
Caryca Katarzyna Wielka
dziewczyna z Farnej

Dziewczyny
lubią boks

Bogusława street

Jej wysokość 
truskawka

MACIEJ STUHR
PSYCHOLOGIA MĘŻCZYZNY

miesięcznik bezpłatny    nr 6 | 83 | czerwiec 2015 r.    www.prestizszczecin.pl.







wiat należy dziś do ko-
biet. „Mężczyźni ucie-
kają przed kryzysem 
tożsamości w świat 
wirtualny” – ostrze-
ga znany psycholog 

Philip Zimbardo. Jak zmieniał się model 
mężczyzny? Przeanalizujmy na przykładzie filmów z Hollywood. 
Mężczyzna kiedyś: przystojny, elegancki, władczy, honorowy, opa-
nowany, ale także uczuciowy. Przykład? Clark Gable w filmie „Prze-
minęło z wiatrem”, Humphrey Bogart w „Casablance”. Mężczyzna 
obecnie: chłopaczkowaty nerwus w samych slipach, z głową nad 
sedesem, który budzi się w pokoju hotelowym w objęciach kury, 
tygrysa i niemowlęcia (bohaterowie hitu „Kac Vegas”), czy neuro-
tyczny związkofob - Hugh Grant w „Dziennikach Bridget Jones”. 
W kulturze masowej współczesny mężczyzna funkcjonuje jako 
życiowo niezaradny, nieporadny w relacjach z kobietami, wieczny 
chłopiec. Na drugim biegunie jest kobieta, uosobienie rozsądku, 
umiaru i dojrzałości. I tu rodzi się pytanie - mamy do czynienia 
z hollywoodzką nadinterpretacją czy może z boleśnie autentyczną 
diagnozą społeczną?

Osobiście nie zgadzam się z powyższym wywodem, ale nie zmie-
nia to faktu, że w czerwcowym Prestiżu dominuje plejada silnych 
i niezależnych kobiet. Dobrym przykładem są bohaterki artykułu 
Anety Dolegi, które w ramach wolnego czasu uprawiają.. boks. 
Jedna z nich, Ania, tak mówi o swojej pasji „Boks to sprawdzenie 
siebie, walka ze sobą, ze słabościami. Po zejściu z ringu przytulasz 
przeciwniczkę. Nie ma złości.” Tylko kobiety tak potrafią.                                                                                                                 

Na szczególną uwagę zasługuje też Marzena Wasikowska, ar-
tystka-fotograf, która pochodzi ze Szczecina, a podbija Australię. 

Jest jednocześnie mamą gwiazdy Hollywo-
od - Mii Wasikowskiej. Jej zdjęcia podziwia 
cały świat, a Prestiż jako pierwszy magazyn 
w Szczecinie ma zaszczyt prezentować jej 
prace.

Zastanawiałam się ostatnio nad biografia-
mi wielkich kobiet takich jak: Katarzyna Me-

dycejska, Elżbieta I, Markiza de Pompadour. Władcze, inteligentne 
i niezależne. Czy były takie z natury? Czy raczej ukształtowały je 
okoliczności? Z pewnością wszystkie funkcjonowały w środowi-
sku, w którym żeby przeżyć musiały być twardsze, inteligentniejsze 
i bardziej okrutne od mężczyzn. Taka była też nasza słynna szczeci-
nianka caryca Katarzyna Wielka. O żadnej chyba kobiecie nie krąży 
tyle legend, plotek i mitów. Podziwiana i nienawidzona. Niepiękna, 
ale obdarzona szatańskim sprytem i nieprzeciętną inteligencją. Po-
mijając jej działania polityczne, które można różnie osądzać, była 
to prawdziwa kobieta epoki oświecenia, która wyprzedziła swoje 
czasy. Lubić jej nie trzeba, ale nie sposób nie szanować tej wielkiej 
szczecinianki.

A na przewrotnie mężczyzna. Doskonały aktor, który już dawno 
pozbył się łatki syna swojego ojca. Maciej Stuhr, bo o nim mowa, 
doskonale puentuje powyższe rozważania. Mówi, że zmieniająca 
się rzeczywistość nie jest wystarczającym powodem do tego by hi-
steryzować, bo każde czasy mają swoją specyfikę i swoje wyzwania 
dotyczące ról płci. I mężczyźni, i kobiety mają w każdych czasach 
swoje role i zadania. I każdy sobie poradzi, trzeba tylko dostosować 
się do nowych czasów i nowych sytuacji. I ja pod tą wypowiedzią 
podpisuję się w całej rozciągłości. 

Miłej lektury!
Izabela Magiera
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ieco starsi czytelnicy Prestiżu zapewne pa-
miętają hasło „Poczytaj mi Mamo”, które 
obowiązywało w naszych dziecięcych la-
tach, wypisywane między innymi na okład-
kach książek dla najmłodszych. Młodsi czy-
telnicy naszego magazynu, szczególnie Ci 

bardziej ciekawi świata, być może, hasło to kojarzą z akcją „Cała 
Polska czyta dzieciom”, która zupełnie niedawno gościła, dzię-
ki mediom, w naszych domach. A wszystko dla intelektualnego 
rozwoju najmłodszej części polskiego społeczeństwa. Lepiej czy-
tać niż grać w ogłupiające gry na komputerze czy nowoczesnej 
konsoli? Oczywiście. Chcemy społeczeństwa mądrego, wykształ-
conego i oczytanego. Ale kiedy już nauczyliśmy się czytać, do-
wiedzieć się możemy, że nie tylko o rozwój intelektualny naszych 
latorośli musimy zadbać. Coraz częściej w mediach pojawiają się 
alarmujące newsy na temat stanu zdrowia i rozwoju fizycznego 
polskich dzieci. Lekarze, dziennikarze, znani sportowcy i celebry-
ci grzmią z telewizyjnych ekranów i kolorowych magazynów na 
temat niezdrowej diety, braku ruchu i innych złych nawyków, któ-
re powodują, że nasi najmłodsi stają się liderami grubasków i to 
na skalę europejską. Sam nie należę do chudzielców. Z nadmia-
rem kilogramów (raz większym, raz mniejszym) walczę właściwie 
przez całe życie. Ale po pierwsze walczę, po drugie ciągle, mimo 
upływających lat, jestem człowiekiem zupełnie sprawnym fizycz-
nie. Uprawiam sport, jeżdżę na rowerze, nartach i ciągle zrobię 
w miarę prawidłowo przewrót w przód, co nie wszystkim dzisiej-
szym gimnazjalistom się udaje. Może nie ta wytrzymałość, może 
niekiedy coś strzyka w boku, może nieraz się po prostu nie chce, 
ale nie ma przebacz – sport to zdrowie. Tak mnie wychowano i tak 
staram się wychować swoje dzieci. Często w internecie znaleźć 
można wspominki na temat lat siedemdziesiątych czy osiemdzie-
siątych. A to, że gimnastyka to był trzepak nad betonowym chod-
nikiem, a to, że nikt za nami nie biegał z szalikiem i czapką, kiedy 
się spociliśmy. Piliśmy z jednej butelki i często żuliśmy na zmianę 

jedną gumę balonówkę, bo taki to był rarytas. Graliśmy w berka, 
gumę czy dwa ognie, a jak już nie graliśmy to przynajmniej biega-
liśmy jak wariaci. Statyczna zabawa w piaskownicy zarezerwowana 
była jedynie dla najmłodszych (tak do 4-5 lat), potem trzeba już 
było się ruszać. Rower, łyżwy, rzuty kamieniami i bijatyki z wrogim 
sąsiedzkim osiedlem czy blokiem to była normalka. To był nasz 
rozwój fizyczny. I nikt nas do tego zmuszać nie musiał. Dzisiaj jest 
niestety inaczej. Trwający nieustannie „wyścig szczurów”, i to od 

najmłodszych lat, powoduje, że najważniejsze są nauka, języki 
obce, zajęcia dodatkowe. Na sport niestety czasu brakuje. Nad 
tym ogromnie boleję, ale samotnie, wpływ mam na ewentualne 
zmiany niewielki. Potrzeba systemu, bardziej zaangażowanych na-
uczycieli WF-u i ogromnego grona wolontariuszy i ludzi, którym 
zależy, aby stan ten odmienić i obok rozwoju intelektualnego i kul-
turalnego zadbać o sprawność fizyczną przyszłych pokoleń. Czy to 
się uda? Mam nadzieję. I tego w okresie Dnia Matki, Dnia Dziecka 
i wreszcie Dnia Ojca wszystkim życzę. 

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.

Prezent 
na dzień 
dziecka

n
Z nadmiarem kilogramów (raz większym, raz 
mniejszym) walczę właściwie przez całe życie. 
Ale po pierwsze walczę, po drugie ciągle, mimo 
upływających lat, jestem człowiekiem zupełnie 
sprawnym fizycznie. Uprawiam sport, jeżdżę na 
rowerze, nartach i ciągle zrobię w miarę prawidłowo 
przewrót w przód, co nie wszystkim dzisiejszym 
gimnazjalistom się udaje.

felieton8 
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Nowy Browar 
Szczecin

To chyba najdłużej wyczekiwany 
lokal w Szczecinie. Nowy Browar 
Szczecin, czyli browar restau-
racyjny w budynku dawnego 
Domu Kultury „Kolejarz”, otwo-
rzył swoje podwoje dla smako-
szy. Ma to być miejsce z kuchnią 
międzynarodową, pizzą i rybą 
z pieca opalanego drewnem. 
W menu będą także sałatki, 
makarony, dania z grilla, wur-
sty i przede wszystkim świeże, 
niepasteryzowane i warzone na 
miejscu piwo w kilku gatunkach. 
Czas spędzony w browarze umi-
lać też będą transmisje meczów 
na ekranach telewizorów.
Szczecin, ul. Partyzantów 2

Medimel

Prywatna praktyka chirurgiczna 
charakteryzująca się nie tylko dba-
łością o dobro i bezpieczeństwo 
pacjenta, ale także niepowtarzal-
nymi wnętrzami, które są wielką 
ucztą dla oczu. Klinika jest bo-
wiem jednocześnie galerią dzieł 
warszawskich malarzy, Katarzyny 
Szydłowskiej-Fogtt i Andrzeja 
Fogtta. Na miejscu świadczone są 
usługi z zakresu chirurgii i medy-
cyny estetycznej. Właścicielka, dr 
Katarzyna Ostrowska-Clark może 
pochwalić się 16-letnim, między-
narodowym doświadczeniem 
oraz wysokimi kwalifikacjami. 
Zespół gwarantuje dobrą atmos-
ferę, najwyższy komfort i profesjo-
nalizm usług medycznych.
Szczecin, ul. Nowowiejska 1 E

Piszą o sobie, że są zarazem OK 
i super. OK super to już nie tylko 
platforma internetowa, promu-
jąca zachodniopomorski design 
w kraju i za granicą, ale także 
realnie istniejący sklep, w któ-
rym można ten design poczuć 
i kupić. W pawilonie nad samą 
Odrą znajdziecie oryginalne 
elementy wyposażenia wnętrz, 
ubrania nowych, ale wcale nie-
koniecznie młodych projektan-
tów, niepowtarzalne pomysły 
na prezenty i wiele innych cieka-
wych rzeczy. Lokal zaprasza nie 
tylko na zakupy, ale także wspól-
ne, przyjemne spędzanie czasu 
nad rzeką, np. przy lekturze na 
leżakach.
Szczecin, ul. Jana z Kolna 7

Top HiFi & 
Video Design

W salonie firmy znajdziecie 
przemyślane i dobrze dobra-
ne rozwiązania audio-wideo. 
Zaawansowane technologie 
i najnowsze formaty w urzą-
dzeniach światowych marek, 
takich jak Koss czy Yamaha, 
dostarczane są klientom tak, 
by dokładnie spełnić ich ocze-
kiwania. Możliwości oferowa-
nych sprzętów można poznać 
w specjalnej, zoptymalizowanej 
akustycznie sali odsłuchowej. 
Doradcy pomagają odkryć to, 
co najpiękniejsze w muzyce, fil-
mie oraz najnowszych formach 
komunikacji.
Szczecin, al. Jana Pawła II 47/U1
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pikniku, który odbedzie się 27 czerwca, or-
ganizator, firma IN SPE, spodziewa się ok. 
10 tysięcy widzów.                                         ad

eptak Bogusława 12 czerwca za-
mieni się w miejsce stylowe i do-

brze ubrane, a to za sprawą pokazu mody 
w Grey Club. Piątkowa noc należeć będzie 
do lokalnych projektantów. Nie zabraknie 
kreacji wieczorowych, projektów dla mło-
dzieży i ślubnych sukienek.

Na wybiegu goście imprezy będą podzi-
wiać najnowszą kolekcję Sylwii Romaniuk. 
Projektantka tworzy zmysłowe, bardzo ko-
biece kreacje, idealne na wielkie wyjścia 
i czerwony dywan. Wielbicielkami jej ta-
lentu są m.in. Anna Mucha i Edyta Górniak. 
Pin-Ups to nowa marka stworzona przez 
Magdalenę Żabicką–Gągało. To ubrania 
z pazurem, które charakteryzują minima-
lizm, proste faktury i bogate wzory. To pro-
jekty dla młodych, dynamicznych kobiet 
ceniących sobie wolność. Twarzą letniej 
kolekcji Pin-Ups została aktorka Aleksandra 
Szwed. Na koniec wybieg zdominują suk-
nie ślubne ze Studia Mody Ślubnej Pretty 
Woman. Zobaczymy m.in. piękne projekty 
hiszpańskiej marki La Sposa, francuskiej 
Cymbeline, amerykańskich: Lillian West 
i Sincerity.

To nie wszystkie atrakcje wieczoru. Go-
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badania dzieci
gastrolog, reumatolog, nefrolog, usg

CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ                 ul. Felczaka 10                 tel. 91 422 06 49                 www.hahs-lekarze.pl
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REKLAMA

apierające dech w piersiach akroba-
cje samolotowe i szybowcowe, emo-

cjonujące skoki spadochronowe, przeloty 
szybowców i paralotni. Szczeciński Piknik 
Lotniczy zapowiada się ekscytująco. 

Udział w pokazach zapowiedzieli: „pod-
niebny rockendrolowiec” Uwe Zimmerman, 
niemiecki biznesmen, mistrz wyścigów mo-
torowych tego kraju, pilot akrobacyjny. Latał 
na Zlinach, Giles 202, a obecnie na Extrze 
200, nieco słabszej wersji maszyny wyczy-
nowej, na której latają najlepsi akrobaci na 
świecie. Obok niego pojawi się Artur Kielak, 
mistrz Polski w akrobacji samolotowej, kapi-
tan boeingów 737, skoczek spadochrono-
wy, założyciel i członek Extreme Unlimited 
Aerobatic Team. W przeszłości pracował 
także jako instruktor samolotowy oraz pilot 
korporacyjny.

Popisom gwiazd towarzyszyć będą poka-
zy modeli latających i wystawa zabytkowych 
samochodów, a także jak na prawdziwy pik-
nik przystało catering grillowy. Piknik Lotni-
czy jest jedyną imprezą lotniczą w Szczecinie 
– do tej pory odbyły się trzy edycje. Podczas 

o pierwszy taki projekt z Polsce i jed-
nocześnie manifest przeciwko maso-

wej nadprodukcji reklam. Wykorzystuje je 
istniejąca od 2004 r. marka toreb i akceso-
riów z banerów, HO::LO. Od niedawna ich 
produkty znajdziecie także w Szczecinie.

Upcykling to proces wtórnego przetwa-
rzania odpadów, z których powstają pro-
dukty o wartości wyższej niż prezentowały 
surowce. HO::LO studio zajęło się przede 
wszystkim „advercyclingiem”, czyli przetwa-
rzaniem nieaktualnych materiałów rekla-
mowych na przedmioty codziennego użyt-
ku. Sposób projektowania i produkcji toreb 
czy portfeli sprawia, że na rynek trafiają one 
tylko w pojedynczych, unikatowych egzem-
plarzach. Jakby tego indywidualizmu było 
mało, na produktach HO::LO można czasa-
mi odnaleźć specyficzne ślady odciśnięte 
przez miasto, np. minimalne przebarwienia, 
otarcia i zarysowania, wskazujące na histo-
rię użytkowania materiału. To właśnie od-
różnia je od tysięcy przedmiotów masowej 
produkcji. Dbając o jakość doczyszczenia, 
wzmocnienia i wykonania, firma zapewnia 
im nie tylko drugie, ale także dłuższe życie. 
Poza banerami reklamowymi w procesie 
produkcji wykorzystywane są także pasy 
bezpieczeństwa, resztki pokrowców warsz-
tatowych i fragmenty dętki. Torby HO::LO 
w kilkunastu modelach i niezliczonej ilości 
wzorach znajdziecie przy Pl. Orła Białego 1 
w Szczecinie.                                                   kt

z

t

Popisy 
w przestworzach

torby z banerów

ście pokazu obejrzą także najnowsze mo-
dele luksusowej marki samochodowej 
Lexus, głównego sponsora imprezy, a na 
klubowej scenie wystąpi soulowy wokalista 
John James. Początek o godzinie 19.      ad



Dostaję coraz więcej propozycji, mam na 
oku dwie agencje. 

Jak na modelkę, przy wzroście 177 cm, 
ma ”normalne” kształty. – W Anglii jest 
ogromny rynek mody, więc więcej możliwo-
ści. Każdy projektant ma inny gust. Niektó-
rzy lubią bardzo szczupłe dziewczyny, inni 
wręcz przeciwnie. Pojęcie „ideału” w mode-
lingu powoli się zmienia i całe szczęście. – 
dodaje.                                                            ad

olubiła ją brytyjska publiczność pro-
gramu Top Model, którego jury po-

szukuje modelek. Co prawda nie zwycię-
żyła, ale dostała się do finału. Ma na imię 
Anna Kuczyńska, ma 21 lat i pochodzi ze 
Szczecina.

– Zostałam wybrana w kategorii „edi-
torial” oraz „worldwide”, reprezentując 
Polskę. Walkę o zwycięstwo stoczyłam 14 
marca podczas Wielkiego Finału w Hilton 
Metropolitan – mówi Ania. – Główną na-
grodą jest udział w tygodniu mody London 
Fashion Week. Nie udało mi się wygrać 
konkursu, natomiast ku mojemu zaskocze-
niu po programie dostałam maila od or-
ganizatorów z zaproszeniem na londyński 
„fashion week”.

Ania do konkursu trafiła spośród kilku 
tysięcy kandydatek. Do tej pory utrzymywa-
ła się z tańca bollywoodzkiego, z którego 
także opłacała studia biznesowe. – Konkurs 
otworzył mi drzwi do kariery – stwierdza. – 

o było zdarzenie bez precedensu. 
Nietrwałe fizycznie, lecz z pewnością 

trwałe w pamięci widzów i historii szcze-
cińskiego Muzeum Narodowego. Po raz 
pierwszy w ponad 100 letnich dziejach 
niezwykle cenne brązowe rzeźby z kolek-
cji tzw. Antiqarium Dohrna zostały… ubra-
ne. To za sprawą interwencji artystycznej 
absolwentki Akademii Sztuki w Szczecinie 
– Karoliny Gołębiowskiej. 

Na publiczność szczecińskiej Europej-
skiej Nocy Muzeów czekała nie lada nie-
spodzianka. Bez rozgłosu, bez uprzednich 
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Polka 
w top Model UK

Ekologiczny antyk
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KLINIKA IMPLANTOLOGII I ORTODONCJI                                            www.hahs.pl                                         tel. 91 461 43 18

informacji jedna z najcenniejszych muzeal-
nych kolekcji zmieniła swoje oblicze. W ra-
mach kolejnej odsłony ekologicznego pro-
jektu Karolina Gołębiowska odziała kopie 
starożytnych posągów bogów i herosów 
w „ekostroje”. Kreacje zostały wykonane 
z odpadów: papieru, tektury, gazetek rekla-
mowych, folii, kapsli, taśm video, etc. 

– Chciałam tchnąć w klasyczne posągi 
współczesnego ducha i to w stylu eko. Sta-
rożytne pozy dzięki ekologicznym dodat-
kom znakomicie odnalazły się w realiach 
XXI wieku, niektóre z rzeźb całkowicie zmie-
niły pierwotną symbolikę – opowiada ar-
tystka. Największe zainteresowanie widzów 

wzbudzał biustonosz Afrodyty wykonany 
z pociętych gazetek reklamowych oraz sli-
py Narcyza stworzone z plastikowej butelki. 
Wszystkie stroje wykonywane były od 2012 
roku najpierw w ramach zadań na Akade-
mii Sztuki, później Gołębiowska rozpoczęła 
swój autorski projekt EKO-LAB, który wie-
lokrotnie prezentowała podczas licznych 
wydarzeń, happeningów i pokazów mody. 
Zawsze jednak obok artystycznego aspektu 
projektowi towarzyszy ważne przesłanie. 

– Ta odsłona projektu, jak wszystkie po-
przednie, to moje poszukiwania odpowie-
dzi na pytanie, jak w kreatywny sposób 
przedłużyć „życie” śmieci i nakłonić wszyst-
kich do bardziej świadomego konsumpcjo-
nizmu. Wszystko z korzyścią dla środowiska 
naturalnego – mówi Karolina Gołębiowska. 

Niestety zalecenia muzealnych konser-
watorów nie pozwoliły na dłuższą prezen-
tację jej prac na rzeźbach – odmieniona 
ekspozycja dostępna była jedynie przez ty-
dzień. Jednak efekty projektu zostały solid-
nie udokumentowane, co Prestiż skrzętnie 
wykorzystuje.                                              nath

Program Top Model UK



szyć Baltic Tall Ships Regatta 2015. Dochód 
z turnieju zasili konto Stowarzyszenia Pomo-
cy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Ruchowo "Tęcza".                                          ad

wydarzenia12 
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a Wałach Chrobrego stanie szklany 
kort do squasha, a wszystko przez 

próbę pobicia rekordu Guinessa, do jakiej 
dojdzie w tym miejscu 13 czerwca w ra-
mach imprezy Squash Pod Żaglami. Śmiał-
kiem, który stanie do pojedynku aż z setką 
zawodników (!) będzie Piotr Misiło.

Szczecinianin planuje rozegrać spo-
tkania w systemie „best of 5” (do 
trzech wygranych setów), każde z innym 
przeciwnikiem. Turniej rozpocznie się 
o godz. 21 i potrwa w zależności od czasu 
trwania poszczególnych spotkań od 18 do 
24 godzin. Obecny rekord należy do Bry-
tyjczyka Davida Lloyda i został ustanowiony 
w 2011 r. Lloyd wówczas rozegrał 69 spo-
tkań. Piotr Misiło jest z wykształcenia socjo-
logiem, ekonomistą i filozofem. W squasha 
gra od 10 lat, był 86 w rankingu Polskiej 
Federacji Squasha.

Mecze na Wałach Chrobrego będą roz-
grywane w specjalnie zbudowanym szkla-
nym korcie. Dzięki tej konstrukcji widzowie 
będą mogli swobodnie podziwiać zmaga-
nia zawodników. Impreza będzie towarzy-

egaty o Bukiet Jeziora Dąbie to im-
preza przeznaczona wyłącznie dla 

pań. Start 13 czerwca na Jeziorze Dąbie. 
Panowie mogą kibicować, a Prestiż patro-
nuje.

W czasach żaglowców uważano, że 
obecność kobiety na pokładzie przynosi 
statkowi i załodze nieszczęście, mówiono 
o nich, że są „diablim balastem”. Otóż ma-
rynarze personifikowali statek z kobietą. 
Sądzono, że mógłby być o nią zazdrosny, 
w związku z czym okazałby swój gniew 
i doszłoby do tragedii. Od tamtych czasów 
wiele się zmieniło w tym temacie. Panie nie 
tylko bez żadnych ograniczeń przebywa-
ją na statkach, ale również same żeglują. 
A w jakim stylu? O tym będziemy mogli się 
przekonać w czasie trwania Regat o Bukiet 
Jeziora Dąbie.

