanicznej zaczer-
wienienie oraz delikatny obrzęk okołomieszkowy to naturalny od-
czyn skóry po bodźcu termicznym. Występuje miejscowo i znika po 
upływie kilku godzin. Jeśli taki stan utrzymuje się dłużej, może wy-
stąpić stan zapalny połączony z sączącymi się wykwitami, miejsco-
wym podrażnieniem i bolesnością skóry. Przyczyną takiego stanu 
może być nieodpowiednie przygotowanie skóry do zabiegu lub zła 
pielęgnacja po zabiegu. Przed zabiegiem należy stosować specjal-
ne preparaty dezynfekujące skórę, a po zabiegu łagodzące podraż-
nienie i zabezpieczające skórę przed zakażeniami. Bezpośrednio 
po zabiegu należy unikać basenu i sauny. Przyczyną powstawania 
krost są także wrastające włosy. Osłabione depilacją mają utrud-
niony proces przebicia się przez naskórek w wyniku czego wywo-
łują podrażnienie i w konsekwencji powstawanie stanu zapalnego 
okołomieszkowego, który często wiąże się z ryzykiem powstawania 
blizn. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest trwałe usu-
nięcie owłosienia. Lasery diodowe np. Vectus, trwale niszczą miesz-
ki włosowe. W wyborze metody trwałego usuwania owłosienia na-
leży zwrócić szczególną uwagę na rodzaj światła wykorzystanego 
w zabiegu. Trwale usuwa włosy tylko światło lasera, urządzenia ze 
światłem IPL, czyli intensywnym pulsującym źródłem światła, okre-
sowo niszczą włos lub tylko go osłabiają, co może wiązać się z na-
wrotami problemu wrastających włosów.

Panie Doktorze piszę w sprawie mojego małżonka. Otóż pra-
cuje on na wysokim stanowisku i nie ukrywam, że wygląd w jego 
wypadku pełni również rolę reprezentacyjną. Od dłuższego czasu 
rozmawiam z mężem o wizycie w gabinecie medycyny estetycz-
nej celem zadbania o jego twarz jak i ciało. Czy w chwili obecnej 
są to już zabiegi bardziej popularne wśród mężczyzn?

Większość zabiegów medycyny estetycznej dedykowanych jest 
zarówno kobietom jak mężczyznom. Współczesny mężczyzna wie, 
że osiągniecie sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym tkwi już 

nie tylko w umiejętnościach, ale również w nienagannej aparycji. 
Teraz już nie tylko kobiety chcą zatrzymać czas. Panowie również 
chętnie pozbyliby się kilku kilogramów, cofnęliby oznaki starzenia 
jak postępujące łysienie, zmarszczki lub usunęli pamiątki młodości 
w postaci blizn potrądzikowych, rozstępów czy nieudanych tatuaży. 
Pogoń za najnowszymi i najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami 
i stale powiększający się wachlarz usług pozwala skutecznie radzić 
sobie z tego rodzaju problemami, a jednocześnie sprawia, że coraz 
więcej panów bez zbędnego skrępowania korzysta z naszych usług. 
Męskie problemy natury estetycznej oraz metody leczenia są bar-
dzo podobne do kobiecych, jednak proces starzenia się skóry czy 
czas jej gojenia przebiega nieco inaczej. Dlatego dobór parame-
trów zabiegu, ich częstotliwość oraz okres gojenia to główne kry-
teria opracowania indywidualnego programu terapii. Oczywiście 
większość panów preferuje zabiegi bezbolesne, o krótkim czasie 
rekonwalescencji, niewielkiej powtarzalności i długofalowych efek-
tach, które następują stopniowo, ale nie w sposób gwałtowny. Spe-
cjalista potrafi wydobyć młodość, promienny wygląd, ale przede 
wszystkim naturalność.

Doktorze, moja córka boryka się z blizną z dzieciństwa. Wcze-
śniej nieestetyczny wygląd blizny nie przeszkadzał jej w codzien-
nym życiu natomiast teraz zauważyłam, że mimo starań kamuflo-
wania jej wstydzi się tego defektu na skórze. Czy jest jakakolwiek 
szansa, aby coś zaradzić na ten problem?

Blizny posiada praktycznie każdy, mogą być to niechciane pa-
miątki po trądziku lub skutek doznanego urazu. Dla niektórych 
osób mają one szczególny wpływ: na jakość życia, pewność siebie 
czy wyobrażenie o postrzeganiu przez innych ludzi. Najlepsze efek-
ty w walce z bliznami uzyskuje się przy pomocy laseroterapii. W za-
leżności od rodzaju blizny dobierany jest odpowiedni laser (CO2, 
Er-szkło, Er- Yag). W przypadku blizn zanikowych należy pogrubić 
skórę oraz doprowadzić do jej przebudowy, aby zminimalizować 
zagłębienie. Natomiast, gdy blizna jest przerosła należy spłycić jej 
grubość do poziomu skóry i zahamować ponowny wzrost. W dobo-
rze zabiegu ważna jest konsultacja z lekarzem, który pomoże w do-
pasowaniu odpowiedniej terapii.
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Edith Piaf wiem sporo. Fascynuje mnie, wzrusza i za-
chwyca. Była przykładem kogoś, kto za każdą sekun-
dę miłości płaci słone rachunki. Efekt był porażający. 
Mimo że nie miała pięćdziesięciu lat, była… wrakiem 

człowieka. Schorowana, uzależniona od narkotyków i alkoholu, peł-
na fobii i kompleksów. 

Książka, którą wziąłem ze stoiska „Marginesów” podczas wro-
cławskich Targów Dobrej Książki, to ani biografia, ani beletrysty-
ka… Ot, książka o miłości Edith do Theo Sarapo. Słowem – prawie 
romansidło. Prawie, bo bądź co bądź, oparte na faktach i dotyczy 
prawdziwych osób. Książkę napisała siostra Theo, a jako że pisa-
ła to siostra jednego z bohaterów, jest w niej sporo cukru i tego 
wszystkiego, co niesie ze sobą książka pisana przez najbliższych. Na 
szczęście cienka granica między literaturą piękną, a czytadłem nie 
została przekroczona. Do typowego Harlequina książce „Ostatnia 
miłość Edith Piaf” daleko.

