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ato objawiło się nam w peł-
ni. Zakwitło dzikimi różami, 
zapachniało skoszoną tra-
wą i  zarumieniło się cze-
reśniami. Wakacje to czas 
odpoczynku - prawda stara jak świat, bo przecież 

człowiek czasem odpoczywać musi. W tej pięknej chwili, na którą 
czekamy cały rok zadajemy sobie dwa zasadnicze pytania: czy bę-
dzie ładna pogoda i dokąd pojechać? Pogoda ma być oczywiście 
cudowna, a cel podróży taki, by można było pochwalić się fotkami 
przed znajomymi. W  tak krótkim czasie wielomiesięcznych zale-
głości pewnie nie nadrobimy, ale sytuacja nie jest beznadziejna. 
Bierzemy więc wolne od życia pełnego obowiązków, cieszymy się 
chwilą wytchnienia. Jedni wypoczywają w nadmorskich kurortach 
z minipieskiem pod pachą i lampką Prosecco. Inni uciekają daleko 
od cywilizacji, zapominając o przedmiotach codziennego użytku 
takich jak laptop czy nawet telefon. Co kto woli. Polska rzeczywi-
stość, to często egipsko - grecko - tureckie kurorty. A tam? Zdarza 
się, że samolot spóźnił się o kilka godzin i koczujemy na lotnisku, 
a po przyjeździe dowiadujemy się, że nasze bagaże zaginęły w ta-
jemniczych okolicznościach. Bywa, że 5 - gwiazdkowy hotel wcale 
nie przypomina tego z folderu, a z plaży ściąga nas zrozpaczony 
rezydent, bo biuro podróży zbankrutowało, w  dodatku zabiegi 
spa, które miały nas przenieść do raju okazują się koszmarem, bo 
młody Arab okazuje się masażystą-amatorem, który proponuje 

nam usługi podejrzanego autoramentu 
(autentyczna historia mojej koleżanki).

Mi osobiście wszystkie wersje wakacji 
all inclusive niezależnie od tego czy był to 
Egipt, Meksyk, czy też Grecja zlewają się 

w  jedno wspomnienie: kompleksu basenów, drinków z  palemką, 
wycieczek typu: nurkowanie czy rejs łódką do „skansenu”, w którym 
koniecznie musimy zakupić pamiątki made in China.

To oczywiście wersja przedstawiona w mocno krzywym zwiercia-
dle, bo przecież z urlopu przeważnie przywozi się mnóstwo fanta-
stycznych wspomnień, które zazwyczaj zostają dłużej niż wakacyjna 
opalenizna i dają nam chwilę wypoczynku i oddechu.

Ale zanim rzucicie się w wir wakacyjnych rozrywek zapraszam do 
lektury Prestiżu. A w nim dużo ruchu, energii i dynamiki.  Począwszy 
od okładki, którą ozdabia piękna kobieta, windsurferka Karolina 
Wolińska, która kiedy tylko może ucieka z deską na bałtyckie fale, 
poprzez piękne samochody, szybkie samoloty i rejsy komfortowym 
houseboatem, którego wyczarterować możecie w szczecińskiej Ma-
rinie’ Club.

To wszystko skłania mnie do refleksji, że czas na urlop. A propos... 
czy nadejdzie kiedyś taki czas, gdy będziemy mogli porządnie wy-
począć? Tego sobie i Wam oczywiście życzę. 

Izabela Magiera
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ndrew Zimmer, włóczący się po świecie kuli-
narny desperat, powtarza: "Jeśli coś dobrze 
wygląda, zjedz to" i kosztuje najbardziej nie-
prawdopodobne wynalazki. Wspomniany 
świat różnorodnością swą przyprawia o zawrót 
głowy. Zwłaszcza różnorodnością kulinarną. 
Już choćby taka podstawa każdej kuchni jak 

tłuszcz do smażenia, potrafi zmienić smak najprostszego dania. 
W jednym regionie podstawą jest tłuszcz zwierzęcy, w innym ro-
ślinny, a i te dzielą się jeszcze drobniej i wymyślniej. Olej słonecz-
nikowy, rzepakowy, palmowy, z orzeszków ziemnych… kto by tam 
je zliczył? A tłuszcze zwierzęce? Poczynając od tranu z wielorybów, 
przez smalce z foki, wieprzowiny, prawdziwa cholesterolowa wie-
ża Babel. Jajecznica inaczej smakuje w  Kenii, inaczej w  Indiach, 
a jeszcze inaczej w domu u Mamy.

Wakacyjne wojaże sprzyjają nowym wyzwaniom kulinarnym. Do 
odważnych świat należy, a coraz częściej odwiedzamy kraje w któ-
rych odwaga przy jedzeniu jest jak najbardziej pożądana. Nie ma 
zbyt wielu poradników objaśniających jak powinniśmy zachować 
się w ekstremalnych sytuacjach konsumpcyjnych. Kto z odważnych 
poradzi mi czy gotowane oko barana, którym poczęstuje mnie 
gospodarz domu w Azji Centralnej lepiej rozgryźć, czy starać się 
połknąć w całości? Czy żywotnie wyginające swoje ciało larwy pal-
mowe należy jeść nożem i widelcem, czy paluchami? Czy do przy-
smaku rdzennych mieszkańców Kanady - zupy gotowanej na sfer-
mentowanych rybich łbach, potrzebna jest sól, czy więcej pieprzu?

Co kraj to obyczaj, także kulinarny. Jeśli odwiedzi Was mieszka-
niec Chin, raczej nie częstujcie go twarogiem. Może być to gwałtow-
ny koniec znajomości. Co dla nas przysmakiem, dla innych może 
być nie do połknięcia. Jedzenie regionalnych specjałów w egzo-
tycznych krainach może być pasjonującym doświadczeniem. Za-
zwyczaj jednak bywa chodzeniem po polu gęsto nadzianym mina-
mi. W swoich kulinarnych podróżach, kierując się zazwyczaj nosem, 
nie sprostałem próbie skosztowania duriana - najsmrodliwszego 
owocu świata, który ma jednak wielu swoich zwolenników. Nie żału-
ję. Jego zapach można porównać do zapachu... bo ja wiem? Chyba 
tylko duriana. Innym razem, mazistej konsystencji paćka w kolorze 
brudnej wody w zlewie, serwowana prosto z niewielkiego paleni-

ska rozłożonego na ulicy, przyprawiła mnie o zawrót głowy. Czegoś 
tak pysznego nie jadłem już nigdy w życiu. Zapytacie mnie co to 
za cudo? Ależ nie wiem. Bariera językowa była nie do przełamania, 
więc nawet nie powiem czy to mięso, czy warzywo. Pozostaje tyl-
ko wspomnienie smakowej rozkoszy i błoga niewiedza. Być może, 
gdybym znał składniki tego dania, nie miałbym dosyć odwagi na 
kosztowanie?

Oczywiście, że namawiam Was do eksperymentów i  odwagi. 
Smażone owady tylko źle wyglądają, a większość owoców morza, 
nawet te z oczkami, są niezwykle smaczne. A po to by zostać wy-
straszonym przy stole nie trzeba jechać daleko. Często zdarza się 
to i w naszej Ojczyźnie. Najczęściej w knajpach, a już permanentnie, 
tych w zatłoczonych wakacyjnymi gośćmi w kurortach.

Od wielu lat wystrzegam się jak ognia nadmorskich smażalni ryb. 
Doświadczenie z jednym z takich punktów w Międzyzdrojach poło-
żyło mnie na kilka dni do łóżka. Od tego czasu, niezwykle ostrożnie 
podchodzę do wszechobecnych nad Bałtykiem napisów: "świeża 
ryba z porannego połowu". Nie ze mną takie numery! Ale turyści ze 
Śląska, czy Wielkopolski stają w kolejce, płacą krocie i za bajońską 
sumę dostają skrawek kluchowatego ciasta pachnącego jak stare 
frytki. Czasami to nawet i  jakieś śladowe kawałeczki ryby w  tym 
znajdują! Tej z porannego rozmrażania. Są oczywiście i smażalnie 
uczciwie karmiące smaczną rybką, ale jak je wyłowić w zalewie byle 
jakiej, niesmacznej oferty? Chyba tylko eksperymentując na żywym 
organizmie...

Nie bójmy się eksperymentować, próbować nowych kulinarnych 
wyzwań. Ale też nie obawiajmy się powiedzieć: "Nie, dziękuję. Nie 
smakuje mi". Trzymam się sztywno tej zasady od lat i wiem z własne-
go doświadczenia, że nawet najdelikatniejsza Gospodyni zrozumie 
i uszanuje naszą wolę. Wystarczy odrobina tolerancji i zrozumienia. 
Skoro mamy je dla dietetyków, lub wegetarian, dlaczego nie mieć 
i dla tych co nie lubią jak jedzenie patrzy im prosto w oczy?

Na koniec anegdota z tych prawdziwych: małżeństwo na kolacji 
u znajomych. On zajada małże, ona pochylona nad zimnymi nóżka-
mi. "Ty wiesz Wojtuś co w tej wodzie pływało gdzie te małże rosły? 
W życiu bym ich do ust nie wzięła!" On ze stoickim spokojem: "A ty 
Madziu wiesz w czym te nóżki wieprzowe biegały?"

Słonecznych i smacznych wakacji!

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”
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Stomatologia zachowawcza
Endodoncja

Chirurgia stomatologiczna
Protetyka

Stomatologia estetyczna

REKLAMA

Firma rozpoczęła działalność 
w 2014 roku w Poznaniu, od nie-
dawna ich lodów można spró-
bować także w Szczecinie. Dzię-
ki współpracy z  zaprzyjaźnioną 
rodziną z  Włoch produkują je 
według tradycyjnych receptur, 
wypróbowanych przez kilka 
toskańskich pokoleń. Smaki zo-
stały jednak dostosowane do 
gustu Polaków. Do wyboru są 
lody mleczne i  sorbety, produ-
kowane wyłącznie z naturalnych 
surowców, takich jak świeże 
owoce sezonowe. Porcje o gra-
maturze 60 g nakładane są ło-
patką do wafli lub kubeczków.
Szczecin, ul. Tkacka 64D

Multibrandowy sklep oferujący 
odzież damską, męską i dziecięcą 
uznanych producentów w cenach 
do 70 % niższych od pierwotnych 
cen detalicznych. W stałej sprze-
daży są końcówki kolekcji ele-
ganckiej odzieży damskiej w roz-
miarach 36-48 na uroczystości, 
takie jak śluby i wesela. Sklep ofe-
ruje także mniej zobowiązujące 
zestawy na każdą okazję. Rodzina 
marek InMAGAZINE stale się po-
większa, dzięki czemu oferta jest 
bardziej kompleksowa. Miejsce 
powstało z pasji do mody i z po-
trzeby kreowania nowego stylu 
na szczecińskiej ulicy.
Szczecin, ul. Jagiellońska 11/2 

Pierwszy w 100% wegański sklep 
i kawiarnia w jednym zaprasza na 
kawę, hot-doga i  zakupy. Sklep 
ma w ofercie m.in. różne rodzaje 
żółtych serów, wędliny, jogurty, 
śmietanki, colę, słodycze, świeże 
pieczywo i ekologiczne warzywa, 
a  nawet wegańską karmę dla 
psów. Panie ucieszą się z wegań-
skich kosmetyków, a dom będzie 
można sprzątać przy pomocy 
ekologicznych środków czysto-
ści. W kawiarni można napić się 
np. indyjskiej herbaty i  owoco-
wych koktajli, ale też zjeść ciasto, 
również w  wersji raw (surowej) 
i bezglutenowej.
Szczecin, ul. Krzywoustego 63

Kangu Self 
Storage

Przeprowadzka, remont czy ar-
chiwizacja dokumentów generu-
ją potrzebę spakowania rzeczy, 
których często nie mamy gdzie 
przechować. Rozwiązaniem tego 
problemu mogą być samoob-
sługowe schowki (self storage). 
Takie komórki i magazyny o po-
wierzchni od 1 do 23 m² można 
wynająć na minimum 2 tygodnie. 
Znajdują się w całodobowo mo-
nitorowanym budynku, a bezpie-
czeństwo podnosi fakt, że klucz 
do pomieszczeń ma tylko wynaj-
mujący. Do dyspozycji są wózki 
platformowe i paletowe oraz ma-
teriały do pakowania. 
Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 11

nowe miejsca 9 

VeganandaLodziarnia 
Giovanni Volpe

InMAGAZINE 
Outlet Store



Nagrody. Kto nie lubi ich dostawać. Nie ma tygodnia, a raczej 
dnia, żeby ktoś komuś ich nie przyznał. W czerwcu też były. I to za-
służone. Najpierw PKO Bank Polski został nagrodzony podczas nie-
dawnego Forum SAP za sprawne uruchomienie nowego systemu 
bankowości elektronicznej w trakcie fuzji z bankiem Nordea. W ub. 
roku PKO BP przejęło bank Nordea, a wraz z nim kilkadziesiąt ty-
sięcy klientów, w  tym firm. Scalanie systemów bankowych trwało 
pół roku, w tym czasie dawni klienci Nordei byli poddawani różnym 
próbom. Najważniejsze: ich dotychczasowe oddziały straciły część 
uprawnień, używane i  ważne karty płatnicze nie współpracowały 
z bankomatami, a dostęp 
do banku w  Internecie 
został mocno utrudniony. 
Konsultanci telefoniczni 
przerzucali z  infolinii na 
infolinię. W  końcu nastą-
pił wielki finał – posunię-
cie strategiczne godne 
Napoleona i  Aleksandra 
Wielkiego. Pod koniec 
kwietnia tego roku PKO 
BP wprowadził zupełnie 
nowy system bankowości 
elektronicznej. Na dwa 
dni firmy zostały całko-
wicie odcięte od swoich 
kont. A  po ponownym 
przywróceniu okazało się, 
że historia ich kont zosta-
ła wykasowana. Można 
zobaczyć tylko transakcje 
dokonane po lutym 2014 
roku. Usunięto też tzw. filtrowanie, czyli wyszukiwanie wg kwoty, 
daty albo płatnika. Wnioski? Wygląda na to, że szefostwo PKO BP 
podjęło jakąś tajną współpracę z konkurencyjnymi bankami, a  jej 
zadaniem było pozbycie się jak największej liczby swoich klientów. 
Za ten cel, doskonałą realizację – nagroda Forum SAP należała się 
w 100%. A nawet 200%. Mistrzostwo! Gratulujemy!

Nagrody wręczali też Pracodawcy Pomorza, wśród nagrodzo-
nych za zasługi dla biznesu (generalnie za wszystko) znaleźli się 
Bronisław Komorowski, Janusz Piechociński oraz Elżbieta Bień-
kowska. Ostatnia z nagrodzonych za swoją pracę na stanowisku 
ministra infrastruktury i rozwoju. Trudno się nie zgodzić z decyzją. 
Mniej więcej 3 lata temu jechałem pociągiem na trasie Szczecin 
– Trójmiasto. W  Koszalinie okazało się, że pociąg kończy swoją 
trasę, a odcinek do Sławna (niecałe 40 km) pojedziemy autobu-
sami. Stamtąd znów pociągiem. Powód: brak torów, napraw, itp. 
W drodze powrotnej było podobnie. Przy kolejnej podróży prze-

rzuciłem się więc na sa-
mochód, choć droga nr 6 
należy chyba do najwol-
niejszych w  kraju. Brak 
pobocza na wielu odcin-
kach, nieliczne obwodni-
ce, mnóstwo miejscowo-
ści, radary, ograniczenia 
prędkości i  rosnący ruch 
– to wszystko powoduje, 
że dzisiaj ze Szczecina 
szybciej można dojechać 
do Warszawy (ponad 
560 km), niż do Trójmia-
sta (350 km). Ostatnio 
zmęczony koszmarną 
jazdą samochodem po-
stanowiłem przeprosić 
się z pociągiem (bo prze-
cież połączeń lotniczych 
na Szczecin – Trójmiasto 
nie ma). Z  przyjemno-

ścią powróciłem do wspomnień sprzed lat. Znów znalazłem się 
w najstarszym składzie jaki używa obecnie PKP – co przyznają sami 
konduktorzy, no i znów mogłem stanąć na sławieńskiej, gościnnej 
ziemi, wędrując po torach do podstawionego autobusu. Nie ma 
to jak Zachodniopomorskie Morze Przygody! I to dzięki Pani Wi-
cepremier!
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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.



Nietypową wizję "Ostatniej Wieczerzy" można podziwiać na 
obrazie wiszącym na ołtarzu w kościele w Golenicach pod Myśli-
borzem. Otóż jeden z apostołów siedzi przy stole z wypiętą, gołą 
pupą. Malowidło wisi w  świątyni od kilkudziesięciu lat, ale wierni 
i ksiądz proboszcz pośladki mieli dostrzec dopiero niedawno. I po-
dobno nie chcą tego zmieniać. Na razie chcą się dowiedzieć, który 
z  uczniów Jezusa wypina pośladki przy stole. Niektórzy twierdzą, 
że to Judasz. W każdym razie detektyw Rutkowski już jest na tropie 
malarza, który owo dzieło popełnił, motywów jakimi się kierował 
przedstawiając taki cielesny motyw (może zemsty na kimś?). Odpo-
wiedzi na te pytania z niecierpliwością oczekuje Dan Brown – twór-
ca "Kodu Leonarda da Vinci", który zagadce obrazu chce poświęcić 
swoją najnowszą powieść pt. 
"Cztery litery", a  lokalny poeta 
już pisze poemat pt. "O pomstę 
do nieba woła goła pupa Apo-
stoła".

Szczecińskie uczelnie wyższe 
kuszą studentów nowymi kierun-
kami np. Uniwersytet Szczeciński 
iberystyką oraz managmentem 
instytucji publicznych i  public 
relations, genetyką i  biologią 
eksperymentalną czy też opty-
ką okularową. Natomiast Za-
chodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny chce uczyć na 
kierunkach lekarzy roślin i  pro-
jektantów klimatyzacji. Dobra 
inicjatywa akademików. Może np. na politologii otworzyć kierunek 
pt. uczciwość w polityce, na polonistyce cholewkarstwo, czyli naukę 
nierobienia z gęby cholewy, a na socjologii prognostykę, czyli jak 
rzetelnie przygotowywać sondaże opinii publicznej.

W Szczecinie doszło do historycznego wydarzenia na epokową 
skalę. Na Dworcu Głównym PKP odnowiono peron nr 4. Odnoto-
wano kilka przypadków zasłabnięć i omdleń wśród zaskoczonych 

pasażerów, którzy nie mogli uwierzyć, że coś się na dworcu zmie-
niło na lepsze. A to nie koniec. Kolejne etapy to m.in. przebudowa 
kładki i modernizacja peronu pierwszego. Koniec wszystkich prac – 
w listopadzie tego roku. I wtedy szczeciński dworzec ma być praw-
dziwą perełką. Kilku niedowiarków już publicznie zapowiedziało, że 
jeżeli do tego dojdzie oni się nawrócą. Bo takiego cudu to ludzkie 
oczy chyba jeszcze nie widziały.

W 2011 roku w  jednym ze szczecińskich klubów Ireneusz G. 
postanowił wyprawić swoje urodziny. Z tej okazji zorganizował dla 
swoich gości turniej pokera. Wzięło w nim udział około 100 osób. 
Ale rozgrywki zanim się jeszcze na dobre zaczęły, to zostały zlikwi-

dowane przez akcję policja oraz 
celnicy. Bo grę w pokera na pie-
niądze można uprawiać tylko 
w  kasynach. W  czerwcu zapadł 
wyrok w tej sprawie. Dwie osoby 
zostały ukarane kilkutysięcznymi 
grzywnami. I  tak się kończy hi-
storia najgłośniejszego pokera 
w dziejach Szczecina. Wielkiego 
Szu nie było, ale był za to wielki 
szum.

Na pokładzie promu Bielik 
w Świnoujściu urodził się chłop-
czyk. Karetka przewoziła ciężar-
ną kobietę do świnoujskiego 
szpitala, gdy nagle, podczas 
rejsu, zaczął się poród. Po dzie-

więciu minutach Rzeczpospolitej Polskiej przybył nowy obywatel. 
Okazuje się, że to już drugi taki przypadek. Za pierwszym razem 
prezydent Świnoujścia postanowił, że dziecko będzie miało pra-
wo przejeżdżać promami Bielik poza kolejnością. Teraz pewnie też 
upamiętnią to wydarzenie, np. prezydent Świnoujścia zagwarantuje 
narodzonemu pracę na promie, jak podrośnie. I to pewnie na dłu-
gie lata. Bo że wcześniej wybudowany zostanie tunel do miasta, to 
chyba nikt nie wierzy.

Ry
su

nk
i: 

Gr
ze

go
rz

 D
ol

ni
ak

oKiem
felieton 11 

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.



Pawicki – mówi Paulina Ratajczak. – Zdjęcia 
odbywały się w Berlinie i w Szczecinie, w 13 
Muzach, a następnie w Akademii Sztuki.

Za postprodukcję i  dystrybucję filmu 
odpowiedzialna jest znana kanadyjska 
agencja National Film Board, wielokrotnie 
nagradzana Oscarem za filmy krótkome-
trażowe. Muzykę do filmu skomponował 
Normand Roger, twórca muzyki do kilku 
oscarowych filmów.

– Film został pokazany na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmów Animowanych w An-
necy, gdzie go przyjęto bardzo ciepło. Swo-
ją oficjalną premierę będzie miał jeszcze 
w tym roku – dodaje prezes Lasu Sztuki.  ad

REKLAMA
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województwo pełne młodych, kreatywnych 
osób.

Akcja trwała od kwietnia do czerwca. 
Pierwszy mural powstał na ścianie Kupca 
Poznańskiego. W  artystycznym ujęciu za-
wiera istotne dla wojewucztwa hasła: wiatr, 
energia, dynamika, gospodarka i  rozwój. 
W maju artyści odwiedzili Warszawę, gdzie 
na kamienicy przy ul. Jaworzyńskiej 11 stwo-
rzyli obraz rodziny wybierającej się na waka-
cje przeładowanym od atrakcji „maluchem”. 
Turystyka aktywna promowana za to była 
w  Krakowie. Tam na ścianie budynku przy 
Placu Nowym pojawił się rysunek przed-

stawiający latarnię, na którą wspinają się 
himalaiści, a tuż za nimi podąża… lajkonik. 
Za każdym razem przy okazji prac organizo-
wana była impreza street art’owa, podczas 
której DJ Falcon (Paweł Falkiewicz) ilustro-
wał rysunki dj-skim setem.                           ad

lice i Henry to para pięćdziesięciolat-
ków z 25-letnim stażem małżeńskim, 

którą dopadła rutyna. Żar uczuć próbują 
rozpalić w  luksusowym hotelu, w  którym 
wspólnie spędzają weekend. To treść ani-
mowanej komedii erotycznej „Sexy laun-
dry” współprodukowanej przez szczecińską 
Fundację Las Sztuki.

Reżyserką filmu jest pochodząca z Kosza-
lina Izabela Plucińska.

– Izę poznałam trzy lata temu, kiedy 
poprowadziła na moją prośbę warsztaty 
animacji dla dzieci oraz ich dziadków. Rok 
później znowu się spotkałyśmy i  po tym 
zdarzeniu dostałam propozycję pracy przy 
filmie – opowiada Paulina Ratajczak z Lasu 
Sztuki, współproducentka animacji. – Napi-
sałyśmy projekt i szukałyśmy finansowania 

w  Polsce. Otrzymałyśmy wsparcie z  regio-
nalnego funduszu ZFF Pomerania Film oraz 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

Komedia jest niemiecko-polsko-kanadyj-
ską koprodukcją, w której powstaniu ważny 
udział miał Szczecin. – W polskiej wersji ję-
zykowej bohaterom głosów użyczyli szcze-
cińscy aktorzy – Beata Zygarlicka i  Konrad 
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rzy miesiące, trzy murale, trzy miasta. 
Kampania promująca Pomorze Za-

chodnie przyjęła graficzną formę w trzech 
dużych miastach Polski: Poznaniu, Warsza-
wie i Krakowie. Autorami tych niezwykłych 
murali są: szczecinianin Piotr Pauk znany 
także jako Mr Lump i pochodzący z Wro-
cławia Łukasz Berger malujący pod pseu-
donimem Cekas.

– Wspieramy naszych artystów i  współ-
pracujemy z  nimi. Jak widać, może to być 
atut w  promocji naszego regionu – mówi 
marszałek Olgierd Geblewicz. – Dzięki ta-
kim działaniom pokazujemy Pomorze Za-
chodnie w niekonwencjonalny sposób jako 

t

Pomorskie murale

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

Laser

      leczenie wysiłkowego
nietrzymania moczu



Hotel SKAL****
ul. Bolesława Chrobrego 80, 78-111 Ustronie Morskie, hotel@skal-hotel.pl, +48 94 35 32 060, www.skal-hotel.pl

Zaledwie 150 m od morza, w miejscowości Ustronie Morskie stworzyliśmy Hotel SKAL****.  
Nowe, kameralne miejsce przepełnione atmosferą relaksu i odprężenia – idealne na waka-
cje oraz wypoczynek przez cały rok. Dla Gości przygotowaliśmy dwie restauracje, słoneczny 
taras, strefę spa & wellnes, dwupoziomowe apartamenty, a także liczne atrakcje w hotelu 
i okolicy. Na aktywnych czekają całkiem nowe pakiety: golf, tenis i pływanie. Sprawdź nas na 
www.skal-hotel.pl. Zapraszamy Gości od 15 roku życia.

HOTEL BEZ DZIECI

150 m od morza

NOWOŚĆ



Pokaz kolekcji podczas Deptak Fashion 
Night, własne atelier na szczecińskim pod-
zamczu i  młode gwiazdy polskiego show 
biznesu rozkochane w  ubraniach Pin-Ups. 
Projekty Magdaleny Żabickiej-Gągało nosi, 
m.in. wokalistka Ewelina Lisowska i aktorka 
Aleksandra Szwed, która swoim nazwiskiem 
reklamuje wiosenno-letnią kolekcję.

– Charakterystyczną cechą wszystkich 
projektów jest spektakularny minimalizm, 
proste formy, bogate faktury oraz wyrafi-
nowane kroje – wyjaśnia autorka projektów. 
– W mojej pracowni powstają rzeczy niespo-
tykane, szalone, z myślą o klientkach, które 
kochają modę oraz ekspresję i lubią wyróż-
niać się z szarego tłumu.                               ad

iżuteria jak kobieca zbroja. Niezwy-
kłe naramienniki, naszyjniki i  bran-

soletki wykonane tradycyjną techniką to 
najnowsza kolekcja od SAVVY, będąca 
jednocześnie pracą licencjacką jej autorki 
– Aleksandry Góreckiej.