Impreza „wypłynie” na wody 13 czerw-
ca i potrwa cały weekend. W niedzielę 
rozpocznie się rywalizacja. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, regaty odbędą się we-
dług formuły przeliczeniowej NHC. Dzięki 
niej wszystkie jachty startują wspólnie, a za-
jęte miejsce jest zależne od umiejętności 
załogi. Regaty rozgrywane będą na Je-
ziorze Dąbie Małe. Woda będzie należała 
wyłącznie do płci pięknej, panowie będą 
mogli kibicować z brzegu. Organizatorem 
imprezy jest Jacht Klub AZS. Szczegóły na 
www.damskieregaty.pl.                               ad
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Jeden na stu

Super Market

dziewczyny na pokład!
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łody szczeciński design ma się do-
brze, jest „ok”, a nawet „super”. 

Przekonamy się o tym już 6 czerwca, kiedy 
to w salach odrestaurowanej Starej Rzeź-
ni na Łasztowni odbędą się targi designu 
OKSuper Market. 

W jednym miejscu wystawią się projek-
tanci z całej Polski. Zobaczymy to, co w pol-
skiej modzie, designie i grafice użytkowej 
świeże, oryginalne i na topie.

– Swoją obecność potwierdziły marki 
z różnych stron Polski, również silna repre-
zentacja projektantów ze Szczecina – mówi 
Bartek Stanny, organizator targów. – Mamy 
m.in.: Ho:Lo, Yelen, Longstory, Twoje Ph, 
Para Collective, Lady Morg, Deca, Nordloft 
i Maszynę Kreacji. Łącznie będzie ponad 30 
wystawców.

Dzień targów wzbogacą wykłady na te-
mat ekodesignu i strefa gastronomiczna. 
Całość zakończy after party. Organizatorem 
imprezy jest platforma zrzeszająca młodych 
projektantów – OKSuper.

– Dajemy im przestrzeń do sprzedaży 
i prezentacji swoich produktów w inter-

necie, na targach w kraju i za granicą oraz 
w sklepie, który prowadzimy w Szczecinie 
– wyjaśnia Bartek Stanny. – Będąc w sztabie 
organizacyjnym zeszłorocznego Design Day 
w OFF Marina nabraliśmy doświadczenia 
i przekonania, że szczecinianie są zaintere-
sowani tematem designu i rękodzieła. Bra-
liśmy udział w licznych targach krajowych 
i zagranicznych, współpracujemy z organi-
zatorami targów Neue Heimat Bazaar w Ber-
linie.                                                                 ad 

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
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aniec nie wychodzi z mody. Orga-
nizowany od lat przez prestiżową 

Szkołę Tańca „Astra” Euro Dance Festiwal 
promuje taniec towarzyski w bardzo do-
brym stylu. Łączy w sobie czar dawnych 
balów z dyscypliną sportową. 

W tym roku festiwal odbędzie się w letni 
weekend (20-21 czerwca) w Hali Sporto-
wej SP 35. W konkursie wezmą udział pary 
z Polski i zagranicy.

Kolejne edycje festiwalu uświetniali swo-
im tańcem m.in. Mistrzowie Świata Allan 
Tornsberg i Serena Danza, Mistrzowie Polski 
Par Zawodowych Agustin Egurrola i Joanna 
Szokalska, czwarta para świata Paolo Bosco 
i Silvi Pitton oraz wielokrotni mistrzowie 
świata Michał Malitowski i Joana Leunis. 

W czasie tych dwóch ekscytujących dni 
rozegra się turniej międzynarodowy par 

Szczecinie powstał pierwszy jacht 
dla niepełnosprawnych.  Ma 14 

metrów długości, 4 szerokości i waży 20 
ton. „Empatia Polska” wypłynie w swój 
pierwszy rejs do Świnoujścia oraz Gdyni.  

– Załoga będzie złożona z osób niepeł-
nosprawnych – mówi Andrzej Walczak, 
twórca łodzi.  – Jacht własnoręcznie budo-
wałem aż siedem lat. Powstał tak napraw-
dę dzięki szczecinianom o dobrym sercu. 
Kosztowało to wszystko mniej więcej tyle, 
co dobry nowy dom. Jestem wdzięczny 
np. firmie IMS Griffin, która wypożyczyła 
mi tratwę i wyposażyła w środki ratunko-
we.  Oczywiście zdarzali się też i tacy, którzy 
przejawiali ekstremalny cynizm i chamstwo 
oraz krytykowali mnie, że robię coś dla nie-
pełnosprawnych. 

Jacht jest idealnie dostosowany dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Naj-
lepszym weryfikatorem byli sami zaintere-
sowani, którzy od trzech lat tłumnie przyjeż-
dżali do szczecińskiej stoczni obserwować 
powstającą dla nich jednostkę. W tym cza-
sie kierowali też swoje uwagi i sugestie. 

Fundacja „Empatia Polska” szykuje się 
do kolejnego dużego projektu. Zamierzają 
uzbierać pieniądze na dwa jachty specja-
listyczne, na których będą mogły pływać 
osoby na wózkach inwalidzkich. Dlaczego 
dwa? Marzy im się organizacja regat na 
skalę europejską dla osób niepełnospraw-
nych – typu match racing. 

- Wiele osób na wózkach to ludzie za-
możni, którzy sami przyznają, że oczekują 
takiego wydarzenia. Dzięki takim regatom 

a pokładzie legendarnego „Daru 
Młodzieży” po raz drugi już zostaną 

rozdane Złote Lunety, nagrody „Obserwa-
tora Morskiego”, wyróżniające firmy, oso-
bistości oraz wydarzenia branży morskiej. 
Żaglowiec z uroczystością zacumuje nie-
opodal Wałów Chrobrego 14 czerwca.

Złote Lunety przyznane zostaną w czte-
rech kategoriach: Firma Roku, Osobowość 
Roku, Wydarzenie Roku oraz Kultura i Sztu-
ka. Oprócz nagrody głównej oraz pamiątko-
wego dyplomu wręczone zostaną wyróżnie-
nia w uznaniu osiągnięć, przyznawane przez 
Kapitułę Konkursową, wyróżnienia honoro-
we, przyznawane przez redakcję „Obserwa-
tora Morskiego” oraz Nagroda Czytelników. 
Firmy będą oceniane pod kątem innowa-
cyjności, wyników, realizacji oryginalnych 
projektów, wyjątkowych inwestycji lub swo-
jego wkładu w rozwój działalności związa-
nej z branżą morską i transportem wodnym 
w swoim regionie. „Obserwator Morski” jest 
miesięcznikiem całkowicie poświęconym 
sprawom morza; głównie gospodarce mor-
skiej, transportowi, spedycji, logistyce, rybo-
łówstwu i turystyce. Sporo miejsca poświęca 
również kulturze.                                             ad
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Szelest sukien, 
błysk brokatu

Pierwsza łódź dla 
niepełnosprawnych

Marynarskie złoto

moglibyśmy zbierać pieniądze dla niepeł-
nosprawnych, biedniejszych osób i w ten 
sposób im pomagać. Przed nami sporo 
pracy, ale wierzę, że ten projekt uda się zre-
alizować.                                                          ak
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Paweł Szynkaruk i Mirosław Sobczyk

S klasowych w tańcach latynoamerykań-
skich i standardowych. Odbędą się pokazy 
i turnieje dla najmłodszych adeptów sztuki 
tanecznej oraz turnieje punktowe w ra-
mach sportowej rywalizacji par w katego-
riach dziecięcych i młodzieżowych. Na de-
ser swój dorobek zaprezentują gospodarze 
festiwalu - Szkoła Astra. W drugi dzień im-
prezy (godz.18) będzie miała miejsce Gala 
Wieczorowa. Znów zabrzmi szelest sukien, 
zabłyśnie brokat i brylantyna...                   ad



Szczecińska Lwica 
Biznesu

REKLAMA
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ółnocna Izba Gospodarcza, która 
chroni i reprezentuje interesy zrze-

szonych w niej biznesmenów, od dzie-
sięciu lat organizuje Wielką Galę, jedno 
z najważniejszych wydarzeń towarzyskich. 
W tym roku impreza odbędzie się 11 
czerwca (godz. 20), na dziedzińcu Starej 
Rzeźni szczecińskiej Łasztowni.

- Gala to jedyne miejsce, gdzie spotyka 
się 1000 przedsiębiorców. W tym roku po-
stawiliśmy na potencjał Łasztowni – mówi 
Wojciech Brażuk, dyrektor biura PIG-u. – 
Stara Rzeźnia jest siedzibą firmy CSL i miej-
scem, w którym odbywają się wydarzenia 
kulturalne. Na zewnątrz można podziwiać 
piękną panoramę miasta. Zatem łączymy 
biznes, kulturę, wspieramy przemysły kre-
atywne i promujemy historię Szczecina.

Jak co roku podczas Wielkiej Gali nie za-
braknie atrakcji dla „ciała i ducha”. Dziesiąta, 
jubileuszowa ma mieć szczególną oprawę. 
O program artystyczny zadbają aktorzy Te-
atru Polskiego, którzy wystąpią z kabareto-
wym programem Czarnego Kota Rudego. 
O wyszukany catering zadba restauracja 
Stara Rzeźna, jednak clue programu ma 
być przygotowany przez Asprod… dzie-
sięciopiętrowy tort, na którym pojawią się 
loga firm zaprzyjaźnionych z PIG-iem.

- Nowa przestrzeń, nowy układ sceny – 
centralnie ustawiona scena, która będzie 
widoczna dla gości siedzących na około 
przy stolikach i pufach – wymienia dyrek-
tor biura. - Nie mogę zdradzić zbyt wiele. 
Powiem tylko, że to będzie zupełnie nowa 
koncepcja Gali. ad

śród nominowanych m.in. Jolanta 
Kwaśniewska, Anna Mucha czy 

Ewa Błaszczyk. W gronie zwycięzców – 
Joanna Dudziak, szczecinianka, laureatka 
plebiscytu „Polskie Lwice Biznesu”.

Pracowita i otwarta, mama godząca obo-
wiązki życia rodzinnego z zawodowymi – 
taka jest Joanna Dudziak, właścicielka firmy 
Dudziak i Partnerzy, tworzącej rozwiązania 
dla biznesu. W plebiscycie „Polskie Lwice 
Biznesu 2015”, organizowanym przez pre-
stiżowy magazyn „Law Business Quality”, 
szczecinianka zajęła czwarte miejsce w wal-
ce o statuetkę Lwicy Publiczności i pierw-
sze miejsce w grupie nominowanej przez 
portal 4allwomen, partnera wydarzenia. 
Udział mogły w nim wziąć właścicielki ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, panie zaj-
mujące wysokie stanowiska menedżerskie 
czy kierownicze lub będące w zarządzie 
prokobiecych fundacji lub stowarzyszeń. 
Szczecinianka doskonale spełniła wymogi 
konkursu. Dudziak i Partnerzy działa na ryn-
ku od 3 lat, podczas których zrealizowała 15 
tys. godz. szkoleniowych i 24 dofinansowa-
ne projekty, współpracowała z 30 trenerami, 
przeszkoliła 500 firm i 3500 uczestników. 
Firma współpracuje z branżami: turystycz-
ną, logistyczną, IT, budowlaną, outsourcin-
gową, edukacyjną, drzewiarską, finansową, 
prowadząc całe procesy szkoleniowo-do-
radcze. Joanna jest świetnym dowodem 
na to, że kobieta w męskim świecie biznesu 
może wszystko. Joanna odebrała statuetkę 
podczas uroczystej gali, która odbyła się 2 
czerwca w Warszawie.                                    kt
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Jubileusz 
wielkiej Gali

Prywatny Everest
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statnie przebudzenie we własnym 
łóżku, ostatnie przytulenie, ostatnia 

marokańska herbata, ostatnie kino, ostat-
nia sałatka, ostatni prawdziwy prysznic, 
ostatni zapach Londynu, ostatni pocałunek 
(…) Steve prosi, żebym zapakowała jede-
naście kopert. Na jednej widnieje napis: 
‘na naprawdę ciężkie chwile’. Wkładam je 
do torby nie wiedząc jeszcze, jak ważną 
rolę odegrają na Evereście.” 

Anna Lichota „rzuciła” wszystko i po-
szła w góry, a później to wszystko opisała 
w książce „No i na co ci te góry?”. Podzieliła 
się z czytelnikami okolicznościami i emocja-
mi, jakie towarzyszyły jej w trakcie zdoby-
wania Mount Everestu.

– Gdyby nie góry, moje odczuwanie życia 
nie miałoby takiej głębi i barw, nie byłabym 
wolna, aby tworzyć, kochać i iść na całość – 
mówi autorka. 

Anna Lichota wyjechała do Londynu 
w drugiej połowie lat 90. z jedną torbą. Od 
tego czasu była w 67 krajach, pracowała na 
wyższych szczeblach zarządzania, zdobyła 
Koronę Ziemi, wsparła budowę Szkoły Po-
koju w Nepalu, zarządzała organizacjami 
charytatywnymi i w końcu napisała książkę. 

Obecnie jest coachem i mówcą inspiracyj-
nym, przygotowuje się do Maratonu Piasków  
– najtrudniejszego biegu na świecie.         ad



 Boutique Chiara Man
ul. Ks. Bogusława X 11/1

70-441 Szczecin
tel. 734-18-33-44
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„Bliżej ludzi„ z takim hasłem w kampanii prezydenckiej startował 
Bronisław Komorowski. Nie udało się. Po przegranych wyborach 
także premier Ewa Kopacz potwierdziła, że politycy PO powinni być 
jak najbliżej ludzi. W czerwcu na swoim kongresie PO ma podobno 
debatować jak porozumieć się z ludźmi. Jest pomysł, by powołać 
komisję  dwustronną PO – Ziemianie, która zajmie się przygotowa-
niem lądowania polityków PO na Ziemi.

„Nieziemskość“ PO to nie jedyne powody przegranej Bronisła-
wa Komorowskiego. Trudno było mu wygrać skoro na rzecz jego 
przeciwnika działało tak 
wielu zwolenników PO. 
Z pomocą Andrzejowi 
Dudzie szedł Tomasz Lis, 
w kampanię na jego rzecz 
zaangażował się też Adam 
Michnik. Nie od dzisiaj 
wiadomo, że Polacy lubią 
przekorę. A już bez szans 
był Komorowski gdy w 
ciągu ostatnich dwóch 
tygodni kampanii Dudę 
wsparli sami politycy PO. 
Po ogromnym sukcesie 
Pawła Kukiza w pierwszej 
turze nietrudno było się 
domyślić, że PO wizerun-
kowo jest passe. Przed 
drugą turą – wniosków 
jednak nie wyciągnięto. I 
to na każdym szczeblu – 
krajowym i lokalnym. Za-
chodniopomorscy członkowie PO też zaangażowali się w kampanię 
na rzecz kandydata PiS obficie umieszczając swoje zdjęcia na Face-
booku. By jak najlepiej pomóc Dudzie przyjęto jedną zasadę – na 
zdjęciach mają przede wszystkim dominować działacze PO żyjący 
z pieniędzy podatników. Tak więc mieliśmy całe zestawy parlamen-
tarzystów, radnych, urzędników, a nawet marszałka województwa. I 
to w różnych konfiguracjach i ustawieniach. Udało się. 

Choć wybory niewątpliwie przysłoniły inne wydarzenia to prze-
cież sporo działo się też w innych dziedzinach. Firma Netto z siedzi-
bą w Kobylance znalazła się na 113 miejscu ogłoszonej w maju Listy 
500 „Rzeczpospolitej“. To najstarsza, nieprzerwanie ukazująca się 
(od 1999 roku) lista największych polskich firm. Pokazuje nie tylko 
kondycję gospodarki, ale i poszczególnych regionów. W ubiegło-
rocznym zestawieniu Netto było na 130 miejscu, a więc zanotowało 
awans mając 2, 85 mld zł netto przychodów. Kolejne firmy z Pomo-
rza Zachodniego: Zakłady Chemiczne Police z Grupy Azoty - miej-
sce 134 (poprzednio 137). 

Morpol Sp. z o.o ze 
Szczecina - miejsce 158 
i przychody 2, 03 mld zł 
oraz koszaliński Dajar sp 
z.o.o. - miejsce 458 (444) 
i przychody 534 mln zł. W 
sumie 4 firmy z regionu co 
dało nam ostatnie miejsce 
razem z Warmińsko – Ma-
zurskim. Dwa razy lepsza 
okazała się tzw. Ściana 
wschodnia: Lubelskie (8 
firm), Podkarpackie (9), 
czy Świętokrzyskie (9), a 
nawet uważane za ubo-
giego sąsiada Pomorza 
Zachodniego - Lubuskie 
(8). O dystansie do innych 
regionów lepiej nie wspo-
minać. Szczecin z jedną 
firmą na koncie (a które 

faktycznie znajduje się w Ustce) zajął ostatnie miejsce wśród miast 
wojewódzkich. Wielkim nieobecnym Listy 500 jest na pewno Polska 
Żegluga Morska. Ranking to jednak nie wszystko. W maju Szcze-
cin gościł po raz kolejny największą imprezę gospodarki morskiej 
(inicjowaną przez PŻM) – Baltic Heering Meeting, w czerwcu jest 
kolejny Kongres Morski, a także Wielka Gala Północnej Izby Gospo-
darczej. Znaczy się – źle nie jest!
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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.



Kilku mieszkańców podszczecińskich Warzymic sfotografowa-
ło tęczę, która pojawiła się pewnego wieczoru nad tą miejscowo-
ścią. Ale na zdjęciach jednego z nich ukazały się jakieś tajemnicze 
obiekty na niebie. Wniosek więc nasunął się prosty – ani chybi, 
to UFO! To kolejny sygnał o wizycie „obcych” w okolicach stolicy 
Pomorza Zachodniego. Wcześniej takie informacje docierały od 
kilku znajomych dziewczyn ze szczecińskich agencji towarzyskich. 
Mówiły, że wizyty takich zielonych, z czółkami u nich w pracy, to 
nic nowego. Ale solidni klienci, bez dziwnych wymagań i zosta-
wiają sute napiwki. A ich wygląd oraz kolor w ogóle dziewczynom 
nie przeszkadza. I jak same twierdziły kilku innych ich klientów np. 
pewnych polskich polityków 
wyglądało dużo dziwniej. 
I dużo dziwniej się zachowy-
wało.

W 2004 roku przy za-
chodnim falochronie w Świ-
noujściu odkryto wrak 
XIX-wiecznego żaglowca. 
Potwierdziły to teraz ba-
dania nurków i podwodny 
robot. To 40-metrowy, drew-
niany wrak, który prawdo-
podobnie został specjalnie 
zatopiony podczas wojny 
francusko-pruskiej. W świ-
noujskich wodach co chwila 
pojawia się jakieś znalezisko. 
Według „przecieków” za-
chodniopomorscy naukow-
cy mają dowody na istnienie w nich także potwora z Loch Ness, 
który przeniósł się do nas znudzony zbytnim zainteresowaniem 
turystów w Szkocji, żółtej łodzi podwodnej (wiadomo czyjej) oraz 
Jożina z Bażin (na gościnnych występach).

- To była rekordowa frekwencja - liczba zwiedzających w trak-
cie tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów w Szczecinie sięgnęła 
prawie 55 tysięcy osób. To o 10 tysięcy więcej niż w zeszłym roku. 
Według optymistów, to wynik lepszych i ciekawszych propozycji 

przygotowanych przez szczecińskie muzea. Według pesymistów 
po prostu w telewizjach, wtedy, nie było nic ciekawego.

Jeżeli ktoś zobaczy jakichś osobników biegających po ulicach 
Szczecina z kartką i długopisem w dłoni za lokalnymi cyklistami, 
którzy umykają na ich widok wymachując nerwowo pompkami 
i miotając bidonami, to niech nie reaguje nerwowo. To nie jest 
jakaś nagonka na rowerzystów. Po prostu w mieście trwa ich licze-
nie. Na taki pomysł wpadło stowarzyszenie Rowerowy Szczecin. 
Dzięki temu ma być im łatwiej walczyć z urzędnikami o budowę 
nowych ścieżek w mieście oraz inne ułatwienia dla cyklistów. Dru-

gim etapem akcji ma być 
wyłapywanie rowerzystów 
i wszczepianie im pod skó-
rę specjalnego czipa. Żeby 
było wiadomo gdzie jest 
i co robi oraz czy czasem 
nie przyszła mu do głowy 
zmiana środka lokomocji.

Lokalni artyści prymityw-
ni, czyli po prostu graficia-
rze mają poważny kłopot. 
Jest szansa, że ich bazgro-
ły (nie wszystkich oczywi-
ście, bo niektóre malunki 
są naprawdę udane i robią 
wrażenie). Oto w ręce pra-
cowników szczecińskiego 
Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych wpadł spe-

cjalny preparat, który pozwala usunąć grafitti ze ścian budynków. 
Pierwsze próby okazały się bardzo udane. Kolejne w planach. 
I w ten sposób niejeden lokalny Nikifor pojemnika ze sprayem 
straci pole, tzn. ścianę do swych popisów, wpadnie w depresję 
i niemoc twórczą, albo nawet sobie ucho przytnie. Nie pierwszy 
to raz kiedy świat nie docenił artystów. A talent został brutalnie za-
mordowany przez urzędniczą machinę. Ale jak pisał poeta:” i cóż, 
że to życie g...warte. Eviva l'arte!”.

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.



NIE MA SIĘ 
Z CZEGO śMIAć

AUTOR: PAUlinA BŁASZKiEWiCZ / FOTO: ROBERT WOlAńSKi/MAKATA CREATivE GROUP 
/ iUSTRACJE: TOMEK SADURSKi/WWW.TOMEKSADURSKi.COM

Chociaż w tym roku skończy 40-tkę, widzowie, znajomi i ludzie ze świata kultury i sztuki 
mówią o nim młody Stuhr. On patrzy na to z uśmiechem i wcale nie stara się z tym 
walczyć. Mówi jednak, że lubi patrzeć w stronę świata mężczyzn, a nie chłopców 

i coraz częściej ma ku temu okazję. Z czym kojarzy mu się męskość? 
Sprawdźcie sami, oddając się tej lekturze.

temat z oKładKi18 



wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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t o prawda, pamiętam te słowa. 
Dziś myślę, że odkąd skończyłem 
szkołę teatralną i stałem się dyplo-
mowanym aktorem, to mogę się 
mierzyć ze słowem gra i próbuję 
to robić w teatrze, czy na planach 
filmowych. Oczywiście czasem się 

występuje, jak na przykład na rozdaniu polskich nagród filmowych. 

Czy to granie jak mawia Jerzy Stuhr to umiejętność odtwarzania 
stanów nerwowych na zawołanie?

On ma taką teorię i muszę powiedzieć, że jest ciekawa. Aktor-
stwa uczyło mnie bardzo wiele osób, od ojca zaczynając, poprzez 
aktorów Teatru Starego z lat 80. To była pewna szkoła podejścia do 
roli, traktowania tekstu. Obserwowałem jak rodziły się te spektakle, 
z jakim poświęceniem ci aktorzy w nich grali. To była ogromna szko-
ła. Później sam poszedłem do szkoły aktorskiej, gdzie nauczyłem 
się mówić głośno i wyraźnie. Z kolei moje spotkanie z Krzysztofem 
Warlikowskim było czymś niesamowitym z artystycznego punktu 
widzenia, ale również dało możliwość rozwoju, dotarcia w sobie do 
pewnych pokładów aktorstwa, człowieczeństwa, do tego, co moż-
na ludziom i w jaki sposób zaprezentować. Wcześniej nie miałem 
o tym pojęcia. Może to była moja najważniejsza szkoła aktorska, ale 
nie chciałbym wartościować.

To dla aktora chyba spore wyróżnienie, bo Warlikowski szcze-
gólnie hołubi aktorki, a nie aktorów...

Tak. Warlikowski potrafi opowiadać historie z punktu widzenia 
kobiecego. Ciężko jednak znaleźć literaturę, która przedstawiałaby 
same kobiety, bo tych facetów też potrzeba w spektaklach. W jego 
spektaklach jest mnóstwo krwistych, prawdziwych męskich ról. My-
ślę, że jego atrakcyjność polega na tym, że znajduje złożoność, bo 
lubi ludzi z krwi i kości.

