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teraz maj dookoła 
maj…”  śpiewało kie-
dyś Stare Dobre Mał-
żeństwo. Ten miesiąc 
nastraja mnie opty-
mistycznie. A w tym 

roku nawet po trzykroć. Ale od początku. Dokładnie 14 maja wy-
darzenie, które na pewno  przejdzie do historii Szczecina. Otóż 
nasze piękne miasto odwiedzi para książęca Danii, następca tronu 
Frederik i księżna Mary. Para pojawi się w 10 rocznicę swojego mał-
żeństwa. Z tej okazji  przygotowaliśmy magazyn „Closer Poland & 
Denmark” – dwujęzyczne wydawnictwo okolicznościowe, całkowi-
cie poświęcone współpracy Danii i Szczecina. Także w  maju, obok 
tradycyjnego wydania Prestiżu pojawił się miły dla oka i praktyczny 
dodatek - Prestiż Nieruchomości - Inwestycje. I w co wierzę, będzie 
pojawiał się co kwartał.

Nie ukrywam, że cały proces przygotowania tych trzech magazy-
nów był niezwykle męczący dla prestiżowej ekipy. Zaliczyliśmy kilka 

nieprzespanych nocy,  wypiliśmy morze kawy, 
zatraciliśmy nieco rachubę czasu... ot zwykłe  
życie redakcyjne. 

Przyznam, że po całym procesie produkcji, 
gdy siadłam do tworzenia  tego wstępniaka 
dopadło mnie lekkie znużenie. O czym tu na-

pisać? Postanowiłam więc najnormalniej w świecie pochwalić się 
przed światem, przed Wami, Drodzy Czytelnicy, bo to był naprawdę 
bardzo udany miesiąc. 

Podsumowując.  Rozwijamy się, angażujemy  w nowe projekty, 
mamy nowe pomysły, o których niebawem usłyszyci------e.  Oczywi-
ście wszystko to głównie dzięki Wam. Bo czytacie Prestiż. Bo anga-
żujecie się w życie redakcji, jesteście z nami w kontakcie. To mocno 
motywuje do pracy. Życzę wam miłego dnia. Miłego maja. A przede 
wszystkim miłej lektury.  My, idziemy na chwilę odpocząć.

Izabela Magiera – Jarzembek

Podziękowania dla sklepu rowerowego Kadrzyński za wypożyczenie roweru.
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Salon Betty Barclay, C.H. Galaxy
al. Wyzwolenia 18-20 Szczecin
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Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. Prowadzi ogólnopolskie serwisy w TVP

Sztuka 
kobiecego 
orgazmu…

 iem, to zdanie może być zaskakują-
ce, ale sama zrozumiałam jego zna-
czenie dopiero po 25 latach różnych 
doświadczeń. Miałam 3 mężów i na-
wet trochę przyjemności w spełnianiu 
małżeńskich obowiązków, ale nigdy 

orgazmu. Nawet pogodziłam się z myślą, że może jestem inna, nie 
potrafię, a może moja budowa anatomiczna nie pozwala na takie 
doznania. Jak bardzo się myliłam dowiedziałam się – kiedy pozna-
łam właściwego mężczyznę. – Skąd będziemy wiedziały, że TEN, to 
akurat właściwy? Przede mną siedziała bardzo dojrzała kobieta. Za-
dbana i pogodna. Widać było, że naprawdę spełniona pod wszyst-
kimi względami. Rozmowa zaczęła się od tematu mężczyzn, którzy 
gubią się w życiu, ponieważ przygniata ich nie tylko zawodowa 
codzienność, ale przede wszystkim nieumiejętność podejścia do 
kobiet w każdym wymiarze: uczuciowym, ale też seksualnym, bo to 
ważne dla jednej i drugiej strony. Tłumaczyła moja współtowarzysz-
ka podróży koleją żelazną XXI wieku. (Kocham te pociągi i rozmowy 
z ludźmi. To chwila i miejsce jakby zatrzymane. Nigdzie nie da się 
uciec, ani wysiąść przed czasem. To pociąg pędzi i TY wreszcie sie-
dzisz „w miejscu” i słuchasz ludzi i uczysz się od nich). – Trzeba być 
zakochanym, czuć się kochanym, musi być chemia, doświadczenie 
przynajmniej jednej ze stron i brak lęku przed mówieniem, co nam 
sprawia przyjemność, a co nie. To bardzo trudne, ale warto przeła-
mać barierę. Trzeba to również zrobić umiejętnie. Jeśli partner lub 
partnerka się wciąż obrażają, radzę nie wchodzić drugi raz do tej 
samej rzeki. Szkoda czasu, jeśli ktoś nie chce nad sobą pracować. 
Świat stoi otworem, a w nim mnóstwo wspaniałych ludzi. Gwarantu-
ję. Wystarczy się otworzyć. Nie jesteśmy sami, podobne problemy 
mają inni. Tylko czekają, żeby nas poznać i szczerze porozmawiać. 
Większość kobiet nie jest zadowolona ze swojego życia seksualne-
go. Mężczyźni nie rozumieją kobiecych potrzeb i ich wrażliwości. 

To nie jest krytyka pod adresem panów, ale pań. Kto ma mężczyzn 
nauczyć czułości jeśli nie my – KOBIETY? ON musi pojąć pragnie-
nia ciała i ducha partnerki, odkrywać za jej przewodnictwem, to, 
co sprawia kobiecie przyjemność. Do tej cudownej fizyczności On 
musi dodać jeszcze codzienną troskę i opiekę. Wtedy więzi wzmac-
niają się tak bardzo, że dosłownie nierozerwalnie. Wracając do 
seksu, bardzo ważny jest dotyk. Wielu mężczyzn nie ma pojęcia jak 
niezwykle działa na zmysły kobiety muśnięcie między palcami jej 
dłoni. Głaskanie opuszkami wewnątrz i na zewnątrz ręki. Tak może 
rozpocząć się początek pięknego koncertu we dwoje. Chciałabym 
bardzo, aby ta nasza rozmowa nie została pani w pamięci jak dialog 
o seksie. My, proszę pani rozmawiamy teraz o miłości, nie o seksie, 
o prawdziwym uczuciu, które mocno wiąże. Miłość oznacza odda-
nie, a osiągnięcie pełni doznań jest wyrazem najwyższego odda-
nia. Istnieją mężczyźni, którzy wiedzą, jak zadowolić kobietę, nawet 
wielokrotnie, ale należą do zdecydowanej mniejszości. Pomóżmy 
więc swoim mężczyznom i jednocześnie sobie. Pamiętajmy jednak 
o bardzo ważnym – jeśli kochanków nie łączy prawdziwe uczucie, to 
nie pomoże nawet najlepsza technika. W tej subtelnej grze między 
dwojgiem musi być magia miłości prawdziwej, nie tylko pożądanie! 
Kiedy mężczyzna sprawia, że kobieta przeżywa rozkosz, to wyzwala 
w niej taki rodzaj namiętności, który w naturalny sposób skłania ją 
do zadowolenia swojego partnera. I tak machina się nakręca. Pro-
szę także nie zapominać o słowach. Są ważne, jeśli mają pokrycie, 
także podczas zbliżenia. Wie pani, jakie zdanie zrobiło na mężczyź-
nie mojego życia największe wrażenie i takim pozostaje do dziś? 
– Jak ono brzmi? – Kochanie jesteś ARTYSTĄ.

Jeszcze zdanie na dobry dzień: najwięcej rozkoszy może doznać 
kobieta dojrzała, a potem bardzo dojrzała; od 40 lat do końca życia 
(autor – moja współpasażerka, Laura).

Joanna Osińska
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Nowy salon optyczny w Szcze-
cinie. W ofercie znajdą się 
okulary znanych światowych 
marek, m.in. Gucci, YSL, Silho-
uette, Calvin Klein, Marc Jacobs, 
Escada, Furla, Givenchy, Guess, 
Harley-Davidson, Thierry Lasry. 
SunLoox kompleksowo zajmuje 
się wizerunkiem swoich klien-
tów, ale proponuje też badania, 
wykonywane w najnowocze-
śniejszej technologii. Kadra dba 
o profesjonalny dobór szkieł 
i opraw, aby zapewnić nie tylko 
perfekcyjną jakość widzenia, ale 
i komfort noszenia okularów.
Szczecin, C.H. Galaxy, poziom 0

Miejsce, w którym rano zjemy śnia-
danie, przed południem wzmoc-
nimy się kawą, a wieczorem przy 
drinku spędzimy czas z przyjaciół-
mi. W ofercie znajdą się kanapki, 
ciabatty, sałatki (na miejscu i na 
wynos), desery, kawa, herbaty, 
wina, piwa, coraz mocniejsze alko-
hole. Jedyna kawiarnia w Szczeci-
nie, w której napijemy się kawy 
z jednej z najstarszych palarni we 
Włoszech. Kawka i karafka będzie 
otwarta codziennie od godziny 
8.00 do późnych godzin wie-
czornych. Lokal posiada również 
ogródek piwny.
Szczecin, ul. Śląska 42

Nowa restauracja, w której wy-
bierzemy się w egzotyczną po-
dróż do kraju kwitnącej wiśni. To 
miejsce dla każdego, kto choć 
na chwilę chce zapomnieć o sza-
lonym tempie codzienności. 
Sekretem sukcesu Tokyo mają 
okazać się japońscy kucharze, 
którzy przygotowują posiłki 
zgodnie z tradycyjnymi zasada-
mi wschodniej sztuki kulinarnej. 
Mistrzowie sushi i sashimi kon-
centrują się na naturalnym sma-
ku poszczególnych składników, 
dlatego każdy podawany jest 
w osobnej miseczce, a potrawy 
praktycznie nie są przyprawiane.
Szczecin, ul. Rynek Sienny 3

Pierwszy w Szczecinie profesjonalny 
wino bar, w którym będzie można 
się bawić, uczyć i odkrywać nowe 
smaki. W stałej ofercie będzie po-
nad 150 etykiet europejskich win, 
a dodatkowe 20 - 30 tygodniowo 
będzie otwierane do degustacji. 
Poza winami, lokal oferuje też sta-
ranną selekcję piw i przekąski oraz 
specjały od zachodniopomorskich 
producentów, a w piątki i soboty 
będzie można również zjeść coś na 
ciepło. W Balvini dowiemy się m.in. 
jak czytać etykiety, dobierać wino 
do posiłków i nie dać się oszukać 
w restauracji.
Szczecin, ul. Małopolska 3

Salon Optyczny 
SunLoox

Kawka 
i Karafka

Tokyo 
Sushi’n’grill

Balvini

R E K L A M A
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Znane nazwiska kultury pojawiły się na listach do europarla-
mentu z okręgu obejmującego Szczecin. Z PO startuje nie kto 
inny jak Halina Kunicka, pojawił się też Machalica. PiS z kolei wy-
stawił Maternę. Nie będzie jednak ani starcia muzyki z satyrą, ani 
„Orkiestr dętych“, ani dr Pasikonika z Ars amandi, czy też MDM. 
Zbieżność nazwisk jest przypadkowa (a może i nie). Kandydatka 
PO pracuje w administracji, pan Machalica jest trenerem (ale i - 
uwaga - bratem sławnego Piotra), a Materna inżynierem. Trochę 
szkoda, bo kultury i to tak barwnej nigdy dość.

Ubarwić za to kampanię i to dosłownie może kandydatka No-
wej Prawicy Janusza Korwin Mikke. O lepszą przyszłość Pomorza 
Zachodniego chce walczyć Korynna Korwin Mikke, córka lidera. 
Kandydatka na europosłankę prowadzi w Warszawie butik Lilla 
Róż. To różowy sklep, który sprzedaje różowe rzeczy. W razie wy-
granej pani Korynny czeka nas różowa przyszłość.

Alarm w gminie Wolin! Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz 
wysłał specjalne pismo do podległych sobie wydziałów i instytu-
cji w którym prosi o „niedopuszczenie do kradzieży prądu“ przez 
dziennikarza jednego z lokalnych portali. Kradzież ma polegać na 
pobieraniu prądu do komputera lub telefonu w trakcie sesji lub 
posiedzeń komisji, które ten dziennikarz obsługuje. Burmistrza 
„wspomógł“ jego dzielny sekretarz, który na antenie TVP Szcze-
cin wyjaśnił,  że zagrożone kradzieżą energii są też szkoły i świe-
tlice wiejskie, bo tam również wspomniany dziennikarz może się 
podłączyć. Do nich więc również wysłano pisma ostrzegawcze. 
Alarm trwa, ale pojawia się od razu kolejne pytanie: co z kwe-
stią ewentualnego poboru wody przez dziennikarza w gminnych 
toaletach? Nie wspominając już o możliwości zużycia papieru 

toaletowego. Niecierpliwie czekamy na kolejne pisma burmi-
strza, a także kontrolę (rzecz jasna osobistą) zagrożonych miejsc, 
w tym szczególnie toalet.

Powoli kończą się budowy miejskich obiektów. Wkrótce czeka 
nas otwarcie hali widowiskowej, a także Muzeum Przełomów. Ru-
szy nowa filharmonia. Fajnie, że powstają. Gorzej jednak z estety-
ką. Szczególnie jeżeli chodzi o Muzeum Przełomów w kontekście 
sąsiadującej Alei Kwiatowej. Zieleń nie jest już w modzie? No tak, 
zawsze przecież można pójść na cmentarz centralny... 

Trwa awantura wokół nowego elementarza dla pierwszokla-
sistów. Książka ważna, bo będzie kształtować kolejne pokolenia. 
Do boju ruszyły zagony feministek i wszelkich postępowców 
kontra obrońcy tradycyjnych wartości. Recenzowane jest każde 
zdanie i słowo. Dyskusje rozgorzały też wokół znajdującej się 
w elementarzu mapy Polski, w której pierwotnie umieszczono 
tylko Warszawę, a kilka miast oznaczono jedynie symbolami. 
Władze Łodzi złożyły nawet oficjalny protest. Teraz na mapie jest 
już co prawda 18 miast wojewódzkich (w tym po dwa z kujaw-
sko - pomorskiego i lubuskiego), ale symboli dalej pozostało 
niewiele. Jest więc syrenka warszawska, Neptun z Gdańska, łódź 
z Łodzi, smok z Krakowa, koziołki z Poznania, Kopernik z Torunia 
i krasnal z pierogiem z Wrocławia. Mapa odważnie walczy też 
ze stereotypami. Koło Katowic jest więc góra z krzyżem (może 
Giewont?), a z Rzeszowem kojarzy się najlepiej... jacht. Wokół 
Szczecina jest na razie pusto, ale nic nie stoi na przeszkodzie, 
by namalować np. stok narciarski. Przecież mamy swoją „Guba-
łówkę“!

Kr  ywymz
felieton10 

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.
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Po dziesięciu latach sporu pracownicy szczecińskiego portu do-
staną pieniądze za swoje akcje. Porozumienie w tej sprawie pod-
pisały związki zawodowe i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świ-
noujście. To wielki sukces. Wreszcie coś się udało w tym mieście 
i parę osób będzie zachwyconych. Szkoda, że aż trzeba było takiej 
"pałowanki"… Czy naprawdę nie możemy chociaż raz, czegoś za-
łatwić porządnie? Żeby wszystko było jasne – autor tej kolumny nie 
ma akcji, ani nie jest osobiście zainteresowany losem portowców.

 
Aleksander Doba (przez niektóre media nazywany Olkiem. Pili 

z nim bruderszaft, czy co?), policki kajakarz, który przepłynął samot-
nie Atlantyk otrzymał nagrodę od ambasadora RP w Waszyngtonie. 
To Amicus Poloniae – wyróżnienie przyznawane m.in. za promocję 
Polski w Ameryce. Wreszcie ktoś, kto naprawdę promuje nasz kraj 
za granicą. Heroiczny wysiłek, samotna walka, prawdziwy bohater 
i wzór dla młodzieży. A nie jakieś telewizyjne głupki, które pokazują 
fragment swojego ciała albo coś tam jeszcze… Panie Aleksandrze, 
gdybym chodził w kapeluszu, to teraz bym go przed panem zdjął. 
Pełen podziwu.

 
No i mamy prawdziwy sukces.  Siatkarki Chemika Police po19 

latach przerwy znów są najlepsze w kraju. W trzecim finałowym spo-
tkaniu z Impelem Wrocław wygrały 3:0 (25:16, 25:19, 25:23) i po 
raz trzeci w historii klubu zdobyły tytuł mistrzyń Polski. Nie dość, że 
piękne, to jeszcze wygrywają. Dlaczego ja im piłek nie podaję? Nie-
wysoki co prawda, ale fajny.

 
Chyba koniec wojny. O drugą cmentarną bramę, a raczej sto-

iska przy niej. Zakład Usług Komunalnych znalazł inne miejsce dla 
handlowców, którzy muszą zlikwidować swoje stoiska przy ulicy Ku 

Słońcu, bo powstanie tam ścieżka rowerowa. I w ten sposób zniknie 
pewien barwny element Szczecina. Im dalej w stronę Gumieniec, 
tym znicze były coraz tańsze. Wszystko upada. Najpierw przegonili 
żebraków i dziadów spod cmentarnej bramy, teraz handlujących. 
Ciekawe kiedy przegonią zmarłych?

 
Ponad 670 podpisów przeciwko jednokierunkowej ulicy Jagiel-

lońskiej w Szczecinie zebrali przeciwnicy zmian organizacji ruchu. 
Petycja w tej sprawie trafiła już do prezydenta miasta Piotra Krzyst-
ka. Coraz lepsze pomysły mają mieszkańcy Szczecina. No ale cóż, 
demokracja ma swoje prawa. Usprawiedliwi każdą durnotę.

 
W Świdwinie wylądowało 150 komandosów ze 173. Brygady 

Powietrzno desantowej amerykańskiej armii. Teraz na pewno wszy-
scy czujemy się bezpiecznie, a Putin może nam skoczyć. Jak dobrze, 
że Szczecin jest najbardziej na zachód wysuniętym miastem woje-
wódzkim w Polsce. Jakby co, to mamy tylko kilka kroków do zaprzy-
jaźnionego z Rosją państwa.

 
Arcybiskup Andrzej Dzięga w Radiu Szczecin ogłosił, że na te-

renie szpitala miejskiego przy alei Wyzwolenia powstanie nowy 
kościół. Super. Rzeczywiście w tym rejonie brakuje świątyń. Jedna 
– Dominikanów przy Pleciudze, druga na Słowackiego, trzecia przy 
Manhattanie. Bogu niech będą dzięgi! Za tę decyzję oczywiście.

 
W Wolinie jakiś cham i drań podpalił dwie chaty w skansenie 

Wikingów. Policja podejrzewa tamtejszych Słowian, ewentualnie 
Germanów z drugiej strony Odry, któremu nie w smak odbudowa 
potęgi Wikingów. W tym roku Festiwal Wikingów może mięć bar-
dzo agresywny charakter. 

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.



ni garnitur, ani krawat, ani napięty 
program wizyty w Szczecinie nie 

przeszkodziły duńskiemu ambasadorowi 
Steenowi Hommelowi w zwiedzeniu mia-
sta na… rowerze.

Dyplomata przebywał w Szczecinie z ofi-
cjalną wizytą na początku kwietnia. W ciągu 

rystyna Janda, Kora Jackowska, Ire-
na Szewińska czy Hanka Bielicka – to 

tylko niektóre wybitne osobowości, z któ-
rymi w ostatnich latach rozmawiał Rafał 
Podraza. Najciekawsze wywiady umieścił 
w nowej książce.

Książka „Rozmowy o zmierzchu” to zbiór 
wywiadów, które Rafał Podraza – ich autor, 
a nasz redakcyjny kolega – przeprowadził 
je w ciągu ostatnich 15 lat. Jak sam wyliczył 
wyszła ich ponad setka i to ze znakomito-
ściami polskiej piosenki, filmu, sportu i lite-
ratury. Jako dziennikarz nie miał problemu 
z dostępem do gwiazd, a jako literat nawią-
zywał z nimi relacje niejednokrotnie odbie-
gające od standardu – „rozmówca – odpy-
tujący”. Wywiady publikował na łamach 
warszawskiego Tygodnika „Południe”, dol-
nośląskiego Tygodnika „Konkrety”, Gaze-
ty „Piastowskiej”, magazynu „Prestiż” oraz 
kwartalnika „Pragnienie Piękna”. Do książki 
wybrał 13 rozmów, z różnych względów – 
szczególnie ważnych dla Podrazy. Na liście 

kcja "Zostań Ambasadorem i Przy-
jacielem Pogoni" spotkała się z od-

zewem sympatyków klubu i przyniosła 
pierwsze wymierne korzyści.

Przypomnijmy, że przedstawiony w mar-
cu przez klub projekt ma na celu finansowe 
wsparcie Pogoni, za które darczyńcy otrzy-
mują tytuły i odznaki "Ambasadora Pogo-
ni" (wpłacając kwotę 3000 zł rocznie ) oraz 
Przyjaciela klubu (kwota 300 zł)

W przerwie meczu Pogoń – Widzew, wła-
ściciel Pogoni Jarosław Mroczek i Mirosław 
Sobczyk (ambasador szczycący się odznaką 
z numerem 1) udekorowali pięciu nowych 
ambasadorów, a  "5-kę" otrzymał Tomasz 
Grodzki, lekarz chirurg i transplantolog.

– Decyzję o wsparciu klubu podjąłem od 
razu, gdy dowiedziałem się o akcji – mówi 
Prestiżowi Grodzki. – Przecież to normalne, 
że w zachodnich klubach, dużo bogatszych 
niż Pogoń, kibice poprzez finansowe wspar-
cie czy też lobbing na rzecz klubu, tworzą 
jedną rodzinę i utożsamiają się z nim. Je-
stem kibicem piłki i Pogoni od dziecka, gdy 
ojciec zabierał mnie na stadion w latach 70-
tych ubiegłego stulecia.

