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iosna, wiosna, ach to Ty… śpiewał 
Marek Grechuta, którego nawiasem 
mówiąc, bardzo lubię. Dzisiaj w moim 
wstępniaku nie będzie intelektualnie. 
Będzie za to radośnie i nieco infantyl-
nie, jak na porę roku przystało.  

Wiosna, to szaleństwo barw smaków i zapachów. I taki jest tak-
że kwietniowy Prestiż. Pełen smakowitych potraw, kolorowej mody 
i pięknych zdjęć. Smaki wypełniają całe dziesięć stron kulinarnych 
Prestiżu.  Począwszy od duetu Eintopf, który przygotował tym razem 
słodycze (Dolce Vita!), poprzez kuchnię śródziemnomorską, japoń-
ską, rdzenną szczecińską, a kończąc na ręcznie robionych, pachną-
cych wędlinach.

Nadszedł czas, kiedy chowamy do szafy zimową garderobę, dla-
tego sporą część Prestiżu poświęcamy modzie. Pojawiają się takie 
marki, jak: Max Mara, Furla, Patrizia Pepe, Liu Jo i Just Cavalli. W co 

będziemy się ubierać w nadchodzącym sezonie? Zapraszam na na-
sze modowe strony.

Na okładce, w wiosennym duchu Joanna Prykowska, która w obiek-
tywie Panny Lu wygląda kwitnąco. Dla przypomnienia Joanna, to 
szczecinianka, piosenkarka, autorka tekstów. Wielką karierę zrobiła, 
jako frontmenka zespołu Firebirds. Potem... znikała, by wielokrotnie 
powracać, zaskakiwać i przede wszystkim czarować głosem. Dobra 
wiadomość dla jej fanów. Niebawem ukaże się nowa płyta Joanny.

Cały czas się rozwijamy. Dlatego miło nam poinformować, że 
uruchomiliśmy na naszej stronie Prestiż TV. Dzięki „prestiżowej tele-
wizji” pokażemy Wam relacje z różnych wydarzeń, w których uczest-
niczymy bądź, które organizujemy. Jesteśmy tam, gdzie się coś 
dzieje interesującego, na imprezach kulturalnych, wydarzeniach 
sportowych i spotkaniach biznesowych. Nad wszystkim panuje nasz 
człowiek Przemek Gołyński. Bądźcie czujni. 
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Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. Prowadzi ogólnopolskie serwisy w TVP

kim 
był 

Jezus?

złowiekiem i jedynym prawdziwym chrześcijaninem, 
o jakim słyszałem na przestrzeni wieków od momen-
tu Jego narodzenia. 

- Przecież Jezus jest Bogiem, a konkretnie sy-
nem Boga, a nie człowiekiem. Odezwała się młoda 
dziewczyna, szczerze zdziwiona wyznaniem mężczy-

zny starszego od niej przynajmniej trzydzieści kilka lat.
- To zależy w jakiej religii. Ja jestem agnostykiem, a konkretnie 

teistą agnostykiem, czyli nie zaliczam się do żadnego wyznania, ale 
wierzę w istnienie Boga jako siły sprawczej wszystkiego, nie uzna-
ję jednak żadnych instytucji, które chcą pośredniczyć między mną 
a Stwórcą. Uważam się za syna Boga, tak jak wszyscy jesteśmy jego 
dziećmi, doceniam wagę wolnej woli, którą otrzymałem i dlatego 
biorę pełną odpowiedzialność za wszystkie moje czyny i myśli. Sam 
przed Bogiem się spowiadam i tłumaczę i czuję kiedy mi wybacza, 
a kiedy jeszcze muszę wiele naprawić. To trudne. Wymaga czasu 
i skupienia, ale przede wszystkim wielkiej wiary. Daje niewyobra-
żalną siłę i uwalnia od strachu. Jezus był człowiekiem, prawdziwą 
postacią, żył naprawdę i poświecił swoje życie dla dobra innych. 
Chciał wyrwać nas z obłudy i kłamstwa. Zawrócić człowieka znów 
na drogę dobra i miłości bezinteresownej, zgody z własnym su-
mieniem i wyborów, za które bierze się odpowiedzialność. Chciał, 
aby ludzie jak On, rozmawiali osobiście z Bogiem jak z największym 
przyjacielem - Ojcem. Był nauczycielem z powołania. Wszystko, co 
wiedział, co było ważne i nadal pozostaje najważniejsze chciał prze-
kazać swoim uczniom, czyli także nam. Krytykował współczesnych 
sobie przywódców religijnych, którzy bardziej oddawali się polityce 
i skupiali na rządzie dusz niż na przywództwu duchowemu. Jezus 
był dla nich niewygodny, obnażał ich podwójną naturę, obłudną 
i chciwą, dlatego musiał umrzeć… Dziewczyna słuchała zaintereso-
wana, ale też zaniepokojona. Starszy pan musiał to wyczuć. – Pro-
szę się nie martwić nie zamierzam zaproponować pani, by została 

agnostykiem. To nie religia tylko światopogląd, do którego długo 
w swoim życiu dojrzewałem. To był mój wybór, kiedy sporo się już 
nauczyłem i zrozumiałem. Szanuję każdą religię i nikomu nie ośmie-
lę się powiedzieć, że jego wiara jest zła czy dobra. Obojętnie czy 
jest pani chrześcijanką, buddystka, muzułmanką czy ateistką - to 
pani decyzja. Każdy z nas potrzebuje drogowskazu takiego, jak 
wiara albo autorytet, ale przede wszystkim akceptacji i tolerancji. 
Dla mnie Jezus był człowiekiem, a dla pani Bogiem i Synem Bo-
żym. Tak też jest dobrze... Ciekawe, że ta rozmowa wzięła się od 
dyskusji (kilka minut wcześniej) o terroryzmie, w którym ludzie zabi-
jają innych w imię Boga, używają formy religijnej, żeby sięgnąć po 
władzę i politykę. Przy okazji przypomniał mi się wywiad w jednej 
z gazet, z prof. Zbigniewem Mikołejko, filozofem religii, który sam 
siebie również określa jako agnostyka. Prof. mówi tak: (…) ”gdyby 
dziś pokazał się Jezus z Nazaretu, który był człowiekiem sprzeciwu 
wobec takiego faryzejskiego wyprzedawania religii, toby został ska-
zany za obrazę uczuć religijnych, a może i znów ukrzyżowany. Jezus 
mówił przecież ludziom urzędowej religii: „Bo podobni jesteście 
do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz 
wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy 
z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni 
jesteście obłudy i nieprawości” (Mt 23, 27-28). Prof. Mikołejko, po-
dobnie jak bohater tej podróży w pociągu, podkreśla, że Jezus jest 
mu bliski, może nawet najbliższy z wielkich ludzi historii, (…) że jest 
największym z przedstawicieli człowieczeństwa, ponieważ nie go-
dzi się na nikczemność moralną, która przybiera formy uświęconej 
troski etycznej czy religijnej”.

Do zobaczenia w kolejnej podróży.

Przypisy: „Zwierciadło” styczeń (2015), 
fr. art. „Koniec laicyzacji”, B. Pawłowicz.

c
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Zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych,

a także wiosennego odpoczynku
w gronie rodziny i przyjaciół
życzą Państwu pracownicy
Kliniki Stomatologicznej

dra n. med. Stanisława Gajdy

REKLAMA

Browar 
Wyszak

Wyszak Browar Rodzinny powstał 
w lokalu restauracji „U Wyszaka”, 
w gotyckiej piwnicy Ratusza Sta-
romiejskiego przy Rynku Sien-
nym. Zajmuje niemal 400 m², 
a swoim charakterem ma nawią-
zywać do szczecińskich tradycji 
morskich i gastronomicznych. Do 
warzonego na miejscu i według 
tradycyjnych receptur piwa prze-
kąsimy m.in. prawdziwego ma-
tjasa, dziczyznę, zagrodowe sery, 
świeże ryby czy kiełbasę własnej 
produkcji. W planach są wystawy 
eksponatów muzealnych nawią-
zujących do historii miasta i lo-
kalnego browarnictwa.
Szczecin, ul. Mściwoja 8

MOTIF El Tapatio

MOTIF jest typem agencji hy-
brydowej, która łączy ze sobą 
specjalistów z różnych dziedzin. 
Założycielka studia, Ewa Kazisz-
ko, od ponad dziesięciu lat zwią-
zana jest z branżą reklamową. 
Jej doświadczenia wyniesione 
z pracy w największych szcze-
cińskich agencjach, pozwalają 
w doskonały sposób łączyć obo-
wiązki związane z zarządzaniem 
projektami oraz kreacją. Studio 
MOTIF, jako młody, ale niezwykle 
doświadczony przez te wszystkie 
lata zespół, może pochwalić się 
współpracą zarówno z lokalnymi 
jak i ogólnopolskimi markami.
Szczecin, ul. Chmielewskiego 
18 (budynek OFF Marina) +48 
692 16 23 81 

Przy Placu Lotników ulokowała 
się przytulna restauracja meksy-
kańska, oferująca kuchnię opar-
tą na oryginalnych recepturach 
i serwowaną przez rodowitego 
Meksykanina. Kolorowy wystrój 
odznacza się dużą dbałością 
o detale, które zabierają gości 
w daleką, kulinarną podróż. 
Wielbiciele burrito, quesadilla 
czy tacos znajdą je w trzech wer-
sjach smakowych – łagodnej, 
ostrzejszej lub bardzo ostrej. 
El Tapatio zamierza serwować 
klientom piekielnie smaczną 
kuchnię i sprawić, by prawdzi-
wy Meksyk był na wyciągnięcie 
ręki.
Szczecin, ul. Kaszubska 3

Take Away 
Coffee

Sieć powstała, by zaoferować naj-
wyższej jakości produkty kawowe 
w jak najkrótszym czasie, dlatego 
będzie je można wziąć tylko na 
wynos, bez możliwości konsump-
cji w lokalu. Poza gorącą kawą, 
Take Away Coffee proponuje tak-
że m.in. świeżo wyciskane soki, 
ręcznie robioną lemoniadę i 5 
rodzajów kaw mrożonych. Każ-
dego dnia dwa razy można się 
będzie załapać na Happy Hour, 
kiedy niezależnie od wielkości 
kawa będzie kosztowała jedyne 
5 zł. Kawiarnia przygotowała tak-
że inne systemy promocji i jest 
otwarta już od godz. 6:30.
Szczecin, ul. Jagiellońska 74

nowe miejsca 9 



ski Vogue. Ta światowa wyrocznia mody 
sama odnalazła projekty Darii Salamon 
i opisała je w rubryce „Designer Profile”, 
prezentującej ciekawych projektantów 
z całego globu.

Redakcji brytyjskiego Vogue’a przypa-
dła do gustu ostatnia zimowa kolekcja 
Fanfaronady, m.in.: wełniany płaszcz ze 
wstawkami ze skóry naturalnej, miękki 
golf z cienkiej wełny, „mała czerwona” z je-
dwabnej tafty, a także świetnie skrojone 
spodnie ze skórzanymi lampasami, bluz-
ka z cienkiej siatki, wykończonej koronką 

i nowy model spódnicy maksi z wygodny-
mi kieszeniami.  - Z czym się wiąże zaistnie-
nie na łamach brytyjskiego Vogue, tego 
dokładnie jeszcze nie mogę powiedzieć, 
czas pokaże. Dla nas jest to dużym wyróż-
nieniem i jesteśmy bardzo zadowolone 
- mówi Daria Salamon. - Aktualnie pracu-
jemy nad letnią kolekcją, która niebawem 
pojawi się u nas na stronie. Ponadto pra-
cujemy nad rozszerzeniem linii ślubnej. 
Dotychczas bazowałyśmy na kompletach 
składających się ze spódnicy i bluzki bądź 
gorsetu. Tym razem pojawią się sukienki. 
Tworzymy zgrany zespół i to jest chyba 
klucz do sukcesu.                                       ad

wie znane modelki ze szczecińskim 
rodowodem Natalia Siwiec i Anna 

Tarnowska są twarzami odzieżowej marki 
Tiffi. Właśnie ruszyła wiosenno-letnia kam-
pania z udziałem obu pań.

– Do Tiffi trafiłam, można powiedzieć, 
przez przypadek – śmieje się Anna Tarnow-
ska. – Okazało się, że szukali blondynki do 
kampanii reklamowej. Polecono mnie, mój 
typ urody się spodobał i tak trafiłam do 
tego projektu. W końcu udało mi się praco-
wać z Natalią, z którą się znamy prywatnie 
od lat. Była zaskoczona, kiedy mnie zoba-
czyła.

Najnowsza kolekcja, Tiffi, to sukienki 
o klasycznych krojach, nonszalanckie płasz-
cze, kardigany i sweterki. Wszystkie bardzo 
kobiece i ponadczasowe modele w subtel-
nych odcieniach bieli, szarości, beżu, błęki-

d

dziewczyny Tiffi
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wydarzenia10 

REKLAMA

aprojektowana i uszyta pod indy-
widualne potrzeby swoich klien-

tek, tylko z wysokiej jakości materiałów, 
kolekcja Fanfaronady jest nowoczesna, 
kobieca i elegancka...” Tak mniej więcej 
w kwietniowym wydaniu o projektach 
szczecińskiej marki rozpisuje się brytyj-

"z

Fanfaronada 
zdobywa Vogue’a

tu a także granatu, cytryny, czerwieni, czerni 
i bieli.

– Sesja trwała trzy dni w Grand Hotelu w Iła-
wie – mówi Anna Tarnowska.  – Te kreacje są 
bardzo klasyczne, dla pań, które lubią ele-
gancję. Myślę, że to dobra propozycja dla 
dojrzałych kobiet, które lubią wielkomiejski 
szyk.                                                                  ad 



kwietnia 2015 o godzinie 19.00 w Rocker 
Clubie (ul. Partyzantów 2). Wstęp na wyda-
rzenie jest bezpłatny.                                nath 

astisz i parodia, nieokiełznana ener-
gia i przede wszystkim dobra mu-

zyka. „Nieznośna Lekkość Hitów”, to tytuł 
długo i namiętnie oczekiwanego drugiego 
albumu studyjnego jednego z najbardziej 
znanych i lubianych szczecińskich zespo-
łów – Chorzy (dla niezorientowanych: do 
niedawna Chorzy na Odrę).

Na krążku znajdzie się czternaście pre-
mierowych utworów, które wierna publicz-
ność zespołu już doskonale zna z żywioło-
wych, parateatralnych koncertów. Piosenki 
„Nogi miała do samego piekła”, „Jedzenie 
robi mnie w balona” czy „Moves like Phar-
rell” mimo, że jeszcze nie wydane, już są 
przebojami. Wzorem pierwszego albumu 
grupy (wydany w 2012 roku krążek „Skoń-
czyliśmy się na Kill'em All”), na którym go-
ścinnie wystąpili między innymi Stanisław 
Sojka, Piotr Cugowski, Piotr Banach czy 
Piotr Gutek Gutkowski, na nowej płycie 
też nie zabraknie gości specjalnych. Tym 
razem lider zespołu – Olek Różanek, zapro-
sił do udziału w pastiszu swojej piosenki 
„Każdy mężczyzna ma w sobie coś z geja”  
między innymi Czesława Mozila oraz CeZi-
ka. Grafikę do wydawnictwa stworzył mło-
dy, wielokrotnie nagradzany szczecinianin 
Piotr Depta. Premiera płyty odbędzie się 22 

estiwal jazzowy, pokazy filmów przy 
akompaniamencie muzyki na żywo, 

wystawy i spotkania – to część atrakcji 
nadchodzących Dni Skandynawskich. Po-
jawi się też Ambasador Szwecji Staffan 
Herrström.

Program obchodów Dni Skandynaw-
skich opiera się na czterech modułach: 
biznesowym, sportowym, edukacyjnym 
i kulturalnym. W ramach każdego odbywa-
ją są różne wydarzenia, począwszy od kon-
ferencji biznesowych, poprzez prezentacje 
artystyczne, pokazy filmów, wystawy, na im-
prezach sportowych kończąc.

W tym roku Dni Skandynawskie roze-
grają się w kilku miejscach. Wśród wielu 
wydarzeń ciekawie zapowiada się IV Mię-
dzynarodowy Festiwal Jazzowy Me.Ba., 
który poprowadzi znakomity trębacz Piotr 
Wojtasik. Zwieńczeniem festiwalu będzie, 
rekomendowany przez Marka Niedźwiec-
kiego koncert w TRAFO Thoamasa Dyb-
dahla. W Filharmonii, przy akompaniamen-
cie muzyki na żywo publiczność obejrzy 
filmy Jacoba Dammasa i Larsa Von Triera, 
a w Szczecińskim Inkubatorze Kultury filmy 
Sorena Balle i Simona Klose. Na Skwerze 
Wallenberga zostanie otwarta wystawa 
poświęcona osobie tego szwedzkiego dy-
plomaty.

– Skandynawia okazuje się naszym natu-
ralnym partnerem, jeśli chodzi o współpra-
cę na wielu płaszczyznach. Zależy nam żeby 
Szczecin stał się centrum współpracy pol-
sko-skandynawskiej, abyśmy mogli tutaj każ-
dego roku odbywać spotkania i rozmawiać 
o wielu aspektach naszych działań – mówił 

r
p

F

Święto 
winylowej płyty

Nieznośnie 
Chorzy

Skandynawski 
Szczecin

fo
t.

 M
ar

ci
n 

Ko
rn

el
uk

gr
af

ik
a.

 E
w

a 
Ka

zi
sz

ko

Fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

REKLAMA

wydarzenia 11 

prezydent Piotr Krzystek podczas ostatnich 
Dni. Impreza odbędzie się w dniach 16 – 19 
kwietnia.                                                          ad

ecord Store Day, to święto niezależ-
nych wytwórni płytowych, sklepów 

muzycznych i miłośników płyt winylowych, 
które co roku odbywa się na całym świe-
cie. Tym razem po raz pierwszy zawita do 
Szczecina i rozgości się w przestrzeni OFF 
Mariny.

Podczas RSD wybierany jest międzynaro-
dowy ambasador święta. Rok 2015 należy do 
Dave’a Grohla, członka legendarnej Nirvany 
i lidera Foo Fighters. W Szczecinie nie zabrak-
nie również głośnych nazwisk i wielu atrakcji. 
Całość rozpocznie się od koncertu wscho-
dzącej gwiazdy gitarowego grania – Straight 
Jack Cat. Dodatkową oprawę muzyczną za-
serwują dj’e, m.in. Kiro Rox, Eddie Volcano 
i legendarne Family Groove. Swoje wytwór-
nie płytowe zaprezentują goście z Brukseli, 
Kopenhagi, Berlina, Warszawy i Szczecina. 
Odbędzie się także giełda płytowa. 

Muzyka to także obraz. W tej części jeden 
z najwybitniejszych grafików Lex Drewiń-
ski opowie o fenomenie okładki płytowej, 
a o plakacie muzycznym jeden z jego twór-
ców Irek Kuriata. Dodatkowo studenci Aka-
demii Sztuki pokażą swoje wersje okładek 
płyt i plakatów muzycznych. Wizualną wa-
riację okładki przygotowała multimedialna 
artystka Pani Pavlosky. W mniej znanej roli 
pojawi się za to Adam „Łona” Zieliński, który 
opowie o prawie autorskim. 

Impreza rozpocznie się w południe 18 
kwietnia. Szczegóły na www.facebook.com/
OFFMarina.                                                      ad



i Kavalki, a gośćmi byli Ewa Bednarska 
i Piotr Czajczyński z Poznania oraz Piotrek 
Popiołek. Ubrania prezentowało trzydzieści 
modelek.

Przed eventem organizatorzy ogłosili 
konkurs na Facebooku, podczas którego 
każdy chętny mógł wysłać swoje zdjęcia. 
Najlepsze stylizacje były oceniane i na-

odczas drugiej edycji eventu Fa-
shion Fruit Bistro na Językach pękało 

w szwach. Entuzjastów mody przyciągnę-
ły znane i lubiane nazwiska szczecińskich 
projektantów i piękne modelki.

Przy muzyce Dj Good Aunt, drinkach 
i smaczniej kuchni Bistro na Językach, sze-
ściu projektantów prezentowało swoje 
najnowsze kolekcje. Szczecin reprezento-
wali Kasia Hubińska, Na Lewą Stronę, Fikus 

wydarzenia12 
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pecjalizującą się w budowie nowo-
czesnych, niskoenergetycznych bu-

dynków firmę Procyon z początkiem mar-
ca odwiedził Richard Łada, przedstawiciel 
Banku Światowego, będącego agendą 
ONZ. 

Spotkanie było częścią projektu pilotażo-
wego „Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, 
który ocenia potrzeby i potencjał firm ta-
kich jak Procyon. Wielogodzinne rozmowy 
miały charakter doradczy i dotyczyły m.in. 
stworzenia koncepcji biznesu i samego 
produktu, a także skupiły się na czynnikach, 
które warunkują sukces danej firmy. Projekt 
realizowany jest na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki, we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Zachod-
niopmorskiego.

Procyon ma na koncie kilka sukcesów. 
Jest firmą, która stawia domy pasywne, czy-
li energooszczędne a co za tym idzie tań-
sze, jeśli chodzi o koszty budowy. Pasywne, 
czyli wykorzystujące naturalne, ekologiczne 
formy ogrzewania, niekoniecznie tradycyj-
ne. Współpracuje z europejskimi koncerna-
mi, 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 nowo-
czesnego domu pasywnego, która została 
doceniona, m.in. Złotym Orłem Polskiego 
Budownictwa.                                                ad
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gradzane przez projektantów. Z recitalem 
wystąpiła też Jona Ardyn. Organizatorzy 
zapowiadają już trzecią edycję.                 mj

POMOC DLA DOROSŁYCH:
 gdy odczuwasz dyskomfort psychiczny
 walczysz z negatywnymi emocjami
 żyjesz w ciągłym stresie
 czujesz się samotnie
 zmagasz się z uciążliwymi nawykami
 tracisz wiarę we własne siły
 przeżywasz kryzys w związku

POMOC DLA  DZIECI:
 gdy dziecko ma trudności szkolne
 musi poradzić sobie z trudną sytuacją
 sprawia problemy wychowawcze
 nie nawiązuje komunikacji z otoczeniem
 przewlekle choruje
 nie potra� radzić sobie z niepowodzeniami
 w każdej innej sytuacji, która budzi Państwa niepokój



Boutique Chiara
ul. Ks. Bogusława X 12/2

70-441 Szczecin
tel. 728-964-133



Drużyna Szpiku. Ciągle boimy się oddawać 
krew, nie mam pojęcia dlaczego. To nic nie 
kosztuje. Oddanie szpiku polega jedynie 
na przetoczeniu krwi, co jest absolutnie 
bezpieczne i bezbolesne.

Torebka zrobiła prawdziwą furorę. Wyko-
nana jest z białych i czerwonych klocków. 
To jedyny taki egzemplarz. Na Allegro zo-
stała wylicytowana za 1225 złotych.

– Prawda jest taka, że w moim świecie 
skupiamy się wyłącznie na sobie. Jeste-
śmy popularni i naszym obowiązkiem jest 
pomagać, również w taki sposób. Wiem, 
że szpik oddali już Maciek Stuhr czy didżej 
Kalwi. Warto też zaznaczyć, że rejestracja 
jest doskonałą okazją do sprawdzenia swo-
jego stanu zdrowa. Za darmo można zrobić 
szczegółowe badania krwi – zachęca.

W życiu Kasi Bujakiewicz nieustannie 
przewija się wątek szczeciński. Sympatycz-
na aktorka mieszkała przed laty w Szczeci-
nie, pracowała w Teatrze Współczesnym. 
Obecnie jej główną projektantką jest szcze-
cinianka Sylwia Majdan.                               ak 
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asia Bujakiewicz sprzedała „w sie-
ci” swoją unikalną torebkę zrobioną 

z klocków. Pieniądze przekazała dla pod-
opiecznych Drużyny Szpiku. – Staram się 
pomagać jak tylko potrafię, mówi aktorka. - 
Chciałabym by ludzie zrozumieli, że odda-
nie szpiku ani nic nie boli ani nie kosztuje. 
Możemy jedynie uratować komuś życie.

– Mam taką zasadę: tam, gdzie jest mnó-
stwo fotoreporterów zawsze kombinuję 
i próbuję przemycić jakąś akcję. Zainspi-
rował mnie Brad Pitt, który od lat pomaga 
w podobny sposób – opowiada aktorka. 
– Kiedyś Yuliya Babich uszyła mi sukienkę 
Drużyny Szpiku (Drużyna Szpiku to grupa 
wolontariuszy działających bezinteresow-
nie na rzecz osób chorych na nowotwory 
krwi w szczególności na białaczkę – przyp. 
red.). Oczywiście można mnie było w niej 
zobaczyć. Sukienka była doskonałą promo-
cją drużyny. Teraz Marcin Kulak wpadł na 
pomysł, by przygotować torebką z takim 
samym napisem. Zaprojektowały ją i wyko-
nały dziewczyny z Agabag. Z torebką wy-
szłam podczas prezentacji ramówki stacji 
TVN. Wszystko było zamierzone i dokład-
nie przemyślane. Chodzi mi o jedną pro-
stą rzecz – by rozmawiać o tym, czym jest 

adek Kowalczyk po raz drugi wystar-
tuje w Mini Transat, najtrudniejszych 

regatach świata. W samotną podróż przez 
Atlantyk popłynie na pokładzie jachtu 
Ocean 650. Jednostka powstaje w szcze-
cińskiej stoczni Yacht Service.

- Już w 2011 roku, gdy skończyłem po-
przednie Mini Transat wiedziałem, że będę 
chciał to powtórzyć. Jest ku temu okazja – 
przyznaje Radek. – Budowa jachtu powoli 
dobiega końca. Już w kwietniu ma być go-
towy. Regaty startują we wrześniu, niemniej 
jednak muszę jeszcze przejść eliminacje. 
Zacznę w nich startować już w czerwcu we 
Francji. 

Ocean 650 budowane dla Radka będzie 
jachtem prototypowym. Zaprojektował go 
Etienne Bertrand.

- Projektuję tak, aby jachty były proste, wy-
godne w żegludze, lekkie i szybkie – mówi 
Etienne Bertrand. – Ocean 650 to początek 
nowej generacji kadłuba. Chcemy oczywi-
ście uzyskać jak najlepsze osiągi. Próby na 
modelach numerycznych potwierdziły, że 
to dobry kierunek. 

Jachty klasy Mini to jednostki przeznaczo-
ne do szybkiego żeglowania regatowego. 
Łupinki o długości zaledwie 6,50 m zapew-
niają zerowy komfort, wysoki poziom adre-
naliny oraz możliwość rywalizacji w jednej 
z najciekawszych klas na świecie, będącej 
przepustką do kariery oceanicznej.            ak

restiż nie próżnuje i cały czas się roz-
wija. Chcemy docierać wszędzie i na 

wszelkie sposoby. Dlatego miło nam poin-
formować, że uruchomiliśmy na naszej stro-
nie Prestiż TV. Dzięki „prestiżowej” telewizji 
prezentujemy wam relacje z różnych wyda-
rzeń, w których uczestniczymy bądź, które 
organizujemy. Jesteśmy tam, gdzie się coś 
dzieje interesującego, na imprezach kultu-
ralnych, wydarzeniach sportowych i spotka-
niach biznesowych. Nad wszystkim czuwa 
nasz człowiek Przemek Gołyński. Bądźcie 
czujni.                                                               ad
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Wielka gwiazda 
z wielkim sercem

Budują Ocean dla 
kowalczyka

prestiż TV 
wystartował!
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nież ekologiczny charakter produktu. – Bar-
dzo ważna dla nas jest jakość i chodzi tu 
zarówno o naszą pościel, jak i relacje, które 
nawiązujemy poprzez produkty – wyjaśniają 
Anna i Marta. – Zwracamy uwagę na kwestię 
ochrony środowiska i nawet takie elementy 
jak metka czy opakowanie wybrałyśmy tak, 
aby spełniły odpowiednie kryteria. Taki wła-
śnie jest YELEN.                                             ad

ogliśmy ostatnio w Szczecinie oglą-
dać jego projekty na Fashion Fruit 

2. Piotr Popiołek to młody, pochodzący ze 
Świnoujścia projektant mody. Tworzy ko-
lekcje zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

- Projekty wychodzące spod mojej ręki są 
unikatowe. Każda rzecz wykonana w jednym 
egzemplarzu. Ponadto istnieje możliwość 
szycia na miarę. Indywidualność jest najważ-
niejszym aspektem – mówi projektant.

W Szczecinie pokazał kolekcję „Ma Soli-
tude”, na którą złożyło się dwanaście sukie-
nek. Kolorystyka zawiera się w czerni, bieli, 
beżu, srebrze, złocie oraz niebieskim. Zdo-
bienia wykonane z kamieni Swarovskiego, 
naturalnych piór strusich i szklanych aplika-
cji.- Inspirują mnie najbardziej: emocje, lu-
dzie i sztuka. Zawsze filtruję te obszary pod 
względem autentyczności – tłumaczy Piotr. 
– Tak naprawdę na bodziec do stworzenia 
kolekcji składa się zawsze wiele elementów. 
Projektant ma na swoim koncie publikacje 
m.in. w amerykańskim MODO Magazine 
i Papercut Magazine. Pracował też nad ko-
stiumami do spektaklu w Teatrze Nowym 
w Krakowie.                                                      ad 

spółczesne kobiety cenią sobie 
oryginalność, wygodę i funkcjo-

nalność. Są silne i niezależne. O nich po-
myślały Kamila Mateuszczyk i Agnieszka 
Sawicka zakładając markę odzieżową 
Melismee. Do projektowania zainspiro-
wały je podróże. 

– Od kiedy pamiętamy snułyśmy plany 
o wspólnej firmie – stworzenie marki Me-
lismee jest spełnieniem naszego marzenia 
– połączeniem ogromnego zamiłowania 
i pasji do mody z wieloletnią przyjaźnią- 
mówią projektantki. – Dużo razem podró-
żujemy – najwięcej modowych inspiracji 
czerpiemy właśnie z ulic wielkich miast. 
Były już Nowy Jork i Barcelona. Kolek-
cja Melismee na wiosnę/lato 2015 inspi-
rowana jest magiczną stolicą Włoch – Rzy-
mem. 