W zawodzie aktora nie zawsze gra się postać, która porusza wi-
dza do szpiku kości. Czasami jest to po prostu rzemiosło, chociaż 
nie wiem, czy to właściwe słowo. Wielu aktorów ono drażni...

Ja jestem przede wszystkim orędownikiem i wielkim admira-
torem rzemiosła. Staram się być przede wszystkim dobrym rze-
mieślnikiem i wierzę, że jeśli będziemy przez całe życie dobrymi 
rzemieślnikami, to jak Bóg pozwoli, to może kilka razy w życiu bę-
dziemy artystami. 

Artystą się bywa?
Bywa, a zawód trzeba wykonywać codziennie i do tego trzeba go 

wykonywać jak najlepiej.

Kiedy bywa, albo bywał pan artystą?
To poszczególne sceny, a może nawet ich fragmenty. Są rzeczy, 

które wspominam wyjątkowo, jak chociażby premiera spektaklu 
"Anioły w Ameryce". To było moje pierwsze spotkanie z Krzyszto-
fem Warlikowskim, jeden z najbardziej niezwykłych spektakli w ży-
ciu, ale czasem są też poszczególne chwile, kiedy tak się czuję. Nic 
nie zapowiada, że dany spektakl będzie czymś wyjątkowym, a na-
gle to się zdarza i to jest przepiękne. Najpiękniejsze jest to, że to 
jest nie do przewidzenia, że się po prostu zdarza i wtedy ta chwila 
ma swoją wyjątkową cenę.

Czyli jednak nie zmieni pan zawodu i nie zostanie dyrygen-
tem?

temat z oKładKi20 



(śmiech) To był żart wynikający ze spotkania na planie nowego 
filmu „Excentrycy", w którym biorę udział. Muzyka w moim domu ro-
dzinnym była obecna w tej samej mierze, co teatr i aktorstwo, ponie-
waż moja mama była skrzypaczką. Ja sam przez osiem lat chodziłem 
do szkoły muzycznej i jestem podstawowo wykształconym brzdąka-
czem. „Excentrycy" są dla mnie odświeżeniem atmosfery, przypo-
mnieniem tego co kocham i tego co lubię. Dyrygowanie big-ban-
dem jest jedną z największych frajd, jaka mnie w życiu spotkała na 
planie filmowym. To, że mogę to zrobić bez tak zwanej ściemy, tak, 
żeby muzycy byli w miarę usatysfakcjonowani. Tam gdzie jest raz, to 
jest raz, tam gdzie ma wejść trąbka wchodzi trąbka i ja to pokazuję. 
W tym sensie ten film jest dla mnie taką podwójną przygodą serca.

Słyszałam opinię, że był pan za młody do roli głównego bohate-
ra w tym filmie. Znowu młody Stuhr?

Młody Stuhr - tak, to mi powiedział nie kto inny jak Rafał Bryndal, 
że zawsze będę młodym Stuhrem niezależnie od wieku i rodzin-
nych uwarunkowań. Postać na ekranie zawsze musi mieć ileś lat. Ja 
za chwilę kończę czterdziestkę, ale rzadko zdarza mi się grać boha-
terów w moim wieku. Zazwyczaj zdarza mi się grać młodszych od 
siebie, czego w sumie nie mam za złe. Lubię jednak to, że mogę 
zmieniać swoje emploi i zaczynam grać trochę bardziej dojrzałych 
mężczyzn. Już nie chłopców, a mężczyzn. Lubię patrzeć w tę stronę.

Podoba się panu ten męski świat? Jaki on jest? Nie pytam o fil-
mowy męski świat, ale o ten nasz codzienny. Co jest takim wy-
znacznikiem męskości?

Pani mnie pyta o jakieś poważne rzeczy. Myślę, że dopatrywał-
bym się tu największej roli odpowiedzialności. Z tym mi się koja-
rzy ta cecha, ten rodzaj, czy ten okres w życiu. Wytrwałość, odpo-
wiedzialność za siebie, za swoją pracę, za swoje człowieczeństwo, 
czyny, to co się myśli i to co się robi. W tym okresie chłopięcym 
ma się jakby większy kredyt zaufania, można sobie na więcej rzeczy 

pozwolić i więcej jest wybaczane, a jak się człowiek z tego chłopca 
staje mężczyzną, to ta odpowiedzialność rośnie.

Franco Le Ceca wydał książkę „Szorstkim być. Antropologia 
mężczyzny", która jest odpowiedzią na feminizm i próbą poszuki-
wania męskiej tożsamości. Można powiedzieć, że męskość dzisiaj 
niejedno ma imię…

To prawda. Ja skończyłem studia psychologiczne i muszę przy-
znać, że strasznie nie lubię dywagacji dotyczących tego, co nam 
się wydaje na jakiś temat. My możemy gdybać i bić pianę, ale nic 
poza tym, co nam się wydaje z tego nie wyniknie. Wydaje mi się, że 
każde czasy mają swoją specyfikę i swoje wyzwania dotyczące ról 
płci. I mężczyźni, i kobiety mają w każdych czasach swoje zadania. 
Nie histeryzowałbym jednak z tego powodu, bo wydaje mi się, że 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety sobie poradzą. Muszą się dosto-
sować do nowych czasów i nowych sytuacji. To się będzie zmieniać 
oczywiście i te wzorce i role też się będą zmieniać. Nie sądzę, by 
nasze czasy jakoś diametralnie różniły się od tego, co ludzkość spo-
tykało przez ostatnie tysiąclecia.

Ale jednak jest dzisiaj coś, co nas diametralnie różni od ostat-
nich tysiącleci, mianowicie: dobre maniery. Mówi się, że to się wy-
nosi z domu, ale jednak nie każdy je ma. 

Ja w pewien sposób zostałem wychowany i staram się tymi zasa-
dami, które tatuś, mamusia i dziadkowie mi wpoili, dalej posługiwać 
w życiu, bo one się sprawdzają. Oczywiście moja praca i sytuacja 
w jakiej się znalazłem - to, że jestem w pewien sposób na świeczni-
ku też mnie raczej mobilizuje do tego, żeby się zachowywać lepiej 
niż gorzej. Poza tym uważam, że ludzie w pewien sposób ekspono-
wani, mają też na sobie dodatkowy rodzaj odpowiedzialności. Taką 
cechą, którą staram się w sobie pielęgnować, choć nie jest to łatwe 
w tym zawodzie, jest skromność. Bardzo bym chciał być skromnym 
człowiekiem i tak być odbieranym.
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Udaje się?
Nie zawsze, ale codziennie sobie myślę o tym, żeby się parę razy 

dziennie postarać być skromnym człowiekiem. No i do tego kultu-
ralnym.

Który nie boi się mówić głośno tego co myśli?
Wydaje mi się, że tutaj, jak i w wielu innych życiowych sprawach 

warto mieć jakiś złoty środek. Zawsze warto mieć swoje zdanie 
i powinno się je umieć wyrażać i potrafić go bronić, natomiast nie 
uważam, żeby przy każdej okazji, na każdy temat należało to swoje 
zdanie demonstrować. Przynajmniej ja mam taką cechę, że swoje 
zdanie momentami wolę mieć tylko dla siebie i raczej swoim ży-
ciem i czynami świadczyć o tym, co się myśli, niż to głosić. Za dużo 
jest ludzi, którzy za wszelką cenę o wszystkim mówią i opowiadają 
o tym, co myślą i jak powinno być na świecie. Ja jestem raczej ob-
serwatorem, ale jeśli coś mnie boli, dotyka, czy denerwuje, to chcę 
wziąć udział w dyskusji na ten temat. 

Wziął pan udział w dyskusji przy okazji filmu Władysława Pasi-
kowskiego „Pokłosie”. Był pan pierwszym aktorem w Polsce, który 
zrobił coś takiego. Wie pan, jaki jest efekt? Arek Jakubik zapytany 
o „Wołyń” mówi, że nie powie ani słowa na temat stosunków pol-
sko - ukraińskich…

(śmiech) Rzeczywiście przy okazji filmu „Pokłosie" przeszedłem 
chrzest bojowy i wziąłem udział nie tylko w filmie, ale i w dyskusji 
o filmie, bo uważam, że sprawa była warta tego by o niej porozma-
wiać i wydaje mi się, że to się udało. Zawsze pozostaną nieprzeko-
nani i naszą ambicją nie było przekonywanie wszystkich. Opowie-
dzieliśmy historię, która powinna 
zostać opowiedziana, a ja później 
musiałem się zmierzyć z bro-
nieniem tych tez. Gdybym miał 
przejść raz jaszcze przez to, przez 
co przeszedłem, to może wyłą-
czywszy jakieś moje wpadki wy-
nikające z niewiedzy historycznej, 
w zasadzie nie żałuję ani jednego 
słowa, które powiedziałem.

Aktor nie musi mieć wiedzy na 
każdy temat…

Też tak uważam.

A sztuka może mówić o wszystkim?
Jednym z zadań sztuki jest zabieranie głosu w różnych dysku-

sjach. Sztuka mówi o rzeczach, które człowieka bolą i go dotyczą. 
Często to sprawy niełatwe, czasami społeczne, polityczne, emo-
cjonalne, psychologiczne: wewnętrzny świat i problemy rodzinne , 
miłosne, czy zdrowotne. Tym się zajmuje sztuka. W tym sensie biorę 
udział w tych dyskusjach, posługując się tekstami różnych autorów, 
czy współczesnych, czy klasycznych. Dajemy też czemuś wyraz.

Wróćmy do „Excentryków”- w końcu to będzie jeden z filmów, 
który zobaczymy jeszcze tej jesieni. Po raz kolejny partneruje panu 
Sonia Bohosiewicz, ale już nie w roli żony, a siostry. To jak drugi 
debiut.

To faktycznie jest nasz pierwszy raz (śmiech). Spotykamy się po 
raz trzeci, czy czwarty, nie licząc naszych kabaretowych spotkań 
sprzed lat. Do tej pory grywaliśmy raczej mniej lub bardziej udane 
pary, przynajmniej z perypetiami. 

Dosyć wyraziste były te pary…
To prawda (śmiech). Nawet mamy sceny łóżkowe na koncie, a tu 

nagle układ rodzeństwa. Zastanawialiśmy się z Sonią, czy to nie jest 
kazirodztwo przypadkiem, ale doszliśmy do wniosku, że jednak nie.

Gracie w pozytywnej historii o pięknym świecie w Polsce, kiedy 
to rodził się u nas jazz…

Pozytywna historia… To dobre, słowo, tak.

Łatwiej widza w Polsce rozśmieszyć, czy poruszyć?
Wydaje mi się, że w tej chwili trudniej go rozśmieszyć. Tak jak hi-

storycznie mieliśmy fantastyczny okres dla polskiej komedii i krę-
ciliśmy komedię za komedią, tak od wielu lat te komedie niestety 
nie są śmieszne i to jest ich główny problem. Muszę przyznać, że 
ja naprawdę z dużym utęsknieniem czekam na naprawdę śmiesz-
ną polską komedię. Taką, żeby salwa śmiechu poprzedzała kolejną 
salwę śmiechu. 

A może my żyjemy w fajnych czasach i wcale nie chcemy się 
śmiać?

Najlepsze polskie komedie powstawały w najbardziej ponurych 
czasach - rok 1983 film „Seksmisja”, sam środek stanu wojennego, 
więc może coś w tym jest, ale nie wiem, czy to się ze sobą wiąże. Lu-
dzie dzisiaj dalej chcą się śmiać tak jak wtedy. Dzisiaj są inne czasy, 
trzeba znaleźć inny sposób na rozśmieszanie. Kabarety wiedzą jak 
to zrobić, a filmowcy jakoś zesmutnieli.

Z tym kabaretem dziś bywa różnie. To nie jest wyrafinowana 
rozrywka…

Są mniej i bardziej wyrafinowane kabarety. Rzeczywiście poziom 
spadł ostatnimi czasy, mam takie wrażenie.

Czym dla pana był kabaret? W końcu od tego wszystko się dla 
pana zaczęło…

To był dobry pomysł na to jak utorować drogę w tym zawodzie, 
w moich kontaktach i zmaga-
niach z publicznością. Poprzez 
założenie swojej grupy, ze swo-
imi tekstami chciałem stanąć 
na własnych nogach. Ten żywy 
niezwykle energetyczny kontakt 
z publicznością, ta natychmiasto-
wa odpowiedź po puencie, czy 
jest śmiesznie, czy niekoniecznie, 
to było dla mnie niezwykle rajcu-
jące i trudne jednocześnie. Poza 
tym w kabarecie ten skok adrena-
liny jest wyjątkowy…

Ok. To, że aktor potrzebuje 
adrenaliny rozumiem, ale do czego była panu potrzebna psycho-
logia?

Najpierw była psychologia, a później szkoła aktorska. To było 
przedłużenie młodości. Niezwykle mnie to wzbogaciło jako aktora, 
bo poznałem wiele ludzkich historii, z których dziś mogę korzystać 
w mojej pracy. Poza tym przeczytałem sporo książek, chodziłem na 
fantastyczne wykłady, jak to na dobrym uniwersytecie przystało, no 
i w międzyczasie zaczęła się ta moja przygoda z kabaretem. Wszyst-
ko więc się zazębiło.

Wie pan co się mówi o socjologach i psychologach? Że to im 
żyje się najtrudniej, bo jedni non stop oceniają innych, a drudzy 
grzebią we własnych emocjach.

(śmiech) Rzeczywiście. Jest też tak zwany syndrom trzeciego 
roku studenta medycyny, któremu się wydaje, że jest chory na 
wszystko, o czym się uczy. Ja nigdy nie traktowałem studiowania 
psychologii jako sposobu na zdobycie zawodu. Bardziej chciałem 
poznać ciekawostki o człowieku. To był sposób na pogłębienie 
swojej wiedzy.

Dowiedział się pan czegoś o sobie?
Tak. Dowiedziałem się tego, że lepiej nie sądzić niczego o sobie 

samym. To jest główna lekcja, jaką dała mi psychologia. Bardziej 
inni nas mogą zobaczyć, niż my o sobie samych możemy powie-
dzieć, więc staram się trzymać tych zasad.

temat z oKładKi22 

Czym jest męskość? Myślę, że dopatrywałbym 
się tu największej roli odpowiedzialności. Z tym 
mi się kojarzy ta cecha, czy ten okres w życiu. 
Wytrwałość, odpowiedzialność za siebie, za 
swoją pracę, za swoje człowieczeństwo, czyny, 
to co się myśli i to co się robi.





nia, wysoka blondynka, szczupła, choć aktual-
nie w zaawansowanej szczęśliwej ciąży. Żona, 
za chwilę matka, pani architekt, zwariowana, za-
wsze stylowo ubrana. Agnieszka, drobna, wręcz 
filigranowa, o rozbrajającym uśmiechu. Praca 
w poważnej firmie, ukochany chłopak, mistrzy-
ni ciętej riposty. Obie kochają boks, absolutnie. 
I na dodatek go uprawiają, amatorsko.

– Myślenie, że kobiety nie powinny uprawiać boksu, bo jest to ty-
powy męski, brutalny sport jest myśleniem stereotypowym – stwier-
dza Przemysław Rydyński, trener boksu, przygotowujący również 

dziewczyny. – To podstawowy błąd utrwalony przez filmy typu „Roc-
ky”. Boks to sztuka, inteligentne zajęcie. Każdy ruch to integracja 
mózgu z ciałem, rozwojem bodźców i pamięci mięśniowej. Wyma-
ga nie tylko siły, ale także maksymalnej koordynacji. Kto powiedział, 
że kobiety tego nie potrafią?

ANIA

– W liceum i na studiach byłam całkowicie „niesportowa”. Dopie-
ro moja przyjaciółka Marta Witkowska, instruktorka fitness zaprosiła 
mnie do siebie na zajęcia. Ćwiczenia areobowe z elementami tańca 

Broda nisko, ręce wysoko, 
uśmiech na twarzy 

Sobota, południe, pada deszcz. Siedzimy w przytulnych Stojakach na Rayskiego 
w Szczecinie. Pachnie kawą, brzmi dobra muzyka, zwyczajne spotkanie trzech 

dziewczyn... a może niezwyczajne, bo poza klasycznym „co nowego?” 
rozmawiamy głównie na jeden bardzo kobiecy temat… o boksie. 

AUTOR: AnETA DOlEGA / FOTO: GREEn BOx
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niespecjalnie mnie kręciły, ale chodziłam, bo kazała – opowiada ze 
śmiechem. – W tym samym klubie zobaczyłam, że Przemek prowa-
dzi zajęcia z boksu, podpatrzyłam i z zupełnej ciekawości poszłam 
do niego na zajęcia. Pamiętam jak dziś, że po pierwszej rozgrzewce 
pryskał ze mnie pot na wszystkie strony niczym krew z Roberta de 
Niro we „Wściekłym byku”. Po wszystkim stanęłam przed lustrem 
i zadałam sobie pytanie „albo uciekasz, albo zostajesz?”. I zostałam.

Zanim została na dobre minął rok, ponieważ wcześniej ze wzglę-
dów zdrowotnych musiała odpuścić zajęcia. Kiedy wróciła, wiedzia-
ła, że same ćwiczenia to za mało.

– Z boksem jest tak, że 90 procent trenujących zadowala się wy-
łącznie ćwiczeniami. Sparingi i walka to domena tych pozostałych 
dziesięciu, wśród których się znalazłam – kontynuuje. – Stwierdzi-
łam, że jak już coś robię, to niech zobaczę jak w pełni ten sport 
wygląda. Już same treningi wyzwalają emocje, chęć sprawdzenia 
siebie. Sam worek już ci nie wystarcza. Szukasz interakcji z drugim 
człowiekiem. 

Po pół roku chodzenia na treningi trener zaproponował jej pierw-
szy sparing. Ania stanęła przed Agnieszką.

– Byłam bardzo stremowana, tym bardziej, że Aga była bardziej 
ode mnie doświadczona – wspomina. – Kiedy miałam już na gło-
wie kask i ochraniacze na zębach wszystko do mnie dotarło: nie 
ma odwrotu. Postanowiłam pójść na żywioł. Po pierwszej rundzie, 
która trwała raptem dwie minuty byłam wypompowana. To takie 
uczucie jakbyś tonęła, do tego stres, brak kontroli nad oddechem. 
Nie wiem jak przeszłam te trzy rundy. Przemek po wszystkim powie-
dział, że miałam syndrom „pierwszaka”. 

Pierwszy sparing, później były następne. W końcu Ania trafiła na 
turniej.

– Szok, emocje i myśl, czy dam radę – kontynuuje opowieść. – 
Startowałam w kategorii do 59 kg i musiałam nabrać ciała, gdyż 
wtedy ważyłam ledwo 54. W losowaniu, w swojej kategorii, zosta-
łam wytypowana do finału. Dziewczyna, z którą miałam walczyć 
miała świetny start. Była szybka, skuteczna, ale kiedy zbliżała się 
runda finałowa pojawiły się u niej problemy z oddechem i musiała 
zrezygnować z dalszej rywalizacji. Kiedy dowiedziałam się, że nie 
będę walczyć i wygram tzw. walkowerem, poczułam się mocno zbi-
ta z tropu. Psychika mi siadła. Tyle czekałam, a tu nic. Powiedziałam 
Przemkowi, że chcę walczyć. Stanęłam na ringu z moją koleżanką 
Alicją. Co prawda nie wygrałam, ale byłam przeszczęśliwa. Boks 
to sprawdzenie siebie, walka ze sobą i ze swoimi słabościami. Po 
zejściu z ringu przytulasz przeciwniczkę. Nie ma złości. Chyba tylko 
kobiety tak potrafią.

AGNIESZKA

– Kiedy weszłam na ring ubrana w ochraniacze, kask, cały ten 
ekwipunek przestałam być sobą – mówi Agnieszka. – Na samej ma-
cie poczułam się bardzo samotna. Wszystko ucichło, a moja prze-
ciwniczka jawiła mi się jako zamazana postać. Myślę, że nie pozna-
łabym jej, gdybym ją dziś spotkała na ulicy. Kiedy rozpoczęła się 
walka, słyszałam tylko głos mojego trenera.

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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Trener jest trochę jak ojciec, trochę jak psycholog. Obie dziew-
czyny przyznają - jest najważniejszy.

– Trener jest nie do zastąpienia – stwierdza Agnieszka. – Bez jego 
głosu nie przetrwałabym żadnej walki. I nie chodzi tu o samą takty-
kę, stosowanie prawidłowym ciosów. Chodzi o odwagę. Musisz stać, 
nie możesz przerwać. W boksie nie cofamy się, w boksie atakujemy.

Aga trenuje już trzy lata. Trafiła do Przemka przez swojego chłopa-
ka, którego usilnie namawiała na uprawianie jakiegokolwiek sportu. 
Ten w trakcie treningu z jej chłopakiem podszedł do Agnieszki i za-
pytał, czy sama nie chciałaby spróbować. Spróbowała.

– Nie wiedziałam co powiedzieć. Żadnej walki nie przetrwałam 

jako widz – śmieje się. – Kiedy zaczęłam się wkręcać w ćwiczenia 
i zobaczyłam jak moja forma rośnie, zapragnęłam więcej. Dawaj ten 
boks – powiedziałam do Przemka. I tak się zaczęło.

POZA RINGIEM

Przeciwnicy kobiecego boksu, mówią, że to brutalny, kontuzyjny 
i bolesny sport. 

– Mocno działa tutaj adrenalina. Ciało mniej boli po treningu, niż 
po sparingu – wyjaśnia Agnieszka. – Podbite oko czy rozbita war-
ga - to przejdzie i się zagoi, ale gdzieś z tyłu głowy cały czas mam 



Bohaterki tekstu, czyli Anna Pazdur-Czarnowska i Agniesz-
ka Szmerek są także jednymi z bohaterów dokumentu 
„Down,  But Not Out” Miguela Gaudencio i Pawła Sroki, który 
w sugestywny i emocjonujący sposób pokazuje jeden z tur-
niejów boksu amatorskiego, w którym obie dziewczyny biorą 
udział.

zakodowane, by jednak powstrzymać ten cios. W końcu jestem pra-
cownikiem biurowym (śmiech).

Ania dodaje: – Nie miałam jeszcze takiej sytuacji, żeby krew się 
lała, ale pamiętam sparing z Przemka bratem. Dostałam wtedy 
mocno, tak, że aż mi głowa poleciała na bok. Nie czułam bólu tylko 
raczej „ja ci dam gówniarzu!”. Po wszystkim miałam trochę spuch-
nięty nos. I cieszyłam się z tego, nosiłam to jak trofeum. Nikt mnie 
nie rozumiał (śmiech).

Patrząc na obie dziewczyny nie znajdziemy śladów walki. Obie 
uprawiają boks amatorski, różny od zawodowego, będący czystą 
rekreacją. Tkwi w tym moc.

– Nie zdawałam sobie sprawy, że mogę wykrzesać z siebie takie 
emocje. Zawsze wydawało mi się, że jestem wrażliwcem. A dzięki 
temu udało mi się rozwinąć w sobie pewien rodzaj siły. Taki, że jak 
będę rodziła w lipcu, to zdecydowałam się na naturalny poród. 
Wiem, że to niesamowicie boli, ale zaraz... ja byłam na ringu!

– To czego najwięcej daje mi ten sport, to walka ze swoimi słabo-
ściami. Bardzo wzmacnia charakter i przy okazji trzyma ciało w do-
brej formie – dodaje na koniec Agnieszka.

 A co na to trener? – Boks usprawnia, rzeźbi i wyszczupla ciało. Bu-
duje mocny charakter – wymienia Przemek Rydyński. – Zawsze po-
wtarzam moim zawodnikom: broda nisko, ręce wysoko i uśmiech 
na twarzy.
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wielka dziewczyna z Farnej
AUTOR: AnETA DOlEGA
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O żadnej chyba kobiecie nie krąży tyle legend, plotek i mitów. Podziwiana i nienawidzona. 
niezbyt piękna, ale obdarzona iście szatańskim sprytem i nieprzeciętną inteligencją. 
2 maja 1729 roku w małym garnizonowym miasteczku pruskim o nazwie Szczecin 

przyszła na świat Zofia Fryderyka, księżniczka anhalcka, późniejsza Katarzyna ii Wielka. 
Jej rodzinny dom znajdował się przy ulicy Farnej, tam gdzie aktualnie stoi budynek PZU. 