Kwoty wpłacane przez ambasadorów 
i przyjaciół klubu, to na razie niewielki 
procent w budżecie klubu, który opiera 
się na wpływach z Canal + (4 mln zł plus 
premia za zajęte miejsce w tabeli oraz do-
datkowe premie za transmisje). Znaczącą 

część budżetu stanowią też wpływy z Eks-
traklasa SA, wsparcie miasta na działania 
promocyjne (4 mln zł), wpływy od sponso-
rów oraz wpływy za bilety. Budżet Pogoni 
w tym sezonie szacowany jest na około 18 
mln złotych.                                                    jch
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Dyplomata na 
dwóch kółkach

Rozmowy 
o zmierzchu

Znani szczecinianie 
wspierają Pogoń
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Tomasz Grodzki (pierwszy z lewej) otrzymuje tytuł i odznakę 
"Ambasadora Pogoni " z rąk prezesa klubu Jarosława 
Mroczka. W środku "Ambasador Nr 1", a prywatnie szef 
firmy Zapol, Mirosław Sobczyk.
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rozmówców znaleźli się m.in. Krystyna Jan-
da, Kora Jackowska, Tomasz Raczek, Irena 
Szewińska i Hanka Bielicka.

Dzisiaj, kiedy część z tych postaci ode-
szło, jego rozmowy nabierają innego wy-
miaru. Każda z nich – jak pisze we wstępie 
autor – to wspomnienie, zatrzymanie chwili, 
w której się znalazł. Podkreśla, że obcowanie 
z osobowościami było dla niego ogromnym 
wyróżnieniem i radością. Radością, którą 
dzisiaj chce się podzielić z czytelnikiem.

Książka ukazała się w serii „akcent” nakła-
dem ZLP Oddział w Szczecinie.                    ad



aj na polu golfowym w Binowie, 
to przede wszystkim turniej Flo-

ating Garden Szczecin Open presented by 
Grupa Azoty, który odbędzie się już po raz 
siedemnasty.

Mimo, że wysokość nagród pieniężnych 
nie robi wrażenia w porównaniu z tymi, 

aweł Żuchowski, amerykański kore-
spondent RMF FM, a kiedyś dzienni-

karz Radia Szczecin wybrał się na Kostary-
kę. Swoje przygody opisał w książce, która 
właśnie trafiła do sprzedaży.

Pozycja nosi tytuł „Uzdrowił mnie Jan 
Paweł II”, bo jej głównym tematem nie jest 
sama podróż, ale uzdrowienie pacjentki, 
której nie dawano szans na przeżycie. A sta-
ło się to dokładnie w dniu beatyfikacji pa-
pieża.

- Fakt ten nazwano cudem, ponieważ nikt 
nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie – 
jak to możliwe, by osoba, którą zaatakował 
tętniak wrzecionowaty, zaczęła nagle czuć 
się i zachowywać tak, jakby nigdy nie była 
chora, a wszelkie zmiany, jakie poczyniła 
choroba, po prostu zniknęły jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki – opowiada Pa-
weł Żuchowski.

Dziennikarz udał się do San Jose, aby 
spotkać się i porozmawiać z Floribeth Morą 
Diaz.

dnia pełnego spotkań postanowił nieco 
poluzować etykietę. Na rowerze miejskim 
wypożyczonym przez magazyn „Prestiż” ob-
jechał Wały Chrobrego. Dla Duńczyka nie 
było to nic niezwykłego, gdyż prywatnie jest 
wielkim fanem rowerów. W końcu pochodzi 
z kraju, gdzie rower jest prawie na równi 
traktowany jak samochód, a w całej Danii 
jest ponad 10 tysięcy ścieżek rowerowych. 

- Wierzę, że to kwestia czasu, kiedy rowe-
rzyści staną na równi z kierowcami aut i nie 
będzie to uwarunkowane kwestiami eko-
logii czy oszczędności, a czystą wygodą. 
Przez ostatnie pół roku zauważyłem więcej 
osób jeżdżących na rowerach. I co istotne, 
nie jestem jedynym rowerzystą w garnitu-
rze i krawacie. – powiedział Prestiżowi zado-
wolony z wycieczki ambasador Danii.

Podczas jednodniowej wizyty Steen 
Hommel uczestniczył w otwarciu Dni Skan-
dynawskich i wziął udział w panelu dyskusyj-
nym poświęconym polsko – skandynawskiej 
współpracy w basenie Morza Bałtyckiego. 
Spotkał się z wicemarszałkiem Wojciechem 
Drożdżem, uczestniczył w konferencjach 
prasowych, a także oficjalnie potwierdził 
wizytę duńskiej pary książęcej w Szczecinie, 
która odbędzie się 14 maja.                       ad
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PWielkie granie 
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o jakie się gra choćby w turniejach golfo-
wych Wielkiego Szlema, to nagroda dla 
zwycięzcy – 10 tysięcy złotych, jest nie do 
pogardzenia.

– Nasz turniej jest jednym z sześciu naj-
większych dla zawodowców rozgrywanych 
w Polsce – mówi dyrektor klubu Binowo 
Park Sławomir Piński. – Zawodnicy walczą 
o pieniądze i punkty do rankingu, który wy-
łoni najlepszych polskich profesjonalistów. 
Turniej wciąż rozwijamy i niewykluczone, że 
w przyszłości pula nagród będzie większa 
(obecnie wynosi 40 tys. zł - red). Wiązałoby 
się to z wprowadzeniem limitu uczestniczą-
cych graczy, którego na razie nie ma – do-
daje.

Organizatorzy nie muszą wstydzić się 
obsady turnieju, o czym świadczy fakt, że 
w przeszłości imprezę dwukrotnie wygry-
wał Szwed Michael Janzon, który na koncie 
ma już zwycięstwa w cyklu European Tour, 
czyli I ligi europejskiej.

Szwed zapowiedział przyjazd do Szczeci-
na i tym razem, a tytułu zdobytego rok temu 
będzie bronił Polak, Jakub Ossowski.

– Turniej w Binowie oprócz wymiaru spor-
towego ma aspekt promocyjny naszego 
miasta – mówi Piński. – Zawodnicy, którzy 
odwiedzą Szczecin i Binowo, dzielą się wra-
żeniami w swoich krajach, co sprawia, że 
później gościmy ich rodaków, szczególnie 
z Niemiec, Szwecji i Danii.

Tegoroczny turniej odbędzie się w dniach 
19-21 maja a poprzedzi go jednodniowy 
turniej Pro Am, rozgrywany w ciekawej 
formule drużyn, w skład każdej wchodzi 3 
amatorów i jeden zawodowiec. Dla amato-

rów to idealna okazja do podpatrzenia gol-
fisty żyjącego z tej profesji, i podniesienia 
własnych umiejętności.                               jch

Uzdrowił mnie 
Jan Paweł



wokalistka mówiła, m.in. o nowej płycie, 
o tym co ją inspiruje… a wszystko podane 
z humorem, bez zbędnego spięcia. Chęt-
nie też odpowiadała na pytania fanów, po-
zowała do zdjęć, rozdawała autografy, dla 
każdego znalazła jakieś miłe słowo.

Kasia obchodzi w tym roku 10-lecie dzia-
łalności na scenie. Jej muzyczną karierę za-
początkowało zwycięstwo w Międzynaro-
dowym Festiwalu Piosenki im. Anny Jantar 
w 2004 r. we Wrześni. Według magazynu 
„Machina” Kasia znalazła się na liście 50 
najlepszych polskich wokalistek. Na szczerą 
rozmowę namówił ją Rafał Podraza. Efekty 
tego spotkania można przeczytać w wywia-
dzie z Rafałem Podrazą.                              ad
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ycie odmierzane piosenkami - rok 
jak song, lata komedii, zimy liryki… 

Wiesław Łągiewka, aktor teatralny, aktor 
kabaretowy rozlicza się z artystycznym 
Szczecinem. Piosenkami. 

„Pioseny ze sceny” to pięknie wydany 
album, do którego okładkę zaprojektował 
znakomity grafik Leszek Żebrowski. - To 
piosenki specjalnie napisane dla mnie i nie 
tylko – w ich asyście stoję na scenach teatral-
nych, estradach i kabaretach. Opowiadają 
o artystycznym Szczecinie, o życiu przed 
i za kulisami – mówi Wiesław Łągiewka.

Lista współpracowników jest imponują-
ca. Płytę ozdabiają, m.in., Tuwim, Gałczyń-
ski, Cummings. Strona muzyczna to spraw-

asia Wilk powróciła do śpiewania. 
Jedna z ciekawszych polskich wo-

kalistek, nie dała o sobie zapomnieć i na 
zaproszenie fanów przyjechała do Szcze-
cina.

Wieczorem w klubie Lulu dała fanta-
styczny koncert. Na scenie towarzyszył jej 
pięcioosobowy zespół. Artystka zaśpiewała 
piosenki ze wszystkich swoich płyt, a także 
numery które nagrała we współpracy z ze-
społem Kto To i Mezo. Występ na żywo 
poprzedziło spotkanie z fanami w salonie 
Empik w Galerii Kaskada, podczas którego 

ż
k

Pioseny Wiesława

Dekada z Wilkiem
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ka, m.in. Ryszarda Leoszewskiego, Adama 
Opatowicza, Zbigniewa Zamachowskiego 
i Jana Kantego – Pawluśkiewicza. To tylko 
połowa albumu, drugą część stanowią „Pio-
senki ze scenki”, czyli zbiór piosenek – gier 
dla najmłodszych ze słowami m.in. Artura 
Daniela Liskowackiego i Henryka Banasie-
wicza.

– Do nagrania tej części albumu sprowo-
kowały mnie moje wnuki. Rola dziadka na-
leży ostatnio do moich ulubionych – dodaje 
z uśmiechem aktor.

Na płycie obok Wiesława Łągiewki śpie-
wają aktorzy Teatru Polskiego, a także Marta 
Łągiewka, aktorka Teatru Lalek „Pleciuga”, 
prywatnie córka artysty.                               ad

– Nie jest moją rolą ocenianie czy uzdro-
wienie Kostarykanki to cud - dodaje Żu-
chowski. – Relacja to połączenie rozmów 
o cudzie i wierze z przygodami w tle, które 
wydarzyły się w tym odległym kraju, gdzie 
nie brakuje zwrotów akcji i zabawnych hi-
storyjek. Nie napisałem tej książki po to, by 
próbować kogokolwiek przekonywać do 
czegokolwiek. Napisałem ją, dlatego, bo 
uznałem, że to niezwykle ciekawa historia.

Książka „ Uzdrowił mnie Jan Paweł II” jest 
dostępna w sprzedaży od 5 maja.           imj

rzy znane szczecinianki, artystka 
Agata Zbylut, projektantka mody 

Katarzyna Hubińska i pisarka Inga Iwa-
siów połączyły wspólnie siły i stworzyły 
projekt artystyczny pod nazwą „Pery-
geum”, który można aktualnie oglądać 
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przegrały zaledwie dwa mecze, a od czasu 
gdy zespół objął włoski trener Giuseppe 
Cuccarini nie przegrały ani razu, notując 
imponującą serię 20 zwycięstw! 

Wszystkie dziewczyny z Polic cieszyły się 
tak samo z sukcesu, bez względu na to, 
który to tytuł mistrzowski w ich karierach.

Najlepsza polska siatkarka obecnego 
wieku Małgorzata Glinka – Mogentale 
została mistrzynią Polski po raz pierwszy, 
gdyż większość kariery spędziła za grani-
cą, a do gry w Policach z trudem przekona-
li ją działacze Chemika. 

– Gdy rok temu wracałam do Polski, nie 
pomyślałabym, że będę walczyła o mi-
strzostwo Polski i zdobędę to złoto do ko-
lekcji – powiedziała Glinka. – Wiem, że jeśli 
się coś wygra, to pojawiają się pytania co 
dalej, ale ja nie podjęłam jeszcze decyzji, 
czy będę kontynuowała karierę w przy-
szłym sezonie.

Dla odmiany Katarzyna Gajgał – Anioł 
została mistrzynią kraju po raz czwarty. 

– Pierwszy tytuł zdobyty ze Stalą Biel-
sko – Biała pamiętam najbardziej, ale ze 
wszystkich czterech cieszę się tak samo – 
powiedziała pani Kasia.

Policzanki po ostatnim zwyciętwie we 
Wrocławiu i wypiciu – jak przypuszczamy 
– niezłej marki szampana, udały się bezpo-
średnio z Wrocławia na krótkie urlopy. 

Jak najbardziej zasłużone, bo do mi-
strzostwa Polski dorzuciły zdobyty wcze-
śniej puchar Polski. 

W nowym sezonie oprócz obrony obu 
tytułów czeka je również start w Lidze Mi-
strzów.                                                             jch

połowie maja do Polski z dyplo-
matyczną wizytą zawita następca 

tronu Danii Frederik i księżna Maria. Para 
odwiedzi Szczecin 14 maja w 10 rocznicę 
swojego małżeństwa. Z tej okazji powstał 
magazyn „Closer Poland & Denmark” – 
dwujęzyczne wydawnictwo okolicznościo-
we, całkowicie poświęcone współpracy 
Danii i Szczecina.

W „Closerze” znajdziemy m.in. informa-
cje o Duńczykach mieszkających w Szcze-
cinie, tych którzy prowadzą własne firmy 
i tych którzy przyjechali tu na studia. O swo-
im Szczecinie opowiadają duńscy żołnierze 
z Wielonarodowego Korpusu Pólnocno – 
Wschodniego, a ambasador Danii promu-
je… jazdę na rowerze.

„Closer” to także turystyczno – kulturalny 
mini przewodnik po Kopenhadze i Szczeci-
nie oraz promocja zdrowego i ekologiczne-
go stylu życia. Nie zabraknie w nim również 
niezwykłej historii miłości duńskiej pary 
książęcej, uważanej za najromantyczniejszą 
i najsympatyczniejszą wśród europejskiej 
arystokracji.

Magazyn „Closer” jest wydawnictwem 
bezpłatnym.                                                    ad

iatkarki Chemika Police po raz trze-
ci w historii klubu zdobyły mistrzo-

stwo Polski. 

W finale Orlen Ligi Chemik pobił Impel 
Wrocław. Pobił, a nie tylko zwyciężył, bo 
w trzech meczach finałowych (gra się do 
trzech zwycięstw) policzanki straciły tylko 
jednego seta. W całym sezonie zawodniczki 
Chemika sponsorowane przez Grupę Azoty, 
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PARA KSIĄŻĘCA DANII  
W SZCZECINIE!

DANISH ROYAL COUPLE IN SZCZECIN
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Bliżej Danii

Chemik ze złotem 
i w szampanie
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w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Jego cen-
tralnym elementem jest piękna czerwona 
suknia uszyta przez Atelier Katarzyny Hu-
bińskiej według pomysłu Agaty Zbylut.

- Pomysł narodził się w czasie, kiedy 
oglądałam w telewizji relację z pogrzebu 
papieża Jana Pawła II. Zachwyciłam się fe-
erią barw strojów dostojników Kościoła: 
czerwienią i purpurą przetykaną złotem. 
Kiedy dowiedziałam się, że moja nastolet-
nia sąsiadka służy do mszy, wyobraziłam so-
bie suknię, którą założyłaby, gdyby kobiety 
mogły awansować w kościele jak mężczyź-
ni. – wyjaśnia artystka.

Agata o swoim pomyśle opowiedziała 
Katarzynie Hubińskiej.

– Inspiracją do stworzenia sukni była 
sama opowieść o genezie pomysłu i or-
nat, który przyniosła mi Agata. Usłyszałam: 
„kobieta - duchowny, przepych, bogactwo, 
księżniczka” – opowiada projektantka. – 
Suknia powstała z tkaniny z jakiej szyje się 
oryginalny ornat. Dołączyłam do tego czer-
wony tiul i złote taśmy. Wykonanie jej spra-
wiło mi radość, bo niecodziennie tworzy się 
tak bogate, kostiumowe kreacje.

Do projektu Agacie udało się pozyskać 
także Ingę Iwasiów, która napisała tekst bę-
dący częścią wystawy. Odczytuje go wspo-
mniana nastoletnia sąsiadka artystki. A co 
oznacza sama nazwa „Perygeum”?

– Termin zapożyczyłam z astronomii. 
W moim tłumaczeniu to moment zachwytu, 
zbliżenie do piękna – dodaje autorka pro-
jektu.                                                                ad
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MARTA ŻMUDA
trzebiatOwska  
SZUKAM PRAWDY 

I MIŁOŚCI
aUtOR: OLa GRąDzka / FOtO: maRcin kempski/i Like phOtO GROUp

W dzieciństwie zafascynowana pracą wujka policjanta, chciała być odważna, dzielna 
i mądra tak jak on. chciała ścigać przestępców. może dlatego do dziś stoi murem za 
szczerością i odrzuca to co fałszywe. sama nazywa siebie poszukiwaczką prawdy. 

pomimo, że wciąż szuka swojego kawałka ziemi to wszystko co od życia dostała bierze 
swe źródła w rodzinnym przechlewie. kocha marzyć, uwielbia swoją pracę, 

a intuicję nazywa swoją największą siłą.  marta Żmuda trzebiatowska 
- jedna z najzdolniejszych polskich aktorek młodego pokolenia.

wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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ochodzisz z Przechlewa. Jak tam 
jest?

Kiedy wracam pamięcią do tam-
tego miejsca, bądź czasami je od-
wiedzam, wciąż widzę krainę lasów 
i jezior. To miejsce, gdzie jest czyste, 

świeże  powietrze, gdzie ludzie żyją bardzo prosto, gdzie wolniej 
płynie czas. Komuś może wydawać się to nudne, a dla mnie wła-
śnie tam jest ukryta największa tajemnica szczęśliwego życia, bo 
tam jest PRAWDA. To miejsce daje mi ogromną siłę i świetnie mnie 
regeneruje, przynosi spokój. Bardzo lubię tam wracać. To moja 
mała ojczyzna. 

Teraz, kiedy posmakowałaś życia w stolicy, prostota tego miej-
sca nie zabija cię?

Nie. Ja za tą prostotą bardzo tęsknie i staram się też takie skrom-
ne, proste życie prowadzić w Warszawie. Mimo tego, a może 
zwłaszcza dlatego, że pracuję w świecie artystów, że ocieram się 
o świat show biznesu, na co dzień potrzebuję naturalności tamte-
go miejsca. Zresztą, ten cały show biznes w ogóle mnie nie kręci. 
Chciałabym uprawiać swój zawód bez konieczności należenia do 
tego kolorowego świata i należeć do tej niewielkiej grupy arty-
stów, którym udało się zachować swoją suwerenność i tylko czasa-
mi pozwalają sobie na delikatny flirt ze światem show biznesu, ale 
na swoich warunkach i zasadach. Dla mnie ten świat z pierwszych 
stron gazet po prostu jest fałszywy, nie ma w nim prawdy. Wszystko 
są to pozy, sztuczne uśmiechy, ścianki, flesze, błyski, fotoreporte-
rzy. To do mnie, dziewczyny pochodzącej z Przechlewa, po prostu 
nie pasuje. Dorastałam pośród bardzo prostych, aczkolwiek bar-
dzo mądrych ludzi, którzy mają swoją filozofię życiową i niezłomne 
zasady. Uczciwość, szczerość, prostolinijność to cechy, które wy-
niosłam z domu i którymi staram się kierować na co dzień. W świe-
cie show biznesu niewiele znaczą i taką osobę jak ja, określa się 
mianem „nudnej”. 

Często wracasz do Przechlewa?
Zauważyłam, że im jestem starsza, tym częściej odwiedzam 

rodzinne strony. To jest chyba jakaś prawidłowość. Jak się ma te 
18-19 lat, wyprowadza się z domu, jedzie się na studia, zaczyna 
się samodzielne życie, to trochę odcina się od rodziny. Wpada się 
tylko na święta tłumacząc, że nie ma czasu, a potem przychodzi ta 
magiczna 30-stka i człowiek zaczyna doceniać wartość, jaką jest 
rodzina. Zaczyna czuć ten upływający czas i to, że tak naprawdę 
największym błogosławieństwem jest ten spędzony właśnie z naj-
bliższymi. 

Wielu ludziom wydaje się, że Warszawa, ten duży świat, to zły 
świat. Ty, mogąc porównać stolicę z małą rodzinną wioską, podzie-
lasz te zdanie?

Na pewno w tym świecie jest dużo zła, dużo złej energii. Ale ja 
jestem wyznawczynią takiej filozofii, że to co dajesz to do ciebie 
wraca. Staram się unikać uczucia zazdrości, złych wróżb, czy życzeń 
kierowanych do koleżanek czy kolegów. Staram się mieć czystą 
energię i taka też do mnie wraca. Nie mam problemów ze znale-
zieniem przyjaciół w świecie aktorskim i są to prawdziwe, głębokie 
relacje. Moją najbliższą przyjaciółką jest aktorka, z którą poznałam 
się na planie „Ślubów Panieńskich”, Ania Cieślak. Jesteśmy bardzo 
blisko i wspólna praca na palnie „Ślubów”, czy później przy spekta-
klu „Ciotka Karola 3.0” w moim macierzystym Teatrze Kwadrat, nie 
zabiła tej przyjaźni. To jest dowód na to, że można się przyjaźnić 
w tym świecie i te relacje mogą być naprawdę czyste.

A gdybyś miała wskazać swój kawałek ziemi…?
Myślę, że jeszcze go nie znalazłam. Wciąż szukam. Pocho-

dzę z Przechlewa, tam się urodziłam, tam się wychowałam, moi 

dziadkowie mieszkali pod Słupskiem. Tamto miejsce też wspomi-
nam jako krainę wiecznej szczęśliwości, taką trochę bajkową. Koja-
rzy mi się ona z wolnością i beztroską. Odwiedziłam tę miejscowość 
dwa lata temu. Moi dziadkowie nie mieszkają tam już od jakichś 
dwudziestu lat, ale pojechałam w taką sentymentalną podróż. Bar-
dzo chciałam zobaczyć jak tam teraz jest. W mojej wyobraźni ten 
obraz i czas się gdzieś zatrzymał. Zobaczyłam sad mojego dziadka, 
który teraz jest kompletnie zniszczony, bo nie ma komu o te drzewa 
zadbać. Zobaczyłam, że nie jest tak magicznie i przepięknie. Czar 
prysnął. Ta wycieczka była z jednej strony miłym wspomnieniem, bo 
wróciły różne emocje i uczucia, a z drugiej wywołała u mnie smutek 
i nostalgię. Teraz już wiem, że nie wolno odbywać takich podróży, 
bo to zabija te najpiękniejsze wspomnienia! Obecnie mieszkam 
i pracuję w Warszawie, ale myślę, że swojego docelowego przy-
stanku wciąż poszukuję i nie wiem czy to będzie Polska. Chociaż 
przyznam szczerze, że dziś budząc się w Gdyni spojrzałam za okno 
i urzekł mnie ten widok. Widok na morze. Może moim miejscem 
będzie właśnie obrazek z morzem w tle...