– Nie są to typowe elementy biżuterii, nie 
pełnią one również funkcji dawnej zbroi; 
ale w swej dekoracyjności zachowują kon-
tekst wojownika. Niewątpliwie wpływają 
na odbiór noszącej je kobiety – tłumaczy 
projektantka. – Każdy zestaw nadaje jej inny 
charakter, ukazuje inną naturę czy nastrój

Wszystkie elementy biżuterii zostały 
wycięte w  blasze cynkowo tytanowej. Są 
szlifowane, nitowane, łączone łańcuchami 
i  rzemieniami. Autorka wykorzystała także 
skórę i patynę jubilerską.

– Stworzone przeze mnie zestawy są ar-
tystycznymi i  ekskluzywnymi elementami 
ubrania, personifikacją kobiecej siły i  od-
wagi – mówi Ola. – Moim wyobrażeniem 
takiej kobiety, którą jak wierzę, każda z nas 
w sobie ma.

b
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ostacie z komiksów, kreskówek, bajek, 
fragmenty starych amerykańskich re-

klam. Sukienki, spódniczki, spodnie, płasz-
cze, topy i sweterki od Pin-Ups są koloro-
we, romantyczne i bardzo kobiece. Za tymi 
barwnymi projektami stoi szczecinianka 
Magdalena Żabicka-Gągało.

– Zawsze miałam duszę artystyczną, 
a  projektowanie ubrań było moją pasją, 
ale... jak zwykle brakowało odwagi – mówi 
projektantka. – Po urodzeniu dziecka trzy 
lata spędziłam w domu projektując i szyjąc 
ubrania wyłącznie dla siebie i moich przyja-
ciółek. I to właśnie one dały mi przysłowio-
wego „kopa” i zmobilizowały do szerszego 
działania. Postanowiłam wziąć sprawy we 
własne ręce i spełnić swoje marzenia. I  tak 
się wszystko zaczęło...

P

Wyrafinowane 
szaleństwo

Aleksandra Górecka pochodzi ze Szcze-
cina. W 2012 roku ukończyła grafikę warsz-
tatową. SAVVY to marka, w  której  łączy 
funkcje rzeźbiarza, jubilera oraz płatnerza 
tworząc piękną i oryginalną biżuterię.      ad



skarpetki z oryginalnymi grafikami, pościel 
przypominająca stóg siana, ekologiczne 
ubrania czy akcesoria do domu z symbo-
lami Szczecina. Lokalny, i  nie tylko, de-
sign ma się „ok”, a nawet „super”, co było 
widoczne na targach designu OK Super 
w Starej Rzeźni.

Na Łasztowni swoje produkty zaprezen-
towało kilkudziesięciu wystawców z Polski, 
ale także z  Berlina. Projektanci pokazali, 
że to, co oryginalne jest także praktyczne 
i  warto zainwestować w  sztukę użytkową. 
„Ładne rzeczy” nie tylko z nazwy są ładne. 
W  świecie zdominowanym przez jedna-
kowość, posiadanie czegoś wyjątkowego 
zdecydowanie wyróżni nas z tłumu.

Za targami designu stoi ekipa ludzi zwią-
zana z  platformą internetową OK Super, 
promującą i sprzedającą (ich sklep znajduje 
się na szczecińskich bulwarach) najlepszy 
lokalny design.                                               ad

młode gwiazdy, m.in. wokalistka Eweli-
na Lisowska i aktorka Aleksandra Szwed. 
Pięknych sukien, których autorką jest Syl-
wia Romaniuk nie trzeba specjalnie przed-
stawiać. Przechadzają się po czerwonych 
dywanach, występują na scenie. W swoich 
garderobach mają je, m.in. Edyta Górniak 
i Justyna Steczkowska. Natomiast kreacje 
z salonu mody ślubnej Pretty Woman to 
dzieło włoskich i francuskich projektantów. 
Absolutne „must have” każdej panny mło-
dej.                                                                   ad

mysłowe suknie wieczorowe od Syl-
wii Romaniuk, naczelnej projektantki 

gwiazd, suknie ślubne i sukienki dla dru-
hen z ekskluzywnego salonu mody ślub-
nej Pretty Woman i debiutująca na modo-
wym rynku marka Pin-Ups z kolorowymi i 
fantazyjnymi kreacjami. Pierwsza edycja 
Deptak Fashion Night zorganizowana 
przez Grey Club już za nami. Szczecin staje 
się co raz lepiej skrojony, czego dowodem 
jest „wysyp” nowych projektantów. 

Magdalena Żabicka – Gągało, która stoi 
za marką Pin-Ups już zdobywa serca pań. 
Fankami jej talentu są przede wszystkim 

esignerskie meble, robiona pod ph 
skóry biżuteria, kolekcjonerskie tor-

by z  recyklingu, jedyne w swoim rodzaju 
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nieinwazyjne badania
prenatalne
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wał oparcie tego zaangażowania o określo-
ne wartości etyczne.                                     ad
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ions Club Szczecin Rainbow Bridge 
od samego początku postawił so-

bie za cel pomaganie innym. Na ich liście 
znajduje się m.in. Klinika Pediatrii, Hema-
tologii i  Onkologii Dziecięcej. To im pod 
koniec czerwca „Lionsi” podarowali jedno 
z niezbędnych w klinice urządzeń. Prezent 
przyjął kierownik kliniki, profesor Tomasz 
Urasiński.

– Służy ono do szybkiej dezynfekcji po-
mieszczeń, w których przebywają najmłod-
si pacjenci – mówi Andrzej Marecki, członek 
klubu. – Pieniądze przeznaczone na jego 
zakup pochodziły między innymi z Turnieju 
Strzeleckiego, który odbył się w maju w Pu-
cicach, a którego byliśmy organizatorami. 

Działalność „Lionsów” ma międzynaro-
dową tradycję. A  wszystko przez jednego 
biznesmena z  Chicago. Założyciel stowa-
rzyszenia – Melvin Jones – w 1917 roku na-
kłonił członków lokalnego środowiska biz-
nesowego do zaangażowania się w sprawy 
wykraczające poza ich oficjalną aktywność. 
Przekonał ich, że samo pomnażanie majątku 
jest niewystarczające i nie przynosi tak na-
prawdę satysfakcji. Przekonał ich, że wspie-
ranie i pomaganie innym służy budowaniu 
wspólnej, lepszej przyszłości i  zapropono-

lo
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Sukces mierzony 
pomocą

Problemy Kolosa

Mistrzynie 
kierownicy
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lek Doba po raz trzeci chce prze-
płynąć kajakiem Atlantyk. Wyprawę 

rozpocznie w  połowie maja przyszłego 
roku. Przyznaje, że będzie to najcięższa 
z dotychczasowych.

Będzie płynął z  Ameryki Północnej do 
Europy. – Liczę, że podróż potrwa od 4 do 
5 miesięcy – mówi 68-letni kajakarz z Polic. 
– Od pierwszej wyprawy zakładałem, że 
moja przygoda będzie miała trzy takie eta-
py. Zbliża się ostatni z nich. Teraz największy 
problem mam ze zdobyciem funduszy. Je-
stem na emeryturze i nie stać mnie na to, by 
z własnych środków wszystko opłacić. Tym 
bardziej, że w grę wchodzi kwota powyżej 
200 tysięcy złotych. 

Kajak, w który Olek płynął podczas 
ostatniej wyprawy był wypożyczony. Teraz, 
według Olka, właściciel zadeklarował, że 
może go jedynie sprzedać. 

– Koszt to około 75 tysięcy złotych, potęż-
ny. Dlatego cały czas szukam pomocy. Przy-
szłoroczna ma być jeszcze ambitniejsza. 
Do przepłynięcia będzie około 10 tysięcy 
kilometrów. W drugiej pokonałem dystans 
12427 kilometrów, niemniej jednak teraz 
popłynę w gorszych warunkach. 

Jak wyglądają przygotowania do wy-
darzenia?  – Jem chleb i  popijam piwem 
– śmieje się. – Na wodzie wiosłuję średnio 
od 8 do 12 godzin. Mam nadzieję, że już 14 
maja przyszłego roku ruszą w  kolejną po-
dróż.                                                                kus

aba za kierownicą”, „jeździsz jak 
baba” te stwierdzenia zazwyczaj są 

używane w formie obraźliwej, kiedy krytyku-
jemy czyjąś jazdę samochodem. Stereotypo-
we, w odpowiednim użyciu wcale nie musi 
nikogo poniżać a wręcz odwrotnie. Jeżdżąc 
jak kobieta, jeździsz dobrze. Organizatorzy 
Akademii Bezpiecznej Jazdy dla Kobiet, 
grupa Polmotor, dealer marki KIA, przeko-
nują, że tak właśnie jest.

Każda z  pań, która chciałaby poczuć się 
pewnie za kierownicą, nauczyć się radzić 
z  niebezpieczeństwami na drogach lub po-
prawić swoje umiejętności jazdy w trudnych 
warunkach, będzie miała na to szansę. Już 22 
sierpnia w Azoty Arena ruszy Akademia Bez-
piecznej Jazdy dla Kobiet.

Najpierw kandydatki odbędą jazdę testo-
wą wybranym modelem marki KIA. Później 
szczęśliwa „dwudziestka” pod czujnym okiem 
Jakuba Bielaka, dziennikarza TVN Turbo i eks-
perta z bezpieczeństwa jazdy samochodem, 
poznają tajniki poruszania się i hamowania na 
problematycznej powierzchni, omijania prze-
szkód na drodze a także pokonywania trud-
nych zakrętów. Kandydatki powinny zgłaszać 
swoje uczestnictwo w Akademii do 20 sierp-
nia w salonie KIA. Szczegóły na www.kia.Po-
lmotor.pl.                                                               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





merykańskie gwiazdy show bizne-
su, wśród których znalazł się, m.in. 

Ozzy Osbourne, Moby i  Anthony Kiedis 
z  Red Hot Chilli Peppers, wzięły udział 
w  kampanii społecznej fundacji Animals 
Asia. Kampania oznaczona hasłem #Be-
arRelief jest sprzeciwem wobec okrutne-
mu traktowaniu niedźwiedzi himalajskich 
i malajskich. W kampanii pojawia się także 
pochodząca ze Szczecina modelka Korne-
lia Strzelecka.

- Od zawsze interesowałam się tematem 
ochrony środowiska, uwielbiam zwierzęta 
opowiada Kornelia. - Przyjaźnię się z autor-
kami projektu.  Dziewczyny chciały, żeby ta 
kampania była inna, żeby obecność gwiazd 
przyciągnęła uwagę ludzi.

Kornelia urodziła się w Szczecinie, stu-
diowała w Krakowie, agencje ma w Warsza-
wie a mieszka i pracuje w Los Angeles. Była 
ozdobą kampanii dla Reserved, Prady i Le 
Bon Marche. Jej twarz pojawiała się w Elle i 
Vogue’u. Pracowała z fotografem Marcinem 
Tyszką i aktorką Karen Bilson.

- Byłam typem chłopczycy i nigdy nie ma-
rzyłam o byciu modelką – wspomina. - Moja 
koleżanka zauważyła, że jestem wysoka i chu-
da więc powinnam zostać modelką. Wysłała 
kilka moich zdjęć do agencji, które się mną 
zainteresowały i tak to się potoczyło.           ad

delka i muza Agaty Naniewicz, która wzięła 
udział w obu premierach. 

W stworzeniu albumu pomogło – i do-
łożyło swoją cegiełkę – ponad pięćdziesiąt 
znanych modeli, aktorów, sportowców, 
muzyków, projektantów, fotografów, fry-
zjerów, osobowości telewizyjnych i  show 
biznesu. – Nie wiem jak to się stało, ale się 
udało – śmiała się na koniec pracy autorka 
albumu. Album można kupić w  całej Pol-
sce, m.in. w salonach Empik i księgarniach 
Matras, a  także na stronie Fundacji www.
herosi.eu.                                                     ad

szczecińskim salonie Empik znaj-
dującym się w Kaskadzie i w war-

szawskiej Arkadii odbyły się premiery 
pierwszego w  Polsce charytatywnego 
albumu „Dosięgnąć Gwiazd” autorstwa 
szczecinianki Agaty Naniewicz. (o którym 
szerzej pisaliśmy w  marcowym wydaniu 
Prestiżu). Dochód z jego sprzedaży zosta-
nie przekazany Fundacji Herosi na zakup 
sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii 
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu 
Matki i Dziecka.

Na obu spotkaniach nie zabrakło gwiazd 
biorących udział w  projekcie. Warszawska 
Arkady gościła, m.in. tancerkę i choreograf-
kę Krystynę Mazurównę i  aktora Tomasza 
Ciachorowskiego. W  Kaskadzie za to po-
jawiły się była lekkoatletka Monika Pyrek, 
modelka Natalia Siwiec, której zdjęcie zdo-
bi okładkę albumu i Ilona Felicjańska, mo-
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nna Tarnowska, wielokrotna laureat-
ka konkursów piękności, m.in. Wice-

miss Świata Studentek z 2010 roku wkracza 
w nowy etap swojego życia. Zapowiada, że 
planuje rozpocząć karierę telewizyjną.

– Zagrałam w paru reklamach telewizyj-
nych, zrobiłam kilka kampanii odzieżowych 
i nie tylko. Ostatnio zostałam ambasadorką 
konkursu Miss World Poland 2015. Jest to 
całkiem nowy konkurs, którego zwycięż-
czyni będzie reprezentować Polskę w kon-
kursie Miss World – opowiada modelka. 
– Chętnie wesprę uczestniczki swoim do-
świadczeniem. Na najbliższą przyszłość 
mam tez kilka innych planów zawodowych, 
jednym  znich jest kariera telewizyjna.

Modelka od 3 lat mieszka w  Warszawie. 

Przyznaje, że tęskni za Szczecinem, rodziną 
i przyjaciółmi. Swoją przyszłość wiąże jednak 
ze stolicą. Mieszka tam ze swoim partnerem 
– woklaista Rafałem Brzozowskim.             kus

Od lewej: Natalia Siwiec, Agata Naniewicz, 
Monika Pyrek, Ilona Felicjańska
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Dziewczyna 
na fali

AuTOr: MichAŁ sTANKieWicz

codziennie otoczona jest słodyczami, wypadałoby uściślić - wręcz tonami 
słodyczy. Wolne chwile spędza szalejąc w wodzie, najczęściej szukając idealnej fali. 
szczupła, uśmiechnięta blondynka, Karolina Wolińska, pierwsza w historii Mistrzyni 

polski w surfingu, a zawodowo wiceprezes fabryki słodyczy. W rozmowie z Michałem 
stankiewiczem opowiada o surfingu, czekaniu na falę, a wszystko to - z Bałtykiem w tle.

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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d laczego akurat surfing? Ten sport 
raczej kojarzy się z  Kalifornią, 
a nie Polską. 

Dlaczego surfing? Chyba dla-
tego, że jest jednym z  bardziej 
wymagających sportów wodnych. 
Bardzo lubię wyzwania, a  przeła-

mywanie swoich lęków, ograniczeń daje mi dużą satysfakcję. Uwiel-
biam sporty wodne i próbowałam już niemal wszystkich i to właśnie 
surfing wciągnął mnie najbardziej. Od dziecka tak naprawdę mi się 
podobał i zawsze chciałam tego spróbować. Wydawało mi się, że 
jest bardzo, bardzo trudny i pewnie niemożliwy dla mnie - dziew-
czyny z Włocławka.

Przecież surfuje się w Kalifornii, na Hawajach itd., gdzie w Pol-
sce!?

Surfingowym „wirusem” zaraziłam się w Brazylii. Wybrałam się tam 
ze znajomymi na windsurfing i tam po 
raz pierwszy spróbowałam ślizgania 
się na falach. Początki oczywiście nie 
były łatwe, co chwila wpadałam do 
wody, ale to, co” były najlepsze fale, 
dawało mi ogromną motywację. Tak 
mnie wciągnęło, że teraz nie widzę 
opcji, żeby nie surfować.

Warunki mamy dobre – ale raczej 
do windsurfingu i kitesurfingu, a nie 
surfingu. I te dwa pierwsze są raczej 
popularne.

Oczywiście, surfing nie jest maso-
wo uprawiany w Polsce, z pewnością 
nie tak jak windsurfing, czy kitesurfing 
i  nie wiem, czy kiedykolwiek zyska 
taką popularność, ale na pewno dość 
prężnie się rozwija. Mimo niezbyt cie-
płego klimatu uważam, że Bałtyk jest 
jednym z  lepszych miejsc do nauki 
surfingu, piękne, piaszczyste plaże, 
nie ma jeżowców, rekinów, raf... 

Pamiętam takie czasy, kiedy przyjeżdżałam na spot i byłam sama. 
Morze było najczęściej bardzo wzburzone, wyglądało bardzo groź-
nie, a ja wchodziłam sama z deską i próbowałam łapać nasze bał-
tyckie fale.

Teraz często jest tak, że przyjeżdżam na spot i jest już kilka osób 
w wodzie. Surfing z roku na rok staje się coraz bardziej popularny 
i co bardzo mnie cieszy coraz więcej dziewczyn surfuje. W zeszłym 
roku w październiku prognoza pokazywała piękne fale na 3 kolejne 
dni i wówczas we “Władku”, na jednym z najbardziej popularnych 
w Polsce spotów, był po prostu tłok, surfowało chyba z 20 osób. Ni-
gdy wcześniej nie widziałam tylu osób na jednym spocie na Bałty-
ku.

Co jest potrzebne do uprawiania surfingu, oprócz deski oczywi-
ście?

 Tak naprawdę chęci i jeśli chcemy to robić u nas, to trochę cier-
pliwości.  Wiadomo, że są na świecie miejsca, gdzie są piękne fale, 
które zawsze łamią się w  jednym, określonym miejscu. Ustawiasz 
się tam, czekasz na swoją kolej i surfujesz. U nas jest nieco inaczej. 
Przede wszystkim musisz obserwować prognozy, patrzeć na wiatr, 
bo głównie pojawiają się fale wiatrowe. Musi być niezły sztorm, żeby 
fale stały się silne i duże, optymalne do pływania. Jeśli są już fale to 

na pewno przyda się pianka i to dość gruba, buty, kaptur, rękawice, 
leash do deski i nie mówię tu o pływaniu zimą, te wszystkie rzeczy 
przydadzą się również w sezonie letnim.

 No tak, surfer tyle samo chyba się kąpie, co pływa. A wybrzeże 
Bałtyku to nie Kalifornia…

W zeszłym roku w lipcu wydawało mi się, że woda jest na tyle cie-
pła, że mogę sobie wejść w samej piance, bez kaptura, bez butów, 
bez rękawic i nawet nie zabierałam ze sobą tych rzeczy. Wysiadłam 
z auta cała szczęśliwa, pobiegłam na plaże, pierwszy krok do wody 
i już wiedziałam, że popełniłam największy błąd jaki tylko mogłam, 
woda miała 8 stopni. Były piękne fale a ja wytrzymałam tylko 45 mi-
nut, gdybym miała kaptur, rękawice i buty, mogłabym spokojnie po-
trenować ze 2 godziny. 

To ile trwa sezon surfingowy w Polsce?
Tak naprawdę trwa cały rok, tzn. dla mnie nie, ja nie pływam zimą, 

ale moi znajomi, głownie mężczyźni pływają cały rok i właściwie mó-
wią, że wtedy, zimą, są najfajniejsze fale. Pływanie zimą jest dla mnie 
jako dla kobiety zbyt ekstremalne. Grudzień do marca to dla mnie 
czas na jazdę na nartach. Przeważnie zaczynam sezon pod koniec 
kwietnia, wszystko zależy od tego, czy są fale i  czy akurat jestem 
w tym czasie w kraju. Kończę najczęściej w październiku, listopadzie.  

W sezonie codziennie obserwu-
jesz pogodę?

 Tak, prognozy często się zmie-
niają zatem sprawdzam je każdego 
dnia, aby być na bieżąco. Oczywiście 
sprawdzam przede wszystkim pod 
kątem surfingu, ale jeśli nie ma szan-
sy na fale, to również pod kątem kite-
’a. Od zeszłego sezonu, za namową 
„mojej drugiej połowy” uczę się pły-
wać na kitesurfingu. Zatem jeśli nie 
ma szansy na fale pompuje latawiec, 
biorę moją surfingową deskę i  ćwi-
czę manewry na desce bez strapów. 

A co w takiej sytuacji, załóżmy, że 
jest wtorek, godzina 11.00. Siedzisz 
w pracy, a tutaj nachodzi fala. 

Wtedy mam nadzieję, że nie będę 
miała żadnego ważnego spotkania, 
będę mogła szybko pozałatwiać 
swoje sprawy i uciec gdzieś w stronę 

Władysławowa, Jastrzębiej Góry. Prognozę obserwuję z 2-3 dnio-
wym wyprzedzeniem, więc staram się załatwić ważne sprawy wcze-
śniej, żeby ze spokojną głową pojechać pływać. Czasem mi się tak 
udaje, a czasem niestety nie. Dostaję sms od znajomych - “wchodzi-
my do wody, jest super fala, przyjedziesz?”, a ja akurat nie, nie mogę, 
bo mam spotkanie albo jakiś pilny wyjazd.

Jest taki stereotyp surfera z filmów amerykańskich – gość, który 
mieszka na plaży, pewnie uczy kogoś pływania. Żyje tylko tym czy 
i kiedy pojawi się fala. Wtedy biegnie na plażę i surfuje. Nie dora-
bia się fortuny, kariery wielkiej nie robi, ale kasę na pływanie i życie 
ma. Żyć nie umierać.

U nas niestety chyba jest to niemożliwe ze względu na klimat. Tam 
jest ciepło, można sobie spać na plaży, nie potrzeba ciuchów takich 
jak u nas – kurtek, butów, pianek. Tam po prostu ma się boardshorty, 
ma się swoją deskę wyciosaną z drzewa i to wystarcza. U nas niestety 
nie. Jeżeli chodzi o mnie to mam też nieco inne priorytety w życiu.. 
Oczywiście surfing jest dla mnie bardzo ważny, jest moją pasją, ale 
nie sposobem na życie. Lubię podróżować poznawać nowe miejsca, 
nowe spoty surfingowe, a na to wszystko nie mogłabym sobie po-
zwolić bez pracy, tak więc życie takiego typowego stereotypowego 
surfera w moim przypadku odpada. Na razie staram się realizować 



zawodowo, łącząc to ze swoją pasją. Nie zawsze to się udaje, zdarza-
ją się sytuacje, kiedy jest wspaniała prognoza na fale a ja akurat nie 
mogę się wyrwać z pracy.

To może warto namówić inne osoby z Twojej firmy na surfing. 
I wtedy sprawa będzie jasna. Jest fala to wszyscy jadą.

No tak, nazwa naszej firmy „Bałtyk”(Karolina Wolińska jest wi-
ceprezesem Zakładów Przemysłu Cukierniczego Bałtyk Sp. z  o.o 
w Gdańsku – dop. red.) dość mocno nawiązuje do surfingu. Gdyby 
takie rozwiązanie było możliwe, byłoby idealnie (śmiech).

Myślałaś o połączeniu surfingu z “Bałtykiem” w sensie marketin-
gowym i promocyjnym?

Coraz częściej o tym myślę. Mimo, że surfing jest jeszcze na razie 
niszowym sportem, to wydaję mi się, że już niedługo stanie się bar-
dzo popularny. Często widać, jak ludzie przyjeżdżają do Trójmiasta, 
mają boardshorty, koszulki, na których są jakieś słowa związane z sur-
fingiem czy narysowane deski surfingowe. Widać, że w  jakiś spo-
sób się tym interesują. Podobnie duże zainteresowanie zauważam 
na swoim Instagramie. Jak wrzucam zdjęcie z surfingu, to za chwile 
pojawia się pod nim 400, czy 500 lajków. Zarówno znajomych, ale 
też osób, które nie znają mnie zupełnie. Więc widać, że ludzie się 
tym interesują. Może jest to jakiś sposób dla „Bałtyku” żeby zaistnieć 
w świecie polskiego surfingu.

 Czyli wkrótce pojawi się seria sło-
dyczy firmowanych surfingiem.

Myślę, że mogłyby to być jakieś 
rozgrzewające słodycze, np. likworki, 
które po wyjściu z wody mogłyby faj-
nie rozgrzewać (śmiech).

Doskonały pomysł. I po kilogramie 
cukierków dla każdego (śmiech). To 
wszystko naturalnie się łączy - Karo-
lina Wolińska, surfing i Bałtyk. To na 
co czekasz?

To prawda. Myślę, że jakoś nieba-
wem może powstać koncepcja na 
połączenie tych 3 rzeczy. 

A  jak wygląda rynek surfingowy 
w Polsce? Czy łatwo jest kupić deskę 
do surfingu i nauczyć się pływać. Czy 
są instruktorzy?

Z  deską jest coraz łatwiej. Jak ja 
zaczynałam to nie było możliwości, żeby kupić deskę surfingową 
zwłaszcza nową, bo nie było rynku. Teraz można je kupować, nawet 
mój znajomy stworzył swoją markę, robi ciuchy, ale też i deski. Zama-
wia w Portugalii u shaperów, sprowadza je do Polski i sprzedaje pod 
swoim brandem. Można kupić naprawdę fajną deskę, shape’owaną 
specjalnie na Bałtyk. Nie może być taka jak wszędzie na świecie, czyli 
krótka z wąskim dziobem. Na Bałtyku musi mieć dużą wyporność, 
która będzie działała na niezbyt silnych i niezbyt dużych falach. On 
akurat takie robi, uważam że to są bardzo fajne deski i można je bez 
problemu kupić w Internecie.

A co polecisz niezdecydowanym, którzy najpierw mieliby ocho-
tę tylko spróbować surfing?

Na półwyspie jest bardzo dużo miejsc, gdzie można wypożyczyć 
deskę, na cały dzień, czy na godzinę. Są też instruktorzy z którymi 
można pływać, np. Chałupy bądź Władysławowo.