Kim była owa ostatnia miłość Edith? Był greckim imigrantem, któ-
ry miał zostać fryzjerem, tak przynajmniej chciał jego ojciec, a jako 
że miał talent, to szybko piął się po szczeblach kariery. Nie był jed-
nak szczęśliwy – chciał śpiewać. Los poznał tych dwoje: dobiega-
jącą pięćdziesiątki Edith, uznaną artystkę i młodego, bo zaledwie 
dwudziestokilkuletniego młodzieńca, chcącego odnaleźć swoją 
drogę, niespodziewanie. Do Piaf, Theo zaprosił kolega. Pierwsze 
spojrzenie, pierwsza fascynacja i… ślub! Wszystko zamknięte w za-
ledwie miesiącu. Oczywiście rodzice pana młodego nie chcieli zgo-
dzić się na to małżeństwo, a prasa brukowa wietrzyła w tym związku 
skandal. W Theo upatrywano łowcy posagów, a w Edith – frustratki. 
Ale dla miłości wiek to żadna przeszkoda. 

„Ostatnia miłość Edith Piaf” dla fanów legendarnej pieśniarki to 
dopełnienie wiedzy, a dla wielbicieli pięknych historii – cudeńko. 
Nic tak nie chwyta za serce, jak podglądanie znanych i lubianych. 

Oczywiście, wkrada się tutaj nuta złośliwości, ale próbuję jakoś nie 
stracić twarzy… Nie znajduję bowiem żadnych zarzutów! Książka 
jest dobrze zredagowana, ikonograficznie ciekawa, a okładka od-
daje treść. Gorąco polecam więc na zimowe wieczory.

christie laume

Ostatnia miłość 
Edith Piaf

Wyd. 
Marginesy, 2014

prestiŻowe KsiąŻKi

o

Rafał Podraza
Dziennikarz. Jego pierwsza książka Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007) wywołała renesans twórczości Magdaleny Samozwaniec. Na kanwie tego 

sukcesu opracował i wydał niepublikowane książki pisarki: Z pamiętnika niemłodej już mężatki (W.A.B., 2009), Moich listów nie pal! (W.A.B., 2014). 
Opracował także dzienniki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939-45 (AGORA, 2012). Jest autorem pierwszej w Polsce 

biografii królowej twista – Helena Majdaniec. Jutro będzie dobry dzień (ZLP, 2013) 
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w edukacji artystycznej. – Pragniemy choć 
w małym stopniu przyczynić się do rozbu-
dzenia poszukiwań, których celem będzie 
sięganie gwiazd, gdziekolwiek się one 
znajdują – mówi Dorota Kawecka, kanclerz 
Fundacji.                                                       ad

olekcja Muzeum Narodowego 
w Szczecinie wzbogaciła się o kolej-

ny, już jedenasty, obraz wybitnego szcze-
cińskiego malarza epoki biedermeieru 
Augusta Ludwiga Mosta. Portret rodziny 
Kühn zakupiło reaktywowane Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczeci-
nie, na którego czele stoi prezes Calbudu, 
Edward Osina. Towarzystwo wylicytowało 
obraz w berlińskim domu aukcyjnym Auc-
tionata, za sumę 9 tys. euro. Nowe płótno 
przedstawia eleganckie towarzystwo, które 
zebrało się na popołudniową herbatę w sa-
lonie. W centrum kompozycji, za stołem stoi, 
będący wówczas głową rodziny, radca Emil 
Kühn. Reprezentacyjny charakter rodzinne-
go portretu podkreśla bogaty i pełen sma-
ku wystrój salonu. Chłodne promienie świa-
tła słonecznego wpadające przez wysokie 
okno do wnętrza przydają szlachetności 
ukazanej scenie. Kunszt warsztatu malar-
skiego, sposób operowania światłem, sta-
ranność modelunku, opracowanie szcze-
gółów w obrazie stanowią potwierdzenie 
sił twórczych Augusta Ludwiga Mosta. Przy 

muzycznym życiu Szczecina poja-
wiła się nowa prestiżowa marka. 

Brillante to cykl wirtuozerskich koncertów, 
odbywających się w nowej siedzibie Filhar-
monii. To klasa sama w sobie. Począwszy 
od grudniowego występu K2 – projektu 
Gaby i Andrzeja Kulki, nowatorskich wyko-
nań „Dziadka do orzechów” Czajkowskie-
go i „Planet” Holsta, mecenasem Brillante 
została szczecińska firma Neptun Develo-
per. Fundacja Neptuna „Sięgajcie Gwiazd” 
jest natomiast partnerem cyklu. W ramach 
Brillante do końca sezonu usłyszymy m.in. 
Małgorzatę Walewską, Leszka Możdżera, 
Kubę Badacha z repertuarem Dire Straits 
czy Motion Trio symfoniczne. Sławne na-
zwiska uzupełniają wykonawcy, którzy ory-
ginalnie i z pasją poszukują swojej muzycz-
nej drogi, tacy jak Klezmafour i Witloof Bay. 
Neptun Developer to firma, która od 14 lat 
działa na szczecińskim rynku deweloper-
skim, budując domy i mieszkania, które 
wyróżniają się wysoką jakością i komfor-
tem użytkowania. „Sięgajcie gwiazd” jest 
fundacją, która wspiera dzieci i młodzież 