Jakie smaki, zapachy kojarzą ci się z dzieciństwem?
Na pewno „krówki ciągutki". To paradoksalne, ale ja w ogóle nie 

lubię słodyczy i nigdy za nimi jakoś specjalnie nie przepadałam. 
Moja mama wspomina, że  dziwne było ze mnie dziecko, kiedy inne 
dzieci opychały się słodyczami ja wolałam świeży chleb z wodą i cu-
krem. Jedynymi słodkościami, dla których naprawdę traciłam gło-
wę były właśnie „krówki ciągutki. Dziadek przywoził mi je z odległe-
go o 20 kilometrów sklepu. Do dziś pamiętam ich smak. Zapachy… 
Pamiętam zapach ciasta drożdżowego, które zawsze w niedziele 
piekła mama mojego taty. Pamiętam, szliśmy z całą rodziną na długi 
spacer i odwiedzaliśmy babcię. Jak się wchodziło do jej  domu to 
zapach ciasta drożdżowego, które właśnie dochodziło w piekarni-
ku, niósł się po wszystkich zakątkach i witał cię już od progu. Pa-
miętam, jak zawsze z tatą wyjadaliśmy kruszonkę. Ależ babcia się 
wtedy na nas złościła. To najbardziej przypomina mi dzieciństwo, 
ale generalnie okres ten kojarzy mi się z ogromną wolnością, bez-
troską i szczęściem.

A kiedy przyszedł ten moment, w którym zrozumiałaś, że nie je-
steś już dzieckiem?

Bardzo wcześnie to poczułam. Mam młodszego o 5 lat brata 
i w każde wakacje moi rodzice wyjeżdżali zostawiając mi go pod 
opieką. Od dziecka czułam brzemię odpowiedzialności spoczywa-
jące na mnie. Jestem dorosła, bo jestem za kogoś odpowiedzialna. 
A dotarło to do mnie kiedy miałam może 7-8 lat. Pamiętam, że by-
liśmy na wakacjach u babci, straciłam go z oczu, oczywiście zaję-
ta zabawą z innymi dziećmi, a on o mały włos nie wpadł do rzeki. 
Wtedy pierwszy raz poczułam na sobie brzemię odpowiedzialności 
i zrozumiałam, że tak właśnie smakuje dorosłość.

Kiedy pojawiła się myśl o aktorstwie?
Jako mała dziewczynka marzyłam, żeby być policjantką. Mój tato 

chrzestny był policjantem i zawsze mi się podobało, kiedy zabierał 
mnie ze sobą na komisariat. Chciałam ścigać przestępców . Potem, 
w szkole podstawowej były konkursy recytatorskie, które rok rocz-
nie wygrywałam. Przygotowywała mnie do nich mama. Nie wiem 
jak to określić i sprecyzować, ale sprawiły, że zapragnęłam właśnie 
w tym zawodzie spróbować swoich sił. Później w liceum wybrałam 
klasę o profilu matematyczno - fizycznym, bo myślałam, że to tylko 
dziecinne marzenia, ale jednocześnie zaczęłam uczęszczać na za-
jęcia aktorskie kółka teatralnego Miejskiego Domu Kultury w Człu-
chowie. Trafiłam tam na wspaniałego instruktora, totalnego „świra,  
pasjonata, z którym uprawialiśmy prawdziwy teatr. To on pobudził 
we mnie marzenia o aktorstwie, tym z najwyższej półki. A dalej to 
już po prostu odwaga, determinacja, chęć sprawdzenia się i spró-
bowania swoich sił.

Kiedy nadszedł moment wyjazdu z rodzinnego domu, było 
ciężko?

Ja się cieszyłam na nowe, na nieznane. Bardzo. Ale też czułam lęk 
i niepokój. Czy się uda? Czy dam radę? Wtedy poczułam, że kolejny 
etap mojego życia się definitywnie kończy i nigdy już nie wróci. Pierw-
szy rok studiów wspominam o tyle ciężko, że nikogo w Warszawie nie 

p
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znałam, w kieszeni miałam 400 złotych na przeżycie całego miesiąca, 
ale oprócz tego kupę marzeń i ogromnej nadziei, że będzie dobrze. 
Wierzyłam, że wszystko się poukłada i że się uda.

A rodzice? Nie bali się cię wypuścić spod swoich skrzydeł? 
Myślę, że jak wszyscy rodzice, martwili się. Każdy rodzic się boi 
i chciałby dla swojego dziecka jak najlepiej, ale zaufali mi. Pozwolili 
spróbować i co najpiękniejsze - jak już mi się udało, to zobaczyłam 
w ich oczach taką pełną zgodę i akceptację na ten wybór. Kiedy zo-
baczyli, że jestem szczęśliwa, też odetchnęli z ulgą i poczuli ogrom-
ne szczęście.

Czym przekonałaś do siebie dyrektora Teatru Kwadrat?
Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że przyszedł na spektakl, który 

zrobiłam w Teatrze Kamienica „Motyle są wolne”. Po spektaklu do-
stałam od niego bukiet kwiatów z liścikiem „Zapraszam na rozmo-
wę. Dyrektor Teatru Kwadrat Edmund Karwański” i numer telefonu. 
Wcześniej nie wiedziałam, że był na widowni. Pamiętam, że wtedy 
mocniej zabiło mi serce i się ogromnie ucieszyłam. Znałam Teatr 
Kwadrat, bo kolega z planu wielu produkcji Paweł Małaszyński, za-
wsze namawiał mnie do pracy w teatrze i często zapraszał do Kwa-
dratu. Tam, zobaczyłam jak funkcjonuje teatr od kulis. Podobała mi 
się atmosfera tam panująca, podobało mi się, że to mały teatr i ci 
ludzie są ze sobą bardzo blisko, oni tworzą taką rodzinę teatralną. 
Kiedy Edmund Karwański zaprosił mnie na rozmowę i zapropono-
wał rolę Sally w spektaklu „Kiedy Harry poznał Sally”, nie miałam 
wątpliwości, że chcę dołączyć do tego zespołu.

Bez żadnych problemów weszłaś do tej teatralnej rodziny. 
Tak. Czuje się tam świetnie. Gdybym czuła się źle pewnie już bym 
coś w swoim życiu zmieniła. Generalnie jestem taką osobą, że jeśli 
coś mi nie pasuje to mam odwagę porzucić dotychczasową wy-
godę i pójść własną drogą, pomimo, że czasem moje wybory są 
kompletnie dla innych niezrozumiałe. Ale ja jestem poszukiwaczem 
prawdy! Jeśli coś mi nie odpowiada i czuję jakiś dyskomfort, to 
zawsze dokonuję zmian. Póki co jestem w Teatrze Kwadrat i czuję 
się tam spełnioną aktorką. W tej chwili gram w pięciu pozycjach re-
pertuarowych i co wieczór, wychodząc na scenę, kiedy słyszę salwy 
śmiechu, kiedy słyszę oklaski wiem, że to co robię ma sens.

Kierujesz się zatem sercem, czy rozumem?
Trudne pytanie. To tak jakby zapytać, czy jestem optymistką czy 

pesymistką. Nie wiem. Czasami jestem optymistką, a w innych sy-
tuacjach jestem pesymistką. Czasem dla mnie szklanka jest do po-
łowy pełna, a czasem do połowy pusta. I tak samo jest z różnymi 
decyzjami. Czasami wygrywa serce, czasami rozum.

Ufasz swojemu wewnętrznemu głosowi?
Tak. Bardzo wsłuchuję się w swoją intuicję, bo wiem, że to moja 

największa siła. Uważam, że wypielęgnowałam to właśnie w rodzin-
nym Przechlewie. Tam było dużo ciszy, bo małe miejscowości mają 
to do siebie, że nie ma tam zbyt wielu atrakcji, które rozpraszają. Nie 
ma kin, nie ma galerii handlowych, nie ma korków drogowych, nikt 
się nigdzie nie spieszy. Tam czas płynie dużo wolniej i panuje tam 
większe skupienie. Tam jest czas, żeby pomyśleć, kontemplować. 
A ja bardzo chcę słyszeć to co mi podpowiada ten głos ze środka.

Lubisz marzyć?
Uwielbiam! To marzenia doprowadziły mnie tam, gdzie teraz je-

stem. Będąc małą dziewczynką mieszkającą w niedużej wiosce tak 
sobie marzyłam, że kiedyś się stamtąd wyrwę, że coś osiągnę. Ma-
rzyłam, żeby moje życie nie było byle jakie, nie było nudne, żeby 
coś w tym życiu zrobić wartościowego. Mam nadzieję, że mi się to 
udaje.

Z całą pewnością się udaje! Za co zatem jesteś najbardziej 
wdzięczna losowi?

Póki co jestem wdzięczna za ludzi, których spotykam na swojej 
drodze. To właśnie oni mnie kształtują i dużo od nich dostaję, za-
równo dobrego jak i złego. To  mnie kształtuje i są to kolejne lekcje, 
które powodują, że wchodzę na wyższy poziom jestestwa. Tak samo 
jest w mojej pracy zawodowej. Ona przecież polega głównie na 
spotkaniach: spotkaniach energii, charakterów. Lubię to. Ludzie są 
dla mnie wyzwaniem. W ogóle lubię ludzi. Jestem na nich bardzo 
otwarta, lubię z ludźmi pracować i lubię pracować dla ludzi. 

Jesteś z siebie dumna?
Przyznam szczerze, że zawsze miałam apetyt na więcej i więcej. 

Nigdy nie potrafiłam spocząć na laurach i powiedzieć sobie - Tak! 
To co zrobiłam jest dobre! Ale ostatnio uczę się, jako kobieta, jako 
aktorka, doceniać siebie za małe rzeczy i teraz potrafię sobie czasa-
mi powiedzieć – dzisiaj to był dobry spektakl. Dzisiaj fajnie się w ja-
kiejś sytuacji zachowałaś jako człowiek. Staram się doceniać swoje 
małe sukcesy, bo jeżeli ja tego nie zrobię, nie zrobi tego nikt inny. 
W końcu to zrozumiałam.

Ciężko jest dojść do tego, aby umieć siebie samego pochwalić? 
Myślę, że to zależy od tego jaki się ma charakter, w jakich warun-
kach się było wychowanym. Ja musiałam wykonać pracę, żeby 
przestać siebie nieustannie krytykować i przestać wymagać od sie-
bie niemożliwego, a zacząć doceniać swoje małe sukcesy. Dla mnie 
to była praca i jestem na początku tej drogi, ale znam ludzi, którzy 
mają tak duże poczucie własnej wartości, że nic ich nie jest w stanie 
wytrącić z równowagi, z tego przekonania, że są świetni. I to nie jest  
kwestia skromności, a samokrytyki. Ludzie albo ją mają, albo jej nie 
mają. Skromność to dla mnie jeszcze coś innego - czy się obno-
sisz z tym, czy nie. Myślę, że jestem w tej chwili na dobrej drodze 
i umiem docenić to co robię.

Czego poszukujesz w życiu?
Prawdy. Prawdziwych ludzi, prawdziwych emocji, prawdziwej 

energii, prawdziwych przyjaciół. To jest chyba dla mnie najważ-
niejsze. No i jak każdy chyba, prawdziwej miłości. Ona nadaje sens 
naszemu życiu i wszystko co robimy tylko wtedy jest istotne, kiedy 
czujemy się spełnieni w życiu osobistym.

Czyli wierzysz w wielką miłość?
Tak. Myślę, że ona istnieje.
Jaki jest na nią sposób?
Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli kiedyś uda mi się taką mi-

łość zbudować to wtedy o tym opowiem (śmiech). Na razie się 
przyglądam i zastanawiam i sama szukam odpowiedzi na to py-
tanie.

Może to dzisiejszy świat zabija te szczere uczucia?
Obecne czasy są na pewno bardzo rozpraszające. Są to też czasy 

ludzi samotnych i pogubionych. My nie słyszymy siebie i swojego 
głosu, bo jest za głośno. W tych metropoliach, gdzie żyjemy, w tym 
życiu codziennym i w tym zabieganiu często nie jesteśmy w stanie 
dostrzec drugiego człowieka, zaufać swoim uczuciom. Ale też wy-
daje mi się, że to jest kwestia pracy nad sobą. Ja taką pracę wy-
konuję i wierzę, że nie jestem jedyna. Ludzie zaczynają tęsknić za 
szczerością i miłością, więc myślę, że wszystko idzie ku lepszemu. 
Wierzę w to.

Tylko czasem z tej miłości mogą rodzić się problemy. W „Ślubie 
doskonałym” grasz Judy, dla której Bill traci głowę w przeddzień 
swojego ślubu.

Tak. To jest bardzo trudna sytuacja i nie chciałabym się w takiej 
na pewno znaleźć. Wiąże się to dla mnie z ogromną odpowiedzial-
nością i trzeba wykazać się dużym taktem, aby nikogo w takiej sy-
tuacji nie skrzywdzić. Ale z drugiej strony wierzę, ze coś takiego 
może się zdarzyć. Jeżeli właśnie ktoś jest poszukiwaczem prawdy, 
to nie będzie w stanie okłamać swoich uczuć. Nie okłamie głowy, 
ciała. 

Kolejny raz wspomniałaś o odpowiedzialności…
Tak.. Myślę, że mogłabym postawić znak równości między sło-

wem miłość, a odpowiedzialność. Kocham moją rodzinę, przyjaciół, 
więc za nich czuje się odpowiedzialna. Odpowiedzialność kojarzy 
mi się z ludźmi, na których mi zależy.

A odpowiedzialność, prawda w aktorstwie istnieją?
Wydaje mi się, że dobrze jest, jak się tego dotyka, nieważne jaki 

gatunek grasz: komedię, czy dramat. Bo w przeciwnym razie jest to 
tylko zestaw min i póz. Prawdziwy aktor musi dotykać prawdy.

Telewizja, film, teatr. Czego jeszcze chciałabyś spróbować?
Czuję głód trudnych ról dramatycznych. Taką mam potrzebę. 

Teraz gram w materiałach komediowych. Bardzo lubię to co robię, 
ale dla takiego kontrastu i dla sprawdzenia siebie samej szukam 
wyzwań dramatycznych. Myślę, że jestem już na nie gotowa.



temat z oKładKi 21 



SZTUKA SŁUChAnA

krzysztof czeczot, aktor, dramaturg, autor słuchowisk radiowych. teatralną karierę 
rozpoczynał w szczecińskim teatrze Współczesnym, później trafił na szklane i kinowe 
ekrany. zagrał w wielu popularnych serialach oraz kasowych polskich produkcjach. nie 
rezygnuje ze sceny ani filmu, jednak coraz bardziej pociąga i pochłania go sztuka audio. 

znów wraca do szczecina, tym razem jako reżyser słuchowiska „błękitna pustynia” 
na podstawie reportaży dziennikarza Radia szczecin - Rafała molendy.

o Cię pociąga w sztuce radiowej?
Przede wszystkim fakt, że na postprodukcji 

można zrobić absolutnie wszystko, co przyj-
dzie człowiekowi do głowy. Tu wyobraźnia nie 
jest ograniczona materiałem, który się nagrało, 
mogę zmieniać dekoracje, kostiumy, przestrzeń, 

muzykę, mogę nawet zmienić głos dojrzałego mężczyzny 
w głos młodej dziewczyny. W filmie czy teatrze to nie jest moż-
liwe. 

Jak zaczęła się Twoja przygoda z radiem?
Krzysztof Soska (wówczas szef Radia Szczecin, dziś zastępca pre-

zydenta Szczecina – przyp. red.), zaproponował mi zrealizowanie te-
atru radia dla rozgłośni, chwilę później słuchowiska radiowego, aż 
wreszcie pojawiły się poważne wysokobudżetowe produkcje.

Jaka jest różnica między aktorstwem filmowym, teatralnym, 
a tym radiowym… Nie boisz się „utarty twarzy”, w radiu jest prze-
cież tylko głos…

To oczywiste, że w radiu jest tylko głos więc różnica jest kolosalna. 
Mówiąc najprościej, żeby osiągnąć ten sam efekt, co w filmie czy 

w telewizji, trzeba umieć całą swoją charyzmę i wrażliwość przed-
stawić tylko przez – że tak powiem – aparat mowy.

W odróżnieniu od teatru czy filmu nie trzeba znać tu tekstu, 
można czytać, chyba, że się mylę… jak zatem wygląda proces 
przygotowań do nagrania? I samo nagranie?

Generalnie chodzi o to, żeby dojść do takiego brzmienia aktora, 
w którym nie będziemy słyszeć, że coś jest czytane z kartki, a bę-
dziemy słyszeć, że są to słowa grane przez aktora, albo jeszcze le-
piej wypowiadane przez postać występującą w konkretnym przed-
stawieniu. 

W teatrze czy filmie mamy obok aktora, scenografię, plenery, 
możemy użyć wielu technik, a czego należy użyć w słuchowisku 
radiowym, by było atrakcyjne?

Bardzo dużo pracy wkładam w ten etap kreacji, bardzo wiele też 
pomaga mi mój zespół, bo przecież zawsze za mną stoi czterdzie-
ści czy nawet pięćdziesiąt osób, które współpracują ze mną przy 
realizacji słuchowisk. Przede wszystkim musi być dobra literatura. 
Potem – wybitni aktorzy, zespół realizujący postprodukcję i oczywi-
ście kompozytor. Ale najważniejsze jest mieć ciągle otwartą głowę 
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i słuchać co ludzie proponują, wybierać najlepsze i potem już tego 
nie poprawiać. 

Słuchowiska radiowe i audiobooki przeżywają swego rodzaju 
renesans, co się stało, że zwracamy się ku tej formie?

Udało nam się, mam na myśli ludzi z serwisu audioteka.pl i moją 
osobę, wykreować modę na słuchanie audiobooków. Kiedy zaczy-
naliśmy pracować przy audiobooku „Gra o Tron” liczba ludzi, którzy 
je kupowali była mierzona w ilości kilkudziesięciu tysięcy, nie wiem 
dokładnie 40 – 50 tysięcy abonentów. Dziś, po czterech latach od 
tego momentu, ta liczba to już ponad milion ludzi. Nasze audiobo-
oki, myślę o tych, które nazywamy superprodukcjami, często mają 
większą „widownię” niż niektóre polskie filmy, przy czym budżety 
którymi my operujemy są nieporównywalnie mniejsze. Ludzie po-
kochali słuchanie, bo mogą to robić wszędzie, to zasługa wszech-
ogarniającej nas mobilności. Ludzie pokochali słuchanie książek, 
bo męczy ich radiowa sieczka i głupota. Ludzie pokochali słuchanie 
audiobooków, bo słuchanie dobrej książki po prostu relaksuje. 

Jak najlepiej słuchać słuchowisk, siedząc, chodząc, leżąc?
(Śmiech) Nie wiem… Ja słucham w samochodzie, co tydzień 3 

godziny w drodze do Szkoły Filmowej w Łodzi. 
Słuchasz tego co stworzyłeś?
Tak, ale ja już nie słyszę historii jaką zrealizowaliśmy. Ja słucham czy 

udało nam się to, co zamierzaliśmy. Słucham każdej swojej pracy dwu-
krotnie – na słuchawkach w domu i w trakcie jazdy w samochodzie. 

Jakie tematy, czy formy wypowiedzi są najlepsze dla słuchowiska 
czy audiobooka? A może to tylko kwestia adekwatnego narratora? 
Są teksty, które w żaden sposób nie wybrzmią tylko głosem?

Przede wszystkim musi być dobra literatura, choć są i takie książ-
ki, które nie wolno robić w audio. „Sklepy cynamonowe” w audio 
brzmią fatalnie (śmiech). 

Dużo pracujesz w Szczecinie, to silny ośrodek sztuki audio?
Dzięki temu co robi Radio Szczecin, można powiedzieć, że Szcze-

cin może stać się silnym ośrodkiem audio w Polsce. Co ważne, 
żadna rozgłośnia radiowa nie wyprodukowała jeszcze reportaży 
wojennych w takiej formie, nad jaka właśnie pracujemy. Autentycz-
ne dźwięki, genialna obsada – między innymi Robert Więckiewicz, 
Jakub Gierszał, Olga Bołądź, Łukasz Simlat, Miłogos Reczek i wielu 
innych, muzyka pisana specjalnie do tego utworu. To będzie jasny 
sygnał dla producentów, że kierunek w którym zmierzać powinna 
produkcja radiowa wskazało Radio Szczecin. Dla mnie to jest szcze-
gólnie ważne, bo ciągle mam w pamięci gdzie rozpoczynałem 
swoją pracę nagrodzoną przecież najważniejszą nagrodą w Euro-
pie (Na festiwalu Prix Europa w Berlinie Krzysztof Czeczot otrzymał 
prestiżową nagrodę Best European Radio Drama of the Year 2013 
za słuchowisko Andy. To pierwsza tak ważna nagroda dla polskiego 
teatru radia w dziejach rodzimej radiofonii – przyp.red.).

W Twoich pracach obok znanych twarzy (głosów) udział biorą 
także przyjaciele z dawnego zespołu Teatru Współczesnego… 
Przyjaźń?

Cieszę się, że ciągle mam dobre relacje ze swoimi kolegami. Kie-
dy zaczynaliśmy te produkcję bardzo zabiegałem o to, aby więk-
szość aktorów zaangażowanych w słuchowisko autorstwa szcze-
cińskiego dziennikarza, pochodziło ze Szczecina. I to się właśnie 
dzieje. W Szczecinie nagrywać będziemy około trzydziestu głosów. 

Jakie plany na najbliższy czas, nie tylko te radiowe?
Po zakończeniu „Błękitnej Pustyni” zaczynam zdjęcia do kolejnej 

serii „Czasu Honoru”. 
Poproszę o autorski komentarz do najnowszego audiobooka, 

który przygotowałeś w PR Szczecin?
„Błękitna Pustynia” to reportaż wojenny autorstwa Rafała Molen-

dy, dziennikarza Polskiego Radia Szczecin, który spędził w Afgani-
stanie dwa miesiące. Bardzo dobrym językiem udokumentował to, 
co widział na miejscu. Poznajemy życie polskich żołnierzy w trak-
cie działań wojennych, pokazujemy ich życie w bazie, ich tęsknotę 
i strach. „Błękitna pustynia” będzie kilkugodzinnym audiobookiem, 
udźwiękowionym w 100%. Będzie to "film bez obrazków”. Premiera 
w maju tego roku.