W Melismee klasyczne kroje przeplata-
ją się z dziewczęcą szczyptą awangardy, 
Ubrania wykonane są z najwyższej jako-
ści materiałów, z zachowaniem dbałości 
o każdy szczegół i wykończenie. W ofercie 
marki, znajdują się zarówno bluzki, kok-
tajlowe sukienki, wygodne bawełniane 

niana pościel, którą chce cię otulić? 
Marka YELEN (yelenshop.com) to 

w stu procentach naturalne kołdry i po-
duszki w pięknych kolorach. – Zależało 
nam na stworzeniu produktu, który będzie 
łączył nowoczesny wygląd z trwałością. 
Chciałyśmy też, by YELEN, jako polski pro-
dukt, swobodnie konkurował z produkta-
mi na świecie – mówią właścicielki marki 
Anna Małecka i Marta Urbanek.

Po kilku testach len wygrał z innymi ma-
teriałami. – Mając dość „jednorazowości” 
wielu współczesnych produktów postawi-
łyśmy na materiał, któremu czas służy, który 
staje się coraz przyjemniejszy – tłumaczą. 
– Ponadto len doskonale wpływa na sa-
mopoczucie użytkownika, pomaga dobrze 
i zdrowo spać!

YELEN to połączenie klasyki ze współ-
czesnym wzornictwem. Istotny jest tu rów-
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Emocje na miarę

moda wielkich 
miast

spodnie. W najnowszej kolekcji przewa-
żają zwiewne szyfony i delikatne i miłe dla 
ciała satyny.

– Obecnie nasze projekty można ku-
pić w naszym sklepie internetowym 
www.melismee.com. Wkrótce będą rów-
nież dostępne w wybranych butikach sta-
cjonarnych i internetowych w Polsce – do-
dają projektantki.                                        ad
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Rozwodzimy się. I to szczególnie na wybrzeżu. Liderem jest 
Szczecin, a tuż za nim Trójmiasto. Takie dane opublikował portal 
mojapolis.pl. W obydwu miastach odsetek rozwodów w stosunku 
do liczby zawieranych małżeństw wynosi ponad 50%. Dane dotyczą 
okresu od 1999 do 2013 roku. Główne powody rozwodów - nie-
zgodność charakterów i niewierność. Dalej są alkohol i pieniądze. 
Z dużych miast rozwodom sprzyja też Olsztyn, Łódź i Wrocław (nie-
co poniżej 50%). Na drugim biegunie znalazł się Nowy Sącz, gdzie 
rozwodzi się zaledwie 7% par. Generalnie - poza dużymi miastami 
- można przyjąć, że skłonni do rozwodów są mieszkańcy północnej 
i zachodniej Polski, a odwrotnie wschodniej i południowej. 

Jest jednak szansa, że 
liczba rozwodów będzie 
spadać, bo Polacy posta-
nowili temu przeciwdziałać. 
Sposób jest najprostszy 
z możliwych.  Wg tego sa-
mego raportu - od 2008 
roku spada liczba ślubów. 
A jak nie było ślubu to nie 
może być rozwodu. Pewnie 
z tego powodu na ulicach 
dużych miasto pojawiły się 
billboardy z hasłem „Konku-
binat to grzech. Nie cudzo-
łóż“. Autorem tej „fantastycz-
nej“ kampanii jest Krajowy 
Ośrodek Duszpasterstwa 
Rodzin działający przy pol-
skim episkopacie. W zamy-
śle jego autorów jest zwró-
cenie uwagi na brak ślubów. 
I to się udało. Wątpię jednak 
czy skutek jest zgodny z za-
mierzeniem, bo kampania graficznie wygląda raczej jak reklama 
grzechu. Druga rzecz - wskazywanie palcem na osoby żyjące razem 
bez ślubu ma cechy stygmatyzacji. Podobny zabieg kościół próbo-
wał stosować wobec dzieci poczętych z in vitro. No i wreszcie sama 
ranga „problemu“ w kontekście wewnętrznych problemów same-
go kościoła i duchownych. Stąd na reakcję nie trzeba było długo 
czekać. W Szczecinie i Wrocławiu billboardy zostały przerobione. 
Słowo „konkubinat“ zastąpiono „pedofilią“. To się nazywa wzajem-

na ewangelizacja. Jest takie przysłowie „Kto pod kim dołki kopie 
sam w nie wpada...“

Co na to rzecznik praw obywatelskich? W swojej wykładni dyskry-
minacji ze względu na płeć określa, że dochodzi do niej w sytuacji 
“ograniczenia w dostępie do awansu zawodowego (…) ze względu 
na płeć”. Co najprościej oznacza wprost, że płeć nie powinna być 
w ogóle brana pod uwagę przy jakichkolwiek decyzjach związa-
nych z pracą. W tym kontekście działania ministra można określić 
jako walkę z dyskryminacją za pomocą… dyskryminacji. Zresztą, je-
żeli chodzi o sprawy płci w Europie już chyba w sumie nic już nie 

może zdziwić. W Szwecji, 
koło Sztokholmu otworzo-
no właśnie basen, gdzie 
oprócz przebieralni dla pań 
i panów znalazła się od-
dzielna dla “osób neutral-
nych płciowo”. Cokolwiek 
to znaczy, brzmi interesują-
co. Szczególnie w kontek-
ście dyskryminacji płci. 

Groźba katastrofy zawi-
sła nad naszym sławnym 
pendolino. Koło miejsco-
wości Herby (na trasę Czę-
stochowa - Lubliniec) bo-
bry zaczęły budować tamy, 
co powoduje spiętrzenie 
wody. Podmywane są nie-
dawno zbudowane tory 
(m.in. właśnie pod pendo-
lino). Zalaniem grozi też 
nastawnia. PKP już podjęło 
interwencję. Mirosław Sie-

mieniec, rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A w roz-
mowie z dziennikiem Polska The Times zapewnił o stałym kontakcie 
z bobrami: „Aby ograniczyć działania bobrów - zwierząt objętych 
ochroną, których w tym terenie przybyło, kilka tygodni temu zor-
ganizowaliśmy spotkanie oraz wystąpiliśmy do leśnictwa i RDOŚ. 
Jesteśmy z nimi w bieżącym kontakcie, by w zgodny z przepisami 
sposób, utrzymać właściwe warunki wokół linii kolejowej” - mówi 
Siemieniec. 
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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.



W podszczecińskiej Stepnicy może powstać muzeum… świń. 
Ale nie warchlaków, tuczników, knurów i loch, albo ich ludzkich 
odpowiedników, których każdy z nas, na pewno, spotkał w ży-
ciu na swej drodze. Chodzi o trzy i pół tysiąca figurek, zabawek 
i skarbonek przedstawiających świnie. Kolekcja należy do jednej 
z mieszkanek Stepnicy. W jej skład wchodzą porcelanowe, drew-
niane i pluszowe świnki z kilkudziesięciu krajów. Niektóre z nich są 
nawet poświęcone przez księdza. Władze miejscowości chcą prze-
nieść kolekcję do specjalnie utworzonego muzeum świni. Wniosek 
o dofinansowanie trafił już do Brukseli. Jeśli Unia Europejska się 
zgodzi, to muzeum powstanie 
w przyszłym roku. Chcielibyśmy 
zobaczyć minę unijnego urzęd-
nika na którego biurko trafi ten 
wniosek. Pewnie będzie się 
głęboko zastanawiał i nerwowo 
rozglądał dokoła czy przypad-
kiem ktoś nie chce mu "podło-
żyć świni".

Saperzy 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu co ja-
kiś czas muszą zajmować się 
niemieckimi niewybuchami np. 
bombami głębinowymi z cza-
sów drugiej wojny światowej, na 
które trafiają robotnicy moder-
nizujący Kanału Piastowskiego, 
w pobliżu przeprawy promowej 
w Karsiborze. Utrudnia to m.in. 
przeprawę promową. A w ubie-
głym roku w wodach okalających 
Świnoujście znaleziono 100 niewybuchów. Nic więc dziwnego, że 
władze miasta podobno ruszają z nową kampanią promocyjną 
pod hasłami: "Bombowe miasto", "Nie wsadzimy cię na minę", 
"Lepsza w Świnoujściu bomba, niż na Karaibach powietrzna trąba", 
"Wakacje w Świnoujściu? Dla mnie bomba!"

Na lotnisku w Goleniowie wylądował pewien tajemniczy obiekt 
latający. Była to awionetka nazywana Air Korwin One. Bo po Polsce 
podróżował nią Janusz Korwin-Mikke – kandydat na prezydenta 
Polski. Polityk nie siedział za sterami, miał do dyspozycji swoje-
go pilota. To kolejne ciekawe i niespotykane zjawisko na polskim 

niebie w ostatnich tygodniach po zorzy polarnej oraz zaćmieniu 
Słońca.

A propos zaćmienia Słońca. Doszło do niego w piątek 20 marca. 
W pełnej okazałości – o godzinie 10 minut 50.  Wtedy tarcza Księży-
ca zasłoniła trzy czwarte powierzchni Słońca. W Szczecinie zjawisko 
to było widoczne w godzinach od 9.40 do 12. O tym, że do tego 
dojdzie zapowiadały już inne znaki m.in. psy wyły po nocach, w cen-
trum miasta zabrakło ciepłej wody, a szczeciński ZWiK podniósł ceny 
wody i ścieków. Zaćmienie Słońca nie wpłynęło jednak jakoś zna-

cząco np. na postawę lokalnych 
polityków, którzy nadal jedną 
ręką poklepują się przyjacielsko 
po plecach jednocześnie trzym-
jąc w drugiej siekierę, topór, 
tasak, nóż, sierp, młot, ciupagę,  
brzytwę, piłę spalinową, czy też 
podsłuchy z jakiejś knajpy (nie-
potrzebne skreślić). 

Polskie tajne służby spraw-
dzą budowę gazoportu w Świ-
noujściu. Na taki pomysł 
wpadli posłowie komisji ds. 
kontroli państwowej. Bo chcą 
się dowiedzieć czy opóźnienie 
w budowie gazoportu nie są 
wynikiem sabotażu włoskich 
wykonawców terminalu po-
wiązanych z rosyjskim potenta-
tem gazowym – Gazpromem. 
Według naszych informacji, to 

prawda. Włosi przy budowie, do łączenia elementów terminala, 
używali ciasta na pizzę, pierożków gnocci, risotta oraz makaronu. 
A całą operację opatrzyli kryptonimem "Bordello bum, bum". 

Ujednolicenie czeka ogródki na szczecińskim Deptaku Bogu-
sława. Wszystkie będą takie same. Zdaniem magistratu poprawi 
to estetykę ulicy. Wyjątkowy pomysł. Dlatego wszystkie kamienice 
na deptaku powinny być w tym samym kolorze, wszystkie knajpy 
proponować te same potrawy i te same trunki, a ludzie powinni 
przychodzić do nich w takich samych ubraniach oraz fryzurach. Jak 
w Chinach za czasów Mao Tse Tunga.

Ry
su

nk
i: 

Gr
ze

go
rz

 D
ol

ni
ak

oKiem
felieton 17 

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.



Muzyczny 
feniks

ROzmawiał: DanieL ŹRóDLewski

Joanna prykowska - piosenkarka, autorka tekstów, socjolog, anglistka. wielką karierę 
zrobiła jako frontmenka pamiętanego wciąż zespołu Firebirds. potem... znikała, by 
wielokrotnie powracać, by znów zaskakiwać i przede wszystkim czarować głosem 
o niezwyklej, charakterystycznej barwie. bo Joanna jest osobą niezwykle barwną 

i wrażliwą. w rozmowie z prestiżem opowiada o owej wrażliwości, 
bez której jej muzyka nie była taką, jaką była, jest i będzie!

temat z oKładKi18 
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esteś jak feniks co wciąż na nowo się ro-
dzi. Zacznijmy od najnowszego, co tylko 
potwierdzi starsze - wydajesz płytę.

Mam nadzieję, ukaże się jeszcze przed 
wakacjami, trwają rozmowy z dwoma wy-
twórniami, ale nie podam ich nazw, bo 
na kogo wypadnie na tego bęc. Podam 
za to tytuł - to będzie „Aniela”.

Pozostajesz wierna swojej muzycznej stylistyce?
Nagraliśmy dziesięć utworów, sześć po polsku i cztery w języku 

angielskim. Stylistycznie jest bardzo oszczędna. Postawiliśmy na 
prostotę. Pozostawiliśmy mnóstwo przestrzeni, za to bardzo mocno 
wyeksponowany jest mój wokal. 
Jest chyba takie nowe określe-
nie, które by tu pasowało - Indie 
pop eko rock. Na płycie słychać 
gitary, fortepian, saksofony jest 
nawet sekcja dęta. 

A „o czym” to będzie płyta?
Jest mnóstwo ładnych bal-

lad… tym razem również w języku 
angielskim, ale za to z lokalnym 
zacięciem. Jest piosenka „Home” 
o moim dzieciństwie, które ra-
zem z moim bratem spędzaliśmy 
na niebuszewskich podwórkach. 
Taka moja retrospekcja, sięgam 
do czasów podwórkowych wo-
jen, biegania po krzakach, po 
dachach... jest o mojej babci 
i o tym, że nie zawsze słuchaliśmy 
rodziców. Jest też utwór, już po 
polsku, bardzo wyjątkowy - opo-
wieść o Cyppku - słynnym rzeźni-
ku z Niebuszewa. To był pan nie-
mieckiego pochodzenia, który 
po wojnie handlował mięsem na 
bazarze w miejscu dzisiejszego 
Manhattanu. Szybko okazało się, 
że jest to mięso… niekoniecznie 
zwierzęce. On rzekomo zabijał 
dzieci. Jak już go pojmano, to 
spuszczono wodę z Rusałki i tam 
było mnóstwo czaszek na dnie… 
makabra. Ale piosenka oczywi-
ście ubrana jest w moją opo-
wieść, sama postać jest praw-
dziwa, a reszta to już moja wyobraźnia. Wyszła taka ballada rodem 
z Nowego Orleanu - wspaniała sekcja dęta, fajne instrumenty i to 
naprawdę brzmi jak czarna muzyka, ale taka jest ta opowieść. 

A kim jest tytułowa Aniela? Też ma jakiś pierwowzór?
To w ogóle jedna z piosenek, która chyba będzie singlem. A jest 

to kobieta, która chciała uczynić świat lepszym. Każdy może się z nią 
identyfikować, to taka kobieta, która pomaga wszystkim w potrze-
bie czy to zwierzętom czy ludziom. Pomaga wbrew wszystkiemu 
- wbrew trudnościom, wbrew ludziom, którzy z niej szydzą… Po-
znałam w swoim życiu kilka osób, które mogłyby być taką Anielą. 
I wiesz, chyba częściej pomagali nie ludziom, ale zwierzakom wła-
śnie. Ja nie ukrywam, że mam do zwierząt wielką słabość. Znajomi 

mi to często wytykają. Ale ja im mówię, że każdy ma swój taki po-
mocowy target. Jedni pomagają dzieciom, inni bezdomnym, a ja 
jestem wrażliwa na zwierzaki. Mieszkam teraz w Wielgowie, obok 
mieści się Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ostoja”, znam oso-
biście pana Michała Kudawskiego, który o każdej porze dnia i nocy 
jedzie do rannej sarny czy potrąconego łosia. To człowiek z wielką 
pasją, to taka trochę Aniela właśnie. 

Skąd u Ciebie ta miłość do zwierząt, czy przyrody w ogóle?
Szczerze? Nie wiem. Ja się taka urodziłam i im jestem starsza to 

się jakoś nasila. Nie skamieniałam, nie zakrzyczałam tej swojej wraż-
liwość, tam gdzie mogę to pomagam, może nie zawsze fizycznie, 
ale tam gdzie mogę chociaż przekazuję pieniądze. Wiem, że nie 
zbawię całego świata, ale to jest takie gadanie, podoba mi się, że 
mogę przynajmniej stworzyć swój własny lepszy mikrokosmos i jak 
jest więcej takich jak ja można wiele zdziałać. 

A skąd w Tobie miłość do muzyki?  
Odpowiem przekornie - jak byłam malutką dziewczynką to mia-

łam taki wózeczek z lalką i jak 
mamusia mówiła: chodź po-
gramy na pianinie, to brałam 
ten wózeczek i tak o to pianino 
waliłam (śmiech) i podobno 
krzyczałam, że nigdy w życiu 
żadnego pianina, nigdy w życiu! 
Mama mówi mi dziś, że nie na-
uczyła mnie grać na pianinie, bo 
nie chciałam. To ja jej mówię, że 
małe dzieci mało co chcą i trze-
ba je zmuszać, ale to się wie do-
piero po latach… Do dziś mam 
żal do rodziców, że mnie nie 
zmusili do tego pianina. 

A śpiewanie?
Od wczesnych lat dzieciń-

stwa wiedziałam, że chcę być 
piosenkarką. Stałam w łazience 
i śpiewałam przed lustrem albo 
otwierałam okno na podwórko 
i śpiewałam, darłam się. A pu-
blicznością byli sąsiedzi…

Nie masz muzycznego wy-
kształcenia?

Nie robię tego zawodowo, to 
jest moja pasja, moje hobby… 
Z wykształcenia jestem socjolo-
giem i anglistą. Chociaż anglisty-
ka przydarzyła się ze względu na 
miłość do śpiewania, bo wymy-
śliłam sobie, że będę śpiewała 
po angielsku piosenki albo, że 
być może napiszę w tym języku 

książkę. Zresztą ja kocham ten język. I tu znów muzyka się pojawia 
- w  tym języku śpiewali przecież moi muzyczni idole - Kate Busch, 
Suzanne Vega, artyści z wytwórni 4AD czy Depeche Mode. Sama tłu-
maczyłam teksty i to był mój sposób na naukę angielskiego. Miłość 
do języka przez muzykę i odwrotnie. 

A socjologia?
Tutaj chyba zaważyła ciekawość człowieka i tych wszystkich zja-

wisk, które się w społeczeństwie zdarzają, jakieś takie opisywanie 
rzeczywistości. Idąc na socjologię szukałam odpowiedzi na wiele 
ważnych pytań, wydawało mi się, że właśnie na studiach znajdę od-
powiedzi i… oczywiście nie znalazłam (śmiech), ale na pewno po-
głębiłam pole swoich poszukiwań. 

j
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Wtedy też zaczęłaś śpiewać na poważnie?
Takie nasze garażowe granie… już częściowo z ekipą późniejsze-

go Firebirds. Miałam wtedy jakiś okres buntu, to moje śpiewanie 
było takim kopniakiem wymierzonym rzeczywistości. Pamiętam te 
pierwsze piosenki, które na szczęście nie ukazały się na żadnej pły-
cie, że w mym pokoju ciemność, czarne ściany, nic mnie nie cieszy. 
Generalnie to było coś potwornego, ale o dziwo to się podobało, 
były nawet koncerty w domach kultury w Gryfinie czy Stargardzie.  
Po prostu fajnie brzmiał mój głos i tyle. Później nagraliśmy pierwszą 
płytę - „Desire”.

I ta okazała się furtką do wielkiej kariery?
Tak to było nasze dzieło od początku do końca, ale nie wiedzie-

liśmy jeszcze, co to jest produkcja płyty, jak zaaranżować te utwory 
by były atrakcyjne dla słuchacza. 
Na jeden z koncertów we Free 
Bluesie przyjechał menadżer 
wytwórni Polygram. Potem skon-
taktował się z nami i powiedział, 
że im się podoba jak gramy i że 
wydadzą nam płytę. Kolejne 
spotkanie było już z panią Kata-
rzyną Kanclerz, która była wtedy 
wielkim guru, trzęsła muzyczną 
sceną w Polsce. Padła propo-
zycja, że wyprodukuje ją Edyta 
Bartosiewicz. Jej upór i wizja ar-
tystyczna spowodowały, że pio-
senki na „Kolorach” miały taki 
a nie inny kształt. Płyta okazała 
się wielkim sukcesem. 

Z dnia na dzień stałaś się mu-
zyczna gwiazdą. Jak wspomi-
nasz ten czas?

To było kompletne szaleństwo. 
Teledyski, koncerty, wywiady… 
strasznie wtedy zachłysnęliśmy 
się tym wszystkim, myśleliśmy, że 
to będzie trwało wiecznie, że ge-
neralnie jesteśmy tak fajnym ze-
społem, że tak świetnie gramy…

Oho, coś gorzko się robi…
To było widać przy kolejnej pły-

cie „Trans”, gdzie faktycznie wyda-
wało nam się zbyt dużo. Zabrakło 
nam pokory, wydawało nam się, 
że jesteśmy w stanie sami nagrać 
świetną płytę, że nikogo nie potrze-
bujemy, nikt nam nie będzie mówił jak mamy to robić. Mieliśmy w ze-
spole ogromne spięcia, nie mogliśmy się dogadać i… skończyło się.  

Płyta „Trans” oczekiwana była z wielkimi nadziejami, a wyszło 
jakoś tak, że z popowego, otwartego grania zaczęliście się „za-
wężać”. 

„Trans” to jest bardzo ładna płyta, bardzo poważna i strasznie 
długa. Ile tam utworów, ile ja tam mam do powiedzenia, w każdej 
piosence poruszam inny problem - od zabójstw wśród nastolatków 
z dobrych domów po transseksualizm. Dziś myślę, że może za wcze-
śnie było na takie tematy. To był rok 1998. To była bardzo odważ-
na piosenka. Ja tam śpiewam „(…) mój jedyny nie ma żony dzieci 
mieć nie będzie też (…) Skandal, krzyczą wszyscy świat zwariował”. 
Patrz mamy rok 2015, ile czasu minęło, a Polska to wciąż homofo-
biczny kraj. Ostatnio dostałam na Facebooku wiadomość od - teraz 
już chłopaka - napisał do mnie pewien fan transseksualista: „Cześć! 
Twój trans ma teraz 31 lat i bardzo dziękuje za tę piosenkę.” Kurczę, 
jakie to niebywałe i fajne. 

Czy wielki sukces Firebirds przełożył się na kasę?
Kompletnie nie! Promocja „Kolorów” pochłonęła ogromne pie-

niądze, myśmy nie mieli wglądu w te budżety, ale generalnie na 
płycie samej w sobie nic nie zarobiliśmy. Płyta musiała się sprzedać, 
zarobić na firmę, a artyści… niekoniecznie. Zarabialiśmy na koncer-
tach i Zaiksie, ale to nie były nie wiadomo jakie pieniądze, chociaż 
było całkiem nieźle. Szastałam kasą na maksa, na lewo na prawo… 
Świetnie się bawiłam, imprezowałam, ale żebym sobie kupiła fajne 
samochody czy apartamenty to nie jest ten pułap, kompletnie nie. 

Show business Cię nie wciągnął?
Nie miałam jego świadomości, nie wiedziałam, że o to trzeba tak 

dbać, że trzeba znać tego pana i tą panią, z tym trzeba wypić wód-
kę, a z tym nie. Myślałam, że sam talent wystarczy. Mnie to w ogóle 

nie interesowało i do tej pory nie 
interesuje, może dlatego ja tu ci-
chutko w tym Szczecinie… 

Ne żałujesz?
Nie. Nic a nic. Ale i tak jestem 

rozpoznawalna… wiesz to jest 
niesamowite, że idąc do jakie-
goś marketu pani w kasie mówi 
- „Boże, ja panią znam. Pani śpie-
wa w tym zespole, poznałam 
panią po głosie”. Ja nie wiem 
czy mam się cieszyć czy płakać, 
bo czy to znaczy, że mam tyle 
zmarszczek i tak się zmieniłam, 
że poznają mnie tylko po głosie 
(śmiech). Cieszę się, że ludzie 
pamiętają moje płyty i moją 
muzykę. To znak, że ta muzyka 
jest tak uniwersalna… mam na-
dzieję, że tak będzie z nowym 
krążkiem. 

Gdzie szukasz inspiracji do 
swoich tekstów? 

Teraz szukam w sobie, wcze-
śniej gdzieś na zewnątrz. Widzę 
te wszystkie zakrzywienia. Dziś 
wydaje mi się, że piszę i śpie-
wam o tym, co mnie irytuje, 
a dużo rzeczy mnie irytuje. Jest 
też o tym z czym się w życiu 
pogodziłam, jest o rzeczach na 
które nie mamy wpływu, ale ja 
wciąż próbuję to odczarować 
i udowodnić, że tak nie jest. 

Po rozpadzie Firebirds zupełnie zniknęłaś, co się z Tobą wtedy 
działo?

W 1998 roku nagrałam z Firebirds ostatnią płytę, potem była 
jeszcze współpraca z zespołami Millenium i Hedone. Skończyłam 
Kolegium Języków Obcych i zaczęłam uczyć w szkole. Potem przy-
darzyła się Krypta. Dwa fantastyczne spektakle muzyczne - „Sens 
życia według Tiger Lillies” i „Opowieści miłosne” według piosenek 
Nicka Cave’a. Świetnie się w tym odnajdywałam, to były moje reje-
stry, to było moje śpiewanie, to było gdzieś tam moje wykrzyczenie 
tej niezgody na trudny świat. Wszystko się zgadzało.

Skądinąd wiem, że zmagałaś się z nową rolą - myślę o sztuce 
aktorskiej.

To było straszne! Ja mogę śpiewać, mogę krzyczeć do tego mi-
krofonu, ale jak ja miałam zrobić jakiś gest czy przytulić się do Pa-
wickiego na scenie i udawać ze to ten jedyny to mnie taki paraliż 
ogarniał. Kompletne szaleństwo.
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po sukcesie Firebirds szastałam kasą na 
maksa, na lewo na prawo… Świetnie się 
bawiłam, imprezowałam, ale żebym sobie 
kupiła fajne samochody czy apartamenty 
to nie jest to ten pułap, kompletnie nie. 

foto: Panna Lu
mua: Joanna Brzezińska 

stylizacja: Joanna Beckwith  www.job-clothing.com



Po teatralnej przygodzie znów zniknęłaś.
No ja już tak chyba mam… Dzięki Bogu są gdzieś tam ludzie, 

którzy mnie pytają kąśliwie - Jak ty się rozliczysz z tych talentów 
zmarnowanych? Miałam chwile, że myślałam, że nie będę już śpie-
wać, nie będę pisać. Świat zrobił się strasznie gruboskórny i w tym 
zderzeniu z moją wrażliwością to nie ma sensu… Ale za chwilę 
przychodzą myśli, że jestem pewna, że znajdzie się choć kilka osób 
o podobnej wrażliwości i że warto. I ta nadzieja zaowocowała „Ja-
śniebajką”. To była tak naprawdę moja pierwsza płyta! Stworzona 
w wielkiej symbiozie ze Zbysz-
kiem Szmatłochem. To była płyta, 
która powstała z moich głębokich 
przemyśleń, nostalgiczna, reflek-
syjna, filozoficzna. U mnie balansu 
brakuje. Za dużo duszy, za mało 
cielesności (śmiech).

Płyta dobrze przyjęta, ale suk-
cesu „Kolorów” nie powtórzyła?

Trochę może za miękka była na 
te twarde, ostre czasy… Może dla-
tego trochę umknęła uwadze, ale 
nic to. Nagrałam, zrealizowałam, powiedziałam co chciałam powie-
dzieć. Płytę wydaliśmy niemal własnym sumptem, była to bardzo 
szczecińska realizacja – świetni artyści i fantastyczna pomoc Urzędu 
Miasta, który nas dotował. 

Dość o karierze, pogrzebmy w Twojej prywatności. Co słychać?
Nastąpiły wielkie zmiany w moim życiu.  Jestem mamą. To późne 

macierzyństwo. Trudna, ale piękna decyzja.

Dlaczego trudna?
Jak miałam dwadzieścia parę lat twierdziłam, że nie chce mieć 

dzieci, że to tylko obowiązki. Byłam pewna, że to nie dla mnie. Moja 

mama wciąż mi mówiła, że przecież muszę mieć dziecko, a ja jej od-
powiadałam, że ja muszę śpiewać, a nie jakieś dzieci…. Lata mijały 
i moje myślenie zaczęło się zmieniać. Nie miałam instynktu macie-
rzyńskiego, nie nachylałam się nad wózeczkami dzieci znajomych 
i nie robiłam kuci kuci. Zastanawiałam się czy będę umiała zrezy-
gnować z tego co mam, czy nie powiem, że zafundowałam sobie 
trochę taki obóz… silniejsze jednak było to, że muszę spróbować. 
Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na ten krok. Jestem szczę-
śliwa. Widzisz kogoś, kto staje się trochę tobą, z dnia na dzień… 

Naśladuje twoje gesty twoje sło-
wa. Wcale go tego nie uczysz, 
a to się dzieje. To jest największa 
nagroda za ciepło i miłość. Mało 
tego wychowując takiego małe-
go człowieczka masz wpływ na 
przyszłość, to ty go kształtujesz..