Kw

Jedenasty most 
w szczecinie

Brillante 
sięga gwiazd

fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

o będzie bezprecedensowe wydarze-
nie w powojennych dziejach miasta 

oraz ponad 100 letniej historii szczecińskie-
go muzeum. Dotychczas nie było prezen-
towane w Szczecinie dzieło tak wysokiej 
klasy i tak znaczącego artysty. W styczniu 
w Gmachu Głównym Muzeum Narodowe-
go w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 
będzie można oglądać obraz "Krajobraz 
z miłosiernym Samarytaninem" autorstwa 
Rembrandta Harmenszoona van Rijna. To 
jeden z sześciu pejzaży olejnych namalo-
wanych przez tego wybitnego, jednego 
z najbardziej znanych artystów na świecie. 
Obraz powstał w 1638 roku, jest ilustra-
cją przypowieści z ewangelii św. Łukasza 
o miłosiernym Samarytaninie. W roku 1774 
został zakupiony na aukcji w Paryżu przez 
Jana Piotra Norblina i trafił do kolekcji Iza-
beli Czartoryskiej w Domu Gotyckim w Pu-
ławach, a później do Krakowa. Podczas II 
wojny światowej wraz z innymi dziełami zo-
stał zagrabiony przez Niemców, po wojnie 
ponownie wrócił do Krakowa. Z powodu 
przedłużającego się wciąż remontu kra-
kowskiej siedziby Muzeum Fundacji Książąt 
Czartoryskich, w styczniu 2015 roku obraz 

T

Rembrandt 
w szczecinie

trafi do Szczecina. Wystawie towarzyszyć 
będzie niezwykle bogaty program eduka-
cyjny – spotkania, wykłady, warsztaty. Dzie-
ło Rembrandta będzie można oglądać na 
pewno przez trzy miesiące, być może obraz 
pozostanie w Szczecinie dłużej. Wernisaż 
planowany jest na 29 stycznia 2015 roku. 

nath



haryzmatyczny i eklektyczny, nie-
zwykle utalentowany. Multiinstru-

mentalista, kompozytor i dyrygent Łukasz 
Górewicz doczekał się w końcu solowej 
płyty. Przygotowywał się do tego od 
dłuższego czasu. Przez wiele lat grywał 
w najróżniejszych składach, od wielkich 
symfonicznych orkiestr, przez kameralne 
zespoły i duety. Poruszał się w różnych sty-
listykach – od muzyki filmowej, przez kla-
syczne brzmienia, po jazzową awangardę 
i hip - hop. Koncertował na najróżniejszych 
scenach świata. Ma ponad dwadzieścia lat 
bogatego doświadczenia zawodowego 
i słuch absolutny. „The String of Horizons” 
to zapis muzycznego pamiętnika, powsta-
ły po narodzeniu synka artysty. Muzyka 
na tym albumie stanowi odbicie poszuki-
wań twórczych Łukasza w tym szczegól-
nym okresie początków ojcostwa. Dotyka 
prywatnej przestrzeni oraz specyficznej 
kombinacji pragnień, lęków i uczuć z nią 
związanych. Jest muzycznym zapisem re-
lacji młodego ojca z synem. Płyta powsta-

C

informacji o zakupie kolejnego dzieła tego 
malarza, warto wspomnieć o inicjatywie 
Muzeum nadania imienia Mosta budo-
wanej przeprawie na Wyspę Grodzką, do 
nowej mariny. Nazwisko proponowanego 
patrona to obok oczywistych wartości hi-
storycznych i tożsamościowych także unika-
towa gra słowna – Most Mosta. W Urzędzie 
Miasta Szczecin zostały złożone odpowied-
nie dokumenty, a z odpowiedzi magistratu 
wynika, że propozycja może zostać przyjęta, 
ale jakakolwiek dyskusja rozpocznie się po 
zakończeniu budowy. Muzeum nieustannie 
zabiega o przychylność mieszkańców dla 
tego pomysłu.                                            nath
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zterech przystojniaków. Trochę nie-
ogolonych, trochę przykurzonych, 

ale ambitnych. Grali w innych składach tak 
długo, aż w końcu nauczyli się, o co tak 
naprawdę chodzi w muzyce. I tak powsta-
ło Chango. Szymon Drabkowski (Big Fat 
Mama), Borys Sawaszkiewicz (Jan Gałach 
Band, Fat Belly Family), Maciek Kałka (Łona 
and The Pimps) i Kuba Fiszer (Tadeusz Na-
lepa, Big Fat Mama). Teraz już nie dbają 
o wyniki i to co ludzie powiedzą. Grają co 
chcą i jak chcą. Wychodzi im z tego często 
improwizowane, instrumentalne połącze-
nie funku, bluesa, jazzu i rocka. Klimatem 
i stylistyką bliżej im do drugiej połowy 
ubiegłego wieku niż najnowszych trendów. 
Uparcie trzymają się analogowych brzmień 
i wszystko wskazuje na to, że już nigdy nie 
spoważnieją. Grali w różnych składach na 
największych festiwalach w Polsce, Europie 

rafostacja Sztuki jako pierwsza w Pol-
sce zaprezentuje obszerną, mono-

graficzną wystawę Nicoli Samoriego. Go-
ście TRAFO obejrzą trzy serie prac artysty. 
Poza instalacją typu „site – specific”, twórca 
pokaże jeszcze niewystawiane obrazy olej-
ne i rzeźby. Włoski artysta maluje, rzeźbi 
w marmurze i tworzy mieniące się złotem 
i srebrem instalacje. W swoich pracach na-
wiązuje do teatralnej estetyki barokowej 
i renesansowej. Odwołuje się do religii i hi-
storii. Ogranicza pojęcie wiary do podsta-
wowych składników: modlącego się i bó-
stwa. Nie interesuje go kontekst społeczny. 
Zależy mu, by widz zweryfikował swoje po-
dejście do wiary. Prace Włocha odnoszą się 
do pogańskich zaczątków religii i są analizą 
praktyki religijnej w dzisiejszych czasach 
lub jej zaniechania. Pokazują także, że reli-
gia ma nieustający wpływ na sztukę współ-
czesną. Nicola Samori wystawia na całym 
świecie. Pokazywał swojej prace w nowo-
jorskich, berlińskich i londyńskich gale-
riach. Prezentował się również na Biennale 
w Wenecji, najważniejszej imprezie ze sztu-
ką współczesną na świecie, W Szczecinie 
jego wystawa zostanie otwarta 18 stycznia 
i potrwa do 22 marca.                                  ad

C

T

analogowi gentlemani

wiara w sztukę

Brzmienie ojcostwa

Fo
t.