Dziękuję za rozmowę.
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KASIA WIlK - nIe UZnAję fUSZeRKI

Według zestawienia "machiny" jest jedną z najlepszych polskich wokalistek młodego 
pokolenia. O szczecinie, warsztacie i planach na przyszłość z kasią Wilk 

rozmawiał Rafał podraza.

oraz mniej Cię w mediach… To celowy zabieg, 
czy wynik mniejszego zainteresowania Kasią 
Wilk?

Na pewno to drugie. Nie daję powodów do za-
interesowania. Poza tym od ostatniej płyty minęły 
trzy lata, w tym czasie nie wywołałam żadnej burzy. 
Nie pokazywałam się też w obleganych przez media 

miejscach, ale za to – w ciszy i skupieniu - koncertowałam, pisałam 
teksty, nagrywałam i przygotowywałam trzeci krążek. Nie uważam, 
że trzeba za wszelką cenę wykorzystywać swoje pięć minut. Wy-
chodzę z założenia, że muzyka, którą chcę prezentować nie uznaje 
kompromisów, a konsekwentne dążenie do celu wymaga cierpli-
wości i czasu. Nie uznaję fuszerki. Swoje rzemiosło traktuję bardzo 
poważnie, dlatego tak dbam o szczegóły i detale.

Kiedy płyta?
Dobór ludzi do współtworzenia krążka jest bardzo ważny. Muzy-

cy, producenci powinni być przemyślani i właściwi. Długo szukałam 
producenta, który pomógłby mi ujarzmić repertuar, jaki chcę za-
wrzeć na trzecim longplayu. Sądzę, że wreszcie takiego znalazłam... 
Teraz będzie tylko z górki. Pierwsze efekty usłyszymy już niedługo.

Show - biznes kieruje się pewnymi zasadami: wykonawca musi 
mieć chwytliwe przeboje, musi wyglądać jak Anja Rubik, bywać na 
rautach, ubierać się u najlepszych kreatorów, ty – mam wrażenie – 
nie hołdujesz tym zasadom?

Show - biznes jest daleko ode mnie, a ja od niego. Zapewne dla-
tego, że sama tego chciałam. Wszystko zależy od tego, kim chce się 
w nim być. Oczywiście nie mam nic przeciwko piosenkom puszcza-
nym w radio, niektóre bardzo mi się podobają, ale sama nie mam 
oczekiwań, by moje piosenki były grane w komercyjnych stacjach. 
Poza tym uważam, że dziś, to Internet tworzy show - biznes i o tym 
jak chcemy być postrzegani możemy decydować sami.

Ale chyba łatwiej byłoby nagrać kilka chwytliwych przebojów 
i stać się bardziej rozpoznawalną, a co za tym idzie, mieć więcej 
koncertów, okładek w gazetach i fanów?

Idę tam, gdzie niosą mnie moje wybory, dyktowane wieloma 
okolicznościami. Piszę wciąż proste, melodyjne piosenki, zupełnie 
nieodbiegające od mainstreamu, z którym kojarzy się showbizne-
sowy galimatias. Problem w tym, że robię to, co mnie bawi. Śpie-
wam, bo lubię i pojawiam się tam, gdzie się dobrze czuję. Reszta 
jest dla mnie zbędna. Żebym mogła czuć się spełniona artystycznie, 
nie potrzebuje wzmianki w piśmie modowym. Dlatego nie uczest-
niczę w fashion imprezach, choć dobrze wyglądać oczywiście lu-
bię. Zawodowo potrzebuję pięknych koncertów. Jednak, żeby na 
koncerty było zapotrzebowanie, potrzebuję dobrej piosenki. Oczy-
wiście te dobre i chwytliwe często się nie wykluczają, jednak zazwy-
czaj są one dalekie od moich preferencji, a w pewnych kwestiach 
nie mogę się uginać.

Moim zdaniem show - biznes, to długi pociąg, który jedzie bar-
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dzo szybko, a w każdym wagonie jest jak u Tuwima. Kiedyś byłam tą 
walczącą. W przypływie frustracji napisałam nawet piosenkę „Szoł-
biznes”, ale wtedy bardziej ufałam ludziom i wierzyłam w to, co mó-
wią. Do dziś nie rozumiem pewnych układów i gier. Teraz, im mniej 
o tym myślę, tym jestem spokojniejsza i szczęśliwsza.

Czyli rozumiem, że dzisiaj nie ufasz już ludziom?
Na pewno mniej. Otaczam się roślinami i starymi, zaufanymi zna-

jomymi.
Ale padają głosy, że ci „odbiło”, że nie utrzymujesz albo wręcz 

unikasz kontaktów ze znajomymi sprzed lat?
Może powinieneś zapytać Julii, czy mi odbiło. Julia, to moja przy-

jaciółka, z którą się wychowałam. Ona zna mnie najlepiej. I mimo, że 
mieszka w Hamburgu, mamy taki kontakt, jakbyśmy nadal mieszka-
ły obok siebie. Zawsze otaczałam się wianuszkiem kolegów i kole-
żanek, ale dziś każdy ma swoje życie, troski i obowiązki, rodziny. To 
normalne, że z czasem znajomości się weryfikują. Jest kilka osób, 
z którymi utrzymuję kontakt i nie muszę się tłumaczyć, dlaczego tak 
jest. 

Adam Sztaba starannie dobiera wokalistów, z którymi pracuje. 
Ty jesteś w stałej obsadzie. Czym jest to spowodowane: dobrymi 

kontaktami koleżeńskimi z kompozytorem czy umiejętnościami 
wokalnymi?

Adama poznałam przy okazji współpracy z jego orkiestrą, zaraz 
po publikacji piosenki „Ważne”. Od tamtej pory miałam kilka uda-
nych utworów, które wykonuję z jego orkiestrą do dziś. Wystarczy 
wybrać się na któryś z koncertów, żeby posłuchać, że od pierwszych 
dźwięków słychać kunszt aranżacyjny i wykonawczy. Nie wszyscy to 
zagrają lub zaśpiewają. Myślisz, że koleżeństwo jest jakąś magicz-
ną różdżką, która dodała tym muzykom talentu? Adam Sztaba to 
marka i autorytet, nie może sobie pozwolić na taką nieodpowie-
dzialność.

Czym urzekł cię Szczecin?
Szczecin, jak większość miast w zachodniopomorskim, wyróżnia 

architektura i poniemiecka kultura, bardzo – z resztą - bliska mojej 
estetyce. Osobiście najpiękniej wspominam żurawie i industrialny 
wjazd do miasta od strony Gorzowa Wielkopolskiego. To było kilka 
lat temu, ale widok pozostał mi w pamięci i wraca na samą myśl 
o Szczecinie. Nawiązałam też bardzo owocną współpracę z kilkoma 
szczecinianami.

Dziękuję za rozmowę.
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„braga się modli, coimbra studiuje, Lizbona się bawi, a porto 
pracuje” - tak brzmi portugalskie przysłowie. zatrzymajmy się więc 

w rozrywkowej Lizbonie, która przyciąga nie tylko historiami 
o odkrywcach nowego Świata, wiekowymi zabytkami

i powalającymi widokami, ale też bogatym życiem nocnym.

Alfama



o więcej, legendarne miasto założone podobno 
przez Odyseusza, od lat uchodzi za miasto zakocha-
nych. 

 SLOW LIFE

Nie tylko Rzym zbudowany został na siedmiu 
wzgórzach. Na podobnym terenie usytuowana jest również stolica 
Portugalii, która przycupnęła tuż obok Atlantyku, nad malowniczą za-
toką w ujściu rzeki Tag. Ze wszystkich lizbońskich wzgórz rozciąga się 
wspaniała panorama miasta. Nic jednak nie rozbudzi naszych zmy-
słów tak, jak widoki z pogarbionej Alfamy, najstarszej, arabskiej dziel-
nicy miasta, gdzie od wieków życie toczy się powolnym rytmem. 

To najbardziej klimatyczna część Lizbony, pełna uroczych uliczek, 
zaułków, krętych schodów i drzewek pomarańczowych. Można tam 
zjeść świeżo grillowane sardynki lub kanapkę z wieprzowiną, napić 
się wina i gapić się godzinami w Tag. Niemal wszędzie napotkamy 
artystów. Jedni malują, inni tańczą, grają lub śpiewają. Alfama za 
dnia rozbrzmiewa leniwym gwarem miejskiego życia, a wieczora-
mi dźwiękami nostalgicznego, portugalskiego fado dobiegającymi 
z kawiarni i klubów. 

KRÓLEWSKA REZYDENCJA

Lizbona nie istnieje bez zabytków. Większość z nich znajdziemy 
właśnie w Alfamie. Wspięcie się na Castelo de São Jorge (Zamek 
św. Jerzego) wymaga nieco kondycji, warto się jednak poświęcić. 
Widok z zamku mającego do XVI w. status królewskiej rezydencji, 
jest nieziemski. Rozkoszując się panoramą miasta, usłyszałam, że 
portugalscy władcy „niezłą wybrali sobie miejscówkę”. Trudno się 
z tym nie zgodzić. To tu, w Sali Olissipónia, Manuel I przyjął Vasco 
da Gamę po jego udanym powrocie z Indii. 

Trudno też nie odnieść wrażenia, że zamek pilnuje miasta. Z jego 
murów jak na dłoni widzimy rozległe koryto Tagu, czerwone dachy 
domów Alfamy i most 25 Kwietnia, który jest niemalże kopią słyn-
nego Mostu Golden Gate w San Francisco. Nic dziwnego, w końcu 
właśnie na amerykańskim moście wzorowali się architekci Ameri-
can Bridge Company, którzy wcześniej pracowali w San Francisco 
przy budowie tamtejszego mostu. Z murów zamku zobaczymy też 
charakterystyczną dla miasta figurę Jezusa, wykonaną na wzór rzeź-
by w Brazylii.

LIZBONA Z TRAMWAJU

Niezapomnianym uczuciem jest tu jazda żółtym tramwajem. Do 
kultowych zalicza się tramwaj 28. Jest reliktem dawnej Lizbony. Po-
dróżuje przez najbardziej malownicze punkty miasta, wspina się 
wąskimi uliczkami, zakręca pod bardzo ostrym kątem. Jadąc moż-
na wyciągnąć przez okno rękę i dotykać ściany mijanych domów 

sprzed kilkuset lat. Tramwaj wyrusza z placu Martim Moniz w dziel-
nicy Alfama, a następnie przez dzielnicę Baixa i Bairro Alto wspina 
się i opada krętymi, wąskimi uliczkami miasta, by zakończyć podróż 
w dzielnicy Campo de Ourique, niedaleko cmentarza Prazeres, na 
którym spoczywają sławni Portugalczycy. 

Po drodze żółty wagonik mija katedrę Sé z charakterystyczną ro-
zetą - największą świątynię w Lizbonie, przejeżdża w pobliżu Zamku 
Świętego Jerzego oraz przecina główny deptak stolicy - Rua Augu-
sta. Podróż trwa ok. 40 min. Portugalczycy wsiadają do niego w bie-
gu, jeżdżą na jego stopniach, uwieszeni niczym winogrona. Jazda 
tramwajem 28 to sposób na zwiedzenie miasta od jednego krańca 
do drugiego. Drewniane wnętrze wagonu tworzy przytulną atmos-
ferę, która doskonale współgra z mijanymi budynkami. 

SMAK WIŚNIÓWKI

Podróż żółtym tramwajem to punkt obowiązkowy podczas od-
krywania ducha Lizbony. Wyjechać stąd nie można też bez spró-
bowania słynnej miejscowej wiśniówki. Najsłynniejsza ginjinha, na 
którą tłumnie przychodzą mieszkańcy miasta i turyści, sprzedawana 
jest w barze, a właściwie maleńkim kiosku ukrytym w dzielnicy Ba-
ixa, przy słynnym placu Rossio. 

Dookoła znajdziemy sympatyczne kawiarenki, w których kupimy 
na przykład pastéis de bacalhau, czyli krokiety z dorsza. Zresztą bez 
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spróbowania bacalhau również nie możemy opuścić Lizbony. To 
narodowa portugalska potrawa, z której miejscowi potrafią zrobić 
365 potraw - po jednaj na każdy dzień roku. W pobliżu placu Rossio 
znajdziemy Elevador de Santa Justa (zwaną też Elevador do Car-
mo) - ok. 30 metrową windę ze szkła i metalu, którą zaprojektował 
Raul Meisner, uczeń Gustave’a Eiffel’a, twórcy słynnej paryskiej wie-
ży. Taras na szczycie serwuje kolejne widoki na urocze miasto.

KORONKOWA ROBOTA

W Lizbonie wiele kręci się wokół odkryć geograficznych. Przeko-
namy się o tym w dzielnicy Belém. Znajdujący się tu wielki Klasztor 
Hieronimitów. Wewnątrz znajdziemy grobowce królewskie oraz 
sarkofagi cenionych postaci, między innymi podróżnika Vasco da 
Gamy. Przy okazji, warto wpaść do znajdującej się kilkanaście kro-
ków dalej najsłynniejszej lizbońskiej cukierni - Pastéis de Belém, 
w której można spróbować równie słynnego specjału zwanego...  
pastéis de Belém. Oryginalny przepis na  babeczki z budynio-
wym nadzieniem przygotowywane według oryginalnej i tajnej, XIX 
wiecznej receptury, znają zaledwie trzy osoby.

Jednym z punktów obowiązkowych podczas wizyty w Belém jest 
wieża Torre de Belém, wybrana jako jeden z 7. cudów Portugalii. 
Postawiona w epoce wielkich odkryć geograficznych, odgrywała 
rolę strażnicy lizbońskiego portu, była też punktem orientacyjnym 
dla wracających do ojczyzny żeglarzy i symbolem morskiej potęgi 
Portugalii. Nie każdy pamięta, że w 1833 roku przez dwa miesiące 
był tu więziony generał Józef Bem. Godny uwagi jest także monu-
mentalny, bo liczący ok. 50 m wysokości, Pomnik Odkryć Geogra-
ficznych, zbudowany na cześć: żeglarzy, kartografów, astronomów 
i misjonarzy, którzy wsławili się w czasach wielkich odkryć geogra-
ficznych. 

NUTA NOWOCZESNOŚCI

Nie tylko na ciekawe świata maluchy czeka w Lizbonie największe 
w Europie, nowoczesne Oceanário de Lisboa, z imponującą liczbą 
morskich zwierząt żyjących tu w warunkach podobnych do tych, 
w jakich przebywają na wolności. Na ogromne żółwie Caretta albo 
rekiny, można patrzeć godzinami. Oceanarium usytuowane jest 

w równie niezwykłym Parku Narodów, pełnym bajkowych fontann 
o zaskakujących kształtach. 

Kiedyś na terenie Parku Narodów był opuszczony port, dziś jest 
to nowoczesna przestrzeń miejska o charakterze rekreacyjnym, 
handlowym i mieszkalnym. Futurystyczny park powstał z okazji 
światowej wystawy Expo ’98. Po zakończeniu Expo miejsce to uzy-
skało status dzielnicy. Dziś na dużej przestrzeni znajduje się m.in. 
sala koncertowa Pavilhão Atlântico, wyjątkowy dworzec Estação do 
Oriente i centrum handlowe Vasco da Gama. Wszystko nieco niere-
alne, trochę kosmiczne. 

DIABEŁ UBIERA SIĘ W LIZBONIE

W ogłoszonym przez Economist Intelligence Unit rankingu stoli-
ca Portugalii zajęła aż 7 miejsce wśród europejskich miast oferują-
cych najlepsze warunki do robienia zakupów. Myślę, że szczególnie 
panie docenią ogromną rozmaitość sklepów z bogatym asorty-
mentem: od ekskluzywnych międzynarodowych marek, aż po lo-
kalne, unikatowe brandy. 

Kto chce nieco bardziej uszczuplić swój portfel, koniecznie po-
winien wybrać się na ekskluzywną Avenida da Liberdade, główną 
ulicą miasta. Tu obok Cartiera kusi Louis Vuitton, Prada, Miu Miu, Do-
lce & Gabbana, Gucci, Burberry, Carolina Herrera, Hugo Boss, czy 
Emporio Armani. Jedna karta kredytowa może nie wystarczyć.

Torre de Belém

Muzeum Powozów





ak, jak kobiety kochają buty, tak mężczyźni mają 
ogromny sentyment do zegarków. Idealnie wpi-
suje się w to Marek Kolbowicz, czterokrotny mistrz 
świata w wioślarstwie i mistrz olimpijski z Igrzysk 
Olimpijskich w Pekinie. Sportowiec, a obecnie 
szczeciński radny posiada imponującą kolekcję 
ponad 50 zegarków.

– Nie ukrywałem i wciąż tego nie robię, że je 
uwielbiam. Nigdy jednak nie nastawiałem się na ich kolekcjono-
wanie – przyznaje. – Pamiętam, jak dzisiaj, że moim pierwszym był 
Casio z czterema przyciskami i 12 melodyjkami. Nosiłem go jeszcze 
w czasach podstawówki. Fajnie wspominam też G-SHOCK`a, pierw-
szy wodoodporny nabytek. Używałem go podczas nurkowania.

Kolba przyznaje, że zegarki trafiały do niego przypadkiem. Naj-
częściej otrzymywał je jako nagrody w zawodach, prezenty od 
sponsorów czy przyjaciół. Bardzo często miał też szczęście w loso-
waniach. Gdzie się pojawiał – wracał z nową zdobyczą.

– Chociażby zegarek genialnej firmy Nautica. Byliśmy na impre-
zie, gdzie wziąłem udział w losowaniu. Trzeba było mieć ogromne-
go farta. Strasznie chciałem go wygrać, ale oprócz mnie taki zamiar 
miało z 200 innych osób. Wrzucało się karteczkę do specjalnej kuli. 
Pani mieszała, mieszała, wyciągnęła jeden kupon i słyszę, że wyczy-
tuje moje nazwisko. Wygrałem! – opowiada Kolbowicz.

Starał się wykorzystywać każdą okazję. Wszystkie jednak w ra-
mach dobrego smaku. Był na evencie Polskiego Górnictwa Nafto-

wego i Gazownictwa „Bezpiecznie nad wodą”. Sponsorem znowu 
była Nautica.

– Wiedziałem, że na spotkaniu będzie Brand manager i za punkt ho-
noru postawiłem sobie, by załatwić całej naszej czwórce wioślarskiej 
zegarki. Poznaliśmy się, pogadaliśmy na plaży i efektem była właśnie 
taka przepiękna i praktyczna ozdoba na ręku – śmieje się Kolba.

PEKIN KOLEBKą „DROGICH” ZEGARKÓW

Marek Kolbowicz był wśród sportowców, którzy godnie i z suk-
cesami reprezentowali nie tylko Szczecin, ale również całą Polskę 
podczas Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku w Pekinie. Wraz z Micha-
łem Jelińskim, Adamem Korolem i Konradem Wasielewskim zdo-
byli złoty medal w wioślarstwie. Oprócz najcenniejszego trofeum 
sportowego na kuli ziemskiej Marek przywiózł ze sobą jeszcze inne 
pamiątki. Trzyma je w osobnym specjalnym pojemniku.

– Trzeba być szaleńcem by kupić zegarek za 60 tysięcy złotych. 
A ja taki mam – pokazuje. – Jest to Philippe Patek. Nie potrzebuje 
baterii. By chodzić potrzebuje jedynie noszenia na ręku i wstrząsów. 
W Pekinie w wiosce olimpijskiej nosiłem też Breitlinga. Koszmarnie 
drogi. Jednak tak naprawdę mieli go tam wszyscy – opowiada. – Za-
płaciliśmy za nie porażające sumy…30 złotych za każdy.

Chińczycy mają to do siebie, że potrafią zrobić praktycznie 
wszystko. Odwzorować z aptekarską dokładnością. Tak jest i w przy-
padku czasomierzy.

styl życia30 

T
W swojej kolekcji posiada ponad 50 zegarków firm: nautica, ingersoll, casio, Festina czy 
dotykowego tissot touch. - Wartości materialnej wielkiej nie mają, ale ogromną senty-

mentalną - przyznaje marek kolbowicz i opowiada o tym, jak udało się je zdobyć.

aUtOR: anDRzej kUs / FOtO: jaROsłaW Gaszyński

„KOlbA” I jegO ZegARKI



– Pamiętam, jak dziś. Leżeliśmy na łóżkach w moim pokoju w wio-
sce i przyszedł do nas chiński psycholog. Po krótkiej rozmowie za-
brał do pokoju, gdzie leżało rozrzuconych kilkadziesiąt zegarków 
teoretycznie bardzo drogich, praktycznie podróbek. Nie mogłem 
nie skorzystać, kupiłem kilka. Nie noszę ich oczywiście, a leżą w pu-
dełkach i stanowią super pamiątkę. Chwilę później zabrał nas na 
zaplecze, gdzie były sejfy. Otworzył i wyciągnął egzemplarze, któ-
re miały być oryginalne. Sprzedawał je po „okazyjnej” cenie. Laika 
może by i nabrał. W rzeczywistości to były te same zegarki, które 
leżały porozrzucane wcześniej na kanapie. Tyle, że ładniej zapako-
wane i trzymane w ekskluzywnych warunkach. Nie nabrałem się, ale 
widziałem, jak przyszła inna osoba, która kupiła po tysiąc dolarów… 
i to nie jeden, a kilka.

Przyjaciele nie mają problemu, co kupić Kolbie na specjalne uro-
czystości. Każdy taki prezent sprawia mu ogromną radość. Na 40. 
urodziny otrzymał pojemnik na zegarki ze specjalną dedykacją.

– Wspaniale wspominam Ingersolla. Kupiłem go, jako jeden z nie-
wielu z mojej kolekcji, gdy znaleźliśmy się wśród najlepszych 10 
sportowców Przeglądu Sportowego. Jest zjawiskowy.Calvina Kleina 
sprawiłem też mojej żonie. Dostała go przed samym wyjściem na 
galę. Teraz każdy zegarek z kolekcji jest na inną okazję: latem uwiel-
biam nosić niebieską Nauticę. Do pracy natomiast ubieram czarną. 
Również Nautica towarzyszy mi podczas każdej sesji rady miasta. 
Nie ma dnia, bym założył zegarek ten, co był dzień wcześniej.

Kolba „ma już oko” na kolejne czasomierze. Jednak znowu nie 
będzie łatwo.

– Jest kilka: ze 3, 4 Festiny, ze 3 Diesle, nie mam Calvina Kleina, 
ale myślę, że kiedyś, po sprzedaniu nerki będę miał Edoxa. Szkoda, 
że nie mam komunii – śmieje się.