Najlepsze miejsca w Polsce?
Tak naprawdę dużo, bo pływać można na całym półwyspie. Ja 

jestem najczęściej w  Chałupach na Solarze, we Władysławowie, 
w Jastrzębiej Górze, raz nawet zdarzyło się, że pływałam w Sopocie. 
Wiatr był dosyć silny z północnego wschodu, fale były mocno roz-

bujane. Nie były to wymarzone warunki, bo fale łamały się w różnych 
miejscach, więc trzeba było mieć naprawdę farta, żeby akurat być 
w odpowiednim miejscu, do tego było jeszcze bardzo zimno. Złapa-
łam jednak kilka fajnych fal, wyszłam z wody zadowolona, wsiadłam 
w piance do samochodu i wróciłam do domu. Byłoby idealnie gdy-
by częściej pojawiały się warunki do surfingu w Sopocie. Miałabym 
swój „homespot” pod domem.

A ile takich dni w ciągu roku jest, które umożliwiają pływanie na 
desce?

W zeszłym roku był taki okres, że przez trzy tygodnie pływałam co-
dziennie i to było dla mnie duże zaskoczenie. Często zdarza się, że 
jest to jeden dzień w tygodniu, a czasem zdarzały się miesiące, gdzie 
nie było fali w ogóle. W ubiegłym sezonie bardzo dużo pływałam na 
Bałtyku, było kilka dni które szczególnie zapadły mi w pamięć. Pięk-
ne czyste fale, bez wiatru, nie często zdarzają się takie warunki, kilka 
razy w roku. Przeważnie pływam w warunkach z wiatrem. Jeżeli wiatr 
wieje z falą wówczas fala szybko się załamuje i najczęściej na całej 
linii. W momencie kiedy fala nie jest przyśpieszona przez wiatr, łamie 
się np. po środku, a po bokach masz niespienioną, czystą wodę po 
której możesz spokojnie surfować. Nie ma piany, nie ma pośpiechu, 
wówczas pojawia się uczucie, które ciężko opisać, uczucie takiej wol-
ności, stoisz na desce bez żagla, latawca i płyniesz.. 

A jak jest minimalna wysokość fali 
do surfowania?

Zależy od deski na jakiej pływasz. 
Na longboardzie można łapać nie-
wielkie fale, które mają z  30 lub 40 
cm. 

 Największe fale na jakich pływa-
łaś na Bałtyku?

 Na Bałtyku? Myślę, że mogły mieć 
około 2 m.

Jak wygląda kalendarz zawodów 
surfingowych w Polsce? 

Przeważnie są to jedne zawody 
w roku, Mistrzostwa Polski.

Pierwsze w  historii polskiego sur-
fingu Mistrzostwa Polski Kobiet - zor-
ganizowane przez “Femi Pleasure” 
i “Rip Curl” odbyły się w 2013 roku. 
Wtedy właśnie udało mi się wygrać 
tytuł pierwszej Mistrzyni Polski w Sur-

fingu. Rok 2013 był wyjątkowy, gdyż odbyły się wtedy jeszcze jedne 
Mistrzostwa Polski, gdzie obroniłam swój tytuł.

Rok później niestety tytułu nie obroniłam. Warunki były ciężkie, 
fale były bardzo małe i nie udało się, ale w tym roku zamierzam zno-
wu startować w zawodach, i mam motywację do treningu. 

W żeglarstwie regaty polegają na ściganiu się, a w surfingu?
Polegają na złapaniu jak najdłuższej fali. Liczy się długość przejaz-

du, czas trwania. Wypływasz na Line up, łapiesz falę i starasz się na 
niej jak najdłużej popłynąć. Najpierw jest podział na heaty, w skład 
każdego wchodzi 4 do 5 osób. Razem wchodzą do wody i rywalizują 
między sobą. Do finału przechodzi tylko jedna osoba z heatu. Czyli 
de facto w jednym heacie mogą znaleźć się najlepiej pływające oso-
by ze wszystkich uczestników, a przejdzie tylko jedna. W ubiegłym 
roku było 4 albo 5 heatów po 30minut każdy, a potem finał 45min. 

- W tym roku chcesz znów powalczyć o mistrzostwo?
Tak, myślę, że wezmę ze sobą bardziej wyporną deskę, która po-

zwoli mi na złapanie dłuższej fali.

No to powodzenia! 
Dziękuję!

temat z oKładKi22 
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Foto: Anna Nowicińska
Make up: Agata Szymoniak / Salonik Fabulous

Fryzura: Marzena Bielecka / „Włoski” Salon Fryzur
Produkcja: Małgorzata Budrys

Absolwentka gdańskiego AWFiS, dwukrotna Mistrzyni Polski 
w  surfingu, ponadto uprawia: kitesurfing, windsurfing, SUP, 
wakeboarding, skimboarding, narciarstwo free ride i  tenis. 
Zawodowo: Wiceprezes Export Manager Zakładów Przemy-
słu Cukierniczego “Bałtyk” w  Gdańsku. Udziela się charyta-
tywnie. W  wolnym czasie zajmuje się zwierzętami w  gdyń-
skim schronisku “Ciapkowo”, prowadząc m.in. fanpage na FB 
“Ciapkowa”. W ub. Roku wzięła udział w aukcji na allegro dla 
WOŚP, a lekcja surfing z nią została wylicytowana za 2000 zł.



esteśmy specjalistami od edukacji małego dziecka – tłu-
maczy Helena Grzywacz, dyrektor i  właścicielka szkoły. – 
Mamy holistyczne podejście do ucznia. Stawiamy na równi 
intelekt dziecka, jego rozwój fizyczny i emocje. Edukacja to 
jedno, ale dobre samopoczucie też jest ważne. Uważam, że 
wejście w szkolny świat powinno być łagodne, tak żeby ten 
bardzo młody człowiek nie poczuł się rozczarowany.

W Promyku stawia się na współpracę z rodzicami. Biorą oni udział 
w całościowym wychowaniu ucznia, mają stały kontakt z nauczycie-
lami, są aktywni.

– Większą część naszych pierwszoklasistów stanowią dzieci, które 
chodziły do naszego przedszkola. Dla rodziców i dla nas to bardzo 
wygodne a dla samego dziecka dość ważne, bo cały czas przebywa 
w znanym mu dobrze środowisku – mówi pani dyrektor. – Jednakże 
nowi uczniowie mogą się tu poczuć jak w domu. Dlatego kontakt 
z ich rodzicami jest tak istotny.

Przedszkole, jako jedne z nielicznych w Szczecnie, dwadzieścia 
lat temu wprowadziło w swoje mury język angielski i naukę czytania 
już od 3 roku życia. Szczególnie angielski jest tu na bardzo dobrym 
poziomie.

– Zarówno przedszkole jak i szkoła nawiązały współpracę z Cam-
bridge English Language Assessment co pozwala naszym uczniom 
uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy tworzony przez Uni-
wersytet w Cambridge – wymienia Helena Grzywacz. – Przystąpili-
śmy także do Olimpuska, który organizuje olimpiady, także z języka 
angielskiego i współpracujemy z Erasmusem + w ramach którego 
zagraniczni studenci pracują z  naszymi dziećmi, oczywiście pod 
okiem nauczyciela prowadzącego.

Rozwijanie talentów, indywidualne podejście do każdego dziec-
ka, szkoła zdecydowanie traktuje uczniów jak równych sobie, ota-
czając ich przy tym subtelną opieką. Jednym z takich objawów jest 
działający w  Promyku Klub Kreatywnego Myślenia, prowadzony 
przez szkolnego psychologa.

– To proste: dzieci uczą się samodzielnego myślenia, pracy w ze-
spole a wszystko poprzez realizowanie konkretnych projektów, ta-
kich jak np. praca przy przedstawieniu teatralnym – mówi dyrektor. 
– Te dzieciaki, które wyróżniają się talentem muzycznym mogą rów-
nocześnie prowadzić naukę w działającej w naszych murach szkole 
muzycznej. Mamy klasę fletu, pianina, gitary i skrzypiec, a już zaraz 
rusza wiolonczela i perkusja.

Edukację uzupełnia współpraca z  różnymi instytucjami kultury, 
poprzez organizowanie tam cyklicznych warsztatów, m.in. w Trafo-
stacji Sztuki, Muzeum Narodowym i  kinie Pionier. Do tego lekcje 
wychowania fizycznego, które poza normalnym programem, nasta-
wione są na konkretne specjalizacje.

– Nasze dzieci uczą się gry w piłkę, mają do wyboru karate albo 
taniec, mogą też podszkolić pływanie – zachwala dyrektor. – Jeśli 
chodzi o tę ostatnią dyscyplinę sportową to nasi podopieczni, któ-
rzy nie potrafią jeszcze pływać, uczą się tej sztuki na basenie nale-
żącym do Hotelu Park a reszta uczniów na basenie Wyższej Szkoły 
Morskiej.

Dodać do tego domowe posiłki i przyjemny klimat samej szkoły 
i nazwa Promyk zaczyna nie być przypadkowa.

– Dzieci są ważne, a szkoła to część ich życia. Jesteśmy tu po to, 
by im ten czas jak najbardziej uprzyjemnić. – dodaje z uśmiechem 
pani dyrektor.

j

Łagodna edukacja

To miał być edukacyjny projekt: poszerzenie przedszkola o szkołę podstawową 
z zupełnie nowym podejściem do ucznia. po roku okazało się, że bardzo udany, 

bo pod koniec czerwca odbyło się wręczenie świadectw pierwszej fali szczęśliwych 
pierwszoklasistów. Niepubliczna szkoła podstawowa „promyk szkoła jak Dom” 

ma prosty przepis na sukces.

edUKacja24 

AuTOr: ANeTA DOleGA / FOTO: DANiel reszKe

Promyk Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, tel. 607 226 177, www.szkolapromyk.szczecin.pl



www.facebook/toyotaKozlowskiMieszkaI www.facebook/toyotaKozlowski



motoryzacja26 czym jeżdżĘ?

niezawoDna ToyoTa
W salonach Toyoty można już znaleźć nowy model Avensis. To bez wątpienia jeden 

z najbardziej ekonomicznych modeli japońskiego producenta. W cenie 
jednocześnie otrzymujemy … kosmiczne wyposażenie.

AuTOr: ANDrzeJ Kus / FOTO: ADAM FeDOrOWicz
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owa Toyota Avensis zachwyca elegancją 
i nowoczesnością. Zastosowano w niej wie-
le rozwiązań, których nie spotykaliśmy w po-
przednich modelach – opowiada Jarosław 
Turtoń, kierownik stacji Autoryzowanego 
Dealera Toyota Motor Poland z ulicy Miesz-
ka I. – W pierwszej kolejności do czynienia 
mamy z nowym designem. Przednie reflek-

tory wykonane są w technologii Pure LED, dostępne są nowe wzo-
ry felg aluminiowych, jest nowa paleta koloru lakieru. We wnętrzu 
znajdziemy skórę najwyższej jakości, jest 8-calowy wyświetlacz, 
nowa kierownica obszyta skórą Nappa, kolorowy wyświetlacz mię-
dzy zegarami i wiele, wiele więcej udogodnień.

Testowany model wyposażony jest w dwulitrowy wysokoprężny 
silnik o mocy 143 KM zapewniający doskonałą dynamikę i niezrów-
naną oszczędność paliwa. W mieście zużywa zaledwie 5,7 litra oleju 
napędowego, w cyklu mieszanym 4,6 l, a poza miastem 4 litry.

Kabina gwarantuje nie tylko sporo miejsca dla 5 osób, ale rów-
nież bezpieczeństwo. W  aucie znalazło się mnóstwo systemów 
ostrzegawczych. System wczesnego reagowania w  razie ryzyka 
zdarzenia wyposażony jest w czujnik laserowy i kamerę, które wy-
krywają pojazdy znajdujące się na drodze. Układ ostrzegania o nie-
zamierzonej zmianie pasa ruchu reaguje, kiedy kierowca zaczyna 
zmieniać pas bez uruchamiania kierunkowskazów. Wysyła wówczas 
sygnały dźwiękowe i wizualne ostrzegające o ryzyku kolizji. Kolejny 
system – rozpoznawania znaków drogowych – „czyta” ograniczenia 
prędkości czy zakazy wyprzedzania. Wyświetli wówczas ważne dla 
bezpieczeństwa znaki w zasięgu wzroku kierowcy na zupełnie no-
wym, kolorowym wyświetlaczu TFT.

Nad bezpieczeństwem czuwają także przednie i boczne podusz-
ki powietrzne kierowcy i  pasażera, poduszka kolanowa kierowcy, 
boczne kurtyny powietrzne. Są także czujniki deszczu i zmierzchu. 
Wszystko to znajduje się w standardowym wyposażeniu.

– W  wersji Prestige znajdziemy automatyczną klimatyzację 
dwustrefową, elektryczne regulowane i  podgrzewane lusterka 
zewnętrzne, podgrzewane fotele przednie i podgrzewane wycie-
raczki przedniej szyby czy skórzane siedzenia. Nie może oczywiście 
zabraknąć gniazda Aux-In i  USB. Na wspomnianym 8-calowym 
dotykowym wyświetlaczu możemy odnaleźć funkcje odtwarzania 
MP3, WMA, jest Bluetooth a wszystko to podłączone do 10 głośni-
ków. Standardem jest również precyzyjna nawigacja – podsumowu-
je Jarosław Turtoń.

Gdzie ją można zobaczyć? Autoryzowany Dealer Toyota Motor 
Poland ul. Mieszka I 25B, Toyota Szczecin ul. Struga 17 i Toyota No-
wogard ul. 3 Maja 27b.

n

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI

Toyota Avensis Touring Sports
Pojemność silnika 2000 cm3

Moc silnika 143 KM
Średnie spalanie 4,6 l

Prędkość maksymalna 200 km/h
Cena 139, 900 zł

motoryzacja 27 



albo ja, 
albo laTanie

zawodowo jest kapitanem Boeingów 737 i lata nimi po całej europie. Jego największą 
pasją jest natomiast wykonywanie ekstremalnych akrobacji lotniczych. Do wszystkiego 

doszedł ciężką pracą. Jego celem jest zdobycie mistrzostwa świata w akrobacji 
samolotowej w kategorii unlimited i freestyle. Artur Kielak 

- zawitał na szczecińskim pikniku lotniczym.

AuTOr: ANDrzeJ Kus / FOTO: JArOsŁAW GAszyńsKi

zuje się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, 
bo udało mu się połączyć pasję z pracą. – Mnóstwo 
czasu poświęcam temu, co kocham. Jestem sam, ale 
zupełnie mi to nie przeszkadza – przyznaje 36-letni 
Artur Kielak, pilot samolotowy uprawiający również 
akrobację lotniczą. – Nie wiem co przyniesie przy-
szłość. Nie szukam związku na siłę. Jeśli kogoś po-
znam, mam nadzieję, że nie stanę przed wyborem: 

„albo ja, albo latanie”. Wybór wówczas będzie prosty.
Ceniony wśród pilotów Artur przyleciał na Szczeciński Piknik Lot-

niczy w  przepięknym, wartym 300 tysięcy euro jednoosobowym 
samolocie XtremeAirXA41. Maszyna ta waży 620 kilogramów, wy-
posażona jest w silnik o mocy 315 koni mechanicznych. Napędzana 
paliwem lotniczym Avgas ma trzy zbiorniki: dwa w skrzydłach po 105 
litrów i służący do startu, lądowań i akrobacji centralny – mieszczący 
67 litrów. Z Katowic do Szczecina Kielak leciał zaledwie 85 minut.

– Gdybym chciał zarabiać pieniądze, byłbym teraz w pracy, którą 
wykonuję na co dzień. Od 10 lat lata na Boeingach 737 w liniach 
lotniczych Ryanair. Jestem 5 dni w pracy, później mam 5 dni wol-
nego – powiedział zaraz po wylądowaniu. – Ale jestem tutaj, latam 

c
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i propaguję akrobację samolotową wśród sympatyków lotnictwa, 
bo to kocham. Na szczecińskim pikniku jestem po raz pierwszy, ta-
kie wypady są częścią mojej pasji.

Artur ma na swoim koncie sporo sukcesów: jest Mistrzem Polski 
w akrobacji samolotowej. W 2011 roku, będąc praktycznie amato-
rem, zajął 6. miejsce na Mistrzostwach Europy za trzema Francuzami 
i dwoma Rosjanami, czyli dominatorami w tej dyscyplinie. W ubie-
głym roku w Mistrzostwach Europy we freestyle zajął 4 miejsce. 

– Moim celem jest bycie mistrzem świata w akrobacji we freesty-
le. Wiem, że mogę tego dokonać poprzez ciężką pracę. Do tego 
co teraz mam doszedłem sam, bez niczyjej pomocy. Nie pochodzę 
z bogatej rodziny. Przez lata imałem się różnych zajęć: pracowałem 
przy koszeniu i  udrażnianiu rowów melioracyjnych, byłem nawet 
ochroniarzem na dyskotekach i  kelnerem. Całe życie harowałem 
i wszystko co zarobiłem inwestowałem w siebie. Poświęciłem wie-
le: nie chodziłem na imprezy ani panienki – poświęcałem się pasji 

i dążyłem, by osiągnąć to, co wymarzyłem sobie w dzieciństwie. Ni-
czego nie żałuję.

Pilot przyznaje, że jego pasja wymaga także doskonałej kondycji 
fizycznej. W jej utrzymaniu pomaga mu uprawianie sportów walki. 
Od lat, jego kolejną pasją jest kickboxing oraz krav maga. 

– Wszystko to wymaga sporych nakładów finansowych. Muszę 
pracować i robię to. Dopiero w powietrzu odpoczywam. Zarabiam 
również poprzez sprzedaż samolotów odrzutowych oraz samolotów 
XtremeAir, reprezentując producenta tej maszyny. Marzy mi się, by 
właśnie taki samolot, jakim przyleciałem należał wyłącznie do mnie. 
Byłbym wtedy niezależny. Tego jestem tylko współwłaścicielem. 
Wszystko jednak przede mną. Ważne, by moja pasja rozwijała się, 
bym mógł z radością latać w przestworzach. Osobiście uważam, że 
jest to bezpieczniejsze niż jazda samochodem. Inna sprawa, że po-
trafię wychodzić z każdych powietrznych problemów. Zdarzały się 
nieprzyjemne i niebezpieczne według obserwatorów sytuacje. Dla 
mnie jednak to codzienność i nie ma rzeczy niemożliwych.

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI

Podziękowania dla agencji IN SPE za pomoc przy realizacji materiału



czym jeżdżĘ?

szóstka jak marzenie

W tym samochodzie nie ma przypadku: wszystko jest starannie zaprojektowane, 
wykonane z aptekarską precyzją i prezentuje się niesamowicie.  intryguje już sama 

sylwetka, przyciąga wzrok i sprawia, że momentalnie chcemy wsiąść do tego 
samochodu i jechać nim daleko przed siebie. Mowa o BMW Gran coupe 640d. 

AuTOr: ANDrzeJ Kus / FOTO: ADAM FeDOrOWicz
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iemiecki producent w modelu Gran Coupe 
640 d zastosował trzylitrowy silnik. Znalazły 
się w nim dwie turbosprężarki pozwalające 
wycisnąć 313 KM i 630 Nm momentu obro-
towego. Również osiągi są – delikatnie mó-
wiąc – zadowalające. Sportowy tryb pozwala 
BMW rozpędzić się w zaledwie 5,4 s. do 100 
km/h. Aż trudno uwierzyć, że mamy do czy-

nienia z silnikiem diesla. Tak samo jak trudno uwierzyć w spalanie. 
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wizyty na stacji benzynowej 
będą znacznie częstsze niż przy innych modelach. W rzeczywistości, 
według danych producenta, samochód średnio spala 5l/100 km. 

W „szóstce” zastosowano kilka programów jazdy. Są Comfort 
i Comfort +. Jak sama nazwa wskazuje stawiają one przede wszyst-
kim na wygodę. Eco Pro służy do oszczędzania paliwa. Dzięki niemu 
możemy osiągnąć ten doskonały wynik, jakim jest 5 litrów. Poma-
gają nam m.in. wskazówki ostrzegające przed zbyt mocnym doda-
waniem gazy. 

Jak prezentuje się środek? Bajecznie. Skórzana tapicerka w ko-
lorze kości słoniowej podkreśla finezyjność wykonania. W wyposa-
żeniu natomiast znajdziemy niemal wszystkie możliwe opcje stoso-
wane w autach tej klasy: kolorowy wyświetlacz, aktywny tempomat, 
kamery dookoła auta, regulowane zawieszenie, asystentów znaków 
drogowych, martwego pola, pasa ruchu czy parkowania. Niemal 
każda część ciała chroniona jest poduszkami powietrznymi, a nad 

bezpieczeństwem czuwa dodatkowo inteligentne połączenie alar-
mowe. W razie wystrzelenia poduszki funkcja tego połączenia wysyła 
automatycznie przez zabezpieczony przed wypadkami, wbudowany 
w pojeździe moduł telefoniczny informację o wypadku na infolinię 
BMW – niezależnie od telefonu komórkowego, zarówno w kraju, jak 
i za granicą. Specjalnie przeszkolony pracownik nawiązuje kontakt 
z pasażerami, informuje służby ratownicze i zapewnia opiekę telefo-
niczną – w miarę możliwości w ojczystym języku. Jednocześnie prze-
kazywane są informacje o dokładnej lokalizacji pojazdu i inne ważne 
dane, np. o możliwych obrażeniach, zajętości foteli oraz modelu czy 
kolorze auta. Dzięki temu służby ratownicze mogą odpowiednio 
przygotować się do udzielenia pomocy ofiarom wypadku. Połącze-
nie alarmowe można uruchomić także ręcznie, aby na przykład spro-
wadzić pomoc dla innych uczestników ruchu.

O gadżetach można rozpisywać się godzinami: jest ogrzewane 
koło kierownicy, czujnik ciśnienia w oponach, atermiczna przednia 
szyba, rozsuwany elektrycznie dach szklany, automatycznie ściem-
niane lusterka, nawet aktywne przewietrzanie foteli. Co ważne – 
wszystko potrzebne i z pewnością gwarantujące nie tylko komfort 
jazdy, ale również bezpieczeństwo. 

Cena katalogowa samochodu wynosi 502 300 złotych. Po zaku-
pie możemy liczyć na 24 miesięczną gwarancję, pakiet BMW Se-
rvice Inclusive zapewniający obsługę serwisową oraz Assistance. 
Oferowana jest również atrakcyjna propozycja finansowania BMW 
Finance. 

n

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI

BMW 640d Gran Coupe  
Pojemność 2993 cm

Moc 313 KM
Średnie zużycie paliwa 5l./100 km

Cena 502 300
Gwarancja 24 miesiące
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– Tak się składa, że każdy sezon wygrywa 
inna załoga. Krzysiek Rączka z PKO Leasing 
był w  tej edycji zdecydowanie najszybszy. 
Miał stałą załogę, podniósł poziom swoje-
go żeglowania i wygrał. Team Deloitte był 
bardzo blisko, ale tym razem chyba częst-
sze zmiany w ekipie wpłynęły na ilość błę-
dów i w efekcie na drugie miejsce w sezo-
nie. Walka była bardzo zacięta, różnice na 
mecie bardzo małe, coraz bardziej zaczy-
nają się liczyć szczegóły, a nie tylko opano-
wanie jachtu. Zobaczymy czy PKO Leasing 
jako pierwsi obronią Puchar Przechodni 
w następnym sezonie, na pewno łatwo nie 
będzie, bo start zapowiedziały wszyscy po-
przedni triumfatorzy Ligi.

Kolejna edycja już we wrześniu. Plano-
wane jest rozegranie czterech regat dla 6-8 
załóg. Nowością będą dodatkowe wykłady 
i zajęcia z taktyki na wodzie. Kolejną nowiną 
będzie wyłonienie reprezentacji Szczecina 
czy nawet Pomorza Zachodniego do wiel-
kiego pojedynku z  Biznes Ligą Żeglarską 
z  Sopotu, która wzorem naszej powstała 
w tym roku w Trójmieście.

– Już prowadzimy kolejne rozmowy, aby 
podobną inicjatywę uruchomić na Śląsku. 
Pomysł się przyjął i jest to doskonała forma 
rozrywki, rywalizacji oraz budowania relacji 
wewnątrz firmy. O korzyściach wynikających 
z  promocji i  tzw. networkingu pomiędzy 
przedsiębiorcami nie trzeba wspominać – 
podsumowuje organizator.                       kus

Webasto Szczecin i  bonów na elektronikę 
jachtową od firmy Skaut) i wspólną zabawą 
przy ognisku. Magnolia zajęła 4 miejsce w II 
grupie klasy Open, a w najbliższym sezonie 
popłynie jeszcze na Bornholm, do Kopen-
hagi, Lubeki i  Trójmiasta. Informacji o  rej-
sach można szukać na stronie internetowej 
Centrum Żeglarskiego, które zaprasza mło-
dzież w wieku od 15 lat do sekcji Magnolia 
oraz na rejsy po Morzu Bałtyckim.              kt 
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czerwcu na jeziorze Dąbie odby-
ły się Regaty o  Puchar Magnolii. 

Magnolia to drewniany, szczeciński jacht, 
który w przyszłym roku będzie obchodzić 
50 urodziny.

Jacht został zbudowany w  latach 1965-
66 w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej. Jego 
właścicielem jest miasto Szczecin. Magno-
lia przeszła do historii żeglarstwa po rejsie 
z 1975 r. kpt. Zdzisława Paska do Archan-
gielska (pierwsze od 1917 r. wpłynięcie 
jachtu zagranicznego). W  1978 jednostka 
bez silnika opłynęła Islandię. Startowała 
w  wielu regatach i  zlotach organizowa-
nych w kraju i za granicą. Od 1996 r. bie-
rze udział w  Programie Edukacji Morskiej 
(Szczecińska Szkoła pod Żaglami), służąc 
do szkolenia młodzieży w Centrum Żeglar-
skim. W  zorganizowanych przez Centrum 
Regatach o Puchar Magnolii, które odbyły 
się w dniach 6-7 czerwca w klasie KWR oraz 
OPEN, wzięło udział 17 jachtów. Pogoda 
nie rozpieszczała żeglarzy – upalny, ale 
i  bezwietrzny dzień sprawił, że pierwsze-
go dnia rozegrano tylko 2 z  3 wyścigów. 
Nie popsuło to jednak humoru uczest-
nikom, dla których przygotowano słodki 
poczęstunek i  koncert szantowy zespołu 
Sąsiedzi na pływającej scenie. Niedzielna 
aura pozwoliła na rywalizację, zakończoną 
ogłoszeniem oficjalnych wyników, rozda-
niem nagród (m.in. lodówki jachtowej od 

W

Magnolia 
wciąż w formie

Walka 
do samego końca

akończyła się 4. edycja Szczeciń-
skiej Ligi Regatowej. Kolejna już we 

wrześniu. – Chcemy wyłonić reprezentację 
Szczecina czy nawet Pomorza Zachodnie-
go – zapowiada Maciej Cylupa, organiza-
tor regat.