 
Ach ta socjologia!
Chyba musze o tym piosenkę 

napisać. Wiesz, mam w domu 
trójkąt bermudzki - kuchenka 
- pralka - zmywarka.  Te ciuchy 

mnie przysypią (śmiech). Jest jeszcze coś co mnie przeraża. To 
starzenie się moich rodziców. Nie umiem tego zaakceptować. Nie 
mogę się pogodzić z chorobą mamy, ze starzeniem się ojca. Ale 
ktoś to świetnie wymyślił, że w pewnym momencie pojawiają się 
dzieci. One łagodzą skutki odczuwania starzenia się osób tobie bli-
skich. Pojawienie się dziecka w życiu odwraca nieco moją uwagę 
od tego…  

Myślisz w takim momencie o starości?
Nie no co ty, mnie to ominie (śmiech). 
I tym optymistycznym akcentem wiecznie młodej Joannie Pry-

kowskiej - dziękuję za rozmowę. 

temat z oKładKi22 

nie miałam świadomości czym jest 
showbiznes, nie wiedziałam, że o to trzeba 
tak dbać, że trzeba znać tego pana i tą panią, 
z tym trzeba wypić wódkę, a z tym 
nie. myślałam, że sam talent wystarczy..





lUdzie24 

toMasz MakoWiecki 
uciekłeM ze Świecznika

na polskim rynku fonograficznym nie było go od 6 lat. tyle czasu minęło od wydania
ostatniej płyty. powody były prozaiczne. tomasz makowiecki, bo o nim mowa, założył 

rodzinę z Reni Jusis, na świecie pojawiła się dwójka ich dzieci i przede wszystkim 
tworzył i koncertował z silver Rocket, nO! nO! nO! i Danielem bloomem. po 6 latach 

wrócił we wspaniałym stylu, pełen zapału do dalszej pracy i muzycznej aktywności. 
w szczecinie wystąpi 21 kwietnia w kafe Jerzy.

aUtOR: Rita aniOłOwska / FOt. baRtOsz mODeLski



yszedłeś z komercyjnego programu 
jakim był „Idol”, jednak w ostatecz-
ności postawiłeś się mainstreamowi 
robiąc swoje. Trudno było?

Ciężko było z tego zrezygnować 
jednocześnie pozbywając się łatki 
chłopaka z popularnego programu, 

lecz postanowiłem robić swoje. Miałem to szczęście, że spotkałem 
na swojej drodze świetnych artystów, z którymi mogłem współpra-
cować, koncertować i produkować płyty. Z premedytacją uciekłem 
ze świecznika na poczet konsekwentnej realizacji własnych planów. 
Po dziś dzień jestem wierny swoim założeniom.

W październiku miała miejsce premiera twojego najnowszego 
albumu „Moizm”. Płyta ma w sobie dużo spokoju, przestrzeni oraz 
dojrzałości, czy tak właśnie gra dusza męża i ojca?

Ten album to moje trzecie dziecko. Na pewno jest on mocno 
przemyślany i dojrzały, choćby z tego względu, że minęło sporo 
czasu od kiedy zacząłem nad nim pracować...

Ciąża przenoszona?
Dokładnie to ponad 3 lata, w trakcie których wydarzyło się mnó-

stwo rzeczy. Założyłem rodzinę, urodziły mi się dzieci. Ciekawe jest to, 
że w przeciągu ostatnich lat nie miałem w sobie tego spokoju, dopie-
ro płyta „Moizm” dała mi ujście. Ma w sobie to czego mi tak bardzo 
przez lata brakowało i dopiero teraz osiągnąłem satysfakcjonujący 
mnie stan, spokój i przestrzeń, którą - jak mówisz - słychać na płycie.

Jednak wierze, iż jako zodiakalny bliźniak posiadasz swoją al-
ternatywną odsłonę, a „Moizm” to nie tylko oaza spokoju.

Kiedy słuchasz tej płyty, pojawia się klamra. Na początku 10 mi-
nutowe „Dziecko księżyca”, gdzie słyszymy przepiękne solo Józe-
fa Skrzeka. Zaczynamy bajecznie, anielsko i seksownie, natomiast 
koniec płyty, gdzie pojawia się Władysław Komendarek jest pełen 
niepokoju, nieco epileptyczny. To właśnie moje alter ego. Pomimo 
faktu, że jestem introwertykiem, miewam momenty gdzie pojawia 
się temperament i odrobina szaleństwa. Mam nadzieje, że obie 
osobowości są słyszalne na płycie.

Czy „moizm jest” filozofią funkcjonującą na co dzień w twoim 
życiu?

To raczej credo, z którym się utożsamiam. Jestem pacyfistą, sta-
ram się być szczery i autentyczny wobec siebie, innych i tego same-
go oczekuję w zamian. Nie lubię rywalizacji. Jestem osobą poszu-
kującą w życiu i w tworzeniu. Nie jestem materialistą, więc w dużej 
mierze moizm funkcjonuje w życiu.

Moizm to m.in. bezwarunkowa miłość do ludzi. Jak to założenie 
realizujesz w życiu?

Nie przesadzałbym z tą bezwarunkową miłością. Lubię ludzi. Lu-
bię z nimi rozmawiać, pracować, dzielić się. Przy pierwszych kon-
taktach z nowo poznanymi ludźmi bywam dość zdystansowany, co 
może nie być dobrze odbierane. 

Mówisz, że lubisz ludzi, a co ciebie w nich tak fascynuje?
Chyba to, że tak bardzo różnimy się od siebie. To, że jesteśmy tak 

bardzo złożeni i skomplikowani. To naprawdę fascynujące. 

Czy uważasz się za osobę łatwą we współpracy? 
Myślę, że to pytanie nie do mnie. Podejrzewam, że początki 

współpracy ze mną dla kogoś nowego mogą być dość ciężkie. Nie 
jestem poukładanym gościem, który ma wszystko rozpisane i za-
planowane i raczej nigdzie się nie śpieszę. Na szczęście pracuję 
z tymi samymi ludźmi od wielu lat, więc zdążyli się przyzwyczaić. 
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Odnośnie pracy z ludźmi, od wielu lat trzon twojej kapeli to mu-
zycy z Trójmiasta, Pat Stawiński i Kuba Staruszkiewicz. Czy zatem 
Trójmiasto dobrymi instrumentalistami stoi?

Akurat mam to szczęście, że gram z najlepszymi! Szkic i pierwszy 
zarys „Moizmu” powstał 3 lata temu, kiedy wyjechaliśmy na Kaszu-
by, 60 km za Gdynią. Wcześniej każdy robił swoje projekty, w pew-
nym momencie stwierdziliśmy, że stęskniliśmy się za sobą i wspól-
nym graniem. Wynajęliśmy chatę, zamknęliśmy się na cztery spusty, 
rozstawiliśmy sprzęt i spędziliśmy miło czas, kompletnie bez presji 
i oczekiwań.

Na zasadzie ciszy i hałasu dobrałeś swoich współautorów na 
płytę. Czy również w codziennym życiu dobierasz ludzi, którzy cię 
równoważą? 

Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Dobieranie ludzi jakoś źle 
brzmi. Ja raczej przebywam z ludźmi. Spędzam czas z osobami, 
z którymi jest mi dobrze, z którymi często rozumiem się bez słów. Je-
śli potrafisz z kimś choć przez dziesięć minut pomilczeć i nie jest to 
krępująca cisza, to znaczy, że jest to wyższy stopień porozumienia.

Materiał kończyłeś i dopracowywałeś przez 3 lata, mimo wszyst-
ko nie starczyło Ci czasu na napisanie własnych tekstów, dlaczego?

Marek Jałowiecki za wysoko ustawił mi poprzeczkę.

Mimo wszystko wydają się być niesamowicie z Tobą tożsame.
Bo są! Z Markiem, który pisał polskie teksty znamy się od lat. 

Mamy taką zasadę, że komponując dany numer, wysyłam mu szkic, 
dodatkowo opisując przy tym towarzyszące mi emocje, obrazy, 
które mam przez oczami. Odnoszę wrażenie, że jesteśmy gośćmi 
o podobnej wrażliwości. W momencie kiedy on odsyła mi gotowy 
tekst ja odbieram go jako swój. To niesamowita umiejętność z jego 
strony, bądź też mamy ze sobą grubą nić porozumienia. Przykłado-
wo tekst „Na szlaku nocnych niedopałków” jest stuprocentową pio-
senką o mnie! Mówiąc szczerze i otwarcie, ja na tej płycie robiłem 
mnóstwo rzeczy od produkcji, przez realizacje, aranże, nagrywanie, 

edycje, na noszeniu instrumentów i kabli kończąc. W pewnym mo-
mencie znając ten materiał, przesłuchując go po raz setny - kom-
pletnie tracę dystans. W tej sytuacji wolę opowiedzieć to Markowi,  
jest to dla mnie dużo wygodniejsza sytuacja. Gadamy wtedy godzi-
nami przez telefon. Poza tym on jest poetą. Ja muzykiem.

Natomiast niebanalnie długo zmusiłeś nas do czekania na twój 
materiał. Czy nie miałeś presji ze strony wytwórni?

Oni wiedzieli, że kiedy będę gotowy to się odezwę. Bez zbęd-
nego ciśnienia. W między czasie powstało kilka muzycznych pro-
jektów, którym byłem oddany. Teraz mam ogromną ochotę robić 
rzeczy spontaniczne, intuicyjne, szybkie. Myślę już o swojej kolejnej 
płycie: studio, dwa tygodnie, działasz i wydajesz!

Materiał powstał z tęsknoty i miłości?
Można tak powiedzieć. Siedzieliśmy, paliliśmy ogniska, a wie-

czorami rozmawialiśmy, graliśmy i nagrywaliśmy po kilka godzin 
improwizacji, które bazowały na pomysłach każdego z nas. Goto-
wy materiał zebrałem na dysku i przesłuchiwałem w poszukiwaniu 
co ciekawszych fragmentów, nad którymi można było dalej pra-
cować. W zasadzie Kuba, Patryk i Olek Świerkot czynnie uczestni-
czyli w powstawaniu tej płyty. Byli mocno zaangażowaniu, dlatego 
są też po części jej współautorami. Teraz przygotowujemy się do 
wspólnej trasy.

No właśnie w życiu muzyka są dwa etapy. Pierwszy to sam pro-
ces powstawania płyty, drugi to ten kiedy gotowy materiał można 
zacząć prezentować szerszej publiczności podczas koncertów. 
Który jest bliższy twemu sercu?

Zdecydowanie koncerty! Zastanawiałem się niedawno nad tym 
i granie koncertów to nagroda za wielogodzinne siedzenie w stu-
dio, prace nad materiałem i grzebanie w utworach. Granie na żywo 
i wyjście z gotowym materiałem do ludzi jest zwieńczeniem tej pra-
cy. Jest to najlepsza forma przekazu. Praktycznie zajmuje się muzy-
ką po to, aby grać koncerty!

Jestem pacyfistą, staram się być 
szczery i autentyczny wobec siebie, 
innych i tego samego oczekuję 
w zamian. nie lubię rywalizacji. 
Jestem osobą poszukującą w życiu 
i w tworzeniu. nie jestem też 
poukładanym gościem, który ma 
wszystko rozpisane i zaplanowane 
i raczej nigdzie się nie śpieszę.
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Jak zaczął się twój muzyczny romans z Thomasem Dybdah-
l’em?

Dybdahla poznałem 5 lat temu, kiedy pierwszy raz przesłucha-
łem płytę „One day you’ll dance for me New York City” i tak mnie 
trafiło, że miałem ochotę spakować wszystkie instrumenty, wszystko 
co mam i przestać zajmować się muzyką - to było tak dobre! Bar-
dzo emocjonalne. Mam jego wszystkie poprzednie płyty poprzez, 
które przemawia ta niesamowita wrażliwość muzyczna. Kunszt pod 
względem kompozycyjnym, wykonawczym, emocjonalnym. Po-
siada on umiejętność, której brakuje większości muzyków. Potrafi 
stworzyć taki poziom ciszy, który powoduje w słuchaczu niesamowi-
ty poziom skupienia. Było to dla mnie mocno odkrywcze.

A Sebastien Tellier jest kolejnym po Gainsbourgu Francuzem, 
którego fascynacji uległeś?

Zachwyciłem się nim po usłyszeniu piosenki „La Ritournelle”, któ-
ra kojarzy mi się z Chopinem. Od tamtego momentu romansujemy. 
Miał słabsze i lepsze momenty. Ja ogólnie fascynuję się muzyką 
francuską, podoba mi się ich estetyka, współczesna elektronika, 
oraz właśnie wspomniany Gainsbourg, którego jestem wielkim fa-
nem.

Czy zdarzają Ci się sentymentalne podróże do swoich własnych 
muzycznych albumów?

Szczerze mówiąc nie. Zdarzają się natomiast takie sytuacje, że 
ktoś zmusi mnie do wysłuchania starych rzeczy. Słucham ich i myślę, 
że wszystkie bym zmienił. Taka obserwacja samego siebie.

Jakbyś oglądał swoje stare zdjęcia?
Patrzysz na nie i zastanawiasz się: „W co ja byłem ubrany!”.

A wiemy, że teraz lubisz się nosić i prowadzić ekologicznie?
My jako rodzina mamy jazdę na zdrowe i smaczne jedzenie, ale 

nie jest to naszą religią. Takie rzeczy pojawiają się w momencie 
przyjścia na świat własnych dzieci, przestajesz myśleć tylko i wy-
łącznie o sobie. Chciałbym aby dzieci wychowywały się nie tylko 
w zdrowej atmosferze, ale i w zdrowym środowisku. Reni była jed-
ną z pierwszych, która zaczęła propagować ten styl życia w Polsce. 
Żyjemy w symbiozie, więc ją w tym w pełni wspieram. Żyjemy w tak 
dziwnych czasach, że każda forma naprawienia świata jest dobra, 
aczkolwiek samo słowo „ekologiczne” jest mocno wyświechtane.

Karmisz ciało zdrową dietą, a czy wspomagasz się również jakąś 
aktywnością fizyczną? 

Lubię slow food. Choć dla mnie kuchnia jest bardzo istotna, nie 
stosuję żadnych diet. Z aktywności fizycznej najbardziej lubię taniec 
(śmiech).

Kiedy myślisz „dom”, mówisz „Trójmiasto”?
Jak najbardziej! Powróciłem tu z rodziną po wielu latach. Przede 

wszystkim Trójmiasto cenię za atmosferę, spokój i morze. Uwiel-
biam przestrzeń! Często, kiedy wracam tu z Warszawy, kładziemy 

dzieciaki spać i idziemy po prostu na spacer. Bardzo mi tego za-
wsze brakuje. Okres sopocko - imprezowy mam już za sobą.

Bycie mężem i ojcem wymaga wielu kompromisów? 
Mam to szczęście, że oboje z Reni jesteśmy muzykami i oboje 

zdajemy sobie sprawę z plusów i minusów tego zawodu. Jest w tej 
kwestii spora doza wyrozumiałości między nami. Bycia ojcem wciąż 
się uczę. Trudno jest pogodzić życie rodzinne z artystycznym. Za-
wsze ktoś na tym cierpi.

6 lat temu powiedziałeś: „Zrobiłem sobie popularną gębę i co 
dalej? Teraz muszę wkładać dwa razy więcej pracy w to, co robię, 
żeby zdobyć zaufanie słuchaczy.” Misja wykonana?

Mam nadzieję, że tak. Mimo, że tak długo czekali na płytę i nie 
rozdrobniłem się na drobne. Choć mogłem, gdybym korzystał ze 
wszystkich składanych mi propozycji. Moje sumienie jest czyste, 
konsekwentnie działałem w zgodzie z nim. To procentuje. Jestem 
zadowolony ze swojego obecnego statusu.

REKLAMA
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o riwierskiego kurortu przylecieliśmy na zapro-
szenie rodaków pochodzących z Gdyni. Od 
roku mieszkają w Nicei. Jeden z nich prowadzi 
bloga LazurowyPrzewodnik.pl, który wyznacza 
najciekawsze zakątki tego regionu, drugi zaś 
stworzył kanał na youtube Życie we Francji, 
gdzie oprowadza po okolicznych atrakcjach.

BAGIETKI MIęDZYKONTYNENTALNE

Pierwszy dzień pobytu w Nicei rozpoczęliśmy od świeżych ba-
gietek, a następnie od Wzgórza Zamkowego (La Colline du Cha-

teau). Doszliśmy tam siedmiokilometrową Promenadą Anglików 
Promenade des Anglaise w towarzystwie powiewającej bryzy. 
Nadmorski bulwar obsadzony palmami, obok których ciągną się 
ścieżki dla rowerzystów oraz ławki z widokiem na kamienistą plażę 
i morze zachęca do długich spacerów. Na wzgórze dostaliśmy się 
windą w skale, schody też były opcją, ale ze względu na dwójkę 
dzieci – w tym jedno kilkumiesięczne - wybraliśmy  lżejszy trans-
port. Z pełnego ruin parku rozpościera się piękny widok na Niceę 
i wpasowaną w jej linię brzegową turkusowo - szafirową  wodę. 
Świetny klimat do odpoczynku i kontemplacji stanowi tam poza 
krajobrazem park kwiatowy oraz sztuczny wodospad. Ze wzgórza 
zeszliśmy w poszukiwaniu Placu Massena, przez środek którego 

zatoka aniołów

zawód aktorki czy alpinisty to nieustająca wędrówka, mimo to podróże w ramach 
poznawania reszty świata to przyjemność. chętnie jej ulega jedna z naszych ulubionych 
par: aktorka sylwia Różycka i jej życiowy partner alpinista marcin tomaszewski. Oboje 

śmieją się, że można żyć bez podróżowania, tylko po co? w tym roku po zdobyciu 
zimowego szczytu trollvegen przez marcina oboje wylądowali na Lazurowym wybrzeżu. 
tym razem nasza para zabrała ze sobą dzieci. O podróży opowiedziała sylwia Różycka.

aUtOR: aneta DOLeGa /  FOtO: aRchiwUm bOhateRów
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Zapraszamy w swoje gościnne
progi na pełen ciszy i spokoju
wypoczynek na łonie natury
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biegną tory tramwajowe. Wzdłuż nich stoi siedem kolorowych - 
nocą podświetlanych - rzeźb zadumanych ludzi usadowionych na 
stalowych masztach. Dzieło katalońskiego artysty Jaume Plensy ma 
być odzwierciedleniem dialogu międzykontynentalnego. Sam plac 
otoczony jest przez dziewiętnastowieczne, malownicze kamienice 
oraz fantazyjne fontanny.  Przed drugą połową XIX wieku Nicea 
była rozdzielona rzeką Paillon. Dzisiaj rzeka wpływająca do Zatoki 
Aniołów jest ukryta pod promenadą, dzięki czemu nie zalewa te-
renu, które przy okazji miasto zyskało. Nicea jest znakomitą bazą 
do poznawania Lazurowego Wybrzeża i jego obrzeży.  Przez kilka 
pierwszych dni zdecydowaliśmy się na transport publiczny, dzięki 
któremu mogliśmy przyjrzeć się z bliska codzienności tubylców, ich 
sposobu bycia i mentalności.

CASINO ROYALE

Pierwszym przystankiem było Księstwo Monako i dzielnica tego 
niewielkiego państwa, którą jest Monte Carlo. Idąc przez ogrodo-
wą alejkę z palmami i roślinnością śródziemnomorską widać jedno 
z najsłynniejszych kasyn na świecie Casino Monte Carlo. Jego po-
wstanie przyczyniło się do rozwoju dróg, których wtedy brakowało 

w okolicach tego niewielkiego miasta. W 1910 roku obszar kasyna 
rozbudowano o salę teatralną. Kinomani dobrze kojarzą jego wnę-
trze z filmów o Jamesie Bondzie. Tego dnia nie mogło też zabrak-
nąć wątku Księżnej - nie tylko ekranu - Grace Kelly. Reżyser Alfred 
Hitchcock nazywał ją podobno oblodzonym wulkanem... Gdy miała 
zostać małżonką Rainiera mówiono, że wychodzi za niedużego księ-
cia, właściciela skrawka parku rozrywki, mając na myśli Monaco. Ich 
spotkanie na zawsze odmieniło Księstwo, które powstało z kolan. 

CYTRYNOWA ARIA

W ślad za parą książęcą podążyliśmy na wzgórze otoczone 
z trzech stron morzem do Pałacu Grimaldich. Tuż przy wejściu na 
plac przed pałacem stoi pomnik mnicha. Jest nim Franciszek Gri-
maldi, który wraz ze swym kuzynem w przebraniu mnicha podał się 
za pielgrzyma, by po otwarciu bram z pomocą uzbrojonych rycerzy 
opanować zamek. Jego motywacją z pewnością były widoki jakie 
z tego miejsca zachwycają… I we mnie malownicze Monako wzbu-
dziło taki zachwyt, że z wrażenia postanowiłam w tym oto Księstwie 
podziać telefon. Dzięki temu poznałam kilku tubylców, którzy w dia-
logu ze mną posługiwali się językiem francuskim. Ależ było weso-
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łości w próbie porozumienia się! Na podsumowanie odśpiewałam 
im fragment arii francuskiej, co spowodowało jeszcze większą we-
sołość. Natychmiast skontaktowali nas z Aleksandrą - Polką miesz-
kającą przy granicy włoskiej w miasteczku Menton. Koniec zimy dla 
tego miasteczka oznacza wielobarwne Święto Cytryny. W całym 
mieście podziwiać można wtedy gigantyczne konstrukcje z cytru-
sów nawiązujących do tematu przewodniego imprezy, w tym roku 
była nim: cytryna w Chinach. Spotkaliśmy się z naszą rodaczką, która 
okazała się szlachetną i piękną kobietą. Od kilkunastu lat z mężem 
i dziećmi szczęśliwie żyje nad 
lazurową oazą w Menton, ale 
to kilkuletnia perspektywa po-
wrotu z rodziną do korzeni bar-
dziej ją uszczęśliwia. Po wypiciu 
pysznej kawy pożegnaliśmy się 
entuzjastycznie z lekkim powie-
wem nostalgii i ruszyliśmy na 
krótki wypad do San Remo, by 
sfinalizować dzień na osłonecz-
nionej plaży. 

KURORT NIETSCHEGO

Eze - najprawdopodob-
niej najbardziej zachwycające 
miejsce na Lazurowym Wy-
brzeżu. Niczego nie można tu 
pominąć, Nietschego również, bowiem bywał tam, kiedy tworzył 
"Tako Rrecze Zaratustra", z czego wzięła nazwę urocza ścieżka tam 
wydeptana. Przypuszczam, że do jej powstania przyczynił się rów-
nież Walt Disney, który często wypoczywał tam w Pałacu Złotej Kozy 
(Château de la Chèvre d’Or). Idąc na szczyt pomiędzy klimatyczny-
mi kamieniczkami można podziwiać niezwykłą roślinność Ogrodu 
Egzotycznego (Jardin botanique d’Èze), którego zwieńczeniem jest 
okazały widok na całe Lazurowe Wybrzeże. Towarzyszą mu rzeźby 
kobiet autorstwa Jean-Philippe Richarda. Słowa mogą być jedynie 

zaproszeniem do odwiedzenia tego rejonu, jest bowiem na nie 
w swej naturze za bogaty.

GWIAZDY W KARNAWALE

Do nieco innej odsłony bogactwa kojarzącej się nie tyle z naturą, 
co z Festiwalem Filmowym zaprasza miejscowość  Cannes. Luksus, 
przepych, ogrom jachtów, gale i gwiazdy to magnesy przyciąga-
jące do tego miejsca. Co prawda sławnej gwiazdy w szokującym 

kostiumie akurat nie spotkałam 
na spacerze, ale odwiedziłam 
słynny Hotel Carlton (InterCon-
tinental Carlton Cannes Hotel). 
Tam na siódmym piętrze mają 
na wypadek pobytu swoje 
apartamenty Sean Connery 
i Sharon Stone. Jeden z nich 
niegdyś należał również do 
wspomnianej Księżnej Grace. 
Co za uczucie dotknąć tej sa-
mej klamki, której dotykali  tak 
wielcy tego świata, stwierdzi-
łam po wyjściu z domu blich-
tru, na co jedno z dzieci, to któ-
re już umie mówić odrzekło: 
przecież to ochroniarze im te 
drzwi otwierali... “Zdarli suknie 

- aż z bajki Prawda się odkryła.”, jak pisał wieszcz Ignacy Krasicki… 
Tymczasem w Nicei trwało najważniejsze wydarzenie kulturalno - ar-
tystyczne Carnaval de Nice. Wieczór karnawałowy mienił się paletą 
barw, rytmami muzyki z wielobarwną paradą platform wystrojonych 
kwiatami oraz artystami rozrzucającymi konfetti. W uszach dudnił 
nam odgłos śmiechów i wrzawy mnóstwa uradowanych istot ludz-
kich. W tym roku motywem przewodnim karnawału było hasło: Król 
Muzyki. Nie trudno więc o radość tym bardziej- w słonecznej dniem 
- a rozświetlonej milionem światełek nocą - Nicei, miasta marzeń?

REKLAMA

ul. Mickiewicza 172/3, 71-200 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222, e-mail: estedent.eu@gmail.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel.  796 555 222, 957 819 973

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak







akie szkoły istnieją naprawdę. Jedną z nich, jest 
Akademia Tańca Grycmacher, gdzie mile widziany 
jest tam każdy, bez względu na wiek i umiejętności.

- Zapewniam, że każdy może nauczyć się tańczyć 
- mówi z uśmiechem Antoni Grycmacher - To tylko 
kwestia przełamania wewnętrznych barier i kom-
pleksów. Poczucie rytmu jest wrodzone. Wystarczą 

systematyczne ćwiczenia i cierpliwość.
Wybitny autorytet w dziedzinie tańca towarzyskiego profesor 

Marian Wieczysty, którego wychowankami są Grycmacherowie, 
w swoim słynnym przewodniku „Tańczyć każdy może” pisał tak:

„Taniec towarzyski jest obecnie czymś znacznie więcej niż karnawa-
łową rozrywką. (…) Minęły czasy, kiedy był przywilejem i domeną lu-
dzi młodych (…) jest wspaniałą rekreacją, atrakcyjnym wypoczynkiem 
po pracy i nauce, (…) wnosi pogodny nastrój, ułatwia życie towarzy-
skie” .Do szkoły Grycmacherów słowa profesora pasują doskonale. 

- Wraca moda na bale, zabawy taneczne, imprezy z muzyką la-
tynoamerykańską nadal się cieszą popularnością. Pomimo tego, 
miejsc do tańczenia nadal jest ciągle mało - stwierdza Małgorzata 
Grycmacher. - W naszym klubie uczymy wszystkich rodzajów tańca 
towarzyskiego. Każdy znajdzie coś dla siebie: bachiata, salsa, ba-
let dla dzieci, pierwszy taniec dla nowożenców,taniec dla seniorów 
to propozycje Akademii. Wszystkie  zajęcia prowadzimy w małych 
grupach, ale jeśli ktoś sobie zażyczy to może potrenować indywidu-
alnie z instruktorem.

Trzy sale taneczne, o łącznej powierzchni 600m2, wyposażone 
w lustra i profesjonalne parkiety. Świetni instruktorzy i trzymiesięcz-
ny kurs, który kończy się dyplomem. 

- Kilka razy w roku organizujemy bale tematyczne, które cieszą się 
dużą popularnością - dodaje Katarzyna Grabowska, menager klu-
bu. - To prawdziwe święto kiedy w ciągu jednego wieczoru przy mu-
zyce i tańcu można się przenieść do innej rzeczywistości. Ostatnio 
bawiliśmy się na balu w stylu hiszpańskim. Organizujemy także cykl 
warsztatów pn. „Latino Night”, na których instruktorzy opowiadają 
o tańcu i uczą kroków jednocześnie bawiąc się z uczestnikami. Dla 
maluchów mamy specjalne bale urodzinowe z tańcem i poczęstun-
kiem. Nasze sale często są oprawą bali gimnazjalnych i studniówek . 
Współpracujemy z wieloma firmami, które często wynajmują nasze 
sale na różnego rodzaju konferencje, warsztaty, eventy.

Taniec towarzyszył nam od początków ludzkości. Taniec jest 
wszędzie - dodaje Antoni Grycmacher. A Katarzyna Grabowska do-
daje: To wspaniała forma rekreacji, piękna forma relaksu dla par. To 
sposób na życie.

Akademia Tańca jest również siedzibą Akademickiego Klubu 
Tańca Towarzyskiego, który powstał w 1976 roku przy daw-
nej Politechnice Szczecińskiej. Ten legendarny klub, który 
w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 40-lecia istnie-
nia, wychował, wytrenował pokolenia tancerzy docenianych 
na wielu prestiżowych, międzynarodowych turniejach tańca. 
Uczy tańca także najmłodsze pokolenie, współpracując z kil-
kudziesięcioma placówkami szkolnymi i przedszkolnymi. 

tanecznie przez życie
aUtOR:  aneta DOLeGa / FOtO: mateRiały pRasOwe

t
w amerykańskiej komedii romantycznej „zatańcz ze mną” główny bohater 

przechodzi kryzys wieku średniego. zupełnie przez przypadek odkrywa szkołę 
tańca, która odmienia jego życie. w hollywoodzkiej produkcji w subtelny 
sposób pokazano jak nowo odkryta pasja może wzbogacić nasze życie.
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NAJWYŻSZA JAKO�� 
POWIETRZA, DBAŁO�� 
O ZDROWIE

NAJWYŻSZA JAKO�� 
I TRWAŁO�� BUDYNK�W

BARDZO NISKIE KOSZTY 
UTRZYMANIA, WZROST 
WARTO�CI INWESTYCJI

STAŁY ROZKŁAD TEMPERATURY, 
KOMFORT UŻYTKOWANIA

KONSTRUKCJA WOLNA OD 
MOSTK�W TERMICZNYCH, BRAK 
SZK�D BUDOWLANYCH

REDUKCJA EMISJI CO2, 
NAJWYŻSZA OCHRONA 
�RODOWISKA

W trosce o zdrowie, komfort użytkowania i niezależno�� energetyczną wykonujemy wyłącznie 

BUDYNKI PASYWNE

STANDARD PRZYSZŁOŚCI 
DOSTĘPNY JUŻ DZIŚ

Powierzchnia: 143,11 m2 
Lokalizacja: Morzyczyn, Osiedle Kryształowe, 
nad jeziorem Miedwie

Europejscy Certyfikowani Projektanci i Wykonawcy 
Budownictwa Pasywnego

* Tre�� zawarta w reklamie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych 
wła�ciwych przepis�w prawnych. Wszelkie wiążące ustalenia następują w indywidualnej umowie sprzedaży zawieranej przez strony..

** Zapotrzebowanie na energię grzewczą całego budynku 15 kWh/m2 rok. 
Koszt zależny od taryfy dostawcy energii eletrycznej.