Autor: Agata Fotymska



ez względu na sympatie i antypatie to najsłyn-
niejsza szczecinianka na świecie.

– Nienawiść do niej, pomijając jej niektóre 
decyzje polityczne, takie jak udział w rozbiorach 
Polski, wynika raczej z tego, że oto kobieta za-
siadła na tronie i ma władzę absolutną, co do 
dziś w świecie polityki zdominowanej przez 

mężczyzn jest rzadkie – mówi Joanna Kościelna, kulturoznawca, 
pasjonatka historii Pomorza Zachodniego. – Ona była jak Elżbieta 
I czy Maria Stuart, musiała dwa razy więcej się starać i być dwa razy 
twardsza od mężczyzn, by rządzić i utrzymać koronę.

Od młodziutkiej Zofii nikt nie oczekiwał, że zostanie cesarzową. 
Jej zależało przede wszystkim na wyrwaniu się spod „spódnicy” de-
spotycznej matki. Relacje obu pań nie były najlepsze, matka obar-
czała Zofię winą za swoje nieudane życie, wmawiała dziewczynie, 
że jest głupia i brzydka. Chciała jej się pozbyć z domu. A że była 
kobietą ambitną i interesowną, postanowiła dobrze wydać córkę 
za mąż. Panie zaczęły bywać na petersburskich salonach, gdzie 
wkrótce poznały nastoletniego księcia Holsztynu Piotra, krewnego 
i spadkobiercę cara Piotra Wielkiego.

– Małżeństwo Katarzyny z Piotrem było nieudolne. Car był osobą 
infantylną i prawdopodobnie chorą psychicznie. Ich życie erotycz-
ne było nieudane, Katarzyna na dworze czuła się bardzo samotnie, 
nie miała przyjaciółek. Była za to świetnym obserwatorem i wszyst-
kiego uczyła się bardzo szybko – kontynuuje Kościelna. – Car zmarł 
przedwcześnie, w wyniku zamachu stanu, w którym brała udział 
prawdopodobnie sama Katarzyna. Po jego śmierci zasiadła na tro-
nie i objęła władzę.

W rozmowach o Katarzynie II wiele miejsca zajmuje jej życie in-
tymne i romans z ostatnim królem Polski Stanisławem Augustem. 
Przeciwnicy carycy twierdzą, że oto władczyni omotała biednego 
Stasia i robiła z nim co chciała. Wiele jednak osób twierdzi, że tych 
dwoje młodych wtedy ludzi (ona lat 25, on lat 23) połączyło szczere 
uczucie i przyjaźń.

– Bądźmy szczerzy, nikt Stanisławowi nie kazał z nią romansować. 
On był w niej zakochany, ale był też pragmatyczny – śmieje się Jo-
anna Kościelna. – Kobiety u władzy są szalenie pociągające, działają 
na mężczyzn jak magnes. Nie róbmy z króla ofiary.

Katarzyna nie była szczęśliwa w małżeństwie, ale nazwać ją lu-
bieżną i rozpustną to gruba przesada. Miała wielu kochanków, ale 
to przywilej samotnej kobiety, a ta, która ma władzę, jest jeszcze 
bardziej atrakcyjna. Wśród jej kochanków był znany ze swych pod-
bojów Sergiusz Sałtykow, z którym caryca miała dziecko. Ale ten 
jako typowy uwodziciel opuścił Katarzynę, a ich dziecko zostało za-
brane (najprawdopodobniej wychowywała je teściowa, cesarzowa 
Elżbieta). Szalenie zakochany w Katarzynie był Grigorij Orłow, czło-
nek korpusu kadetów, jej faworyt i ten, który pomógł jej w przepro-
wadzeniu zamachu stanu. Byli też inni.

b

Katarzyna II inspiruje 
kolejne pokolenia, także 
artystów. Oto jak studenci 
i absolwenci Akademii 
Sztuki widzą słynną 
szczeciniankę

Autor: Sebastian Stoczyński
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– Kiedy kobieta używa swoich przywilejów i żyje tak jak chce, 
od razu nazywana jest wiadomo jak… Katarzyna miała prawo do 
takiego życia. Nazywanie ją lubieżną jest niesprawiedliwe – stwier-
dza pani Joanna. – Nikt nie był oburzony chociażby takim Henry-
kiem VIII, który miał wiele żon, z czego większość kazał zabić, żeby 
poślubić następną. To hipokryzja.

Szczecinianka była osobą inteligentną i bardzo oczytaną. Chciała 
zmienić wizerunek swego kraju, wyciągnąć go z zacofania kulturo-
wego. Zainicjowała szczepienie przeciwko ospie, wspierała arty-
stów, pozostawiła po sobie wspaniałą kolekcję sztuki. Przyjaźniła się 
z wielkimi myślicielami: Diderotem i Wolterem. Temu pierwszemu 
pomogła nawet, gdy miał problemy finansowe. Kupiła jego biblio-
tekę, ale pod warunkiem, że Diderot pozostanie u niej. Nie chciała 
mu zabierać tego, co było dla niego najcenniejsze.

– Pomijając jej działania polityczne, o których zresztą dziś nie roz-
mawiamy, była to prawdziwa kobieta epoki oświecenia, czyli ktoś, 
kto wyprzedził swoje czasy. Lubić jej nie trzeba, ale nie sposób nie 
szanować tej wielkiej szczecinianki – dodaje Joanna Kościelna.
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Specjalne podziękowania dla Przemka Głowy

Oryginalny portret carycy, Ivan Argunov, 1762 r.

Autor: Mariusz Samól

Autor: Justyna Hajduk

Autor: Aleksandra Możejewska





arzena Wasikowska urodziła się w Szcze-
cinie. Gdy miała 11 lat wraz z mamą wy-
jechały z naszego miasta i zaczęły układać 
sobie życie na innym kontynencie.

- Na początku mieszkaliśmy z rodzicami 
przy al. Jedności Narodowej, obecnie al. 
Jana Pawła II. Następnie przeprowadzili-

śmy się na ulicę Bogusława, chodziłam do VIII liceum przy al. Pia-
stów – wspomina pani Marzena. - Później budowały się Pomorzany. 
Przenieśliśmy się tam na trzy lata. Uwielbiałam Szczecin. Z koleżan-
kami i kolegami chodziliśmy na koncerty, jeździliśmy tramwajami. 

Mama prowadzała mnie do Teatru Lalek Pleciuga, a babcia do Par-
ku Kasprowicza karmić łabędzie, a zimą na sanki. W 1974 roku wyje-
chałyśmy do Australii. Po tym czasie do Szczecina wróciłam dopiero 
w 1998 roku. Nie było mnie wiele lat, ale doskonale pamiętałam 
moje miasto.

Obecnie kojarzona jest przede wszystkim z fotografią. Jej zdjęcia 
pokazywane są na całym świecie. Miłością do tego rodzaju sztuki 
zapałała jako 18-letnia dziewczyna.

- W szkole miałam zajęcia artystyczne, które obejmowały prace 
fotograficzne. Robiłam dobre zdjęcia, które podróżowały nawet 
do Japonii. Nauczycielka skierowała mnie na studia w Canberze 

Pomorzany, 
FotograFia i hollywood

AUTOR: AnDRZEJ KUS  / FOTO: MARZEnA WASiKOWSKA
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Co mają wspólnego Australia, oscarowy film „Alicja w Krainie Czarów” Tima Burtona oraz 
Szczecin? naprawdę sporo. Artystka-fotograf Marzena Wasikowska, która pochodzi 

ze Szczecina podbija Australię. Jest jednocześnie mamą gwiazdy Hollywood 
- Mii Wasikowskiej. Choć nie mieszka już w Szczecinie, przyznała nam, 

że chciałaby jeszcze tutaj trafić.
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w Australii. Otrzymałam od mojego angielskiego ojca aparat foto-
graficzny dobrej marki. Tak to wszystko się zaczęło - opowiada.

Marzena Wasikowska do Szczecina przyjeżdża zazwyczaj co 
dwa lata. Odwiedza tutaj rodzinę oraz przyjaciół. Zabierała często 
ze sobą dzieci, zdarza się, że również córkę Mię. 26-letnia Mia jest 
jedną z najpopularniejszych aktorek Hollywood. Grała m.in. u Tima 
Burtona czy Gusa van Santa. Piękną aktorkę mogliśmy oglądać 
m.in. w tytułowej roli filmu „Alicja w krainie czarów” - nagrodzone-
go dwoma Oscarami (za najlepsze kostiumy oraz najlepszą sceno-
grafię), w którym wystąpił także Johnny Depp czy w filmie „Stoker” 
z 2013 u boku Nicole Kidman.

- Nasze dzieci znają trochę Szczecin. Kilka razy ze mną w nim 
były. W Szczecinie mieszkaliśmy przez 9 miesięcy pod koniec lat 
90. Podróżowaliśmy po Polsce samochodem do czasu, kiedy nam 
go ukradli. Później przesiedliśmy się na pociąg. Czy dzieci chętnie 
by przyjechały do Polski? Myślę, że tak. Jest tutaj bowiem zupełnie 
inna energia. Jest genialna architektura, zabytki starsze niż 200 lat. 
Również Szczecin się zmienia, mocno rozbudowuje. Śledzę jakie 
ma plany na przyszłość, potencjał jest ogromny.

Jednak nie nasza architektura zrobiła największe wrażenie na 
dzieciach pani Marzeny, a... bary mleczne.

- One były dla moich dzieci najbardziej atrakcyjnymi lokalami. 

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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Potrafią „wywąchać je” w każdym mieście. Od razu pędzą spraw-
dzić, czy są otwarte - wspomina z uśmiechem artystka i przyznaje, 
że tęskni za Szczecinem. - To bardzo specyficzne, ale piękne mia-
sto. Oczywiście chciałabym w nim jeszcze pomieszkać, niemniej 
brakuje mi teraz czasu. Wykładam fotografikę na Australia National 
University – School of Art, wciąż robię zdjęcia na wystawy. Ostatnio 
fotografuję wodospady, lubię też portrety - przede wszystkim ro-
dzinne. Współpracuję z magazynem współczesnej fotografii w Au-
stralii. Moje prace pokazuję w różnych galeriach artystycznych i mu-
zeach. Przez kolejne trzy lata będę miała jeszcze mniej możliwości, 
ponieważ pracuję nad pracą doktorską. Mam naprawdę wiele zajęć 
i jeszcze więcej planów. 

Fotografia dla artystki jest niemal całym życiem - choć, jak przy-
znaje, najlepiej czuje się w portretach. Doskonałymi dla niej mode-
lami są jej dzieci. Pasję dzieli z mężem Johnem Reidem, którego 

poznała na Australian National University. On również jest cenio-
nym fotografem. Podziela ją także Mia. Nie tylko poprzez doskonały 
talent, który ujawnia się, gdy stoi przed kamerą, ale również wtedy, 
gdy jest po drugiej stronie. Syn Kai studiuje natomiast fotografię 
na Sydney College of The Arts. Pani Marzena zachęca każdego do 
robienia zdjęć i uwieczniania tego, co dzieje się dookoła. Przekonu-
je, że jeśli ktoś uwielbia fotografować miasta - powinien poświęcić 
sporo uwagi Szczecinowi.

- Jeśli ktoś lubi taki rodzaj fotografii, to Szczecin jest jednym z naj-
lepszych miejsc. Nie tylko miasto się zmienia, ale uważam, że ludzie 
również. W latach 1998 – 1999, gdy tutaj przebywałam, ludzie byli 
bardzo ostrożni i zachowawczy. W ostatnich paru latach zrobiło się 
o wiele milej, mieszkańcy są na ogół przyjaźnie nastawieni. Przyjeż-
dżam z ogromnym sentymentem, to wciąż jest przecież moje mia-
sto – podsumowuje.
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o niezawodności marki Subaru nie trzeba chy-
ba nikogo przekonywać – mówi Konrad Kijak, 
dyrektor ds. handlowych i administracji Grupy 
Polmotor. Sprawdza się to również w przypad-
ku Forestera 15MY. 

Już na pierwszy rzut oka widzimy piękne-
go, pojemnego Suva, który w tym roku został 
wyposażony w ultranowoczesny silnik diesla 

z automatyczną bezstopniową skrzynią CVT. W modelu Sport wy-
stępują przyciemniane fabrycznie tylne szyby. Regulowane elek-
trycznie lusterka są podgrzewane oraz także elektrycznie składane. 
Prezentowana wersja wyposażenia Sport to także sportowy zderzak 
przedni, chromowana atrapą chłodnicy, przyciemniane szyby oraz 
aluminiowe nakładki na pedały. 

 Nowym Subaru nie straszna jest także podróż zimą, ze wzglę-

du na symetryczny stały napęd na wszystkie cztery koła. Nie trzeba 
tracić czasu na skrobanie przedniej szyby, ponieważ jest podgrze-
wana w miejscu spoczynku piór wycieraczek. Sportowy charakter 
podkreśla dachowy spojler. Z przodu zamontowane są reflektory 
ksenonowe oraz przeciwmgielne wraz ze spryskiwaczami. Włą-
czane i wyłączane są automatycznie. Jednolitą, imponującą bryłę 
samochodu uzupełniają zderzaki w kolorze nadwozia. Samo-
chód „posadzony jest” na 18-calowych felgach aluminiowych.                                                   
We wnętrzu uwagę przykuwają idealnie wkomponowane dodatki 
podkreślające niecodzienny charakter samochodu. Do dyspozycji 
jest mnóstwo udogodnień: skórzana tapicerka, a także obszyta skó-
rą kierownica. Komfortowe podgrzewane fotele sprawiają, że na-
wet podczas najdalszych podróży kierowca nie męczy się. Podróż 
umila natomiast dwustrefowa klimatyzacja. Zarówno kierowca, jak 
i pasażer mogą ustalić sobie dowolną temperaturę. 

Forester na zakuPy i do lasu

Ma 2 litry pojemności, 147 koni mechanicznych, do setki rozpędza się w niecałe dziesięć 
sekund. Subaru Forester 15MY z automatyczną skrzynią biegów zwróci uwagę 
zarówno miłośników aut łączących cechy luksusowego sportowego pojazdu, 

jak i funkcjonalnego samochodu rodzinnego. Można go podziwiać 
w nowym salonie Polmotor przy rondzie Hakena.

AUTOR: AnDRZEJ KUS / FOTO: JAROSŁAW GASZYńSKi
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Rewelacyjnie sprawdza się system audio z ośmioma głośnikami 
odtwarzający pliki MP3 czy WMA zawierający także wejście USB 
oraz oczywiście Bluetooth.  Warto dodać, że nagłośnienie, to dzieło 
kultowej marki Harman/Kardon. 

Co jeszcze z gadżetów? Znajdziemy tu: bezdotykowy kluczyk, 
elektrycznie otwierana klapa bagażnika, elektrycznie regulowany 
fotel kierowcy, a w manewrowaniu pomaga kamera cofania w du-
żym 7 calowym wyświetlaczu, 

– Aby podnieść bezpieczeństwo znajdziemy tu system monito-
rujący ciśnienie w oponach, system kontroli i stabilizacji toru jazdy 
VDCS oraz co najważniejsze: w przypadku wyboru silnika diesla lub 
benzyny turbodoładowanej oferujemy bezpłatne szkolenie z za-
kresu bezpiecznej jazdy w Szkole Jazdy Subaru – dodaje Konrad 
Kijak.

Przydatny jest system głośnomówiący z przyciskami sterowa-
nia z kierownicy. Zawsze do celu prowadzi precyzyjna nawigacja 
w języku polskim. W cofaniu pomaga natomiast kamera. Dla mo-
delu z automatyczną skrzynią biegów zastosowano ciekłokrysta-
liczny wyświetlacz. No i coś pięknego... elektrycznie sterowane 
okno dachowe w stylu „panorama”. Konstruktorzy nie oszczędzali 
na elementach wspomagających bezpieczeństwo. W Foresterze 
15MY zamontowane są poduszki powietrzne pasażera i kierowcy, 
zarówno przednie, jak i boczne. Są także: kolanowa poduszka po-
wietrzna, a także kurtyny powietrzne – z przodu i z tyłu. Kolejnym 
ważnym elementem jest czterokanałowy system ABS. Ciekawostką 
natomiast - asystent ruszania pod górę. 

Oprócz nowinek technicznych, jakimi naszpikowane jest Subaru, 
nie do przecenienia jest ogromny komfort odczuwalny, gdy tylko 
rozpoczynamy jazdę. Wielkie okna i ogromne lusterka sprawiają, 
że jadący ma doskonałą widoczność. Reasumując. Forester łączy 
w sobie wszystkie cechy idealnego auta. Duży bagażnik, przestron-
ne wnętrze, komfort prowadzenia i bezpieczeństwo. Klasa sama 
w sobie. 
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Subaru Forester 15MY
Pojemność 2,0

Moc 147KM
Średnie zużycie oleju napędowego 6, 3l

Zużycie w cyklu miejskim 7,5l
Zużycie w cyklu pozamiejskim 5,5

Cena 38 tysięcy euro





Hotel SKAL****, ul. Bolesława Chrobrego 80,  78-111 Ustronie Morskie, tel. +94 35 32 060, www.skal-hotel.pl, Naturalnie nad morzem

a świecie coraz częściej można 
spotkać hotele oznaczone napi-
sem ,,adults only’’ lub ,,children 
free zone’’, który oznacza, że 
w danym miejscu nie spotkamy 
dzieci. Korzenie tego zjawiska 
sięgają lat 70. i Karaibów, kiedy 

znacząco rozwinęła się tam turystyka poślubna. Młode 
pary chciały spędzać czas tylko we dwoje, bez towarzystwa naj-
młodszych. Okazało się, że miejsca bez dzieci cieszą się tak dużą 
popularnością, że kolejne hotele o podobnym profilu zaczęły po-
wstawać w różnych miejscach na świecie. W samej Hiszpanii jest 
ich już ok. 160, na świecie kilkaset, a w Polsce zaledwie kilka. 

Hotele bez dzieci charakteryzują się przede wszystkim brakiem 
udogodnień, takich jak plac zabaw, specjalne wyposażenie po-
koju czy menu dla najmłodszych. Największą wartością jest cisza 
i odprężenie. Do kogo kierowane są takie miejsca? Spektrum 

osób korzystających z wizyty w hotelu bez dzieci jest 
bardzo szerokie. Od młodych par, które poszukują ro-
mantycznego miejsca na zaręczyny, przez osoby chcą-
ce celebrować wspólne chwile w intymnej atmosferze, 
grupy znajomych, po rodziców, którzy pragną pobyć 
tylko we dwoje. 

Jak podkreślają hotelarze, obiekty noclegowe bez 
dzieci nie są miejscami skierowanymi przeciwko kon-

kretnej grupie, lecz dedykowane osobom poszukujących jasno 
określonych warunków wypoczynku. W odpowiedzi na zapotrze-
bowanie takich wyjazdów powstał m.in. Hotel SKAL**** w Ustro-
niu Morskim, położony zaledwie 150 m od morza. Miejsce to 
charakteryzuje kameralne wnętrze, atmosfera odprężenia oraz 
wysoka jakość obsługi. Lokalizacja hotelu blisko morza oraz parku, 
w otoczeniu licznych ścieżek rowerowych, sprzyja wypoczynkowi 
w kontakcie z naturą. Dodatkową atrakcją jest znajdująca się w ho-
telu strefa SPA.

Każdy z nas postrzega relaks w inny sposób. Część osób wypoczywa aktywnie, 
poszukując wrażeń w tłumie ludzi, inni doceniają ciszę i kontakt z naturą. 
na to zapotrzebowanie odpowiadają hotele, które zmieniają swój profil 

działania, odchodząc od ogólnego do wyspecjalizowanego. 

Hotel bez dzieci 
moda czy PotrzeBny kierunek?

n
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lice pełne eleganckich butików jak magnes 
przyciągają mieszkańców i turystów na ca-
łym świecie. Zadomowił się przy nich przede 
wszystkim świat mody. W Szczecinie, w którym 
centra handlowe wyrosły w samym środku 
miasta, takiego miejsca długo brakowało. Han-
dlowcy i klienci dostrzegli jednak potencjał, 
jaki drzemie w odcinku ul. Bogusława między 

Placem Zgody a Krzywoustego. Na parterze pięknych, choć w du-
żej mierze wciąż wymagających uwagi kamienic, mieści się obecnie 
kilkanaście lokali z ekskluzywnym asortymentem. Podobnie jak w 
innych miastach są to głównie salony mody cenionych, światowych 
marek. Elegancka klientela lubi otaczać się luksusem i odwiedzać 
prestiżowe miejsca. 

KORZYŚCI Z SąSIEDZTWA

Kilka firm przeniosło się na Bogusława z ul. Jagiellońskiej, od-
rzucając też stosunkowo drogie lokale przy al. Wojska Polskiego, 
przy której odstraszało sporo pustych witryn. Atutem okazały się 

nie tylko ładne salony, ale przede wszystkim atrakcyjne sąsiedz-
two. Klienci wiedzą czego chcą, a dzięki takiej lokalizacji wszystko, 
czego szukają, mają w jednym miejscu. – Zaparkują i chodzą bez 
konieczności ciągłego przestawiania samochodu – mówi Ewa Bie-
ganowska, właścicielka salonu Escada Sport. – Im więcej takich ulic, 
tym lepiej. Tego rodzaju sąsiedztwo nie stanowi konkurencji, a gdy 
właściciele są sobie przychylni, to wręcz przeciwnie – twierdzi Arle-
ta Sobczyńska, właścicielka sklepu Vip Collection przy Pl. Zgody. I 
rzeczywiście – klienci przechodzą od jednego sklepu do drugiego, 
mimo braku zadaszenia. – Oferujemy podobny przedział cen, ale 
każda marka ma swój własny styl, więc trafia do różnych klientów – 
dodaje Marzena Ościńska, właścicielka butiku Via Di Moda.

COŚ DLA PAń, COŚ DLA PANóW

Wszystkie nowoczesne kobiety wiedzą, gdzie w Szczecinie szu-
kać ekskluzywnej odzieży na każdą okazję. Przy Bogusława klientki 
znajdą coś zarówno na wesele czy wytworną galę, jak i na co dzień 
czy do pracy. Co ważne, są to rzeczy wysokiej jakości i nieokle-
pane. Panie nie odczuwają ryzyka, że zakupioną przy Bogusława 

Bogusława street

Do niedawna do miana eleganckiej ulicy handlowej pretendowała Jagiellońska, 
jednak przedsiębiorcy szybko dostrzegli zmieniające się tendencje. 

Dziś prestiżowe serce Szczecina bije przy ulicy Bogusława.

AUTOR: KARinA TESSAR / FOTO: DAGnA DRążKOWSKA

u

Bella Moda
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sukienkę będzie miało na sobie pięć innych kobiet na tej samej im-
prezie. Do niedawna panowie nie mieli takiego łatwego życia. Zna-
lezienie odpowiedniego stroju wymagało nieraz sporego wysiłku. 
– Wielu moich znajomych, którzy poszukują indywidualnego stylu, 
jeździ na zakupy do Berlina. Postanowiłam dać im w Szczecinie coś, 
czego jeszcze nie było – opowiada Agnieszka Noska, właścicielka 
butiku Paul’s 42, który jako jedyny w Polsce sprzedaje męską markę 
Exibit. Na salony światowych marek panów wprowadza także męski 
Boutique Chiara, mieszczący się tuż obok damskiego o tej samej 
nazwie. Od powstania tych dwóch lokali mężczyźni w końcu rów-
nież mają wybór. 

MAŁY MEDIOLAN

Przy Bogusława ulokowały się światowego formatu marki, któ-
rych na próżno szukać w takim natężeniu w innych częściach mia-
sta. Przeważa dobry, włoski styl. – Oferujemy włoskie marki, bo to 
na wybiegach i ulicach Mediolanu kształtują się trendy światowej 
mody – tłumaczy Ewa Szmidt, właścicielka salonu Bella Moda. W tej 
części miasta wybierzemy ubrania i akcesoria takich marek, jak m.in. 
Elisabetta Franchi, Betty Blue, Alysi, Marella, Furla, Patrizia Pepe, 
MaxMara, Exibit, Emporio Armani, Versace, Just Cavalli, Trussardi, 
Liu Jo, Lauren Vidal czy Sarah Pacini. Ofertę wzbogacają oryginalne 
stroje polskich i niemieckich projektantów.