W Lidze startowały załogi znanych firm 
np. Bilfinger, Pekao Leasing, Deloitte, 
BFC, Unibaltic, VitroLive czy EOL. Można 
więc mówić o  lige biznesu szczecińskiego 
– mówi Maciej Cylupa, organizator regat. 
– Poziom z bardzo amatorskiego w pierw-
szym sezonie podniósł się znacznie. Zało-
gi pływają w  każdych warunkach, używają 
dodatkowych, bardzo trudnych technicznie 
żagli typu spinaker. Różnice w szybkości są 
naprawdę niewielkie.

W 4. edycji walka o  zwycięstwo toczyła 
się do samego końca. Ostatecznie zwycię-
żyła ekipa PKO Leasing.

z

REKLAMA

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
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Houseboatem 
z niemiec do szczecina

Nie trzeba być milionerem żeby wypożyczyć łódź motorową, a warto się do tego 
przymierzyć, bo pojezierze Meklemburskie w Niemczech jest piękne. Na turystów 
czekają świetnie wyposażone mariny, kilometry kanałów i setki zatok nadających 

się do kotwiczenia. ekipa magazynu prestiż spędziła długi weekend 
na komfortowym houseboacie wyczarterowanym z Marina’ club.

AuTOr: izABelA MAGierA / FOTO: eWA KAziszKO

czym pływam?
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PRESTIŻOWY REJS W LICZBACH:
Podróż trwała 5 dni, przemierzyliśmy ok. 220 kilome-
trów (120 mil morskich), płynęliśmy około 8 godzin 
dziennie, pokonywaliśmy 30 mil morskich każdego 
dnia, z średnią prędkością 5 węzłów na godzinę. 

KILKA SŁóW O FIRMIE CZARTEROWEJ
Firma KUHNLE-TOURS została założona w 1981 roku jako agencja oferu-
jąca wypoczynek nad wodą i czarter łodzi. Dzisiaj ponad 130 łodzi nosi 
logo Kuhnle-Tours. Mogą być one czarterowane w pięciu bazach w Niem-
czech, dwóch bazach we  Francji teraz również w  Polsce. Oprócz tego 
firma Kuhnle wspiera rozwój klubów i przystani żeglarskich oraz prowa-
dzimy własną szkołę żeglarską. Jak wspomnieliśmy wyżej jest też produ-
centem czarterowanych przez firmę łodzi - to prawdziwy wodny gigant.
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ojezierze Meklemburskie jest jednym z  pięk-
niejszych regionów w  tej części Europy. Spę-
dzaliśmy całe dnie na wodzie. Mijaliśmy wielkie 
rzeki, wąskie kanały i malownicze jeziora. Dzie-
siątki śluz i zwodzonych mostów. Do tego dzika 
natura, średniowieczne starówki, winnice oraz 
urokliwe miasteczka. 

Wystartowaliśmy z przepięknej mariny w Wa-
ren nad jeziorem Müritz. Tam znajduje się główna baza Kuhnle – To-
urs, firmy która od 1997 roku produkuje we własnej firmowej stocz-
ni, urocze łodzie typu Kormoran i czarteruje houseboaty. Od tego 
roku szczecińska Marina’ Club stała się pierwszą bazą Kuhnle Tours 
w zachodniej Polsce. Marina Müritz to setki houseboatów, jachtów 
i świetna infrastruktura. Na nas czekała 6-osobowa i bardzo komfor-
towa łódź Haines 1070 o nazwie Classee. No po prostu klasa! Mia-
ła 10,5 metra długości, dwie sypialnie z łazienkami, z prysznicem, 
ciepłą wodą i przestronną mesę, w której mieścili się wszyscy na 
wspólnych posiłkach. Była w pełni wyposażona kuchnia z lodówką 
i piekarnikiem. Co najważniejsze, można było nią sterować nie tyl-
ko z wnętrza jednostki, ale też górnego pokładu osłoniętego dasz-
kiem bimini. Ta opcja podobała nam się najbardziej. I to wszystko 
w Niemczech pożyczają bez patentu, wręcz na słowo honoru.

AHOJ KAPITANIE!

Po odbiorze łódki - wyrusza-
my! Na trasie spotykamy prze-
różne jednostki pływające, od 
luksusowych jachtów motoro-
wych, przez autentyczne domki 
na wodzie z dachem i  donicz-
kami w oknach, aż po śmieszne, 
toporne chatki w stylu Robinso-
na Crusoe, które poruszają się 
chyba siłą woli… Do wyboru, 
do koloru. Na początku mamy 
lekki stres, gdyż nie pływaliśmy 
w kanałach samodzielnie na tak 
dużej jednostce, a co chwilę mu-
simy pokonywać śluzy. Już po 
pierwszej godzinie działaliśmy 
niczym zgrany team. Wcześniejszy stres związany z obsługą śluz mi-
nął – wszędzie taktowna obsługa i pomocna ręka współtowarzyszy, 
czy raczej - powinniśmy rzec - współśluzowiczów.

LODZIARNIA NA WODZIE

Od samego początku płyniemy malowniczą trasą Obere Ha-
vel Canal, na którą składają się rzeki, kanały i jeziora. Malownicze, 
to mało powiedziane. Jedynie 200 km od Szczecina znajduje się 
inna kraina, raj dzikiej przyrody. Wszyscy uprzejmi, mili i  uczynni. 
Zaskoczeniem był dla nas pływający hipisowski przystanek zaku-
pu lodów, podawanych przez obsługę w podbieraku na ryby. Co 
za niespodzianka, to wszystko na środku jeziora! Nasza dzienni-
karska żyłka zwyciężyła i  panowie z  pływającej budki Schoellera 
zostali wypytani przez nas doszczętnie. Życzymy im powodzenia.  
Nie obyło się bez dzikich wyścigów z innymi hausboatami. Wyglą-
dało to wyjątkowo komicznie zważywszy, że łódki te nie osiągają 
prędkości większej niż 6 węzłów (niecałe 11 kilometrów na godzi-
nę). Wyprzedzanie trwało z godzinę i okraszone było markowanymi 
groźnymi minami i zaciśniętymi dłońmi na kierownicach, jakby był 
to wyścig na śmierć i życie. A wszystko to w oparach dobrego hu-
moru i dystansu do siebie naszych niemieckich kolegów żeglarzy. 
Na pierwszy nocleg obraliśmy malowniczą marinę w Schwedtsei. 
Obiad w przystaniowej knajpce z lampką winą w promykach zacho-

dzącego słońca dopełnia uczucia rozkoszy i podziwu nad tą piękną 
krainą. Cały następny dzień płyniemy na południe do Zehdenick, 
gdzie znajduje się kolejna baza houseboatów naszego czartero-
dawcy – firmy Kuhnle Tours. Można tu zakończyć wyprawę i zosta-
wić łódź, nie przejmując się powrotem. Tu też spędzamy kolejną 
noc. W Zehdenick mamy okazję podziwiać jedną z najpiękniejszych 
na naszej drodze zabytkowych śluz. Jest też zwodzony most. Ma-
lowniczość malowniczością, ale jak to diabelstwo obsłużyć, skoro 
nasz jacht nie mieści się pod tym mostem? Poranne obserwacje 
wyjaśniają wszystko. Naciskamy przycisk, czekamy, potem wpływa-
my do śluzy, przesuwamy wajchę i wszystko dzieje się samo, a most 
otwiera się, będąc zsynchronizowanym ze śluzą. Genialne. Cały ten 
meklemburski świat wydaje się nam być w harmonii z naturą i czło-
wiekiem, spokojem i pięknem.

WANNA CZY WINDA?

Kolejny etap to kontynuacja podróży kanałami na południe, aż 
docieramy do skrzyżowania z Havel Oder Canal – wodnym duktem 
z  Berlina do Szczecina. Dopływamy nim do ogromnej podnośni 
statków w  Niederfinow. Podnośnia to takie skrzyżowanie wanny 
z windą. Długie na kilkadziesiąt metrów, wypełnione węglem bar-

ki, a  także turystyczne stateczki 
i jachty wpływają do potężnego, 
wąskiego basenu i  wraz z  nim 
zjeżdżają około 40 metrów, by 
po kilku minutach wypłynąć na 
kolejny kanał. Biegamy po kon-
strukcji ciekawscy wszystkiego 
jak dzieciaki i  robimy zdjęcia. 
Niesamowita konstrukcja, po-
kazująca możliwości człowieka. 
Fajne przeżycie! 

W KIERUNKU SZCZECINA 

Na nocleg zatrzymujemy się 
w Marinie w Oderberg. To part-
nerski klub mariny SEJK Pogoń 
Szczecin. To, że jest tam pięknie, 
to już dla nas żadne zaskocze-

nie. Rano czeka na nas kawa i świeże bułki (to drugie to standard 
w  niemieckich marinach) i  bardzo sympatyczny bosman! Żartom 
nie ma końca. Czy ktoś mówił, że Niemcy nie mają poczucia humo-
ru? Kochamy Marinę Oderberg! Rano wpływamy w Odrę i kieru-
jemy się na Szczecin. Obieramy jej zachodnią odnogę – mniejszą 
i bardziej malowniczą, ale przede wszystkim spokojniejszą. Prosty 
kanał ciągnie się w nieskończoność, mijamy czasem barki, których 
wcześniej nie widzieliśmy. Co ciekawe, wszystkie pod polską ban-
derą, przewożą węgiel i złom, więc na własne oczy przekonujemy 
się, że Szczecin jednak korzysta ze swojego położenia geograficz-
nego. Korzyść z  bliskości Berlina wbrew opiniom malkontentów 
jednak istnieje!

Mijamy urokliwe niemieckie miejscowości – Schwedt, Gartz i Me-
scherin. Dopływamy powoli do Polski, granica jest dla nas, wodnych 
turystów, wręcz niewidoczna. Dostrzegamy, że to już Polska, prze-
pływając przez Siadło Dolne i Kurów. Polskie zakątki też są piękne! 
Wieczorem docieramy do Szczecina, miasta ponoć skomunikowa-
nego z morzem tramwajami. Zahaczamy o Bulwary Nadodrzańskie, 
gdzie świętujemy przybycie i  szpanujemy naszym houseboatem. 
Noc spędzamy w Marina’ Club, nad jeziorem Dąbie. Jest ciepło, kli-
matycznie i biwakowo. Kumkają żaby, karmimy podpływające kacz-
ki–żebraczki i świętujemy przybycie w typowy, żeglarski sposób… 
To był piękny rejs i piękne wody! A tak blisko od Szczecina, kto by 
pomyślał.

p

Więcej informacji o czarterach hausboatów: www.marina-yachting.pl
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FORMALNOŚCI
Po  dokonaniu rezerwacji bę-
dziecie poinformowani na temat 
oferowanych tras żeglugowych, 
obowiązujących przepisów. Przy 
rezerwacji szlaków znajdujących 
się na terenie Niemiec otrzyma-
cie przewodnik, który wliczony 
jest w cenę rezerwacji.

ODBIóR ŁODZI
W bazie odbywa się krótkie przeszkolenie. Obsługa dostarcza 
informacji dotyczących lokalizacji szlaków żeglownych oraz ob-
sługi łodzi. Przekazuje także dokumenty potrzebne do  nawi-
gacji. Wypożyczenie barki mieszkalnej nie wymaga żadnych 
uprawnień.



Lato to idealny czas na to, by usiąść w ogrodzie, na działce lub 
na tarasie i  upichcić coś smacznego na grillu. Co najważniejsze, 
grillowanie to nie tylko sposób na przygotowanie przysmaków 
cieszących podniebienie, ale również doskonały pomysł na chwilę 
relaksu po ciężkim dniu!

Czas na grilla!

www.eintopf.pl
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wołowina 
z GriLLa 
z Pesto 
z orzeszkÓw 
PistacjowycH

Składniki:
• 500 g wołowiny, my 
   użyliśmy rostbefu, 
   możecie użyć też łaty
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• sól
• pieprz
 
Pesto:
• 1 szklanka obranych 
   orzeszków pistacjowych
• 1  ząbek czosnku
• skórka starta z 1 cytryny
• 1/4 szklanki posiekanego szczypiorku
• 3/4 szklanki oliwy z oliwek
• sól (jeśli używacie orzeszków solonych, 
   uważajcie z jej ilością)

Przygotujcie pesto. Zmiksujcie wszystkie jego składniki dolewając powoli oliwę. 
Rozgrzejcie grill lub patelnię grillową. Nasmarujcie mięso oliwą. Smażcie ok. 3 min 
z każdej strony (w zależności od grubości mięsa, nasz miał ok. 2,5 cm). Dopiero po 
smażeniu posólcie i  popieprzcie. Odstawcie, żeby wołowina odpoczęła. Pokrójcie 
w plastry, my dla potrzeb zdjęcia zrobiliśmy to odwrotnie. Zróbcie to w poprzek włó-
kien mięsa, wtedy mięso będzie delikatniejsze. Polejcie kawałki wołowiny pesto.



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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kaLmary z GriLLa

Składniki:
• 2-3 średniej wielkości tuby 
   kalmarów, pokrojonych w krążki
• sól
• pieprz cytrynowy
• sok z limonki
• oliwa
• natka pietruszki

Kalmary posólcie i popieprzcie, odstaw-
cie na chwilę do lodówki. Nabijcie krąż-
ki na patyczki do grillowania. Rozgrzej-
cie patelnię grillową, kalmary smażcie 
ok. 4 minut z każdej strony. Wyłóżcie na 
talerze, skropcie sokiem z limonki, oliwą 
i posypcie natką. Smacznego!



restauracji Buddha o nasze dobre sa-
mopoczucie zadbał szef kuchni Pho-
chai Phohthatsong. Zaserwował nam 
danie najbardziej popularne w  re-
stauracji i danie uważane za sztanda-
rowe w Tajlandii. Oba spełniły swoje 
zadanie.

– Fenomen kuchni tajskiej polega 
na tym, że Tajowie potrafią zachować balans między smakami – 
tłumaczy Łukasz Żak, menager restauracji. – Wykorzystują każdy 
z nich: słodki, ostry, kwaśny, słony i gorzki. Od ręki kucharza zależy 
jak zostaną rozłożone w potrawie i który smak będzie dominują-
cy.

W tajskiej kuchni bezsprzecznie pierwsze skrzypce grają przy-
prawy. To od nich zaczyna się przygotowywanie posiłku. Kolen-
dra, chilli, bazylia tajska, która od powszechnej różni się smakiem, 
limetka kaffir, kuzynka tradycyjnej cytryny bardziej orzeźwiająca 
niż kwaśna, galangal, czyli tajski imbir, mleczko kokosowe, trawa 
cytrynowa, kolendra, kurkuma i wiele innych magicznych składni-
ków tworzy tę oryginalną kuchnię.

– Na tę fascynującą różnorodność mają wpływ inne kultury, 

bowiem Tajlandia poprzez swoje położenie znajduje się w tyglu 
kulturowym – mówi Łukasz Żak. – Czuć tu wpływy kuchni muzuł-
mańskiej, chińskiej, malezyjskiej i  indyjskiej. Tajowie to wszystko 
mieszają i  wymyślają nowe smaki. I  co bardzo ważne, wszystkie 
przyprawy i składniki w ich potrawach są zawsze świeże.

Niezależnie od tego jakie danie wybierzemy to dwie rzeczy 
w kuchni tajskiej uważane są za absolutną podstawę. Jedną z nich 
jest ryż, drugą curry.

– Tajowie szczególnie ukochali sobie ryż jaśminowy, który ma 
kwiatowy aromat – wyjaśnia menager restauracji. – Pasta curry wy-
stępuje w trzech a nawet czterech kolorach, różni się oczywiście 
stopniem ostrości i przyprawami. Moim faworytem jest massaman 
curry, które ma brązowy kolor i  jest najbardziej łagodne z pozo-
stałych. Słodkawy smak zawdzięcza m.in. słodkim ziemniakom, 
orzechom nerkowca i cebuli. Jest naprawdę pyszne.

W Tajlandii są trzy rodzaje kuchni: szlachetna, uliczna i uboga. 
W  samej kuchni szlachetnej znajduje się tysiące przepisów, ale 
to co najlepsze i najciekawsze jest na ulicy. Kucharze z tej części 
świata potrafią chyba wszystko, na pewno jedno: sprawić byśmy 
byli szczęśliwi. Dzięki tej kuchni zrozumieliśmy, że jedzenie jest po 
prostu piękne.

w

tygiel smakóW

Wobec niej trudno być obiektywnym. Jest kwintesencją tego, co w kuchni azjatyckiej 
najlepsze. Nie bez powodu uważana za jedną z najlepszych na świecie. Kuchnia 

tajska wywołuje prawdziwą radość na podniebieniu, jest tak dobra, 
jak piękny jest kraj z którego pochodzi.

KUlinaria40 
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Kaeng Daeng Ped, czyli kaczka na ostro w czerwonym curry i 
z liczi

Przebój wśród gości restauracji. Znakomite połączenie ostrego 
smaku ze słodkim. Kaczka, podawana w kawałkach jest pieczona 
m.in. w ostrej bazylii (horapha) i liściach kaffiru, czyli limetki. Tajska 
bazylia ma anyżkowy posmak i często stanowi dodatek do czerwo-
nego i zielonego curry. W skład curry, z którym podajemy kaczkę, 
znajduje się m.in. czerwone chilli i czosnek. Choć sama kaczka ma 
ostry smak to wspaniale przełamują go słodkie owoce liczi. Do Ka-
eng Daeng Ped zawsze podaje się ryż, w tym przypadku jaśminowy, 
podstawę każdej kuchni azjatyckiej.

Pad Thai Kung, czyli makaron ryżowy z krewetkami tygrysimi
Siłą tego tradycyjnego dania jest jego prostota. Niby makaron 

z krewetkami, który występuje w wielu kuchniach świata ale Tajowie 
jak to oni, robią to po swojemu. W przypadku ich kuchni cała magia 
tkwi w przyprawach i dodatkach, bowiem tę jedną potrawę może-
my zjeść na kilka sposobów i smakuje ona zawsze inaczej. Wśród 
tych magicznych składników znajdziemy, m.in. pastę tamaryndową, 
która daniu doda słodko – kwaśnego smaku, sos rybny uzyskiwa-
ny ze sfermentowanych solonych ryb, używany zamiast soli, cukier 
palmowy, który od białego różni się tym, że jest bardzo zdrowy, 
orzechy nerkowca czy zielony groszek. To danie jest bardzo lekkie, 
niskokaloryczne i dobre dla początkujących smakoszy tajskiej kuch-
ni. Występuje także w wersji z kurczakiem.

KUlinaria 41 
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toś słusznie porównał chleb do miłości. Jedno 
i  drugie, by urosnąć potrzebuje dużo ciepła. 
Wierzono też, że ciasto chlebowe posłużyło 
Bogu jako surowiec do stworzenia kobiety. 
Traktowano go jako materię pośredniczącą 
w  kontaktach ludzi ze światem boskim, stąd 
szacunek dla niego, celebrowany po dziś dzień. 
Stół bez leżącego na nim bochenka chleba? To 

niekompletna sytuacja.

Jego istnienie zawdzięczamy Egipcjanom. Zakwas do jego upie-
czenia wynaleziono ok. 2000 roku p.n.e. Była to zmielona pszenica 
zmieszana z sokiem z winogron wystawiona na działanie słońca. 
Z tej mieszanki pieczono chleb, który później był składany w ofie-
rze bogom. Do Grecji i Italii chleb trafił między 500 a 100 rokiem 
p.n.e. W Polsce zadomowił się na stałe dzięki Władysławowi Chro-
bremu, który dał się najpierw oczarować jego zapachowi a później 
walorom smakowym. Chleb naszych przodków przypominał raczej 
podpłomyk lub spód od pizzy. Bochenkowy kształt będący mie-

K

mąka, Woda 
i dużo miŁości

„patrzę na matkę i na innych ludzi i uczę się od nich cieszyć się drobiazgami 
i błahostkami, ładną pogodą, powietrzem, dobrze upieczonym chlebem” - pisał edward 

stachura i jakoś trudno mu nie przyznać racji. Ładna pogoda niekoniecznie musi być 
wyznacznikiem szczęścia, ale bez powietrza trudno żyć - tak jak bez chleba. 
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szanką mąki zbożowej, wody i np. drożdży to czasy późniejsze.
Aktualnie rodzajów chleba mamy bez liku, ale i  tak najbardziej 

smakuje nam ten tradycyjny, jak chleb będący dziełem piekarzy 
z piekarni Asprod. Powstaje z polskiej mąki, jest świeży, ma chru-
piącą skórkę. Pajda takiego chleba posmarowana grubo masłem 
to czysta rozkosz. Najlepsze jest pieczywo na naturalnym zakwasie. 
Pachnie dzieciństwem… Każdy może tu znaleźć coś dla siebie, za-
równo wielbiciele białego, jak i ciemnego pieczywa. Chleb razowy 
-jego wersji też jest kilka. Za absolutny przebój można uznać ten 

wyrabiany z dodatkiem naturalnego miodu i drugi z pestkami dyni, 
bardzo oryginalny w smaku.

Przez wieki świat się zmieniał, a wraz z nim… chleb. Wariacji na 
jego temat jest bardzo wiele, do mąki można dodać wiele rodzajów 
ziaren. W piekarni Asprod znajdziemy bochenki z otrębami pszen-
nymi, ziarenkami słonecznika, siemieniem lnianym czy też płatkami 
owsianymi. Każdy chleb wygląda inaczej i też różni się smakiem. Do 
wyboru do koloru. A wypieki są naturalne, bez ulepszaczy. To taki 
prawdziwy chleb.

www.asprod.com.pl 
facebook.com/asprodnaturalnie
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w menu Sake możemy wyczytać, że 
świeżość to nieodzowny element 
serwowanych przez Państwa dań. 
W jaki sposób o nią dbacie?

Zaufanie, jakim obdarzyli nas nasi goście, zobowiązu-
je. Dlatego od ponad 10 lat dbamy o jakość serwowanych 
dań i przygotowujemy je tylko z najświeższych produktów. Ich stan 
sprawdzamy osobiście, ponieważ sami zajmujemy się dostawami. 
Mięsa, owoce morza, ale także owoce i warzywa sprowadzamy od 
sprawdzonego importera. Poza tym, wszystkie potrawy przygoto-
wywane są bezpośrednio przed spożyciem, nawet na oczach na-
szych gości, bądź tuż przed dostawą na miejsce wskazane przez 
klienta. Ten sam smak, kolory i  kształty 
podawanych dań oraz atmosfera wnętrza 
restauracji sprawiają, że goście chętnie do 
nas wracają. Miło nam, że doceniają Sake 
za trzymanie niezmiennie wysokiego po-
ziomu przez wszystkie lata. 

Wszyscy wiemy, że za jakość trzeba 
płacić. Co robicie, żeby zmniejszyć cenę 
i poszerzyć ofertę, nie obniżając standar-
du?

Doświadczenie, jakie zebraliśmy, przy-
gotowując dania kuchni japońskiej, po-
zwala – i to bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów – poszerzyć ofertę o kuchnię tajską. Nie musimy obarczać 
nimi naszych gości. Współpraca ze sprawdzonym importerem z Nie-
miec, u którego zaopatrujemy się w towar nie tylko wyższej jakości, 
ale i tańszy o 20-30%, niż u polskich dostawców, pozwala nam kon-
kurować jakością, bez zawyżania cen. Chcemy, aby nasi klienci czuli 
się w Sake komfortowo i mogli spożyć słuszne porcje w maksymal-
nie korzystnych cenach. W  ramach kuchni tajskiej zapraszamy na 
tajskie sajgonki, ostro-kwaśną zupę Tom Yum Kung i rozgrzewającą 
zupę z mleczkiem kokosowym Tom Kha Kai, a przede wszystkim na 
specjalność szefa kuchni – kociołek tajski. 

Zgodnie z hasłem „Więcej niż sushi” w Sake zaszło 
ostatnio wiele zmian. Do oferty wprowadzono m.in. 
japoński specjał – Teppanyaki grill. Na czym to pole-
ga?

Teppanyaki grill to tradycyjny, ekskluzywny i niezwy-
kle widowiskowy sposób przygotowywania potraw na 

żywo przed klientem. Grillowane posiłki powstają z najświeższych 
produktów – owoców morza, mięs i warzyw wzbogacanych ryżem 
lub makaronem oraz deserem. To prawdziwa uczta dla oczu i pod-
niebienia, którą warto się delektować, ale także oryginalny pomysł 
na biznesowe spotkanie czy integrację w  gronie znajomych lub 
rodziny. Na Teppanyaki zapraszamy od poniedziałku do piątku od 

godz. 17 i w weekendy od godz. 14. Na 
dobry początek wprowadziliśmy rabat 
50%, więc warto skorzystać z okazji i spró-
bować, jak inaczej może smakować japoń-
ska kuchnia.

KOCIOŁEK PO TAJSKU 
Zdrowy i pyszny posiłek, przygotowany 

bez dodatkowego tłuszczu i  tak szybko, 
żeby składniki zachowały swoją wartość 
odżywczą i  witaminy. W  kociołku goto-
wane 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 orzecho-
wym. Czas oczekiwania: minimum 1 godzina lub mniej po wcze-
śniejszej rezerwacji. Danie dla minimum 2 osób.

DOSTęPNE ZESTAWY:
– mięsny: kurczak, jagnięcina, wołowina z dodatkiem makaronu 

ryżowego, kapusty pekińskiej i tofu
– mięsny z owocami morza: kurczak, jagnięcina, wołowina, duże 

krewetki, łosoś, kalmary z dodatkiem makaronu ryżowego, kapusty 
pekińskiej i tofu

Szczecin, al. Piastów 1, tel. 91 484 36 18, www.sake.szczecin.pl, facebook.com/RestauracjaSake

uczta dla oczu, niebo na języku

Miłośnicy kuchni azjatyckiej doskonale wiedzą, jaki to raj dla podniebienia i uczta dla oczu. 
Nie wszyscy mają jednak świadomość, że taka przyjemność nie musi być mocno 

odczuwalna dla kieszeni. Dlaczego dobra kuchnia tajska wcale nie musi być 
bardzo droga i o tym, że japońska kuchnia to znacznie więcej niż sushi, 

opowiada yuanming Wang, właściciel restauracji sake. 