KOSZT OGRZEWANIA 

500 zł / rok**

NA SPRZEDAŻ
BUDYNEK PASYWNY*

Zapytaj o więcej szczegółów
zadzwoń na numer +48 669 149 383
lub napisz na univy@univy.eu

lub lepsze

 ZAPLANUJ URLOP JUŻ TERAZ! U NAS ZAWSZE ŚWIECI SŁOŃCE
Zapraszamy od 1 maja do 30 września 2015 r.



ajwiększe wrażenie robi Mercedes CLA 45 
AMG Shooting Brake. Zasilany jest dwulitro-
wym silnikiem turbo o mocy 360 KM i 450 
Nm maksymalnego momentu obrotowego. 
Pod jego maską pracuje najmocniejszy seryj-
ny 4-cylindrowy silnik na świecie – 2-litrowa, 
turbodoładowana jednostka generuje moc 

133 kW (181 KM) z jednego litra pojemności. Model przyspiesza 
od 0 do 100 km/h w 4, 7 s, a równocześnie zużywa średnio zaledwie 
6,9 l/100 km. 45 AMG intryguje nie tylko potężnym silnikiem, ale 
również sylwetką oraz wyposażeniem. Sportowy charakter podkre-
ślają duży wlot powietrza przedzielony podwójnym ostrzem oraz 
dwa kolejne znajdujące się w zderzaku. Na błotnikach widzimy 
emblematy „Turbo AMG”. Samochód zamontowane ma 19-calowe 
obręcze. Wyłącznie dla odmiany AMG zarezerwowano specjalny 
spojler dachowy z tzw. płatem Gurneya, który zwiększa docisk przy 
wyższych prędkościach. Ponadto, nabywcy CLA 45 AMG Shooting 
Brake'a mają do wyboru szeroką gamę opcji personalizacyjnych, 
m.in. lakierowane na czerwono zaciski hamulcowe, dodatki z włó-
kien węglowych, wyczynowy wydech czy wyczynowe fotele i kie-
rownicę. Sportowy sznyt CLA ma swoją kontynuację w kabinie. 
Zatopione w tubach zegary ze wskazówkami na godzinie 6, trójra-
mienna kierownica (dostępna także ze spłaszczonym u dołu wień-
cem oraz czerwoną nicią), okrągłe otwory wentylacyjne i fotele ze 

zintegrowanymi zagłówkami nawiązują do aut ze świata wyścigów. 
Starannie dobrane materiały i ich kolorystyka – w tym metalizowa-
ne akcenty oraz przeszycia w kontrastującym kolorze – dostępne 
są w ramach kilku konfiguracji. Lista opcji obejmuje panoramiczny, 
elektrycznie otwierany dach oraz 13-punktowy układ nastrojowego 
oświetlenia kabiny w 12 kolorach, które można dopasować do pre-
ferencji i nastroju.

CLA Shooting Brake oferowany jest z najnowszą generacją sys-
temów telematycznych. Za wyświetlanie ich interfejsu odpowiada 
wolnostojący ekran o średnicy 7 cali z eleganckim, czarnym wykoń-
czeniem i srebrną ramką. W samochodach wyposażonych w sys-
tem COMAND Online wyświetlacz ma przekątną 8 cali (opcja dla 
Audio 20 CD).

Świeżość nowego modelu podkreśla limitowana edycja Orange-
Art z pomarańczowymi akcentami 18-calowych obręczy, reflekto-
rów i zderzaków oraz elementami tapicerki w tym samym kolorze.

n

z genewy do polski

w marcu w Genewie zaprezentowane zostało nowe dziecko mercedesa - model cLa 
shooting brake. Jednocześnie funkcjonalne, rodzinne auto trafiło już do sprzedaży.

prawdziwą perełką jest model cLa 45 amG z dwulitrowym silnikiem o mocy 360km.

aUtOR: anDRzeJ kUs FOtO: DaGna DRążkOwska

Mercedes CLA Shooting Brake
45 AMG 4Matic
Pojemność 2000

Moc silnika 360 KM
Skrzynia biegów siedmiostopniowa 

Średnie zużycie paliwa (benzyna) 6,9l/100km
Cena 227 100 zł

Podziękowania za udostępnienie samochodu dla
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ercedes przyjechał do Europy z Kalifor-
nii. Sprowadził go niemiecki lekarz, który 
chciał odrestaurować auto w przydomo-
wym garażu. Pracował przy nim przez 10 
lat, przede wszystkim kładł nacisk na na-
prawy mechaniczne. Wreszcie zrezygno-
wał, a samochód wystawił w internetowym 

serwisie aukcyjnym. 
– Właśnie tam go kupiłem. Mam sentyment do tej marki z kilku 

powodów. W 1990 roku dostałem od taty pierwszy samochód: był 
to mocno rozklekotany Mercedes. Drugim powodem jest fakt, że 

mam już podobne auto tyle, że dwa lata młodsze. Mam do niego 
ogromny sentyment – opowiada Paweł Knajp.

Samochód został wyprodukowany w 1964 roku. Model 220S 
zamontowany ma sześciocylindrowy silnik o pojemności 2, 2 litra 
i mocy 105KM. Pali około 14 litrów benzyny na 100 kilometrów.

– Poprzedni właściciel wsadził do niego silnik od nowszego mo-
delu. Musiałem dlatego znaleźć i włożyć oryginalny. Gdy kupiłem 
ten samochód był w katastrofalnym stanie mechanicznym. Części 
kupowałem do niego w serwisie Mercedesa. Mimo, że auto ma po-
nad 50 lat, to dostępnych jest ponad 90 procent podzespołów. Nie 
miałem z tym problemu. Zdobyłem więc oryginalne wyposażenie, 

Mercedes z kalifornii

ma 51 lat, sporo pali, a zachwyca nawet 18-letnie dziewczyny, które ustawiają się 
w kolejkach by móc się z nim sfotografować. mowa o mercedesie w111, który 

za sprawą pawła knajpa odzyskał drugą młodość. 

aUtOR: anDRzeJ kUs / FOtO: JaROsław Gaszyński

M
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w tym m.in. skórzane fotele. Tapicerka została odnowiona. W firmie 
Reincarnation Classic Car zrobiliśmy zawieszenie oraz silnik. Tam 
też auto zostało uruchomione. Ciekawostką jest to, że karoseria 
była w idealnym stanie. Nie było na niej żadnego ogniska rdzy. Zo-
stała więc zabezpieczona, pojawił się nowy lakier. 

Knajp, mimo że ma już dwa wiekowe Mercedesy przyznaje, że 
nie jest kolekcjonerem. Jest za to Członkiem Klubu Zabytkowych 
Mercedesów w Polsce.

– Mam te samochody po to, by nimi jeździć. Nie wyobrażam so-
bie, by stały w garażu i miałbym się na nie patrzeć. Nastąpił pe-
wien podział: ja eksploatuje jednego, drugiego moja dziewczyna, 
która również zapałała do nich miłością. Nie jeździmy jednak cały 
rok, a od kwietnia do października. Przez zimę stoją „pod kołderką” 
i czekają na kolejny sezon – podsumowuje właściciel. 

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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uż 10 kwietnia, targi zostaną zainaugurowane Wieczorem 
Premier, podczas którego, zaprezentowane zostaną mo-
dele aut. Nie zabraknie także pokazów tańca Pole Dance, 
wieczornych przejażdżek samochodami rajdowymi oraz 
Monster Truckiem. Na ten wyjątkowy wieczór, zaprosze-
ni zostaną goście związani z branżą motoryzacyjną, oraz 
przedstawiciele mediów. Wieczór rozpocznie się o godzi-

nie 20.00, a bilety można zakupić w promocyjnej cenie za pomocą 
strony Ticket Pro.

W ramach Targów Motoshow, przeprowadzana będzie także 
akcja charytatywna. Zbierane są środki na zakup nowego auta do 
przewozu podopiecznych Zachodniopo-
morskiego Hospicjum dla Dzieci i Do-
rosłych w Szczecinie. Każdy może wziąć 
udział w licytacji przejażdżki z kierowcą 
rajdowym Łukaszem Michaliną czy naj-
większym w Polsce Monster Truckiem. Li-
cytacja odbywa się za pomocą formularzy 
dostępnych na stronie www.targimoto-
show.szczecin.pl. Dodatkowo odwiedza-
jący targi będą mogli na miejscu zakupić 
okolicznościowe „cegiełki”, z których do-
chód, również zostanie przekazany na ten 
szczytny cel.

Dni targowe zaczynają się 11 i 12 kwiet-
nia, będą udostępnione dla odwiedzają-
cych w godz. 10.00 – 18.00. Zaplanowano 
szereg atrakcji m. in. pokazy driftu samo-
chodowego, stunt motocyklowy, Zawody 
Car Audio o Puchar Marszałka , freestyle 
motocross, Zawody Siłaczy z Mariuszem 
Pudzianowskim, Mistrzostwa Wojewódz-
twa w Armwrestlingu, Zawody Pole Dance 
oraz koncert szczecińskiego rapera Sobo-
ty.

Tegoroczna edycja Targów Motoshow 
będzie rekordową pod względem liczby 
wystawców. Swoją ofertę zaprezentują 
dealerzy aut osobowych i użytkowych, 
motocykli, przyczep towarowych, kempingowych i kamperów. Poja-
wią się też firmy oferujące akcesoria, usługi car audio i tuningu, wy-
posażenie serwisów oraz firmy z branży finansów i ubezpieczenia. 

Zwiedzający będę mogli zapoznać się z licznymi markami m.in.: 
Mercedes, Opel, Mazda, Lexus, Toyota, Audi, Seat, Skoda, Volkswa-
gen, Alfa Romeo, Renault, Honda, Fiat, Peugeot, Citroen, Lancia, 
Chrysler, Jeep, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai, Volvo, Fiat i Honda. 

Wystawcy przygotują na swoich stoiskach mnóstwo konkursów 
oraz specjalnych promocji na zakup nowych aut. Wydarzenie zo-
stanie połączone z prawdziwym show, który zadziwi nie tylko fanów 
motoryzacji.

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:
ZAWODY SIŁOWE Z GOŚCIEM SPECJALNYM MARIUSZEM 

PUDZIANOWSKIM – w niedzielę na arenie pokazów MOTOSHOW 
odbędą się zawody, w których wezmą udział przedstawiciele bran-
ży motoryzacyjnej ze Szczecina. Pracownicy serwisów i salonów 
motoryzacyjnych zmagać się będą pod okiem Mistrza Świata. Prze-
widziano również konkurencje dla publiczności.

ZAWODY CAR AUDIO O PUCHAR MARSZAŁKA – Esca Poland 
zaistnieją w sobotę. Zawodnicy z całej Polski będą konkurować ze 
sobą pod okiem sędziów. W niedzielę przeprowadzone będą po-
miary dla chętnych, którzy chcą sprawdzić własne systemy nagła-

śniające uzupełnione o otwarte konkursy.
I OTWARTE MISTRZOSTWA WOJE-

WÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIE-
GO W SIŁOWNIU NA RęKę – profesjonal-
ne zawody w Armwrestlingu czyli siłowaniu 
na ręce. Zawody rozegrane zostaną w kil-
ku kategoriach wagowych, zarówno dla 
profesjonalistów jak i amatorów. Dajemy 
szansę wszystkim, także tym zawodnikom, 
którzy po raz pierwszy chcą spróbować 
swoich sił przy profesjonalnym stole. Na 
scenie nie zabraknie również możliwości 
zmierzenia się z najlepszymi zawodnika-
mi w kraju i reprezentantami kadry naro-
dowej. Imprezę poprowadzi wielokrotny 
mistrz Polski oraz aktualny medalista Mi-
strzostw Europy – Piotr Szczerba w asyście 
sędziów klasy międzynarodowej.

ZAWODY POLE DANCE MOTOSHOW 
2015 rozegrane będą na szczeblu ama-
torskim jak i zawodowym. 

Zwieńczeniem imprezy będzie niedziel-
ny koncert szczecińskiego rapera SOBO-
TY.

Targi MOTOSHOW to także impre-
za rodzinna. Utworzona zostanie strefa 
z atrakcjami dla dzieci. Dla fanów kloc-
ków LEGO®, pojawi się okazja do udziału 

w konstrukcyjnych warsztatach. Najmłodsi uczestnicy zaproszeni 
będą na malowanie buziek, do szaleństw na dmuchańcach i prze-
jażdżek na samochodzikach.

Targi MOTOSHOW, chcąc promować podczas imprezy zdrowy i ak-
tywny tryb życia, zaprasza również do specjalnej strefa SPORTU I ZDRO-
WIA. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą szczecińskich 
klubów fitness, siłowni czy nowoczesnym cateringiem dietetycznym. 
Pojawią się okazje do konsultacji zdrowotnych i dietetycznych, a porad 
udzielać będą wykwalifikowanie trenerzy i specjaliści. Firmy przygoto-
wały na tą okazję, mnóstwo sportowych atrakcji, które prezentowane 
będą na scenie m. in. pokazy Zumby, x-fit oraz sparingi sztuk walki.

J

targi MotosHow 2015
10-12 kwietnia 2015, Hale MiędzynarodowycH targów szczecińskicH 

najważniejsza iMpreza Motoryzacyjna w regionie.

Odbywające się w szczecinie wydarzenie, stanowi swoiste święto motoryzacji, bo jest 
także umownym rozpoczęciem sezonu motoryzacyjnego. w halach targowych, firmy 
z branży motoryzacyjnej zaprezentują się na stoiskach wystawienniczych, a areną 

pokazów stanie się przyległy teren zewnętrzny. w tym roku stawiając 
na sport i zdrowie, przygotowano mnóstwo dodatkowych atrakcji.

Organizatorem Targów MOTOSHOW jest firma U.STUDIO.
Kontakt tel.: 91 43 43 116 , e-mail: biuro@ustudio.pl, Oficjalna strona targów: targimotoshow.szczecin.pl



KOMFORTOWY 
DOM W WIELGOWIE

Dom – powierzchnia 410 m2, liczba pokoi – 6, liczba kondygnacji 
– parterowy, typ budynku – wolnostojący, rok budowy – 2008, liczba 
łazienek – 3, stan budynku – wysoki standard, charakter – jednoro-
dzinny, technologia wykonania – murowana, elewacja – tynk, pod-
piwniczenie – częściowe, poddasze – użytkowe, dach – dachówka, 
okna – plastikowe, garaż/miejsce parkingowe

Komfortowy dom w Szczecinie położony w dzielnicy Wielgowo. 
Położony w cichej i spokojnej okolicy w bliskim sąsiedztwie lasu 
i przystanku autobusowego. Dom w zabudowie parterowej, pod-
piwniczony, z użytkowym poddaszem. W bryle budynku duży garaż. 
Dom położony na ogrodzonej działce, na której znajduje się wypie-
lęgnowany ogród oraz kort tenisowy. W budynku znajduje się duży 
salon połączony z kuchnią, 5 pokoi w tym jeden z kominkiem, 3 ła-
zienki, 1 WC i garderoba. Duży taras z kominkiem. Dom ogrzewany 
paliwem stałym, piec z podajnikiem na ekogroszek i pelet.

tel. 603 260 949
Cena: 1 650 000 PLN

Działka: 1800 m2

www.annalewandowska.eu    605 408 740
www.uminska.com                    601 727 299

Wesołych Świąt
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ZSPON jest organizacją zawodową zrzeszającą znane i uznane agencje 
pośredniczące w obrocie nieruchomościami z terenu województwa zachod-
niopomorskiego i lubuskiego, ZSPON jest także członkiem Polskiej Federacji 
Rynku Nieruchomości (PFRN). ZSPON współpracuje z Gminą Miasta Szczecin 
w zakresie sprzedaży nieruchomości miejskich pod hasłem - Inwestuj w 
Szczecinie, kupuj mieszkania, lokale, grunty.

Zachodniopomorski System Wymiany Ofert.
Działalność systemu polega na wzajemnej, błyskawicznej wymianie ofert 
wraz ze zdjęciami oraz każdorazowo wprowadzanych do nich zmian pomię-
dzy uczestnikami systemu drogą elektroniczną. 
To system,  stworzony na potrzeby ZSPON, w którym obecnie znajduje się 70 
największych biur nieruchomości na szczecińskim rynku. Zapewniamy 
promocję zgłoszonej oferty przez kilkadziesiąt biur jednocześnie i dostęp do 
bazy ofert biur z całego systemu bez konieczności zawierania wielu umów 
pośrednictwa. Opiekujący się klientem pośrednik dobrze poznaje jego potrze-
by i dba o sprawność i bezpieczeństwo transakcji. Zachodniopomorski System 
Wymiany Ofert to najwyższa jakość w obsłudze klientów biur nieruchomości. 
Informacje: tel./fax 91 485-04-59, www.zspon.pl, e-mail: zspon@zspon.pl

Portal DobrzeZamieszkaj.pl

Czym różni się portal którego właścicielem jest ZSPON od innych portali nieruchomościowych?
Oferty prezentowane na portalu nie pochodzą od osób prywatnych, nieznanych maklerów czy niezidenty�kowanych biur nieruchomości. 
Naszą bazę stanowią oferty nieruchomości pochodzące z Zachodniopomorskiego Systemu Wymiany Ofert. System działa już od wielu 
lat i skupia największe, najbardziej prężne biura nieruchomości, których właściciele są Członkami Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia 
Pośredników Obrotu Nieruchomości. Nowy portal to zupełnie nowa jakość w prezentacji ofert - pełne opisy, zdjęcia i co najistotniejsze 
każda oferta wprowadzona jest do bazy tylko jeden raz.
Fakt, że dana oferta znajduje się w bazie kilku biur nieruchomości – daje Państwu możliwość samodzielnego wyboru, z którym biurem 
podejmiecie współpracę.
Portal Dobrzezamieszkaj.pl to novum na naszym rynku. Przeznaczony jest dla osób ceniących sobie fachową obsługę najlepszych biur 
nieruchomości, oszczędność czasu oraz prostotę w dostępie do tysięcy ofert .

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NOWEGO PORTALU DOBRZEZAMIESZKAJ.PL 



kąd pomysł na tego rodzaju usługę?
Dostrzegliśmy, że rynek przejazdów indy-

widualnych i dostępność do zamawiania tego 
typu usług jest w Polsce słabo rozwinięty w od-
różnieniu od państw zachodnich. Wystarczy 
spojrzeć na parkingi europejskich lotnisk, aby 
dostrzec różnicę. Stoi tam przynajmniej kilka 

samochodów w klasie Premium, które czekają na klienta. Widząc, 
że jest popyt i zainteresowanie tego typu usługą, postanowiliśmy 
przygotować system rezerwacyjny, infrastrukturę oraz całe zaplecze 
logistyczne, aby z powodzeniem świadczyć usługi przewozów indy-
widualnych w Polsce. 

W jaki sposób działacie?
Stworzyliśmy specjalną platformę do zamawiania przejazdów, 

umieściliśmy ją na naszej stronie internetowej, gdzie w bardzo pro-
sty sposób można zarezerwować przejazd i opłacić go. Możemy to 
wykonać przez komputer, telefon czy tablet, tak by cała rezerwacja 
nie trwała dłużej niż minutę. Można na stronie założyć konto użyt-
kownika, zbierać punkty, korzystać z oferty „Last Minute”. 

To nie jest usługa dla każdego klienta. Nie baliście się ryzyka, że 
ten rodzaj transportu po prostu nie znajdzie odbiorców?

Nie baliśmy się, ale mocno analizowaliśmy rynek. I po trzech 
miesiącach funkcjonowania, udało nam się pozyskać kilkadziesiąt 
firm oraz osiągnąć wysoki poziom przewozów klienta biznesowe-
go. Wbrew pozorom w Szczecinie i jego okolicach jest bardzo dużo 
biznesu, który korzysta z tego rodzaju usług dla swoich pracow-
ników, kadry menadżerskiej i przyjezdnych gości. Ci zaś oczekują 
europejskiego standardu, czyli nie zwykłych taksówek, a przejazdu 
indywidualnego w biznes klasie. W naszej ofercie każdy znajdzie 
cos dla siebie. Wynika to ze zróżnicowania oferty pod kątem klasy 
świadczonej usługi.

Taki rodzaj transportu kojarzy się z luksusem, co z myśleniem 
w stylu „czy mnie na to stać?” 

Tak jak wspomniałem stworzyliśmy trzy klasy: Business, Business 
VAN oraz First class. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z ofert 
„Last Minute”, które są umieszczane na naszym serwisie interne-
towym, a do zarejestrowanych użytkowników przesyłamy bieżące 
oferty na maila. Jeżeli klient nie znajduje pasującego mu terminu 
przejazdu z ofert „Last Minute” ma możliwość przesłania do nas za-
pytania, a my w miarę możliwości przygotujemy specjalną ofertę 
cenową. Podsumowując, jeżeli ktoś szuka przejazdu w niskiej cenie 
u nas ją znajdzie.

W takim razie, dla kogo ten rodzaj podróżowania jest najlep-
szy?

To dobra usługa dla osób, które do tej pory często korzystały 
z taksówek, czy z prywatnych samochodów. Jest wygodna, oszczęd-
na, nie musimy martwić się o benzynę, miejsce parkingowe, o czas 

podróży i jego komfort. Dodatkowo, wracając np. z dalekiej podró-
ży nie musimy zmęczeni przesiadać się do własnego auta, tylko zo-
stajemy zawiezieni do celu w bardzo wygodnych warunkach. Taki 
transport daje możliwość pracy podczas podróży. Internet w samo-
chodzie działa w Polsce i na terenie UE. Mamy więcej wolnego cza-
su dla siebie. Największą część klientów stanowi klient biznesowy, 
druga grupa to klienci indywidualni z Warszawy, Poznania, ale też 
szczecinianie.

Jak wygląda rezerwacja? Czy o każdej porze można u was za-
mówić samochód z kierowcą?

Co do zasady przejazd należy rezerwować z 24 godzinnym wy-
przedzeniem, ale jeśli samochód będzie potrzebny na sześć go-
dzin przed podróżą to nie powiemy „nie”. Wielu klientów korzysta 
z rezerwacji on-line. Jest prosta, intuicyjna i można jej dokonywać 
24/7. 

W takim razie, jakie auta mamy do dyspozycji i jak daleko mo-
żemy nimi zajechać?

Jeździmy BMW, serii 7, serii 5 oraz Mercedesem Viano i E-klasą. 
W każdym samochodzie jest Internet. Dodatkowo znajdziemy na-
poje, świeżą prasę. W opcji First class spełnimy też inne życzenia 
klienta, jeśli będzie miał takie. Działamy na zasadzie concierga. Co 
do odległości to dowozimy klientów właściwie w każdy zakątek Eu-
ropy. 

Na co jeszcze stawiacie prowadząc Get Ride?
Stawiamy na kierowców. Nie tylko są świetnym driverami. Dys-

kretni, znają języki obce, pomogą w wielu sytuacjach, można po-
wiedzieć, że zaopiekują się klientem. Podstawą naszej firmy jest 
kierowca, nie samochód. To oni są na wagę złota.

s

twój osobisty kierowca
prywatny kierowca, które zawiezie nas tam gdzie chcemy, dyskretnie, szybko, bezpiecznie, 

świetnym samochodem i w komfortowych warunkach? nie trzeba być milionerem by 
jeździć luksusowym autem z szoferem. szczecińska firma Get Ride spełnia te 

marzenia - mówią z przekonaniem właściciele kamil martyniuk i wojciech pelczyk.

ROzmawiała: aneta DOLeGa FOtO: JaROsław Gaszyński
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laczego akurat żeglarstwo? To wyjście do na-
tury, okiełznanie jej dwóch żywiołów – wiatru 
i wody – uważa Dawid Zbroja, żeglarz i szko-
leniowiec. – Kiedy inni odczuwają skutki wyso-
kich temperatur, żeglarze aktywnie spędzają 
czas pływając od portu do portu, na regatach 
i obozach.

Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego Marina Hotele pro-
wadzi naukę żeglowania od podstaw oraz szkolenia żeglarskie dla 
dzieci w wieku od lat 7. Przygotowuje tym samym młodzież do star-

tu w regatach. Naukę prowadzą instruktorka sportu Paulina Zieliń-
ska oraz olimpijczyk, trener żeglarstwa – Robert Wolniewicz.

– Zajęcia odbywają się na łodziach klasy Optimist, Zoom8 oraz 
Laser Stratos – opowiada instruktor. – Dla każdego zawodnika przy-
pisany jest klubowy sprzęt, czyli kompletna łódka oraz kamizelka 
asekuracyjna. Zajęcia na wodzie odbywają się w asyście pontonu 
trenerskiego. Do zapisania się do sekcji żeglarstwa regatowego 
wymagana jest sportowa karta zdrowia. Nawet nie trzeba dosko-
nale pływać. Taką umiejętność wspólnie zdobywamy na zimowych 
zajęciach z pływania.

przygodę z żeglarstwem warto rozpocząć od najmłodszych lat. teoretycznie jest 
to droga pasja: łódka, sprzęt, ubranie. warto jednak skorzystać ze szkółek 

żeglarskich, które szkolą prawdziwych sportowców.

szkoła żeglarzy
anDRzeJ kUs / FOtO: mateRiały pRasOwe

d
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Zajęcia w sezonie prowadzone są na terenie przystani MARINA-
’CLUB przy ul. Przestrzennej 7 w Dąbiu. Młodzi zawodnicy spotykają 
się tam we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 15 do 19. W so-
boty natomiast od godziny 10 do 15 na Jeziorze Dąbskim. Odpłat-
ność wynosi 50 złotych miesięcznie.

– Jest to symboliczna kwota. Wydaje mi się, że bardzo niewiel-
ka jak na taką częstotliwość pływania. Istniejemy dzięki temu, że 
bardzo nas wspiera MARINA’CLUB oraz dostajemy pieniądze 
z miasta. Powoli zapełnia nam się grupa, choć oczywiście zaprasza-
my kolejne osoby. Trzeba przyznać, że w naszym mieście nie jest 
to jeszcze popularna forma spędzania czasu. Warto zaznaczyć, że 
pływanie na Optimistach to doskonała zabawa i niesamowita fraj-
da dla najmłodszych. Te jednoosobowe łódki przeznaczone są dla 
dzieci w wieku od 7 do 15 lat, maksymalna waga żeglarza to 55-60 
kilogramów. Zawodnicy naszego klubu uczestniczą w klubowych 
obozach żeglarskich oraz licznych startach w regatach. Startujemy 
w Mistrzostwach Polski, Europy a nawet świata, gdzie mamy wielu 
mistrzów – dopowiada Wolniewicz.

Podobne zajęcia na Optimistach prowadzi Centrum Żeglarskie. 
Skierowane są jednak dla dzieci od 7 do 12 roku życia. 

– W sezonie pływamy na „Dąbiu”, a poza nim prowadzimy za-
jęcia ogólnorozwojowe np. chodzimy na basen, biegamy, są za-
jęcia teoretyczne na świetlicy, wspólnie konserwujemy sprzęt po 
i przed sezonem, wyjeżdżamy w ciekawe miejsca np. do Tropical 

Island na narty lub snowboard – wymienia Wojciech Zakrzewski 
z Centrum Żeglarskiego. – Zajęcia w szkółce opierają się głównie 
na zabawie. Nie może jednak zabraknąć dyscypliny i odpowie-
dzialności za przydzielone zadania. Każdy młody żeglarz staje 
się młodym kapitanem na Optimiście jak również załogantem na 
jachcie, a nawet oficerem czy pomocnikiem instruktora. Pokazu-
jemy nasze piękne okolice od strony wody i zarażamy tą niezwy-
kłą pasją.

Uczestnicy są dzieleni na grupy ze względu na poziom zaawan-
sowania i wiek. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny. 
Grupa zaawansowana ma intensywniejszy i dłuższy trening w week-
endy. Koszt to 40 złotych miesięcznie. 

– Dla urozmaicenia pływamy również na łódkach typu Kadet, 
Omega, DZ, jak również na jachtach kabinowych. Pokazujemy mło-
dym adeptom żeglarstwa np. techniki pływania przy silnych wia-
trach na jednej łódce z instruktorem – mówi Zakrzewski. – Ważne, 
że jest bezpiecznie. 

– Na najlepszych żeglarzy czeka ogromne uznanie w środowisk- 
podsumowuje Dawid Zbroja. - Żeglarstwo to także łatwiejsze od-
nalezienie się w świecie, umiejętność podejmowania najcięższych 
decyzji w krótkim czasie, odporność na stres, energię do działania, 
a także motywacja i niesamowita ambicja. Nie wspomnę o wielkiej 
radości, no bo jak tu nie być szczęśliwym uprawiając tak wspaniały 
sport.

REKLAMA



"Życie jest krótkie, zacznij od deseru”. To bardzo mądre przysłowie uczyniliśmy mottem kwietniowego wydania kulinarnych szaleństw 
z Eintopf. Rodzice zawsze nam powtarzali, że deser powinno się jeść na koniec obiadu. Słynne „nie dostaniesz deseru jak nie zjesz ziem-
niaczków” było prawdziwym utrapieniem. Obalamy ten kulinarny mit dwoma przepisami. W słodkiej kuchni Eintopf znajdziemy niekoniecz-
nie słodkie składniki. Orzeźwiająca cytryna i delikatne pistacje w połączeniu z innymi składnikami są w stanie zdominować każdy obiad.

Słodkie życie

Pistacjowe kulki

Składniki:
100 g mascarpone
100 g maślanych herbatników
1 żółtko
2 łyżki cukru
50 g rozpuszczonego, 
ostudzonego masła
1 łyżka kakao
150 g pistacji

W małym malakserze rozdrobnijcie 
ciastka, a następnie pistacje. Żółtko 
ubijcie z cukrem. Dodajcie mascarpo-
ne, wymieszajcie. Następnie dodajcie 
kakao, masło i ciasteczka. Utworzoną 
masę włóżcie do lodówki na co naj-
mniej 2h (my trzymaliśmy ją przez 
noc). Uformujcie z masy kulki wielko-
ści orzecha włoskiego, obtoczcie w pi-
stacjach. Na chwilę przed podaniem, 
włóżcie do lodówki. Smacznego!

www.eintopf.pl
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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.

tarta cytrynowa

Składniki (na formę o średnicy 28 cm)

na kruche ciasto:
125 g zimnego masła,
200 g mąki pszennej, tortowej,
50 g cukru pudru,
skórka z cytryny,
żółtko,
2-3 łyżki zimnej wody

masa:
250 ml tłustej śmietany (30%, 36%)
125 g cukru,
4 jajka,
125 ml soku z cytryny,
skórka 2 cytryn

Masło pokrójcie w drobną kostkę i wrzućcie do 
miski robota kuchennego. Dodajcie cukier, mąkę 
i skórkę z cytryny. Miksujcie przez chwilę. Dodaj-
cie żółtko i wodę. Miksujcie, aż składniki się połą-
czą i powstanie kula. Zawińcie ją w folię spożywczą 
i włóżcie do lodówki na 15-20 minut.