Podpowiada też wszystkim paniom, w jaki sposób powinny ku-
pować je swoim towarzyszom.

– Reguła jest jedna: chcesz kupić zegarek, spytaj jaki się podoba. 
Łatwo jest nie trafić w gusta. Jest to zawsze bardzo fajny prezent dla 

każdego faceta, nie znam takich, co nie lubią mieć kilku do wyboru, 
czy nie mają swoich ulubionych. Warto w to zainwestować, sprawia-
ją wiele radości. 

styl życia 31 

R E K L A M A



nowe bmW z serii coupe wydoroślało, zmężniało, jest dłuższe i niższe. „czwórka” 
zwiastuje początek nowej ery w bmW. marka odłożyła „trójkę” na bok. Dostaliśmy 

w zamian zadziorne i jednocześnie smukłe auto.

aUtOR: aneta DOLeGa / FOtO jaROsłaW Gaszyński

RZąDZI 
CZWóRKA

czym jeżdżĘ?motoryzacja32 

BMW serii 4 Coupe
Rok prod.:  2014
Silnik: 135kW/184 KM
Moc: 184 KM
Prędkość maks: 236km/h
Przyspieszenie 0-100: 7.3 s.
Średnie zużycie paliwa: 6, 3 l/ 100km



wiĘcej w e-wydaniU na
ISSUU.COM/preStIzSzCzeCInSkI
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en model to po pierwsze dynamika jazdy z najwyż-
szej półki. Inżynierowe poprawili precyzję układu 
kierowniczego i zwrotność auta, czyniąc z nowego 
BMW naturalnego „sportowca”. To dłuższy rozstaw 
osi, szerszy rozstaw kół i niższy prześwit niż w „trój-
ce” tego samego modelu. Po drugie sportowy, 
dwudrzwiowy model jest dostępny z następują-
cymi silnikami: benzynowymi dostępnymi w mo-

delach BMW 420i, 428i, 435i oraz disle montowane w BMW 420d, 
425d, 430d i 435d. Wszystkie oferowane silniki wykorzystują tech-
nologię BMW Twin Power Turbo i rozwijają moc od 135 kW/184 KM 
do 225 kW/306 KM. Te jednostki zapewniają nowemu BMW nie tyl-
ko doskonałe przyśpieszenie i znakomitą elastyczność, ale również 
łączą siły z inteligentną, lekką konstrukcją nadwozia, zapewniając 
wyższą dynamikę jazdy i niższe zużycie paliwa. Po trzecie wnętrze 
auta jest zgrabne i wygodne. Sportowe cechy tego modelu uwy-
puklają mocno wyprofilowane siedzenia. Tylna kanapa podzielona 

jest na dwa indywidualne fotele. Ekskluzywny charakter wnętrza 
podkreślają materiały dobrej jakości oraz pieczołowicie wykończo-
ne elementy wnętrza. Kierowcy mają do wyboru trzy linie wyposa-
żeniowe oraz pakiet M Sport, stanowiące alternatywę dla standar-
dowej specyfikacji, Pakiety Sport Line, Modern Line i Luxury Line 
umożliwiają dopasowanie wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego 
auta do upodobań nabywcy.

Szczecińska wersja M to tylko zewnętrzna część samochodu. 
Głębszy przedni zderzak nadaje całości bardziej agresywnego wy-
glądu. Do tego model ten wyposażony jest w LED - owe lampy ale 
tylko do jazdy dziennej i 18 - calowe aluminiowe koła, chromowane 
wykończenia okien, przeprojektowany grill i wbudowany dyfuzor 
w tylny zderzak. Wnętrzne auta, a dokładnie jego silnik to już wersja 
podstawowa BMW serii 4 Coupe. Samochód wyposażony jest w 2 
litrową jednostkę napędową o mocy 184KM.

Umarł król, niech żyje król? Znawcy nowej „czwórce” przepowia-
dają świetlaną przyszłość. 

T
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szranki stanęły samochody Mercedes Atego: 
model ważący ok. 5 - 5,5 t, w zależności od wyko-
nania zabudowy i wyposażenia pojazdu i drugi 
model ważący między 6,5 – 7,5 t.

Samochody ciągnęły przyczepy firmy Gniotpol G4080, o długo-
ści 18, 9 metra i masie całkowitej 4,5 t dla jednego modelu i 10,9 
dla drugiego.

14 pojazdów wyruszyło na europejskie szlaki. Jazdy odbywały się 
na trasie o długości około 60 tysięcy km biegnącej przez Niemcy, 
Szwajcarię, Benelux i Polskę. Uczestnicy poruszali się zarówno auto-
stradami, jak i mniejszymi drogami. Przejeżdżali też przez miasta.

Rezultaty? Średnie wyniki spalania to trochę ponad 20 litrów na 
100 kilometrów. Rekordowe spalanie, które wyniosło dla samocho-
du Atego 818L 20,28 l/100 km udało się osiągnąć Mariuszowi San-
kowskiemu, a dla Atego 1224 wynik 22,66 l/100 km Radosławowi 
Sadowskiemu.                                                                                           ad

ażdy punkt był oceniany pod kątem kilkudziesięciu kry-
teriów. Brano pod uwagę nie tylko sprzedaż nowych 
samochodów, ale również akcesoriów, poziom obsłu-
gi klienta, jakość ekspozycji, estetykę salonu, szybkość 

reakcji na zapytania klientów oraz rodzaj prowadzonych działań 
marketingowych. Ważnym elementem była ocena klientów, którzy 
wypełniali ankiety dotyczące jakości obsługi podczas sprzedaży 
i w trakcie wykonywania usług serwisowych. Najlepszy okazał się 
być salon ze Szczecina.

– Jest to dla nas ważne wyróżnienie, ponieważ odzwierciedla za-
dowolenie naszych klientów z obsługi naszego salonu. Przez kilka 
lat Auto Bruno było na drugim czy trzecim miejscu, aż w 2013 roku 
zostaliśmy docenieni nagrodą Dealer Roku. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że ta nagroda zobowiązuje. – powiedział Filip Wodziński Dy-
rektor salonu Auto Bruno Autoryzowany Dealer Volvo.                  ad

portowa sylwetka, elegancja, świetne rozwiązania 
techniczne i legenda, która mu towarzyszy pracują na 
jego nieśmiertelność.

Premiera nowego modelu miała miejsce pod ko-
niec marca na dziedzińcu Baltica Wellness & SPA w Szczecinie. Im-
preza została zorganizowana przez Dealer MINI BMW Bońkowscy. 
Po uroczystym odsłonięciu samochodu goście udali się na poczę-
stunek oraz pokaz zabiegów oferty Baltica Wellnes & SPA.           ad

zakup paliwa to jeden z najważniejszych kosztów każdej firmy transportowej. Dlatego firma kozaryn, 
która korzysta z samochodów mercedesa ogłosiła konkurs na mistrza ekonomicznej jazdy. 

auto bruno autoryzowany Dealer Volvo został uhonorowany nagrodą Dealer Roku 2013. 
W plebiscycie wzięło udział 24 dealerów samochodowych z całej polski.

nowy mini wyjechał właśnie z salonu. ten jeden z najpopularniejszych małych samochodów na świecie 
jest połączeniem radości z jazdy, ekonomiki zużycia paliwa, innowacyjnych technik komunikacyjnych, 

funkcjonalności i nowoczesnego designu, nawiązującego do klasyki, za który tak jest uwielbiany.
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ZAPRASZAMY DO SALONÓW DREWNIKOWSKI: SZCZECIN, UL. A.CITROENA 1, TEL.: (91) 461 49 33; SZCZECIN, UL. BOH.WARSZAWY 19, 
TEL.: (91) 488 57 12; GOLENIÓW, UL. RZEMIEŚLNICZA 12, TEL.: (91) 418 05 11



citroen c-elysee jest nowoczesny, przestrony, solidny i co najważniejsze na każdą 
kieszeń. takie było założenie i zostało spełnione perfekcyjnie.  hitem jest także to, 
że citroen po raz pierwszy wyprodukował sedana z fabryczną instalacją gazową, 

która obecnie dostępna jest za …złotówkę. 

aUtOR: izabeLa maGieRa - jaRzembek / FOtO: jaROsłaW Gaszyński

CZAS 
nA gAZ!
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Marka: Citroen Elysee
Pojemność: 1.6 Vti
Moc: 115 KM
0-100 km: 9.4
Bagażnik: 506 litrów
Prędkość max: 188 km



wiĘcej w e-wydaniU na
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-Elysee to samochód świetnie sprawujący się na 
drodze, bardzo bezpieczny w mieście jak i poza nim 
- mówi szef sprzedaży Anna Szewczyk z salonu Ci-
troen Drewnikowski. - Łączy w sobie solidność i ele-
gancję. Testowany był na 4 milionach kilometrów na 
całym świecie i we wszystkich możliwych warunkach 
jazdy. Atutem jest także cena, bowiem w tej chwili 
Citroen dostępny jest już od 39.700 zł. 

Co jeszcze zachęca? Na pewno wygląd. Auto ma nowoczesną li-
nię, dobrze prezentuje się na drodze i jest wygodne. Spokojnie po-
mieści pięć dorosłych osób oraz niemały bagaż, bowiem bagażnik 
ma aż 500 litrów. Nowoczesne, intuicyjne wyposażenie sprawia, że 
zarówno kierowca jak i pasażerowie czują się w aucie komfortowo. 

C-Elysee otrzymał także wzmocnione zawieszenie (w stosunku do 
innych aut francuskich marek mają one większy prześwit) i dodat-
kowe zabezpieczenie antykorozyjne podwozia. Głównymi rynkami 
zbytu dla Citroena C-Elysee są kraje rozwijające się w tym także 
Polska. C-Elysee zadebiutował w 2012 roku, wtedy też ruszyła jego 
produkcja, a na europejskim rynku model ten pojawił się z począt-
kiem 2013 roku

– Na tych, którzy zawitają do salonów Citroena w najbliższym cza-
sie czeka dodatkowa promocja - dodaje Anna Szewczyk. – Klienci, 
którzy pozostawią swój samochód w rozliczeniu lub do złomowania 
dostaną z tego tytułu nawet do kilku tysięcy złotych rabatu. Zajmu-
jemy się także wszelkimi formalnościami związanymi z kasacją po-
jazdu. 

C



ercedes Benz Polska raz do roku przyznaje 
nagrody w takich obszarach jak: sprzedaż 
samochodów osobowych, dostawczych, 
sprzedaż części zamiennych i serwis.

Salon DDB Auto Bogacka został wyróż-
niony spośród grona 64 autoryzowanych 
punktów dealerskich rozlokowanych na 
terenie kraju. Nagrody dotyczyły dwóch 

kategorii: Najlepszego Serwisu i Części Zamiennych w roku 2013" 
oraz „Produkty i Usługi Finansowe”. Jest to ponowne wyróżnienie 
stacji – poprzednie miało miejsce w ubiegłym roku. W poprzednich 
latach firma zdobywała wiele nagród, m.in. może poszczycić się 
uzyskanym w 2005 roku tytułem Dealera Roku Mercedes-Benz.

– Nagroda jest efektem ciężkiej pracy ludzi i zmian organiza-
cyjnych, jakie wprowadziliśmy w naszej stacji w ciągu ostatnich 2 
lat – mówi Przemysław Abramowski, kierownik serwisu DDB Auto 
Bogacka. – Dlaczego osiągnęliśmy sukces? To efekt pracy całego 
zespołu i odzwierciedlenie atmosfery panującej w firmie. Przyja-

cielskie relacje, rodzinna atmosfera oraz pozytywne nastawienie do 
klientów, a także umiejętność przezwyciężania problemów, z który-
mi spotykamy się każdego dnia.

Dbałość o najwyższy poziom obsługi klienta jest zauważalny 
szczególnie w markach Premium. Na ocenę wpływa m.in. stopień 
zadowolenia klientów, poziom realizacji standardów określanych 
przez producenta pojazdów Mercedes-Benz oraz wiele innych.

-Wyróżnienie w zakresie serwisu i części zamiennych jest oceną 
Działu Obsługi Posprzedażnej – dodaje Przemysław Abramowski.- 
Warto podkreślić fakt, iż na tym polu mamy największe doświad-
czenie w Polsce. Współpraca pomiędzy panem Jerzym Bogackim, 
a Mercedes-Benz została nawiązana 29 lat temu.

m
prawie 30-letnie doświadczenie w branży zaowocowało szczególnym wyróżnieniem. 

Dealer Dbb auto bogacka, zdobył podwójne wyróżnienie w corocznym plebiscycie 
mercedes benz polska. 

SUPeR SeRWIS

Jerzy Bogacki, to jeden z pierwszych autoryzowanych deale-
rów w Zachodniopomorskim. Mając 23 lata wystąpił z pismem 
do siedziby Mercedesa w Stuttgarcie z propozycją współpra-
cy. Oficjalną umowę podpisano 10 kwietnia 1985 roku. Tym 
samym w 2010 roku Jerzy Bogacki obchodził 30-lecie dzia-
łalności i 25-lecie współpracy z Mercedes Benz. Firma DDB 
Auto Bogacka powstała w 1996 roku uzyskując status Auto-
ryzowanej Stacji Obsługi Mercedes-Benz. Sierpień 1997 roku 
zaowocował nawiązaniem współpracy w zakresie sprzedaży 
pojazdów Mercedes-Benz. Rok 2015, to kolejny przełom. 
W Gorzowie Wielkopolskim zostanie otwarta nowa lokalizacja 
serwisu Mercedes-Benz. Na sukces firmy składa się wielolet-
nia i doświadczona kadra. Wśród załogi są osoby cieszące się 
nawet 20 – letnim stażem pracy.

Grupa  nagrodzonych właścicieli i prezesów stacji dealerskich Mercedes - Benz wraz z prezesem Mercedes-Benz Polska Nielsem Kowollikiem oraz Justyną Kowalczyk

Współwłaściciel DDB AUTO Bogacka Jerzy Bogacki z prezesem 
Mercedes-Benz Polska Nielsem Kowollikiem Współwłaściciel DDB AUTO Bogacka- Jerzy Bogacki

motoryzacja38 

Najważniejsze wyróżnienia:
2005 Dealer Roku
2009 I Miejsce w Lidze CSI jako dowód najwyższej jakości 
           obsługi Klienta
2012 I miejsce w kategorii serwis i części zamienne
2013 I miejsce w kategorii serwis i części zamienne
2013 I miejsce w kategorii Produkty i Usługi Finansowe





owy Sundancer posiada bardzo atrakcyjny 
kokpit. Zmieści się tu spora liczba osób. Jest 
zatem podwójna kanapa sternika, boczna 
kanapa na port burcie gdzie wygodnie usią-
dą dwie a nawet trzy osoby oraz tylna kana-
pa konwertowana w materac do opalania. 
Ponadto model 265 posiada opcjonalne 
materace dziobowe, nieodzowne dla osób 

uwielbiających kąpiele słoneczne. W przestronnej i bardzo wygod-
nej kabinie przenocują cztery dorosłe osoby: dwie na królewskich 
rozmiarów kanapie dziobowej i dwie w sypialni rufowej. Oprócz 
miejsc do spania w kabinie znajdują się również: pełna łazienka 
z prysznicem i toaletą oraz aneks kuchenny ze zlewem, kuchenką 
i lodówką. Nad kokpitem góruje agresywnie pochylony do przodu 
spojler z włókna szklanego, nadając łodzi sportowy charakter. Jest 
to również idealne miejsce do instalacji urządzeń nawigacyjnych 
i oświetlenia górnego.

Sundancer jest odpowiedzią na oczekiwania europejskiego ryn-
ku. Z uwagi na swoje gabaryty model ten można swobodnie prze-
wozić za samochodem osobowym. Przemyślane rozwiązania zasto-

sowane na tej jednostce pokazują ogromne doświadczenie stoczni 
Sea Ray w projektowaniu bardzo ergonomicznych, przestronnych 
i komfortowych jachtów o drapieżnej, sportowej linii. Elementy wy-
kończenia kokpitu i kabiny są wykonane z najwyższej jakości ma-
teriałów i doskonale do siebie dopasowane. Szeroki wybór opcji 
napędów oraz wyposażenia dodatkowego pozwoli nawet najbar-
dziej wymagającemu amatorowi jachtingu motorowego bardzo 
dokładnie dopasować łódź do swoich potrzeb. 

żeglarstwo40 

n
jak pływać? Wygodnie, bezpiecznie i z klasą. sundancer 256 ze stajni sea Ray spełnia 

te warunki. Duża funkcjonalność łodzi pozwala na spędzanie wolnego czasu w tak 
bardzo komfortowych warunkach, że trudno później wrócić z niej na ląd…

aUtOR: aneta DOLeGa

ŁóDKA PODRęCZnA

patROnUje:

Długość całkowita: 8.39 m
Szerokość: 2.59 m
Waga: 2520 kg
Zanurzenie minimalne: 0,61 m
Zanurzenie maksymalne: 1,02 m
Pojemność zbiornika na paliwo: 261 l
Pojemność zbiornika na wodę: 76 l
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Wiele kobiet ma problemy w sferze intymnej z powodu nieestetycznego wyglądu 
zewnętrznych narządów płciowych. Brak zadowolenia z wyglądu miejsc intymnych, 

ma ogromny wpływ na ich komfort życia. Zaczynają coraz odważniej mówić o swoich 
problemach.

intymny Komfort 
w zasiĘgU lasera

R E K L A M A

akie problemy skutecznie utrudniają relacje intym-
ne, a co za tym idzie obniżają samoocenę kobiety. 
Deformacja oraz asymetria warg sromowych często 
są wynikiem porodów drogami natury, a hipertrofia 

(przerost warg sromowych mniejszych) jest wynikiem predyspozycji 
genetycznych lub nadmiernego przyrostu masy ciała. Bardzo częstą 
przyczyną jest naturalne starzenie się organizmu. Z wiekiem ubywa 
ilość tkanki podskórnej, słabną włókna kolagenowe i elastyczne, 
rozluźniają się mięśnie, które je podtrzymują. Z pomocą przychodzi 
ginekologia estetyczna, która daje możliwość na wykonanie bezin-
wazyjnych zabiegów przy użyciu lasera, kwasu hialuronowego czy 
też nici. Zabiegi są szybkie, bezbolesne, przeprowadzane w znie-
czuleniu miejscowym. 

PROBLEM: zbyt małe wargi sromowe
Zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego są stosowane w gine-

kologii estetycznej w celu dodania objętości wargom sromowym, 
przywrócenia odpowiedniego kształtu i poziomu nawilżenia. Kwas 
wpływa stymulująco na produkcję własnego kolagenu w tkankach. 
Lekarz ginekolog za pomocą specjalnej kaniuli wstrzykuje preparat 
wypełniając powierzchnię objętą zabiegiem. Efekt utrzymuje się 
około 1,5 roku. 

PROBLEM: utrata jędrności warg sromowych
W tym przypadku można zastosować laser frakcyjny CO2 Mona-

Lisa Touch. Zabieg wykonywany jest przy pomocy specjalnej głowi-
cy wyposażonej w skaner, który na danym obszarze powoduje mi-
krourazy. Skraca włókna kolagenowe oraz stymuluje do produkcji 
nowego kolagenu i elastyny. W efekcie dochodzi do zagęszczenia 
i ujędrnienia skóry. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miej-
scowym, jest mało inwazyjny i nie wymaga od pacjentki wielu wy-
rzeczeń. 

PROBLEM: hipertrofia i deformacja warg sromowych
Zbyt duże i niesymetryczne wargi sromowe są częstym proble-

mem estetycznym i mogą być przyczyną wielu dolegliwości. Zmu-
szają kobiety do rezygnacji z uprawiana sportu oraz z aktywności 
seksualnej. W tym przypadku stosuje się labioplastykę. Zabieg 
wykonywany jest laserem MonaLisa Touch przy pomocy specjalnej 
końcówki wyposażonej w skaner, który bezpośrednio oddziałuje 
na wargi sromowe mniejsze, usuwając nieestetyczną część tkanki. 
Dodatkową zaletą lasera MonaLisa Touch jest fakt, iż laser nie tyl-
ko modeluje obszary intymne, ale zwiększa też elastyczność tkanek 
poprzez stymulację produkcji kolagenu. Zabieg wykonywany jest 
w znieczuleniu miejscowym i jest bezbolesny.

t

promocja



statnim przebojem salonów urody w temacie maki-
jażu permanentnego brwi jest metoda włoskowa. To 
genialne rozwiązanie dla kobiet, które nie są zado-
wolone z gęstości, barwy czy kształtu brwi. Ten rodzaj 

makijażu jest swego rodzaju sztuką, gdyż samo wykonywanie go 
przypomina malowanie obrazu.

– Na początku bardzo dokładnie rysujemy włoski na łuku brwio-
wym. Mogą to być zupełnie nowe włoski, których poskąpiła nam 
natura lub retusz tych, które już mamy – tłumaczy Agnieszka Le-
śniewska z Purebeau Agi, założycielka Akademii Makijażu Perma-
nentnego – Żeby stworzyć iluzję wypukłości i gęstości musimy 
delikatnie wprowadzić cień, ale taki, który będzie bledszy niż włos 
już namalowany. Łuk brwiowy wypełnia się warstwą pigmentu, 
która po 3-5 dni w wyniku złuszczania nabiera subtelnego wyglą-
du. Efekt zabiegu jest znacznie bardziej naturalny od tradycyjnej 
metody.

Przed zabiegiem najlepiej jest nie depilować brwi przez jakiś 
czas. Ułatwia to dobór pigmentacji w odniesieniu do naturalnej 
linii. Należy też zadbać o skórę w miejscu brwi i dokładnie ją na-
wilżać.

– Na makijaż poświęcam 2 i pół godziny z czego większa część 
to przygotowania – zdradza tajniki swojej pracy Agnieszka Le-
śniewska. – Rozmawiam z klientką, poznaję ją, jej preferencje. Do-
kładnie przyglądam się rysom twarzy, koryguję to co powinno być 

skorygowane. W trakcie przygotowań robię zdjęcia, by pokazać 
różnicę „przed” i „po”.

Samo malowanie trwa około godziny. Makijaż włoskowy wyko-
nuje się w znieczuleniu miejscowym, a czas trwania zabiegu jest 
krótszy niż w metodzie tradycyjnej. Zabiegowi nie towarzyszy 
krwawienie i powstawanie strupów. Nie jest to bolesny zabieg, 
zwłaszcza przy zastosowaniu znieczulenia. Właściwie każdy może 
się mu poddać poza kobietami w ciąży i osobami przechodzącym 
bardzo ciężkie choroby. Warto wtedy zasięgnąć opinii lekarza.