Restauracja

KUlinaria44 
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MoDnIe 
i KOBiecO 

W spOrTOWyM 
sTylu

ODzież: KOleKcJA 
NiKe lATO 2015



odzież: koLekcja adidas 
oriGinaLs Lato 2015

moda 47 

Fitnesstrening.pl to jedyny, internetowy sklep sportowy dla kobiet w Polsce. Swoim klient-
kom oferuje ubrania, buty i akcesoria z kolekcji renomowanych marek Nike, adidas, Reebok 
i  adidas by Stella McCartney, które pozwalają poczuć się modnie i  komfortowo podczas 
aktywności. Bogaty wybór krojów, kolorów i nowoczesny design sprawią, że każda kobieta 
znajdzie strój dopasowany do jej indywidualnych potrzeb. Dostępny asortyment sprawdzi 
się nie tylko na treningu, ale będzie doskonałym uzupełnieniem codziennego ubioru.

Od 1 lipca do 31 sierpnia najmodniejsze kolekcje sportowe będzie można kupić w skle-
pie internetowym fitnesstrening.pl oraz w sklepie firmowym w Szczecinie z rabatem -15% 
na hasło: mini. Regulamin akcji znajduje się na stronie: www.fitnesstrening.pl/mini
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ODzież: KOleKcJA ADiDAs 
By sTellA MccArTNey 
WiOsNA/lATO 2015
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ODzież: KOleKcJA ADiDAs 
WOMeN lATO 2015

www.fitnesstrening.pl 
Grupa sport club 

ul. Łukasińskiego 114 
71-215 szczecin

Foto: Joanna Jaroszek 
stylizacja: www.fitnesstrening.pl 
Produkcja sesji: Miseko 
modelka: Klaudia ungermann 
auto: model Mini Cooper 
www.bonkowscy.mini.com.pl 



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.

Konrad Kijak jest dyrektorem ds. han-
dlowych i administracji Grupy Polmo-
tor. Szczęśliwy małżonek. Właściciel 
buldoga angielskiego. Uwielbia jeź-
dzić na nartach. Fan starych amery-
kańskich aut.

Arkadiusz Prajs, projektant
mody męskiej
Szyk i klasyczna elegancja w każdym 
calu. Podoba mi się czarny garnitur 
z granatową poszetką i biała koszula. 
To zestaw obowiązkowy w szafie każ-
dego eleganckiego mężczyzny, co 
w odniesieniu do wykonywanego za-
wodu Konrada jest zrozumiałe. Cieszy 
mnie to, że nasz bohater nie boi się 
odważnych kolorów, co widać po ko-
szuli, skarpetkach i butach w codzien-
nym stroju. Świetnie dobrane dodatki. 
Porządek i  przejrzystość w  stylizacji 
pana Konrada świadczą o równie upo-
rządkowanym charakterze.



Kasia Hubińska,
projektantka mody damskiej
Pani Karolina jest bardzo ko-
bieca i  młodzieńcza. To oso-
ba świadoma swoich atutów. 
Piękne nogi eksponuje spod 
pięknej, kwiecistej sukienki. 
Do tego dobrze dobrane buci-
ki, kwiat, kolczyki a nawet kolor 
paznokci. Druga stylizacja to 
elegancki kostium w nowocze-
snym wydaniu. Do tego sub-
telne dodatki w kontrastowym 
czarnym kolorze: bransoletka, 
pierścionek, wisior i  sandały. 
Wszystko jest świeże i pogod-
ne. Bardzo mi się podoba.

Karolina Kędzierska pracuje w  Klinice Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych jako adiunkt. Jest specjalistą chorób we-
wnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej a w 2014 roku zro-
biła habilitację. Członek Klubu Rotary Szczecin Center, działa chary-
tatywnie. Bardzo lubi modę, ale nie jest snobką. Uważa, że ani zawód 
ani wiek nie powinny ograniczać kobiet w wyrażaniu swojego stylu 
np. ubiorem. Jej ikoną stylu jest Sandra Bullock.

Kolację dla naszych bohaterów ufundowała 
Restauracja Mała Tumska, ul. Mariacka 26
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z pOlA 
NA WyBieG

Chervo jest prestiżową marką odzie-
ży sportowej, cenioną i noszoną przez gol-
fistów na całym świecie. Jej oryginalność 
polega na tym, że łamie sztywne kanony 
mody golfowej, łącząc klasyczny design, 
włoskie materiały i  bogatą kolorystykę 
w  jedną dobrze skrojoną całość, na tyle 
uniwersalną, że projekty od Chervo moż-
na nosić także na co dzień. Najnowsza ko-
lekcja przyprawi o zawrót głowy nie tylko 
doświadczonych zawodników. Tego lata 
stawiamy na intensywne kolory oraz ro-
mantyczne pastele. Stylowe koszulki polo, 
kraciaste spodnie, daszki, paski a  nawet 
rękawiczki pozwolą wyróżnić podczas nie-
jednego turnieju, ale będą ozdobą także 
poza nim. Zmieniające się trendy spra-
wiają, że klasyczne białe polo przestaje 
być modową wizytówką golfisty. To jeden 
z najbardziej stylowych sportów, który ob-
serwuje to, co się dzieje w świecie mody 
i przemyca to na własny grunt lub raczej 
pole, co czyni go jeszcze bardziej wyjątko-
wym.                                                               ad
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oraz to bardziej innowacyjne technologie i nowoczesne 
rozwiązania sprawiają, że medycyna estetyczna nie jest 
już postrzegana przez pryzmat toksyny botulinowej czy 
wypełniaczy. Nad wyraz powiększone usta, nienaturalne 

twarze całkowicie pozbawione mimiki to obraz, którego unikają 
świadome pacjentki. W tej dziedzinie nie chodzi jedynie o upięk-
szanie, ale również o korektę defektów urody, która niejednokrot-
nie niesie za sobą również zmiany wewnętrzne. 

Mamy okazję spotkać i porozmawiać z pacjentką dr Piotra Za-
wodnego z Kliniki Zawodny Estetic. Proszę 
opowiedzieć kilka słów o tym jak się Pani 
znalazła w gabinecie medycyny estetycznej 
i z jakim zamiarem zmierzała Pani do tego 
miejsca.

Do Kliniki dr Zawodnego trafiłam w 2010 
roku. Pomimo mojego młodego wieku moja 
twarz wyglądała na przemęczoną i niestety o 
wiele starszą niż w rzeczywistości. Miałam za-
siniałe worki pod oczami, które tak napraw-
dę codziennie odbierały mi chęć do życia. 
Mój wygląd zewnętrzny zdecydowanie wpły-
wał na moje złe samopoczucie. Trafiłam do doktora Zawodnego z 
polecenia i była to jedna z ważniejszych i bardziej trafnych decyzji 
w moim życiu. Podczas wizyty konsultacyjnej doktor ustalił dla mnie 
terapię oraz szczegółowo omówił plan działania. Powiem szczerze, 
że z mojej strony była to prawdziwa walka o siebie, wymagająca 
przełamania bariery strachu przed nieznanym dotąd światem za-
biegów. 

Pani Grażyno czy obawiała się Pani czegoś przed rozpoczęciem 
zabiegów? Czy zabiegi, które miała Pani wykonywane były bole-
sne? 

Tak jak wspomniałam przed wykonaniem zabiegu otrzymałam in-

formacje jak będzie przebiegał cały proces regeneracji, więc nie była 
to dla mnie żadna niespodzianka. Podstawą dla mnie była i nadal 
jest istota zaufania w relacji pacjent – lekarz. Proszę mi uwierzyć, że 
nie jest łatwo oddać swoją najważniejszą wizytówkę, jaką jest twarz 
w drugie ręce. Doktor podczas konsultacji wywarł na mnie bardzo 
dobre wrażenie. Doświadczony specjalista, mający wizję poprawy 
tego, co najbardziej mi przeszkadzało w życiu. Nić zaufania, pojawiła 
się już przy pierwszym spotkaniu. Dlatego postawiłam wszystko na 
jedną kartę i zaufałam. Atmosfera, ludzie którymi zostałam otoczo-

na w tym gabinecie sprawiła, że czułam się 
komfortowo i bezpiecznie przed, w trakcie 
i po zabiegach. Samo wykonanie nie było 
bolesne, ponieważ zostałam odpowiednio 
znieczulona dzięki czemu zabieg przebiegał 
w komfortowych warunkach. Okres gojenia 
po tych zabiegach wynosił kilka dni.

Czy gdyby miała Pani możliwość podję-
cia decyzji ponownie, to czy byłaby taka 
sama?

Oczywiście, nie zawahałabym się ani 
przez chwilę. Doktor Piotr Zawodny wyko-

nał mistrzowską robotę, znacznie niwelując mój problem. Dzięki 
temu zmieniłam postrzeganie świata, ale przede wszystkim siebie. 
Do momentu rozpoczęcia terapii nie byłam pewna siebie, twarz 
nieustannie zasłaniałam włosami. Dziś jestem zupełnie inną osobą, 
czuję się piękna, teraz nie rozstaję się z uśmiechem. Przede mną 
jeszcze jeden zabieg na który czekam z niecierpliwością – lasero-
wa korekta górnych powiek. Pierwszy dzień w Klinice zaowocował 
u mnie zmianą na wszystkich płaszczyznach. Od siebie chciałabym 
z  tego miejsca serdecznie podziękować doktorowi za opiekę, 
wsparcie, profesjonalizm jaki otrzymałam z jego strony.

Dziękuję za rozmowę

zdrowie i Uroda56 
prezentacja

W chwili obecnej medycyna estetyczna to prężnie rozwijająca się gałąź medycyny. 
Bezoperacyjne liftingi, odmładzanie, zamykanie naczyń,  usuwanie przebarwień, 

blizn potrądzikowych to tylko wąski zakres tej dziedziny.

medycyna estetyczna 
W sŁużbie Piękna - metamorFoza
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Kupuj soczewki kontaktowe
ACUVUE® z fi ltrem UV i odbieraj kosmetyki 

LE PETIT MARSEILLAIS® w prezencie*
ACUVUE® z fi ltrem UV

LE PETIT MARSEILLAIS®

Zadbaj 
o siebie latem!

Wszystkie soczewki kontaktowe marki ACUVUE® posiadają fi ltr UV, który pomaga chronić rogówkę i wnętrze gałki ocznej przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Soczewki  kontaktowe z  fi ltrem  UV NIE  zastępują okularów 
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PIĘKNO SUBTELNIE MALOWANE

„Ciało ludzkie jest najwrażliwszym, jedynym 
źródłem wszelkiej radości, wszelkiego bólu i wszelkiej prawdy..."

Gest u kobiety, wieczną inspiracją.

ul. Nowowiejska 1E, 71-219 Szczecin – Bezrzecze, medimel.szczecin@gmail.com, tel.+48 91 818 04 74, www.plastyka-powiek.pl



brew powszechnej opinii ból po zabiegu po-
większenia piersi nie musi być duży. Doktor 
Katarzyna Ostrowska-Clark przez lata praktyki, 
widząc jak kobiety zmagają się z bólem po ope-

racji, zastanawiała się jak go zminimalizować. 
- Po wielu rozmowach wraz z moim kolegą anestezjologiem To-

maszem Nikodemskim opracowaliśmy metodę, która sprawia, że 
pacjentki nie odczuwają dużych dolegliwości bólowych po ope-
racji i  szybko wracają do nor-
malnej aktywności – wyjaśnia 
dr Ostrowska-Clark. 

Jak to działa? Implant 
umieszczany jest bezpośred-
nio pod mięśniem. Wybór ta-
kiej lokalizacji jest najkorzyst-
niejszy. Pacjentka, która ma 
implanty pod mięśniem może 
karmić piersią, implanty w  tej 
lokalizacji nie przemieszczają 
się i  mogą służyć na długie 
lata. Ten rodzaj operacji wią-
że się jednak z  oddzieleniem 
mięśnia od żebra, co daje 
dużą rozległa ranę poopera-
cyjną, a co za tym idzie wiąże 
się ze sporym bólem po za-
biegu.

- Podczas operacji, chociaż 
pacjentka jest pod narkozą, 
bodźce bólowe są przewo-
dzone z  miejsca operowane-
go poprzez układ nerwowy 
do mózgu. Prowadzi to do 
uwrażliwienia układu nerwo-
wego i  utrwalenia odczuwa-
nia ból po operacji.Organizm 
po prostu ból „zapamiętu-
je”.  Prowadzi to do silniejsze-
go i  dłuższego odczuwania 
dolegliwości. Ból ma to do 
siebie, że narasta lawinowo, 
czyli jak już zacznie boleć to do przerwania tego bólu potrzeba 
bardzo silnych środków przeciwbólowych  np. opiatów – opowia-
da dr Ostrowska-Clark. - Niewystarczające leczenie bólu ostrego 
może prowadzić do powstania bólu przewlekłego. Stosowana 
przez nas blokada nerwów w obrębie klatki piersiowej ogranicza 
proces przewodzenia bodźców i  powstawania pooperacyjnych 

objawów bólowych. Wykonuje się to podając leki przeciwbólowe 
przez cewniki założone do opłucnej. Dzięki temu ból tworzy się 
dużo wolniej i co najważniejsze nie narasta po wybudzeniu, gdy 
narkoza przestaje działać. Oczywiście wszystko się odbywa pod 
pełną kontrolą lekarzy.

Warto także dodać, że podczas zabiegu pacjentka uśpiona 
jest płytko, oddycha samodzielnie, a po zabiegu natychmiast się 
wybudza i nie odczuwa skutków ubocznych związanych z narko-

zą. W  konsekwencji bardzo 
szybko wraca do formy. Prak-
tycznie pacjentki już dobę po 
zabiegu mogą wykonywać 
normalne czynności takie jak 
np. mycie włosów.  

- Takie wielokierunkowe 
leczenie bólu jest zgodne 
z  najnowszymi osiągnięciami 
w  dziedzinie opieki około-
operacyjnej. Mam tu na myśli 
program przyspieszonej re-
konwalescencji pooperacyj-
nej (ERAS) – uśmiecha się dr 
Ostrowska-Clark

Warto także dodać, że 
w  Medimelu stosowane są 
implanty Motiva, które stano-
wią najbardziej innowacyjną 
grupę implantów dostęp-
nych na rynku. Są wyjątkowo 
elastyczne, co ułatwia ich 
włożenie oraz umożliwia wy-
konanie mniejszego nacięcia. 
Poza tym, nanotechnologia 
powłoki implantu zmniejsza 
ryzyko powstawania przy-
kurczającej torebki łącznot-
kankowej. Pomimo okrągłej 
formy implanty dzięki spe-
cjalnemu żelowi układają się 
jak nasze naturalne piersi. 
Dodatkowo zastosowano 

w nich nowatorską technologię, która pozwala „zeskanować” im-
plant. Pacjentka w związku z tym nie musi posiadać dokumentacji 
papierowej, ponieważ w każdej chwili można odczytać informa-
cję o  implancie: datę produkcji numery seryjne oraz dokładne 
wymiary implantów. Wszystkie informacje zapamiętywane są 
w bazie danych.

w

praktycznie każda kobieta marzy, by mieć piękny biust. Nic dziwnego, że operacja 
powiększenia piersi należy do najbardziej popularnych zabiegów estetycznych 
na świecie. Temat rodzi ogromne emocje i kojarzony jest z dużą bolesnością 

oraz długą rekonwalescencją. Ten zabieg wcale nie musi tak boleć 
- przekonuje dr Katarzyna Ostrowska-clark z kliniki Medimel. 

imPlanty Piersi 
to nie musi boleć

AuTOr: izABelA MAGierA / FOTO: Jerzy BeDNArsKi
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spółczesna stomatologia oferuje różnorodne 
sposoby leczenia: od uzupełnienia braków zę-
bowych, przez drobne korekty, po zmianę kolo-
ru, wielkości i kształtu zębów. 

– Duża grupa pacjentów obawia się poddawać specjalistycz-
nym zabiegom, ponieważ boją się bólu – mówi dr n. med. Marek 
Froelich z  Dental Implant Aesthetic Clinic, mieszczącym się na 
szczecińskim podzamczu. – Pamiętamy gabinety stomatologicz-
ne z  początku lat 80., kiedy nie było tylu możliwości, a  najpo-
pularniejszą metodą leczenia było usunięcie zęba. Te czasy już 
minęły. 

W osiągnięciu upragnionego efektu można zastosować wybiela-
nie, korony, licówki lub implanty. Każda z tych metod jest bezpiecz-
na. Pacjent w trakcie zabiegu oraz wiele miesięcy po jest pod stałą 
opieką lekarza prowadzącego. Jedną z  najprostszych metod jest 
wspomniane wybielenie zębów. 

– W  naszej klinice korzystamy z  systemu Beyond, który jest 
w  100% bezpieczny i  skuteczny oraz gwarantuje natychmiastowy 
efekt – wymienia dr Froelich. – Pacjentom, którym mimo wybielania 
nie odpowiada kolor zębów, ich długość lub kształt możemy za-
proponować korektę za pomocą licówek, w tym specjalistycznych 

licówek Lumineers. Nie wymagają one szlifowania zębów, mają 
grubość 0,2 mm, więc są kompletnie niezauważalne.

Idealnym rozwiązaniem dla osób z mocno zniszczonymi i osłabio-
nymi zębami są korony porcelanowe. Nie przebarwiają się, a dzięki 
zastosowaniu podbudowy z tlenku cerkonu można spełnić nawet 
najbardziej wygórowane wymagania co do koloru zęba. Dzięki 
temu pacjent będzie cieszył się "hollywoodzkim" uśmiechem przez 
wiele lat.

– Jeśli w przeszłości utraciliśmy ząb, a reszta uzębienia jest w bar-
dzo dobrym stanie, najrozsądniejszym będzie wszczepienie im-
plantu - zapewnia pan doktor. – Dzięki temu nie trzeba szlifować zę-
bów sąsiednich, nie ma żadnych nieestetycznych klamer, a korona 
osadzona na implancie wygląda jak własny ząb pacjenta. 

Klinika posiada własne laboratorium protetyczne, więc każdy 
etap leczenia na bieżąco jest konsultowany z  technikiem denty-
stycznym, skraca się też ilość wizyt oraz czas leczenia. Dr Marek Fro-
elich podkreśla, że najważniejsze jest spojrzenie na pacjenta cało-
ściowo, tak, by zaproponować wszystkie możliwe dostępne metody 
leczenia i dobrać najlepszy sposób terapii. 

– Zadbaj o swój uśmiech - to kapitał na lata – dodaje z uśmiechem 
dr Froelich.                                  autor: Magdalena Mitrowska

w
Nadchodzące lato dla wielu osób jest okazją do tego, żeby zmienić coś w swoim 

wyglądzie. piękny uśmiech i zdrowe zęby odgrywają ogromną rolę, zarówno 
w życiu prywatnym jak i zawodowym, dlatego warto w nie zainwestować.

metamorFoza uśmiecHu

ul. Panieńska 18, 70-535 Szczecin / Polska, +48 91 48 88 250, dental@froe.pl, www.froe.pl

Dental Implant Aesthetic Clinic
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czywiście, punktem wyjścia była chirurgia plastyczna, 
ale to był tylko początek. Okazało się, że oczekiwania 
pacjentów są dużo większe, a my postanowiliśmy temu 
sprostać. Tak powstało centrum medyczne oferujące 

zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologii estetycznej czy or-
topedii. Podeszliśmy do potrzeb pacjentów holistycznie – wyjaśnia 
z uśmiechem dr Artur Śliwiński. 

Nadal największą klientelę stanowią kobiety. Najczęściej powięk-
szają piersi, wykonują liposukcję, korektę powiek, podnoszą biust. - 

Coraz chętniej jednak zaglądają do nas panowie, którzy także chcą 
wyglądać lepiej - dodaje dr Śliwiński. - Wybierają na przykład na 
korektę powiek, liposukcję czy plastykę nosa.

Mężczyźni decydują się na operacje plastyczne z  powodów 
zdrowotnych na przykład przy ginekomastii. W  krajach europej-
skich liczba przypadków raka sutka zarówno wśród kobiet, jak 
i  mężczyzn rośnie od 1960 roku o  1-2 procent rocznie, (choć 
w  ostatniej dekadzie u  kobiet zanotowano niewielki spadek za-
chorowalności). Co wpływa na rozrost gruczołu? Sterydy, uzależ-

o

Art Medical center to nie tylko chirurgia plastyczna, to również miejsce, gdzie pacjenci 
mogą skorzystać z różnorodnych usług medycznych. znajdą tu świetny zespół lekarski, 
atmosferę, bardzo daleką od zimnych szpitalnych korytarzy i nowoczesne, ale i przytul-

ne wnętrza. Do tego poziom usług na wysokim poziomie.

Piękno 
W PeŁnym ksztaŁcie

Od lewej: dr Artur Śliwiński, dr Piotr Wieczorek, dr Piotr Kolczewski
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nienie od kanabinoli, czy hormony, które spożywamy w jedzeniu. 
Diagnostyka i leczenie u mężczyzn ma więc nie tylko aspekt este-
tyczny, ale i zdrowotny.

- Nowoczesny sprzęt i  zaawansowane technologie, ale także 
indywidualne podejście do pacjenta to wyznaczniki Art Medical 
Center. - Bardzo ważne jest bezpieczeństwo i opieka pooperacyj-
na, ale równie istotna jest.. empatia. Uśmiech pielęgniarki, życzli-
wość personelu i domowa atmosfera. Szczęśliwy pacjent szybciej 
wraca do zdrowia – dodaje z uśmiechem doktor Śliwiński. 

NIE TYLKO CHIRURGIA PLASTYCZNA

- Nasi pacjenci nie muszą szukać pomocy poza Szczecinem czy 
poza Polską. Oferujemy im naprawdę profesjonalną i rzetelną po-
moc – przekonuje doktor Piotr Wieczorek, specjalista ortopedii 
i  traumatologii narządu ruchu. - Stereotypowym jest myślenie, że 
w Polsce czegoś nie można wykonać. Jesteśmy przykładem tego, 
że jednak można.

A pracują na to nowoczesne metody operacyjne stosowane na 
całym świecie, co w przypadku ortopedii ma szczególne znaczenie.

- Specjalizuję się akurat w  chorobach stawu skokowego, stóp 
i  uszkodzeń chrzęstno-kostnych. Wykorzystuję wiedzę, którą zdo-
byłem m.in. na stażach w  Berlinie i  Zurychu – mówi doktor Piotr 
Wieczorek. – Nasze standardy niczym się nie różnią od tego, co robi 
się w klinikach, w innych europejskich miastach. 

Artroskopia i  alloplastyka stawu kolanowego, wymiana stawu 
biodrowego czy korekcja palucha koślawego to standardowe ope-
racje wykonywane w klinice. 

- Na przykład w przypadku korekcji palucha koślawego, pacjenci 
nie muszą się obawiać się bólu po operacji, długotrwałej rehabilita-
cji, niewygodnego opatrunku czy nawrotu deformacji. Zapewniamy 
całkowitą opiekę, także po zabiegu. Skorzystać z niej mogą osoby, 
które przyjdą do nas bezpośrednio i takie, które zostały skierowane 
tutaj z prywatnego gabinetu – tłumaczy specjalista. – Czas oczeki-
wania na zabieg trwa od jednego do dwóch tygodni, czyli stosun-
kowo szybko.

PIęKNO INTYMNE

Ginekologia estetyczna z  roku na rok cieszy się wśród pań co-
raz większą popularnością. W klinice AMC kobiety w różnym wieku 
mogą liczyć na profesjonalną pomoc. 

- Najbardziej popularne jest zmniejszenie przerośniętych warg 
sromowych mniejszych, różne modyfikacje operacji plastycznych 
pochwy i krocza i oczywiście „hit” ostatnich miesięcy, czyli w lase-
rowe odmładzanie pochwy – mówi dr Piotr Kolczewski, specjalista 
ginekologii i położnictwa. 

Laser, który wykorzystywany jest do zabiegów rewitalizacji po-
chwy przynosi doskonałe efekty przy braku inwazyjności.  Nie-
wielkie pieczenie to jedyny dyskomfort w  trakcie zabiegu. Zakres 
zastosowania lasera obejmuje: odmładzanie miejsc intymnych, 
rewitalizację poporodową jak również niewielkiego stopnia wysił-
kowe nietrzymanie moczu

Warto dodać, że ginekologia w AMC to nie tylko, kosmetogine-
kologia ale też ginekologia operacyjna, a w szczególności małoin-
wazyjne operacje w wysiłkowym nietrzymaniu moczu i obniżeniach 
narządu płciowego. Oczywiście, każda z pań znajdzie pomoc, choć 
dr Kolczewski nie każdej pacjentce zaleca zabieg operacyjny.

- Jeśli przyjdzie młodziutka dziewczyna, która chce zmienić wy-
gląd swoich miejsc intymnych kierując się głównie obejrzanymi 
wcześniej zdjęciami lub przeczytanym artykułem, to najpierw po-
winna się zastanowić czy jest to jej rzeczywiście potrzebne, czy poza 
zmianą wyglądu poprawi to funkcję a może pogorszy  – tłumaczy 
ginekolog. – Czasem wyobrażenie o tym jak się wygląda istnieje tyl-
ko w naszych głowach. Każdą pacjentkę traktujemy indywidualnie, 
w  trakcie konsultacji przedoperacyjnej wspólnie analizujemy po-
trzebę, a czasami zachęcamy do zrezygnowania z zabiegu.
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zy produkty stałe możemy doprawiać przyprawami?
Kuchnia niemowlęca to kuchnia bez soli. To nasze złe 

przyzwyczajenia, prowadzą do wniosków, że to, co bez 
soli jest niesmaczne. Delikatne przyprawy takie jak maje-

ranek, koperek są zdrowe i doskonale podnoszą walory smakowe 
potrawy. Kształtowanie nawyków właśnie w  tym okresie życia ma 
ogromy wpływ na dietę naszego dziecka w przyszłości, a co za tym 
idzie na jego zdrowie. Nadmiar soli prowadzi do nadciśnienia tęt-
niczego, dlatego im później nasza pociecha będzie miała kontakt 
z solą, tym lepiej dla jej zdrowia w przyszłości.

A co z ze słodzeniem?
To kolejny problem, który pokutuje wśród mam, a  szczególnie 

naszych babć. Absolutnie nie powinno się dosładzać jakichkolwiek 
produktów, nawet tych kwaśnych, na przykład owoców. Wśród go-
towych produktów dla niemowląt proponujemy wyszukiwać pro-
dukty, które nie są dosładzane. Niestety jeszcze wielu producentów 
w celu poprawy smaku dodaje cukier. 