Rozgrzejcie piekarnik do 180 stopni. Ciasto roz-
wałkujcie i przełóżcie do formy. Obciążcie ciasto 
fasolą i pieczcie przez 10 minut. Po tym czasie zdej-
mijcie fasolę i pieczcie jeszcze przez 10 minut.

Wyjmijcie ciasto i odstawcie do przestygnięcia. 
Temperaturę zmniejszcie do 110 stopni.

W rondelku podgrzejcie śmietanę i cukier (nie 
może się zagotować). W misce roztrzepcie jajka. Do 
gorącej śmietany wlejcie jajka stale mieszając. Do-
dajcie sok i skórkę z cytryny i dobrze wymieszajcie.

Masę delikatnie przelejcie na ciasto. Pieczcie 
przez 50 minut. Wyjmijcie z piekarnika. Odstawcie 
do przestygnięcia i włóżcie na godzinę do lodówki. 
Przed podaniem posypcie cukrem pudrem.
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sMaki, takie jak dawniej

Dobra wędlina pachnie wybornie, 
smakuje wyśmienicie, wygląda apetycznie. 

szczecińska manufaktoria zaprasza na ucztę 
do krainy smaków z dzieciństwa. 
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dy w grudniu 2010 roku Manufaktoria rozpo-
częła działalność w Szczecinie, oferowała dzie-
więć wysokiej klasy wyrobów wędliniarskich. Na 
prośbę stałych klientów, asortyment powiększył 
się do trzydziestu dwóch produktów. Nie o ilość 
jednak chodzi, a o jakość. Niewiele jest miejsc, 
w których można kupić wędliny tak świeże, że 
zrobione były nawet tego samego dnia. Za 

elegancką, drewnianą witryną przy ul. Rayskiego piętrzą się stosy 
smakowicie wyglądającej wędzonki i pęta pachnącej, aromatycznej 
kiełbasy, ale wzrok przykuwa zwłaszcza to, co dzieje się na zapleczu. 
Szczecińska Manufaktoria nie ma nic do ukrycia – wszystkie wędliny 
robione są na miejscu, na naszych oczach.

SAMO MIęSO W WYROBACH MIęSNYCH

Manufaktoria jest czymś więcej, niż sklepem. W centrum miasta 
w kamienicy powstało wyjątkowe miejsce, w którym mięso wędzo-
ne jest prawdziwym dymem z bukowego i olchowego drewna. 
Dbałość o zachowanie tradycyjnych receptur skutkuje tworzeniem 
wyrobów, które oprócz soli naturalnej lub peklowej, ziołowych przy-
praw i dymu nie zawierają nic więcej. – Nasi klienci to prawdziwi 
koneserzy. Przychodzą do nas po smaki z dzieciństwa, które wra-
cają do nich ze wspomnieniem wędlin, znanym z domu babci czy 
mamy – mówi z dumą pani Aneta Sadłowska, kierownik Manufakto-
rii. – Sekret naszych wędlin tkwi nie tylko w dobrych składnikach, ale 
także w sposobach ich przygotowywania, które mamy perfekcyjnie 
dopracowane.

KLIENT WIE, CO JE

Firma wzięła nazwę od manufaktury. Dlatego większość prac 
wykonywana jest ręcznie, a wszystko jest widoczne za przeszkloną 
ścianą oddzielającą zakład produkcyjny od sklepu. Tak powstaje 
m.in. sznurowana szynka, uwędzona po kąpieli w aromatycznej, 
czosnkowej marynacie. Wielkanocnym przebojem jest kiełbasa 

biała parzona, spożywana na gorąco i jako niezbędny składnik żur-
ku. Na prośbę klientów powstały domowe i śniadaniowe kiełbaski, 
a specjalnością są także wyroby z gęsiny, np. kiełbasa wyjątkowa 
oraz półgęsek. Manufaktoria oferuje także wybór wędlin surowych 
(polędwica wędzona, kiełbasa polska wędzona, frankfurterki), a na-
wet różne pasztetowe bez dodatku kaszy manny, bułki tartej czy 
mąki. – Z myślą o potrzebach kulinarnych wytrawnych koneserów 
smaku powstały całkowicie wołowe wyroby, czyli rostbef, kiełbasa 
wołowa i wędzonka wołowa, w których nie znajdziemy domieszki 
innych mięs – dodaje pani Aneta. – Natomiast na rozpoczynający się 
właśnie sezon grillowy polecamy przysmak z kaszą gryczaną, mię-
sem wieprzowym, boczkiem i odrobiną wątróbki. 

CIEPŁA PRZEKĄSKA I WęDLINY BEZ GLUTENU

Wędliny z Manufaktorii, które funkcjonują nie tylko w Szczecinie, 
ale także w Świnoujściu i Koszalinie, otrzymujemy tylko w papiero-
wych opakowaniach. Pakowanie próżniowe odbywa się na specjal-
ne życzenie klientów, bo niektórzy przyjeżdżają z daleka i wywożą 
zapasy dosłownie na drugi koniec świata. Wyjściem naprzeciw 
oczekiwaniom klientów jest również podjęcie starań o nadanie cer-
tyfikatu związanego z ofertą wędlin bezglutenowych. Nowością bę-
dzie także możliwość przekąszenia wyrobów na miejscu, na ciepło. 
Prosto z pieca lub wędzarni na Twój talerz.                                         kt

Aby zawsze być na czasie z naszą ofertą zapraszamy na 
Facebook.com/Manufaktoria                                                                             

g

Manufaktoria, Szczecin, ul. Rayskiego 26/1, tel. 91 312 43 36, www.manufaktoria.pl, Pn - Pt: od 8:00 do 18:00, Soboty: od 8:00 do 15:00

KUlinaria 47 



słońce 
w butelce

każdemu dobremu jedzeniu w Grecji towarzyszy równie wyborny alkohol. mieszkańcy 
dawnej hellady nie stronią od procentów, co wcale nie oznacza, że mają z nimi 

problem. wręcz przeciwnie, potrafią się nimi delektować, nie przesadzając w ilościach. 
a jest czego próbować. w szczecińskiej restauracji the Greek Ouzeri 

można odnaleźć cały przekrój greckich alkoholi.

KUlinaria48 
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onorowe miejsce na półce zajmuje Ouzo – 
grecka wódka o smaku anyżowym. Podaje 
się ją w mocno zmrożonych kieliszkach, tak 
by na powierzchni alkoholu pływały lodowe 
kryształki. Można ją pić jako aperitif, z dodat-
kiem wody. Drugim, ogromnie popularnym 
trunkiem jest Metaxa. Ten rodzaj koniaku po-
wstaje w wyniku destylacji wina pochodzące-

go z silnie dojrzałych winorośli bogatych w cukier. Po osiągnięciu 
oczekiwanej fazy dojrzałości destylat miesza się z sezonowymi wi-
nami muskatowymi oraz ekstraktem ziołowym z domieszką płatków 
różanych. Metaxa występuje w kilku klasach, np. 12-kę podaje się 
w porcelanowych butelkach.

Osobną półkę zajmują greckie wina. Najbardziej oryginalnym 

i wyjątkowym jest Retsina, którą znajdziemy w The Greek Ouzeri. To 
młode wino posiada niezwykle oryginalny smak, który kojarzy się… 
z leśną ściółką. Ziemisty, fascynujący aromat zawdzięcza żywicy po-
zyskiwanej z sosny. Można je pić klasycznie w kieliszku, ale najle-
piej smakuje podawane w szklance z kawałkiem jabłka. Jeśli komuś 
nie przypadnie do gustu ekstrawagancja Retisny może sięgnąć po 
sprawdzony półsłodki Imiglykos bądź półwytrawny Makedonikos, 
oba koniecznie marki Tsantali. Wina te wspaniale uzupełnią grec-
kie przysmaki, wśród których znajdziemy m.in. grillowane warzywa, 
ryby, owocowe morza, białe mięso i jagnięcinę.

Grecja to także orzeźwiające piwa, ale w Greek Ouzeri znajdzie-
my także inne alkohole, niezwiązane już z kuchnią Greków. Warto 
jednak spróbować tamtejszych trunków, gdyż w ich smaku czuć 
słońce i ducha przepięknej Hellady. 

H
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ushi nawet w samej Japonii nie należy do 
najtańszych potraw – stwierdza rozbrajająco 
piłkarz. – Nie należy też akurat do moich ulu-
bionych dań. Kuchnia japońska ma tyle sma-
ków, że akurat sushi wydaje mi się po prostu 
zwyczajne. Ludzie się często pytają, czy każdy 
Japończyk potrafi robić sushi? Odpowiadam: 
nie – dodaje ze śmiechem.

Obaj panowie są stałymi bywalcami restauracji należącej do Exotic 
Restaurants. Często zamawiają dania spoza karty. Zgodnie stwierdza-
ją, że jedzenie jest tutaj lepsze niż to, które jedli w rodzinnej Japonii.

– Uwielbiam tuńczyka, a tutaj podają najlepszego jakiego jadłem, 
bardzo delikatnego w smaku – przekonuje z uśmiechem Takafu-
mi. – Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale zawsze rozpoznam jakość 
i pochodzenie tej ryby. Trudno mnie oszukać. Tuńczyk z Tokyo jest 
oryginalny, japoński. Przepadam również za tempurą. Jest bardzo 
smaczna. To świetne miejsce.

A Takuya Murayama dodaje:
– Jadam tu od samego początku, byłem nawet na otwarciu re-

stauracji. Nigdzie nie jadłem tak dobrych potraw jak tutaj.
W Tokyo zjemy wyborną wołowinę kobe, sashimi, miso z tofu 

i wodorostami, wszelkie dania z dodatkiem sosu teriyaki, dania 
z grilla yakimono czy bardzo oryginalne lody z zielonej herbaty… 
Tradycyjna kuchnia japońska jest tu na porządku dziennym, ale jeśli 
klient zażyczy sobie coś bardziej fusion to szef kuchni i dla niego 
takie danie przygotuje. A co lubi Japończyk w polskiej kuchni?

– Żurek! – odpowiada ze śmiechem Takuya Murayama.
W Polsce obiad składa się zazwyczaj z trzech potraw podawanych 

po kolei. Zupa, danie główne i deser. W Japonii wszystko stoi na 
stole. Kolejność nie jest taka istotna, może z wyjątkiem zupy miso, 
którą popijamy inne dania, bądź jemy na zakończenie posiłku, gdyż 
jest bardzo dobra na trawienie.

– W dużych miastach w Japonii ludzie nie mają zbyt dużo czasu 
dla siebie, dlatego też rzadko celebrują posiłki – tłumaczy Takafumi. 
– Jemy szybko, żeby zaspokoić głód.

Okazuje się, że japoński sposób jedzenia, przy użyciu pałeczek, 
nie jest jedynym wymaganym.

– Oczywiście ludzie w Japonii jedzą pałeczkami, tak jesteśmy na-
uczani od dziecka, ale oczywiście steka nimi nie pokroimy – żartują 
piłkarze. – Nie każdy Japończyk od razu potrafi się nimi dobrze po-
sługiwać, są też tacy, którzy w ogóle sobie z nimi kiepsko radzą.

Za to pewne zachowania przy stole mogą wydawać się dla Ja-
pończyka podejrzane, choć jego zachowanie też może zaskoczyć 
gościa spoza kraju.

– Nie powinno się trzymać łokci na stole podczas posiłku. Po-
dobnie chować rąk pod stołem jakbyśmy głaskali psa. Rozmawia-
nie przez telefon przy stole w restauracji też jest niemile widziane 
– śmieją się goście. – Za to my robimy coś co dla was może być 
niezrozumiałe. Wydajemy ten dziwny dźwięk kiedy pijemy miso.

Ten dziwny dźwięk o którym mowa to… siorbanie, w Japonii 
oznaka, że zupa jest dobra. A zazwyczaj jest. W restauracji Tokyo 
bardzo.                                                                                                        ad

s

kolacja na kilka pałeczek

nie samym sushi rodowity Japończyk żyje. wygląda na to, że to wyjątkowe danie, które 
uwielbiamy, niekoniecznie jest takim samym, jak dla nas europejczyków rarytasem w 
kraju z którego pochodzi. wszelkie wątpliwości w tym temacie rozwiał takafumi aka-
hoshi, piłkarz szczecińskiej pogoni. spotkaliśmy się z w restauracji tokyo, słynącej z 

bardzo dobrej kuchni i rodzinnej atmosfery. 
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o co ty, cłowieku...” targnał swoim niewielkim 
ciałkiem,ale trzymałem go mocno. Jego zielo-
ny kubraczek zatrzeszczał na szwach, a czerwo-
na czapeczka opadła na wystający kulfon ko-
loru swieżej figi. Taka mieszanka fioletu, brązu 
i soczystej zieleni. „Puscaj!” zaseplenił rozpacz-
liwie próbując ugryźć mnie w palec. „Najpierw 

powiedz mi coś za licho? I nie gryź cholero” Nerwowym ruchem 
poprawił osuwającą się na nos czapeczkę i spojrzał na mnie gniew-
nymi oczkami niemal schowanymi pod krzaczastymi brwiami. „Sam 
jesteś licho i to nieliche” mruknął. „Mam swoje imię i nieładnie się 
psezywać” Mówił cichutko i z niecierpliwym pośpiechem. „Jestem 
Gniewuch, domowy sksat i kazdy głupi o tym wie, ale nie ty. Musę 
się spiesyć, a ty mnie csymas jak kota. Puscaj nooo....” Skrzat? Aż tak 
ze mną źle? To grypowa gorączka, czy coś poważniejszego? Malutki 
człowieczek wciąż wiercił się w uścisku moich palców i mamrotał 
pod kolorowym nochalem „Psecies się spiesę. Nikt za mnie nie zro-
bi, a roboty na wiosnę huk. Bo to i maciejkę posiać i robaki z gzą-
dek wyzucić, do mleka nasikać by sybciej się zsiadło, Mamuny spod 
schodów psegonić. Upsątnąć izby, promieni księzyca nałapać.Pu-
scaj cłowieku...” Argumenty poważne, roboty faktycznie wiele, więc 
puściłem skrzata i... tylem go widział. W miejscu gdzie był jeszcze 
przed chwilką turlały się cztery ziarenka maku. Nawet zdjęcia mu 
nie zdążyłem zrobić i kto mi teraz na fejsie da wiarę?

Gniewuch? Pierwsze słyszę. Uryszki co wszystko chowają, Krzątu-
ny, co w sprzątaniu kurzem turlają pod łóżkami, Cichacze-Znienacki, 
które tak nogi potrafią poplątać, że dorosłego człeka w mig na zie-
mię obalą, to co innego. Ba, nawet Strzelichy i Grzdańce czatujące 
przy leśnych mokradłach. Ale Gniewuch?

Najbardziej aktywne są na wiosnę właśnie. Szybkie jak mgnienie 
powieki. Pewnie dlatego niezbyt często je widzimy. Czasem mamy 
wrażenie, że coś się porusza tuż poza polem naszego widzenia. Że 
coś co położyliśmy przed chwilą na biurku, leży jakoś inaczej. Cza-
sem słychać jakiś szmerek, tupocik jakby, czy plaskanie niewielkich 
stóp. Eee tam. Wydawało mi się...

Występują zarówno gromadnie jak i pojedynczo. Częściej wie-
czorami niż o świcie. Gęściej na wsiach, choć i do przestrzeni miej-
skiej się przystosowały. Ostatnimi czasy zadomowiły się ochoczo 

w elektronice. Prawdopodobnie środowisko owe przypadło im do 
gustu nie mniej niż leśne ostępy, zagracone strychy starych cha-
łup i ciemne skrytki pod schodami. Tak, elektronika to chyba ich 
raj, plac zabaw i ulubiona knajpa jednocześnie. Plączą kabelki od 
słuchawek, chowają telefony komórkowe i gubią niezapisane pliki. 
Podmieniają literki w klawiaturach, wyczerpują w mig baterie i psują 
złącza USB. 

Imiona mają wymyślne i nowoczesne: Synapsik, Erroriusz, Sys-
temia. Niby takie nowoczesna ale niezmiennie trwają przy swoich 
tradycyjnych strojach. Zielony kubraczek, czerwone spodenki, szpi-
czasty kapelusik, ewentualnie jakaś etniczna biżuteria. Niezmienne 
pozostało ich przysłowiowe łakomstwo. Wyjadają cukier z cukiernicy, 
wylizują czarki po galaretce i talerzyki z resztek urodzinowego tortu. 
Bardzo lubią ości śledzia i chrzan. Najgorzej jak znajda kropelkę na 
dnie kieliszka. Skutki ich opilstwa trudno przewidzieć. Nawet te, któ-
re zazwyczaj są pomocne i uczynne najdziksze wyczyniają swawole.   

Są starsze niż Brama Portowa i egipskie piramidy razem wzięte. 
I nikt, ale to naprawdę nikt nie jest w stanie autorytatywnie stwier-
dzić w jaki sposób się rozmnażają. Plotka głosi, że... no, dobra, prze-
cież nie jesteśmy plotkarzami.

Skrzaty Polskie domowe towarzyszą nam od zarania dziejów. 
Czasem złoszczą, czasem śmieszą. Psocą na potęgę, ale i pomaga-
ją. Dom bez Skrzata nie ma duszy. Jest tylko powierzchnią mieszkal-
ną, w której mieszkańcy zapatrzeni w ekrany swoich komputerów 
w milczeniu przeżuwają kupną pizzę. To miejsce bez tradycji, więc 
bez miłości i uśmiechu, bez ciepła domowego ogniska, które to 
określenie jest symbolem czegoś większego niż tylko ogień.

Tradycja, słowo często pojawiające się w moich rozmowach 
z Czytelnikami. Jedną z najpiękniejszych jest ta wielkanocna, wio-
senna. Pełna nadziei, planów, marzeń. Oto kolejna zima za nami, 
a w perspektywie coraz cieplejsze dni, coraz więcej słońca. Tra-
dycyjnie więc, życzę Wam wspaniałych doznań kulinarnych w jak 
najbliższym otoczeniu Przyrody. Słonecznych wypraw w gronie 
miłym sercu i pierwszych, tegorocznych grillów i ognisk. Zapachu 
pieczonej na patyku kiełbaski i gorącego kubka kawy. I nie zapo-
mnijcie nalać kilku kropli mleka do skorupki orzecha i postawcie ją 
w ustronnym miejscu. One to uwielbiają, a odpłacą swoją codzien-
ną, niewidoczną obecnością.

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

Wiosenne 
gry i zabawy 
ludu polskiego
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awni mieszkańcy Szczecina i okolic jedli suto i tłusto, po-
nieważ warunki atmosferyczne i ciężka, codzienna praca 
tego wymagały. Jednak wraz z nadejściem drugiej re-

wolucji przemysłowej coraz częściej zaczęto przychylnie spoglądać 
na dania wegetariańskie. Pod koniec XIX wieku powstał nawet ruch 
promujący taką dietę. W ten sposób obok dominujących zajęcy, 
drobiu i dziczyzny na stołach Pomorzan zagościły szpinak, sałata, 
kalarepa, pomidory, a także różnego rodzaju sosy, np. chrzanowy, 
z kaparów czy rakowy. Letnie i jesienne menu urozmaicały grzyby 
i owoce leśne. Na zmiany kulinarne wpływ miała również moda, 
a w szczególności entuzjazm wschodniej Europy dla wszystkie-
go, co francuskie. Owe przemiany stworzyły oryginalną i smaczną 
kuchnię regionu, której wiele elementów przetrwało do dziś. Część 
została zapomniana, ale na szczęście większość udało się zacho-
wać. Przepisy, stanowiące trzon wiedzy kulinarnej regionu, można 
znaleźć w książkach kucharskich, które stały się inspiracją do stwo-
rzenia restauracji Rytm Dnia z menu nawiązującym do historii kuli-
narnej Pomorza.

Jednym z atutów nowego lokalu jest jego lokalizacja w centrum 
miasta. Elegancki wystrój i sprawna obsługa pozwalają zarówno 
na przyjemny relaks, jak i szybkie załatwienie spraw biznesowych. 
W menu na szczególną uwagę zasługują dania z królika w aroma-
tycznych sosach oraz potrawy z kaczki z oryginalnymi dodatkami. 
Warto dopieścić zmysły wyśmienitymi smakami i zapachami, towa-

rzyszącymi mieszkańcom Pomorza od wieków. Zgodnie z tradycją 
restauracja Rytm Dnia dołoży wszelkich starań, by zadowolić gusta 
najbardziej wymagających gości.

Restauracja Rytm Dnia
Szczecin, ul. Małopolska 3, tel. 781 830 822, www.rytmdnia.pl 

d

kucHnia jak dawniej
w dawnych książkach kucharskich z terenu pomorza znaleźć można przepisy zawierające różnorodne 

składniki i przyprawy, po które chętnie sięga współczesna gastronomia. Dawne tradycje kultywuje nowy lokal, 
mieszczący się nieopodal placu Lotników - restauracja Rytm Dnia. 
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a targowisku znajdziemy ponad piętnaście 
punktów z artykułami mięsnymi i dwa ryb-
ne, a w nich wszystkie rodzaje wędlin, mięs 
czy ryb, które pozyskiwane są od lokalnych 
producentów. Trafiają one bezpośrednio na 
Manhattan.

Zarówno drób, wieprzowina jak i wołowina 
pochodzą z Polski i są dostarczane z lokalnego uboju. Na Manhattan 
przywożone jest mięso niemrożone, które posiada wszelkie wymaga-
ne certyfikaty. Świeżość i smak sprawia, że idealnie nadaje się na grilla.

Wśród mięs znajdziemy zarówno drób, wieprzowinę, wołowinę 
jak również dziczyznę. Oprócz mięs na targowisku można nabyć ryby 
słodkowodne. Świeże szczupaki, sandacze czy okonie są wyławiane 
z Ińskich jezior. Natomiast ryby morskie takie jak śledzie, dorsz czy 
makrela pochodzą od rybaków z Kołobrzegu i Dziwnowa.

Warto przypomnieć walory zdrowotne ryb, do których należą po-
prawa układu krążenia, zmniejszają ryzyko arytmii serca czy zwięk-
szenie „dobrego cholesterolu” LDL oraz przyrost serotoniny – hor-
monu szczęścia. Drób z kolei jest lekkostrawny, łatwo przyswajalny 
i niskotłuszczowy. Mięso wieprzowe zawiera witaminę B1, A, D i K. 
Wołowina stanowi główne źródło zapotrzebowania człowieka na 
witaminę B12, nie występującej w produktach roślinnych, witaminy 
B1 i B6 oraz żelazo. Dziczyzna zawiera dużą ilość cennych witamin 
– między innymi B2, B5, B6 i minerałów, a przede wszystkim magne-
zu, fosforu i wapnia.

Grillowanie to nie tylko smak i zapach przygotowywanych dań, 
ale również atmosfera, która panuje podczas spotkań. Rozpalanie 
grilla, przyrządzanie i kosztowanie smakołyków z rusztu w towarzy-
stwie rodziny i znajomych to świetny sposób na relaks i wypoczynek 
na świeżym powietrzu

n

Siła MaNhattaNu
wielkie grillowanie

nadeszła wiosna, a wraz z nią sezon na grillowanie. na targowisku manhattan 
znajdziemy wiele stoisk, w których możemy znaleźć wyśmienite mięsa i ryby na grilla.

KUlinaria54 
prezentacja

Prezes Mirosław Wołosewicz
Manhattan to największe targowisko w Szczecinie 
i jedno z najnowocześniejszych w Polsce. Manhattan 
charakteryzuje różnorodność i bogactwo asortymentu. 
Na co dzień na targowisku działa 300 stoisk. Wiodący-
mi branżami są owoce, mięsa, ryby i warzywa. Mięso 
pochodzi między innymi z Przelewic ryby z Dziwnowa, 

Kołobrzegu i Ińska. Dzięki temu możemy mieć pewność, że wszystkie ofe-
rowane produkty są świeże, a dzięki pominięciu pośredników, ich cena jest 
atrakcyjna. 
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Via Di Moda, al. Wojska Polskiego 20 (wejście od Bogusława), 70-470 Szczecin, tel. 91 433 06 37

Patrizia Pepe
Sukienka z kamieniami 983 PLN
Torebka Graphic Punk 2290 PLN
Trampki z cyrkoniami 1160 PLN

Miejski 
glamour

moda56 

Nowa kolekcja czołowych włoskich marek Ma-
rella i Penny Black należących do włoskiego holdin-
gu Max Mara, Patrizia Pepe oraz Furla w salonie Via 
Di Moda to niesamowity zastrzyk energii i witalności. 
Awangardowa a zarazem subtelna interpretacja miej-
skiego stylu przez markę Patrizia Pepe podbiła serca 
kobiet na całym świecie. Charakterystyczne modele 
torebek z linii Graphic Punk to miejski szyk, który do-
pełni każdą stylizację. Wiosenne modele toreb Furla 
to współczesna mieszanka elegancji i dynamiki. Nasy-
cone kolory takie jak soczysta zieleń czy paryski błękit 
będą absolutnym "must-have" tego sezonu. Twarzą 
linii została Anja Rubik, która stanęła przed obiekty-
wem wybitnego fotografa mody Mario Testino.
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Furla 
Plecak Spy Bag 1800 PLN
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Patrizia Pepe
Torebka Graphic 
Punk 2290 PLN

Via Di Moda, al. Wojska Polskiego 20 (wejście od Bogusława), 70-470 Szczecin, tel. 91 433 06 37
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Furla 
Torebka Alice 2250 PLN
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wiosna, wiosna!
Pod wpływem pierwszych, ciepłych promieni słońca wiosenna 
moda rozkwita całą paletą kolorów. W nadchodzącym sezonie do-
minować będą pastele, coraz częściej przełamywane dodatkiem 
soczystej czerwieni, żółci i indygo. Feerię barw tonować będą szla-
chetne beże i brązy. Pojawia się także klasyczna mieszanka bieli 
z granatem w marynistycznych motywach, bo zarówno w ubraniach 

dla pań, jak i panów widać będzie budzącą się do życia przyrodę 
i zapowiedź wakacji. Czas się spakować i ruszyć za miasto! Kobiety 
z chęcią pokażą nogi i obleką się w motywy kwiatowe, obecne tak-
że w dodatkach – torbach, butach, a nawet biżuterii. Panowie po-
zwolą sobie na dyskretną elegancję, niepozbawiającą ich uczucia 
komfortu. Bo wiosna, to czas swobody i radości!

 Koszula, Pepe Jeans

Marynarka Van Graaf, 
Nils Sundstroem Denim

Potrfel, Massimo Dutti

Mokasyny, Massimo Dutti 

 Torba, Massimo Dutti 

Chusta, Marc O’Polo 

Pasek. Massimo Dutti 

Spodnie, Massimo Dutti

Koszulka, Marc O’Polo 

Kaszkiet, Marc O’Polo 
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Spodnie, Pepe Jeans

Chusta, Olsen

Pantofle, LKJ

Bransoletka, by dziubeka 

Torebka, Liu Jo

Biżuteria, Pandora – White Poetry

Sukienka, Marie 
Lund, Van Graaf 

Sweter,  Marc O’Polo 

Sukienka, Liu Jo 

Koszula, Guess Jeans 



Weekend MaxMara, Szczecin, ul. Bogusława 43/2, tel. 914336214, Facebook/Weekend MaxMara Szczecin

KURTKA 1575 zł

SPODNIE 789 zł

OKULARY 950 złBUTY 629 zł

KAPELUSZ 399 zł

BRELOCZEK 189 zł

NASZYJNIK 399 zł

SPÓDNICA 845 zł

SZAL 315 zł

BLUZKA 349 zł

TORBA 1315 zł

moda62 

pROpOzycJa stROJów, któRe mOżesz 
spakOwać, wyJeżDżaJąc na weekenD...

c



o roku w Polsce na raka piersi choruje kilkanaście tysię-
cy kobiet. Dla wielu z nich operacja radykalna (mastek-
tomia), bądź oszczędzająca (lumpektomia – polegająca 
na usunięciu fragmentu piersi) staje się koniecznością. 

Własna pierś zostaje wówczas zastąpiona silikonową protezą, do-
braną pod względem rozmiaru, kształtu, ciężaru, a nawet koloru do 
własnej, pozostałej piersi. Dopełnienie całości stanowią zaprojekto-
wane specjalnie z myślą o użytkowniczkach protezy – bielizna, stroje 
kąpielowe, sportowe, nocne, wypoczynkowe i inne.

Amazonki, to wymagające i wyjątkowe klientki. Od bielizny oczekują 
komfortu, dyskrecji, bezpieczeństwa, a ponadto podobnie jak wszyst-
kie inne kobiety pragną lekkiego designu, modnych, delikatnych i sek-
sownych wzorów, takich, które pamiętają z życia przed operacją.

Bielizna Amoena jest w stanie sprostać tym wymaganiom. Pro-
jektowane przez nią wzory są nie tylko wygodne i bezpiecznie, ale 
również niezwykle kobiece.

- Wszystko, co tworzymy ma wspierać kobietę po operacji w każ-
dym momencie życia – mówi Dirk Mueller, menadżer odpowie-
dzialny za kreowanie nowych produktów Amoena. - Wsłuchujemy 
się w głosy klientek, niezależnie od tego czy szukają codziennej 
funkcjonalności, mody, bądź linii sportowych. Stworzyliśmy kolek-
cję, w której nasze klientki wyglądają i czują się świetnie. Kobiety 

po operacji piersi nie muszą rezygnować ze stylowej bielizny z no-
woczesnych tkanin, na rzecz niezbędnego wsparcia. Każdy produkt 
ma wszyty wewnętrzny biustonosz z kieszonkami, który bezpiecznie 
utrzymuje protezę.