  W
it

ol
d 

Ga
w

ło
w

ic
z

Fo
t.

  M
ar

ci
n 

Tw
ar

do
w

sk
i

Imprezy w styczniu

Rezerwacje:  91 484 78 33,  608 644 677,  501 020 350
     / kafejerzy, kafe@kafejerzy.pl, www.kafejerzy.pl

Soboty
Hot Saturday 

Czwartki
Salsowo-Pubowo

Piątki
Urodzinowe Piątki

17.01.2015
sobota

Karnawałowy
Bal Przebierańców

i USA. Zaliczyli m.in. Rawę Blues, Openera, 
Woodstock, Montreux Jazz Festival, Mem-
phis International Blues Festival i Hip - Hop 
Kemp. W Szczecinie zagrają na Akustyczniu 
już 17 stycznia o godz. 21 w Teatrze Kana. 
Ostatnio pracują nad debiutanckim mate-
riałem, który ma ukazać się na przełomie 
lutego i marca.                                               ad

Nicola Samori „Volta del Mondo”, 2014

ła w domu kompozytora w Berlinie oraz 
w Studiu Kuby Maciejewskiego w Szczeci-
nie. Wyszła nakładem labelu Big Flow.  ad



Dziegieć przez śmiech tatry prawie nad morzem

recenzje teatralneKUltUra78 

Daniel Źródlewski
kulturoznawca, założyciel i reżyser Teatru Karton, konferansjer i dziennikarz. Filozof miasta i przestrzeni

rama Portowa kojarzy się większości szczecinian z działającą 
tam od niepamiętnych czasów folkową „Cepelią”. Przyzwy-

czajenia trzeba zmieniać, od teraz dawne wrota miasta kojarzyć 
się powinny z teatrem. Po kilkunastu latach działalności w różnych 
przestrzeniach, w zabytku znalazł swoją siedzibę Teatr Kameralny, 
prowadzony z wielkim zaangażowaniem przez małżeństwo Janic-
kich – Zofię i Michała. Na inaugurację nowej sceny wybrano zna-
komity tekst Sławomira Mrożka „Czarowna Noc”. Mrożek, a za nim, 
twórcy szczecińskiego spektaklu, z reżyserem Andrzejem Zaorskim 
na czele, obnażają ludzką naturę, pokazując prawdziwe myśli i pra-
gnienia, często nieco grzeszne, a na pewno niegrzeczne… Mirosław 
Kupiec i Michał Janicki – jako dwóch statecznych mężczyzn w dele-
gacji – z niezwykłą lekkością, łatwością i swadą snują abstrakcyjną 
opowieść o skrytych, męskich pragnieniach. Świetnie wykorzystali 
wspólne sceniczne doświadczenia, tworząc fenomenalnie zgrany 
duet, co wyraźnie da się zauważyć w częstych improwizacjach, od-
ważnie odnoszących się do „tu i teraz”. Janicki, który w „Wariacjach 
Tischnerowskich” niepotrzebnie ciągnął ku farsie, tutaj sprawdza 
się znakomicie. Tytułową „Czarowność” wprowadza Anna Nowacka 
– niezwykłej urody piękność z pociągającym… głosem. Na uwagę 
zasługuje zaskakująco funkcjonalna scenografia Danuty Dąbrow-
skiej - Wojciechowskiej, która dokonała cudów na niewielkich roz-
miarów scenie. Jak zmieściła tam dwa łóżka? To z pewnością te-
atralny trick… „Czarowna Noc” w Teatrze Kameralnym to rozrywka 
w czystej postaci. Bezpretensjonalna, lecz w pozytywnym znacze-
niu tego słowa. Świetny tekst i brawurowa gra gwarantują szczery 
uśmiech oraz jak to w komedii bywa – drobinę dziegciu do posma-
kowania, ale to dopiero kiedy przepona przestanie boleć. Acha! 
Hałas przejeżdżających tramwajów wcale nie przeszkadza, mało 
tego to może być oryginalny atut Kameralnego. Nie tylko z uwagi 
na świetne skomunikowanie… Prestiżowe 5/6
Teatr Kameralny w Szczecinie, 
„Czarowna noc”, reż. Andrzej Zaorski

a pocontku wsyndy byli górole, a dopiero pote porobili sie 
Turcy i Zydzi. Górole byli tyz piyrsymi filozofami. Filozof – to 

jest pedziane po grecku. Znacy telo, co myndrol”. Tak mawiał nie-
odżałowany ksiądz – filozof Józef Tischner i… stworzył „Filozofię po 
góralsku”. Któż dziś nie wie, że we współczesnym świecie obowiązu-
ją trzy praw dy: „Świen ta prow da, Tyż prow da i Gówno prawda”. Za 
księdzem Tischnerem możemy też powiedzieć, że „Nie jest dobrze. 
Ale co by było tak cołkiem źle, to nie powiem”. I ze spektaklem 
Artura Barona Więcka jest podobnie: jest dobrze, ale co by było 
tak bardzo dobrze, to nie powiem. Faktycznie, zgodnie z zapowie-
dzią, po teatralnym spotkaniu z księdzem – filozofem życie staje się 
głębsze, mądrzejsze, pełniejsze humoru i radości. Tischnerowskie 
prawdy sprawiają, że świat „gro i słychać harmonije przestworzy”. 
Takie katharsis na wysokości… nad poziomem morza, rzecz jasna. 
Sprawna i konsekwentna realizacja, wyraziste postaci, adekwatne 
tempo, a do tego sugestywna scenografia Marka Brauna pozwa-
lająca poczuć tatrzańskie klimaty, a nawet ciepło ogniska (zmyślna 
gra światła). Taki kawałek Zakopanego prawie nad morzem. Jednak 
w spektakl Więcka wdziera się kilka fałszów. Aktorzy Polskiego nie 
mogą zerwać z komiczną siłą. Do farsy szczególnie ciągnie Micha-
ła Janickiego, odtwórcę postaci samego Tischnera, który co chwi-
lę próbuje czarować publiczność. Niepotrzebnie. To przeszkadza. 
Przeszkadza też, u części zespołu, nieudolne mówienie gwarą, co 
sprawia, że niektóre kwestie są kompletnie niezrozumiałe. Rekom-
pensatą są kreacje młodszych aktorów – Marka Żerańskiego i Dariu-
sza Majchrzaka. Panowie dobrze góralszczyznę opanowali w mowie 
i nie tylko: tańczą, śpiewają, skaczą nad świetlnym ogniskiem i jak 
to górale… piją. Wszystko brawurowo i prawdziwie. Dla równowagi 
znów przeszkoda – niezrozumiały strach zespołu Polskiego przed 
odważniejszym eksperymentem czy uwspółcześnieniem niektórych 
sytuacji. Sceny z góralszczyzną w rytmie reggae, kwestie na wysu-
niętej w widownię scenicznej rampie, próby improwizacji sprawiają 
wrażenie inscenizacyjnych implantów na rozchwianych śrubach… 
Mimo to „Wariacje Tischnerowskie” to propozycja solidna jak ta-
trzańskie skały. Mądra, zabawna i wciągająca. Prestiżowe 4/6
Teatr Polski w Szczecinie 
„Wariacje Tischnerowskie”, reż. Artur „Baron” Święconek
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Prestiż od lat pokazuje nowe trendy, zagląda w życie znanych i lubianych. Podpowiadamy i inspirujemy. Polecamy to, co dobre i modne. Jest 
o zdrowiu, urodzie, designie, literaturze czy wreszcie kulturalnych wydarzeniach. Od tego numeru z lektury Prestiżu dowiecie się nie tylko na co, 