NIE TYLKO MODA

Gdyby przyjrzeć się podobnym miejscom w innych miastach, 
do kompletu luksusowych usług brakuje tu jeszcze m.in. perfu-
merii. Właściciele niektórych butików za okres prosperity uważają 
także sąsiedztwo eleganckiego salonu kosmetycznego, który kilka 
lat temu zmienił lokalizację. – Klientki odwiedzały nas wówczas re-
gularnie, gdy przyjeżdżały np. odświeżyć paznokcie – wspomina Weekend MaxMara

Boutique Chiara Woman

Boutique Chiara Man

MaxMara

Escada Sport
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Mariola Witczak–Sperka, właścicielka sklepu z odzieżą Lauren Vi-
dal i Sarah Pacini, istniejącego tu już niemal 15 lat. – Przydałaby 
nam się tutaj także dobra, stylowa kawiarnia – dodaje Agnieszka 
Noska z Paul’s 42. Piękną witryną i ekskluzywnym asortymentem 
może pochwalić się sklep Clochee, sprzedający kosmetyki natu-
ralne. Stylu i klasy nie można też odmówić znajdującemu się bliżej 
ul. Krzywoustego salonowi Rosenthal, słynącemu z wykwintnej 
porcelany. Podążanie z duchem czasu nie zabrało temu miejscu 
duszy, którą tworzy nie tylko wygląd sklepu, ale również jego ob-
sługa. Czy w wielkich centrach handlowych ekspedientki znajdą 
dla Was czas na miłą, niezobowiązującą rozmowę przy dobrej 
kawie i ciastku? Na Bogusława owszem. To właśnie indywidualne 
podejście do klienta wydaje się być kluczem do sukcesu, za jaki 
niewątpliwie można uznać obecność kilku salonów w tym miejscu 
już od kilkunastu lat.

ULICA HANDLOWA PO SZCZECIńSKU

Postępy w ogólnej poprawie wyglądu tego odcinka Bogusława 
widać gołym okiem, choć w porównaniu do światowych stolic mody 
wciąż mamy jeszcze dużo do zrobienia. Wszyscy – przedsiębiorcy 
i klienci – zgodnie skarżą się na krzywy chodnik, który zdecydowa-
nie nie ułatwia zakupów paniom na wysokich obcasach. Niektórym, 
choć nielicznym, doskwiera także niedostateczne oświetlenie ulicy 
po zmroku, zwłaszcza zimą, oraz to, z czym boryka się niemal całe 
miasto – brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Poprawę 
tej ostatniej kwestii zauważa jednak m.in. Agnieszka Gołaś, właści-
cielka sklepu Bell z damską bielizną. Wie, co mówi, skoro lokal przy 
Bogusława prowadzi już od 1997roku. Twierdzi, że od wprowadze-
nia czerwonej strefy problem miejsc do parkowania nie doskwiera 
klientom tak, jak dawniej. Zmiany dotyczą także wyglądu fasad bu-
dynków. Obecnie trwa remont kamienicy, w której znajdują się sa-
lony MaxMara i Weekend MaxMara. – W planach na najbliższy czas 
jest też m.in. realizacja nowej koncepcji narożnej kamienicy, znaj-
dującej się u wylotu Bogusława przy al. Wojska Polskiego – zdradza 
nam Marzena Ościńska, właścicielka butiku Via Di Moda, który zo-
stał przeniesiony na ul. Bogusława prawie 3 lata temu z ul. Jagiel-
lońskiej. Zapowiada, że będzie to bardzo reprezentacyjne miejsce.

CO W PRZYSZŁOŚCI?

Wobec Bogusława planów było sporo. Ulica miała być m.in. 
zamieniona na strefę pieszą. Przedsiębiorcy z tego odcinka nie 
chcieliby jednak, by podzielił los Deptaka Bogusława. Ich klienci 
cenią wygodę, chętnie podjeżdżają więc pod sam sklep. Zmiany 
nie powinny jednak zaważyć na być albo nie być tutejszych lo-
kali. – Byliśmy, jesteśmy i mamy nadzieję, że będziemy – komen-
tuje z uśmiechem Anna Karbowińska, współwłaścicielka salonów 
MaxMara i Weekend MaxMara. Otylia Skiepko, prowadząca w całej 
Polsce dziewięć, a w samym tylko Szczecinie dwa salony Boutique 
Chiara, dodaje: Jeżeli już, to tylko tu, nigdzie indziej.

Paul's 42
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z początkiem marca Polacy mogą legalnie zawierać 
małżeństwa na łonie natury, w parkach, ogrodach, le-
sie, nad morzem, gdzie tylko im się zamarzy. Warunki 
sprzyjają, by uroczystość miała wyjątkową oprawę,  

a do tego potrzebny jest oczywiście odpowiedni sprzęt: stoły, krze-
sła, podłogi, nagłośnienie, namioty, ozdoby i co tylko wymyślimy. 

– Bardzo dobrze się stało, ponieważ jest to naprawdę świetny po-
mysł na taką uroczystość. Myślę, że decyzja rządu wyniknęła z ogrom-
nej potrzeby na tego rodzaju uroczystości – mówi Lidia Przeradzka, 
właścicielka wypożyczalni sprzętu imprezowego NamiotyImprezy.pl. 

Niezależnie czy to będzie prywatny ogród, czy leśna polana, któ-
ra nam się przypadkiem spodobała, organizację imprezy na tym 
terenie możemy całkowicie powierzyć specjalnej firmie, takiej ja ta, 
którą prowadzi pani Lidia.

– Jeśli klient chce zorganizować uroczystość na swojej prywatnej 
posesji to wszelkie pozwolenia nie są potrzebne, inaczej jest, kiedy 
wybierze miejsce w plenerze nienależące do niego – wyjaśnia Lidia 
Przeradzka. – Nie tylko wypożyczam sprzęt, ale również zajmuję się 
organizacją imprez. Jestem w stanie zająć się także wszelkimi for-
malnościami, ustaleniem budżetu.

Wszystko zaczyna się od rozmowy z przyszłą parą młodą, ustale-
niem listy ich potrzeb. 

– Po takim wstępie ustalamy czy jest to temat łatwy, czy jednak 
wymaga większego budżetu, większej ilości różnych formalności – 

tłumaczy właścicielka firmy. – Bardzo ważna jest zgoda urzędnika 
stanu cywilnego. To, że prawo już go obowiązuje to jedna rzecz, 
druga dotyczy warunków jakie ma spełniać miejsce wybrane na 
ślub. Urzędnik musi sprawdzić, czy jest to miejsce dostojne, bez-
pieczne, czy w razie problemów z pogodą będzie zadaszenie. Musi 
się znaleźć także miejsce na godło państwowe.

Tak wygląda sytuacja w przypadku ślubu cywilnego. Z ślubem 
kościelnym sprawa nie jest już tak prosta.

– Jesteśmy jeszcze na takim etapie, że trzeba mieć zaprzyjaźnio-
nego księdza, który zgodziłby się na udzielenie ślubu poza świą-
tynią, kościołem – stwierdza pani Lidia. – Jeśli taki duchowny się 
znajdzie, to wszystko wygląda podobnie jak w przypadku ślubu 
cywilnego.

Kiedy miejsce zostanie wybrane, formalności załatwione, urzęd-
nik znajdzie wolny termin, który pokrywa się z datą ślubu, można 
przejść do „zbudowania” kształtu imprezy.

– Czy będzie to biały dywan, piękne ozdoby, miejsca siedzące na 
np. 50 osób, muzyka na żywo w tle, to wszystko jesteśmy załatwić – 
wymienia pani Lidia. – Catering po uroczystości, w formie cocktail 
party czy bufetu także możemy przygotować, jeśli klienci sobie tego 
zażyczą. Najważniejszą sprawą w tym wszystkim jest termin. Jeśli 
państwo młodzi wstrzelą się w grafik urzędnika to jestem w stanie 
dostarczyć potrzebny sprzęt na czas i kompleksowo obsłużyć każdą 
imprezę.                                                                                                      ad

„tak” w Plenerze
Ślub jak z hollywoodzkiego filmu, poza murami Urzędu Stanu Cywilnego, w wyjątkowych 

okolicznościach przyrody. Któż by nie chciał w takiej atmosferze 
powiedzieć sakramentalne „tak”? 
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ędę pisał szeptem, bo się zaziębiłem. Chłodni-
kiem. Zespół Maanam nie przypuszczał nawet 
jak wyjątkowo zimny potrafi być maj. Zimne licho 
wzięło majowe weekendy, grillowanie, chłodniki 
i wczesne truskawki rodzimego chowu. Tak się 
nie robi! Na maj jestem obrażony. Niech czer-
wiec lepiej uważa, bo też może mu się dostać.

Trochę obrażony jestem też na brak wyobraźni u wegetarian. 
Nie żebym miał coś przeciwko, wręcz przeciwnie, ale proszę Ich/
Was o nazywanie rzeczy po imieniu. Będąc człekiem wrażliwym 
jak nowalijka pod inspektem, zwłaszcza w obszarze semantyki ję-
zyka polskiego, czuję się nagminnie oszukiwany. A to za sprawą 
nazewnictwa wegetariańskich przysmaków. Mili, choć roślinożerni 
Przyjaciele: gulasz, kaszanka, kotlet, klops, bigos, smalec, parówki, 
kiełbasa, sznycle, pasztet to potrawy MIĘSNE jak nie wiem co i we-
getariańskie ręce precz do ogródka! Skoro z różnych powodów, 
których nie mnie oceniać, rezygnujecie ze spożywania schabowe-
go sporządzonego, jak obyczaj nakazuje ze świńskiego zadka, to na 
jakie licho zmieniacie znaczenie tej szlachetnej nazwy? Lenistwo? 
Brak wyobraźni, czy tylko zwykła tęsknota za smakiem przyrumie-
nionej skwareczki? 

Smalec z fasoli! Toż to nawet brzmi fałszywie, jak nie przymierza-
jąc piwo bezalkoholowe, czy kobieta bez serca... A przecież nasz 
język piękny i przebogaty aż prosi o inwencję i kreatywność. Gulasz 
to węgierskie danie narodowe, które składa się z MIĘSA, cebuli i pa-
pryki. Z mięsa, a nie z trawy!  Może być wieprzowy, wołowy, jagnięcy, 
z dziczyzny, ba, nawet z kurczaka pozostaje wciąż gulaszem (nie gu-
lażem). Potrawa z bakłażana, czy marchewki to zupełnie inna bajka.

W czerwcu najbardziej kocham ogródki warzywne. Nie, nie je-
stem w tym pięknym czasie wegetarianinem, ale jaroszem trochę 
tak. Zrywanie prosto z krzaka strąków słodkiego groszku, zajadanie 
się ogóreczkiem z ostrymi igiełkami na zielonej skórce (to co, że tro-
chę piasek zgrzyta między zębami) chrupkość młodej marchewki, 
albo rzodkiewki... Niebo w gębie! Zupa jarzynowa na młodziutkich 
darach ziemi, albo młode ziemniaczki z jajem sadzonym, koper-
kiem i maślanką to sedno czerwcowych smaków. 

Nie od dziś jestem wyznawcą teorii mówiącej, że to okoliczności 
miejsca i czasu mają największy wpływ na nasz jadłospis. Trudno 

przecież będąc pod namiotem nad jeziorem jeść na obiad bliny 
z łososiem, awokado i kremem z wasabi, albo pappardelle z ra-
gout z królika. Ale podgrzana konserwa turystyczna z makaronem 
kolanka to zupełnie inna sytuacja. Latem w naturalny sposób je-
stem mniej mięsożerny. Zbyt wiele smakowitych zieloności wo-
koło. Podobnie jest podczas pobytu w miejscach egzotycznych. 
Czule wspominam swoje pobyty nad morzem Śródziemnym, 
gdzie tamtejsza kuchnia prowokuje wręcz do większego spożycia 
warzyw, oliwy i tego co z morza wspomnianego na nas spoziera. 
Przepadnijcie boczki i kiełbasy, niech żyją sałatki i sery wszelkich 

rodzajów! Miast schabowego zajadam się delikatnym mięsem 
krewetek, ośmiornic i egzotycznych ryb o trudnych do spamięta-
nia nazwach.

I tak trwa we mnie ta wojna postu z karnawałem, charakter mię-
sożercy walczy z wiosenno-letnimi skłonnościami jarosza. A rada 
na rozwiązanie żywieniowego dylematu jest najprostsza i jedyna: 
szaszłyk? oczywiście, ale obok tego z wieprzowego mięska niech 
rozkwita kolorami także warzywny! Grill? Z przyjemnością, lecz 
obok skwierczącego gorącym tłuszczem kawałka wołowego ste-
ku, niech rumienią się bez wstydu kabaczek, papryka, bakłażan, 
lub zielone plastry mięsistego pomidora. Możliwości urozmaice-
nia czerwcowego grillowania mamy bez liku. Oczywiście, można 
i kiełbasę najprostszą rzucić na ruszta i popić tanim piwem prosto 
z puszki, ale czy tak ma smakować życie?

P.S. no i wpadłem! Czy to ja napisałem: „szaszłyk warzywny”?

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

czerwcowa 
wojna postu 

z karnawałem
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Smalec z fasoli! Toż to nawet brzmi fałszywie, jak nie 
przymierzając piwo bezalkoholowe, czy kobieta bez 
serca... A przecież nasz język piękny i przebogaty aż 
prosi o inwencję i kreatywność. Gulasz to węgierskie 
danie narodowe, które składa się z MiĘSA, cebuli 
i papryki. Z mięsa, a nie z trawy!



Promocja na sushi

Na wszystkie rodzaje sushi 
zamawiane na miejscu i na 
wynos przez cały tydzień 
obowiązuje 30% rabatu. 
Nigiri, gunkany, sashimi i maki 
przygotowane są przez praw-

dziwego mistrza sushi o ponad 10-letnim doświadczeniu. 
Doskonałe zarówno na spotkania biznesowe, jak i na roman-
tyczne kolacje. 

Sushi & Thai 
Ekskluzywny zestaw lunchowy

Największe przysmaki kuchni 
japońskiej i tajskiej od teraz 
w jednym, eleganckim pudeł-
ku. Na zestaw składają się 
przekąski, sałatki, ciepłe dania, 

sosy i deser. Różne kompozycje w dwóch wielkościach do 
wyboru. Promocja na początek – od czerwca zestaw Sushi & Thai 
dostępny jest już od 28 zł! Zestawy lunchowe można zamówić 
tylko w lokalu od poniedziałku do piątku w godz. 12-16. 

-50% na Teppanyaki

Teppanyaki grill to japońska 
specjalność. Tradycyjny, eksklu-
zywny i niezwykle widowisko-
wy sposób przygotowywania 
potraw na żywo przed klientem. 
Grillowane posiłki powstają 

z najświeższych produktów – owoców morza, mięs i warzyw wzbo-
gacanych ryżem lub makaronem i deserem. Prawdziwa uczta dla 
oczu i podniebienia. Dostępne codziennie: od poniedziałku do 
piątku od godz. 17 i w weekendy od godz. 14. 

Kuchnia tajska

Kociołek po tajsku to zdrowy 
i pyszny posiłek przygotowany 
bez dodatkowego tłuszczu i tak 
szybko, żeby składniki zacho-
wały swoją wartość odżywczą 
i witaminy. W kociołku gotowa-

ne są świeże warzywa, mięsa, krewetki i inne owoce morza. Smak 
podkreślają oryginalne przyprawy tajskie: ostre z trawą cytrynową 
i łagodne z mleczkiem kokosowym. Całość podawana jest z sosem 
orzechowym.  

Więcej niż Sushi

Restauracja

Bar z Teppanyaki Sala japońska Sala tajska VIP room



To królewski owoc, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Ludwikowi XIV zawdzięczamy istnienie truskawek. Francuski władca, znany 
był nie tylko ze swojego zamiłowania do sztuki i uciech  ale był też wielkim smakoszem, kochał poziomki. Jeden ze szpiegów króla Słońce, 
w Chile podczas szpiegowania Hiszpanów, udawał specjalistę od botaniki. W czasie jednej z akcji natrafił na tamtejsze poziomki. Wracając 
do Francji dostarczył Ludwikowi chilijskie sadzonki, które nadworni ogrodnicy skrzyżowali z innymi odmianami. I tak narodziła się truskaw-
ka, która cieszy nasze podniebienia do dziś. Bon appétit!

Jej  wysokość  truskawka

www.eintopf.pl

ciastka Francuskie 
z rabarbarem i truskawkami

Składniki:
• 1 opakowanie ciasta francuskiego
• 2-3 szklanki pokrojonego w 2cm 
   kawałki rabarbaru
• 2 szklanki pokrojonych w ćwiartki 
   truskawek
• 1/2 szklanki cukru pudru
• 2 łyżeczki mąki kukurydzianej
• 1 jajko, roztrzepane, do posmarowa
   nia ciasta

Do miski wrzućcie rabarbar, truskawki i 
zasypcie to wszystko mieszanką cukru i 
mąki kukurydzianej. Wymieszajcie deli-
katnie, żeby zasypka pokryła wszystkie 
owoce. Z ciasta wykrójcie koła, mniejsze, 
większe, jakie wolicie. Zrobiliśmy różnej 
wielkości.
Ułóżcie na nich po 1-2 łyżeczce owoców 
i zawińcie brzegi, tworząc jakby sakiew-
ki. Posmarujcie brzegi delikatnie jajkiem 
i wstawcie do pieca rozgrzanego do 
180'C na ok. 20-30 min, aż się zrumienią. 
Smacznego!
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Grillowany kurczak z sosem truskawkowym

Składniki:
• 2 piersi z kurczaka
• 1 szklanka posiekanych truskawek
• 2 łyżki soku z pomarańczy
• 1 łyżka posiekanej bazylii
• 1 łyżka posiekanej mięty
• 1 łyżka oleju kokosowego 
• sól, pieprz

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.
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www.eintopf.pl
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Do rondla wlejcie olej, podgrzejcie na średnim ogniu, dodajcie tru-
skawki, sok pomarańczowy, miętę, bazylię, wymieszajcie i gotujcie 
ok. 10 minut, aż truskawki zmiękną i sok się trochę zredukuje.
Piersi posólcie, popieprzcie i usmażcie na grillu, bądź patelni grillo-
wej. Jeśli wybieracie patelnię, usmażcie je na 1/2 łyżki oleju kokoso-
wego. Piersi wyłóżcie na talerze, polejcie sosem. Smacznego!



ajważniejsze jest by przyprawy wydobywały 
smak potraw, a nie zmieniały go. Tej filozo-
fii gotowania są wierni kucharze restauracji 
Bombay, kultowego miejsca dla smakoszy, 
które karmi swoich gości od 20 lat.

Trudno się tu zdecydować na konkretne 
danie, no chyba, że nie jemy mięsa a i w tym 
przypadku może być problem, gdyż Indie 

kochają warzywa i wykorzystują je na wszelkie sposoby. Zaglądamy 
do karty a tam, m.in. klasyczne curry, czyli cieciorka, kalafior, ziem-
niaki i kostki sera, wszystko w orzechowym sosie. Do tego orzeźwia-
jący chutney składający się z jogurtu ogórkowego, sosu miętowego 
i tamaryndowego, podany z naan, indyjskimi podpłomykami. Brzmi 
to smacznie i zdrowo a jak wygląda! Kolejny fenomen kuchni indyj-
skiej to jej kolory. Nie dość, że dania są smaczne i zdrowe to jeszcze 
są zwyczajnie ładne.

Podróżując dalej po menu Bombayu natrafiamy na owoce morza 
gdzie naszą uwagę zwraca ryba w sosie kokosowym, grillowane kal-
mary i krewetki. Zastanawiamy się nad pakorą, ogromnie popular-
nym daniem, które może przybrać postać smażonych warzyw, czy 

kawałków sera w cieście z soczewicy czy samą zupą z soczewicy, 
urozmaiconą cytrynową nutą. Nadal niezdecydowani, w końcu sta-
wiamy na mięso, prosząc o to co w indyjskich domach i restaura-
cjach jest typowe.

I tak na stół trafia kurczak Tandoori i Non-Veg Thali. Ta pierwsza 
potrawa to kulinarna wizytówka Indii. Jej fenomen tkwi w smaku, 
który zawdzięcza glinianemu piecowi tandoor, a który to powo-
duje, że dania w nim przygotowywane są chrupkie i soczyste. 
Sam kurczak jest wynikiem eksperymentów pewnego kucharza 
z Paszewaru, który badał działanie pieca i tak doszedł do tej po-
trawy. Drugie wybrane danie to thali. Otóż hidnusi lubią dobrze 
zjeść, a najlepiej kilka potraw naraz. Thali spełnia te wymagania 
idealnie. Jest to serwowany na tacy ze specjalnymi wgłębieniami 
bądź miseczkami zestaw kilku mniejszych dań i dodatków. Podsta-
wowymi składnikami thali są: dal (rodzaj sosu), ryż, jedna potrawa 
warzywna, pikle, ser, jogurt i chleb. W zależności od miejsca po-
bytu, regionalnych specjalności i typu lokalu można skosztować 
thali wegetariańskiego (veg – thali) albo mięsnego (non veg-thali). 
My wybraliśmy drugą opcję. W połączeniu z kurczakiem Tandoori 
zabraliśmy się do jedzenia.

n

indie na tacy

Różnorodność i ilość przypraw oraz ziół w kuchni indyjskiej może przyprawić o zawrót 
głowy. żadna inna kuchnia na świecie nie ma tak wielu smaków, opierając się przede 

wszystkim na tych magicznych dodatkach. Hindusi nawet ze zwykłej miski 
soczewicy potrafią wyczarować danie na miarę ekskluzywnej restauracji. 
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Kucharze restauracji Bombay



Kurczak Tandoori
Wygląda, pachnie i smakuje po prostu wybornie. Jest szybki 

w przygotowaniu, ale na długo pozostawia uczucie przyjemno-
ści. Kurczak z pieca tandoor podawany jest w kawałkach, w tym 
przypadku z kością a swój czerwony kolor zawdzięcza chilli. Mię-
so zanim trafi do pieca przechowywane jest w specjalnej mary-
nacie. Składa się na nią jogurt, imbir, czosnek i orientalne przy-
prawy. Podawany jest z ryżem, podpłomykami, albo z dodatkiem 
sosów. 

Non-Veg Thali
Tradycyjna taca obiadowa w wersji mięsnej. Nie ma stałego składu 

thali, kucharze często zmieniają jej układ. Na naszej tacy znalazł się but-
ter chicken, czyli kawałeczki grillowanego kurczaka duszone w ziołach 
i maślanym sosie oraz rogan josh będący kaszmirskim przysmakiem, 
na który składają się delikatne kawałki wołowiny duszone w mielonych 
przyprawach o pomidorowej nucie. Obok miejsce zajęła vegetable 
korma, czyli mieszkanka warzyw duszonych w sosie z nerkowca, sałat-
ka coleslaw, jogurt z warzywami, ryż basmati i podpłomyki – naan. 
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la ceniących sobie relaks nad jeziorem i pasjo-
natów łowienia ryb, zapraszamy do doskonale 
zaopatrzonych sklepów wędkarskich. Kupimy 
tam wszystkie niezbędne akcesoria do upraw-
niania swojego hobby.

Nie zapominamy też o miłośnikach zwierząt. 
W naszych sklepach zoologicznych, możemy 

zaopatrzyć się we wszystkie przydatne, potrzebne i niezbędne 
akcesoria zarówno dla psów, kotów innych często hodowanych 
zwierząt.

Na Manhattanie znajduje się również miejsce dla pasjonatów 
modelarstwa. Można tu zakupić wszelkiego rodzaju modele samo-
chodów, samolotów, jak również artyleryjskie, wiodącej na rynku 
firmy TAMIYA. 