Czy niemowlętom możemy podawać miód?
Nie zaleca się podawania miodu w  pierwszym roku życia ze 

względu na możliwość obecności przetrwalników bakterii Clostri-
dium botulinum. Może ona wywołać niebezpieczną chorobę nazy-
waną botulizmem dziecięcym. Spożywanie miodu w późniejszym 
okresie życia jest bezpieczne.

A co z sokami?
Zgodnie z definicją Agencji Żywności i Leków soki owocowe to 

produkty, w których jest 100% udział soku owocowego. W pierw-
szym roku życia soki nie służą zaspokajaniu pragnienia i nie powin-
ny zastępować wody. Przy tym, powinny być podawane łyżeczką, 
nie butelką, nie powinny być dosładzane i podawane przed snem 
i w nocy. Zaleca się podawanie soków do 150 ml na dobę (porcja 
liczona łącznie z ilością spożytych owoców). 

Zdecydowanie należy podkreślić, że niemowlęta, a także dzieci 
w późniejszym okresie życia powinny pić przede wszystkim wodę.

Jaką wodę powinnyśmy podawać naszemu dziecku? 
Podajemy wodę źródlaną albo naturalną wodę mineralną nisko-

zmineralizowaną, niskosodową i  niskosiarczanową. Szczególnie 
niebezpieczne, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia azotanami, 
może być stosowanie wody studziennej. Od 6 miesiąca życia poda-
jemy wodę za pomocą otwartego kubka. Przyzwyczajanie dziecka 
w 1 roku życia do picia wody zamiast soków ma znaczenie w profi-
laktyce otyłości.

Czy istnieją specjalne zasady przygotowania mleka dla nie-
mowląt? 

Mleko modyfikowane przygotowujemy zawsze przed każdym 
karmieniem, a  pozostałości należy wyrzucić i  nie wykorzystywać 
w czasie następnego karmienia. Jeżeli planujemy karmienie dziec-
ka poza domem, wtedy przygotowujemy podgrzaną wodę w ter-
mosie, a proszek podajemy do niej bezpośrednio przed posiłkiem. 
Nie należy mleka modyfikowanego przechowywać w  termosach 
lub podgrzewaczach do butelek.

Kiedy możemy podawać mleko krowie?
Według najnowszych zaleceń mleko krowie możemy podawać 

po skończonych 12 miesiącach życia, ale jego ilość nie powinna 
przekraczać 500 ml na dobę.

Czy niemowlętom możemy podawać mleko kozie?
Mleko kozie, a także owcze zawiera dużą zawartość soli mineral-

nych, niską zawartość kwasu foliowego i witamin, szczególnie z gru-
py B, co zwiększa ryzyko niedokrwistości z niedoboru kwasu folio-
wego i witaminy B12. Z tego powodu nie jest zalecane dla dzieci, 
w szczególności dla niemowląt. 

Temat żywienia to bardzo wiele zagadnień nurtujących rodziców 
każdego dnia. Na pozostałe pytania chętnie odpowiemy w bezpo-
średniej rozmowie w naszym Centrum.

karmienie niemoWląt - Fakty i mity
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przyjście na świat dziecka, to dla rodziców wspaniały, ale i trudny czas. piętrzą się pytania, 
mnożą wątpliwości. W tym miesiącu o odżywianiu niemowląt opowiadają pediatrzy 

z centrum hAhs: Anna Korlatowicz-Bilar, Adela Kaźmierczak, Marta Ogrodowska
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ako jedni z pierwszych będziemy mieli dostęp do nowocze-
snych produktów w dziedzinie implantologii stomatologicz-
nej – tłumaczy właściciel kliniki. – Nasze najciekawsze przy-
padki kliniczne będą prezentowane w  Izraelu, a  następnie 

prezentowane na całym świecie. Implantolodzy z Europy będą mie-
li możliwość udziału w szkoleniach praktycznych, gdzie będą mogli 
dowiedzieć się o najnowszych trendach w implantologii.

Według słów Radosława Jarmuła, który w  Polsce reprezentuje 
Alpha Bio Tec, umowa przewiduje także współpracę na gruncie 
naukowym.

 - Zamierzamy wykorzystać wiedzę i umiejętności pana doktora 
Koryzny w trakcie praktycznych warsztatów z zakresu implantologii 
stomatologicznej. Będą one skierowane do mniej doświadczonych 
lekarzy współpracujących z naszą firmą – wyjaśnia Radosław Jarmu-
ła. – O wyborze lekarza zadecydowało jego gruntowne i wszech-
stronne wykształcenie w  zakresie implantologii stomatologicznej. 
Świadczy o tym przede wszystkim uzyskanie przez niego prestiżo-
wego tytułu: Master of Science of Oral Implantology.

 - Podpisanie tego porozumienia to dla nas sukces i olbrzymi pre-
stiż – dodaje dr Koryzna.                                                                         ad

j

szczecińska Klinika Koryzna zajmująca 
się implantologią i stomatologią, 
podpisała umowę o współpracy 
ze światowym liderem w branży 
implantologicznej - Alpha Bio Tec. 
W ramach umowy Klinika Koryzna 

uzyska tytuł certyfikowanego 
Centrum Szkoleniowego.
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o nie jest wyłącznie moja zasługa. Wszystkie badania 
prowadzę pod kierownictwem profesora Piotra Milkiewi-
cza, który od studiów jest moim opiekunem i autoryte-
tem naukowym. To człowiek o ogromnej wiedzy – opo-

wiada dr Wunsch. - Zaciekawiły nas stwierdzenia światowej klasy 
fachowców, że stosowany praktycznie jedyny lek na PSC (pierwotne 
stwardniające zapalenie dróg żółciowych – choroba wątroby - przyp. 
red.) jest szkodliwy dla pacjentów. Ostatnie wytyczne największych 
na świecie towarzystw naukowych wręcz zarzucały stosowanie tego 
środka w PSC. Od samego początku 
się z  tym nie zgadzaliśmy. Popro-
siliśmy o  współpracę dużą grupę 
naszych pacjentów i  przeprowadzi-
liśmy ukierunkowane badania. Od-
stawiliśmy na kilka miesięcy lekar-
stwo i  regularnie poddawaliśmy ich 
szczegółowym badaniom. Potwier-
dziło się wszystko to, czego się spo-
dziewaliśmy. Po trzech miesiącach 
okazało się, odstawienie tego leku 
zdecydowanie pogarsza wyniki i ma 
negatywny wpływ na samopoczucie 
pacjentów.  Natychmiast należało 
wrócić do stosowania tego środka. 
Wszystkie wyniki zostały dokładnie 
opracowane i  przeanalizowane. 
Doktor Ewa Wunsch przygotowała 
artykuł, który został niemal od razu 
przyjęty do czasopisma Hepatology. 
W tym samym numerze ukazał się ko-
mentarz mistrza w dziedzinie – tego 
samego, co wcześniej zakwestiono-
wał działanie tego samego leku.

- Przyznał nam rację, zapropono-
wał stosowanie tego leku w taki spo-
sób, jak my to robimy. Zmieniliśmy 
standardy leczenia na całym świecie, 
co oczywiście jest dla nas ogromnym 
osiągnięciem. Najważniejsze jednak, 
że pomogliśmy pacjentom cierpią-
cym na tę chorobę. Bez wątpienia nasze doświadczenia będą ulgą 
w cierpieniu dla tysięcy osób. 

Dr Ewa od zawsze kochała naukę. Na Pomorski Uniwersytet Me-
dyczny dostała się z pierwszego miejsca. Wybór okazał się doskona-
ły. Już na pierwszych zajęciach usiadła do ławki z Kubą, który dzisiaj... 
jest jej mężem i wspólnie wychowują 5-letnią Hanię oraz 10-letniego 
Adasia.

- Zdaję sobie sprawę z  tego, że kierunek, który wybieram jest 
nieprzewidywalny, trudny zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Do 
każdego pacjenta staram się podchodzić w taki sposób, by go po-
znać, mieć z nim dobry kontakt. By miał poczucie bezpieczeństwa 
i  tego, że może mi zaufać. Zależy mi na tym, by pomóc każdemu, 

choć wiadomo, że nie każdemu niestety się udaje. Przeżywam każdą 
taką sytuację. 

Profesor Piotr Milkiewicz dla młodej lekarki jest pełen podziwu. 
Zaangażowanie w pasję widzi od pierwszego spotkania.

- Dr Ewę Wunsch rzeczywiście poznałem 8 lat temu, opiekowałem 
się wówczas Hepatologicznym Kołem Naukowym PUM o opowiada 
profesor. - Jej prace studenckie zdobywały liczne nagrody  na  kon-
ferencjach krajowych i międzynarodowych. 

Profesor przyznaje, że stara się stworzyć podopiecznej jak najlep-
sze warunki rozwoju naukowego. 
Traktuje to jako przywilej. W swojej 
trwającej już blisko ćwierć wieku 
karierze lekarsko-naukowej nie spo-
tkał osoby, która podobnie jak dr 
Wunsch byłaby w  stanie połączyć 
dociekliwość naukową i  precyzję 
myślenia z  niespotykaną obowiąz-
kowością oraz tak naturalną dla niej 
empatią dla pacjentów.

- Ostatnie osiągnięcia Ewy są im-
ponujące. Jeżeli w wieku 32 lat pro-
wadzi się  badania, które zmieniają 
standardy postępowania w ciężkiej, 
przewlekłej chorobie wątroby, 
a  główny autor tych standardów, 
amerykański profesor z Mayo Clinic 
przyznaje to otwarcie na łamach naj-
lepszego w  tej dziedzinie czasopi-
sma na świecie to chyba mówi samo 
za siebie. Jej publikacje naukowe 
z  nawiązką spełniają kryteria jakie 
stawia się profesorom belweder-
skim. Podziwiam Ewę za to, że jest 
w  stanie pogodzić pracę naukową 
na najwyższym poziomie z udanym 
życiem rodzinnym i  macierzyń-
stwem. W  prestiżowym   konkursie 
„Polacy z  Werwą” awansowała do 
ścisłego finału pokonując po dro-
dze wiele innych, utalentowanych 

osób z całej Polski. Teraz staje w szranki z dwoma innymi wybitnymi 
naukowcami z Warszawy. Jest najmłodsza z tej trójki, moim zdaniem 
ma duże szanse, ale na tym etapie konkursu potrzebuje naszych gło-
sów. Zachęcam do głosowania!

Jak zagłosować?
Aby oddać głos na dr Ewę Wunsch należy wejść na stronę www.

polacyzwerwa.pl. Następnie przechodzimy do zakładki „kandydaci” 
i w dziedzinie „medycyna” odnajdujemy szczeciniankę. Odhaczymy 
kwadrat znajdujący się pod zdjęciem, akceptujemy regulamin i kli-
kamy „głosuj”. Należy podać swój adres email, a po wypełnieniu ru-
bryki w skrzynce odnaleźć maila i kliknąć w nim link potwierdzający. 
Zagłosować można tylko raz.

kobieta z WerWą

T

Dr n. med. ewa Wunsch ma 32 lata, urodziła się w szczecinie. Mimo tak młodego wieku 
usłyszeli już o niej naukowcy z całego świata. Wszystko za sprawą przeprowadzonych 

badań dotyczących pewnej choroby. Wyniki opisała w artykule opublikowanym 
w najlepszym na świecie czasopiśmie z zakresu chorób wątroby, amerykańskim hepatology.

AuTOr: ANDrzeJ Kus / FOTO: JArOsŁAW GAszyńsKi
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oktor Zbigniew Kultys otworzył prywatną praktykę 
w  2000 roku. Długi staż pracy przełożył się na do-
świadczenie, które doceniło już prawie 15  000 pa-
cjentów. Średnio w klinice rejestruje się ok. 1000 osób 

rocznie, a większość z nich trafia z polecenia, co najlepiej świadczy 
o zaufaniu, jakim darzą swojego dentystę. Obecnie w Lecznicy na 
stałe przyjmuje kilkoro lekarzy z długoletnią praktyką w zawodzie. 
Świadczą pełen zakres usług stomatologicznych i dysponują nowo-
czesnymi metodami leczenia. 

LECZENIE OD A DO Z

W ofercie Lecznicy Kultys znajdują się nie tylko podstawowe za-
biegi, takie jak wypełnienia, odbudowa zniszczonych zębów, usu-
wanie kamienia nazębnego i osadu (skalling) wraz z lakierowaniem 
szkliwa, leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych czy diagnostyka 
radiologiczna. Na miejscu można też skorzystać z usług stomatolo-
gii estetycznej, dzięki którym zęby zyskają piękny, ale i naturalny wy-
gląd. Lekarze poradzą sobie z przebarwieniami czy niedorozwojem 
szkliwa, nieprawidłowym zgryzem, a  nawet kształtem zębów czy 
uszkodzeniami po urazach. Skorzystać więc można z bezpieczne-
go wybielania zębów, założenia licówek, wkładów, koron czy most-
ków ceramicznych. – Pacjentów ze schorzeniami ortodontycznymi 
kierujemy po wstępnej diagnostyce do współpracującego z nami 
gabinetu ortodontycznego, którego właścicielem jest dr n. med. 
specjalista II stopnia w zakresie ortodoncji Barbara Wędrychowska-
Szulc – zaznacza Zbigniew Kultys. W ofercie są usługi protetyczne, 
pozwalające m.in. na uzupełnienie braków w uzębieniu. Do wyboru 
są protezy stałe i ruchome, estetyczne i osadzone na implantach. 
W celu zapewnienia kompleksowej usługi pacjentom proponuje się 
także periodontologię, czyli leczenie chorób przyzębia i błon śluzo-

wych jamy ustnej, które objawiają się krwawieniem, nieprzyjemnym 
zapachem z ust czy nadwrażliwością na zmiany temperatury. Lecze-
nie polega w tym przypadku nie tylko na utrzymaniu prawidłowej 
higieny jamy ustnej, ale także na opracowaniu zasad profilaktyki, na 
którą składają się m.in. właściwa dieta i tryb życia. Lekarze troskliwie 
zajmą się nami również, gdy zajdzie konieczność usunięcia zęba. 
Wykonują oni zarówno standardowe, jak i specjalistyczne zabiegi 
z dziedziny chirurgii stomatologicznej, mając do dyspozycji sprzęt, 
który pozwala na monitorowanie postępów krok po kroku. Proble-
mu nie stanowi dla nich także endodoncja, jeśli zajdzie konieczność 
leczenia kanałowego. Pracownia wyposażona jest w  nowoczesne 
narzędzia i urządzenia, wspomagające diagnostykę i monitorowa-
nie przeprowadzanych zabiegów. Na podstawie wyników badań 
i pomiarów kostnych oraz oczekiwań i potrzeb pacjentów opraco-
wywany jest też szczegółowy plan leczenia, jeśli wskazane jest wsta-
wienie implantów. Zabieg ten również z powodzeniem wykonywa-
ny jest na miejscu. Diagnostyką implantologiczną i  implantologią 
zajmuje się w Lecznicy Dentystycznej Kultys dr n. med. specjalista 

D
chyba nikt z nas nie lubi wizyt u stomatologa, ale czasem są po prostu koniecznością. 

lecznica Dentystyczna Kultys jest jednym z niewielu miejsc, w których 
pacjent może poczuć się naprawdę komfortowo.

nie bój się dentysty



II stopnia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej Robert Kowal-
czyk. Lecznica Kultys nie zapomniała także o  najmłodszych. Spe-
cjalny gabinet przeznaczony do pracy z dziećmi wyposażony jest 
tak, by mali pacjenci czuli się w nim bezpiecznie. Pod koniec wizyty 
każde dziecko otrzymuje nagrodę za swoje bohaterstwo. Komfort 
leczenia zarówno dzieci, jak i dorosłych podnosi fakt, że każdy za-
bieg może być przeprowadzony bezboleśnie.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 

Lecznica jest nie tylko nowocześnie wyposażona, ale i przyjazna 
pacjentom. Posiada trzy znakomicie zaopatrzone gabinety. Znaj-
duje się w  nich sprzęt medyczno-diagnostyczny renomowanych 
producentów, w tym mikroskop, RTG, endometry, aparat do radio-
wizjografii cyfrowej czy lupy stomatologiczne. Wszystko po to, by 
leczenie było jeszcze bardziej precyzyjne, skuteczne i bezpieczne. 
Z dbałości o wszystkich gości Lecznica Dentystyczna Kultys została 
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: mieści się na 
parterze, posiada podjazd dla wózków oraz odpowiednio przysto-
sowaną toaletę. Troska o dobro pacjentów przejawia się również 
w  starannie prowadzonym archiwum, które nawet po latach po-
zwala sięgnąć do przebiegu choroby i  zastosowanego leczenia. 
Lecznica współpracuje z  najlepszymi fachowcami, posiadającymi 
ogromne doświadczenie zawodowe z zakresu chirurgii szczękowo-
twarzowej i  ortodoncji. Zapewnia to wykonanie usług na najwyż-
szym poziomie, jednak poczucie bezpieczeństwa wzrasta również 
dzięki wyjątkowo długiej gwarancji, udzielanej na przeprowadzone 
zabiegi stomatologiczne. Przy zachowaniu określonych warunków, 
dotyczących stanu uzębienia i  wizyt kontrolnych, jest to aż 10 lat 
na implanty zębowe, 4 lata na prace protetyczne stałe i 2 lata na 
ruchome oraz aż 2 lata na wypełnienia. 

DOMOWA ATMOSFERA 

Parter kamienicy, w której mieści się Lecznica, został gruntownie 
odnowiony. Kameralne wnętrza nie mają charakteru tradycyjnej 
przychodni i pozwalają poczuć się niemalże jak u siebie w domu. 
Nie do przecenienia dla dobrego samopoczucia pacjentów jest 
jednak przede wszystkim serdeczna atmosfera. Każdy pacjent, bez 
względu na wiek czy status zawodowy, jest traktowany ze zrozu-
mieniem oraz spotyka się ze starannym podejściem od strony me-
dycznej. Sam doktor Zbigniew Kultys jest sympatycznym, otwartym 
i kontaktowym człowiekiem, którego poczucie humoru udziela się 
pacjentom. Zarówno osoby dorosłe, jak i najmłodsi bardzo cenią 
dbałość o złagodzenie „strachu przed dentystą”. Nie chodzi tylko 
o rozmaite znieczulenia, ale choćby uśmiech pań z recepcji, akwa-
rium w poczekalni oraz relaksacyjną muzykę czy ekrany, na których 
podczas zabiegu można oglądać filmy przyrodnicze. Pacjenci nie 
narzekają także na terminy wizyt, które są dostosowane do ich po-
trzeb, zwłaszcza w  przypadku osób przyjezdnych, w  tym z  zagra-
nicy. Mogą oni liczyć na udogodnienia – również pozamedyczne, 
takie jak pomoc w zapewnieniu transportu, rezerwacji hotelu, a na-
wet atrakcji turystycznych. Jakby tego było mało, niektóre z takich 
świadczeń nie są obarczone dodatkowymi kosztami. Cena jest bo-
wiem kolejnym czynnikiem przemawiającym na korzyść Lecznicy. 
Plan leczenia każdego pacjenta ma być jak najbardziej optymalny, 
co wcale nie znaczy, że najdroższy. 

DOGODNA LOKALIZACJA

Choć Lecznica Dentystyczna Kultys mieści się w ścisłym centrum 
miasta, przy ul. Bolesława Śmiałego, jest to jednak stosunkowo 
ustronne miejsce. Odznacza się dobrym dojazdem, ale także łatwym 
dostępem do miejsc parkingowych, co obecnie bywa w Szczecinie 
sporym problemem. W przypadku pacjenta niezmotoryzowanego 
istnieje łatwy dostęp do środków komunikacji miejskiej, a dla osób 
z centrum miasta dojście piechotą może być okazją do krótkiego 
i przyjemnego spaceru. 
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Mam 17 lat. Piszę do Państwa w sprawie depilacji laserowej. Ile 
czasu trwa taki zabieg i czy jest on bolesny. Chciałabym się pod-
dać takiemu zabiegowi, jednak ze względu na bardzo wrażliwą 
skórę mam pewne obawy, czy nie nastąpią później jakieś powikła-
nia typu zaczerwienienie lub ranki. Czy jest to zabieg jednorazo-
wy, czy należy go powtarzać?

Skóra wrażliwa, o której Pani wspomina zwykle bardziej niż inne 
typy cery podatna jest na niepożądane reakcje na skutek działania 
czynników zewnętrznych. Laseroterapia jest również rodzajem tera-
pii leczniczej w przypadku nawracających stanów zapalnych w oko-
licach ujść mieszków włosowych czy skóry wrażliwej. Najlepszym 
sposobem walki z  niechcianym i  kłopotliwym owłosieniem jest 
laser o selektywnej i optymalnie dobranej długości fali. Skóra po 
zabiegu może być lekko zaczerwieniona, może wystąpić odczucie 
lekkiego podrażnienia. Najczęściej objawy te ustępują kilkanaście 
minut po zabiegu, a pacjenci określają stan skóry, jako łagodniejszy 
niż po standardowym goleniu czy depilacji mechanicznej. Nowo-
czesne lasery wyposażone są w głowicę, która w  trakcie zabiegu 
jest stale chłodzona, zapewniając komfort w trakcie depilacji. Czas 
trwania zabiegu zależny jest od wielkości obszaru zabiegowego. 
Zabieg należy wykonać w serii, liczba zabiegów jest zalecana indy-
widualnie. Seria podstawowa składa się z 4 lub więcej zabiegów. 
Odstępy między zabiegami ustala się w zależności od obszaru za-
biegowego.

Mam 23 lata i od roku czasu pracuję, jako modelka. Słyszałam, 
że w  moim wieku można już profilaktycznie stosować zabiegi 

z medycyny estetycznej, bo podobno lepiej wcześniej niż później. 
Pojawiają się u mnie lekkie zmarszczki mimiczne, czy powinnam 
skorzystać już z pomocy lekarza, czy jeszcze powinnam poczekać. 
Na co dzień stosuję mocny makijaż na twarz, który na pewno nie 
wpływa korzystnie na moją skórę twarzy, dlatego też chciałabym 
się dowiedzieć, czy mogłabym już zapobiegać pogłębianiu się 
mało widocznych jeszcze zmarszczek i  zadbać o  jędrność skóry 
mojej twarzy. Alicja ze Stargardu.

Witam Pani Alicjo. W młodym wieku medycyna estetyczna i ko-
smetologia stawia sobie za cel profilaktykę przeciwstarzeniową. 
Przy pomocy różnego rodzaju zabiegów wpływamy na opóźnie-
nie procesu starzenia się skóry. Terapia powinna być nastawiona 
na stymulację włókien kolagenowych – produkcję nowych i remo-
deling struktur, które uległy już degradacji. Proponuję skorzystać 
z małoinwazyjnych zabiegów z wykorzystaniem np. fali radiowej 
czy też światła podczerwonego. Zabiegi wpłyną na kondycję skó-
ry, jej napiętość delikatnie niwelując powstałe zmarszczki. Mocny 
makijaż, o  którym Pani wspominała może sprawić, że po całym 
dniu skóra będzie przesuszona, niedotleniona, poszarzała. Pole-
cam wykonanie zabiegu, który jak najlepiej wykorzysta nawilża-
jący potencjał substancji aktywnych: mezoterapię mikroigłową 
np. Dermapen lub różne formy mezoterapii bezigłowych Intrace-
ticals czy zabieg Oxygeneo. Różnorodność stosowanych terapii 
pozwala na indywidualne podejście do każdego pacjenta, oraz 
osiągnięcie zamierzonego celu w postaci nawilżenia, odżywienia 
i odświeżenia skóry. Zabiegi te sprawią także, że makijaż będzie 
dłużej się utrzymywał. 

zdrowie i Uroda70 

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

dr n. med. Piotr zawodny
lekarz medycyny estetycznej
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reszcie wakacje. Ostatnie tygodnie 
były niezwykle pracowite, więc na 
chwilę wytchnienia czekałem z  nie-
cierpliwością. Nareszcie można 
odetchnąć pełną piersią. Wsiąść na 
rower, zagrać bez pośpiechu i  wy-

rzutów sumienia "osiemnastkę" na polu golfowym w Binowie. I to 
nie tylko w weekend. Miasto pustoszeje. Drogę do pracy pokonać 
można bez stania w gigantycznych korkach. Zastój także w spo-
rcie. Rozgrywki ligowe zakończone, mistrzowie Polski wyłonieni. 
Nuda. Dobrze chociaż, że lato to czas kolarzy, lekkoatletów czy 
pływaków. Bo inaczej telewizyjnym stacjom sportowym pozostał-
by boks albo powtórki (np. nieśmiertelnego meczu Polska-Anglia 
na Wembley). Ale jest nadzieja na zmiany. Nadzieja ta nazywa się 
komercja. O tym, że pieniądz rządzi światem przekonywać niko-
go z  czytelników Prestiżu nie trzeba. I  o  tym, że często na jego 
punkcie niektórzy dostają prawdziwego obłędu, również. Dlate-
go w ostatnich tygodniach co chwilę informowani jesteśmy o ja-
kichś gigantycznych aferach. MKOL, FIFA, a nawet nasz związek 
siatkarski "umoczeni" są w  jakieś niejasne wybory i  przestępcze 
afery. Pewnie część działaczy transmisje sportowe ogląda w wię-
ziennych celach, jednak wygląda na to, że tych niekorzystnych 
zachowań szybko wyplenić się nie da. Ale niekiedy pieniądze to 
także powód, aby zrobić coś fajnego dla sportowego świata. No 
bo przecież kto bogatemu zabroni? Weźmy na przykład takiego 
Ilhama Alijewa. Prezydent Azerbejdżanu dwukrotnie zgłaszał kan-
dydaturę swojego kraju do organizacji igrzysk olimpijskich. Dwu-
krotnie się nie udało, ale Ilham się nie załamał. Przekonał Euro-
pejski Komitet Olimpijski i oto byliśmy świadkami historycznych, 
bo pierwszych Igrzysk Europejskich. Jakże wiele głosów rozma-
itych fachowców, komentatorów czy znawców każdego tematu, że 
po co, że niebotyczne budżety, że druga liga itp. przewinęło się 
w ostatnich tygodniach przez wszelakie media. I pewnie ziarnko 

prawdy w tym ganieniu jest. Ja jednak wsłuchiwałem się w głosy 
tych najważniejszych – sportowców. Oni byli szczęśliwi. Przeżywali 
każdy start tak samo mocno, jak na olimpiadzie czy mistrzostwach 
świata. Medal smakował cudownie, hymn brzmiał identycznie, 
a  łzy po porażce były tak samo gorzkie. Czy członek drugiej re-
prezentacji kraju nie zasługuje na splendor i  radość z  występu 
na tak dużej imprezie (a przecież startowały też reprezentacje 
w najmocniejszych składach)? A jak cieszyli się reprezentanci tych 

mniej popularnych dyscyplin? Zapaśnicy, łucznicy, przedstawicie-
le taekwondo, szermierki czy strzelectwa. Kiedy Państwo po raz 
ostatni oglądali ich zmagania? Kto z Was zna ich nazwiska? Dzięki 
takim imprezom to się zmienia. I niech ich będzie jak najwięcej. 
Bo przecież sport to sport. Zachowania i przeżycia podobne w po-
dwórkowych rozgrywkach i na europejskich mistrzostwach. A póki 
co malkontenci na trochę zamilkną. Bo już za rok spotykamy się 
w Rio. Już na oficjalnej letniej olimpiadzie. 