W styczniu tego roku firma już po raz kolejny zaprezentowała 
swoją kolekcję na Paryskim Salonie Mody, gdzie zaprezentowano 
kolekcję Wiosna 2015, a także Jesień 2015. Wiosenna kolekcja pro-
sto z Paryża, trafiła już do polskich sklepów. 

Nowa kolekcja Amoena obejmuje szeroki wybór biustonoszy 
w różnych fasonach i kolorach. Są to projekty koronkowe i gładkie, 
na fiszbinach i bez. Nawet najbardziej wymagająca klientka znajdzie 
coś dla siebie. Kolekcja jest niezwykle szykowna. Nikt nie odkryje, 
jakie tajemnice kryją się pod bielizną.

Oferta niemieckiej marki dla amazonek, nie kończy się na bieliź-
nie. Specjalnie z myślą o paniach po operacji piersi powstała ko-
lekcja strojów sportowych, nocnych, wypoczynkowych i plażowych. 
Wszystkie koszulki i topy mają wszyte biustonosze z kieszonkami, 
które bezpiecznie utrzymują protezę na miejscu. Producenci zasto-
sowali najnowocześniejsze tkaniny takie jak: Darwin®, Sensitive®, 
Xtra Life Lycra®, Supplex®, Modal®, CoolMax®. Teraz każda Ama-
zonka może czuć się bezpieczna i atrakcyjna w każdej sytuacji.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.amoena.pl

aMazonki z paryskicH wybiegów

słowo „amoena” wywodzi się z łaciny i oznacza wdzięk, powab, czar i urok. to także 
nazwa marki eleganckiej bielizny dla szczególnie wymagających kobiet. szczególnie, gdyż 

przeznaczona jest dla pań po operacji piersi, które nadal chcą się czuć komfortowo, 
bezpiecznie i po prostu atrakcyjnie. bieliznę niemieckiej marki noszą zarówno 

zwykłe kobiety jak i gwiazdy z pierwszych stron gazet.

c

Kolekcja dostępna w szczecińskich sklepach: MED-EL, ul. Niemierzyńska 5A, Aura ul. Strzałowska  22
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W tym cyklu dwoje szczecińskich projektantów: Kasia Hubińska i Arek Prajs… dało sobie spokój w po-
szukiwaniu ciekawie ubranych szczecinian i sięgnęło po aparaty fotograficzne. Tym razem na modowe 
łowy ulicami Szczecina wyruszył fotograf Jarek Romacki. A oto, kogo upolował pierwszego kwietnia…

Marcin Dobrowolski jest 
prezesem Dragon Event. 
Z wykształcenia peda-
gog. Od lat z powodze-
niem prowadzi własną 
firmę i mówi, że kocha to, 
co robi. Smakosz japoń-
skiej kuchni. Gra w squ-
osha i uwielbia sporty. 
Interesuje sie modą, ale 
na co dzień jego ulubio-
ną kreacją jest kolorowy 
fartuszek z falbankami 
w zwierzęce wzory.

Arkadiusz Prajs, projektant
mody męskiej
Pan Marcin to współczesny 
młody człowiek. Miejski kamu-
flaż z najnowszych materiałów 
świadczy o odwadze w dobie-
raniu kolorów i fasonów, które 
nosi z nonszalancją najlepszych 
„street fighterów”. Stylizację do-
pełnia M249 SAW wypluwający 
do 1100 pocisków na minutę. 
Naprawdę radzimy brać przy-
kład i schodzić mu z drogi



Kasia Hubińska,
projektantka mody damskiej
Pani Agnieszka jest pewną swoich 
atutów kobietą i wie jak doskona-
le pianka neoprenowa podkreśla 
walory jej figury i nie waha się jej 
używać. Do idealnej sylwetki z za-
chowaniem kolorystki kwiatowych 
aplikacji wybiera doskonałe do-
datki w postaci Rebreathera Hollis 
Explorer Tebreather oraz Maski IST 
Ophera. Całość dopełniają płetwy 
z nowej niebieskiej linii Louboutin.

Agnieszka Czarnecka jest właściciel-
ką szkoły nurkowania Pro Divers, żona 
Marka i dumna mama dwóch córek 
Olivii i Nadii. Lubi podróżować szcze-
gólnie do ciepłych krajów i wygrze-
wać się w słońcu. Uwielbia też czytać 
horrory Stephena Kinga. Modą się 
interesuje a z racji prowadzonej firmy 
nosi, na co dzień skafandry do nurko-
wania i nigdy nie rozstaje się z butlą.

Kolecję dla naszych bohaterów ufundowała Restauracja  
Clou Winebar&Restaurant, Szczecin, ul. Wielka Odrzańska 18/u.
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zdrowie i Uroda66 
prezentacja

enus Legacy jest rewolucyjną technologią w medy-
cynie estetycznej łączącą w sobie multipolarną falę 
radiową (RF) z impulsowym polem magnetycznym 
(Magnetic Puls Therapy). W przeciwieństwie do innych 

urządzeń radiofrekwencji na rynku terapia Venus Legacy™ wyko-
rzystuje nie jedną a cztery nowoczesne technologie – Venus 4D™, 
dzięki którym jest maksymalnie skuteczna, bezbolesna i bardzo 
bezpieczna. Klinika Estetic jako pierwsza w Szczecinie wprowadziła 
do swojej oferty najbardziej nowoczesną technologię. System Ve-
nus wykorzystuje różne typy głowic, pozwalające zindywidualizo-
wać przebieg i efekty terapii, personalizując ją dla poszczególnych 
pacjentów i ich problemów. Innowacyjna terapia Venus Legacy 
pozwala na szybkie i bezbolesne podgrzanie tkanek na różnych 
głębokościach co daje rewelacyjne efekty pozabiegowe. Terapia 
dedykowana skórze wiotkiej i mało elastycznej na twarzy, szyi, de-
kolcie, ramionach, dłoniach oraz sylwetce ze zlokalizowanym nad-
miarem tkanki tłuszczowej (brzuchu, boczkach, udach).

Zastosowanie wspomnianej technologii, pozwala na wykonanie 
przy użyciu Venus LegacyTM bezpiecznych, bezbolesnych zabie-
gów, które nie wymagają okresu rekonwalescencji oraz charaktery-
zują się doskonałymi rezultatami.

Venus Legacy polecane dla osób chcących:
• nieinwazyjne wymodelować sylwetkę
• zredukować występujący cellulit,
• poprawić napięcie i elastyczność skóry,
• spłycić zmarszczki.

Zabiegi zalecane są w seriach, dzięki czemu ich rezultaty są bar-
dzo szybko widoczne. Terapia jest progresywna, wieloetapowa 
i odbywa się na różnych płaszczyznach. Efekty narastają w czasie jej 
trwania, a procesy przebudowy i regeneracji tkanek, a także spłyce-
nia zmarszczek są pobudzane i podtrzymywane kolejnymi sesjami 
zabiegowymi, powtarzanymi w regularnych odstępach czasu.

kobieta XXi wieku jest niezależna, nieustannie stawia przed sobą wyzwania, nowe 
obowiązki i energicznie podchodzi do życia. w konsekwencji niestety coraz mniej czasu 

zostaje na przyjemności.  pudełko czekoladek, nowa sukienka czy zabieg wydobywający  
piękno kobiecej natury potrafią wywołać uśmiech na twarzy. natomiast idealna 

pozbawiona cellulitu sylwetka oraz jędrna, elastyczna skóra to z pewnością marzenie 
każdej kobiety. w jaki sposób sprawić sobie przyjemność, udoskonalić ciało 

przy maksymalnie najmniejszym nakładzie czasu? 

prawdziwa technologiczna rewolucja w służbie piękna kobiecie XXi wieku

wiosenna nowoŚĆ w klinice 
doktora zawodnego

Venus legacy

v
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prezentacja

zym jest implant?
Jest to sztuczny korzeń zęba wykonany z czystego tyta-

nu, stosowany w tych miejscach gdzie brakuje zębów.

Na czym polega różnica między wizytą w tradycyjnym gabine-
cie a wizytą u pana?

Stosuję minimalnie inwazyjne techniki zabiegowe. Dzięki nim 
zredukowana jest ilość cięć i ingerencja w tkankę kostną. To wiążę 
się z krótkim czasem wykonania zabiegu, który trwa od 15 do 30 
minut. Ponadto mogę wykonać implantację natychmiastową, czy-
li usuwam ząb i od razu na tej samej wizycie wszczepiam implant. 
Dzięki takiej procedurze zachowujemy kontur dziąsła i ilość kości. 
To ważne, gdyż dłuższa przerwa między zabiegami, prowadzi do 
procesu fizjologicznego zaniku kości.

Jakie są etapy wszczepiania implantu?
Po wszczepieniu implantu musimy odczekać trzy miesiące, na to 

żeby implant mógł się wgoić. Następnie mierzymy siłę zrostu im-
plantu z kością i jeśli jest wystarczająca możemy przystąpić do dru-
giego etapu. Ten etap rozpoczynamy od wkręcenia śruby gojącej, 
aby uformować dziąsło dookoła wszczepionego implantu. Następ-
nie wykonujemy pełno ceramiczne korony i mosty, w zależności od 
warunków, jakie występują u pacjenta. Przy użyciu komputerowej 
technologii Cerec możemy zaprojektować i wykonać ząb, tak by 
idealnie pasował do reszty.

Implant goi się ok. trzech miesięcy. Co się dzieje w tym czasie 
z miejscem po zębie?

Stosujemy uzupełnienie tymczasowe.

Czy zabieg jest bezpieczny?
Jest bardzo bezpieczny. Tytan, z którego wykonane są implanty jest 

materiałem prawidłowo działającym na żywym organizmie. Występu-
je niewielki odsetek pacjentów, którym implant się nie przyjmuje.

Jeśli pacjent ma zdrowe zęby a chciałby je „wymienić” na nowe 
tylko ze względów estetycznych, to czy może poddać się takiemu 
zabiegowi?

W tym przypadku odradzam wszczepianie implantów. Nic nie za-
stąpi nam własnych zębów, o ile są zdrowe.

Czy jeśli stracę zęba to powinnam wszczepić implant jak naj-
szybciej?

Dzięki temu zachowujemy rozmiary kości, co oznacza, że nie ma 
konieczności szlifowania zębów sąsiednich, żeby 
wykonać most.

A co się może stać, gdy będę zwlekała z wsz-
czepieniem implantu?

Pierwsza rzecz jaka występuje to fizjologiczny za-
nik kości. Po drugie, jeśli przez dłuższy czas pacjent 
nie będzie odbudowywał tej okolicy to zęby sąsied-
nie będą zmieniały swoje ustawienie. I po trzecie: 
jeśli ktoś nie ma zęba to po kilkunastu latach ząb 
przeciwstawny zaczyna się biernie wyżynać szuka-
jąc kontaktu z zębem, którego de facto nie ma.

Jaka jest trwałość implantu?
Jeżeli implant zrośnie się z kością i podczas jego 

użytkowania nie dojdzie do mechanicznych ura-
zów lub infekcji to może nam służyć nawet czter-
dzieści lat (tyle liczy pierwszy wszczepiony implant 
przez prof. Brånemarka). 

Jakie są przeciwwskazania wykonywania takie-
go zabiegu?

Czynna choroba nowotworowa, radioterapia, 
chemioterapia. Tak jak kiedyś paradontoza była 

przeciwwskazaniem, tak obecnie dzięki najnowszej wiedzy już 
nim nie jest. I co ciekawe, badania wskazują, że w odróżnieniu od 
zęba, który w wyniku paradontozy zaczyna się ruszać i wypada, tak 
w przypadku implantu nie dochodzi do takiego procesu.

Czy wszczepienie implantu jest bolesne i wymaga rekonwale-
scencji?

Dzięki specjalnym technikom nie wymaga okresu rekonwale-
scencji. Wykonujemy go w miejscowym znieczuleniu i pacjent 
dostaje zestaw do pielęgnacji pozabiegowej oraz powinien przyj-
mować antybiotyki. Raz w roku powinien umówić się na specjalne 
czyszczenie miejsc przy implancie. Należy też, regularnie przycho-
dzić na kontrolę. Nowy ząb nie różni się niczym od własnych, z tą 
tylko różnicą, że nie psuje się i nie jest zagrożony próchnicą.

brak higieny jamy ustnej, mechaniczne uszkodzenia, paradontoza - to główne powody 
utraty zębów. medycyna jest w stanie odtworzyć uzębienie na bazie implantów, które za-

stąpią chore zęby. O implantologii opowiada dr kacper koryzna, certyfikowany implantolog, 
a także właściciel najwyższego tytułu w dziedzinie  implantologii stomatologicznej 

na świecie „master of science of Oral implantology”. 

piękny uŚMiecH na długo
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anie doktorze w ostatnim czasie bardzo 
dużo słyszymy o zabiegach laserowych. 
Spółdzielnia Medicus posiada wysoko-
specjalistyczny aparat do wykonywania 

m.in. laserowych zabiegów ginekologicznych takich 
jak leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu, od-
mładzanie pochwy, usuwanie zmian w obrębie sro-
mu i pochwy. 

To prawda, posiadamy laser FOTONA, jeden z naj-
lepszych w swojej klasie. Problem wysiłkowego nietrzy-
mania moczu dotyczy bardzo wielu kobiet w różnym 
wieku. Niekontrolowanie oddawanie moczu może 
wystąpić w czasie kichnięcia, kaszlu lub śmiechu.

Podczas zabiegu, dzięki wiązce laserowej pobu-
dzana jest neokolagenoza w sposób bezpieczny i bezkrwawy, co 
powoduje zwiększenie napięcia przedniej ściany pochwy i pośred-
nio zmniejsza kąt nachylenia cewki moczowej, przywracając pra-
widłowe jej funkcjonowanie. Po upływie około miesiąca pacjentka 
odczuwa całkowite efekty zabiegu.

Dla wielu kobiet bardzo poważnym problemem jest również 
odczuwalny zespół rozluźnienia pochwy. 

Zespół rozluźnienia pochwy występuje często po porodzie i jest 
bardzo poważnym problemem w kontaktach intymnych. Poprzez 

stymulację wiązką laserową kolagenu w ściance po-
chwy Pacjentka odzyskuje napięcie i obkurczenie 
pochwy. 

Jakie zalecenia należy przestrzegać po zabiegu?
Zarówno po zabiegu laserowym wysiłkowego 

nietrzymania moczu czy po obkurczaniu pochwy 
Pacjentka przez tydzień nie powinna uczęszczać na 
fitness, basen, nie powinna nosić ciężkich zakupów. 
Zapraszamy Panie na konsultacje do lekarzy spe-
cjalistów ginekologów przyjmujących w Spółdzielni 
Medicus. Chcę podkreślić, że zabiegi, o których tu 
mówimy są u nas wykonywane przez lekarzy posia-
dających certyfikaty BTL laserowe leczenie nietrzy-
mania moczu oraz ujędrniania pochwy. 

Medyczne systemy laserowe Fotona produkowane są zgodnie 
z najbardziej surowymi, międzynarodowymi wymogami i normami 
jakości i bezpieczeństwa. Po wykonaniu zabiegu tego typu laserem 
praktycznie nie spotyka się powikłań pozabiegowych.

Dziękuję za rozmowę
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Rozmowa z dr mieczysławem Ślazykiem specjalistą z zakresu ginekologii.

ginekologiczne zabiegi 
laserowe w s.p.l.s. Medicus

p

S.P.L.S. MEDICUS, Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1
Tel. 91 91 434 73 06
Czynne pon. - pt. 7.30 do 19.00; soboty 8.30 do 13.00
www.medicus.szczecin.pl
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ransseksualizm jest 
chorobą, która do-
tyczy wielu ludzi 
i polega na braku 

akceptacji swojej płci. Czasami 
symptomy pojawiają się bardzo 
wcześnie już w okresie dojrze-
wania, a czasami nasilają się 
później w okresie pełnej doj-
rzałości. W przypadku tego  pa-
cjenta   wątpliwości, a w kon-
sekwencji pewność dotycząca 
nieakceptowania swojej  płci 
pojawiła się po założeniu rodzi-
ny i urodzeniu dziecka. 

W każdym przypadku pacjen-
tów czeka bardzo długie lecze-
nie i to przez wielu specjalistów. 
Postępowanie administracyjne 
polegające na zmianie na-
zwiska, dowodu osobistego, 
terapia hormonalna, ostatnim 
etapem jest wieloetapowe po-
stępowanie chirurgiczne.

Niezależnie od czasu, w któ-
rym pojawiają się symptomy 
choroby pacjenci muszą osią-
gnąć wiek dojrzałości i dopie-
ro wówczas mogą poddać się 
leczeniu, na które składa się 
leczenie hormonalne, terapia 
seksuologiczna, terapia psy-
chologiczna lub psychiatryczna 
dopiero po tym czasie pacjen-
ci mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o rozpatrzenie zmiany płci 
i co za tym idzie nazwiska. Są zdecydowani i bardzo zdeterminowa-
ni, aby zmienić  płeć, której nie akceptują. Postępowanie jest rozcią-
gnięte w czasie, procesy przemiany hormonalnej i seksuologicznej 
muszą trwać i nie można ich przyśpieszyć.  Sąd rozpatruje wnioski 
po starannej analizie przypadków, gdyż decyzja jest nieodwracalna 
i nie ma możliwości cofnięcia skutków tych operacji.

Przypadek pacjenta operowanego w Aesthetic Med był nietypo-
wy ze względów psychologicznych, dlatego, że decyzja o zmianie 
płci zapadła po urodzeniu dziecka. Sytuacja była wyjątkowo trud-
na z powodu więzi łączącej matkę z synem, która zdecydowała się 
zmienić płeć. 

Jak wytłumaczyć dziecku, że matka nie akceptuje siebie, nie 
czuje się wewnętrznie kobietą? Z pewnością był to trudny okres 
w życiu pacjenta i problemy związane z chorobą doprowadziły go 
do alkoholizmu i prób samobójczych. Tylko mądrość i miłość syna 
pomogły  pacjentowi przetrwać ten trudny okres. Pierwszy  etap 
tego typu operacji – amputację piersi – wykonujemy nieodpłat-

nie na oddziale 109 Szpitala 
Wojskowego i wbrew pozo-
rom takich przypadków jest 
bardzo wiele.  Problem trans-
seksualizmu jest  w Polsce bar-
dzo duży, a placówek i lekarzy 
zajmujących się leczeniem 
tego schorzenia jest niewielu. 
W związku z tym oczekiwanie 
niestety wydłuża się. Wie-
loetapowy proces związany 
z zmianą płci, to kilka operacji 
wykonywanych przez różnych 
specjalistów: chirurgów, gine-
kologów i chirurgów plasty-
ków. Każdy zabieg to trudna 
i rozległa operacja związana 
z ryzykiem powikłań poope-
racyjnych, oraz długotrwałymi 
pobytami w szpitalu.

Zadziwiające jest jak łatwo 
pacjenci  transseksualni podda-
ją się zabiegom operacyjnym, 
wręcz o nie proszą, a współ-
praca z lekarzami układa się 
znakomicie, wynika to z silnej 
emocjonalnej chęci spełnienia 
swoich marzeń. Po każdym za-
biegu operacyjnym wykazują 
bardzo dużo cierpliwości, zro-
zumienia, drobiazgowo wypeł-
niają polecenia lekarzy, są bar-
dzo zdyscyplinowani.

 Największą satysfakcją dla 
lekarzy jest szczęście pacjentów, którzy po wieloletnim leczeniu ak-
ceptują swoje ciało. Uczucie wdzięczności i szczęścia pozwala utrzy-
mywać im kontakty z lekarzami, przez których byli leczeni.

andrzej Grudkowski przez 49 lat żył jako kobieta, chociaż czuł się mężczyzną. miał 
odwagę żeby walczyć o swoją tożsamość. Formalne jest już mężczyzną. przed nim proces 

zmiany płci, czyli wieloetapowe postępowanie chirurgiczne. w walce o nowe życie 
pomaga mu dr n. med. andrzej Dmytrzak, specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej 

aesthetic med, który zgodził się opowiedzieć o tym szczególnym przypadku.

życie od nowa

t
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Dr n. med. Andrzej Dmytrzak
Specjalista chirurgii plastycznej, zajmujący się tą dziedziną po-
nad 20 lat, właściciel kliniki Aesthetic Med. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej 
i Estetycznej, Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, 
Światowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ISAPS), Świa-
towego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej (IPRAS), Euro-
pejskiej Akademii Estetycznej, Europejskiej Szkoły Onkologii. 
Wiedzę zawodową poszerza uczestnicząc w światowych sym-
pozjach organizowanych dla chirurgów plastyków, m.in. we 
Włoszech, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Brazylii. 
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esteśmy idealnym miejscem, między innymi dla tych pań, 
które bardzo długo nie ćwiczyły, a także dla tych, które po-
trzebują indywidualnego podejścia i nie czują się zbyt kom-
fortowo w wielkich klubach – tłumaczy Małgorzata Figurska, 

właścicielka Lady Fitness & Wellness. – Oczywiście wielkie kluby 
spełniają swoją rolę, ale część osób preferuje bardziej kameralne 
miejsca, takie jak nasze.

Część z pań przygodę z fitnessem rozpoczyna dopiero w wieku 
30, 40, a nawet 50 lat. Związane jest to nie tylko z dbałością o wy-
gląd, ale przede wszystkim z troski o zdrowie. I tu potrzebne jest 
indywidualne podejście. 

– Aktualnie mamy wiele możliwości, żeby zadbać o formę bez 
pomocy profesjonalistów, ale to propozycja w większości dla ludzi 
zdrowych. Posiadając ograniczenia nie możemy pewnych rzeczy ro-
bić. Podobnie jest z dużą nadwagą. Nie każda z pań będzie się czu-
ła dobrze w wielkim klubie, w którym jednak nie ma tyle czasu na 
pracę nad jedną osobą – wyjaśnia Małgorzata Figurska. – Nasz klub 
pod tym względem jest inny. Po pierwsze same kobiety, po drugie 
bardzo dobry i bliski kontakt z klientem, po trzecie dużo treningów 
personalnych i treningów na siłowni z instruktorem oraz zajęcia na 
sali w małych grupach.

Na Mazowieckiej 13 można praktycznie spędzić cały dzień. 
Oprócz ćwiczeń i zajęć na siłowni mamy do dyspozycji saunę, ma-
saże, zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało, porady dietetyka, po-
moc fizjoterapeuty, dostęp do nowoczesnego sprzętu. 

– Wszystko jest w jednym miejscu, ale najważniejsze jest to, że je-
żeli chcemy osiągnąć konkretny cel, np. skupić się na sylwetce żeby 
była zgrabna, szczupła i zdrowa to warto połączyć dwa, trzy działa-
nia razem. Efekt będzie wtedy szybszy i bardziej widoczny – zapew-
nia właścicielka klubu. – Pamiętajmy też o paniach, które po prostu 
nie lubią ćwiczyć albo nad fitness przekładają pływanie, bieganie, 
jeżdżenie na rowerze czy chodzenie z kijami. One dodatkowo też 
chcą poprawić coś w swojej urodzie. Dla nich mamy przygotowany 
cały pakiet fajnych zabiegów na ciało.

W ofercie znajdują się zabiegi, które pomagają w zwalczaniu ce-
lullitu. Służy temu m.in. oryginalna endermologia LPG. Jest kriolipo-
liza LipoCryo idealna do nieinwazyjnej redukcji tkanki tłuszczowej, 
fale radiowe trójpolarne bardzo dobre w walce z oznakami starze-
nia Cosmosoft Redustim, który świetnie likwiduje tkankę tłuszczo-

wą podskórną i tłuszcz trzewny otaczający organy wewnętrzne, czy 
będący absolutną nowością Cosmosoft Myosculptor, specjalny 
kombinezon do spalania tkanki tłuszczowej stosowany w duecie 
z ćwiczeniami cardio.

– Te wszystkie urządzenia posiadają najwyższe certyfikaty me-
dyczne – mówi Małgorzata Figurska. – Taki certyfikat gwarantuje 
w stu procentach bezpieczny zabieg dla naszego organizmu. Na 
przykład Cosmosoft jest urządzeniem medycznym, które również 
działa prozdrowotne na wiele naszych narządów wewnętrznych. 
Jeśli połączymy to z fitnessem, z odpowiednią dietą przygotowaną 
przez dietetyka to uzyskamy naprawdę świetne efekty. Wymaga to 
oczywiście czasu, ale warto zainwestować w swoje zdrowie.

klub fitness, w którym panuje kameralna i przyjazna atmosfera, alternatywa dla wielkich 
hal z ćwiczeniami, wyłącznie do dyspozycji pań. położony w centrum miasta, przy 
mazowieckiej 13 Lady Fitness & wellness stanowi swoistą oazę relaksu i rekreacji. 

Uwielbiany przez kobiety, jest miejscem, w którym można jednocześnie 
zadbać o ciało, zdrowie i dobre samopoczucie.

tylko dla kobiet

J
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oktor nauk medycznych Marek Froelich z kliniki Den-
tal Implant Aesthetic Clinic w Szczecinie jest jednym 
z tych stomatologów, do których pacjenci wracają 
z przyjemnością. Cenią go przede wszystkim za profe-

sjonalizm i indywidualne podejście do leczenia.
Po ukończeniu studiów na Pomorskiej Akademii Medycznej na 

początku lat 90, doktor przeniósł się do Niemiec, gdzie zdobywał 
doświadczenie pod okiem najlepszych specjalistów z tamtejszych 
klinik. Tam zbudował pozycję zawodową i zyskał uznanie zarów-
no podopiecznych, jak i kolegów z branży. Obecnie jest znanym 
i szanowanym specjalistą z zakresu protetyki, stomatologii zacho-
wawczej i estetycznej. Od 5 lat prowadzi wraz z dr Volkerem von 
Zitzewitzem prywatny gabinet stomatologiczny w samym sercu 
szczecińskiej starówki w sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich.

PIęKNY UŚMIECH

Dziedziną, w której specjalizuje się doktor jest protetyka. Dzięki 
dokładności i precyzji, korony, mosty i licówki wykonywane w kli-
nice często ciężko jest odróżnić od naturalnych zębów pacjenta. 
Oprócz odbudowy zwarcia za pomocą protez ruchomych, doktor 
zajmuje się również specjalistycznymi pracami na implantach.

„Uważam, że dobry stomatolog musi być też dobrym psycholo-
giem”- mówi dr Marek. „Każdemu pacjentowi należy poświęcić wy-
starczająco dużo czasu, musi on nam zaufać i czuć się bezpiecznie 
w naszych rękach”.

Ogromną zaletą gabinetu jest posiadanie urządzeń do rentge-
nodiagnostyki oraz własnego laboratorium techniki dentystycznej. 
Dzięki temu na każdym etapie wykonywania pracy protetycznej, 
zaczynając od wycisków, a kończąc na oddaniu pracy, możliwa jest 
bezpośrednia konsultacja z technikiem i omówienie danej części 
leczenia.

JAK CIę WIDZĄ, TAK CIę PISZĄ

Klinika dr Froelicha jest nowoczesnym i doskonale wyposażo-
nym miejscem, w którym świadczone są usługi według najwyższych 
standardów przy użyciu nowoczesnych materiałów i technologii.

Zespół lekarzy pracujących w klinice dba o ciągły rozwój zawo-
dowy i poszerza swoją wiedzę na licznych kursach, szkoleniach 
i studiach podyplomowych. Największym marzeniem doktora Mar-
ka było stworzenie w Szczecinie praktyki lekarskiej dbającej cało-
ściowo o pacjenta i jego potrzeby, do której chętnie i bez strachu 
się wraca. W końcu: „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”, a piękny i zdrowy 
uśmiech jest kluczem do sukcesu!

„Dajemy pacjentom nie tylko zdrowe zęby, ale też piękny uśmiech, którym mogą 
obdarować swoich bliskich”

sztuka leczenia

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

dr n. med. piotr zawodny
lekarz medycyny estetycznej

ekspert
radzi…

Piszę w nadziei, że być może technologia poszła już do przodu. 
Mianowicie chodzi mi o moją 15  letnią  córkę i jej problem. Od 
urodzenia ma na policzku rozległego naczyniaka, niestety oprócz 
fizycznego naznaczenia rówieśnicy dokładają jej złych emocji, 
wyśmiewając ją. Kilka lat temu byliśmy na konsultacji i nie można 
było nic z tym zrobić. Czy istnieje jakiś sposób na to aby naczyniak 
był mniej widoczny?

Naczyniaki są defektem niezależnym od nas. Często tworzą  się 
w czasie życia płodowego  i rosną razem z całym organizmem. Są 
zmianami niepożądanymi i uciążliwymi w kamuflażu,  stanowią po-
ważny problem emocjonalny, szczególnie gdy występują w obrę-
bie twarzy. Szybkie tempo rozwoju technologii już dziś pozwala na 
skuteczną i bezpieczną walkę z tymi zmianami. Naczyniaki oraz inne 
problemy naczyniowe skóry kwalifikują się do leczenia laserowego. 
W zabiegach tych wykorzystuje się głowice o dwóch długościach 
fali: 1064 nm, 532 nm. Aktualnie używam wyjątkowo zaawansowa-
ny technologicznie laser Cutera Excel V. Dwie długości fali  emito-
wane przez laser umożliwiają likwidację zmian naczyniowych różne-
go pochodzenia, głębokości oraz wielkości. Duża plamka optyczna 
umożliwia  pracę na rozległych powierzchniach naczyniaków. Do-
datkowym atutem urządzenia jest kontaktowe chłodzenie w trakcie 
zabiegu szkłem szafirowym. Zmniejsza to ryzyko poparzeń, skraca 
czas gojenia oraz zwiększa komfort pacjenta podczas zabiegu. Za-
bieg wykonuje się w serii, po każdym zabiegu zmiana naczyniowa 
ulega rozjaśnieniu, staje się mniej widoczna i zmniejsza swoją po-
wierzchnię.