– Każdej klientce poświęcam trzy spotkania – kontynuuje liner-
gistka. – Zależy mi, by brwi były doskonałe. To naprawdę przypo-
mina malowanie obrazu. Wszystko jest ważne: proporcje, światło, 
kreska, nie ma co się śpieszyć. Efekt jest tego warty.                    ad

Agnieszka Leśniewska wykonuje makijaż 
permanentny już od 15 lat. Jest założy-
cielką Akademii Makijażu Permanentne-
go, gdzie prowadzi kursy i szkolenia. Wy-
myśliła autorską metodę, którą nazwała 
„metodą tęczową”.  Polega ona na malo-
waniu linii brwi w kształcie tęczy, zgodnie 
ze wzrostem włosa. Daje to bardzo natu-
ralny, trójwymiarowy efekt makijażu.

to one podkreślają charakter naszej twarzy. brwi wyrażają nastrój i są ozdobą, ale przez 
nieumiejętną pielęgnację  mogą też szpecić. makijaż permanentny pomaga skorygować ich 

kształt. Dzięki niemu można poprawić defekty urody lub wyeksponować jej walory. 

KReSKA DOSKOnAŁA

O
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Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel.  796 555 222, 957 819 973

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
stomatologia estetyczna Iwona Pawlak
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zy to prawda, że pokolenie 60’ - 80’ w dzieciństwie cho-
rowało rzadziej niż obecne? 

To prawda. Wpływ mają dwa czynniki: zanieczyszczone 
powietrze i to, że jesteśmy przepielęgnowani. Oznacza 

to przesadną czystość, trzymanie naszych pociech pod kloszem. 
Druga rzecz, że jak rodzice mają alergie, to dziecko ma 70 procent 
szansy, że też będzie alergikiem. Jest coś takiego, co nazywamy 
„marszem alergicznym”. Najpierw maluch ma alergię na jedną 
rzecz, a z wiekiem na następne.

Alergie mogą doprowadzić do astmy?
Przez jakiś czas twierdzono, że mają na to wpływ tylko alergie 

wziewne. W tej chwili z zgodnie z „marszem alergicznym” nawet jak 
występuje tylko alergia pokarmowa, to następna może okazać się 
wziewną. Z kolei jak jest dużo alergii zwiększają się predyspozycje 
do innych chorób. 

Jakich dokładnie chorób?
Takich, które wcześniej nie były diagnozowane. Kiedyś jak dziec-

ko bolał brzuch, to znaczyło to tylko tyle, że boli go brzuch i nic 
więcej. W tej chwili robi się endoskopię i wychodzi, że to nie ból 
brzucha tylko zapalenie żołądka, albo refluks żołądkowo - przełyko-
wy. Podobnie ze wzrostem. Dziecko nie rosło, to uważano, że to po 
niskich rodzicach. Teraz mówi się o niedoborze hormonu wzrostu. 
Zmienia się także obraz chorób. Dobrym przykładem jest ospa. Kie-
dyś objawiała się w ten sposób, że dzieciaki miały krosty na twarzy, 
trochę na brzuchu i niewysoką gorączką.  Obecnie w wyniku mutacji 
tego wirusa ospa, to nie są wyłącznie krosty na twarzy, których nie 

wolno rozdrapywać. Pojawiają się w jamie ustnej i okolicach krocza. 
Do tego występuje gorączka sięgająca prawie 40 stopni. 

Kolejna niepokojąca rzecz to antybiotyki, które niektórzy leka-
rze bardzo chętnie przepisują..

Faktycznie jest tak, że według niektórych lekarzy antybiotyk jest 
panaceum na wszystko. Z drugiej strony mamy rodziców, którzy 
chcą mieć problem załatwiony szybko i proszą o przepisanie anty-
biotyku, albo wręcz każą go przepisać. To niczego nie załatwia, gdyż 
większość chorób przeziębieniowych u dzieci to wirusy i antybiotyk 
jest bezradny.  W takiej sytuacji dziecko powinno zostać dłużej w 
domu, pomoże mu inhalacja, witaminy. Na szczęście jest coraz wię-
cej rodziców, którzy szukają alternatywnych sposobów leczenia np. 
homeopatią. Antybiotyki działają tak, że po ich odstawieniu przez 
jakieś dwa tygodnie odporność organizmu maleje. Po tym okre-
sie wpada się w następną chorobę, zazwyczaj wirusową. I znowu 
zaczyna się leczenie antybiotykiem, czyli błędne koło. Antybiotyki 
oprócz tego, że zwalczają chorobę, przy okazji wypłukują florę bak-
teryjną. Właściwe bakterie, które mamy w jelitach stanowią obronę 
przed alergiami i niektórymi infekcjami. W ich miejscu pojawiają się 
grzyby, które nasilają podatność organizmu na infekcje. Antybiotyki 
ograniczają apetyt, czyli nie dostarczamy organizmowi witamin. 

A suplementy diety, czyli zestawy witamin w pastylkach, które 
zaczynają łykać najmłodsi? 

To błąd wielu mam. Pastylki nie zastąpią owoców i warzyw. Nie 
wchłaniają się dobrze, więc ich działanie jest znikome. Należy dbać 
o zdrową dietę najmłodszych, dostarczać im naturalnych składni-
ków. W czasach, kiedy żywność jest modyfikowana genetycznie nie 
jest to już takie proste, ale warto poświęcić czas. 

Możemy jakoś zminimalizować problem?
Z jednej strony przesadne dbanie o czystość i zdrowie naszych 

dzieci nie jest do końca dobre, gdyż w pewnym stopniu zmniejsza 
się ich odporność na wszelkie infekcje i alergie. Z drugiej zaniedby-
wanie też ma zgubny wpływ na nasze pociechy. Trudno znaleźć zło-
ty środek.˝                                                                                                   ad

zanieczyszczone powietrze, genetycznie zmodyfikowana żywność i sterylny tryb życia. 
W trudnych czasach wychowujemy dzieci. Wirusy, alergie… nasze pociechy częściej 

chorują niż my, kiedy byliśmy dziećmi. O tym, co się zmieniło 
- mówi dr paula szołomicka- kurzawa, pediatra.

MIej ZDROWe DZIeCKO
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laczego coraz częściej wybieramy soczewki kontak-
towe zamiast okularów?

Soczewki kontaktowe są obecnie coraz częstszą al-
ternatywą dla okularów korekcyjnych. Ułatwiają funk-
cjonowanie na co dzień oraz są doskonałą opcją przy 

uprawianiu sportu. Wybieramy je także, gdy chcemy odmienić swój 
wizerunek i zaskoczyć znajomych wyglądem bez 
okularów.

Co zrobić, gdy już zdecydujemy się na zakup 
soczewek kontaktowych?

Pierwszym krokiem powinna być wizyta u spe-
cjalisty – okulisty. Tylko u takiej osoby uzyskamy 
odpowiednie informacje i porady. Specjalista po 
zbadaniu oczu pacjenta  pod kątem wady wzro-
ku i stanu oczu podejmie decyzje czy można 
nosić soczewki oraz jaki rodzaj szkieł kontakto-
wych należy dopasować. Czasem, przy suchym 
oku potrzebne są krople nawilżające. Gabinety optyczne i okuli-
styczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt do doboru soczewek 
oraz dysponują próbkami soczewek renomowanych firm takich jak 
Johson & Johson, Cooper Vision, Alcon, Bausch & Lomb. Pacjent 
wychodząc z gabinetu powinien posiadać wiedzę o zasadach hi-
gieny przy aplikacji soczewek, jak zakładać, ściągać i aplikować szła 

kontaktowe, a także w jakich sytuacjach nie należy zakładać socze-
wek kontaktowych. Od kilku lat zajmuję się dobieraniem soczewek, 
jednak cały czas doszkalam się w tej dziedzinie. Niedawno uczest-
niczyłam w siódmym, międzynarodowym sympozjum naukowym 
– Acuve Eye Health Advisor, dotyczącym prawidłowego dbania o 
oczy, które przy noszeniu soczewek jest szczególnie ważne.

Podsumowując, o czym powinien pamiętać 
użytkownik soczewek kontaktowych?

Osoba nosząca soczewki powinna pamiętać, 
aby nigdy nie zakładać szkieł kontaktowych gdy 
występują objawy takie jak zaczerwienienie 
oka, swędzenie czy pieczenie. Wówczas należy 
niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą. 
Równie ważne jest przestrzeganie zasad higieny 
przy zakładaniu soczewek. Zarówno dłonie, so-
czewki i pojemniczek muszą być czyste. Należy 
przestrzegać także terminu ważności soczewek. 

Miesięczne szkła kontaktowe powinny być noszone nie dłużej niż 
miesiąc. Bardzo ważne i często zapominane są kontrole u specjali-
sty przynajmniej raz w roku , podczas których badany jest stan oka. 
W okresie letnim szczególnie polecam soczewki z filtrami, które do-
datkowo chronią oczy przed promieniowaniem słonecznym. 

rozmawiała: Natalia Gałczyńska
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C.M.C. Cosmetics Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej 
Celina Milejko oferuje profesjonalne kosmetyki do 
pielęgnacji twarzy, ciała, stóp i wizażu.

C.M.C. HURTOWNIA KOSMETYKI PROFESJONALNEJ
CELINA MILEJKO

SZCZECIN, UL. JAGIELLOŃSKA 75

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

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

 MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA POWER LIFT
- KOMPLEKSOWA BIOREWITALIZACJA SKÓRY

Główne zalety zabiegu:
- pobudzenie i podtrzymanie procesów regeneracji skóry

- poprawa funkcjonowania układu krwionośnego i limfatycznego
- skuteczna walka z bakteriami beztlenowymi

- pozytywna zmiana struktury naskórka
- wypłycanie linii zmarszczek

- zmiana kolorytu skóry
- korekta owalu twarzy

zapraszamy na bezinwazyjną mezoterapię mikroigłową
renomowanej hiszpańskiej firmy SKIN SOLUTION.

Delikatne mikronakłucia bezpiecznie usuwają barierę 
naskórka bez wysięku krwi.

R E K L A M A

soczewki kontaktowe stały się dziś popularnym substytutem okularów. są wygodne 
i łatwe w użyciu. czy każdy może nosić szkła kontaktowe - odpowiada katarzyna 

kordus, optyk i specjalista od refrakcji i soczewek kontaktowych z salonu Optyk trendy.

SOCZeWKI POD lUPą
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ama nazwa znaczy tyle co „siła sztyletu”, gdzie sztyleta-
mi nazywane są potocznie buty na wysokim obcasie. 
W tej formie aktywności najpierw zakochały się no-
wojorskie modelki i amerykańskie gwiazdy jak Reese 

Whiterspoon czy Madonna. To zajęcia nie tylko dla kobiet, które nie 
wyobrażają sobie życia bez szpilek. Trenerzy przekonują, że stiletto 
strength, czyli ćwiczenia na obcasach, kształtują sylwetkę, wpływają 
na kondycję i zdrowie a także pomagają w nauce poruszania się na 
obcasach. 

– Ćwiczenia w szpilkach świetnie rzeźbią uda i wysmuklają łydki, 
wzmacniają mięśnie całego ciała – wymienia zalety aerobiku Kamil 
Talarczyk, instruktor fitness z klubu Active. – Co ważne trening tego 
typu poprzez kształtowanie nawyku przyjmowania właściwej posta-
wy ma zapobiegać dolegliwościom, jakie towarzyszyć mogą przy 
noszeniu butów na wysokim obcasie od rana do wieczora, m.in. 
bólom kręgosłupa. Stiletto strength wpływa też na samopoczucie 
– poruszając się na wysokich obcasach z gracją, czujemy się pew-
nie i seksownie. Nie ma co się oszukiwać – kobieta na szpilkach to 
zachwycający widok.

Zajęcia trwają około godziny. Część ćwiczeń wykonywanych jest 

w płaskim, sportowym obuwiu. Trening łączy elementy aktywności 
typu pilates z tradycyjnym aerobikiem i sexy dance. Zajęcia kończą 
się zazwyczaj ćwiczeniami rozciągającymi i odprężającymi. Co cie-
kawe nie tylko kobiety mogą uczyć inne panie tej sztuki poruszania 
się. Kamil Talarczyk nie jest jedynym mężczyzną – instruktorem na 
obcasach. Na Zachodzie, gdzie ten rodzaju fitnessu od kilku lat jest 
popularny to także specjalność panów.

– Jestem byłym tancerzem, a w tańcu nie ma granic – tłumaczy 
Kamil. – Kiedy zobaczyłem chłopaków na obcasach w teledysku 
Madonny fantastycznie tańczących postanowiłem sam tego spró-
bować. Miałem już trochę ułatwione zadanie, gdyż prowadzę rów-
nież zajęcia z sexy dance. Jednak to było nowe doświadczenie.

Te same ćwiczenia dla pań są tak samo wskazane dla panów i mają 
te same właściwości, nie tylko zdrowotne czy związane z wyglądem.

– To zmienia naszą świadomość i ma wpływ na stereotypowe my-
ślenie o naszej płci – wyznaje z uśmiechem instruktor. – Panowie na 
początku mają opory, ale po jakimś czasie zaczynają się czuć na ob-
casach swobodnie. Nie ma to wpływu na naszą seksualność, może 
tylko tyle, że czujemy się bardziej atrakcyjni. I przecież o to chodzi, 
by dobrze się czuć we własnej skórze.                                                ad

zumba, pilates, spinning - te formy treningu doczekały się mocnej konkurencji. na salę 
do fitnessu właśnie wkroczyło, dosłownie, na wysokich obcasach stiletto strength.

to nic innego jak aerobik na szpilkach. 

SIŁA ObCASóW
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a wysoką wartość badania odpowiedzialne są dwa 
czynniki: poziom wiedzy, doświadczenie oraz wy-
kształcenie lekarza wykonującego badanie oraz ja-
kość sprzętu używanego do badania.

W Spółdzielni MEDICUS badania wykonują doświadczeni lekarze 
specjaliści. Posiadamy aparaty do badań najwyższej klasy. Oprócz 
standardowych głowic wykorzystywanych do badania jamy brzusz-
nej czy narządów małych, takich jak np. tarczyca, posiadają m.in. 
głowicę liniową o bardzo wysokiej częstotliwości doskonałą do 
diagnostyki układu mięśniowo - stawowego. Głowica 3D z wiązką 
wirującą 360 stopni, służy do badań końcowego odcinka przewo-
du pokarmowego. Wskazaniem do wykonania takiego badania są 
zmiany zapalne tkanek około odbytniczych, ropni i przetok odbytu, 
pourazowe, w tym poporodowe, uszkodzenia zwieraczy odbytu, 
ocena nisko położonych nacieków zapalnych i nowotworowych 
ścian odbytnicy. 

OFERUJEMY:
USG- narządów wewnętrznych, tarczycy, węzłów chłonnych, sta-

wów i mięśni, żeber, sutków, serca, gałki ocznej, ginekologiczne 
(płodu, płodu 3D, 4D), doppler tętnic i żył, endorektalne, prącia 
i inne

USG dzieci – narządów wewnętrznych, mięśni i stawów, przezcie-
miączkowe badanie mózgu. 

podstawową  zaletą badań UsG jest duża 
dostępność, bezpieczeństwo dla pacjenta, 

a co się z tym wiąże powtarzalność.

bADAnIe USg 
jeST WAŻnYM 
eleMenTeM 
DIAgnOSTYKI

Z

S.P.L.S. MEDICUS, Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1
Tel. 91 434 73 06, 91 433 35 68, www.medicus.szczecin.pl
Czynne pon.-pt. 7, 30 do 19, 00; soboty 8, 30 do 13,00
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emoroidy, czyli guzki krwawnicze, występują u wszyst-
kich. To maleńkie, wypełnione krwią poduszeczki, 
które uszczelniają odbyt. Póki są zdrowe, w ogóle nas 
nie interesują. Dopiero, gdy poczujemy swędzenie, 

pieczenie albo zobaczymy krew stają się problemem.
Skąd się biorą? Uważa się, że wynika to m.in. z niedostatku ru-

chu, siedzącego trybu życia, złej diety. Problem często dotyczy ko-
biet w ciąży lub po porodzie, a także gdy cierpimy na długotrwałe 
zaparcia, mamy siedzącą pracę, nadwagę lub często podnosimy 
ciężary. Wszystkie te sytuacje odbijają się na kondycji mięśni ota-
czających hemoroidy i zaburzają przepływ krwi w okolicy odbytu. 
Powiększające i przemieszczające się guzki hemoroidalne powo-
dują szereg nieprzyjemnych i bolesnych dolegliwości.

Metod leczenia hemoroidów jest wiele. Najnowszą z nich jest 
Hemoron.

– Metoda Hemoron stosowana w naszym centrum, to w tej chwi-
li najmniej inwazyjna metoda, skutecznie lecząca chorobę hemo-

roidalną - wyjaśnia Aleksandra Maćkowiak z Centrum Diagnostyki 
Medycznej HAHS.

Leczenie polega na wykorzystaniu prądu o niskim napięciu 
i natężeniu. Przy pomocy generującego go aparatu zmniejsza się 
ukrwienie hemoroidów. Nie trzeba ich wycinać, bo wkrótce same 
wracają do naturalnych, zdrowych rozmiarów. Po zdiagnozowa-
niu choroby hemoroidalnej konieczne jest leczenie właściwe dla 
stopnia jej zaawansowania. Dla osiągnięcia optymalnego efektu 
konieczne jest zwykle przeprowadzenie 2–4 sesji.

Zalety to m.in.: bezbolesny przebieg leczenia, małe ryzyko po-
wikłań. Co istotne zabieg nie ogranicza zwykłego trybu życia, nie 
wymaga zwolnienia z pracy, ani specjalnego przygotowania.

-Co bardzo ważne, Hemoron nie wywołuje bólu ani podczas ani 
po leczeniu, nie występują także powikłania częste po klasycznej 
operacji hemoroidów lub zastosowaniu alternatywnych metod, 
krioterapii, czy elektrokoagulacji – podsumowuje Aleksandra 
Maćkowiak.                                                                                           imj

choroba hemoroidalna rozwija się szybko, nie warto ignorować jej pierwszych 
objawów. Dotyka bardzo wielu osób pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. 

mimo to mało się o niej mówi. to wstydliwy temat.

POŻegnAj heMOROIDY
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Art Medical Center dr Artura Śliwińskiego jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie Centrum Chirurgii 
Plastycznej w Polsce. Jesteśmy symbolem współczesnych osiągnięć medycyny i techniki. 
Oczekuje na Państwa zespół specjalistów z różnych dziedzin:
- chirurgii plastycznej
- chirurgii ogólnej
- chirurgii ręki
- ortopedii
- ginekologii
- medycyny estetycznej

AMC ART MEDICAL CENTER, ul. Langiewicza 28/U1, 70-263 Szczecin,
tel. +48 91 820 20 20, kom. +48 797 702 400 / + 48 797 702 401, kontakt@artmedicalcenter.eu

dr n. med.

Artur Śliwiński
Specjalista Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej,

Specjalista Chirugii Ogólnej

prof. dr hab. n. med.

Piotr Prowans
Specjalista Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej,

Specjalista Chirugii Ogólnej

 dr n. med.

Piotr Kolczewski
Specjalista Ginekologii

 i Położnictwa



Odkąd pamiętam moje oczy wyglądają jak po nieprzespanej 
nocy. Sińce i worki pod oczami to taka moja uroda. Chciałbym to 
zmienić, jednak domowe sposoby nie pomagają. Czy doktor jest 
w stanie mi pomóc?

Cienie pod oczami, nadmiar skóry, obrzęki okolicy oczu to częsty 
problem z jakim boryka się wiele kobiet i mężczyzn. W celu kwali-
fikacji pacjenta do zabiegu należy określić przyczynę powstawania 
niekorzystnych zmian w okolicy oka. Częstym problemem jest cien-
ka i wiotka skóra. W takim przypadku należy zastosować zabiegi 
mające na celu zagęszczenie skóry poprzez zwiększenie produkcji 
włókien kolagenowych, obkurczenie i przebudowę starych włókien 
strukturalnych. Znajdują tu zastosowanie takie zabiegi jak Ulthera, 
laser Encore w terapii pomostowej, Zaffiro, Exilis. Zabiegi te charak-
teryzują się różnym stopniem inwazyjności oraz czasem rekonwa-
lescencji. Ich głównym zadaniem jest obkurczenie nadmiaru skóry 
pod oczami. Zagłębienia pod oczami oraz wrażenie zapadniętych, 
zasiniałych oczu to efekt zaniku tkanki podskórnej i obecności 
drobnych naczyń żylnych w tej okolicy. W takim przypadku znajdują 
zastosowanie wypełniacze w postaci usieciowanego kwasu hialuro-
nowego lub własny tłuszcz. Odświeżenie skóry, nadanie zdrowego 
kolorytu i wyglądu „wypoczętego oka” to wskazania do wykonania 
mezoterapii igłowej oraz terapii osoczem bogatopłytkowym. Do-
skonałe efekty uzyskuje się metodami skojarzonymi. Wielopozio-
mowe i ukierunkowane działanie zabiegów w odpowiednich od-
stępach czasowych to podstawa sukcesu poprawy wyglądu okolicy 
oka.

W związku z wykonywanym zawodem, po całym dniu pracy 
moje nogi są obolałe i obrzęknięte, często do tego stopnia, że 
mam problem z założeniem obuwia. Czy są sposoby na pozbycie 
się tzw. „ciężkich nóg”?

Typowym zwiastunem zaburzeń mikrokrążenia jest występują-
ce uczucie ciężaru w kończynach dolnych, obrzęki nóg w kost-
kach czy stopa niemieszcząca się w bucie, który jeszcze rano 
był dobry. Takie objawy zazwyczaj mają charakter przejściowy 
i nawracający. Niestety, problem nawracający świadczyć może 
o niewydolności żylnej i może przyczynić się do powstawania 
żylaków. W leczeniu tej przypadłości duże znaczenie ma zmiana 
stylu życia. Terapię wspomagającą mogą stanowić zabiegi z za-
kresu medycyny estetycznej. Na tego rodzaju problem mogę 
polecić zabieg karboksyterapii, czyli terapię dwutlenkiem węgla 
wstrzykiwanym podskórnie. Jedną z właściwości CO2 jest re-
gulowanie przepływu krwi w mikrokrążeniu. Zwiększenie ilości 
dwutlenku węgla powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych 
i poprawę krążenia krwi. Innym zabiegiem poprawiającym mi-
krokrążenie jest masaż endermologiczny. Masaż wykorzystujący 
działanie podciśnienia zmniejsza retencję wody poprzez uaktyw-
nienie układu żylnego i limfatycznego oraz wykorzystywany jest 
wspomagająco w leczeniu niewydolności żylnej. Bardzo ważne 
jest unikanie długotrwałego przebywania w pozycji stojącej i sie-
dzącej, oraz wprowadzenie odpowiedniej dla stanu zdrowia ak-
tywności ruchowej. 