gdzie i kiedy się wybrać, ale też czego oczekiwać. Przynajmniej od szczecińskich teatrów. Nasz recenzent, Daniel Źródlewski - obok dziennikarstwa 
para się także sztuką sceniczną w wymiarze praktycznym - przez blisko 10 lat prowadził offowy Teatr Karton. Miłości do teatru nie może się 

wyzbyć do dziś - łapczywie pożera każdą premierę. Od teraz wrażeniami będzie dzielił się z Wami, drodzy Czytelnicy Prestiżu. 

ŹróDło subiektyWneJ krytyki



Start 12:00 CHR Galaxy, w programie:
- „Czar Bajek” - 4 godziny dziecięcych atrakcji
- Aleja Zdrowia z PUM
- „Polskie Nieśmiertelne Hity” 
- Goście specjalni - Wojciech Korda, Filipinki
- Koncerty - Jazzowski, Kasia Nova
- Światełko do nieba - pokazy laserowe i pirotechniczne- Światełko do nieba - pokazy laserowe i pirotechniczne
- Gwiazda wieczoru - NO MERCY

23. Finał          11.01.2015

w w w . s z c z e c i n w o s p . p lszczegóły na:

organizatorzy: patroni medialni:

przyjaciele:

12:00 Zumba z WOŚP
14:00 Blogosfera i przyjaciele 
16:00 Stand-Up na WOŚPTowarzysząco
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wielbiam przełom roku. To czas, kiedy więk-
szość naszej populacji stara się coś podsumo-
wać, coś zamknąć za sobą (głównie wszystkie 
złe sprawy) i wyznaczyć nowe cele, nowe zo-
bowiązania. Bo czyż przy wigilijnym stole czy 
przy kieliszku sylwestrowego szampana nie 
obiecujemy, że: rzucimy palenie, przestaniemy 

pić, zaczniemy uprawiać sport, schudniemy 2, 5, 10* kilogramów 
(*niepotrzebne skreślić), odwiedzimy takie, a takie kraje, czy po pro-
stu wreszcie pojedziemy do znajomych. Ta wyliczanka może trwać 
dalej, ale strony mojego felietonu nie starczyłoby na wszystkie na-
sze postanowienia noworoczne. Mnie osobiście z tego całego ce-
remoniału przełomu roku najbardziej interesują podsumowania. 
Wybieramy najlepsze płyty, książki i filmy mijającego roku. Ale od 
zawsze, odkąd pamiętam, wybieramy też największe sukcesy na-
szych sportowców. W dawnych czasach, kiedy to w czarno - białych 
jeszcze telewizorach z jednym czy potem dwoma kanałami, z za-
partym tchem czekałem na noworoczny program o tym, co wyda-
rzyło się w sporcie w ostatnich czterech kwartałach. Ja i miliony mi 
podobnych fanatyków (głównie mężczyzn, wiek nieważny) śledziło 
nasze sukcesy podsumowywane miesiąc po miesiącu, od stycznia 
do grudnia. Minęło kilkadziesiąt lat i nic się nie zmieniło. Sięgam 
po gazety, słucham radia, oglądam różne stacje telewizyjne i wszę-
dzie porównania. Rok w siatkówce, łyżwiarstwie, koszykówce czy 
boksie. Niekiedy w te dni siedzę trochę smutny, bo rok zbyt wielu 
powodów do radości nie przyniósł, jednak przełom 2014/2015 to 

fontanna pozytywnych emocji. Bo mijający rok to eksplozja sukce-
sów polskiego sportu. Ale zacznijmy od początku. Zimowe igrzyska 
olimpijskie to nigdy nie była impreza, na którą spoglądalibyśmy 
z jakąś specjalną euforią, co do możliwości naszych reprezentan-
tów. Ot wiadomo Małysz, Kowalczyk i już. W Soczi coś się zmieniło. 
No może jeszcze nie potęga, ale postawa naszych olimpijczyków 
rewelacyjna. Niezawodna Justyna, multimedalista Kamil Stoch 
i wspaniali łyżwiarze szybcy ze Zbigniewem Bródką na czele. W su-
mie aż 6 medali. A potem doskonałe występy naszych siatkarzy. Pod 
wodzą Antigi z bezbłędnym Wlazłym, zaskakującym Miką zdobywa-
my tytuł Mistrza Świata w dyscyplinie tak kochanej przez Polaków, 
dwa razy ogrywając rewelacyjną Brazylię. Nieprawdopodobny rok 
dla naszych kolarzy szosowych. Mamy wreszcie, po latach posuchy, 
polskiego zwycięzcę Tour de Pologne – Rafała Majkę i co najważ-
niejsze, mamy polskiego Mistrza Świata – Michała Kwiatkowskiego. 
A przecież nie możemy zapomnieć o medalach kolarzy torowych 
(z naszym Damianem Zielińskim), pływaków i lekkoatletów. A do 
tego dodajmy sobie jeszcze naprawdę dobre występy naszej na-
rodowej drużyny piłkarskiej i pierwsze w historii zwycięstwo nad 
reprezentacją Niemiec. To wszystko sprawia, że podsumowując rok 
2014 możemy, my kibice, być naprawdę dumni z tych wspaniałych, 
wylewających hektolitry potu sportowców, którzy reprezentują bia-
ło - czerwone barwy. I najlepiej niech tak już zostanie na kolejne 
dwanaście miesięcy.