Chciałabym odświeżyć swoją cerę na wiosnę. Jest szara i zmę-
czona, przez co wyglądam na osobę dużo starszą. Na pewno 
przyczyną jest to, że pale papierosy, pracuję również na zmiany. 
Czytałam ostatnio o różnych peelingach mocno złuszczających 
naskórek, jednak zabieg taki jest bardzo drogi ok. 4 tys. zł i tak 
naprawdę nie wiem, czy efekt jest zadawalający. Jestem w stanie 
przeznaczyć większa kwotę na taki zabieg, ale czy przyniesie on 
oczekiwany efekt, czy tylko będą to wyrzucone pieniądze? Chcia-
łabym opinii eksperta.

 Agnieszka 38 lat
W celu odświeżenia skóry na wiosnę peelingi głęboko złuszcza-

jące nie są najlepszym wyborem. Poddawanie się inwazyjnym za-
biegom eksfoliacyjnym, zarówno chemicznym jak i laserowym, w 

sezonie wiosna/ lato, kiedy nasila się promieniowanie słoneczne, 
może spowodować pojawienie się przebarwień na skórze. Deli-
katne złuszczenie w formie odświeżenia skóry można uzyskać ko-
rzystając z zabiegu typu Oxygeneo. W tym okresie warto również  
zadbać o intensywne nawilżenie, stosując np. zabieg mezoterapii 
mikroigłowych lub bezigłowo Intraceuticals. Wiosennym zabie-
giem z zakresu medycyny estetycznej, nawadniającym skórę, jest 
mezoterapia kwasem hialuronowym, który posiada właściwości 
wiązania cząsteczek wody a to pozwala na zatrzymanie jej w skórze. 
Mnogość zabiegów daje Pacjentom  wybór metody, którą wybiorą 
do osiągnięcia celu. W przypadku wątpliwości doboru terapii warto 
skonsultować decyzję ze specjalistą.

Witam Doktorze, jestem w trakcie odchudzania- mój cel to utra-
ta 10kg. Główny problem to brzuch. Myślę o wprowadzeniu za-
biegów, które pomogą mi dotrzeć do celu. Czy zabiegi powinnam 
wprowadzić już teraz? Czy może po osiągnięciu celu aby spotę-
gować efekt?

Najbardziej korzystnym i efektywnym działaniem odchudzają-
cym jest zawsze łączenie terapii. Dieta oraz aktywność fizyczna to 
główna forma utraty wagi. Należy jednak mieć na uwadze kon-
dycję skóry. Często nie nadąża ona za utratą tkanki tłuszczowej, 
co skutkuje brakiem jej elastyczności i jędrności. Aby temu zapo-
biec warto jak najwcześniej wprowadzić różnego rodzaju zabiegi 
z zakresu medycyny estetycznej. Mogą one zarówno wspomagać 
proces lipolizy, ale również dbać o sprężystość skóry. Medycyna 
estetyczna korzysta z wielu technologii. Proces lipolizy wpomaga-
ny jest przez takie energie jak pole magnetyczne czy fale radiowe. 
Te drugie świetnie sprawdzają się również w przypadku wiotkiej i 
mało elastycznej skóry. Wprowadzenie zabiegów na początku swo-
jej terapii odchudzającej pomaga zapobiegać efektowi „wiszącej” 
skóry, jak również przyspieszają metabolizm komórek i zwiększają 
ich redukcję. Włączenie zabiegów pod koniec odchudzania rów-
nież nie zaszkodzi, jednak na zbyt wiotką skórę mogą już być nie-
wystarczające. Rozwiązań jest bardzo wiele, ważne by podejść do 
pacjenta indywidualnie oraz słuchać jego potrzeb. Podsumowując, 
zbilansowana dieta, aktywność fizyczna oraz zabiegi medycyny es-
tetycznej to najbardziej kompleksowe i wielokierunkowe działanie, 
dające spektakularne efekty, bez obaw o skutki uboczne drastycz-
nych diet. 
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zisiaj kilka słów o wodzie. I to nie o akwenach 
wokół Szczecina, który przecież nad wodą leży, 
a wielu rodaków jest nawet święcie przekona-
na, że nad samym morzem. Dzisiaj o wodzie 
w zupełnie innym stanie skupienia – o śniegu. 
Marzec i kwiecień to prawdziwe ostatki korzy-

stania z wody w tej właśnie postaci przed nadejściem kolejnej zimy. 
Okazja ku temu trochę prywatna. Ot taki krótki, marcowy wyjazd 
narciarski do austriackiego Flachau (swoją drogą, niezła nazwa). 
Nie będę tutaj pisał z kim byłem, gdzie kwaterowaliśmy i co piliśmy 
apres ski. Nie będę się też chwalił ilością przejechanych kilometrów 
z deskami na nogach. Nie wspomnę też nic o pogodzie, chociaż 
aż mnie korci, taka była dobra. Chciałbym po tym wyjeździe (zresz-
tą jak po każdym w minionych latach) po prostu zadać jedno za-
sadnicze pytanie – Jak to jest, że u nich można, a u nas nie? U nich 
to nie znaczy tylko w Austrii. U nich to także we Włoszech, Francji, 
Szwajcarii. Ba, to nawet na Słowacji czy w Czechach, żeby tylko sku-
pić się na Europie. Dlaczego muszę jechać tysiąc kilometrów i da-
wać zarabiać austriackim czy włoskim hotelarzom i restauratorom? 
Dlaczego dzięki moim karnetom i opłacie klimatycznej bogacą się 
te zagraniczne gminy? Dlaczego nie mogę wraz z wielotysięczną 
rzeszą miłośników zimowego szaleństwa zostawiać tych pienię-
dzy w Polsce? Bo natura, zieleń, lasy i puszcze. Bo parki narodowe, 
nawiedzeni ekolodzy i politycy z zielonego ruchu. Bo to przecież 
nieprawdopodobne zagrożenie dla żyjących u nas zwierzątek. 
A przecież my Polacy to wybrany naród. Nasze zajączki, susły i sa-
renki w niczym nie ustępują tym austriackim, czy włoskim, a nawet 
je przewyższają. I właśnie dlatego musimy ich bronić. Żeby przy-

padkiem nie zakłócić świętego spokoju jakiejś kozicy czy wiewiórki. 
Pewnie wszystkie te zwierzątka w narciarskich kurortach za granicą 
cierpią na poważne nerwice i są pod stałą opieką psychologów. Nie 
to, co te, żyjące w naszych Tatrach czy Sudetach. I dlatego w każdej 
mniejszej czy większej wiosce w austriackich Alpach znaleźć moż-

na z dziesięć wyciągów kanapowych (i to na minimum sześć osób), 
nowoczesnych, szybkich i nierzadko z podgrzewanymi siedzeniami, 
a w Polsce jeszcze niedawno wszystkie serwisy telewizyjne robiły 
transmisje „live” z otwarcia nowego wyciągu kanapowego w jed-
nym z najbardziej znanych zimowych kurortów – Szklarskiej Porębie. 
I fajnie. I wspaniale. Szkoda jednak, że to jedyna „kanapa” w po-
pularnej Szklarskiej. I dlatego, już dzisiaj planujemy kolejny wypad 
narciarski w Austrii za rok. Ktoś chętny?

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.

koniec 
sezonu

d
Dlaczego muszę jechać tysiąc kilometrów i dawać 
zarabiać austriackim czy włoskim hotelarzom 
i restauratorom? Dlaczego dzięki moim karnetom 
i opłacie klimatycznej bogacą się te zagraniczne 
gminy? Dlaczego nie mogę wraz z wielotysięczną 
rzeszą miłośników zimowego szaleństwa 
zostawiać tych pieniędzy w polsce?
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Impact MT sp. z o.o.

Siła jest w Tobie - żyj pełnią życia

life coaching,
coaching sportowy,
przygotowanie do

ustnego zdania egzaminu dojrzałości,
szkolenia dla �rm,

korepetycje.

www.impactmt.pl
www.facebook.com/impactmtpl

ul.Żubrów 6/114, Szczecin
tel. 606 19 11 64, biuro@impactmt.pl



powolnego zwiedzania wcielą się dr Szy-
mon Piotr Kubiak oraz Aleksandra Gieczys 
– Jurszo.                                                    nath
18 kwietnia, godz.12.00-15.00
Muzeum Narodowe
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w perfekcyjny sposób dźwiękiem wprowa-
dzając publiczność… w trans.               nath 
21 kwietnia, godz.20.00, Kafe Jerzy.

szystko ma swój czas”... prawie 
wszystko, bo zespół Perfect ma 

go jeszcze sporo pomimo 35 lat na scenie. 
26 kwietnia legenda polskiego rocka zagra 
w Azoty Arena. Oprócz wspomnianego 
przeboju grupa zagra swoje najlepsze nu-
mery ze swojej bogatej kolekcji. Pojawią się 
też goście specjalni: Ryszard Sygitowicz, 
gitarzysta z pierwszego składu Perfectu, 
Patrycja Markowska, Igor Herbut z grupy 
Lemon. 

Enea Perfect Tour to trasa koncertowa, 
która prowadzi przez największe i najnowo-
cześniejsze obiekty koncertowe w Polsce 
oraz kilka europejskich krajów. Jej organi-
zatorzy zapowiadają, że to jedna z najwięk-
szych tras koncertowych w Polsce ostatnich 
lat. Oprócz samej muzyki duży nacisk poło-
żono na scenografię i wizualizacje. 

„Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść 
niepokonanym. Wśród tandety lśniąc jak 
diament. Być zagadką, której nikt nie zdąży 
zgadnąć nim minie czas” - śpiewał swego 
czasu Grzegorz Markowski. Póki co Perfect 
nie schodzi. I dobrze.                                   ad

hoć nie wygrał telewizyjnego „Ido-
la”, zajął dopiero 5 miejsce, zrobił 

karierę większą od niejednego zwycięzcy 
podobnych formatów. Fonograficznie za-
debiutował w 2002 roku, bezpośrednio 
po udziale w show. Płyta „Makowiecki 
Band” odniosła wielki komercyjny sukces. 
Jego późniejsze wydawnictwa i projekty 
już tego nie powtórzyły, a Makowiecki na 
blisko siedem lat znikł z muzycznego świa-
ta. W 2013 roku znów dał o sobie znać. 
„Moizm” – czwartą płytą solową w dorobku 
Makowieckiego krytycy zgodnie okrzyk-
nęli „drugim debiutem”, płytą odważną 
w zamyśle i nieoczywistą w inspiracjach. 
Jej brzmienie ustawia stary syntezator, 
a niezwykłego charakteru dodają goście 
– legendy muzyki elektronicznej – Józef 
Skrzek i Władysław Komendarek. Obec-
ny zespół, obok Tomka Makowieckiego 
tworzą – Kuba Staruszkiewicz (wcześniej 
Pink Freud) – automaty perkusyjne, Patryk 
Stawiński (Homosapiens) – bas, synteza-
tor, Olek Świerkot (Miss Polski) – gitara. 
Podczas koncertów zespół pozwala sobie 
na swobodne improwizacje, bawiąc się 
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Jego moizm

fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t.

 Ja
ro

sł
aw

 G
as

zy
ńs

ki

fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

edług badań goście muzeów sta-
tystycznie spędzają przed każdym 

dziełem sztuki osiem sekund. Wchodząc 
do muzeum, czujemy się „zmuszeni” do 
obejrzenia wszystkich dzieł, które się tam 
znajdują. Efekt jest taki, że bezrefleksyjnie 
przebiegamy dziesiątki sal muzealnych, po 
czym jesteśmy zmęczeni i kompletnie nie 
pamiętamy i nie rozumiemy tego, co wła-
śnie obejrzeliśmy. Jest na to jednak rada 
– Slow Art,  czyli Ruch Wolnej, a raczej Po-
wolnej Sztuki.

W Dniu Wolnej Sztuki muzea na terenie 
całej Polski zapraszają gości do powolne-
go, właśnie, zwiedzania. Każde z muzeów 
wybierze ze swojej kolekcji pięć dzieł, 
a pracownicy merytoryczni będą zadawać 
pytania zwiedzającym, będą ich motywo-
wać do refleksji i samodzielnego interpre-
towania. Obiekt muzealny może stać się 
źródłem inspiracji. Każde dzieło sztuki ma 
swoją historię do powiedzenia. Wystarczy 
się w nią wsłuchać. W Muzeum Narodo-
wym w Szczecinie Dzień Wolnej Sztuki od-
bywać się będzie na wystawie „Wojciech 
Gerson i jego szkoła”. W role strażników 

W

Wolny 
Gerson



o rodzinę, o tożsamość, o godność, walkę 
o przetrwanie, o swoje miejsce w swojej 
ojczyźnie. Część koncertu będzie poświę-
cona Danucie Siedzik, postaci sztandaro-
wej dla tematyki Żołnierzy Wyklętych. Od 
jej słów przekazanych w grypsie z więzie-
nia do babci pochodzi także tytuł koncert. 
Trudne tematy, ważne tematy, potrzebne 
tematy.                                                    nath 

 15 kwietnia, godz. 18.00, Akademic-
kie Centrum Kultury US.

nego szczecińskiego Festiwalu Sztuki Wi-
zualnej INSPIRACJE. Punktem wyjścia dla 
ich wspólnej prezentacji w TRAFO jest 
historia i zmieniająca się funkcja miejsc. 
Mateusz Kiszka w cyklu fotografii „Martwa 
Wisła” bada teren sztucznego ramienia 
rzeki. Jego fotografie są dokumentacją 
przeobrażającego się pejzażu, miejsc na 
pozór banalnych, lecz kryjących w sobie 
ważne dla Polski wydarzenia. Z kolei wi-
deo Urszuli Kozak „Gazownia Miejska 
Warszawa” pokazuje wnętrze wypełnio-

nej wodą imponującej rotundy, będącej 
częścią nieczynnej od ponad 30 lat sto-
łecznej Gazowni. Artystka dokonuje inge-
rencji w przestrzeń opuszczonego i ulega-
jącego degradacji budynku. Zestawienie 
ich prac, w tak odległych i jednocześnie 
bliskich sobie technikach ma za zadanie 
wywołanie dyskusji na temat miejsca tych 
mediów w kontekście domi nujących dziś 
tendencji opartych na przekazie cyfro-
wym czy wirtualnym.                                                        

 nath
atriotyzm nie jest powodem do 
wstydu. Patriotyzm nie jest groźny. 

Patriotyzm może być dumny. Patriotyzm 
może być radosny i uśmiechnięty. To 
właśnie chcą udowodnić młodzi z Bursy 
Szkolnej Integracyjnej oraz Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niepełnosprawnych Rucho-
wo w Policach. Zainspirowani głośnymi 
muzycznymi projektami zrealizowanymi 
przez Muzeum Powstania Warszawskiego 
i znanego muzyka Dariusza Malejonka 
(projekty: „Morowe Panny”, „Panny Wy-
klęte” i „Panny Wygnane”) chcą zaprezen-
tować własne widowisko. Koncert „Zacho-
wałam się jak trzeba” zapowiadają, jako 
muzyczną podróżą przez mroczny okres 
XX wieku, przez czas, w którym wielu ro-
daków musiało podjąć walkę o siebie, 

p
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RAFO MEDIA LAB to program de-
dykowany wybitnym artystom mło-

dego pokolenia, to kreatywny dialog 
popularnych mediów – wideo i fotografii. 
W kolejnej edycji swoje prace pokażą – 
fotograf Mateusz Kiszka oraz zajmująca 
się sztuką wideo-art i performersem Ur-
szula Dudziak, zwyciężczyni ubiegłorocz-

T

Foto versus 
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Szkoły Muzycznej I stopnia, Chóru Akade-
mickiego Profesora Szyrockiego, Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego, Chóru 
"Kombatant" oraz chóru Opery na Zamku. 
Koncert odbędzie się w Starej Rzeźni na 
szczecińskiej Łasztowni. Wstęp na wszyst-
kie wydarzenia jest wolny. Szczegółowy 
program znajdziecie na stronie: www.fa-
cebook.com/worldvoicedaypolska.        kt

wiatowy Dzień Głosu przypada na 
16 kwietnia i obchodzony jest od 

1998 r. w wielu krajach na całym świecie. 
W tym roku po raz pierwszy świętować bę-
dzie można także w Szczecinie i to od razu 
podwójnie – nie tylko 16, ale i 18 kwietnia.

Wydarzenie rozpocznie się koncertem 
inauguracyjnym w szczecińskiej Akademii 
Sztuki, jednak główna część obchodów 
została przeniesiona na sobotę. Swój 
udział w święcie fenomenu głosu potwier-
dził m.in. Pomorski Uniwersytet Medyczny, 
który zorganizuje konferencję naukową 
z udziałem lekarzy specjalistów laryngo-
logii, foniatrii, neurologopedii i psychia-
trii. W zaplanowane wydarzenia włączyła 
się też Opera na Zamku oraz Teatr Polski 
w Szczecinie. Ciekawymi akcentami będą 
m.in. warsztaty beatboxowe prowadzone 
przez Jakuba Bessaraba, warsztaty aktor-
skie dla dzieci oraz spotkanie z logopedą. 
Zwieńczeniem obchodów będzie koncert 
finałowy z udziałem gościa specjalnego, 
profesora Janusza Niziołka, specjalisty od 
emisji głosu oraz występem szczecińskich 
chórów – Akademii Morskiej, Państwowej 

aprzeczyli, że z rodziną dobrze wy-
chodzi się tylko na zdjęciu… Bracia 

Piotr i Bartek Waglewscy, czyli EMADE 
i FISZ to jeden z najbardziej elektryzują-
cych (i zgodnych) duetów rodzimej sceny 
muzycznej. Przez lata intensywnej i pełnej 
sukcesów kariery przyzwyczaili fanów do 
muzycznych eksperymentów, w których 
mieszali różne style muzyczne, pozostawia-
jąc jedną rzecz niezmienną, a później już 
oczywistą – wysoką jakość i niespotykane 
zaangażowanie. Ich najnowszy album „Ma-
mut” jest tego dowodem. A dowodem, że 
ów dowód prawdziwy, choć od wydania 
płyty minęło niespełna pół roku, są liczne 
nagrody i wysokie miejsca w prestiżowych 
zestawieniach, z tytułem „Płyta roku 2014” 
w rankingu Gazety Wyborczej na czele. Do 
udziału w płycie muzycy zaprosili także wy-
jątkowych gości – zaśpiewały z nimi Justyna 
Święs z The Dumplings i Katarzyna Nosow-
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powieść o samotności i walce o uwa-
gę drugiego człowieka, historia bi-

blijnego Jakuba, przeżycia schizofrenika, 
zależności pomiędzy jednostką, a zbioro-
wością. Kielecki Teatr Tańca zawita do hali 
Opery 18 kwietnia (godz. 19). Szczecińska 
publiczność obejrzy cztery wyjątkowe 
historie: „Stół bez szczęścia”,  „Sen Jaku-
ba”,  „Moja ławeczka” i „Monochrome”. 
Muzyka Vivaldiego, Pendereckiego, Ko-
rzeniowskiego i zespołu Nine Inch Nails 
będzie towarzyszyć wzruszającym, ale i za-
bawnym choreografiom Elżbiety Szlufik 
– Pańtak, Grzegorza Pańtaka i Jacka Przy-
byłowicza, topowych twórców teatru tańca 
w Polsce. Zapowiada się wyśmienita uczta. 
Kielecki Teatr Tańca istnieje, jako jeden 
z trzech instytucjonalnych teatrów tańca. 
Początkowo był zespołem prywatnym na-
stępnie od 1998 roku działał, jako stowa-
rzyszenie. Od 2004 stał się samorządową 
instytucją kultury.  Jako pierwszy i jedyny 
w Polsce teatr realizuje przedstawienia 
w unikalnym stylu modern jazz undergro-
und. Ma na koncie liczne nagrody w pre-
stiżowych konkursach choreograficznych 
i baletowych w Polsce i za granicą.         ad

O

Wytańczone historie

ska, a w jednym z utworów Fiszowi i Ema-
de towarzyszy Chór Ensemble Terrible. 
Z uwagi na wielkie zainteresowanie odbę-
dą się dwa koncerty. Radzimy pospieszyć 
się z zakupem biletów.                           nath
Klub Hormon, ul. Monte Cassino 6, 11 
i 12 kwietnia 2015, godzina 19.00



aryla Rodowicz. Artystka wie-
lobarwna i ciekawa. Jak mówił 
Lucjan Kydryński, zapowia-
dając jej występ w Opolu: 

- Czechosłowacja ma Vondrackową, Jugosła-
wia - Iwanową, Związek Radziecki - Pugaczo-
wą, a my mamy - Rodowicz! - Coś w tym jest. 
Niewątpliwie, Maryla wciąż wzbudza emocje, 
choć wielu uważa, że powinna już przejść na 
emeryturę. Artystka jednak się nie poddaje 
i próbuje walczyć z młodymi wykonawczynia-
mi o tytuł królowej polskiej piosenki. Wielu 
złośliwych uważa także, że Maryla „skończyła 
się” razem ze śmiercią Osieckiej, która napisa-
ła dla niej dziesiątki przebojów, ale nie mnie 
to oceniać. Wiem jedno, na pewno Rodowicz 
nie jest tuzinkowa. Maria Szabłowska w książce „Maryla. Życie Marii 
Antoniny” ukazuje mniej znaną twarz i postać artystki. Poprzez roz-
mowy znakomitej dziennikarki radiowej z najbliższymi piosenkarki 
czy jej współpracownikami, dostajemy do ręki dziennikarską bio-
grafię Madonny RWPG, jak nazywano niegdyś Marylę. 

Ogromna masa zdjęć (często dotąd niepu-
blikowanych), listów, wycinków prasowych, 
nie pozwala się od książki oderwać, ponadto 
powoduje, że książkę czyta się szybko, a każ-
da kolejna strona odsłania inną twarz piosen-
karkii Maluje nam świat, w którym rozpoczęła 
swoją karierę. Profesjonalizm Marii Szabłow-
skiej, umiejętnie rozmawiającej o różnych 
tajemnicach Maryli powoduje, że książkę się 
pochłania. Ogromnym plusem są dopowie-
dzenia samej bohaterki rozmów. Rodowicz 
z dystansem albo zaprzecza faktom przywo-
łanym przez kolejnych rozmówców albo je 
komentuje lub rysuje nam sytuację, w której 
owo zdarzenie miało miejsce. Trójgłos: Maria 
Szabłowska, rozmówca i Maryla Rodowicz to 

bardzo ciekawy zabieg. Książka wydana jeststarannie. Jedynym mi-
nusem publikacji jest format – bardziej przypomina bowiem album, 
niż książkę do czytania. Mimo to „Maryla. Życie Marii Antoniny” jest 
warta polecenia. A dlaczego życie Marii Antoniny? Bo tak napraw-
dę nazywa się Maryla Rodowicz.
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Maryla rodowicz, Maria szabłowska

Maryla. 
Życie Marii 
antoniny

wydawnictwo:  
burda  publishing polska 2015

prestiŻowe KsiąŻKi

M
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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zisiejszy Kontrapunkt to interdyscyplinarny festiwal 
sztuki o międzynarodowym charakterze. Niezmiennie 
najważniejszym nurtem festiwalu jest konkurs – o na-

grody przyznawane przez jury oraz publiczność zawalczy dziewięć 
zespołów teatralnych z Polski, Niemiec i Belgii. Na festiwalowych 
scenach zobaczymy uznanych polskich aktorów m.in. Danutę Sten-
kę w monodramie „Koncert życzeń”, docenioną w ubiegłorocznej 
edycji festiwalu – Barbarę Wysocką, tym razem w spektaklu „Sza-
pocznikow. Stan nieważkości” czy Annę Guzik w „Ifigieni”. Na je-
den dzień festiwal opuści Szczecin, widzowie udadzą się do Ber-
lina, gdzie zobaczą między innymi najnowszą realizację słynnego 
René Pollescha – „O jednym takim, co się wyprowadził, bo już nie 
było go stać na czynsz”. To nie będzie jednak jedyny zagraniczny 
wyjazd – w ramach Pokazu Mistrzowskiego na deskach Uckermär-
kische Bühnen w Schwedt pokazany zostanie spektakl „Wycinka” 
w reżyserii słynnego i kontrowersyjnego Krystiana Lupy. W progra-
mie jubileuszowego Kontrapunktu nie zabraknie także widowiska 
plenerowego. Kolejny raz w Szczecinie zaprezentuje się znany pu-
bliczności niemiecki Theater Titanick, tym razem w spektaklu kro-
czącym „Ogniste ptaki”. Wielkim wydarzeniem będzie z pewnością 
pozakonkursowy pokaz legendarnego monodramu „Sex, prochy 
i rock and roll” Bronisława Wrocławskiego oraz – na finał – „Podwój-
ne solo” Jana Peszka. Obok propozycji teatralnych – koncerty, wy-

stawy, sesja naukowa, słuchowiska radiowe, Mały Kontrapunkt czyli 
część festiwalu dedykowana dzieciom. Będzie też lubiana przez 
widzów Północ Teatrów. Szczegółowy program festiwalu oraz in-
formacje o biletach odnajdą Państwo na stronie internetowej www.
kontrapunkt.pl. Prestiż z uwagą będzie śledził Kontrapunkt, w ma-
jowym numerze polecamy Państwu lekturę obszernej relacji. Nasza 
redakcja jest także jednym z fundatorów Nagrody Dziennikarzy. 
Tegoroczna edycja Kontrapunktu rozpocznie się spektaklami dla 
najmłodszych widzów w piątek, 17 kwietnia 2015, festiwal potrwa 
do niedzieli, 26 kwietnia 2015.                                                        nath

półwieczny festiwal
kontrapunkt to jeden z największych i najstarszych festiwali teatralnych w polsce. tegoroczna edycja jest 

wyjątkowa - festiwal odbędzie się po raz pięćdziesiąty. to ewenement nie tylko na polskiej mapie 
kulturalnej - rzadko która impreza, nie tylko teatralna, zainicjowana w latach sześćdziesiątych ubiegłego 

wieku, potrafiła tak zmieniać swoje oblicze, by do dziś pozostać żywą, potrzebną i interesującą.

k
d

Zapraszamy na promocję albumu „Leszek Żebrowski”wydrukowanego przez Drukarnie Kadruk. Promocja albumu odbędzie się podczas  
wystawy ” No Poster” zorganizowanej z okazji 35-lecia pracy twórczej. Wystawa odbędzie się 22 kwietnia w pięknym budynku Filharmonii 

w Szczecinie o godz 19.00. Album został wydany dzięki wsparciu �nansowemu Miasta Szczecin
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siążka „Wieczór nad rzeką zdarzeń” współpracują-
cego z Prestiżem Rafała Podrazy napisana jest w for-
mie wywiadu-rzeki i stanowi wciągający dokument, 
w którym można znaleźć i sensacje z życia gwiazd, 
ale i liczne zdjęcia, rękopisy tekstów piosenek bo-
hatera książki. - Janusza Kondratowicza poznałem 
w 1997 roku. Przyjechał do Legnicy na Festiwal im. 

Anny Jantar, który organizowałem. Przywiózł mi, jeśli mogę tak po-
wiedzieć, w formie „prezentu” Halinę Frąckowiak, która była gwiaz-
dą wieczoru, a na której honorarium nie było mnie wówczas stać 
- opowiada Rafał Podraza. - Darzyłem go ogromnym szacunkiem, 
chciałem, żeby nauczył mnie pisać teksty piosenek. Tak zaczęła się 
nasza znajomość, której efektem jest książka, szczera do bólu.

 Autor „Tyle słońca w całym mieście”, „Powrócisz tu”, czy „Zaopie-
kuj się mną” opowiada w niej o piosenkach, ale także przedstawia 
fakty z życia gwiazd, z którymi się przyjaźnił i pracował, fakty niekiedy 
zaskakujące... - Na samym początku ustaliliśmy, że książka ma być 
szczera i prawdziwa – wyjaśnia autor. – I tak wielu rzeczy w niej nie 
opublikowałem, gdyż uznałem, że byłyby zbyt ostre. Postanowiliśmy 
obalić mity, które narosły wokół niektórych osób i sytuacji. Czytelnicy 
dowiedzą się więc jak naprawdę wyglądały, dalekie od ideału, rela-
cje Anny Jantar z jej mężem Jarosławem Kukulskim, albo, dlaczego 
Krzysztof Klenczon został wyrzucony z Czerwonych Gitar. 

„Wieczór nad rzeką zdarzeń” wyjaśnia również genezę powstania 
wielu znanych piosenek. Kondratowicz pisząc teksty bardzo często 
przemycał do nich fragmenty swojego życia. - Pamiętam, że byłem 
zszokowany, kiedy wyjaśnił mi genezę tekstu do piosenki „Powrócisz 
tu”. Pisał ten tekst mając w pamięci, to co widział podczas Powstania 
Warszawskiego, to co widział jako czteroletni chłopiec z okna swego 
domu. Natomiast „Zielone wzgórza nad Soliną” to nic innego jak jego 
reminiscencje z Bieszczad, w których bardzo lubił odpoczywać. 

Był perfekcjonistą. Zanim oddał tekst kompozytorowi, musiał być 
on dopieszczony w każdym calu. Nie lubił gdy wykonawca inge-
rował w treść piosenki, każda zmiana musiała być uzasadniona. - 
Wyjątek stanowiła Anna Jantar, którą bardzo lubił - dodaje Podraza. 
- Jantar czuła poezję, co jest rzadkością wśród wykonawców, którzy 

najczęściej tylko odśpiewują tekst, nie zagłębiają się w niego.                                                                                       
Janusz Kondratowicz był z pewnością szarą eminencją polskiej 

piosenki. - Jego jeden telefon załatwiał nagranie płyty, występ w te-
lewizji czy w radiu. W latach 80. kreował gwiazdy, rządził opolskim 
festiwalem - tłumaczy autor książki. - Z drugiej strony nie pchał się 
przed flesze, ani nie przepadał za wywiadami. Miał w sobie bardzo 
dużo pokory. 