Są również propozycje dla melomanów i zapalonych graczy kom-
puterowych. Manhattan przygotował miejsca, w których zaspokoją 
swoje gusta muzyczne i mogą zakupić najbardziej popularne gry 
komputerowe.

Zapraszamy też  po duży wybór bagażu podróżnego.

d

siła manhattanu
czas na relaks

nadchodzi sezon urlopowy. Przed nami wiele planów i pomysłów na spędzanie 
wolnego czasu. Wyjazd nad morze w góry, czy może urlop w domowym zaciszu? 

Każdy sposób na relaks jest dobry. 

prezentacja

Prezes Mirosław Wołosewicz
Manhattan to największe targowisko w Szczecinie i jed-
no z najnowocześniejszych w Polsce. Manhattan cha-
rakteryzuje różnorodność i bogactwo asortymentu. Na 
co dzień na targowisku działa 300 stoisk. Na Manhat-
tanie znajduje się 10 sklepów obuwniczych, 2 sklepy 
wędkarskie, 4 sklepy zoologiczne, 7 punktów związa-

nych z turystyką i hobby. Jednym słowem, do wyboru, do koloru.
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Awokado ma mnóstwo cennych 
dla zdrowia składników. Na temat tego 
afrodyzjaku należałoby napisać osobny 
artykuł. Sam owoc nie smakuje jednak 
tak dobrze, jak w połączeniu z dodat-
kami, np. z pomidorem. Okazuje się, że 
nasz dobry, intuicyjny smak słusznie pod-
powiada, jak jeść zdrowo. Wspomniane 
połączenie wspomaga wchłanianie kar-
tenoidów i przekształcanie ich w aktyw-
ną formę witaminy A. Poza tym, zawarte 
w awokado tłuszcze zwiększają przyswa-
jalność antyrakowego likopenu zawarte-
go m.in. w pomidorach i papryce. 

Białko w daniach mięsnych dobrze jest spożywać w towarzy-
stwie zielonych warzyw, ponieważ zawarte w nich witaminy i prze-
ciwutleniacze wspomagają trawienie. Z kolei białko występujące 
w produktach zbożowych dobrze jeść w towarzystwie mleka i jego 
przetworów, z uwagi na uzupełniające się w tych produktach ami-
nokwasy. Dobrym przykładem jest polenta, czyli kasza kukurydzia-
na z parmezanem. Brakującym aminokwasem w produktach zbo-
żowych jest lizyna, którą znajdziemy w mleku i jego przetworach. 
Ponadto kasze i warzywa warto łączyć z mięsem, aby zwiększać 
wchłanianie żelaza. 

Cykoria jest niedocenianym wa-
rzywem, które ułatwia wchłanianie wap-
nia z nabiału dzięki zwartości inuliny. 
Ponadto jest niskokaloryczna, zawiera 
znaczne ilości potasu i prowitaminy A. 
Zatem łączenie cykorii z produktami 
pochodzenia mlecznego pozytywnie 
wpływa na stan naszych kości.

Gdzie można znaleźć dobrej jakości 
jedzenie w zdrowych zestawieniach?

Z pewnością takim miejscem jest 
restauracja Rytm Dnia. Na śniadanie 
można tu zjeść awokado i pomidory 
w kilku odsłonach. W menu głównym 

znajduje się zapiekana cykoria w towarzystwie sera pleśniowego 
– idealna jako lekki lunch. Dla osób zdecydowanych na dłuższe 
biesiadowanie dobrą propozycją jest pierś kaczki w towarzystwie 
sałat i polenty. Do wyboru jest oczywiście wiele innych zdrowych 
połączeń, zestawionych tak, by zadowolić podniebienie i zapewnić 
jak najpełniejsze wykorzystanie właściwości potraw. 

Restauracja Rytm Dnia zaprasza w dni pracujące już od 8:30 do 
20:00. W piątek i w sobotę jesteśmy czynni do ostatniego klienta:) 
Szczegółowe informacje znajdują się na www.rytmdnia.pl.

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

z czym to się je - czyli aBc 
zdrowego łączenia Pokarmów
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W tym cyklu dwoje szczecińskich projektantów: Kasia Hubińska i Arek 
Prajs poszukują ciekawych i niebanalnie ubranych szczecinian. Bądźcie 
czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was.

Jacek Jekiel,  dyrektor Opery na Zamku. 
Z wykształcenia historyk. Miłośnik spor-
tów zimowych. Wraz z rodziną założył 
fundację „Bracia mniejsi”, zajmującą się 
pomocą bezdomnym zwierzętom. Pa-
sjonat swojej pracy, opery i rocka pro-
gresywnego. Zwolennik zdrowej żywno-
ści, członek fundacji Stinga.

Arkadiusz Prajs, projektant
mody męskiej
Pan Jacek reprezentuje lekki i swobod-
ny styl miejski. To połączenie sportowej 
elegancji z młodzieńczą przekorą. Do 
marynarki z wzorzystą poszewką założył 
zwykłe spodnie nadając stylizacji ory-
ginalności. Fajna kurtka z dzianinowym 
kapturem podkreśla luz całej kreacji.



Kasia Hubińska,
projektantka mody damskiej
Panią Olgę charakteryzuje prostota 
i elegancja. Jej ulubione kolory to 
zawsze modne: czarny i biały. Kla-
syczne buty na płaskim obcasie ide-
alnie współgrają z sukienką o nowo-
czesnym kroju. Delikatne sandałki 
zestawione z koszulą i eleganckimi 
spodniami dodają całości kobiecości 
i lekkości. Usta podkreślone czerwo-
ną pomadką to najmocniejszy akcent 
stylizacji.

Olga Adamska jest aktorką Teatru 
Polskiego. Szczęściara, bo praca jest 
jej pasją. Od niedawna zafascynowa-
na bieganiem, ma już na koncie swój 
pierwszy półmaraton. Miłośniczka fil-
mów Bergmana i Seidla. W wolnych 
chwilach uczy się nowej roli.

Kolację dla naszych bohaterów ufundowała 
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9.
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odważna jak dziecko

W modzie dziecięcej nie ma nudy. Skończyły się czasy słodkich piesków i kotków na ubraniach, ich miejsce zajęły odważne wzory. 
Moda dla najmłodszych jest nieprzewidywalna, łamie stereotypy i miesza style. Sportowe buty do eleganckiej sukienki? Czemu nie! Im 
bardziej odważnie, tym lepiej. Modą dla dzieci należy się bawić, a przede wszystkim pozwolić naszym pociechom na pełną swobodę w jej 
komponowaniu. Taka przypadkowość i spontaniczność tworzy najpiękniejsze stylizacje. Młodzi styliści wybierając garderobę, bardzo twór-
czo łączą kolory i wzory. Tu nie ma żadnych zasad i reguł. To zdecydowanie bardziej ekscytujące, niż moda dla dorosłych!

FOTO i REAliZACJA:  PATRYCJA WAlBURG WWW.DWARAZYW.Pl
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ydzielanie potu jest jedną z najważniejszych funk-
cji skóry, konieczną do zachowania prawidłowej 
wewnętrznej równowagi organizmu. Jednak ist-
nieją osoby, które w normalnych warunkach, bez 

udziału wzmożonego wysiłku bądź znacznej temperatury pocą 
się bardzo intensywnie. Nadmierna potliwość spowodowana jest 
nadaktywnością gruczołów potowych. W wielkim skrócie nadpotli-
wość możemy zdefiniować, jako nadmierną, miejscową produkcję 
potu. Najczęściej dotyczy pach, dłoni i stóp. Najbardziej dokuczli-
wym obszarem jest okolica dołów pachowych. Dyskomfort związa-
ny z nadmierną wilgotnością skóry oraz nieprzyjemnym zapachem, 
związanym procesem rozkładania się potu to problem dotyczący 
zarówno kobiet i mężczyzn.

Dość powszechnym rozwiązaniem problemu jest ostrzykiwanie 
miejsca problematycznego toksyną botulinową. W tym przypadku 
efekt jest czasowy i wiąże się z cyklicznym powtarzaniem zabiegu. 
W chwili obecnej najbardziej skuteczną i długotrwałą metodą po-
zbycia się wstydliwego problemu jest zabieg z zastosowaniem świa-
tła laserowego o długości fali 1440 nm, która zawarta jest w laserze 

AccuSculpt. Krótki impuls o dużej mocy, generowany przez wpro-
wadzony pod skórę za pomocą małego nakłucia światłowód, po-
woduje nieodwracalne uszkodzenie gruczołów potowych. Energia 
świetlna ulega przekształceniu w energię cieplną, powodując trwałe 
i nieodwracane zniszczenie gruczołów potowych w obrębie pach.

Zabieg poprzedzony jest konsultacją, w trakcie której przeprowa-
dza się tzw. test Minora, który pozwala na dokładne określenie lo-
kalizacji aktywnych gruczołów potowych. Zabieg przeprowadza się 
w znieczuleniu miejscowym, pacjenci określają odczucia w trakcie 
zabiegu, jako bezbolesne. Po zabiegu nie występują dolegliwości 
bólowe, obszar zabiegowy jest lekko obrzęknięty, a skóra nadwraż-
liwa na bodźce mechaniczne. Dlatego zaleca się delikatną pielę-
gnację miejsca zabiegowego.

W większości przypadków (ok 70%) wystarczy jeden zabieg, aby 
znacznie ograniczyć bądź wyeliminować problem nadpotliwości. 
Terapia przy użyciu lasera AccuSculpt stosowana jest w nowocze-
snych klinikach na całym świecie. Laserowe leczenie nadpotliwości 
jest metodą niezwykle skuteczną, co potwierdziły liczne badania 
kliniczne na całym świecie. 

zdrowie i Uroda60 
prezentacja

Każdy człowiek, w zależności od czynników takich jak temperatura, stan zdrowia czy 
aktywność wydziela w ciągu doby od kilku mililitrów do nawet kilku litrów potu.

laserowe leczenie 
nadPotliwości

w



iorąc pod uwagę miejsce i sposób działania alergenu 
a także jego rodzaj, alergie (oraz wywołujące je alerge-
ny) można podzielić na:

1) Alergie wziewne - pojawiają się objawy głównie 
ze strony układu oddechowego.

Do najczęstszych zalicza się: katar, nieżyt nosa, łzawienie oczu, 
kichanie, kaszel, mogą pojawić się nawet ataki astmy. Do alerge-
nów wziewnych zaliczamy pyłki traw i drzew, pleśnie, roztocza, 
sierść zwierząt futerkowych. W Laboratorium SPLS Medicus można 
wykonać badanie krwi na 20 najczęściej występujących alergenów 
wziewnych z grupy traw, drzew, roztoczy, alergenów zwierzęcych 
oraz pleśni.

2) Alergie pokarmowe – wiele pokarmów może powodować 
reakcje alergiczne. Objawy alergii pokarmowej mogą być różno-
rodne, dotykają skóry (wysypka, pokrzywka), układu pokarmowego 
(biegunka, nudności) ale i układu oddechowego (obrzęk krtani, 
duszności). W Laboratorium SPLS Medicus można wykonać bada-
nie krwi na 20 najczęściej występujących alergenów pokarmowych 
(wśród nich jaja, mleko, drożdże, zboża, orzechy, wybrane owoce 
oraz warzywa). 

W Laboratorium SPLS Medicus można wykonać również tzw. Pro-

fil alergiczny pediatryczny. To profil mieszany, zawierający 27 naj-
częściej występujących alergenów pokarmowych oraz wziewnych 
(wśród nich jaja, ryby, mleko, zboża, orzechy, wybrane owoce oraz 
warzywa, trawy i drzewa, roztocza, pleśnie oraz wybrane alergeny 
zwierzęce). 

Serdecznie zapraszamy do wykonywania badań!

zdrowie i Uroda 61 
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Alergia jest nieprawidłową, niespodziewaną reakcją układu odpornościowego organizmu 
na określony czynnik. Alergenem uczulającym mogą okazać się różne substancje 

znajdujące się w otaczającym nas środowisku czy w pożywieniu. W ciagu ostatnich 
kilku lat zapadalność na alergie zwiększyła się niemal dwukrotnie.

alergia

b

S.P.L.S. MEDICUS, Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1
Tel. 91 434 73 06
Czynne pon. - pt. 7.30 do 19.00; soboty 8.30 do 13.00
www.medicus.szczecin.pl

REKLAMA
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a 400 m2 znajdziemy baseny z jacuzzi, saunę, łaźnie: 
osmańską, parową i aromatyczną oraz natryski wra-
żeń – wymienia z uśmiechem Beata Krawętkowska, 
menadżer Balltica Wellness & Spa. – To miejsce, 

gdzie znajdziemy spokój i głęboki relaks.
W Strefie Wellness będziemy mogli również zregenerować się 

w caldarium – specjalnym pomieszczeniu do zażywania ciepłych ką-
pieli, tepidarium, stworzonej na wzór starożytnych term rzymskich 
sali wypoczynkowej. Dodatkowych atrakcji dostarczy nam grota 
śnieżna, czyli wypełniona śniegiem kabina będąca wspaniałym uzu-
pełnieniem całego pobytu.

– Myślę, że to bardzo przyjemna alternatywa dla klasycznych spo-
tkań towarzyskich – stwierdza Beata Krawętkowska. – To, co tworzy 
atmosferę tego miejsca to przestrzeń, to design łączący nowocze-
sność ze starożytnym klimatem, to przytulne wnętrza i… spokój.

n

Rządzą tu cztery żywioły: ogień, powietrze, ziemia i woda. Baltica Wellness & Spa jest 
idealnym miejscem na relaks. Położone na trzech poziomach, w samym centrum miasta, 

skutecznie odgradza od jego zgiełku. Sercem Baltica jest Strefa Wellness, która 
zabierze nas w przyjemną podróż… od minus 15 stopni do plus 100 stopni. 

streFa sPokoju
AUTRO: AnETA DOlEGA / FOTO: ADAM FEDOROWiCZ 
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Baltica Wellness & Spa mieści się przy Placu Rodła 8 w Szczecinie. 
Informacje o centrum Spa: www.spabaltica.pl, fb/spabaltica
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dybym zdecydowała się powiększyć piersi, to o ile 
rozmiarów mogę to zrobić i czy kwalifikuję się pod 
względem wieku?

Piersi można zazwyczaj powiększyć o dwa rozmiary. 
Nie ma odgórnie ustalonej granicy wieku co do zabiegu. Kobiety 
decydujące się na powiększenie piersi są najczęściej w wieku 25 
– 45 lat. Mieliśmy też pacjentkę, która poddała się operacji będąc 
sporo po 60. 

Jakie badania należy wykonać przed samym zabiegiem?
Podstawowym i najważniejszym badaniem jest USG piersi albo 

dla pań po 40 roku życia – mammografia. Obowiązkowo należy wy-
konać badania krwi: morfologię, glukozę, jonogram, OB, krzepli-
wość krwi oraz badania wirusologiczne. 

Myśląc o tego rodzaju zabiegu, nie mogę nie zapytać o ból…
Jeśli już pojawi się ból, to jest on zazwyczaj niewielki i utrzymu-

je się kilka dni. W tym przypadku wystarczy podanie doustnych 
środków przeciwbólowych. Jednakże nasz anestezjolog opracował 
autorski sposób znieczulania pacjentki do zabiegu i dlatego nasze 
panie zazwyczaj nie narzekają na dolegliwości bólowe. 

A blizny? 
Przy umiejętnym wykonaniu cięcia i odpowiedniej technice szy-

cia blizna po powiększeniu piersi jest ledwie widoczna.

Podczas zabiegu wykorzystuje pani nowoczesne implanty Moti-
va. Czym się różnią od innych dostępnych na rynku?

Pomimo okrągłej formy implanty dzięki specjalnemu żelowi 
układają się jak nasze naturalne piersi. Łatwiej je również umieścić 
w loży. Ponadto nowa nanopowłoka zmniejszyła odsetek powstają-
cych torebek przykurczających do minimum. Dzięki temu pacjentki 
mogą uniknąć przykrych komplikacji pooperacyjnych.

A czy są bezpieczne w noszeniu?
Są bardzo bezpieczne, posiadają wszystkie certyfikaty medyczne. 

Jako jedyne są ubezpieczone u największego ubezpieczyciela na 
świecie – firmy Lloyds. Dodatkowo zastosowano w nich nowatorską 
technologię. Mają zainstalowany mikrotransponder zaakceptowa-
ny przez FDA do użytku w tkance ludzkiej posiadający 15-cyfrową 
unikalną numerację. Pozwala to osobie skanującej odczytanie tego 
numeru tylko przez zbliżenie czytnika w okolice klatki piersiowej. 
Takiego odczytu dokonać może każdy chirurg, który posiada ska-
ner firmy Motiva. Pacjentka w związku z tym nie musi posiadać do-
kumentacji papierowej, ponieważ w każdej chwili można odczytać 
informację z zabezpieczonej bazy danych on line. Informacje te to: 
data produkcji implantów, numery seryjne oraz dokładne wymia-
ry implantów. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest to, że pacjentka 
przychodząc na kontrolę lub wymianę implantów nie musi mieć 
ze sobą karty implantów. Wszystkie informacje zapamiętywane są 
w bazie danych.

Rozmawiała Aneta Dolega

g

Zabieg powiększenia piersi należy do najbardziej popularnych na świecie. Prawie każda 
z pań marzy, by mieć piękny biust. W klinice Medimel jest to możliwe. Dzięki 

najnowszym implantom, których twarzą jest modelka natalia Siwiec, nasz dekolt 
będzie doskonały. Warto dodać, że Medimel jest pierwszym gabinetem w Polsce, 

który zaczął używać implantów Motiva i jedynym w naszym województwie. 
O zabiegu powiększania piersi rozmawiamy z dr. Katarzyną Ostrowską - Clark.

dekolt doskonały

Katarzyna Ostrowska – Clark jest specjali-
stą chirurgii ogólnej, mając jednocześnie 
16-letnie doświadczenie w chirurgii este-
tycznej. Wiele lat pracowała z najlepszymi 
specjalistami chirurgii plastycznej, a od 7 
lat prowadzi własną praktykę chirurgicz-
ną Medimel. Ponadto na koncie posiada 

staż podyplomowy w brytyjskim Southmead Hospital Bristol 
i roczny kontrakt jako chirurg ogólny w Causeway Hospital 
Coleraine. Była pracownikiem II Kliniki Chirurgii Ogólnej 
i Transplantacyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szcze-
cinie, aktualnie jest starszym asystentem na Oddziale Chirur-
gii Ogólnej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Gabinet 
chirurgii estetycznej Medimel jest bardzo popularny wśród 
pacjentów z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. 



oment, w którym słyszymy diagnozę jest ogromnie 
trudny zarówno dla pacjenta, jak i lekarza, szcze-
gólnie, gdy dotyczy ciężkiej choroby.

 To prawda. Jednak obserwując osoby zgłaszają-
ce się do nas po pomoc odnoszę wrażenie, że rozmowa podczas 
której pacjent dowiaduje się o diagnozie odgrywa bardzo istotną 
rolę w przebiegu procesu leczenia. Praca lekarza wymaga dystan-
sowania się w stosunku do bólu, cierpienia, żalu i smutku, jakie 
towarzyszą pacjentom w chorobie.  W przeciwnym razie lekarz nie 
byłby w stanie obiektywnie oceniać stanu pacjenta i świadomie 
prowadzić jego leczenia. Nie oznacza to jednak, że należy całkowi-
cie wyłączyć empatię. Sposób w jaki lekarz przekazuje diagnozę ma 
ogromne znaczenie w budowaniu motywacji pacjenta do adapto-
wania się w nowej rzeczywistości. 

Co sprawia, że sposób informowania o chorobie jest tak istotny?
Niemal każdy z nas choć raz w życiu doświadczył uczucia zagu-

bienia spowodowanego brakiem dostatecznej informacji o stanie 
zdrowia nas samych bądź bliskiej nam osoby. Tworzymy wtedy 
różne scenariusze budując je na podstawie dotychczasowych do-
świadczeń oraz wiedzy zaciągniętej z obserwacji. Niestety, budzą 
one u nas różne emocje, często strach i przerażenie. Podobnie staje 
się wtedy, gdy lekarz komunikuje nam diagnozę w zbyt skompliko-
wany sposób. Czujemy się zagubieni i na tyle wystraszeni brzemie-
niem diagnozy, że przestajemy czuć się równouprawnioną stroną 
dialogu. Mamy poczucie utraty kontroli nad własnym życiem.

Jak zatem postąpić, aby zapewnić sobie komfort niezbędny na 
starcie procesu leczenia?

Brak dostatecznej informacji potrafi paraliżować emocje. Zdarza 
się też i tak, że otrzymujemy więcej informacji niż potrzeba. Spoty-
kam pacjentów, którzy zostali poinformowani o tym co im dolega, 
a następnie usłyszeli, że statystycznie rokuje to tak czy inaczej. Nie-
dawno poznałam osobę, której 3 lata temu wystawiono „gwarancję 
życia“ na pół roku. Słysząc coś takiego z ust specjalisty, rzeczywi-
ście można zamknąć się w sobie i biernie czekać na wypełnienie 
się proroctwa. Nie twierdzę, że lekarze mówią nieprawdę. Zwracam 
jedynie uwagę na fakt, że często wiedza taka na tym etapie nie jest 
potrzebna. Szczególnie wtedy, gdy pacjent o to nie pyta. Co więcej, 
powinniśmy założyć, że pacjent jest na tyle mądry, że obserwuje 
swój organizm podczas choroby i jeśli zechce, sam zapyta o roko-
wania. Choć i w tym przypadku, byłabym ostrożna z ustawianiem 
granic czasowych. Myśl ma siłę sprawczą, a słowa są niczym przy-
pieczętowaniem zobowiązania. Reasumując, komfort pacjenta bar-
dzo zależy od jakości relacji z lekarzem prowadzącym. 

Jaka zatem powinna być relacja pomiędzy lekarzem a pacjentem?
Pacjent powinien być traktowany jak partner, gdyż lekarz i pacjent 

są w tej samej drużynie. Aby leczenie przynosiło efekty potrzebne 
jest zaangażowanie. Jeżeli nie traktujemy go od początku jako 
głównego zainteresowanego nie można oczekiwać, że będzie an-
gażował wszystkie możliwe zasoby. Pacjent musi czuć, że ma wpływ 
na siebie i swoje zdrowie. Szczerość oraz empatia będą budulcem 
wzajemnego zaufania. Tylko wtedy relacja będzie zadowalająca. 

Pacjencie:
- Pamiętaj, że masz prawo rozumieć na czym polega Twoja choro-

ba i w jaki sposób będzie przebiegać proces leczenia
- Pytaj tak długo, aż uzyskasz odpowiedź na nurtujące Cię pytania
- Szczerze mów o tym co czujesz i czego się obawiasz
- Nie kryj, jeżeli lekarz zrobi bądź powie coś, co Cię urazi
- Bądź szczery wobec siebie
- Jeżeli czujesz się na siłach, rozmawiaj o swojej chorobie z bliski-

mi. Oni także cierpią, a być może nie potrafią bądź boją się poru-
szać z Tobą ten temat

- Unikaj pytań typu "dlaczego mnie to spotyka", gdyż odpowiedź 
nie przyniesie oczekiwanej ulgi.