Coraz częściej przeszkadza mi problem łysienia, dlatego jestem 
zdecydowany na przeszczep włosów metodą SAFER. Chciałbym 
się dowiedzieć na jak długi okres rekonwalescencji powinienem 
się przygotować, oraz czy zabieg jest bolesny?

Metoda przeszczepu włosów SAFER opiera się na wysokiej sku-
teczności, a ponadto małoinwazyjności zabiegu. Dzięki wspoma-
ganej podciśnieniowo ekstrakcji i implantacji pojedynczych miesz-
ków włosowych uszkodzona powierzchnia skóry jest minimalna 
w porównaniu do innych metod. Skraca to czas rekonwalescencji, 
wyklucza ryzyko powstania blizn oraz przyspiesza powrót do co-
dziennych czynności, nawet już po tygodniu od zabiegu. Dodatko-
wo automatyzacja transplantacji pozwala skupić się na estetycznym 
efekcie końcowym. Bezpośrednio po zabiegu jak i w późniejszych 
dniach można założyć nakrycie głowy, aby czuć się swobodnie 
i uniknąć dyskomfortu w miejscach publicznych. Samopoczucie 
pacjenta podczas zabiegu jest dla nas niezwykle ważne, dlatego 
przeszczep wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, co czyni 
go prawie bezbolesnym.

Pomimo częstych ćwiczeń i aktywności fizycznej borykam się 
z tzw. „boczkami”. Żadne ćwiczenia nie pomagają na tę okropną 
okolicę. Czy zabiegi medycyny estetycznej są w stanie mi pomóc?

Nieestetyczne boczki to niestety problem, który w obecnych cza-
sach stanowi kłopotliwy defekt estetyczny. Nie dotyczy jednak tylko 
osób otyłych. Często z problemem tym borykają się osoby szczu-
płe. Fałdy skórno – tłuszczowe umiejscowione nad talerzami kości 
biodrowych są oporne na wyczerpujące ćwiczenia kształtujące syl-
wetkę i katujące diety. Taka przypadłość sylwetki często pojawia się 
z wiekiem a nawet może być pozostałością po ciąży lub po prostu 
stanowi wynik zaniedbań. Ponadto tkanka tłuszczowa u każdej z ko-
biet rozkłada się inaczej i gromadzi się w różnych miejscach – co jest 
szczególnie widoczne gdy przybieramy na wadze. Jednak adipo-
cyty, komórki tłuszczowe u zdecydowanej większości przeszkadzają 
w okolicy bioder tworząc nieestetyczne wałeczki odznaczające się 
pod ubraniem. Samodzielna walka o zachowanie szczupłej sylwetki 
i odzyskanie talii jest bardzo trudna, ale w połączeniu z medycyną 
estetyczną i najnowszymi technologiami „ciepła, zimna” – jest bar-
dzo skuteczna. Kryolipoliza i Vanquish to szybkie, zupełnie bezbo-
lesne i niezwykle efektywne zabiegi, modelowania ciała oraz usu-
wania zbędnej tkanki tłuszczowej z miejsc problematycznych takich 
jak boczki. Bez efektu „ jojo” i co najważniejsze na stałe. Specyficzna 
budowa głowicy powoduje, że kryolipoliza precyzyjnie zamraża 
komórki tłuszczowe powodując ich rozpad (lipolizę) i stopniowe 
wydalanie na drodze prawidłowych procesów metabolicznych or-
ganizmu. Vanquish jest to zastosowanie zupełnie innej technologii 
skierowanej do grupy pacjentów „zapracowanych” – ceniących so-
bie szybkość i bezbolesność zabiegów. Wykorzystując technologię 
wielkoobszarowego pola wysokiej częstotliwości Vanquish pozwala 
bezpiecznie i selektywnie działać w obrębie tkanki tłuszczowej po-
wodując naturalną, przyspieszoną śmierć komórki (apoptozę). Feno-
menem obu zabiegów jest zniszczenie komórek tłuszczowych, a nie 
tylko zmniejszenie objętości jak w przypadku innych zabiegów.

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

dr n. med. Piotr Zawodny
lekarz medycyny estetycznej

eKSPeRT
RADZI…
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Maj to najpiękniejszy i najbardziej nieobliczalny miesiąc. Przyroda nie tyle budzi się do 
życia, co w pełni rozkwita zapachami i kolorami. W dziedzinie makijażu również. W maju 
pozwólmy sobie na soczyste zielenie, ciepłe róże, zimne błękity i czerwienie. Dominują 

kwiatowe barwy, mocno pokreślone oko, nie żałujmy na cieniach do powiek, 
oraz delikatnie zaznaczone, pociągnięte błyszczykiem usta. Koniec z czernią

i szarościami. Niech żyje kolor, niech żyje wiosna!

Wszystkie odcienie Wiosny

Makijaże: Dorota Kościukiewicz – Markowska, www.palackolorow.pl
Zdjęcia: Dorota Kościukiewicz – Markowska, Jacob Sadrak

Modelka: Laura
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Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej
Pani Maya stawia na bezpieczne połączenie kolorów. Kolorem przewodnim jest czerń, w której dobrze się czu-
je, ale potrafi ją rozświetlić wisiorkiem, naszyjnikiem lub bransoletką. Botki z ćwiekami zakłada do legginsów 
i luźnej asymetrycznej tuniki oraz skórzanej kurteczki. Jednym słowem: luz i swoboda, spokój i wygoda.

W tym cyklu dwoje szczecińskich projektantów: Kasia 
Hubińska i Arek Prajs poszukują ciekawych i niebanal-
nie ubranych szczecinian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś 
do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was.

Maya Koterba uczy wokalu w Szkole 
Muzyki Rozrywkowej Yamaha, ponad-
to prowadzi swoje studio wokalno - 
instrumentalne „Sound”. Lubi spacery, 
ćwiczenia na siłowni, taniec, dobre 
kino i książki zwłaszcza biograficzne, 
Jest wielką fanka zupy pomidorowej 
i placków z jabłkami swojej mamy. 
Modę lubi, ale w doborze garderoby 
ceni sobie przede wszystkim wygodę 
i funkcjonalność.



Marcel Miczałowski z zamiłowa-
nia i z zawodu jest tancerzem, 
specjalizuje się w tańcu towa-
rzyskim. Niejednokrotnie stawał 
na podium turniejów tańca we 
Lwowie., Bratysławie, Luksem-
burgu, Barcelonie czy Pary-
żu.  Aktualnie pracuje i trenuje 
w Akademickim Klubie Tańca 
Towarzyskiego. Modą się inte-
resuje i stara się śledzić aktualne 
trendy

Arkadiusz Prajs, projektant mody męskiej
Spokojny i swobodny ubiór. Kurtka o jaskrawym odcieniu żółci to hit obecnego sezonu. Do tego klasyczne buty, jean-
sy i luźno wypuszczona koszula w drobną kratkę a na szczególne okazje, elegancki smoking z lakierkami i nieodzow-
ną w tym zestawieniu muchą. Jak widać pan Marcel dokładnie wie jak się prezentować. Jest odważny i… wybredny.

Kolację dla naszych bohaterów 
ufundowała restauracja Radecki
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ierwszy maja, godziny poranne w centrum 
Szczecina. Przełom lat 60/70 ubiegłego wieku. 
Przed szarym produktem Starachowickiej Fa-
bryki Samochodów Ciężarowych ustawia się nie 
mniej szara kolejka podekscytowanych obywa-
teli. Zmęczone głowy zaprząta jedna myśl „ Co 

rzucą w tym roku? Zwyczajną, kaszankę, a może nawet parówki?”
Dla człowieka w wieku dojrzałym to nie taka odległa przeszłość. 

Dobrze pamiętam te „świąteczne fast – foody” czasów słusznie 
minionych. Dziś w naszym prężnie rozwijającym się Kraju, równie 
prężnie rozwija się oferta sprzedaży jedzenia z barów na czterech 
kółkach. W Łodzi, Warszawie i Poznaniu organizuje się nawet zjazdy 
tych odważnych, którzy zainwestowali w smaczne karmienie prze-
chodniów w miejscach niejednokrotnie zaskakujących. Powstało 
już kilka solidnych firm oferujących oryginalne zestawy przekąsko-
we podawane szybko, co jednak nie wpływa negatywnie na ich 
jakość. Właściciele mobilnych restauracji prześcigają się w wymy-
ślaniu różnorodnego menu, oraz w sposobach na atrakcyjne jego 
podanie. Najczęściej spotyka się oczywiście burgery, ale nie mają 
one nic wspólnego z dziedzictwem po peerelu. Przeważają woło-
we, znakomicie doprawione, podawane w specjalnym pieczywie 
z różnorodnymi dodatkami. Tym foodtrackowym o wiele bliżej do 
prawdziwego, amerykańskiego przysmaku, niż do Baru Ekstra. Ale 
w menu znajdziemy także przysmaki meksykańskie, włoskie, turec-
kie, wszystkie barwy i smaki kuchni światowej. Dotychczasowe kur-
czaki z rożna, zapiekanki i hot - dogi ustępują miejsca rozmaitym ta-
cos, makaronom wszelkiej maści, a nawet interesującym zestawom 
wegetariańskim. 

Przyszłość ulicznego jedzenia w Polsce nie rysuje się jednak tak 
różowo jak wnętrze średnio wysmażonego burgera. A to za spra-
wą nonsensownych przepisów, jeszcze bardziej nonsensownych 
urzędników i tradycyjnej, polskiej niemocy w załatwianiu spraw 
prostych najprostszymi sposobami. Głośno było o niechęci i kło-
dach rzucanych pod nogi, a w zasadzie koła szczecińskiego street 
fooda, czyli Cafe Rower. Jarek Malejewski przebrnął przez barykady 
przepisów i stosy papierów, ale czy nie lepiej dla nas, konsumen-
tów byłoby gdyby ten czas i energię spożytkował na udoskonalanie 
swojej smacznej oferty?

Ciekawym wydaje się fakt, że znakomita większość personelu 
opisywanych tu przybytków kulinarnych rozkoszy, to ludzie kom-
petentni, życzliwi, z wyraźnym śladem kuchennego szaleństwa na 
uśmiechniętych twarzach. Często inspiracje dla swojego interesu 
przywieźli z podróży po świecie. W samym Nowym Jorku jest po-
nad dwadzieścia tysięcy barów na kółkach. Jest w czym wybierać. 
Pozytywne szaleństwo właścicieli truckfoodów odbija się na ofe-
rowanych przez nich produktach. Są przemyślane, dopieszczone, 
zachęcające do konsumpcji i stanowią poważną konkurencję dla 
restauracji przyklejonych do stałego adresu. 

Przyznam szczerze, że od jakiegoś czasu pociąga mnie wizja 
pracy w takiej ulicznej kuchni. Sądzę, że oferta tradycyjnych pol-
skich przysmaków mogłaby znaleźć swoich zwolenników po obu 
stronach Odry. Tak, nie mylicie się: po obu stronach Odry, bowiem 
za zachodnią granicą niezbędne formalności załatwię i szybciej i ta-
niej, oszczędzając stargane wiekiem nerwy na utarczki w rodzimym 
urzędzie. Marzy mi się niewielkie auto z urządzeniami kuchennymi 
pozwalającymi na grillowanie na węglu, smażenie i wędzenie…. 
A w menu między innymi:

– pieczeń rzymska z obowiązkowym jajem i chrzanem
– forszmak (rodzaj pasztetu ze śledzia i warzyw)
– kotlet schabowy panierowany na razowym chlebie
– kotlet rybny dobrze doprawiony czosnkiem, 
podawany na ciepłej bułce
– wędzony twaróg w przyprawach z żurawiną
– grube plastry wędzonej szynki z tłuszczykiem 
na palec podawane z ćwikłą
– rosół na gęsich podróbkach i kwaśny, gęsty żur na wędzonce
– wódka czysta zmrożona, lub schłodzony cydr obowiązkowo…
Wpadniecie przechodząc ulicą?

P.S. Na przełomie lat 80/90 na ul. Jagiellońskiej niedaleko Ar-
chiwum stanęła jajowata przyczepka kempingowa. Jej przesympa-
tyczny właściciel sprzedawał proste hamburgery w zwykłej bułce. 
Musztardę też miał zwyczajną, a ceny przystępne. Nie używaliśmy 
wtedy skomplikowanych słów typu: „street food”, ale smak tamtej – 
staroświeckiej buły pamiętam do dziś…

Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

Pysznobus
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bie zwycięskie propozycje, pomijając war-
stwę formalną, bezlitośnie dotykały Polski 
i Polaków. W obu spektaklach twórcy rozprawiali 
się z polskim mitem, wbijali nam współczesnym 
strzykawkę z igłą zamoczoną w historii i martyro-
logii. Ale to nie było lekarstwo, tylko taka teatralna 
szczepionka, co pozostawia znamię, taka próba 
diagnozy narodowego charakteru (charakter-

ku?). Niektórym ślad nie pozostaje, a innym… Podobnie było w ko-
lejnych konkursowych propozycjach – ukazującym prowincjonalność 
i koniunkturalizm „Kazimierzu i Karolinie” Wojtka Klemma, traf-
nym i bezkompromisowo bezpośrednim spektaklu Remigiusza 
Brzyka „Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł” (znakomity tekst 
Pawła Demirskiego), narodowe przywary dało się wyczuć nawet 
w napisanym na nowo „Skąpcu” Moliera Eweliny Marciniak. Od na-
rodowej nuty uwolnione były za to zagraniczne propozycje festiwa-
lu, choć nie do końca… 

Tu Też…

Niderlandzkie propozycje – „P Project” Ivo Dimcheva oraz 
„Exit” A Two Dogs Company trudno właściwie nazwać spekta-
klami, to raczej społeczne eksperymenty o zgoła różnych cha-
rakterach. Pierwsza prezentacja nosiła znamiona skandalu – nie-
moralna propozycja symulowania stosunku seksualnego, za 
pieniądze – 2000 zł dla pary została odrzucona, pozostało otwarte 
pytanie czy jesteśmy tak pruderyjni czy drodzy? Druga z propozycji, 
w której artystka nie tyle uśpiła co zahipnotyzowała publiczność, 
była subtelnym eksperymentem, o którym myśląc robi się błogo… 
Czy to kierunek nowej teatralnej rewolucji, w której nie liczy się opo-
wieść i postać, a pierwszoplanowe stają się prawdziwe emocje pu-
bliczności, sprowadzając tym samym aktora do roli moderatora czy 
animatora? Tylko gdzie ta strzelba, i kiedy wystrzeli? Proszę bardzo! 
Kiedy podczas pierwszego z omawianych spektakli ujawniły się 

nietolerancyjne zachowania jednego z uczestników eksperymentu, 
część widzów wyszła, część została z wyraźnym zniesmaczeniem, 
a artysta pytał czy Polska leży w Europie, a potem pod nosem mru-
czał „discrimination”… Ciekawy eksperyment, prawda? A to Polska 
właśnie… 

NA fiNAł… o PolSce!

Finałowy spektakl wałbrzyskiego Teatru im. J. Szaniawskiego 
„Na Boga!” w reżyserii doskonale znanego w Szczecinie Marcina 
Libera („ID”, „Makbet” oraz „Utwór o Matce i Ojczyźnie” na de-
skach Teatru Współczesnego) stanowił swoiste zwierciadło ca-
łego festiwalu – było politycznie, odważnie, soczyście, była nuta 
polsko - polskiego rozliczenia, była też interakcja. Smutne jednak, 
że wielu widzów nie poddało się, zaproponowanej przez Libera 
i autora tekstu Jarosława Murawskiego, terapii i opuściło teatr. 
A rzecz była o tym: władze po Chrystusie przejmuje Judasz Iska-
riota, do głosu dochodzą diabły i lewacy, Bóg umiera, a pogrzeb 
odbywa się oczywiście w najbardziej umęczonym kraju świata, po-
śród narodu wybranego. Ale czy Bóg może umrzeć? Nie! Do tego 
przemawia. I to dosadnie! 

Tu jeST TeATr!

Żadna z kilkudziesięciu propozycji KONTRAPUNKTU nie pozo-
stawiała widza obojętnym. Jeśli nawet było to nieznaczne zniesma-
czenie, to jednak nie obojętność (!). Mało tego siła, także formalna, 
polskich przedstawień mocno przyćmiła propozycje nie tylko gości 
z zagranicy, ale też pokazywane w Berlinie niemieckie produkcje. 
Na scenach nie oglądaliśmy wielkich gwiazd znanych z kinowego 
ekranu czy serialowych sag, mieliśmy do czynienia z misternie do-
branymi produkcjami, za którymi stoją najlepsi reżyserzy młodego 
pokolenia. Festiwal pokazał ważną, społeczną rolę teatru, w którym 
czuć odpowiedzialność za słowo i tym samym za widza. 

o
Jurorzy i widzowie wydali zgoła odmienne wyroki - ci pierwsi docenili kontrowersyjną, 

ociekającą nagością i seksem „Carycę Katarzynę”, a widzowie spektakl „Chopin bez 
fortepianu”, w którym słowa zastępują partię fortepianu(!). Ot kontrapunkt - w formie, 

treści, ale przede wszystkim… subtelności. Tegoroczne skrajne punkty festiwalu to 
właśnie subtelność i dosłowność. Oba w większości oświetlone biało 

- czerwonym światłem reflektorów.   

auTOr: DaNiel ŹróDleWsKi

caryca bez fortePianu
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Pat Metheny

n a dziedzińcu Zamku Książąt w Szczecinie zagra jeden z naj-
lepszych jazzowych muzyków świata. Urodzony w Kansas 

Pat Metheny, rozpoczął przygodę z muzyką mając osiem lat. Jego 
pierwszym instrumentem była trąbka, dopiero cztery lata później 
wybrał gitarę. Muzycznie kształcił się na Uniwersytecie w Miami 
oraz w Berklee College of Music w Bostonie. Właśnie tam został 
zauważony przez Gary’ego Burtona, w zespole którego spędził trzy 
lata. Jako profesjonalny muzyk jest na scenie od siedemdziesiątego 
czwartego roku. Od tego czasu nieprzerwalnie wydaje albumy, kon-
certuje i nagrywa. W ciągu tak długiej kariery współpracował m.in. 
z Ornette Colemanem, Jimim Hallem, Miltonem Nascimento i Davi-
dem Bowie. Swoim talentem i wiedzą dzieli się podczas warsztatów 
muzycznych odbywających się na całym świecie, od Dutch Royal 
Conservatory do Thelonius Monk Institute of Jazz. Jest zdobywcą 
ponad dwudziestu nagród Grammy. Na swoim koncie ma ponad 
czterdzieści albumów.                                                                            kds
Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, 1 czerwca, godz. 20.30
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Steve Wilkinson & Gerald Gradwohl

maju Free Blues Club zaprasza na dwa bardzo ciekawe 
wydarzenia muzyczne. Pierwszym z nich jest koncert Ste-

ve’go Wilkinsona, urodzonego w Brooklynie nowojorczyka. Jako 
osiemnastoletni chłopak nagrywał już w Plant Studio’s w Nowym 
Yorku, gdzie poznał takie gwiazdy jak Keith Moon, Debbie Harry, 
Mitch Mitchell czy Paul McCartney. Steve Wilkinsin to niezwykle 
utalentowany wokalista, który w każdy występ wkłada całe serce 
i duszę. Gra na harmonijce ustnej, gitarze, perkusji oraz tarze. Na 
scenie w Szczecinie towarzyszyć mu będzie polsko - portugalskie 
trio Tres Hombres. Druga z propozycji to koncert zespołu składa-
jącego się z czołowych muzyków sceny jazzu. Kirk Covington, Ge-
rald Gradwohl i Adam Nitti, to trio którego nie trzeba przedstawiać 
fanom muzyki jazz/fusion. Wzajemne relacje pomiędzy członkami 
zespołu można uznać za podświadome. Podczas ich koncertów 
słyszymy muzyczne mistrzostwo w improwizacji, charakterystycz-
ne dla muzyki fusion.                                                                         kds
Szczecin, free Blues club, 17 maja i 24 maja

W



16.05. 

30-31.05.