Trudno współcześnie znaleźć takich autorów jak on. Dzisiaj nie 
zwraca się na metaforykę czy poetyckość tekstów. - Autorzy: Osiec-
ka, Kofta, Młynarski, Kondratowicz to już niestety historia. I to jest 
smutne, nie ma - póki, co - następców - stwierdza Rafał Podraza. - 
Ludzie już nie zwracają uwagi na tekst. Jak to niedawno powiedzia-
ła „wybitna” polska piosenkarka, której już na szczęście nie ma na 
rynku: „Napisanie tekstu piosenki to jest pikuś”. Efekt: teksty są bez 
tekstu, muzyka bez muzyki, a wykonawcy bez osobowości i głosu.   

Niestety, książka nie została ukończona. Kondratowicz zmarł nie-
spodziewanie. - Nasze spotkania trwały przez cały luty 2014 roku. 
Wpadałem do niego codziennie - wspomina autor. – Wielu wątków 
nie przegadaliśmy. 

Książka o Kondratowiczu odczytywana może być różnie. - Jeśli 
ktoś szuka ploteczek i sensacji to je znajdzie, jeśli ktoś szuka opo-
wieści o polskiej piosence i o tym jak wyglądało życie poza estradą 
to też to znajdzie. Dla wielu czytelników to odkrycie człowieka, któ-
rego nie znali, a który stał za tymi wszystkimi piosenkami, które nucą 
kolejne pokolenia Polaków.

kondratowicz, pan od przebojów
Janusz kondratowicz to jeden z najlepszych polskich tekściarzy, autor kilkuset 
przebojów.  nie tak medialny jak wojciech młynarski czy agnieszka Osiecka, 
ale równie utalentowany i fascynujący. autor piosenek dla anny Jantar, Urszuli 

sipińskiej czy krzysztofa krawczyka, autor, który lubił stać w cieniu będąc 
jednocześnie bardzo wpływową osobą w polskim show-biznesie. 

aUtOR: aneta DOLeGa

Janusz Kondratowicz, Krzysztof Klenczon i przyjaciele, Chicago 1979Anna Jantar i Jaroslaw Kukulski, 1974

Janusz Kondratowicz z babcią, bratem i rodzicami, 1942
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teatr współczesny w szczecinie, „akropolis”, reż. anna augustynowicz
Makroakropolis

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

eatr mój widzę ogromny, wielkie, powietrzne przestrzenie, 
ludzie je pełnią i cienie, ja jestem grze ich przytomny, i cią-

gle widzę ich twarze, ustawnie w oczy ich patrzę – ich nie ma – myślę 
i marzę, widzę ich w duszy teatrze”.
Stanisław Wyspiański swój teatr widział ogromny. Jego koncepcja 
teatru daleko wykraczała po za scenę. Teatr miał być feerią kształ-
tów, barw i dźwięków, a właściwa akcja powinna toczyć się nie na 
scenie, lecz w duszy, albo przynajmniej poza dosłowną cielesno-
ścią. Anna Augustynowicz wtóruje Mistrzowi. Jej „Akropolis” to 
festiwal emocji, kontekstów i wyobraźni. Rzecz dzieje na królew-
skim Wawelu w Wielkanoc. Ożywają kamienne rzeźby, z arrasów 
schodzą tajemnicze postaci – to bohaterowie mityczni, biblijni 
i narodowi. Rozprawiają o życiu, śmierci, bohaterstwie, przeszłości 
i przyszłości… Spektakl Augustynowicz niczym Teatr Wyspiańskie-
go też jest „ogromny”. Nie tylko w liczbie aktorów, bo na scenie 
oglądamy cały zespół Teatru Współczesnego oraz gości, ale przede 
wszystkim w ogromnej sile odważnej interpretacji. Ogromnie wni-
kliwej, współczesnej i aktualnej. Ogromna tu rzeczona odwaga, 
ale i rozwaga jednocześnie. Ogromne wreszcie wrażenia, bo dra-
mat Wyspiańskiego to kipiący narodowo – patriotyczną symboliką 
kocioł emocji. Chcemy być Narodem pewnym, silnym i mocnym. 
Chcielibyśmy odważnie i z przytupem kroczyć przed siebie – tak jak 
w jednej ze scen kroczą bohaterowie „Akropolis”. Nie chcemy być 
Narodem tchórzliwym, słabym, pozornym – jak słabnąca, urywająca 
się czy wręcz zawodząca melodia przewodniej pieśni przedstawie-
nia. Chcemy być Narodem dumnym, prawdziwym, pewnym siebie. 
Nie chcemy uginać się pod ciężarem niewygodnej historii albo 
przytłaczającej martyrologii. I co? Nie uginamy się pod ciężarem 
trumien z przeszłością? Kiedyś ze zwłokami wielkich koronowanych 
władców, dziś – a to Piłsudski, a to Dmowski, a to Wojtyła, a to Ka-
czyński… Wciąż oglądamy się za siebie, wciąż porównujemy, konty-
nuujemy, odwołujemy się i restaurujemy. Choć dramat powstał 111 
lat temu, jego diagnozy wciąż zaskakują aktualnością – nam współ-
czesnym tworzenie na nowo, mimo, że „Polska w budowie”, wciąż 
opornie (topornie?) wychodzi, a już na pewno nie bez zbędnych 
dyskusji i wielkich sporów.

Wieńczący spotkanie Anny Augustynowicz z wielkimi dziełami 

Stanisława Wyspiańskiego („Wyzwolenie” oraz „Wesele”) spektakl 
to teatralne arcydzieło, niezwykle precyzyjne, ale przede wszystkim 
bardzo trudne – także w odbiorze. Na najwyższe uznanie zasłu-
guje konstrukcja scen zbiorowych. Litera dramatu jest wyjątkowo 
skomplikowana, nie sposób odnaleźć spójną narrację czy wyraźnie 
wiodące postaci. To jednak zbyteczne, siłą spektaklu jest właśnie 
jego atmosfera. Jak zwykle na wysokości zadania stanął zgrany ze-
spół Teatru Współczesnego. Na wyjątkowe uznanie zasługuje (nie 
tylko za finałową pieśń) gościnnie występująca w spektaklu aktor-
ka i skrzypaczka Maria Wieczorek – prywatnie córka związanej ze 
sceną przy Wałach Chrobrego wybitnej aktorki Ireny Jun, która go-
ścinnie występowała między innymi w „Weselu”. Świetnie spisali się 
też pracujący od wielu lat z reżyserką realizatorzy. Scenograf Marek 
Braun stworzył tak charakterystyczne dla realizacji Augustynowicz 
funkcjonalne i symboliczne aluminiowe konstrukcje, Wanda Kowal-
ska zaproponowała ascetyczne kostiumy. Wielkie brawa dla Jacka 
Wierzchowskiego, którego opracowanie muzyczne potęguje wy-
mowę trudnego dramatu i nadaje mu niezwykły rytm.

Czy „Akropolis” powtórzy wielki sukces „Wesela”? Na pewno, 
wraz z pozostałymi częściami „Wyspiańskiego tryptyku” Anny Au-
gustynowicz, spektakl stanie się wyrazistym punktem w historii 
współczesnego polskiego teatru. Fascynującego w formie, mądre-
go i ważnego w przekazie. 
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 Mistrzowskie plakaty OlbińskiegoMaria i Leszek Stacheccy, klienci Neptuna

Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii

Rafał Olbiński i Dorota Kawecka, Fundacja „Sięgajcie Gwiazd”

Od lewej: Katarzyna Więckowska, Czesława Ankudowicz, Klub Kobiet PIG

Beata Wasser, przewodnicząca Klubu Kobiet PIG i Dariusz Więcaszek prezes PIG

Halina i  Cezary Jachowscy, właściciele sklepu z marką Grey Wolf 

otel Park wypełnił się płcią piękną. Panie z Klubu Kobiet Pół-
nocnej Izby Gospodarczej zorganizowały imprezę charyta-

tywną, z której dochód postanowiły przeznaczyć dla Stowarzyszenia 
SOS Rodzina. Goście hotelu podziwiali najnowsze kolekcje dwóch 
marek odzieżowych: Grey Wolf i Aryton, mogli spróbować wspa-
niałych właściwości naturalnych kosmetyków od Clochee i poznać 
tajniki makijażu od Mary Kay. W tle dominowała muzyka latynoska, 
a na parkiecie gorąca bachata i egzotyczny taniec brzucha. Było 
wino, przekąski i prawdziwa czekoladowa fontanna. Imprezę popro-
wadził Andrzej Nesterowicz.                                                                    ad

ilharmonia w Szczecinie wspólnie z firmą Neptun Developer 
oraz Fundacją Neptuna „Sięgajcie Gwiazd” zorganizowała 

wystawę prac Rafała Olbińskiego – malarza, ilustratora i projek-
tanta, jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich 
artystów. Olbiński pokazał kultowe plakaty stworzone na potrzeby 
głośnych premier muzycznych, m.in. „Traviaty” Verdiego, wystawia-
nej w New York City Opera i „Don Giovanniego” Mozarta z Opery 
Wrocławskiej. W trakcie trwania wernisażu odbyła się licytacja, którą 
poprowadził sam bohater wieczoru. Cała zebrana kwota, tj. 9300 zł, 
przeznaczona została na dwa stypendia dla uczniów Liceum Plastycz-
nego im. Constantina Brancusi w Szczecinie.                                     ad

Michał Płatek, właściciel Centrum Płatek, Magdalena Gajdamowicz, 
prezes zarządu Regionalne Centrum Doradztwa

Ewa Cieślik, Mary Kay  

Małgorzata Klugiewicz, Klub Kobiet PIG

Renata Nowakowska, Klub Kobiet PIG

Anita Matuszak, Klub Kobiet PIG

teatr współczesny w szczecinie, „akropolis”, reż. anna augustynowicz
Makroakropolis

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

eatr mój widzę ogromny, wielkie, powietrzne przestrzenie, 
ludzie je pełnią i cienie, ja jestem grze ich przytomny, i cią-

gle widzę ich twarze, ustawnie w oczy ich patrzę – ich nie ma – myślę 
i marzę, widzę ich w duszy teatrze”.
Stanisław Wyspiański swój teatr widział ogromny. Jego koncepcja 
teatru daleko wykraczała po za scenę. Teatr miał być feerią kształ-
tów, barw i dźwięków, a właściwa akcja powinna toczyć się nie na 
scenie, lecz w duszy, albo przynajmniej poza dosłowną cielesno-
ścią. Anna Augustynowicz wtóruje Mistrzowi. Jej „Akropolis” to 
festiwal emocji, kontekstów i wyobraźni. Rzecz dzieje na królew-
skim Wawelu w Wielkanoc. Ożywają kamienne rzeźby, z arrasów 
schodzą tajemnicze postaci – to bohaterowie mityczni, biblijni 
i narodowi. Rozprawiają o życiu, śmierci, bohaterstwie, przeszłości 
i przyszłości… Spektakl Augustynowicz niczym Teatr Wyspiańskie-
go też jest „ogromny”. Nie tylko w liczbie aktorów, bo na scenie 
oglądamy cały zespół Teatru Współczesnego oraz gości, ale przede 
wszystkim w ogromnej sile odważnej interpretacji. Ogromnie wni-
kliwej, współczesnej i aktualnej. Ogromna tu rzeczona odwaga, 
ale i rozwaga jednocześnie. Ogromne wreszcie wrażenia, bo dra-
mat Wyspiańskiego to kipiący narodowo – patriotyczną symboliką 
kocioł emocji. Chcemy być Narodem pewnym, silnym i mocnym. 
Chcielibyśmy odważnie i z przytupem kroczyć przed siebie – tak jak 
w jednej ze scen kroczą bohaterowie „Akropolis”. Nie chcemy być 
Narodem tchórzliwym, słabym, pozornym – jak słabnąca, urywająca 
się czy wręcz zawodząca melodia przewodniej pieśni przedstawie-
nia. Chcemy być Narodem dumnym, prawdziwym, pewnym siebie. 
Nie chcemy uginać się pod ciężarem niewygodnej historii albo 
przytłaczającej martyrologii. I co? Nie uginamy się pod ciężarem 
trumien z przeszłością? Kiedyś ze zwłokami wielkich koronowanych 
władców, dziś – a to Piłsudski, a to Dmowski, a to Wojtyła, a to Ka-
czyński… Wciąż oglądamy się za siebie, wciąż porównujemy, konty-
nuujemy, odwołujemy się i restaurujemy. Choć dramat powstał 111 
lat temu, jego diagnozy wciąż zaskakują aktualnością – nam współ-
czesnym tworzenie na nowo, mimo, że „Polska w budowie”, wciąż 
opornie (topornie?) wychodzi, a już na pewno nie bez zbędnych 
dyskusji i wielkich sporów.

Wieńczący spotkanie Anny Augustynowicz z wielkimi dziełami 

Stanisława Wyspiańskiego („Wyzwolenie” oraz „Wesele”) spektakl 
to teatralne arcydzieło, niezwykle precyzyjne, ale przede wszystkim 
bardzo trudne – także w odbiorze. Na najwyższe uznanie zasłu-
guje konstrukcja scen zbiorowych. Litera dramatu jest wyjątkowo 
skomplikowana, nie sposób odnaleźć spójną narrację czy wyraźnie 
wiodące postaci. To jednak zbyteczne, siłą spektaklu jest właśnie 
jego atmosfera. Jak zwykle na wysokości zadania stanął zgrany ze-
spół Teatru Współczesnego. Na wyjątkowe uznanie zasługuje (nie 
tylko za finałową pieśń) gościnnie występująca w spektaklu aktor-
ka i skrzypaczka Maria Wieczorek – prywatnie córka związanej ze 
sceną przy Wałach Chrobrego wybitnej aktorki Ireny Jun, która go-
ścinnie występowała między innymi w „Weselu”. Świetnie spisali się 
też pracujący od wielu lat z reżyserką realizatorzy. Scenograf Marek 
Braun stworzył tak charakterystyczne dla realizacji Augustynowicz 
funkcjonalne i symboliczne aluminiowe konstrukcje, Wanda Kowal-
ska zaproponowała ascetyczne kostiumy. Wielkie brawa dla Jacka 
Wierzchowskiego, którego opracowanie muzyczne potęguje wy-
mowę trudnego dramatu i nadaje mu niezwykły rytm.

Czy „Akropolis” powtórzy wielki sukces „Wesela”? Na pewno, 
wraz z pozostałymi częściami „Wyspiańskiego tryptyku” Anny Au-
gustynowicz, spektakl stanie się wyrazistym punktem w historii 
współczesnego polskiego teatru. Fascynującego w formie, mądre-
go i ważnego w przekazie. 

"T
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kocia osiemnastka

Uwodzenie obrazem
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Od lewej: Grzegorz Kruk, podróżnik, Anna Kazimierczak, żeglarka regatowa, 
Alicja Tylman Kruk, przyjaciółka malarki i Włodzimierz ZakrockiMariola Landowska, w tle Tomasz Wieczorek, Inlogic

Żeglarze z klubu AZS, Zenon Szostak, Zbyszek Andruszkiewicz, architekt

Jacek Fijałkowski, fotograf

Od lewej: Monika Krupowicz, właścicielka Open 
Gallery i Alina Ostrowska, kolekcjonerka sztuki

Małgorzata Miller, 
Andrzej PoniedzielskiOd lewej: Jerzy Strojny, Stanisław Tym, Andrzej Raciborski

Michał Janicki wśród pań

Od lewej: Zbigniew Wodecki, Adam Grochulski, Adam OpatowiczOd lewej: Artur Andrus, Jakub Sokołowski, Michał Janicki

zarny Kot Rudy jest już pełnoletni. Kabaretowa scena Teatru 
Polskiego zdała egzamin dojrzałości celująco, świętując swo-

ją osiemnastkę przez kilka dni, w bardzo zacnym gronie, o szampa-
nie i kawiorze. Były śpiewy, tańce, dyskusje. Ekstrawagancko, rado-
śnie, przy blasku świec. Wpadli stali wielbiciele i współpracownicy 
Kota a wśród nich Stanisław Tym, Zbigniew Wodecki i Andrzej Po-
niedzielski. Toastów nie było końca.                                                    ad

łumy na „Mondo Colorido”. Szczecińska malarka Mariola Lan-
dowska, świetnie radząca sobie na portugalskim i brazylijskim 

rynku sztuki, pokazała kilkadziesiąt obrazów w Open Gallery. Zafa-
scynowana rdzennymi kulturami Maroka, Indii i Brazylii stworzyła se-
rię magicznych i barwnych płócien. Goście galerii chłonęli jej prace, 
żywo dyskutując o tym, co widzą. Nie bez powodu Rodrigouez Vaz, 
znany portugalski krytyk sztuki nazwał malarstwo Landowskiej „wy-
zwolonym od formalności i zmysłowo przeobrażającym się”. „Mon-
do Colorido” uwodzi.                                                                                ad



KroniKi 87 

Ćwierć wieku „Gazety”

Bossa nova kobiet
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Maciej Kazuba i Katarzyna Trzepiałowska (z kwiatami), czyli duet Jackpot z fankamiOd lewej: Barbara Musiał, Ewa Strongowska, Barbara Zalewska

Od lewej: Iwona Potrykus, Marlena Filipczak, Krystyna SkrzydlewskaOd lewej: Gina Migdałek, Małgorzata Nizińska, Łucja Dolata

Od lewej: Wojciech Jachim, Adam Zadworny, dziennikarz GW, Marcin Górka

Od lewej: Jerzy Dutczak, były szef działu reklamy, Piotr Szyliński, redaktor GW

Od lewej: Mirosława Kuźmińska, Anna Kuzian, była 
księgowa GW, Ewa Podgajna, dziennikarka GW

wudziestopięciolecie świętowała szczecińska Gazeta Wybor-
cza. Z tej okazji 6 marca w redakcji przy deptaku Bogusława 

spotkali się wszyscy, którzy na swojej drodze zawodowej mieli do 
czynienia z "Gazetą". Stawili się byli i obecni dziennikarze, pracow-
nicy reklamy, marketingu i innych działów. Był czas na wspomnienia 
i pokaz zdjęć oraz archiwalnych wydań „GW”. Takie wydarzenie nie 
mogło się oczywiście obyć bez kilku przemówień, ale z racji tego, że 
wszystko przebiegało pod kryptonimem „Domówka”, goście szyb-
ko przeszli do swobodnych rozmów w gronie dawnych i obecnych 
znajomych.                                                                                                  kt

obiety świetnie potrafią się bawić w swoim towarzystwie. 
Wystarczy im dobre jedzenie, wino i muzyka, może być w kli-

macie bossa novy. Teatr Mały od czasu do czasu zaprasza wyłącznie 
płeć piękną na jeden wyjątkowy wieczór, dbając o jej komfort, do-
bre samopoczucie i zabawę. Wieczór Kobiet największą kulminację 
przechodzi w Dzień Kobiet. Nie inaczej było teraz. O bossa novę 
zadbał duet Jackpot, o resztę, bardzo dobrze zaopatrzony teatralny 
bar. Wszystkim paniom dopisywały szampańskie humory.              ad

Od lewej: Ewa Mikucka, Hanna 
Guzik, Barbara Niemcewicz

Od lewej: Mariusz Kotowski, Michał Rembas, 
autor książek i przewodników po Szczecinie

Od lewej: Magdalena Drążkowska, Małgorzata 
Tarczyńska- Łuniewska, Lidia Przeradzka

Paula Skalnicka - Kirpsza, red. 
naczelna szczecińskiej GW

Od lewej: Mariusz Kotowski, wydawca 
Fakt.pl, Tomasz Ogonowski, szef 
szczecińskiego oddziału TVN 24

 Od lewej: Andrzej Mielcarek, red. nacz. 
koszalińskiego Prestiżu, Jerzy Dutczak, 
wydawca golfmedia.pl
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muzczyny dzień kobiet

Bal kobiet

W

m iłą niespodziankę z okazji Dnia Kobiet przygotował dla Pań 
szczeciński Fundusz Pomerania. Panie z sektora bankowości 

spółdzielczej, na co dzień współpracujące z Funduszem Pomerania, 
zostały zaproszone do Klubu Rocker. Na ponad 200 zaproszonych 
Pań czekało wiele niespodzianek. Jedną z nich był między innymi 
koncert Damiana Ukeje. Przed samym koncertem rozstrzygnięto 
także konkurs dla banków spółdzielczych. Wszyscy wyśmienicie się 
bawili zarówno podczas koncertu, jak również podczas rozmów ku-
luarowych.                                                                                                  mj
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Od lewej: Aneta Wiśniewska, Katarzyna Lewandowska, Władysława Konieczna, Zofia Wasiak-PawlusOd lewej: Wioleta Śledź, Małgorzata Bajson, Ewa Kowalczyk

Adam Badach prezes Funduszu Pomerania z 
małżonką

Od lewej: Katarzyna Marks, Agata Birger, 
Żaneta Porożyńska, Karolina Jaśków

Zbigniew Wielgosz prezes GBS Barlinek z małżonką

Bolesław Piotrowski prezes BSR Szczecin z małżonką

Od lewej: Anna Szewczyk, Marta Kawiak, Elżbieta Giwer, Krystyna Suchecka, Ewa Telatyńska

Od lewej: Grażyna Bulanowska, Ewa Nieżychowska, Maria Czerniecka,  Lions Club Jantar 

ino, przekąski, taniec, muzyka i loteria. Po raz piętnasty 
panie z Lions Club Jantar celebrowały swoje święto, czyli 

Dzień Kobiet podczas imprezy „kobiety – kobietom”. Damy bawiły 
się w restauracji Zamkowa. Wśród wielu atrakcji znalazł się pokaz 
mody i występ pary młodych tancerzy ze Szkoły Tańca Astra, a pro-
fesor Ewa Stachowska doradzała jak jeść by być zawsze piękną 
i zdrową. W przerwie odbyła się licytacja przeróżnych drobiazgów 
przeznaczonych dla kobiet. Pieniądze z loterii, a także ze sprzedaży 
biletów na imprezę zasiliły konto Zachodniopomorskiego Centrum 
Onkologii.                                                                                              ad

Eleganckie damy w komplecie
Od lewej: Haliny Stanuch, Celina 
Pieścikowska i Grażyna Lubińska 

Od lewej: Joanna  Marczyńska,  Krystyna 
Tkaczuk, Ewa Karśnicka, Lions Club 
Jantar, Alina Ostrowska
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Ambasadorowie od serca

Boski dzień kobiet

Święto kobiet

p

z okazji Dnia Kobiet właściciele fitnessu dla pań – Bloom zor-
ganizowali święto. Wszystkie przybyłe panie mogły dowie-

dzieć się jak walczyć ze stresem, jak relaksować się po ciężkim 
dniu lub tygodniu, oraz zapoznać się z najnowszymi naturalnymi 
kosmetykami z Firmy Clochee. Na uczestniczki czekał także tre-
ning z Marcinem Parchetą (Muay Thai & K1 Kickboxing), wykłady 
o zdrowym jedzeniu, warsztaty Zumby czy wykład coachingowy 
o przeciwdziałaniu stresowi, poprowadzony przez Katarzynę Se-
kułę z „Time is Now”. Frekwencja dopisała i wszystkie zaproszone 
panie dzielnie ćwiczyły i z uwagą słuchały wykładów przygotowa-
nych specjalnie dla nich.                                                                     mj

Uroczystość rozpoczęło przemówienie 
prezydenta Piotra Krzystka

 Gwiazdą wieczoru był Piotr 
Banach (Indios Bravos)
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okaz makijażu, drink bar, czekoladowa fontanna oraz diete-
tyczny poczęstunek. W Centrum Mody Ślubnej Moniki Boskiej 

płeć piękna celebrowała swoje święto.  Nie zabrakło oczywiście tra-
dycyjnych goździków i rajstopek a dla chętnych pań przejażdżka li-
muzyną. Tłum klientek, dobry humor i zabawa. Tak wyglądał „Boski” 
Dzień Kobiet.                                                                                                ad

Artysta Marek Kazana z osobą towarzyszącą

Panie doskonale się bawiły

Katarzyna Sekuła, coach 

Monika Boska- Nowakowska z Michałem StarckCzekoladowa fontanna na poprawę nastroju

Od prawej: Marek Kolbowicz z żoną Aleksandrą

szczecińskiej Filharmonii odbyło się coroczne spotkanie 
podsumowujące kampanię społeczną „Szczecin z całego 

serca polecam. Ambasador".  Na scenie wystąpili: klawiszowiec 
Borys Sawaszkiewicz, zespół Kępisty Quartet, Ryszard Leoszewski, 
Gutek i Piotr Banach, założyciel Hey’a oraz Indios Bravos, Honorowy 
Ambasador Szczecina. Banach, który również przygotował repertu-
ar koncertu nie ukrywał swojego zachwytu nad miastem, z którego 
pochodzi. Podkreślił, że ambasadorem Szczecina jest zawsze, nie-
zależnie od tytułu, jaki mu nadano. Kampania ruszyła w 2012 roku. 
Jej celem jest promocja miasta w kraju i na świecie. W projekcie 
biorą udział artyści, sportowcy oraz lekarze.                                      ad



SzukAjCIE nAS W prESTIżOWyCh MIEjSCACh!
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 Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz, 
ul. Wyszyńskiego 14  
Kancelaria Andrzej Zajda i Monika Zajda, ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11 
Kancelaria Mariusz Chmielewski, ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Kancelaria Przemysław Wiaczkis,ul. Wojciecha 15
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1 
Lizak, Stankiewicz, Królikowski, ul. B. G. Warszawskiego 1/4
Mikołaj Marecki, ul Św Ducha 5A/12
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, ul. Klonowica 30/1 
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
Camp&Trailer ul. Bohaterów Warszawy 37F 
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
Centrum Kompetencji, ul. Bogusława X 9/3 
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4 
Filharmonia Szczecińska, ul. Małopolska 48
Follow Me, ul. Kolumba 1 
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14 i ul. Małopolska 5 
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Get Ride, ul. Wojska Polskiego 11
Manhattan, ul Staszica 1 
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27
Neckermann, al. W. Polskiego 11 
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1 
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8 
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28 
Północna Izba Gospodarcza, al. W. Polskiego 86
Stara Rzeźnia, Kubryk literacki, ul. Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, 
ul. Niemierzyńska 17a
Teatr Polski, ul. Swarożyca
Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3
Unity Travel, pl. Rodła 8 
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4 
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34 
US Rektorat, ul. Jana Pawła II 22 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42 

Betty Barclay, CH Galaxy 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
Chiara Boutiqe, ul Bogusława 12
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, ul. Krzywoustego 4
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. Monte Cassio 40/1 
Kropka nad i, ul. Jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A 
La Passion, ul. Jagiellońska 96
LKJ, Galeria Kaskada, CH Galaxy, 
Madras Styl, ul.Małopolska 9 
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
Paul's 42, ul. Bogusława 42/1
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, Galeria Nowy Turzyn
Wino Una, ul. Mickiewicza 136
Vip Colection, ul. W. Polskiego 22 
Via di moda, ul. W. Polskiego 20 
 
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 Ortopedii i Rehabilitacji, ul. Modra 86A 
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18 
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 
Dentus, ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1
Dr Osadowska, al. Piastów 30  
Estetic, ul. Kopernika 6 
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 i ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
Klinika Stomatologiczna Koryzna, ul. Sienna 4/1
Laser, ul. E. Gierczak 38/8 
Laser Medi – Derm, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Luxmedica, ul. Welecka 38
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38
Massi, ul. Wielka Odrzańska 30
Medentes, ul. Bandurskiego 98 i Przecław 93E 
Mediklinika, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, 
al. W. Polskiego 92–94 
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, 
ul. Ogińskiego 12  
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, 
ul. P. Wielkopolskich 4C 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 

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 
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 
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, ul Za 
Wiatrakiem 4A 
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85
O.K. Salon, ul. Unisławy 13B 
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Royal Thai Massage, ul. Sienna 5 
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 
Dworski, ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice 
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7 
Novotel, al. 3 Maja 31 
Park Hotel, ul. Plantowa 1 
Radisson Blu, pl. Rodła 10
Rycerski, ul. Potulicka 1 
 
SPORT I REKREACJA 

Akademia Tańca Grycmacher, 
ul. Łukasińskiego 116 
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85 
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Bloom, ul. Koralowa 64X
Calypso Fitness Club, Piastów 30
Eurofitness, Arena Azoty
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24 
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13 
Fitness Forma, ul. Szafera 196 
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
McGym, ul. 5-go Lipca 46 
RKF, ul. Jagiellońska 67
Silver Gym, ul. Łukasińskiego 116
Studio Tańca Anna Kowalska, ul. Krasinskiego 10
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, ul. Twardowskiego
Szczeciński Klub Tenisowy, ul. Wojska Polskiego 127
Szkoła Tańca Terlecki, ul. Kolumba 5
Squash Center, ul. Żyzna 17 
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska 
 
SKLEPY 
 
Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7 
Art Top, ul. Chodkiewicza 6 i ul. Hangarowa 13
Atelier Sylwia Majdan, al. W. Polskiego 45/2
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK 
B&M, al. W. Polskiego 43
Bella Moda, ul. Bogusława 13/1 

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. Osiek 1
Bistro na Językach i Piekarnia Francuska, ul Grodzka 2 
Bohema, al. W. Polskiego 67 
Bombay, ul. Partyzantów 1
Brama Jazz Cafe, Pl. Hołdu Pruskiego 1
Buddha, ul. Rynek Sienny 2
Casa del Toro, ul. Rynek Nowy 2 
Chałupa, ul. Południowa 9 
Chief, ul. Rayskiego 16
Clou, Wielka Odrzańska 18 
Colorado, Wały Chrobrego 1A 
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
El Tapatio, ul. Kaszubska 3
Food & wine, ul. Rynek Nowy 3
Greckie Ouzeri, Bulwar Piastowski -  al. Żeglarzy 1 
Jin Du, Jana Pawła II 17 
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
La Passion du Vin, ul. Sienna 8 
La Rocca, ul. Koralowa 101
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wały Chrobrego)
Mała Tumska, ul. Mariacka 26
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 

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