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.

Fontanna 
pozytywnych 
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Izba wigilijnie

słoneczni chłopcy

P

s

onad trzystu przedsiębiorców spotkało się w Teatrze Współ-
czesnym na Wigilii Izbowej. Takie tłumy biznesmenów przycią-

gnął coroczny finał akcji charytatywnej. Otóż, przez dwa miesiące 
przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej zbierali 
środki i prezenty dla swoich podopiecznych ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku oraz Centrum Obsłu-
gi Placówek Opiekuńczych w Stargardzie Szczecińskim. Finałowi 
towarzyszyło show wrocławskiej grupy FlyCube, której umiejętności 
wręcz zahipnotyzowały gości. Spragnieni wrażeń estetycznych mo-
gli jeszcze podziwiać malarstwo Andrzeja Borowskiego. Najszczę-
śliwsze jednak były dzieciaki, które tego wieczoru zostały obsypane 
prezentami.                                                                                                  ad

ztuka o tym tytule, od momentu jej napisania przez Neila Simo-
na w 1972 r., otrzymała wiele prestiżowych nagród i doczekała 

się kilku popularnych adaptacji telewizyjnych. W jednej z nich zagrał 
nawet sam Woody Allen! Teraz zagościła też na deskach Sceny Po-
niedziałek. Sukces był więc murowany. W role dwóch skłóconych 
komików wcielili się Zbigniew Filary i Adam Dzieciniak, aktor Teatru 
Polskiego, reżyser „Słonecznych chłopców” oraz pomysłodawca 
i współtwórca Sceny Poniedziałek. Wspomagali ich Filip Cembala 
i Marta Uszko. Premiera odbyła się 17 listopada i spotkała się z entu-
zjastyczną reakcją publiczności oraz owacjami na stojąco.                kt
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Andrzej Mickiewicz, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
 Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Od lewej: malarz Andrzej Borowski 
i Patrycja Tokarska, Tokarnia

Piotr Droński, Baszta Nieruchomości

Od lewej: Sławomir Piński, Binowo Park Golf Club, Dariusz 
Baranik, TVP Szczecin i fotoreporter Andrzej Szkocki

Od lewej: Adam Dzieciniak i Filip Cembala

Grzegorz Haciski, Scena Poniedziałek

Od lewej: Adam Dzieciniak i Zbigniew Filary

Marta Uszko i Adam Dzieciniak

Od prawej: Aktor Teatru Polskiego, 
Michał Janicki z przyjaciółmi

Z lewej Joanna Gaj - Lebdowicz, 
The Little Gym i Bloom z koleżanką

Od lewej: Jacek Jekiel, dyrektor 
Opery na Zamku i Sławomir Piński

Od lewej: Szymon Kreft, dr Artur 
Śliwiński, Art Medical Center z nagrodą

Od lewej: Agnieszka Drońska, Baszta Projektowanie Wnętrz, 
Bożena Licht, Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska, 
Piotr Tomaszewicz, Tomaszewicz Development, Jerzy Sawicki,  Wesa   

Grzegorz Dembicki i Agnieszka Nawrotka, Akcja społeczna „Trenuję, bo lubię”

Od lewej: Wojciech Ciuruś, Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko wraz 
z żoną, Bogumił Rogowski, prezydent Kapituły Business Club Szczecin 
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Fashion Christmas Party 
w arenie

Just Paul na Bogusława

T

w

o był niesamowity wieczór magii, marzeń i mody. 11 mode-
lek, 44 wyjścia, 100 sztuk odzieży, 40 torebek, 20 par butów 

i niezliczone pary okularów. Wszystko to można było zobaczyć na 
50 – metrowym wybiegu, zbudowanym w szczecińskiej Arenie spe-
cjalnie na potrzeby pokazu mody Fashion Christmas Party. Przygoto-
wana z niezwykłą dbałością o szczegóły impreza zgromadziła tłumy 
pań, które zachwycały się kreacjami z najnowszej kolekcji Michaela 
Korsa, DKNY i D.Exterior oraz uwielbianymi przez gwiazdy okulara-
mi Thierry Lasry i Harry Lary's. O podniebienia gości zadbała firma 
JB Elita. Impreza miała także szczytny cel. Dochód z pokazu, zorgani-
zowanego przez Fashionhouse Szczecin i Galę Optyk, zostanie prze-
znaczony na spełnienie marzeń chorych dzieci.                                  kt

Mikołajki w mieście pojawił się nowy butik z damską i mę-
ską, włoską odzieżą w stylu casual. Paul's 42 mieści się przy 

ulicy Bogusława. Jest to pierwszy taki w Szczecinie od Just Paul 
i jedyny w Polsce, który sprzedaje ubrania marki Exibit. Na wielkie 
otwarcie Mikołaj przyniósł gościom smakowity poczęstunek. Przy 
lampce wina lub szampana można już było wybrać pierwsze świą-
teczne prezenty dla przyjaciół i rodziny.                                                kt
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Od lewej: Danuta Grochulska, Daria Nowak
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W środku: Małgorzata Wilk, 
stylista w Studio Keune

Od lewej: Agnieszka Kuckiel – Bobko, architekt, właściciel firmy 
DDESIGN, Wioletta Stypuła, właściciel firmy Salad Story