Lekarzu:
- Pamiętaj, że to, co dla Ciebie jest codziennością, dla pacjenta 

stanowi wyzwanie wymagające zaangażowania wszystkich możli-
wych zasobów fizycznych i emocjonalnych

- Rozmawiaj z pacjentem tak, aby nie musiał domyślać się, co 
chciałeś mu przekazać. Nie marnuj czasu, jaki masz dla pacjenta 
więc trudne zwroty medyczne zastąp językiem potocznym

- Słuchaj tego, co mówi pacjent szczególnie wtedy, gdy sądzisz, 
że jego reakcje są nieadekwatne

- Zadbaj o kondycję psychiczną chorego. Jeżeli uznasz za słusz-
ne, zasugeruj mu wsparcie psychologa lub terapeuty

- Nie zapominaj, że bliscy pacjenta także uczestniczą w procesie 
jego leczenia. Równie cierpią, a często są nawet bardziej zagubieni 
niż on sam. Otocz ich niezbędną opieką, dostarczając im informacji 
i rady

- Okazuj choremu swoje emocje i dziel się z nim swoimi spostrze-
żeniami

- Zadbaj o to, aby od samego początku ustalić z pacjentem zasa-
dy współpracy. Jest to niezbędne do tego, aby nakreślić choremu 
mapę, po której wspólnie będziecie się poruszać. 

m

Moment, w którym dowiadujemy się o tym, że dolegliwości, które odczuwamy są 
skutkiem poważnej choroby, to punkt zwrotny w życiu każdego z nas. Jak postępować 

w tak przełomowej chwili, pokonać lęk i w końcu jak zadawać pytania, by dostać 
wyczerpujące odpowiedzi? O tym wszystkim opowiada Karolina Hajdukiewicz, ekspert 

współpracujący z Centrum Pomocy Psychologicznej TRiniTY w Szczecinie.

jak rozmawiać 
z lekarzem o choroBie?
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W CPP Trinity odbywają się także bezpłatne porady i warsztaty dla osób chorych i ich rodzin. Informacja: tel. 511 203 203. 
Śledź też profil na www.facebook.com/mytrinity.
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laczego tak ważna jest codzienna pielęgnacja wło-
sów ?

Tak jak dbamy o potrzeby żywieniowe całego orga-
nizmu, tak musimy dbać o nasze włosy, żeby były peł-

ne witalności. Każdy włos jest inny i potrzebuje innych składników 
odżywczych. Na dietę dla włosów składają  się dwie rzeczy: to co 
jemy i pielęgnacja profesjonalnymi kosmetykami.

Zacznijmy od jedzenia.
Odpowiednio dobrana dieta faktycznie ma wpływ na kondycję 

włosów. Dobrze zadbać, by nasze codzienne posiłki były bogate 
w białko, cynk, żelazo, krzem i związki siarki. Znajdziemy je m.in. w 
warzywach, owocach i pełnoziarnistych produktach.

A pielęgnacja? Pracuje pan dla hiszpańskiej marki Montibello, 
która specjalizuje się w odżywianiu włosów.

 Montibello, zainspirowane naukowymi podstawami dietetyki, 
stworzyło linię produktów o nazwie Treat Naturtech. Dieta dla wło-
sów według ich filozofii oparta jest o piramidę żywieniową, która 
pokazuje jakie produkty są potrzebne naszemu organizmowi. Pro-
gram Montibello analizuje 20 typów i określa 6 najważniejszych 
grup substancji odżywczych i opracowuje kosmetyk idealnie do-
brany do włosów w oparciu o skład włosa.

Jakie zatem produkty 
w swym asortymencie ma 
Monitbello?

Colour Protect to seria 
dla włosów farbowanych. 
W składzie należących do 
niej produktów znajdują 
się metabolity i antyoksy-
danty uzyskiwane z oliwek. 
Taka śródziemnomorska 
kąpiel dla farbowanych 
włosów sprawi, że są bar-
dziej elastyczne, błyszczą-

ce, odporne na wilgoć i promieniowanie UV, a kolor będzie bardziej 
rozświetlony. W skład serii wchodzi: szampon, odżywka, specjalna 
maska i intensywny balsam.

A co odżywi włosy suche i zniszczone?
Tutaj zalecam Repair Active. To pielęgnacja bogata w naturalne 

lipidy i proteiny pochodzenia roślinnego. Rewitalizują i wzmacniają 
włosy od środka. Chronią również głowę i włosy przed negatyw-
nym wpływem środowiska. W składzie tej serii znajdziemy: szam-
pon, odżywkę, maskę, balsam i krem na końcówki, świetny produkt 
kończący zabiegi pielęgnacyjne.

Zapraszamy młodych i kreatywnych ludzi po gimnazjum 
na naukę zawodu. Tel. 91 434-46-79.

d

Włosy, tak jak skóra i paznokcie, żeby były w dobrej formie muszą… jeść. Dobrze 
odżywione są piękne, mocne, lśniące i zdrowe. O tym, czym je karmić i jak o nie dbać 

porozmawialiśmy z Oskarem Stankiewiczem, instruktorem marki Montibello, 
stylistą włosów ze szczecińskiego salonu fryzjerskiego Yes 

i berlińskiego salonu Ernest Kawa Hairdresser.

dieta dla włosów
ROZMAWiAŁA: AnETA DOlEGA / FOTO: MATERiAŁY PRASOWE
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abiegi związane ze stomatologią estetyczną często 
kojarzą się ze zwolnieniem i czasowym ogranicze-
niem aktywności. Czy jest to słuszne w odniesieniu 
do każdego leczenia?

Rzeczywiście, taka opinia jest pierwszą z przeszkód, jakie widzą 
pacjenci chcący skorzystać z dobrodziejstw stomatologii estetycz-
nej. Większość z zabiegów nie wymaga od pacjenta urlopu gdyż 
praktycznie nie powoduje większego dyskomfortu. Wyjątkiem 
może być leczenie implantologiczne, które może sprawić, że pa-
cjent będzie wolał pozostać kilka dni w domowym zaciszu.

Bazując na Pana doświadczeniu, na kiedy zatem rozsądnie jest 
zaplanować zabieg z wykorzystaniem implantu? 

Biorąc pod uwagę natłok obowiązków i pęd codziennego ży-
cia, można przyjąć, że nigdy nie ma idealnego czasu, aby rozpo-
cząć takie leczenie. Analizując poszczególne przypadki pacjentów 
zgłaszających się do naszej kliniki mogę stwierdzić, że samopo-
czucie po zabiegach jest zadowalające i większość osób znosi je 
bardzo dobrze. Jednak leczenie z zastosowaniem implantów może 
wykluczyć pacjenta z pracy na kilka dni. Zdarza się, że po zabiegu 
pojawia się obrzęk i niekiedy zasinienie na twarzy. Należy też na 
pewno unikać wysiłku fizycznego. Do wykonywania pracy biurowej 
nie ma jednak przeciwwskazań. Sezon letni to dobry czas na sko-
rzystanie z konsultacji implantologicznych. Takie złożone zabiegi 
warto spokojnie przemyśleć. Ponieważ letnia aura może sprzyjać 
opuchnięciom, polecam zaplanowanie leczenia implantologicz-
nego - zwłaszcza jeżeli wiąże się ono z większymi rekonstrukcjami 
kości - np. w sezonie jesiennym. 

Zakładając, że niektórzy z naszych czytelników rzeczywiście 
planują w najbliższym czasie zmianę w wyglądzie swojego uśmie-
chu, jakie kwalifikacje powinien posiadać lekarz wszczepiający 
implanty?

W polskim ustawodastwie nie ma specjalności lekarza implan-
tologa. Przyjmuje się zatem, że zabiegi implantologiczne powi-
nien wykonywać lekarz stomatolog ze specjalizacją z chirurgii 
szczękowej lub stomatologicznej. Może to być także lekarz sto-
matolog odpowiednio przeszkolony w powyższym zakresie, który 
może wykonywać proste zabiegi implantologiczne. Pamiętajmy, 
że o powodzeniu zabiegu i zadowoleniu pacjenta decyduje nie 

tylko rozległa wiedza z zakresu chirurgii, ale także doświadczenie 
kliniczne, dające możliwość obserwowania i leczenia różnorodnych 
przypadków. Wszystko to gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo 
i długotrwałość efektów leczenia.

Jak powinna wyglądać profesjonalna porada w zakresie lecze-
nia implantologicznego?

Jak sugerowałem, zabieg tego rodzaju wymaga doświadczenia 
oraz kwalifikacji. Profesjonalna konsultacja powinna być prowadzo-
na przez lekarzy dwóch specjalności: chirurga stomatologicznego 
i protetyka. Jest to bardzo ważne, gdyż pierwszy z nich odpowiada 
za umieszczenie wszczepu w kości, natomiast protetyk za funkcjo-
nowanie implantu przez następne kilkadziesiąt lat. 

Czy oprócz gwarancji jakości w postaci doświadczenia i kwali-
fikacji chirurga stomatologicznego istnieją metody zapewniające 
pacjentowi poczucie komfortu przed przystąpieniem do zabiegu? 

Bezcenną pomocą w przygotowaniu pacjenta do zabiegu jest 
oczywiście rozmowa o procedurze leczenia. Bardzo ważne jest, 
aby dowiedzieć się jak pacjent wyobraża sobie jego efekt końco-
wy. W przypadku gdy zabieg dotyczy przednich zębów możemy 
wykorzystać metodę Digital Smile Design. Jest to rodzaj symulacji 
komputerowej, która umożliwia pokazanie rezultatu leczenia przed 
przystąpieniem do zabiegu.  

z

Sezon wakacyjny to nie tylko czas urlopów. Dla niektórych to idealna chwila, aby 
spokojnie zająć się sobą i swoim zdrowiem. O tym, w jaki sposób dobrze zaplanować 

zabiegi stomatologii estetycznej opowie dr n. med. Marcin Tutak 
z Kliniki Aesthetic Dent w Szczecinie

lato to doBry czas na zmiany
zdrowie i Uroda 71 

prezentacja

Eksperci Aesthetic Dent są uznanymi autorytetami w dzie-
dzinie implantów, protetyki, ortodoncji i ortognatyki. Seria 
wywiadów z udziałem ekspertów Kliniki jest realizacją jej misji 
i działalności na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Celem publi-
kacji jest podnoszenie świadomości pacjentów i ich rodzin 
poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy zarówno w zakresie 
zapobiegania chorobom uzębienia, jak i leczenia stomatolo-
gicznego. 

ul. Niedziałkowskiego 47/3 Szczecin tel: 91 424 06 06, www.aestheticdent.pl

dr n. med. Marcin Tutak specjalista protetyki stomatologicznej 

Zespół kliniki Aesthetic Dent
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Witam. Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem poprawie-
nia owalu swojej twarzy oraz wypełnienia bruzd. Podczas jednej 
z wizyt w salonie kosmetycznym zostałam poinformowana przez 
panią kosmetyczkę, że nie ma potrzeby stosowania zastrzyków 
z kwasu hialuronowego. Zostały polecone mi kosmetyki zawiera-
jące kwas hialuronowy za pomocą, których będzie wykonywany 
masaż w gabinecie. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji, czy po-
lecany przez salon kosmetyczny zabieg jest skuteczny i jak długo 
trzeba będzie czekać na efekty. Trudno jest mi podjąć decyzję, 
którą metodę wybrać, ostrzykiwania czy masażu, aby na efekt nie 
trzeba było długo czekać. Chciałam poprosić też o informację, czy 
zabieg ostrzykiwania jest w pełni bezpieczny i nie niesie za sobą 
żadnych komplikacji. Monika

Problem z pogłębiającymi się bruzdami oraz zanikiem owalu 
twarzy to naturalny, widoczny skutek starzenia się organizmu, który 
w pewnym wieku dotyczy lub będzie dotyczył każdego z nas. Masa-
że wykonywane na kosmetykach z kwasem hilauronowym w żaden 
sposób nie pomogą zahamować tego procesu oraz nie wpłyną 
na poprawę wymienianych defektów urodowych, o których Pani 
wspomina. Ich działanie będzie ograniczało się do poziomu skóry, 
nawilżając ją oraz poprawiając jej kondycję. Wypełnienie bruzd uzy-
skamy podając iniekcyjnie preparaty z usieciowanym kwasem hia-
luronowym lub własnym tłuszczem. Bezpieczeństwo zabiegu uza-
leżnione jest od kwalifikacji specjalisty wykonującego iniekcję oraz 
od jakości użytych preparatów. Poprawę oraz przywrócenie owalu 
twarzy osiągniemy działając obkurczająco na stare, rozciągnięte 
włókna kolagenowe oraz pobudzając skórę do produkcji nowe-
go kolagenu i elastyny. Aby osiągnąć zamierzony efekt niezbęd-
ne mogę być termiczne właściwości liftingujace wykorzystywane 
w technologii fali radiowej, podczerwieni oraz ultradźwięków. 

Jestem 58 letnią kobietą, wciąż aktywną, pracującą i wyglą-
dającą bardzo dobrze. Od wielu lat korzystam z solarium. Chcia-
łabym odmłodzić swoją skórę, szczególnie twarzy i dekoltu, 
która niestety utraciła już swoją jędrność i młodość. Nigdy nie 
korzystałam z zabiegów medycyny estetycznej, dlatego mam 
pewne opory. Nie chciałabym stosować intensywnych metod. 
Słyszałam jednak o laserach. Jakich efektów można oczekiwać 
po ich użyciu i czy są to zabiegi bezpieczne. Bogusia, stała czy-
telniczka.

Pani Bogusławo, głównym czynnikiem powodującym starzenie 
się skóry jest promieniowanie ultrafioletowe. Częste opalanie po-
woduje uszkodzenie włókien kolagenowych, co skutkuje pojawia-
jącymi się zmarszczkami i utratą sprężystości skóry, dlatego należy 
unikać nadmiernej ekspozycji na słońce czy opalania w solarium. 
Medycyna estetyczna oferuje szereg zabiegów poprawiających na-
pięcie i jędrność skóry. Niektóre z nich wykluczają opalanie na jakiś 
czas przed lub po zabiegu, ze względu na ryzyko powstania m.in. 
przebarwień. W przypadku Pani problemu, czyli utracie jędrności 
możemy zaproponować różnego rodzaju tzw. "termoliftingi". Za-
biegi te pod wpływem temperatury będą obkurczać włókna kola-
genowe do ich pierwotnej długości, co da efekt napięcia i liftingu. 
Z reguły są to zabiegi całoroczne, ze względu na małą inwazyjność, 
przez co istnieje brak ryzyka powstania przebarwień posłonecz-
nych. Jeśli interesują Panią zabiegi laserowe, aby były bezpieczne 
należy wykonywać je jesienią bądź zimą oraz unikać ekspozycji na 
światło słoneczne. Dobór odpowiedniego lasera zależy od indywi-
dualnego zapotrzebowania skóry, stąd decyzja o wyborze należy 
do lekarza. W przypadku zabiegów laserowych dodatkowym atu-
tem jest poprawa tekstury skóry, tzn. że będzie ona bardziej napięta 
i zagęszczona, ale także wygładzona. 
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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



POBIEROWO
Do sprzedania nowe, ekskluzywne 

domy na kameralnym osiedlu 300 m od morza 
Bardzo wysoki standard wykończenia pod klucz

www.MAXYM.pl
tel. 608 622 655



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

MAGICZNY ZAKĄTEK NAD JEZIOREM IŃSKO

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

 
ORGANIZUJEMY: weekendy, konferencje, imprezy

integracyjne, wesela z noclegami, wczasy

estro Vladimir Kirdjiev. Bilety kosztują od 
90 do 150 złotych. Szczegóły na www.ope-
ra.szczecin.pl                                           nath
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estiwal Chóru Akademii Morskiej 
w Szczecinie „Wspólne Brzmienia” 

doczekał się drugiej edycji. Odbędzie się 
18-28 czerwca pod nazwą The Latino Pro-
ject. W tym roku do współpracy zaproszono 
chóry i wykonawców z Ameryki Południo-
wej, m.in z Ekwadoru i Puerto Rico. Festiwal 
"Wspólne Brzmienia” zainauguruje koncert, 
który odbędzie się 18 czerwca w kościele 
św. Piotra i Pawła w Szczecinie. Wstęp na 
wydarzenie jest wolny. Na koncert finałowy, 
który odbędzie się 28 czerwca w Filharmo-
nii Szczecińskiej, będą obowiązywały wej-
ściówki. Będzie on zwieńczeniem tygodnia, 
w którym muzyka Ameryki Południowej 
zawładnie miastem i regionem. Artyści, 
którzy przez cały tydzień będą rozgrzewać 
publiczność w różnych miejscach Szcze-
cina, spotkają się ponownie, aby połączyć 
rytmy latynoskie z naszymi… szczecińskimi. 
Zaproszone chóry, zespoły i indywidualni 
wokaliści wykonają dwa dzieła, które staną 
się linią dialogu kultur. Podczas finału zosta-
ną wykonane "Misa Criolla" Ariela Ramireza 
i "Lux Aeterna" szczecińskiego kompozyto-
ra Piotra Brody. Festiwal będzie okazją do 
prezentacji muzyki latynoamerykańskiej 
w różnych instytucjach kulturalnych miasta 
i regionu w połączeniu z imprezami promu-
jącymi kulturę krajów Ameryki Łacińskiej. 
W programie spotkań znajdą się nie tylko 
utwory chóralne, ale także znane przeboje 

f

Morsko i latynosko
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ykl koncertowy „Tego Słucham” ide-
alnie wpasował się w szczeciński kra-

jobraz promując to, co w polskiej muzyce 
świeże, oryginalne i intrygujące. Artystów 
występujących pod tym szyldem można 
śmiało określić mianem „niezależnych”, a ich 
niezależność objawia się przede wszystkim 
w twórczości, będącej przeciwieństwem 
miałkości promowanej chociażby przez ko-
mercyjne stacje radiowe. Czerwcowy roz-
kład jazdy wygląda atrakcyjnie. Trójmiejskie 
Nagrobki (Domek Grabarza, 8 czerwca, 
godz.20) to przewrotna językowo mieszan-
ka punka, noise’u i nowej fal. Duet w Szcze-
cinie pojawi się przed trasą koncertową po 
Szwajcarii i Niemczech. Ich wielkim fanem 
jest sam Artur Rojek. Kolejna odsłona cyklu 
to kipiący energią, post – rockowy Wulkan. 
Do „wybuchu” ma dojść na Łące Kany (12 
czerwca, godz.22). Trzeci i ostatni koncert 
(Domek Grabarza, 19 czerwca, godz.21) 
wypełni mocne gitarowe brzmienie Ma-
gnificent Muttley (na zdjęcie). Ich muzyka 
zanurzona jest w rockowym klimacie końca 
lat 60. i lat 70. Znajdziemy w niej dobre me-
lodie, długie partie improwizacji i punkowy 
pazur. Przed warszawskim trio zagrają zim-
no falowcy z Call The Wolf.                         ad

iękne głosy, porywające arie i wy-
magająca szczecińska publiczność. 

W letni sobotni wieczór - 27 czerwca po 
raz 17. odbędzie się Wielki Turniej Teno-
rów. Po kilku latach przerwy spowodowa-
nej pracami remontowymi impreza wraca 
na dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich. 
Turniej poprowadzą diva szczecińskiej 
Opery na Zamku Joanna Tylkowska - 
Drożdż oraz dr Andrzej Wątorski. W pięk-
nej scenerii o względy publiczności rywa-
lizować będą najlepsi śpiewacy z całego 
świata. Publiczność nagradzać ich będzie 
symboliczną różą. Wygra ten, którego 
widzowie obdarzą największą liczbą róż. 
Taka formuła nawiązuje do tradycji daw-
nych turniejów rycerskich i zwyczaju ob-
darowywania artystów operowych kwiata-
mi za ich sceniczne popisy. W repertuarze 
tego międzynarodowego pojedynku na 
głosy usłyszymy sławne arie operowe oraz 
lżejsze fragmenty operetek i nieśmiertel-
ne pieśni neapolitańskie. Śpiewakom to-
warzyszyć będzie orkiestra symfoniczna 
Opery na Zamku, którą poprowadzi Ma-

c
P

tego słuchamy

Śpiewający 
rycerze

latynoskie w oryginalnych opracowaniach. 
Projekt współfinansowany jest przez Miasto 
Szczecin oraz Województwo Zachodniopo-
morskie, a realizowany jest we współpracy 
z Filharmonią w Szczecinie. Szczegóły na 
www.chor.am.szczecin.pl                           kt



Teatru Narodowego to „Człowiek i nad-
człowiek” George’a Bernarda Shawa, w reż. 
Simona Godwina. Sztuka będąca połą-
czeniem komedii romantycznej, epickiej 
opowieści i powiastki filozoficznej zadaje 
fundamentalne pytanie o to jak żyjemy. 
Bohaterem tej współczesnej wersji „Don 
Giovanniego” Mozarta jest John Tanner, za-
możny intelektualista i rewolucjonista, który 
zostaje poddany edukacji na temat głęb-
szego znaczenia tzw. siły życiowej. Sztuka 
rozpoczyna się satyrycznym spojrzeniem 
na stosunki damsko-męskie, po czym prze-
kształca się w dyskurs, który został określo-
ny, jako „najbardziej dociekliwa rozmowa 
o filozofii i religii we współczesnej angielsz-
czyźnie”. Na scenie i na ekranie Multikina 
(18 czerwca, godz.19) zobaczymy nomino-
wanego do Oscara Ralpha Fiennes’a (Lista 
Szindlera, Grand Budapest Hotel), jednego 
z najwybitniejszych aktorów filmowych i te-
atralnych.                                                        ad

godz. 19.30). Uroczystość poprzedzi roz-
strzygnięcie konkursu na najpiękniejszy 
wianek – udział w nim mogą wziąć wszyst-
kie białogłowy. Szczegółowy program im-
prezy na stronie internetowej www.zamek.
szczecin.pl                                                  nath

cena brytyjska na dużym ekranie”, 
wspólny projekt British Council 

i Multikina na dobre zadomowił się na ekra-
nach kin. Widzowie mają szansę, niemal na 
żywo, oglądać najlepsze spektakle z lon-
dyńskiej sceny. To adaptacje znakomitych 
tekstów, wyreżyserowane przez najwięk-
szych reżyserów z wybitnymi kreacjami ak-
torskimi. Kolejna propozycja londyńskiego 
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czerwcu przypada najkrótsza noc 
w roku. To Noc Kupały czyli wywo-

dzące się ze słowiańskich tradycji święto 
ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, 
płodności, radości i miłości. Animatorzy 
Zamku Książąt Pomorskich zapraszają na 
dwudniowe (20-21 czerwca) wydarzenie 
pełne atrakcji, muzyki i… magii. Na zam-
kowym dziedzińcu stanie średniowieczna 
osada, będą pokazy dawnego rzemiosła, 
obrzędów, nie zabraknie także rycerskich 
pojedynków. Wśród atrakcji – krzesanie 
„żywego ognia” za pomocą świdra ognio-
wego, możliwość wykonania tradycyjnego 
tatuażu czy degustacja kuchni wczesnośre-
dniowiecznej. Widzowie będą mogli się 
także wykazać w oryginalnych konkursach 
– rzut oszczepem, toporem czy strzelanie 
z łuku. O muzyczną oprawę zadbają zespoły 
Percival, Spielleute Eygenart oraz Brzezica. 
Punktem kulminacyjnym będzie spławianie 
wianków na Odrze (sobota, 21 czerwca, 

w

zamkowa 
kupalnocka

Nadczłowiek 
na scenie

CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ                 ul. Felczaka 10                 tel. 91 422 06 49                 www.hahs-lekarze.pl

Laser

      leczenie wysiłkowego
nietrzymania moczu



Kompleksowa obsługa imprez
     Organizacja i wynajem sprzętu

biuro@namiotyimprezy.pl, tel. +48 510 045 131

KUltUra76 

REKLAMA

ców Szczecina. Niesłusznie, gdyż Loewe 
należy do jednej z najbardziej inspiru-
jących postaci w XIX wiecznej kulturze. 
W trakcie spektaklu, który wyreżyserował 
Adam Opatowicz zabrzmią kompozycje 
bohatera oraz Łukasza Górewicza.          ad

azywany był „Schubertem Półno-
cy”. Twórca ballady romantycznej 

w muzyce, kompozytor, śpiewak i dyry-
gent, szczecinianin z wyboru. Carl Loewe 
jest bohaterem najnowszej premiery w Te-
atrze Polskim (od 6 czerwca) „Podwieczor-
ku u Łazarza”. Autor tekstu Artur Daniel Li-
skowacki wpisał jego postać w dwa plany. 
Z jednej strony jest elementem budującym 
mit i legendę Szczecina, z drugiej – meta-
forą artysty odrzuconego, odrzuconego 
przez własne… miasto. Loewe do Szcze-
cina przyjechał w 1820 roku, gdzie rozpo-
czął prace, jako dyrektor szkoły muzycznej, 
którą utworzył i organista w katedrze św. 
Jakuba. Był animatorem życia kulturalnego 
w mieście, organizował koncerty, promo-
wał poezję romantyczną z Mickiewiczem 
i Lordem Byronem na czele. Tak bardzo 
kochał Szczecin, że w swoim testamencie 
zawarł polecenie by po śmierci jego ser-
ce zostało zamurowane w ścianie katedry, 
obok organów. Przez wiele lat jego osoba 
była zapomniana przez samych mieszkań-