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.

Wakacje!

w
Miasto pustoszeje. Drogę do pracy pokonać można 
bez stania w gigantycznych korkach. zastój także 
w sporcie. rozgrywki ligowe zakończone, mistrzowie 
polski wyłonieni. Nuda. Dobrze chociaż, że lato 
to czas kolarzy, lekkoatletów czy pływaków. 
Bo inaczej telewizyjnym stacjom sportowym 
pozostałby boks albo powtórki (np. nieśmiertelnego 
meczu polska-Anglia na Wembley).
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kategorii brutto wygrała Dorota Mida 
przed Małgorzatą Jacyną-Witt, a trze-
cia była Agnieszka Ostrowska. Pani 
Dorota błysnęła już pierwszego dnia, 
gdy w kategorii brutto uzyskała 74 
uderzenia, co jest jej rekordem życio-
wym. Do pełni szczęścia pani Dorocie 

na polu w Binowie zabrakło tylko... męża, który pełnił dyżur lekarski 
i nie mógł wystartować w turnieju towarzyszącym dla mężczyzn.

Chyba nawet natura była pod wrażeniem umiejętności golfistek, 
o urodzie nie wspominając - bo po  nieco deszczowym pierwszym 
dniu, w niedzielę warunki były idealne, a turniej kończył się w pięk-
nym słońcu. 

Wśród juniorek najlepsza była Maja Turostowska przed Wiktorią 
Krawczyk, a we wspomnianym turnieju towarzyszącym dla panów 
zwyciężył Michał Tutko. 

Warto odnotować, że przy organizacji turnieju bardzo pomogła 
grupa sponsorów wspierających, a mianowicie - Clochee, Wine-
land oraz restauracja Bohema.

w

golF kobiet

W ostatni weekend czerwca polem golfowym w Binowie zawładnęły panie. rozegrano 
turniej Art Medical center - BMW Bońkowscy ladies Golf Trophy 2015, którego 

najważniejszą częścią była rywalizacja kobiet na polu mistrzowskim. 

AuTOr: Jerzy chWAŁeK / FOTO: JAN GAlANTy
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Kompleksowa obsługa imprez
     Organizacja i wynajem sprzętu

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

ystarczyło tylko 500 ton piasku, 
żeby tuż przy hali Azoty Arena 

zrobić plażę. Na niej pojawiły się dwa bo-
iska do piłki ręcznej i świetna zabawa była 
gwarantowana. W ten oto sposób PGNiG 
Polish Handball Tour zawitał w drugi week-
end czerwca do Szczecina.

W piłkę ręczną plażową gra się na boisku 
o wymiarach 27 x12 metrów, a zespoły liczą 
po czterech zawodników. Gra się 2 razy po 
10 minut. Jest to młoda dysyplina sportu, 
bo pierwszy oficjalny turniej rozegrano 
w 1992 roku we włoskiej Ponzy, a w Polsce 
gra się od 10 lat.

– Wiadomo, że plażowa piłka ręczna po-
pularnością nigdy nie przebije szczypor-
niaka w hali – mówi Artur Siódmiak. – Ale 
taka forma promocji piłki ręcznej w Polsce 
sprawi, że ludzie będą nie tylko kibicować, 
ale przede wszystkim spędzać aktywnie 
czas wolny grając w  plażową odmianę 
szczypiorniaka.

sport74 
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świadomy tego, że Polak Misiło przed nim 
wyśrubował rekord do okrągłej "setki". 

Misiło zgodnie z regulaminem Światowej 
Federacji Squasha rozgrywał pojedynki do 
trzech wygranych setów, każdy do 11 zdo-
bytych punktów. 

– Przygotowywałem się do tej próby od 
początku lutego – mówi pan Piotr. – Stosu-
jąc przede wszystkim trening interwałowy 
i biegając po bieżni, żeby nie narazić się na 
kontuzję. 

Niewiele brakowało, żeby próba bicia 
rekordu odbywająca się na korcie zamon-
towanym na szczecińskiej Łasztowni zakoń-
czyła się już po... 45 minutach, ze względu 
na ulewę, jaka przeszła nad miastem.

– Gdyby padało pół godziny dłużej, to 
musielibyśmy przerwać zawody – mówi 
Misiło. – Przez małe szpary, które są na złą-
czach szyb wlewała się woda, a mokry par-
kiet to największe niebezpieczeństwo dla 
grających w squasha.

Dlatego już w  pierwszej przerwie 
(5-minutowa przysługuje po każdej godzi-
nie gry  zgodnie z  regulaminem Guinnes-
sa) w ruch poszły ścierki i kort wysuszono, 
a niebiosa zlitowały się nad Piotrem i jego 
kolejnymi rywalami..

Misiło w świetnej kondycji przetrwał całą 
noc na korcie, korzystając z przerw co cztery 
godziny, bo kumulował 5 minutówki w 20 
minutowe pauzy. Z  kolei dietetyk przygo-
tował miksturę-cud, która pozwaliła szcze-
cińskiemu przedsiębiorcy przeżyć na korcie 
dokładnie 17 godzin, 1 minutę i 20 sek.

– Mikstura składa się z dwóch dojrzałych 
bananów, 3 żółtek jaj, 2 brzoskwiń, 2 kiwi, 
łyżki oleju kokosowego oraz po garści ma-
lin i borówek – podaje recepturę mikstury 
pan Piotr, którą przygotował mu dietetyk 
Łukasz HoThanh.

Czy spróbowałby pobić jakiś inny rekord 
Guinnessa? 

– Myślę, że taki rekord bije się chyba raz 
w  życiu, ale... ewentualnie w  grze w  pool 
bilard, który też trenowałem. Może byłbym 
skłonny spróbować razem z kolegą. 

Na razie raport przygotowany przez or-
ganizotorów "Squasha pod żaglami " jest 
już w drodze do Biura Rekordów Guinnes-
sa i niebawem do księgi zostanie wpisane 
nazwisko szczecinianina.                             jch

Przez dwa kolejne dni oglądaliśmy zma-
gania najlepszych w kraju drużyn mężczyzn 
i kobiet. Było gorąco dosłownie i w przeno-
śni, bo wśród kobiet zwyciężył zespół KS 
Red Hot Czili z wielkopolskiego Buku, a do-
piero trzeci był faworyzowany Piotrkowia-
nin Piotrków Trybunalski, który jest liderem 
klasyfikacji mistrzostw Polski po trzech tur-
niejach. Wśród mężczyzn zwyciężył zespół 
BHT Petra Płock, który prowadzi też w kla-
syfikacji mistrzostw Polski.

Bardzo możliwe, że Tour zawita do Szcze-
cina znów za rok, bo ekipa techniczna była 
zachwycona warunkami – w tym bliskością 
hali sportowej – do rozgrywania tego typu 
imprezy.

Dwa boiska, które były usypywane przy 
pomocy łopat przez 2,5 doby, pozostają do 
dyspozycji szczecinian przez całe wakacje. 

jch
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Ręczna plaża

Rekordzista 
ze szklanej klatki

ozegrał 100 meczów squasha w cią-
gu 17 godzin. Zużył w tym czasie 2 

rakiety, i wypił 9 litrów napoju izotoniczne-
go. Tak w liczbach przedstawia sie wyczyn 
Piotra Misiły, którego dokonał w  czasie 
imprezy towarzyszącej finałowi Baltic Tall 
Ships  Regatta. Liczba 100 meczów zosta-
nie wpisana do Księgi rekordów Guinnes-
sa, bo   szczecinianin poprawił osiągnięcie 
Brytyjczyka Davida Loyda, który grał non 
stop z 69 rywalami.

Pikanterii wydarzeniu dodaje fakt, że 
tydzień po wyczynie Misiły próbę pobicia 
rekordu podjął Szkot Mark James, który za-
grał z 78 rywalami, ale najwyraźniej nie był 

R
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ato to relaks, słońce, piasek i morskie kąpiele. Ale 
także odpowiedni strój, kosmetyki i cały ekwipunek, 
bez którego nie ma zabawy. Panie znajdą tutaj cały 
przekrój strojów kąpielowych, bikini we wszystkich 
kolorach i  rozmiarach a  także fasonach. Panowie 
również mogą wyglądać stylowo na plaży. Wybór 
męskich kąpielówek jest ogromny, do tego klasycz-

ne japonki, jako obowiązkowe obuwie na lato. Letni strój uzupeł-
nią długie sukienki, bardzo modne w tym sezonie dżinsowe szorty, 
nieśmiertelne hawajskie koszule i  kolorowe topy. Przed słońcem 
uchronią designerskie okulary, apaszki, kapelusze i czapki. Do tego 
plażowe ręczniki, parasole, leżaki i  parawany. Do wyboru do ko-
loru. Torbę plażową uzupełnią olejki do opalania, kremy z filtrem, 
mgiełki do ciała i twarzy oraz duży zapas wody mineralnej. Również 
najmłodsi plażowicze zostaną odpowiednio wyposażeni. Wybór 
zabawek jest, nie przesadzając, ogromny!

Wakacyjny odpoczynek to nie tylko leżenie brzuchem do góry 
na piasku. Na plaży można pograć w piłkę, porzucać frisbee, a na-
wet pograć w badmintona. Dzieci z wiaderkami i łopatkami zajmą 
sie budowaniem zamków z piasku, kiedy dorośli w tym czasie będą 
przygotowywać piknikowe śniadanie. Gdzie znajdziemy te wszyst-
kie, jak się okazuje, niezbędne rzeczy, by idelanie spędzić dzień na 
plaży? Oczywiście na Manhattanie. Wystarczy tylko jedno wolne 
popołudnie i odpowiednio wyposażony... portfel. 

l

siła manHattanu
PoPoŁudnie na Plaży.

Nie trzeba latać do Nowego Jorku, by znaleźć się na Manhattanie. Tym handlowym 
oczywiście. To największe targowisko w szczecinie przygotowane jest na każdą 

okoliczność. znajdziemy tu wszystko, czego nam potrzeba i to w ciągu jednego popołudnia.  

prezentacja

Prezes Mirosław Wołosewicz
Manhattan to największe targowisko w Szczecinie i jed-
no z najnowocześniejszych w Polsce. Manhattan charak-
teryzuje różnorodność i bogactwo asortymentu. Na co 
dzień na targowisku działa 300 stoisk. Na Manhattanie 
znajdziemy 140 punktów z  branży odzieżowej. W  tym 
między innymi jeansy, koszulki męskie, damskie czy blu-

zeczki. Stroje kąpielowe kupimy w 10 sklepach. W 7 punktach możemy na-
być perfumy w oryginalnych zapachach. Zapraszamy serdecznie na zakupy.
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lekki utwór sceniczny z wątkami komicznymi* Pojedynek w oparach czarów

teatr Współczesny w szczecinie, „godzina spokoju”, 
reż. norbert rakowski 

opera na zamku w szczecinie, „alicja w krainie czarów”, 
muzyka: Przemysław zych, choreografia: jacek tyski.

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

o trudnych premierach – „Akropolis”, „Jak umierają słonie” 
– Teatr Współczesny na koniec sezonu luzuje i  proponu-

je farsę (*definicja w  tytule). Nie lubię tego gatunku, ale nazwi-
sko reżysera – Norberta Rakowskiego, który ma niespotykane 
wyczucie do dobrych tekstów (vide jego wcześniejsze „Bliżej”  
i „A komórka dzwoni”) było obietnicą, że wytrzymam… Wytrzyma-
łem, a nawet świetnie się bawiłem. Tekst Floriana Zellera to klasyka 
gatunku – brawurowo napisana komedia omyłek i pomyłek, lekka 
i zabawna. Życie bohatera w tytułową, bynajmniej nie spokojną, go-
dzinę, wali się, ale on marzy o jednym – chce w spokoju wysłuchać 
wymarzonej płyty, którą właśnie z  nabył. Zamiast odprężających 
dźwięków klarnetu przestrzeń wypełniają a capella, lecz z siłą sekcji 
dętej: neurotyczna żona, zbuntowany syn Sebastian… tfu! „fucking” 
Rat, pragnącą się ujawnić kochanka, namolnysąsiad, najlepszy (?) 
przyjaciel i Leo –niewydarzony hydraulik. By nie psuć Państwu zaba-
wy, nie zdradzę słów ich „pieśni”, zapewnię jednak, że to niezwykle 
wyrazista i przezabawna orkiestra. By narobić apetytu, napiszę, że 
Konrad Pawicki w roli Michel’a – przepyszny, Paweł Niczewski – bawi 
do łez, obie panie – Joanna Matuszak i Ewa Sobczak – w doskona-
łej formie, a Wojciech Sandach –cóż, pewien byłem, że ten młody 
aktor nie raz pozytywnie zaskoczy, ale żeby aż tak… Dodam: bra-
wa dla autorki kostiumów (Justyna Gwizd) i  makijażystki (Sylwia 
Kaźmierowska). Spektakl formalnie nie wykracza po za gatunkowe 
oczekiwania – bez udziwnień, bez utrudniających odbiór zabiegów, 
ot znakomicie skrojona forma na letnie dni albo… lek na niepogo-
dęi poprawę humoru. 

pery w szczecińskiej Operze ostatnio nieco mniej. Kolejna 
premiera to znów popis baletu. To jednak nie zarzut. Bio-

rąc pod uwagę mało komfortowe warunki, szczególnie akustyczne, 
tymczasowej hali (niezapomniane arie z akompaniamentem sygna-
łu karetki pogotowia), należy przyznać, że to trafiona decyzja. Szcze-
gólnie, że poziom zespołu baletowego Karola Urbańskiego wciąż 
rośnie i końca tej tanecznej hossy nie widać. Najnowsza produkcja 
ową klasę potwierdza, ale tym razem tancerze mieli silną konku-
rencję: odbyła się przekorna próba sił baletu z… muzyką. Trofeum 
bezcenne – uznanie publiczności, poprzeczka – niezwykle wysoko, 
szczególnie, że muzyka została napisana na specjalne zamówienie 
Opery. Młody, ale już uznany kompozytor Przemysław Zych w peł-
ni oddał atmosferę bajki, balansując na pograniczu snu i  magii, 
chętnie sięga do znanych muzycznych cytatów, dopełniając całość 
smaczkami właściwymi muzyce filmowej. Na scenie na widzów cze-
kała sprawna choreografia Jacka Tyskiego, urocze kostiumy i po-
mysłowa scenografia. Jednak w części teatralnej czuć było niedo-
syt. Spektakl oparty jest nie tylko na powieści Lewisa Carrolla, ale 
także superprodukcji Tim’a Burtona. Ta ostatnia inspiracja wydała 
się silniejsza, a tancerzom, nie tylko z uwagi na liczebność zespołu, 
trudno konkurować z filmową machiną i efektami specjalnymi. Być 
może dlatego operowa Alicja wydaje się „skromniejsza”, brakowało 
indywidualnych rozwiązań, albo te sceniczne były uproszczonymi 
cytatami z filmu. Być może słabsza część formalna (bynajmniej nie 
mowa o umiejętnościach i technice tańca) wynika także, z faktu, że 
widowisko dedykowane jest najmłodszym widzom. Obiektywnie 
jednak: muzyka vs. scena: 2:1. 
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etnia edycja krakowskiego Grechuta 
Festival odbędzie się w miejscu nie-

zwykłym – w świnoujskim Amfiteatrze imie-
nia właśnie niezapomnianego artysty. Choć 
Grechuta nie pochodzi z miasta na 44 wy-
spach, ale jego debiut na świnoujskiej FA-
MIE uznaje się z początek wielkiej kariery. 
Symboliczny powrót Grechuty nad morze 
czyli poświęcony jego twórczości interdy-
scyplinarny festiwal zaskakuje bogactwem 
form oraz… nazwiskami. Na festiwalowych 
scenach – Amfiteatr, sala teatralna MDK 
oraz Muszla Koncertowa na Promenadzie 
– wystąpią Katarzyna Groniec, Chór Polskie-
go Radia z Krakowa oraz Jacek Wójcicki. 
Krakowski Teatr STU pokaże widowisko 
„Wesele. Wyzwolenie. Akropolis” w reży-
serii Krzysztofa Jasińskiego, lwowski Teatr 
Woskresinnia zaprezentuje plenerowy „Wi-
śniowy sad” według Antoniego Czecho-
wa, a legendarna Piwnica Pod Baranami - 
„Nieznośną Lekkość Bytu” w gwiazdorskiej 
obsadzie. W Gali Finałowej „Świat w Ob-
łokach” udział zapowiedzieli uznani arty-
ści - Joanna Kulig, Marek Piekarczyk, Kuba 
Badach, Kroke, Motion Trio oraz Anava. Do-
pełnieniem gwiazdorskich spotkań będzie 
Koncert Laureatów krakowskiego Grechuta 
Festival, którego gościem specjalnym bę-
dzie Ania Rusowicz (na zdjęciu). Świnoujski 
Grechuta Festival odbędzie się od 3 do 10 
sierpnia.                                                       nath

l

Grechuta Festival
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to (jeszcze) tu nie był nie wie jak 
smakuje dobre kino. A  tu smakuje 

wyjątkowo, bynajmniej nie z  powodu są-
siadującej z  kinem restauracji pełniącej 
funkcję Klubu Festiwalowego (choć tu też 
jest smacznie), ale z  powodu niezwykłej 
atmosfery jaka panuje w  uroczym Ińsku 
położonym nad przejrzystym jeziorem. 
Już po raz 42 miasteczko stanie się are-
ną, a dokładnie ekranem i sceną jednego 
z  najstarszych festiwali filmowych w  Pol-
sce. Obok projekcji tzw. ambitnego kina 
zobaczyć tu można przeboje filmowe, 
premierowe produkcje, kino z krajów Eu-
ropy Wschodniej, filmy podróżnicze oraz 
obrazy debiutantów. W  programie także 
retrospektywy: Pawła Pawlikowskiego 
oraz Schorm/Vavra/Jires czyli reminiscen-
cje Czechosłowackiej Nowej Fali. Jednym 
z  nurtów będzie przegląd nowego kina 
tureckiego. Jak co roku na festiwal zjadą 
goście, wśród tegorocznych są m.in. Jowi-
ta Budnik, Andrzej Chyra, Waldemar Krzy-
stek, Janusz Chabiora, Łukasz Simlat oraz 
Tomasz Ziętka. W muzycznej części zapo-
wiadane są koncerty m.in. zespołu Pół Ca-
łego Keczupu, Ludojada oraz projekt Mu-
zyczne Podróże Michała Kaczora. Podczas 
10 festiwalowych dni zaprezentowanych 
zostanie blisko 100 filmów, w  programie 
oprócz koncertów także wystawy, debaty, 
warsztaty oraz wycieczki krajoznawcze po 
Ińskim Parku Krajobrazowym. 42. Ińskie 
Lato Filmowe odbędzie się od 7 do 16 
sierpnia. Szczegóły: www.ilf.org.pl      nath

ama to największe interdyscyplinar-
ne wydarzenie młodej sztuki i kultury 

w Polsce. To wyjątkowy festiwal z ponad 
setką wydarzeń z każdej niemal dziedzi-
ny sztuki i nie tylko – koncerty, wystawy, 
spektakle, zdarzenia plenerowe, projek-
cje filmowe, spotkania literackie, warsz-
taty, akcje happeningowe, performance, 
animacje, a nawet imprezy sportowe. 
Tegoroczna edycja festiwalu będzie miała 
wyjątkowy charakter i oprawę – odbędzie 
się po raz 45, ale będzie to jednocześnie 
jego półwiecze (przerwa w organizacji 
imprezy w latach ’80). Wśród potwierdzo-
nych dziś wydarzeń muzycznych m.in. kon-
cert debiutującej na Famie, a dziś robiącej 
wielką karierę Meli Koteluk (na zdjęciu), 
cykl "Laboratorium muzyki" pod kierun-
kiem Marcina Maseckiego oraz widowi-
sko "Przebojowa Fama". Teatralną gwiaz-
dą będzie poznański Teatr Ósmego Dnia 
z przygotowanym specjalnie dla Famy 
widowiskiem „Matka Odra. Factory”. Kon-
tynuowany będzie popularny cykl spotkań 
"Miejsca literatury", projekt animacyjno-
społeczny "re: Warszów". Wśród nowości 
m.in. cykl animacyjny "Zaproś Famę do 
siebie". Po sukcesie ubiegłorocznej wysta-
wy "Habitat", w tym roku kolejny artystycz-
ny projekt "Ziemia obiecana - podróż do 
granic utopii". 45. FAMA odbędzie się od 
15 do 31 sierpnia w Świnoujściu. Szcze-
gółowy program festiwalu już wkrótce. 
Więcej informacji: www.fama.org.pl oraz 
www.facebook.pl/fama.festiwal          nath

KF

Kino nad jezioremto właśnie FaMa



miał być zawarty cały gniew i rozczarowanie 
światem. Z czasem idee nieco dojrzały, jed-
nak nadal przyświecają nam te pierwotne 
zasady, tkwiące w korzeniach ludzi pocho-
dzących znikąd”.                                            ad

Vila i Chór Koncertowy Uniwersytetu Porto-
rykańskiego w Arecibo pod batutą Joamela 
Gonzáleza-Soto oraz z Ekwadoru (Chór 
Uniwersytetu w Guayaquil) prowadzony 
przez prof. Fernanda Gila Estradę. Najwięk-
szą niespodzianką okazał się spontaniczny 
występ chórzystów, którzy tuż po oficjalnym 
zakończeniu festiwalu w  pełnym składzie 
zebrali się na scenie sali symfonicznej, by 
śpiewem, uśmiechem i  tańcem zachęcić 
publikę do wspólnej zabawy. Owacjom nie 
było końca.                                                       kt
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inałowy koncert festiwalu Chóru Aka-
demii Morskiej w Szczecinie „Wspól-

ne Brzmienia” był zwieńczeniem 10 dni 
popularyzacji muzyki i kultury Ameryki Po-
łudniowej pod hasłem „The Latino Project”. 
Występ, który odbył się 28 czerwca w  Fil-
harmonii Szczecińskiej, rozpoczął się od 
dźwięków utworu "Lux Aeterna" („Światło 
wieczne”) znanego, szczecińskiego kompo-
zytora Piotra Brody. W drugiej części kon-
certu latynoskie rytmy wybrzmiały przede 
wszystkim w  wykonaniu chóralnym, ale za 
to w zupełnie nowej dla wielu melomanów 
postaci. Słuchacze napawali się mieszanką 

różnych stylów i form przekazu, bo podczas 
całego wieczoru wokal wzbogaciły pokazy 
zdjęć i  grafiki, elektronika, światło, taniec 
i  akompaniament muzyków. Wybrzmiały 
więc i  salsa, i  merengue, i  dzieło etniczne 
– „Misa Criolla” Ariela Ramireza. Chór Aka-
demii Morskiej w  Szczecinie, dyrygowany 
przez dr Sylwię Fabiańczyk-Makuch, dyrek-
tora festiwalu, do współpracy zaprosił chóry 
z Portoryko: Camerata Coral de Puerto Rico, 
którym dyrygowała prof. Amarilis Pagán-

uzyczne atrakcje przez cały dzień 
w  wielu miejscach Szczecina oraz 

premierowa prezentacja płyty „Born In 
Szczecin vol. 5”. Startuje GryFonia, czyli 
Szczecińskie Święto Muzyki. Rezerwujcie 
sobie czas 17 lipca. Niewątpliwą atrak-
cją imprezy będzie zamkowy koncert 
(godz.19.30) blues-rockowych gentlema-
nów z  Chango (na zdjęciu). Analogowe, 
instrumentalne granie, nawiązujące do 
stylistyki lat 60. i  70., zostanie wzbogaco-
ne obecnością dwóch gwiazd. Do zespołu 
tego dnia dołączy Jacek „Budyń” Sienkie-
wicz, lider kultowego Pogodna i DJ Falcon1, 
wyśmienity turtablista, mistrz Polski w swo-
jej muzycznej wadze. Na scenie poprzedzą 
ich zwycięzcy przeglądu Made In Szczecin 
5, funkrockowa grupa Frontrow. Pierwszych 
300 gości premiery otrzyma piąty wolumin 
najbardziej szczecińskiej składanki za dar-
mo. „Born In Szczecin vol. 5” to płyta, która 
prezentuje szczecińską scenę w wyjątkowy 
sposób, ukazując jej młode i jednocześnie 
nieco bardziej doświadczone oblicze. Na 
składance znajdzie się 8 znajdą się wy-
konawcy o  nieco bardziej ugruntowanej 
pozycji na muzycznym rynku, którzy także 
mają związki z  grodem Gryfa, m.in. Baltic 
Neopolis Orchestra, Jazzowski i  Mr Zoob 
czy Dead On Time.                                       ad

F
M

Filharmonia 
w rytmie latino

Nikt znikąd

dźwięk Gryfa

świecie gitarowego grania, można 
śmiało rzec, że to legenda. Jeden 

z fajniejszych polskich bandów grających 
cięższą odmianę rocka, powstałych pod 
koniec lat 90., wraca od jakiegoś czasu na 
scenę. Szczeciński NIKT, bo o nich mowa 
byli swego czasu tym w Polsce, czym Korn 
i Fear Factory za oceanem: świeżością i 
kawałkiem solidnego grania. W nowym 
składzie, właśnie zakończyli prace nad al-
bumem pod okiem samego Roberta „Licy” 
Friedriecha, który związany był m.in. z Acid 
Drinkers, Armią i Kazikiem na Żywo. Zna-
komity muzyk i producent zagrał również 
gościnnie w czterech utworach. Jeszcze w 
lipcu zespół wystąpi na dużej scenie festi-
walu Jarocin.  NIKT to obecnie: Przemek 
Kowalczyk (Przemo), Sebastian Gorski (Bo-
rel), Łukasz Michałowski (Uka), Adam Biel-
czuk i Marcin Szeremeta (Cimas). Panowie 
tak mówią o swojej twórczości: „NIKT to 
projekt muzyczny, który u swych podstaw 
miał bardzo proste założenia: żadnych so-
lówek, wirtuozerii... Miało być po prostu 
mocno i głośno, a w tym wściekłym krzyku 