Od lewej: Samanta Kachnowicz – Góra, Szkoła Jogi Jaguckich, Kamila Rakowska, 
manager w firmie Spondylus, Magdalena Bartoszewicz, manager Imperial Hotel

W środku: Agnieszka Nater, właściciel firmy Fashionhouse z modelkami

Właściciele: Agnieszka i Aleksander Noska

Od lewej: Margareta Sys, konsultantka w firmie medycznej, Angelika Sawicka, 
dyrektor BMW Bońkowscy, Alicja Pytka, właściciel firmy Xedos

Od lewej: Monika Zajda-Pawlik, adwokat, Angela Mojsa, właściciel Gala Optyk
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wigilia w Binowie

Balet, body painting i Bmw X6

Tischner w Polskim

P

n

iękne, nowe BMW X6 zadebiutowało w salonie BMW Bońkow-
scy. Jak zwykle przy okazji premier takich aut i oprawa była 

olśniewająca. Był balet klasyczny i body painting. Eleganckie towa-
rzystwo i wyszukane przekąski. A do tego dobrze zaopatrzony bar. 
Imprezę poprowadził niezawodny duet Dominika Bońkowska i Ro-
bert Bochenko. Główny bohater wieczoru czuł się dobrze.             ad

a scenie Teatru Polskiego widzowie mieli okazję obejrzeć 
pełen mądrości premierowy spektakl. „Wariacje Tischnerow-

skie" powstały na kanwie głośnej książki „Historia filozofii po góral-
sku” księdza Józefa Tischnera. W reżyserii Artura Więcka „Barona” 
nie zabrakło obrazów z Podhala i prawdziwej, góralskiej muzyki. 
Dzięki temu powstała sztuka wychwalająca zdrowy rozsądek i radość 
z życia, która udzieliła się widzom i trwała do późna w nocy, także na 
popremierowym bankiecie.                                                                      kt

Od lewej: Maksymilian Sałuda, Golf 
Pro, Konrad Chrzanowski, Kacper 
Bobala, Head Pro Binowo Park

Od lewej: Daniel Źródlewski, dziennikarz 
Prestiżu i aktorzy Teatru Polskiego, Piotr 
Bumaj i Wiesław Orłowski

Od lewej: Zbigniew Hahs - Klinika Implantologii 
Hahs, Jerzy Sałuda, Gabinet weterynaryjny, 
Sławomir Piński, dyrektor Binowo Park Golf Club 

Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego 
i Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku

Monika i Dariusz Mazowieccy, PPUH Drewplast

Klaudia Krefft, Płatek Centrum Klinika Stomatologii 
i Implantologii, Kamil Martyniuk, Get Ride

Krzysztof Szunke z żoną, Pharmed Sp. Z o.o.

Klubowicze Binowo Park Golf Club 

Marta Uszko (druga od prawej), aktorka 
Teatru Polskiego wraz z rodziną

Od lewej: Zbigniew Hahs, Klinika Implantologii 
Hahs i Kazimierz Mendak, Przewodniczący Rady 
Gminy Stare Czarnowo

Od lewej: dyrektor Muzeum Narodowego Lech 
Karwowski z małżonką, Aleksandra Kopińska 
- Szykuć, zastępca dyrektora Teatru Polskiego, 
Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku 
z małżonką oraz Małgorzata Frymus

Od lewej: Ewelina Zakrzewska, Jerzy 
Safanów - Safanów S.C., Rafał Zmysłowski, 
prezes CSV i Klubu Binowo Park 

Od lewej: prof. Marek Ostrowski, 
Danuta Makar – Ostrowska, Olga 
Adamska, aktorka Teatru Polskiego

Marek Cywiński z żoną, Softvig

Pio, Royal Thai Massage i Mariusz 
Łuszczewski, Exotic Restaurants 

Prowadzący Robert Bochenko, 
Dominika Bońkowska

Od lewej: Dorota Jankowska, broker 
ubezpieczeniowy, Maria Sowa

Jan Karpiel-Bułecka i kapela 
góralskiej rodziny Lassaków
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P onad 70 osób, członków klubu zebrało się podczas wigilii 
klubowej Binowo Park Golf Club. W trakcie spotkania pod-

sumowano udany sezon golfowy. Koniec roku sprzyja nowym po-
stanowieniom, więc idąc za ciosem przedstawiono również bardzo 
ambitne plany na przyszły rok. Zaplanowano m.in. wiele ciekawych 
turniejów oraz obchody 15-lecia Binowo Park Golf Club. Po trady-
cyjnej wymianie życzeń na gości czekał smaczny, wigilijny poczęstu-
nek.                                                                                                               kt
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Główny bohater BMW X6 

Od lewej: Agnieszka Klimczak,  specjalista ds. marketingu BMW Bońkowscy, 
Jarosław Jaślarz, BP/Castrol, Dominika i Dariusz Bońkowscy 
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Świat mody w Grey Clubie

nowy Passat z nagrodami

Kameralnie w Bramie Portowej

P

T eatr Kameralny zagościł – miejmy nadzieję na stałe – w zabyt-
kowej Bramie Portowej. Miejsce i klimat idealne dla małej sce-

ny, gdzie duszą i głową jest aktor Teatru Polskiego, Michał Janicki, 
a szyją jego żona Zofia. Na pierwszą, premierową sztukę Sławomira 
Mrożka „Czarowna Noc”, w reżyserii Michała Janickiego i adaptacji 
Andrzeja Zaorskiego, licznie przybyli goście, przyjaciele i mecenasi 
teatru. Nie zabrakło prezydenta i marszałka z żonami. Owacjom nie 
było końca, a przy lampce szampana, wina czy ponczu ta noc stała 
się naprawdę niezwykła.                                                                            kt

Na modowej imprezie nie mogło 
zabraknąć urodziwych pań

Piotr Krzystek, prezydent 
Szczecina z żoną Małgorzatą

Od lewej: Ewa Wieczorek, E&J Fashion 
i Sara Zalewska, Collection by Zalla

Od lewej: Józef i Karolina Świgutowie, z tyłu: 
prof. Kinga Flaga – Gieruszyńska, Uniwersytet 
Szczeciński