Trafostacji Sztuki za każdym razem 
mamy do czynienia ze sztuką z naj-

wyższej europejskiej półki. Są to dzieła fra-
pujące, obok których trudno przejść obo-
jętnie. Nie inaczej będzie podczas letniej 
(13 czerwca, godz.18) odsłony w TRAFO. 
Tym razem głównym bohaterem ekspozycji 
będzie heavy metal, dla wielu fanów tego 
gatunku muzyki symbol wolności. Izraelski 
artysta Gilad Ratman pokaże „Four Works”, 
na które złożą się cztery prace wideo. „Bu-
ried metal” to projekt, który artysta stworzył 
z rumuńskimi zespołami deathmetalowy-
mi. Na polanie niedaleko Bukaresztu mu-
zycy zakopali wzmacniacze głęboko pod 
ziemią, a następnie grali przez kilka go-
dzin. W „The Multipillory” wyeksponowa-
ny zostanie mechanizm, składający się ze 
średniowiecznego narzędzia tortur i filmu. 
Dzieło łączy okrucieństwo z humorem i ab-
surdem. Bohaterami „The 588 Project” są 
zatopieni w błocie ludzie. Ich zakryte głowy 
utrzymują kontakt z otoczeniem przez pla-
stikowe rurki, dzięki którym z trudem oddy-
chają. Na koniec w instalacji „Swarm“, która 
będzie dziełem premierowym, twórca za-
bierze widza w przyszłość, która zaczyna 
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Serce 
kompozytora

Sztuka 
heavy metalu
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zczeciński Teatr Współczesny sezon 
teatralny zamyka premierą. Norbert 

Rakowski, doskonale znany szczecińskiej 
publiczności z realizacji głośnego „Bliżej” 
czy „A komórka dzwoni”, tym razem wziął 
na warsztat brawurową komedię pomyłek 
„Godzina spokoju”. Autorem sztuki jest 
francuski dramaturg Florian Zeller. Tytuło-
wa godzina spokoju to spełnienie marzeń 
głównego bohatera – Michel marzy o 3600 
sekund absolutnej ciszy, by móc posłuchać 
muzyki z płyty, którą cudem zdobył. Nie 
będzie to jednak łatwe – żona chce z nim 
pomówić o „ważnych sprawach”, syn ma 
problemy, kochanka postanawia się ujaw-
nić, sąsiad wali do drzwi… Michel jest jed-
nak zdolny do wszystkiego, w ruch idą: ma-
nipulacje, kłamstwa i krętactwa. W głównej 
roli zobaczymy Konrada Pawickiego, towa-
rzyszyć mu będą Robert Gondek, Wojciech 
Sandach, Paweł Niczewski, Marian Dwora-
kowski i dawno nie widziana Ewa Sobczak. 
Twórcy zapowiadają szereg niekontrolowa-
nych wybuchów śmiechu. Premiera spek-
taklu 20 czerwca na dużej scenie Teatru 
Współczesnego.                                        nath

S

Niekontrolowane 
wybuchy śmiechu

się już teraz. W styropianowej strukturze 
widz otoczony zostanie… syczącymi dro-
nami.                                                              ad

fragment „The Multipillory”
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anusza Kondratowicza, zmarłego 
w ubiegłym roku poetę polskiej 
piosenki, znamy głównie jako 
autora tekstów wielu szlagierów, 

które śpiewała cała Polska. Nim jed-
nak został nadwornym tekściarzem 
Piotra Figla, Krzysztofa Klenczona czy 
Jarosława Kukulskiego, młodziutki Ja-
nusz Kondratowicz parał się poezją. 
Zakochany w twórczości Broniew-
skiego, Tuwima czy wczesnego Gał-
czyńskiego szykował swój tomik wier-
szy, którego nigdy nie wydał. Znając 
Janusza, domyślam się, że wciąż go 
modyfikował, coś zmieniał, a w końcu 
zarzucił, by poświęcić się napisaniu 
kolejnego tekstu piosenki. Dopiero 
dziś, równo 55 lat po jego prasowym 
debiucie poetyckim, szczeciński od-
dział Związku Literatów Polskich od-
daje do rąk Czytelników młodzieńczą 

poezję autora przebojów: „Tyle słoń-
ca w całym mieście”, „Trzynastego” 
czy „Zakochani są wśród nas”. W tych 
wierszach nie ma rymów tak charak-
terystycznych dla tekstów piosenek, 
nie ma powtórzeń – stanowiących 
w piosence refren. Chociaż znajdą 
się melodyjne ballady i frazy liryczne 
z czystej poezji złożone. Mistrz słowa 
śpiewanego odkrywa swoją niezna-
ną twarz w swym spóźnionym o 50 
lat debiucie wydawniczym. „Koncert 
na deszcz i wiatr” jest też pięknie ilu-
strowany obrazami Vincenta van Go-
gha, którego wielokrotnie przywołuje 
w wierszach Poeta. Na pewno tomik 
wart jest lektury, a sympatykom po-
ezji dostarczy zapewne wielu wrażeń. 
Co ciekawe utwory, mimo że mają 
ponad pięćdziesiąt lat, są wciąż bar-
dzo aktualne w swojej formie i treści. 
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janusz kondratowicz

koncert 
na deszcz 

i wiatr
wydawnictwo:  

zlP, 2015

prestiżowe KsiążKi

j
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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krwiste widowisko skurwycórka w nałogu

teatr współczesny w szczecinie, 
„jak umierają słonie” w reżyserii marcina libera

teatr mały w szczecinie, „smaki i dotyki” 
w reżyserii stanisława miedziewskiego

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

zedłem na ten spektakl z mieszanymi uczuciami. Wiedzia-
łem, że nazwisko reżysera – Marcina Libera – gwarantuje wy-

soką teatralność jakość, ale tematyka z którą tym razem postanowił 
się zmierzyć wzbudziła moje wątpliwości. Emocjonowanie reporta-
żem wojennym jest mi wielce dalekie. O ile w pierwszym aspekcie 
trafiłem bez pudła, to w drugim… chybiłem. Odpowiedzialność za 
pokazywanie ludzkiej tragedii i czerpanie z tego wymiernych ko-
rzyści, to również odpowiedzialność odbiorców. Liber rozciągnął tę 
odpowiedzialność nie tylko na siebie i zespół, ale przede wszyst-
kim na widzów. Obserwator – ofiara – oprawca. Kto jest kim? Odpo-
wiedź na to pytanie wcale nie jest jednoznaczna. Główna bohaterka 
inspirowana postacią Grażyny Jagielskiej – ofiara ponad 50 wojen 
w których nie uczestniczyła, a które relacjonował jej mąż – chowa 
się przed wojennymi marami w wykopanej w łazience dziurze, któ-
ra w spektaklu staje się okopem. Ten jednak nie chroni ani jej, ani 
widzów przed wstrząsającymi, często ociekającymi krwią wojenny-
mi koszmarami. Chcąc nie chcąc musimy, a może chcemy (!) tego 
słuchać… Tu wstrząsające jest wszystko. Niepokojąca muzyka a wła-
ściwie przeszywające dźwięki, wspomniana scenografia i wreszcie 
aktorzy, którzy ze swych ról wywiązują się wybornie, także fizycznie. 
A poprzeczka wysoko – bo przecież przesiąknięci codziennymi tra-
gediami podawanymi w telewizyjnych wiadomościach jesteśmy 
uodpornieni. Tym razem każde ich słowo, każdy gest powoduje na 
ciele ciarki. Wzbudza je także forma spektaklu, który momentami 
przeobraża się w multimedialne widowisko pełne efektów przyna-
leżnych raczej sztuce filmowej. Minusem jest jednak nagromadze-
nie owych efektów, wątków oraz ich forma narracji, które utrudniają 
zrozumienie i tak trudnego spektaklu.

obieta pijąca to wciąż temat tabu. Pijak, czyli mężczyzna 
pijący to rzecz całkiem powszechna. Kobiecie takie uzależ-

nienie nie uchodzi, nie wypada… Monodram Krystyny Maksymo-
wicz, w reżyserii uznawanego za mistrza tej formy teatru Stanisława 
Miedziewskiego, to historia niezależnej kobiety, zajmującej wy-
sokie stanowisko, pogrążonej w alkoholowym nałogu. Bohaterkę 
spektaklu poznajemy w dialogu, a właściwie monologu, pacjent-
ki z panią Doktor. W przejmującej, lecz niepozbawionej humoru, 
opowieści poznajemy życie bohaterki oraz jej walkę o powrót do 
normalności. Monodram powstał na podstawie opowiadania Ingi 
Iwasiów „Porada” opublikowanego w zbiorze „Smaki i dotyki”. Pisa-
nie Iwasiów uchodzi za interesujące i intrygujące nie tylko w treści 
– pisarka posługuje się niezwykle specyficzną techniką. Czytanie 
jej książek sprawia trudność, ale – co bardzo ciekawe – słuchanie 
już mniej. Okazuje się, że jej rwane, krótkie zdania z częstymi po-
wtórzeniami, świetnie sprawdzają się na scenie. Odpowiednia in-
tonacja, artykulacja wydobywa zeń niezwykły rytm i tekst wydaje 
się wręcz stworzony dla potrzeb sceny. Szczególnie, że Krystyna 
Maksymowicz podaje go z niesłychaną sprawnością, co zresztą nie 
powinno dziwić, bo obok aktorstwa zajmuje się także logopedią. 
Maksymowicz zaskakuje o wiele więcej – stworzyła przejmującą 
postać, z ostrym pazurem, pokazała się w dalece różnej aktorskiej 
manierze niż dotychczas. Jej postać – jak sama mówi - jest w cią-
głym ruchu, w nieustającym poszukiwaniu smaku prawdziwego 
życia i szczęśliwego dotyku. A jej kreacja jest niezwykle dojrzała 
i prawdziwa. Smaczkiem „Smaków…” są także wątki szczecińskie – 
historia spalonej Kaskady oraz „Dachów Paryża” jako symboliczna 
droga... alkoholowego stoczenia. 
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rozwojowo w Mierzynie

Sportowo i biznesowo na Pogoni

Sensacyjna wygrana

P

50

Od lewej: Svend Thomsen, wiceprezes ds. 
finansów grupy William Demant, Maciej 
Prusinowski, dyrektor DGS Business Services, 
Sveinn Sölvason, dyrektor finansowy Össur

Od lewej: prezydent Szczecina 
Piotr Krzystek, Maciej Prusinowski, 
dyrektor DGS Business Services

Fo
t.

 Ja
ro

sł
aw

 G
as

zy
ńs

ki

w

fo
t.

 Je
rz

y 
Ch

w
ał

ek
 

Fo
t.

 Ja
ro

sł
aw

 G
as

zy
ńs

ki

iłka nożna to w obecnych czasach też biznes. A gdzie o nim 
najlepiej porozmawiać, jak nie w loży VIP. Podczas meczu Po-

goni z Lechią spotkaliśmy tam ludzi różnych środowisk, ale wszyscy 
– poza gośćmi z Gdańska – kibicują Pogoni, a także wspierają ją fi-
nansowo. Firma Drobimex – partner Pogoni – robi to od dłuższego 
czasu, a wprowadziła nawet specjalny produkt (parówki sPortowców) 
z myślą o kibicach szczecińskiego klubu. Parówki smakowały, a forma 
i gra piłkarzy – mimo, że z Lechią przegrali 1: 3 - zapewniła im miejsce 
w pierwszej ósemce Ekstraklasy w zakończonym sezonie.               jch

Od lewej: Tadeusz Olewnik i Zbigniew Folta Jakub Dymecki, zwycięzca w kategorii „amator”

Trzy pokolenia Pogoni, od lewej: prezes 
Jarosław Mroczek, piłkarz Marcin Robak, 
i młody kibic Mateusz Roman

Dorota Mida, zwyciężczyni 
w kategorii „amator”

Od lewej: Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, 
dziekan WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego 
i dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff, 
WNEiZ Uniwersytet Szczeciński

Od lewej: Jarosław Bieniuk, dyrektor 
sportowy Lechii i trener Miłosz Stępiński.

Od lewej: Sławomir Piński, Max Sałuda, 
Jakub Brzozowski, Peter Bronson

Od lewej: szczecińscy trenerzy - Miłosz Stępiński, Paweł Sikora, Sławomir 
Rafałowicz oraz Marcin Dorna, trener reprezentacji Polski U-21

Wizytę na loży VIP wypadało zacząć 
od lektury naszego magazynu 

Od lewej: Sławomir Piński, dyrektor 
Binowo Park, Jakub Kosecki, 
zwycięzca wśród zawodowców

Od lewej: Ada Zielińska i Ewa Kordus, 
Wydział Obsługi Inwestorów i Bizne-
su, Urząd Miasta Szczecin

Od lewej: Artur Kałużny, właściciel klubu 
Rocker, Adam Grochulski, promotor artystów, 
Marek Walburg, były piłkarz Pogoni i Miro-
sław Sobczyk, prezes firmy Zapol

Zadowoleni zawodnicy po turnieju

Od lewej: Maciej Prusinowski, dyrektor DGS Business Services, Svend Thomsen, wiceprezes ds. 
finansów grupy William Demant, Sveinn Sölvason - dyrektor finansowy Össur

efekcie dynamicznego rozwoju DGS Poland, firmy zajmu-
jącej się produkcją aparatów słuchowych, zatrudniającej 

obecnie w Mierzynie 1900 pracowników, w Szczecinie powstała 
nowa spółka DGS Business Services. Na uroczystym otwarciu po-
jawili się przedstawiciele Urzędu Miasta, a także światowych grup 
Wiliam Demant (WD) oraz Össur, do których należą firmy korzy-
stające z biznesowych usług DGS. W przemowach wychwalano 
profesjonalizm i wysokie kompetencje polskich pracowników, 
a Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podkreślił, że poza kadrą ta-
kim przedsięwzięciom sprzyja także nowoczesna oferta biurowa 
miasta. Uroczystym przecięciem wstęgi rozpoczęto nowy rozdział 
w działalności spółki.                                                                            kt

zawodników z całego świata po raz 18. brało udział w Bi-
nowie w turnieju golfowym Floating Garden Szczecin 

Open. To najstarszy i najbardziej profesjonalny turniej golfowy 
w Polsce. Podczas organizowanego turnieju brać mogli udział za-
równo zawodowcy jak i amatorzy. Dość sensacyjnie zakończenie 
przyniosła tegoroczna edycja – zwyciężył 16-letni amator Jakub Dy-
mecki z Tokary Golf Club. Pokonał on triumfatora z 2013 roku Kubę 
Ossowskiego (Kalinowe Pola). Trzecie miejsce przypadło ex-equo 
reprezentantowi Binowo Park Golf Club Maksymilianowi Sałudzie 
i Amerykaninowi Peterowi Bronsonowi. Z pewnością wyniki turnieju 
w związku z dość sensacyjną wygraną amatora będą długo komen-
towane przez cały golfowy świat.                                                          mj
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Stylowe córki, eleganckie matki

Medimel na nowo

Gotowanie z Master chefem

P

L

Od lewej: Marzena Ościńska, właścicielka 
Salonu Via Di Moda, Maria Niewiadomska

Od lewej: Małgorzata Lewandowska, 
Agata Michoń, Edyta Ostrowska – 
Marszałek, Beata Niciak
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Edward Łukaszewski, Isolacje Polska 
i Małgorzata Jacyna-Witt, radna Szczecina

Bartosz i Karolina Nakielscy, ceramika Lubiana

Jeremy Clark, dr Katarzyna Ostrowska - Clark, 
prof. Marek Ostrowski, szef II Kliniki Chirurgii 
Ogólnej i Transplantologii.

Od lewej: Karolina Nakielska, ceramika 
Lubiana, Leszek i Beata Wodniccy, 
gospodarze Kulinarnego Atelier

Od lewej: Marika Dmowska, Renata Kijo

Jeremy Clark, Katarzyna Szydłowska-
Fogtt, artystka malarka.

Od lewej: Łukasz Wodnicki, Mariusz 
Siwak, szef kuchni Hotelu Park

Prof. Bogusław Machaliński, dr Dorota 
Stańczyk, Jadwiga Brejwo, dr Bogusław 
Kompf, Dorota Kosko, dr Witold Bruziński, 
dr Katarzyna Ostrowska-Clark.

.Katarzyna Jóźwiak, Dorota Wójcik, 
dr Tomasz Nikodemski, Magdalena 
Krajewska (Medimel).

Od lewej: Leszek Wodnicki, Mariusz 
i Małgorzata Wojtasowie, portal Kobieta Mag

Marta Bijoch z mężem, właściciele Kenko Sushi 

Agnieszka Mierzowiec, dr Katarzyna 
Ostrowska-Clark, Alicja Mierzowiec, Michał 
Mierzowiec, Kerpol-Polska.

Agnieszka Komosa, Katarzyna Szydłowska-
Fogtt, Andrzej Fogtt, artyści malarze. 

 Od lewej: Elżbieta i Krzysztof Szunke, Apteki 
PULS, Małgorzata Strzelczyk, Modehpolmo

Od lewej: Jagoda Michoń, Pola Pawlik, Grażyna Kossakowska, Małgorzata Lewandowska, 
Beata Niciak, Edyta Ostrowska-Marszałek, Agata Michoń oraz najmłodsze modelki Ada i Daria

kieliszkach prosecco, a na mini wybiegu matki i córki 
w rolach modelek. Salon Via Di Moda, znany z promo-

wania luksusowych włoskich marek odzieżowych, tak obchodził 
Dzień Matki. Imprezę w kobiecym gronie uatrakcyjnił pokaz egzo-
tycznego tańca brzucha przygotowanego przez Artystyczną Szko-
łę Tańca i pokaz kulinarny specjałów z Meraki Bar. O olśniewający 
wygląd pań zadbał partner imprezy – marka Sephora.                 ad

eszek Wodnicki, uczestnik finałowej 14 drugiej edycji pol-
skiego Master Chef, otworzył w dawnym budynku Polmo 

swoje Kulinarne Atelier. Nie będzie to jednak typowa restaura-
cja, ale szczególne miejsce na gastronomicznej mapie Szczecina, 
w którym wszyscy miłośnicy gotowania będą mogli uczyć się od 
mistrza. Podczas imprezy otwarcia państwo Wodniccy zadbali 
o podniebienia gości, ale nie zabrakło także warsztatów i pokazów 
kulinarnych, które będą w stałej ofercie studia. Okazało się, że lek-
cja gotowania może być świetną okazją do spotkania towarzyskie-
go i relaksu przy lampce wina, a pożywienie to strawa nie tylko dla 
ciała, ale przed wszystkim dla duszy.                                                 kt

rywatna Praktyka Chirurgiczna Medimel jest już kliniką. Dr Ka-
tarzyna Ostrowska-Clark wraz ze swoim personelem przepro-

wadziła się do nowego, większego i równie gustownie urządzonego 
miejsca. Medimel przyjmuje teraz pacjentów z Polski i Europy na 
Bezrzeczu w eleganckich wnętrzach, których główną ozdobą są ob-
razy Katarzyny Szydłowskiej-Fogtt. Znakomita malarka, była zresztą 
gościem honorowym otwarcia kliniki. Dr Ostrowska-Clark jest wielbi-
cielką jej twórczości, panie również bardzo się lubią prywatnie.     ad
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droga przez obraz

włoska uczta

widzialne niewidzialne

S

B ezradność mieszkańców miast dotkniętych transformacją, 
poszukiwanie miłości w świecie zdominowanym przez wir-

tualny kontakt. Wspólna wystawa dwóch znakomitych fotografów: 
pochodzącego ze Szczecina Filipa Ćwika i jego tureckiego kole-
gi Volkana Kiziltunica przyciągnęła do Trafostacji tłumy. Panowie 
w ramach MediaLab: Widzialne i Niewidzialne, pokazali swoją 
interpretację współczesności, wykorzystując kadry z obrazów por-
nograficznych (Ćwik) i zdjęcia zwyczajnych ludzi (Kiziltunc). Efekt 
wciągający.                                                                                            ad

Monika Krupowicz, właścicielka Open 
Gallery, Leszek Harasimowicz, artysta.

Oprawa muzyczna wernisażu: Patryk Matwiejczuk, 
piano i Paweł Rozmarynowski, bas.
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łoneczną Italię kochamy za kilka rzeczy, m.in. za wspaniałą mu-
zykę i wyborne jedzenie. Te dwa dania zdominowały sobotnie 

menu szczecińskiej Opery. Na scenie królowały muzyczne przysma-
ki autorstwa Giuseppe Verdiego, arie z jego najpiękniejszych oper. 
W kuluarach natomiast, w przerwie koncertu, raczono się włoskimi 
specjałami ufundowanymi przez sklep La Caravella. Było coś i dla 
ciała i ducha.                                                                                                 ad

Bohaterowie wystawy: Filip 
Ćwik i Volkan Kiziltunc Filip Ćwik, szczeciński fotograf

Marta Bożyk, artystka i Leszek Harasimowicz.

Agata Ubysz, Trafostacja Sztuki, Volkan 
Kiziltunc, turecki artysta multimedialny 
i Filip Ćwik

 Monika Krupowicz oraz Iwona 
i Mariusz Potrykusowie.

Przyłapane w garderobie: Renata 
Bułat-Piecka, instrumenty perkusyjne 
i Anna Kaźmierska, skrzypce

Na scenie włoska opera, w kuluarach włoskie delikatesy

Prace Filipa Ćwika

Leszek Harasimowicz i Robert 
Krupowicz, burmistrz Goleniowa.

Dobra muzyka i jedzenie zawsze idą w parze

Soliści oraz orkiestra Opery w komplecie

Od lewej: Celina Skrobisz, agencja Evenema, 
Agnieszka Szeremeta, wizażystka i Filip Ćwik

Goście galerii.

artwe natury, kobiece portrety, Wenecja i Wietnam. Leszek 
Harasimowicz, znakomity malarz, który od lat skutecznie 

wypełnia swoimi obrazami pustkę, tym razem wypełnił wnętrze 
Open Gallery. Jego trzydzieści prac pod wspólną nazwą „My 
way”, można podziwiać do 9 czerwca. W galerii Moniki Krupowicz 
atmosfera na wernisażach zawsze jest wesoła, goście rozluźnieni, 
a w tle dobra muzyka. Tym razem zadbało o nią dwóch utalento-
wanych młodzieńców: Patryk Matwiejczuk i Paweł Rozmarynowski, 
tegoroczny stypendysta marszałka.                                                  ad



SzuKajcie NaS w preSTiżOwycH MiejScacH!
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 Bońkowscy, Ustowo 55
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
KIA Polmotor, ul. Szymborskiej 8
KIA, Nissan, Subaru Polmotor, Ustowo 52
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 Polmotor, 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
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

Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK 
B&M, al. W. Polskiego 43
Bella Moda, ul. Bogusława 13/1 
Betty Barclay, CH Galaxy 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
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
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
Manufaktoria, ul. Rayskiego 26/1 
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29 
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Olsen, CH Kaskada
Paul's 42, ul. Bogusława 42/1
Portfolio, ul. Rayskiego 23/11 
Resenthall, CH Kaskada i ul. Bogusława X 15/1a 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
Stoprocent, ul. Krzywoustego 72 
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
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
Masi, 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 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, 
al. W. Polskiego 43/2

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) 
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 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 
 
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
Binowo Golf Park, Binowo 42
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 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

KAWIARNIE 
 
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Bulwar Cafe, ul. Jana z Kolna 7
Cafe 22, pl. Rodła 8 
Cafe Club, CH Galaxy
Cafe Hormon, ul. Monte Cassino 6 
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
Pauza Cafe, ul. Małopolska 48 
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
Rytm Dnia, ul. Małopolska 3
Santorini, ul. Tkacka50 
Sake, al. Piastów 1
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Stara Rzeźnia, ul. Wendy 14
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
Wół i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 20 
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