W



mentalistą, uczciwym muzykiem, to możesz 
pracować z  każdym, od muzyków folko-
wych przez jazzmanów po artystów popo-
wych – przekonuje skrzypek. To nie będzie 
pierwsze spotkanie muzyka z BNO. – Uwiel-
biam Polaków i polskie jedzenie! Polska jest 
krajem wielonarodowym, otwartym na inne 
kultury. Wszystko to sprawia, że publiczność 
jest bardzo ciepła, oddana i żywiołowa – do-
daje z uśmiechem.                                         ad

REKLAMA

skiego, grany z powodzeniem na deskach 
Teatru Małego. Zbiór piosenek o  Szczeci-
nie, ale nie o tym który znamy z oficjalnego 
przewodnika, tylko o  tym „drugim”, mniej 
oficjalnym mieście, z  legendarną Kaskadą, 
rzeźnikiem z Niebuszewa i paniami lekkich 
obyczajów na czele. Utwory do których 
muzykę napisała, grająca także w  spekta-
klu Barbara Lewandowska, ujrzą światło 
dzienne także pod postacią płyty. Oficjalna 
premiera tego wyjątkowego wydawnictwa 
będzie miała miejsce 27 września w Starej 
Rzeźni. Zróżnicowane muzycznie piosenki 
(od dancingowych, przez rockowe, po elek-
troniczne brzmienia) z przymrużeniem oka 
opowiadają o mieście. – Powstały piosenki 
o Szczecinie, pewnie nie o takim, jakim on 
jest w  istocie, ale o  takim, jakim widzi go 
ktoś, kto żyje tu tylko kilka lat. Wolę mówić, 
że to piosenki o pewnym mieście, chociaż 
precyzyjniej byłoby powiedzieć o pewnym 
Szczecinie, o pewnej jego wersji. Wersji za-
słyszanej i nie do końca dokładnej, trochę 
zmyślonej, a  trochę prawdziwej. Melan-
cholijnej i okrutnej – jak baśń – mówi autor 
spektaklu i płyty. W tej baśni obok Litkow-
skiego i  Lewandowskiej usłyszymy: Marię 
Dąbrowską, Magdalenę Wrani-Stachowską 
i  Michała Lewandowskiego. Prestiż patro-
nuje przedsięwzięciu a już we wrześniowym 
numerze opowieść o tym skąd się wzięły… 
szczerbate mewy.                                          ad

fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

altic Neopolis Festival to cykl kon-
certów muzyki kameralnej, które roz-

brzmiewać będą przez całe lato (9 lipca – 24 
sierpnia). Wraz z muzykami z całego świa-
ta Baltic Neopolis Orchestra zagra m.in. 
w Szczecinie, Kołobrzegu, Świnoujściu, Dar-
łowie i Drawnie. Wśród gości, pojawi się ja-
poński pianista z gatunku „woogie boogie“ 
Keito Saito, węgierski skrzypek Sándor 
Jávorkai oraz bułgarski geniusz skrzypiec 
Vasko Vassilev. – Przygotowaliśmy program, 
który odniósł wielki sukces w Japonii, wie-
le utworów zostało napisanych przez Keito 
– mówi Vassilev. – Zagramy również trochę 
klasycznych standardów. Koncerty będą 
miały lekką, wakacyjną formułę. Sam Vassi-
lev ma za sobą współpracę m.in. z zespołem 
The Rolling Stones czy Stingiem. Był także 
jurorem w  programie X-Factor. – Muzyka 
jest uniwersalna. Jeśli jesteś dobrym instru-

b

Wakacje 
ze smyczkami

Straszna baśń o 
Szczecinie

piew szczerbatych mew” to przebo-
jowy spektakl w reż. Macieja Litkow-"ś
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ardzo czekałem na tę książkę… Ale 
nie wystarczy poparcie córki Anny 
Jantar, by książka była dobra. Nieste-
ty, jak naprawdę ciekawa jest kwestia 

pochodzenia „Bursztynowej dziewczyny”, tak opis 
jej kariery często jest przeniesieniem wiadomo-
ści z książki Marioli Pryzwan. Mało, w szumnie na-
zywanej biografią, książce Marcina Wilka - jak dla 
mnie - wiadomości odkrywczych, zaś sporo niedo-
mówień. Osobiście uważam, że bardzo naiwnym 
jest tłumaczenie, iż niepodważalnym dowodem 
na to, iż rodzice Natalii nie mieli się rozwieść jest 
list Jarosława Kukulskiego znaleziony w  rzeczach 
tragicznie zmarłej Anny Jantar… Cóż Natalia chce 
wierzyć w to, co jest - bym powiedział - jej poboż-
nym życzeniem, niż faktem. Ma do tego prawo, ale 
autor BIOGRAFII winien pokazać problem szerzej, 
tym bardziej, że miał źródła i wątek ten dość często jest poruszany 
w innych publikacjach. Marcin Wilk wolał jednak - mam wrażenie - 
milczeć, niż narazić się córce Anny i Jarosława. 
Ogólnie książkę czyta się dobrze, lekkie pióro, dobre prowadzenie 

narracji, ale jak już wspomniałem wyżej, bardzo mnie 
drażni zachowawczość autora. Bardzo, ale to bardzo 
drażnią mnie także błędy rzeczowe… Na pewno nie 
jest to biografia Anny Jantar, wydawnictwo przedo-
brzyło dając z miejsca wszystkim przeciwnikom broń 
do ręki, biografia ma to do siebie, że jest szczera i nie 
pomija wątków niewygodnych, tutaj szczerości bra-
kuje. To jest po prostu opowieść o Annie. Naprawdę 
inaczej wyobrażałem sobie książkę, która miała być 
czymś - jak głosi szumnie reklama - wywrotowym 
i  bardzo odkrywczym. Na palcach można policzyć 
rzeczy dotąd nie publikowane. Mówię tutaj i o zdję-
ciach, i o faktach. Słowem, w 75 procentach, to już 
było. Kropką nad smutnym „i” jest okładka (pierwszy 
projekt był o niebo lepszy). Dopytuję - może złośli-
wie - gdzie podziało się to słońce o którym pisze au-
tor we wstępie charakteryzując „Jantarkę”? Czerń, 

połączona z niebieskim do tego, moim zdaniem, nienajlepsze zdję-
cie. Uważam, że Anna Jantar miała bardziej udane sesje… 
Polecam książkę, choć nie tak gorąco, jak myślałem, że będę pole-
cał, biorąc „Annę Jantar” do ręki.
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marcin Wilk

tyle słońca. 
anna jantar. 

biografia
Wydawnictwo:  

znak, 2015

prestiżowe KsiążKi

b
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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bankierzy bankietują

Urodziny na promie
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Od lewej: Ewa Rogowska, Marcin Sygut, 
Szpital Wojskowy, Katarzyna Fasiak, adwokat, 
Bogumił Rogowski prezes BCC w Szczecinie

Urodzinowe torty na 
dwudziestolecie Unity Line

Od lewej: Bartosz Pieńkowski, MSP PKO BP 
w Stargardzie Szczecińskim, Grzegorz Dobosz, 
właściciel hotelu Dobosz wraz z małżonką, 
Mirosław Wołosewicz, prezes Centrum 
Handlowo-Usługowe Manhattan

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina 
i Beata Radziwanowska, dyrektor 
Regionu Bankowości Detalicznej 

Gwiazda wieczoru, grupa De Mono

Od lewej: Jacek i Magdalena Podolscy, 
Meditest- Diagnostyka Medyczna, le-
karz Jerzy Sieńko z osobą towarzyszącą

Od lewej: Kpt. Ireneusz Gowin, kpt. Konrad Karpowicz, 
Kpt. Piotr Bielicz, Kpt. Krzysztof Warachowski

Od lewej: Piotr Pakuszto, v-ce starosta Powiatu Białogardzkiego, Elżbieta 
Bajerska, dyrektor ds. sprzedaży w PKO BP, Beata Iwaszko, dyrektor Oddziału 
PKO BP w Białogardzie Robert Madejski, prezes Zarządu „Inwest Park” 

Od lewej: Paweł Wojdalski, Paweł Szynkaruk, Jerzy 
Wójtowicz, C. Hartwig Szczecin, Jarosław Kotarski

Od lewej: Przemysław Marchwicki, dyrektor RCK w PKO BP, Renata 
Bugaj gł. Księgowa w Stoczni Remontowej Gryfia, Grzegorz Bugaj gł. 
Specjalista w EuroAfrica, Elżbieta Malanowska dyrektor EuroAfrica,

Od lewej: Paweł Wojdalski, z-ca dyrektora Unity Line, Kpt. Mirosław 
Folta, Jacek Dubiński, ZZ Marynarzy PŻM, Paweł Kamiński, Paweł 
Szynkaruk, prezes PŻM, Jarosław Kotarski, prezes Unity Line

Od lewej: Szymon Kreft, dyrektor generalny Calbud, Marcin Woźniak, 
firma Mart, Kamila Królikowska-Antczak, dyrektor biura CBP PKO BP 
w Szczecinie, Katarzyna Kalińska, księgowa w firmie Hosso

Pracownicy Unity Line, w środku Andrzej Krzywy, lider De Mono

odczas trwania Baltic Tall Ships Regatta 2015, na pokładzie 
żaglowca Dar Młodzieży odbyło się spotkanie ponad dwu-

stu klientów PKO Banku Polskiego. W czasie rozmów biznesowo-
towarzyskich w morskim bufecie serwowano wyśmienite owoce 
morza, a w tle rozbrzmiewał koncert u podnóża Wałów Chrobre-
go. Bankiet był też doskonałym pretekstem, by na chwilę zrzucić 
poważny image biznesmena.                                                            ad

wudzieste urodziny Unity Line obchodzone były w wielkim 
stylu. Na pokładzie promu Wolin spotkali się dotychczaso-

wi prezesi firmy, przedstawiciele PŻM, Euroafryka oraz liczni kon-
trahenci i  partnerzy. Na galę przybyli także włodarze Szczecina. 
W „teleekspresowym” skrócie Maciej Orłoś przedstawił firmę i za-
prosił do zabawy. Szefowie kuchni z promów Unity Line serwowali 
wykwintne dania, ale niespodzianką wieczoru był występ zespołu 
De Mono. Jego wielki przebój „Jak statki na niebie” doskonale 
wpisał się w atmosferę imprezy…                                                     ad
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toyota zaprosiła gości

z dołka na talerz

oblężenie trafostacji

P

N

Od lewej: Michał Przepiera, zastępca prezydenta 
Szczecina, Jan Kozłowski, dealer

Od lewej: Jarosław Turtoń, kierownik stacji Toyota 
Kozłowski Mieszka I, Urszula Pańska, radna
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olem golfowym w  Binowie zawładnęły panie. Rozegrano tam 
w ostatni weekend czerwca turniej Art Medical Center – BMW 

Bońkowscy Ladies Golf Trophy 2015, którego główną częścią była rywa-
lizacja kobiet na polu mistrzowskim. Po sportowych zmaganiach zawod-
niczki i goście przenieśli się w eleganckie wnętrza restauracji Bohema. 
Kije zamieniono na sztućce, dołki na talerze. Popołudnie zdominowała 
znakomita kuchnia, dobre samopoczucie i satysfakcja po wygranej.   ad

Od lewej: Gilad Ratman, bohater wystawy 
i Sergio Edelsztein, kurator wystawy Jedna z prac izraelskiego artysty

Jiga i Eva czyli duet Madlick

Od lewej: Agnieszka Ostrowska, Agata 
Waligórska, Izabela Turostowska, Dentus

Od lewej: Aleksandra Smaga, Smaga 
Dental Clinic, Dorota Mida, Artur 
Śliwiński, Art Medical Center, Szymon 
Kreft, Art Medical Center

Od lewej: Jolanta Śliwińska, Elżbieta Hahs, klinika Hahs, Iwona 
Pińska, Artur Śliwiński, Zbigniew Hahs, klinika Hahs

Gilad Ratman z partnerką Lucianą

Ryszard Czajka, profesor Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego wraz z 
małżonką Danutą

Od lewej: Dorota Mida, Mariusz Talerczyk, 
Medicover i Małgorzata Talerczyk 

Od lewej: Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej 
Izby Gospodarczej, Jan Kozłowski, Urszula Pańka

Od lewej: Martin Kwade, właściciel galerii Kwadrat w Berlinie, Kirsa Geiser, redaktorka 
berlińskiego portalu o sztuce Index Weekly, Marie-Eve Lafontaine, Trafostacja Sztuki

obota w miłym towarzystwie, przy poczęstunku i pięknych 
samochodach. Tak wyglądał weekend w salonie Autoryzo-

wanego Dealera Toyoty Motor Poland przy ul. Mieszka I 25B. Od 
samego rana zaroiło się od gości – miłośników aut japońskiego 
producenta. Pracownicy czekali na nich z poczęstunkiem, zapra-
szali do rozmowy i prezentowali przyciągające wzrok modele sa-
mochodów. Dni otwarte były jednocześnie okazją do prezentacji 
najnowszego wypustu Toyoty – Avensis.                                          ak

ajpierw był podwójny koncert death metalowych kapel 
w centrum miasta, w godzinach szczytu, później wernisaż 

we wnętrzu Trafostacji Sztuki, a na koniec kolacja na placu Orła 
Białego w  byłym budynku Polmo. A  wszystko za sprawą wizy-
ty izraelskiego artysty Gilada Ratmana, autora filmów art-wideo. 
Jak zwykle, do czego przyzwyczaiła nas Trafostacja, było tłumnie 
i międzynarodowo.                                                                              ad
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Jubileuszowy golf

Morskie złoto

towarzyska trójka

z
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Uczestnicy turnieju: Jerzy 
Safanów i Elżbieta Górska Elżbieta Hahs
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łote Lunety rozdane! Na pokładzie pięknego Daru Młodzieży 
poznaliśmy najbardziej zasłużone osoby i firmy, które w zeszłym 

roku przyczyniły się do rozwoju branży morskiej. Nagroda magazynu 
„Obserwator Morski” powędrowała m.in. do Unity Line, uznanej za 
Firmę Roku. Jerzy Raducha został zwycięzcą w  dziedzinie Kultury 
i Sztuki. To m.in. dzięki niemu możemy podziwiać piękne żaglowce, 
które odwiedzają Szczecin coraz częściej. Za Osobowość Roku uzna-
no Zbigniewa Miklewicza, który dba o to by Szczecin i Świnoujście 
były nadal świetnie rozwijającymi się portami. Imprezę poprowadził 
dziennikarz Dariusz Baranik, a goście po oficjalnym bankiecie poszli 
podziwiać żaglowce, które tego dnia zacumowały do miasta.         ad

Paula Niemczynowicz, aktorka 
i Daniel Źródlewski (Prestiż) Adam Grochulski z kolegą

Piotr Chajderowski

Marcin Nalewaj, właściciel 
Towarzyskiej z żoną Kingą

Uczestnicy turnieju. Od lewej: Karolina Brzoska, 
Mariusz Talerczyk, Medicover Szczecin, Roman 
Kudelnicki i Agnieszka Ostrowska

Od lewej: Zbigniew Miklewicz, prezes 
Zarządu Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście Mirosław Sobczyk, 
prezes Grupy Reklamowej Zapol

Zwycięzcy, od lewej: Jerzy Raducha, Jarosław Kotarski, Dariusz Więcaszek, Zbigniew Miklewicz Jerzy Raducha, Centrum Żeglarskie

Kinga Nalewaj w objęciach 
Szymona Kaczmarka, Prestiż

Zadowoleni golfiarze. Od lewej: Paweł 
Majewski, Stefan Smoliński, Grzegorz 
Raczycki i Mirek Stankiewicz

Jarosław Kotarski, prezes Unity Line

Gospodarze imprezy, od lewej: Sławomir Piński, Binowo Park Golf 
Club, Elżbieta i Zbigniew Hahs, Klinika Hahs, Iwona Pińska

Ekipa Towarzyskiej

a polu golfowym Binowo Park Golf Club odbył się dziesiąty 
jubileuszowy Turniej o Puchar Kliniki Hahs. W tym roku do 

turnieju zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, bo aż 120 (!). Ry-
walizowano w 7 kategoriach, na polu 18-dołkowym i 9-dołkowym. 
W każdej z nich nagrodzono pięciu laureatów, a dla tych, którym 
tego dnia dyspozycja golfowa nieco mniej dopisała, rozlosowano 
upominki. Wychwalano organizację, catering i  atmosferę, której 
głównymi autorami są gospodarze państwo Hahs.                          ad

owarzyska jak sama nazwa wskazuje to miejsce spotkań, dłuż-
szy przystanek na drodze każdej zbłąkanej osoby, która znaj-

dzie tu znakomite towarzystwo i  jeszcze bardziej wyborne trunki, 
z dobrze schłodzoną wódeczką na czele. Jedno z ulubionych miejsc 
szczecinian i  zabłąkanych turystów, skończyło właśnie 3 lata. Były 
śpiewy, śmiechy i alkohole, do bardzo późnych albo wczesnych (za-
leży dla kogo) godzin wieczorno-porannych.                                    ad
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Nerka znaczy życie

taneczny weekend z astrą

Pascal gotował w łazience

K

15

Tomasz Wieczorek, prezes Inlogic z małżonką
Od lewej: Jorgos Apostolu, Beata Stoikow, 
Joanna Apostolu, firma JO-Produkty
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olejna edycja festiwalu Euro Dance, organizowanego przez 
Szkołę Tańca „Astra”, okazała się wielką fetą tańca towarzyskie-

go. Odbyła się w sportowej hali SP 35 i przyciągnęła setki par zarów-
no z Polski, jak i zagranicy, bo w trakcie 2 dni rywalizacji rozegrano 
m.in. turniej międzynarodowy par klasy S w tańcach latynoamerykań-
skich i standardowych. Swoich sił spróbowali także najmłodsi, startu-
jący w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych. Wisienką na torcie 
był pokaz gospodarzy festiwalu – Szkoły Tańca Astra, która w  tym 
roku świętuje swoje 25-lecie, a także Gala Wieczorowa. Sport i sztuka 
znalazły tu idealne proporcje.                                                                     kt

Pascal Brodnicki

Od lewej: Daria Nowak, konferansjer, 
Rafał Strzykała, właściciel firmy 
Raste, Leszek Chyży, Grzegorz Mamos, 
Dyrektor Regionu Ceramiki Tubądzin

Od lewej: Katarzyna Czarny, Anna Bilak, 
Katarzyna Nowicka i Joanna Matysewicz, 
doradcy handlowi Hiper-Glazur

Finałowa para Rosji w tańcach 
latynoamerykańskich

Sławomir Bieganowski, PHU Fasada i Ewa 
Bieganowska, RC Szczecin Center

16-krotny Mistrz Polski, wicemistrz 
Blackpool Dance Festival - Marcin 
Kalitowski z Katarzyną Florczuk

Prezentacja sędziów EDF2015 Zwycięzcy - finałowa para Czech

Anna Karbowińska i Włodzimierz Zdanowicz, 
przedstawiciele salonu MaxMara i Weekend 
MaxMara, odbierają podziękowanie z rąk 
prezydenta RC Szczecin Center, Romana Szulżyka

Energetyczny pokaz w rytmach 
hiszpańskich z grup Astra Latino

Od lewej: Karolina Kędzierska, RC Szczecin Center, z młodzieżą z 
Rotaraktu: Hanną Gardas i Bartoszem Wolakiem

Hotelu Park pod koniec maja odbyła się coroczna impre-
za charytatywna "NERKA=ŻYCIE". Zorganizowana była 

już po raz dziesiąty przez Rotary Club Szczecin Center. Celem im-
prezy było wsparcie finansowe zakupu aparatu do hemodializy, 
czyli tzw. sztucznej nerki oraz pomoc podopiecznym Oddziału 
Nefrologii ze Stacją Dializ i Leczenia Zatruć Szpitala na Wojciecha.
Dzięki sprzedaży cegiełek, loterii i darczyńcom udało się zebrać 
około 50 000 zł. 100 cennych fantów do loterii ufundowały m.in. 
takie firmy, jak Rosenthal, Escada Sport, MaxMara, Sylwia Majdan 
i Filozofia Piękna, a znany szczeciński malarz, Wojciech Zieliński, 
podarował swój obraz na ten szczytny cel. Imprezę rozpoczęła wo-
kalistka Malwina Bieganowska, a przez cały wieczór goście bawili 
się przy muzyce zespołu Fair Play.                                                      kt

-lecie istnienia salonu łazienek Hiper-Glazur w Szczecinie 
nie mogło się obyć bez wielkiej uroczystości. Wśród licz-

nie przybyłych gości byli przedstawiciele producentów, architekci 
oraz projektanci. Gwiazdą wieczoru był Pascal Brodnicki, który przy-
gotował specjalne potrawy kuchni tajskiej dla 5 wylosowanych go-
ści. Nie tylko talentem kulinarnym, ale i poczuciem humoru zadbał 
o dobry nastrój wszystkich zgromadzonych osób. Do ich dyspozycji 
były potrawy przygotowane według przepisów Pascala oraz otwar-
ty bar. Wydarzenie było idealną okazją do prezentacji zmian, jakie 
w ostatnim czasie zaszły w salonie. Atrakcją wieczoru były konkursy, 
w których do wygrania był pobyt w Termach Uniejów od firmy Tu-
bądzin oraz jeden z modeli mercedesa do dyspozycji na wybrany 
przez zwycięzcę weekend od szczecińskiego dealera marki Merce-
des Benz – firmy Mojsiuk.                                                                         kt
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Jubileusz w „brzuchu” miasta

N a dziedzińcu klimatycznej Starej Rzeźni szczecińskiej Łasz-
towni, Północna Izba Gospodarcza spotkała się, po raz 

dziesiąty, na Wielkiej Gali. W tak niezwykłych, wręcz historycznych 
okolicznościach, ludzie biznesu, kultury i sztuki mogli spokojnie 
porozmawiać nie tylko o interesach. Przez całą noc o ich dobre 
samopoczucie dbali aktorzy z Teatru Polskiego w rewelacyjnym 
kabaretowym programie Kota Czarnego Rudego. Było wesoło w 
kieliszkach szumiał szampan, a wyszukane przekąski przygotowała 
restauracja Stara Rzeźnia. Ogromną atrakcją okazał się dziesięcio-
piętrowy tort przygotowany przez cukierników z firmy Asprod, na 
którym widoczne były loga firm zaprzyjaźnionych z Izbą. Warto do-
dać, że pierwsza gala miała miejsce na Wałach Chrobrego, kilka lat 
później szczecińska przedsiębiorczość bawiła się na Ogrodzie Ró-
żanym, dziś świętowała Jubileusz na Łasztowni, w samym „brzuchu” 
Szczecina.                                                                                               mj

Od lewej: Adam Grochulski, Danuta Grochulska, prezes Północnej Izby 
Gospodarczej Dariusz Więcaszek, Prezydent Szczecina Piotr Krzystek

Hanna Mojsiuk

Od lewej: Monika Pyszkowska, Galeria Kaskada, Magdalena Kotnis, Zarr

Ewa Lipowska, Tomasz Zając, Media Brothers

Od lewej: prezes Północnej Izby Gospodarczej Dariusz Więcaszek, prezydent Szczecina 
Piotr Krzystek, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Dr Stanisław Gajda z partnerką Karoliną Ciżyńską, Cicco

Aktorzy Teatru Polskiego Krzysztof Niewirowski i Marta Uszko
 Od lewej: Bogdan Krenca, Comperium, Małgorzata Roszczyk, Wojciech 
Patora, Rajski ogród, Konrad Kupis, Prestiż, Małgorzata Kupis, TVP Szczecin

Michał Płatek, kliniki Stomatologii i Implantologii 
Centrum Płatek, Magdalena Gajdowicz, Finanset

Od lewej: Dariusz Więcaszek, Piotr Krzystek, prof. Jerzy Buzek, Olgierd 
Geblewicz, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Barbara Bartkowiak 
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Maciej Borowy Przewodniczący klastra kreatywnego Północnej Izby GospodarczejNatalia Prekwa, Interglobus z koleżanką 

Donata Juszczak, mec. Waldemar Juszczak, Dorota JuszczakWojciech Sawaszkiewicz z żoną, Antiksawa, Regina Manikowska, Jakol Yacht

Architekt Agnieszka Drońska, Piotr Droński, Baszta NieruchomościMirosław Sobczyk, prezes Zapolu, Elżbieta Zawadzka, Zapol

 Od lewej Elżbieta Tomaszewicz, Łukasz Tomaszewicz, Piotr 
Tomaszewicz, Tomaszewicz -Przedsiębiorstwo Budowlane

Aktorzy Teatru Polskiego: od lewej Mirosław Kupiec, Olga Adamska, Adam Dzieciniak

Aktorzy Teatru Polskiego Dorota 
Chrulska, Sławomir Kołakowski

Aktorka Teatru Polskiego Sylwia Różycka

Aktor Teatru Polskiego Michał Janicki



SZuKAjcIE NAS w prEStIżOwych MIEjScAch!

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

Andrzej Marecki, ul. Królowej Jadwigi 13/12
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16
Kancelaria 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 
Zbroja Adwokaci, ul. Więckowskiego 1B/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 

Bella Moda, ul. Bogusława 13/1 
Betty Barclay, CH Galaxy
Boutiqe Chiara, ul Bogusława 11/1 i 12/2 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
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
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 

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
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 

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
Maestria, ul. Więckowskiego 2/1 
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
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK 
B&M, al. W. Polskiego 43

KAWIARNIE 
 
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 
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4 
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1 
Fanaberia, ul. Bogusława 5
Giovanni Volpe, ul. Tkacka 64D
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
 
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
Mamma Mia, ul. Kaszubska 19/1A
Mazat, al. Wyzwolenia 44
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
Niebo Wine Bar Cafe , ul. Rynek Nowy 5
Pasja Fabryka Smaku, ul. Śląska 12/1 
Per Se, pl. Hołdu Pruskiego 9
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska
Portofino, ulJana Pawła II 42 
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7 
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Red Rocket, ul. Jana z Kolna 7 
Restauracja „Ricoria”, ul. P. Wielkopolskich 20 
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
Santorini, ul. Tkacka50 
Sake, al. Piastów 1
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
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A 
Bevelin Klinika Urody, ul. Ściegiennego 28/3 
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy 