Od lewej: Marek Bajon (VB Leasing) z małżonką 
w towarzystwie doradcy handlowego VW

Od lewej: Sławomir Piński, Binowo Park, Agnieszka 
Nykiel – Bobala i Krzysztof Bobala, Agencja BONO

Arnold Perepeczo (Financial Management 
Services) z partnerką

dr Marek Froelich, Dental Implant Aesthetic 
Clinic i Iwona Drążkiewicz, ID Gallery

Zofia Janicka, Teatr Kameralny

Modelki na wybiegu

Olgierd Geblewicz, Marszałek 
Zachodniopomorski z żoną Agnieszką

Magdalena Syrycka i Patryk Boro, 
właściciel Celebration Productions, 
producent Fashion TV Party

Michał Janicki, Teatr Kameralny

Od lewej: Ryszard Rawski (firma ASD) 
z małżonką, Nicoletta Łopińska, 
dyrektor zarządzający VW Łopiński

Od lewej: mec. Bartłomiej 
Sochański i Julian Magdziak

Od lewej: Ryszard Rawski 
z małżonką i mec. Dariusz Sosnowski

Agnieszka Picho, Estetica Studio i 
Agnieszka Arciszewska, BeuatyCo

Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego
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5 grudnia w Grey Clubie przy Deptaku Bogusława odbyło się 
pierwsze w Szczecinie Fashion TV Party, firmowane przez 

największą modową stację telewizyjną na świecie - Fashion TV. Na 
imprezie pojawili się ludzie show biznesu i inni koneserzy kobiece-
go piękna i damskiej mody. Swoje najnowsze kolekcje przedstawiły 
zarówno znane marki, jak i nowi projektanci. Prestiż był patronem 
tego wydarzenia.                                                                                       kt
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Od lewej: dr Maria Ilnicka – Mądry oraz Alicja i Zbigniew Łopińscy, właściciele firmy

odczas premiery nowego Passata w salonie Volkswagen Ło-
piński na gości czekał konkurs z atrakcyjnymi upominkami. 

Nagrodą główną była kolacja dla dwojga „Uczta owoców morza” 
o równowartości 700 zł. Nagrodami pocieszenia były pendrive’y 
w kształcie… kluczyków do nowego Passata. Ich zdobywcy będą 
mieli okazję, by szczegółowo zapoznać się z nowym modelem sa-
mochodu, bo na dyski wgrano ciekawą prezentację multimedialną. 
Aby wszyscy mogli poczuć nastrój jaki ogarnął Waltera de Silvę, pro-
jektanta nowego Passata, barista serwował każdemu aromatyczną, 
włoską kawę Vergnano, przy której powstała koncepcja premiero-
wego auta. Imprezę poprowadził Jarosław Kowalski, a muzykę na 
żywo zapewnili Maciej Kazuba i Katarzyna Buja.                                  kt



SzukajCie NaS w PReStiżowyCh miejSCaCh!
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, 
al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5 
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, ul. Małopolska 48
Follow Me, ul. Kolumba 1 
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14 i ul. Małopolska 5 
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Get Ride, ul. Wojska Polskiego 11 
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 

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 
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), al. Wyzwolenia 18-20
CH Kaskada (punkt informacyjny), al. Niepodległości 36
DonGastronom, ul. Unisławy 14/1
EnergySports, ul. Welecka 13
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
KM Dekoracje, ul. Jana Pawła II 47A/U-1 
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
Stoprocent, ul. Krzywoustego 72 
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 

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
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
Engel&Hajdasz Ginekologia, ul. 5-go Lipca 3/1
Estedent, ul. Mickiewicza 172 
Evita Spa, Przecław 96E 
Fantsy Studio Fryzjerskie, ul. Ku Słońcu 71
Fryzjerskie Atelier K. Klim, ul. Królowej Jadwigi 12/1 
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2A 
Gabinet Kosmetyczny 
Doroty Stołowicz, ul. Mazurska 20
Gallery of Beauty, ul. Jana Pawła II 18/3 
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Jennifer Clinique, ul. Axentowicza 1A 
JK Studio, ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove, ul. Wilków Morskich 9 
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Lecznica Dentystyczna KULTYS, ul. Bol. Śmiałego 17/2
La Fiori, ul. Kapitańska 9A
Medestetic, Okulickiego 46 
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
Sensitive, pl. Batorego 5
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
Grey Club, ul. Bogusława 9
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 

KAWIARNIE 
 
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Bulwar Cafe, ul. Jana z Kolna 7
Cafe 22, pl. Rodła 8 
Cafe Club, CH Galaxy 
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9 
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe Orsola, ul. pl. Żołnierza Polskiego 3/1 
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari,ul. Tuwima 27 
Castellari, CH Kaskada 
Coffee Heaven, CH Galaxy
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć
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
Clou, Wielka Odrzańska 18 
Colorado, Wały Chrobrego 1A 
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Eskapada Szczecin, ul. Osiek 7
Food & wine, ul. Rynek Nowy 3
Greckie Ouzeri, Bulwar Piastowski -  al. Żeglarzy 1 
Jin Du, Jana Pawła II 17 
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
La Passion du Vin, ul. Sienna 8 
La Rocca, ul. Koralowa 101
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wały Chrobrego)
Mała Tumska, ul. Mariacka 26
Mazat, al. Wyzwolenia 44
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
Niebo Wine Bar Cafe , ul. Rynek Nowy 5
Pasja Fabryka Smaku, ul. Śląska 12/1 
Per Se, pl. Hołdu Pruskiego 9
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska
Portofino, ulJana Pawła II 42 
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7 
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Red Rocket, ul. Jana z Kolna 7 
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
Stockholm Kitchen&Bar, 
Bulwar Piastowski -  al. Żeglarzy 1 
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego, ul. Zbożowa 4
Tokyo Sushi'n'Grill, ul. Rynek Sienny 3 
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
West Ende, ul. W. Polskiego 65 
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19 
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 