Czwartki (1 parkiet): Karaoke
Czwartki (2 parkiet): Latino Night

Rezerwacje:  91 484 78 33,  608 644 677,  501 020 350
    / 

Mewy po szczecińsku

arówkowa Cesarzowa, Ruda Marzena, mol z Zakładów 
Odzieżowych Dana, dama lekkich obyczajów z okolic placu 

Grunwaldzkiego oraz inni „cudaczni” mieszkańcy Szczecina. To bo-
haterowie „Śpiewu szczerbatych mew”. Autorski spektakl Macieja Lit-
kowskiego, który swoją prapremierę będzie miał na deskach Teatru 
Małego jest osobliwym, ale także przewrotnie czułym spojrzeniem 
na miasto. – To nie będzie hołd dla Szczecina. To moje osobiste ście-
ranie się z tym miastem, z jego legendami, dziwnymi fragmentami. – 
wyjaśnia autor inscenizacji. Spektakl składa się z kilkunastu piosenek, 
granych na żywo przez młodych aktorów Teatru Współczesnego. Au-
torem wszystkich tekstów jest Maciej Litkowski, muzykę nawiązującą 
m.in. do elektronicznych brzmień z lat 80. skomponowała Barbara 
Biel. – Pochodzę z Wrocławia, studiowałem w Krakowie, a mieszkam 
w najbardziej hipsterskim i fascynującym mieście. W nadmorskim 
mieście nie leżącym nad morzem, które ciągle odkrywam – dodaje 
ze śmiechem autor. Czarny humor,  elektroniczne brzmienia, zmysło-
we szepty i… krzyk mew. Tak brzmią szczecińskie podwórka.         ad
 Szczecin, Teatr Mały, 24 maja, godz.20
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Romantyczny sabat

maju szczecińska Filharmonia będzie nas rozpieszczać kon-
certami. Z tego kotła muzycznych smakołyków szczególnie 

polecamy dwa. „Podziemny zgiełk nadnaturalnych głosów. Zjawiają 
się piekielne duchy, a potem sam Lucyper. Gloryfikacja Czarnoboga 
i czarna msza. Sabat czarownic”. Tak „Noc na Łysej Górze” postrzegał 
Modest Musgorski – twórca „Obrazków z wystawy”, w których „Noc 
na Łysej Górze” jest najdłuższym utworem. Ta kompozycja zabrzmi 
podczas wieczoru z „Klasyką Wyzwoloną” (9 maja, godz.19) obok 
Uwertury Szostakowicza i Panufnika, którą wykona Maciej Grzybow-
ski. Ona znakomita. On doskonały. Patrycja Piekutowska i Darrell Ang 
będą bohaterami „Klasycznie romantycznych?” (30 maja, godz.19) 
kolejnej propozycji Filharmonii. Patrycja Piekutowska – wybitna pol-
ska skrzypaczka zagrała ponad 600 koncertów w 32 krajach. Dy-
rygent Darrell Ang jest światowej klasy wirtuozem i prekursorem, 
porównywanym do młodego Leonarda Bernsteina. To właśnie on 
poprowadził orkiestrę na otwarciu pierwszych Igrzysk Olimpijskich 
Młodzieży, które odbyły się w 2010 roku w Singapurze.                   ad
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Listy Samozwaniec

agdalena Samozwaniec, córka wybitnego malarza Wojcie-
cha Kossaka i młodsza siostra poetki – Marii Pawlikowskiej 

- Jasnorzewskiej, szokowała od zawsze. Jej cięte riposty i momen-
tami bezwzględny dowcip powodowały, że albo zakochiwano się 
w niej od pierwszego wejrzenia albo z miejsca jej nienawidzono. 
W najnowszej książce, przygotowanej przez Rafała Podrazę, bada-
cza losów rodziny Kossaków, znajdziemy niepublikowane dotąd 
prywatne listy Magdaleny do najbliższych i przyjaciół, wśród któ-
rych znaleźli się między innymi: Julian Przyboś, Jarosław Iwaszkie-
wicz, Tadeusz Breza, czy Kazimiera Iłłakowiczówna. Listy momenta-
mi zabawne, gorzkie, intymne, a czasami szokujące, ale też złośliwe, 
jak przystało na Pierwszą Damę Polskiej Satyry. Magdalena Samo-
zwaniec nie oszczędza w listach nikogo. Obrywa się jej mężowi, sio-
strze, kuzynkom Zofii Kossak i Jadwidze Witkiewiczowej oraz wielu 
innym wybitnym przedstawicielom kultury polskiej drugiej połowy 
XX wieku. Książka „Moich listów nie pal!” ukazuje się nakładem wy-
dawnictwa W.A.B. w 120. rocznicę urodzin pisarki.                          ad
Premiera: 7 maja 2014 roku
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Gwiazdy czytają

c zytanie jest modne. Powtarzajmy to sobie jak powtarzają to 
organizatorzy drugiej edycji Festiwalu Książki Słuchanej „Od-

krywcy wyobraźni”. To wydarzenie zawita do Szczecina w połowie 
maja (15-19) i w iście gwiazdorskiej oprawie będzie promowało 
literaturę i czytelnictwo. W festiwalu wezmą udział wybitni aktorzy 
filmowi i teatralni jak: Wojciech Pszoniak, Marta Lipińska, Krzysztof 
Kowalewski, Stanisława Celińska, Krzysztof Wakuliński, Krystyna 
Czubówna, Dorota Segda, Teresa Budzisz - Krzyżanowska, Krzysztof 
Globisz, Marian Dziędziel, Edyta Olszówka, Magda Kumorek i Sonia 
Bohosiewicz. Ich czytaniu równie znakomitej literatury towarzyszyć 
będą różnego rodzaju wydarzenia teatralne i parateatralne, m.in.: 
dzień Agnieszki Osieckiej i spektakl Teatru Ateneum z Warszawy, 
„Czuły barbarzyńca – dzień z Hrabalem” z okazji setnej rocznicy 
urodzin pisarza, słuchowisko na żywo „Kocham Pana, Panie Sułku”, 
spektakl „Mój Molier” w wykonaniu Andrzeja Seweryna, spektakl 
„Opowiem Wam o Marilyn Monroe” Sandry Korzeniak i recital 
Magdy Kumorek. Szczegółowy program festiwalu na www.ksiazka-
sluchana.pl i facebook.com/ksiazkasluchana.                                   ad



Restauracja Biała Tru�a
Aleja Jana Pawła II 45 Szczecin

pon. - zamknięte
wt. - sob. 12 - 22

niedz. 13 - 20

www.biala-tru�a.pl

Rezerwacje:
+48 884-908-445

biala-tru�a@wp.pl
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nocne Polaków zwiedzanie

oda na nocne zwiedzanie przyszła z Berlina, gdzie od 1997 
roku organizowana jest Długa Noc Muzeów (Lange Nacht 

der Museen). Berliński sukces naśladują kolejne miasta, w Szczecinie 
Noc Muzeów odbywa się od 9 lat. W ubiegłym roku we wszystkich 
propozycjach (organizowanych przez 50 podmiotów) udział wzięło 
blisko 45 000 osób. Każda z instytucji na tą jedyną, wyjątkową noc 
przygotowuje coś specjalnego – eksponowane są nie pokazywane 
na co dzień zbiory, udostępniane na co dzień niedostępne prze-
strzenie, całości towarzyszą koncerty, kiermasze, pokazy, spotkania, 
etc. W tym roku Muzeum Narodowe przypomni postać szczeciń-
skiego malarza Alfreda Meistra, będzie można zobaczyć sławny 
kompas słoneczny z wyspy Wolin, a studenci Akademii Sztuki do 
jednej z historycznych wystaw wprowadzą ducha współczesności. 
Co przygotowują kolejne instytucje? Odsyłamy do strony interneto-
wej Muzeum Narodowego i specjalnych folderów. Należy jednak pa-
miętać, że udział w Nocy Muzeów ma charakter promocyjny, obec-
ność w muzeum tej jednej jedynej nocy nie zwalnia nas z kolejnych 
wizyt, także za dnia... Wtedy mniej tłoczno, ciszej, spokojniej…   nath
9. europejska Noc Muzeów, 17 maja 2014, sobota
Pełny program: www.muzeum.szczecin.pl

M

Recital Magdy Kumorek

a kolejny koncert live w studiu S1 im. Jana Szyrockiego 
zaprasza Radio Szczecin. W ramach Festiwalu Książki Słu-

chanej 18 maja o 20.00 wystąpi Magdalena Kumorek. Aktorka za-
grała w kilkunastu filmach i serialach, m.in. "Poranek Kojota", "80 
milionów", "Przepis na życie" czy "Układ Zamknięty". Jest jednak 
również utalentowaną piosenkarką. W 2000 roku wygrała Festiwal 
Piosenek Agnieszki Osieckiej oraz Festiwal Piosenki Francuskiej. 
Zdobyła też drugą nagrodę oraz Nagrodę Publiczności na Festi-
walu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Płyta „Śmiercie” powsta-
ła z miłości do polskiej muzyki ludowej i twórczości genialnego 
poety Bolesława Leśmiana. Mimo, że z zawodu i wykształcenia 
jest aktorką, Magda Kumorek pokusiła się, by napisać muzykę do 
wierszy Leśmiana, a Piotr Dziubek, kompozytor wybitnej muzyki 
teatralnej, wszystkie piosenki doskonale zaaranżował. Tematyka 
utworów krąży wokół śmierci, ale odbiorcy nie znajdą w nich zbyt 
wiele melancholii. „Śmiercie” to raczej wadzenie sie z tym, co nie-
uchronne, radość z życia i kilka nut z przytupem w tle.                imj
18 maja, godz. 20.00, Studio Polskiego radia Szczecin, 
bilety do kupienia na bilety.fm. 

n



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

Lady Pank kontra marszałek

K olejna edycja imprezy Biznes, Sztuka & Szczecin za nami. 
Tradycyjnie klub Rocker zgromadził sporą grupę bardzo 

atrakcyjnych gości: szczecińskie środowisko biznesmenów, pol-
skie gwiazdy sceny muzycznej, znanych polityków oraz lokalnych 
twórców. Tym razem wieczór należał do legendy polskiego rocka 
– grupy Lady Pank a właściwie do jej liderów Jana Borysewicza 
i Janusza Panasewicza. W tej części artystycznej młode pokolenie 
reprezentował mocno energetyczny, szczeciński duet Oho! Koko, 
który zachwycił publiczność świeżością i bezpretensjonalnością. 
Zaprzyjaźniony z cyklem Teatr Polski tym razem reprezentowała 
znakomita aktorka Olga Adamska oraz gospodyni wieczoru i ini-
cjatorka całego projektu Biznes, Sztuka & Szczecin – Aleksandra 
Kopińska – Szykuć. Autorce imprezy na scenie towarzyszył znany 
aktor i kabareciarz Piotr Gąsowski. Wśród wielu znakomitych go-
ści pojawił się także sam marszałek województwa zachodniopo-
morskiego Olgierd Geblewicz.                                                         ad
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Hospicjum to też życie

iękne i wzruszające zdjęcia pokazujące życie hospicjum 
można było podziwiać na wystawie „Wolontariat hospicyjny 

w obiektywie” w Cafe 22. Wystawa powstała z inicjatywy wolonta-
riuszy Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Do-
rosłych i miała zachęcić wszystkich do włączenia się w jego dzia-
łalność. Za namową wolontariuszy do współpracy zaangażował 
się szczeciński fotograf – Adam Słomski, który poświęcił swój czas 
i energię, by w domach dzieci hospicyjnych i rodzin osieroconych 
szukać pięknych i prawdziwych przykładów, ukazujących praw-
dziwość hasła: "Hospicjum to też życie". Wynikiem tej przygody 
są zdjęcia ukazujące w piękny i nieskomplikowany sposób to, co 
w pracy hospicyjnej jest najważniejsze – oddanie całego serca po-
trzebującym, czyli dzieciom, którym na drodze los postawił nieule-
czalną chorobę.                                                                                   kds

P



 AURELIA KALICZYŃSKA
zaprasza swoich “starych” i nowych pacjentów

do gabinetów w:

aurelia.kaliczynska@kaliczynska.pl
www.kaliczynska.pl
kom. 666 641 651

Szczecinku
ul. Armii Krajowej 6b
tel. 48 94 372 07 36

Szczecinie
ul. Langiewicza 19/9
tel. 48 91489 32 00
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Energetyczny Pink Freud

rupę założoną w roku 1998 przez Wojtka Mazolewskiego (gi-
tara basowa), tworzą wybitni instrumentaliści i soliści: Tomasz 

Duda - saksofon, Adam Milwiw - Baron - trąbka, elektronika, Rafał 
Klimczuk - perkusja. Kwartet jest obecnie najgorętszym muzycznym 
towarem eksportowym polskiej kultury. Entuzjastyczne recenzje 
krytyków potwierdziła swym licznym przybyciem publiczność pod-
czas niezliczonych koncertów w kraju i zagranicą (m.in. Japonia, 
Meksyk, Chile, Argentyna, Peru, Maroko, Niemcy, Austria, Belgia, 
Francja, Portugalia, Włochy, Węgry, Szwecja, Słowenia, Słowacja, 
Czechy, Ukraina, Rumunia). Zespół ma na koncie wiele prestiżo-
wych nagród, m.in. płytę roku 2010 programu 3 Polskiego Radia 
(za album "Monster of Jazz"), trzykrotne zwycięstwo w prestiżowej 
ankiecie Jazz Top miesięcznika "Jazz Forum" w kategorii najlepszy 
zespół elektryczny, jazzowego Oscara przyznawanego przez stowa-
rzyszenie Melomani, statuetki Yach za teledyski i wiele innych. Prze-
łom 2013 i 2014 roku to czas wydania reedycji ostatniego albumu 
„Hores&Power“ wzbogaconej o dodatkowe, niepublikowane utwo-
ry. Zespół pracuje już nad kolejnymi projektami, być może część 
z nich ujawni podczas koncertu w Kafe Jerzy.                                   ms
Kafe jerzy, 22 maja, godz. 20.00
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Brylanty z Krakowa

ajnowsza premiera Teatru Polskiego „Hotel snów” w reżyserii 
Adama Opatowicza to spektakl - przypomnienie i spektakl - 

hołd dedykowany postaci Piotra Skrzyneckiego, założyciela i ducha 
sprawczego „Piwnicy pod Baranami”, legendarnego krakowskiego 
kabaretu. Związki Teatru Polskiego – a szczególnie kabaretu Czar-
ny Kot Rudy – z Piwnicą pod Baranami są niezwykłe. Wielokrotnie 
gościł on na swoich deskach artystów z Krakowa. Przez lata organi-
zował poświęcone im (poprzez postać Wiesława Dymnego) „Dym-
nalia”. Tym, co połączyło oba kabarety było nie tylko opisywanie 
świata podobnymi metaforami, ale i po prostu najszczersza ludzka 
sympatia. Sam Piotr Skrzynecki mówił o artystach Kota „Moje bry-
lanty ze Szczecina”, a oni nie pozostawali mu dłużni. Nic dziwnego, 
że jego portret został umieszczony wśród patronów szczecińskiego 
kabaretu. Te wszystkie lata wspólnego dzielenia garderób i sce-
nicznych desek, artystycznych poszukiwań, przyjaźni, a w końcu 
tęsknoty, musiały zaowocować czymś większym. Tak narodziła się 
idea „Hotelu snów”, spektaklu uplecionego z wielkich przebojów 
Piwnicy, anegdot o jej Wielkich i - nie mniejszej – nostalgii za tym, co 
minione.                                                                                                      ad
Szczecin, Teatr Polski, od 24 maja

n



czyli subiektywny przegląd wydarzeń
Prestiżowe imPrezy

Twórczość 
Biżka

Polska Noc 
Kabaretowa

Andrzej Piaseczny The Jolly Boys

War 
Horse

En Vogue Piersi

Dyplomaci

Wystawa jubileuszowa z okazji 
pięćdziesięciolecia pracy twór-
czej Stanisława Biżka. Podczas 
wystawy będzie można podzi-
wiać prace, które powstawały 
podczas pięciu dekad twórczo-
ści artystycznej autora – małe 
formy rzeźbiarskie, rzeźby, 
plakietki, szkice aktów, szkice 
koncepcyjne na kopertach, pro-
jekty, plakaty z wystaw indywi-
dualnych oraz prace, które nie 
były dotychczas publikowane 
i pokazywane. Artysta studiował 
na Wydziale Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Po 
studiach Stanisław Biżka za-
mieszkał w Szczecinie w którym 
tworzy do dzisiaj. 
Szczecin, Zamek Książąt 
Pomorskich, Galeria Gotycka, 
10 maja, godz. 17.00

Ogromny sukces zeszłorocznej 
Polskiej Nocy Kabaretowej spo-
wodował, że i w tym roku szcze-
cińską publiczność będą bawić 
najlepsze kabarety w kraju. Te-
goroczna noc odbędzie się pod 
hasłem: „Śmieszne bo Polskie. 
Tradycja i zabawa w najlepszym 
wydaniu.”. Z nowymi pomysła-
mi oraz zaskakującą formułą 
śmieszyć i doprowadzać do 
łez publiczność będą Paranie-
normalni, Kabaret Moralnego 
Niepokoju, Kabaret Skeczów 
Męczących oraz Kabaret Chyba.
Całą galę poprowadzi Kabaret 
Nowaki. Szykuje się wieczór 
spędzony w naprawdę dobrych 
humorach i doborowym towa-
rzystwie.
Szczecin, Teatr letni, 31 maja, 
godz. 20.00

Jeden z najpopularniejszych 
polskich wokalistów, autor tek-
stów i aktor. Były członek ze-
społu Mafia. Na scenie muzycz-
nej od lat dziewięćdziesiątych. 
Karierę solową rozpoczął pod 
koniec zeszłego stulecia. Więk-
szość wydanych przez niego 
płyt osiągnęła status „Platyno-
wej Płyty” lub „Podwójnej Pla-
tynowej Płyty”. Niespełna dwa 
lata temu ukazała się wspólna 
płyta Andrzeja Piasecznego 
oraz Seweryna Krajewskiego. 
„Świąteczne piosenki” pokryły 
się platyną już w dniu premie-
ry. W Teatrze Letnim dla szcze-
cinian artysta zaśpiewa swoje 
największe przeboje.
Szczecin, Teatr letni, 
17 maja, godz. 20.00

Początki zespołu sięgają połowy 
lat pięćdziesiątych. Jest najstar-
szym ciągle istniejącym zespo-
łem grającym styl mento czyli 
gatunek muzyczny wywodzący 
się z folkloru Jamajki, będący 
wczesną odmianą ska. The Jol-
ly Boys powstali w 1995 roku 
w Port Antonio na Jamajce. Gru-
pa uzyskała popularność w la-
tach 80. i 90. W 2010 roku wy-
dali album ze znanymi coverami 
grup rockowych, odpowiednio 
zaaranżowanych w konwencji 
mento.
Szczecin, Zamek Książąt 
Pomorskich, 3 czerwca, 
godz. 20.00

Widzowie Multikina będą mieli 
szansę zobaczyć brytyjski teatr 
na dużym ekranie. Będzie to 
spektakl „War Horse” w reży-
serii Nicka Stafforda, oparty na 
powieści Michaela Morpurgo, 
popularnego brytyjskiego au-
tora literatury dla dzieci. Jest 
to historia wojennego okru-
cieństwa i wielkiego cierpienia, 
opowiedziana z punktu widze-
nia konia o imieniu Joy. Główną 
rolę w sztuce grają naturalnej 
wielkości postacie koni, które 
są animowane przez południo-
woafrykańską grupę teatralną 
Handspring Puppet Company. 
Każdy spektakl pokazywany 
w języku angielskim jest z pol-
skimi napisami.
Szczecin, Multikino, 29 maja, 
godz. 18.00

Trzy kobiety i on. Dana – inteli-
gentna, seksowna archeolożka, 
błyskotliwa i niezależna, ale czy 
jest szczęśliwa? Obok Dany po-
jawiają się jeszcze dwie bohater-
ki. Najlepsza przyjaciółka - Lucy 
oraz matka Dany, zwana uszczy-
pliwie panią Dexter. Na scenę 
wkracza również on – Fryderyk. 
Sztuka jest pełna zabawnych 
sytuacji i zbiegów okoliczności. 
Oto słodko - gorzka opowieść, 
z nutą liryzmu i wątkiem krymi-
nalnym, w której widzowie mają 
szansę zobaczyć jak w krzywym 
zwierciadle, cząstkę kobiecej na-
tury - przewrotnej i nieobliczal-
nej. Spektakl na podstawie sztu-
ki Katarzyny Ostrowskiej Vouge.
Szczecin, Teatr Współczesny, 
19 maja, godz. 17.30 i 20.00

Zespół powstał na początku lat 
osiemdziesiątych zeszłego wie-
ku w Jarocinie. W ubiegłym roku 
grupę opuścił dotychczasowy 
wokalista, Paweł Kukiz, którego 
zastąpił Adam Asanov. Rów-
nież w ubiegłym roku ukazał się 
nowy krążek zespołu „Piersi i 
Przyjaciele2”, nad którym muzy-
cy pracowali od lutego do maja 
2013 r. Do współpracy przy 
tworzeniu płyty zaprosili m.in. 
Braci Golców, Jacka Jędrzeja-
ka, Andrzeja Nowaka, Tomka 
Lipnickiego oraz zespół Trebu-
nie - Tutki i Rafała Jezierskiego. 
Płyta po trzech miesiącach od 
premiery osiągnęła status „Zło-
tej Płyty”.
Szczecin, Teatr letni, 
12 maja, godz. 20.40

Dimitri Karakostas i Sonia D’ 
Argenzio to artyści zajmują-
cy się fotografią analogową. 
Ich twórczość skupia się na 
dokumentowaniu stylu życia 
współczesnych młodych ludzi 
związanych z kręgami kontrkul-
turowymi. Para kładzie nacisk 
na twórczość manualną, rów-
nież bardzo ceni sobie nieza-
leżność w tworzeniu. Artyści 
wystawiali swoje dzieła m.in. 
Art Basel Miami czy Lens Gal-
lery w Toronto. Wystawa „Dy-
plomaci” jest prezentowana 
w ramach drugiej edycji Trafo 
Plug In: Project Room. Składają 
się na nią zdjęcia artystów oraz 
wybrane ziny ich autorstwa.
Szczecin, Trafostacja, 
otwarcie 
9 maja, godz. 19.00

kultura72 



Szkoła Jogi Ałły i Jurka Jaguckich, ul. Ks. Bogusława X 3, 70-440 Szczecin, tel.91/430 78 62

Joga na Dzień Dobry
Wzmocnione ciało, bystry umysł, pozytywne nastawienie

do siebie i innych. Przygotuj się do całodziennej aktywności
na porannych zajęciach w Szkole Jogi Ałły i Jurka Jaguckich.

Zapraszamy na zajęcia grup początkujących, mieszanych
oraz jogę dynamiczną. Szczegóły w naszej siedzibie,

na stronie www.yoga.szczecin.pl oraz na facebooku.
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ielu znajomych pyta o moje zdanie na 
temat tak zwanej „afery szopowej” Je-
rzego Janowicza. Mimo, że od słynnej 
konferencji prasowej, na której jak to 
mówią jedni, tenisista nakrzyczał na 
dziennikarzy, lub jak twierdzą inni – 

powiedział samą prawdę o swoim pokoleniu, minęło kilka tygodni, 
temat ciągle jeszcze jest szeroko komentowany w mediach. A o co 
tak naprawdę chodzi? O młodego człowieka, który ma trochę „nie-
wyparzoną” buzię i buńczuczny charakter? Niestety takie wytłuma-
czenie byłoby za proste. Jerzy Janowicz to po pierwsze znany spor-
towiec, po wtóre lider reprezentacji naszego kraju. Do tego jeszcze 
„nośnik” reklamowy uznanych firm i co najważniejsze – wzór do 
naśladowania dla młodych tenisistów. I niestety ten wzór zawiódł. 
Zawiódł na korcie i zawiódł za konferencyjnym stołem. Nie wytrzy-
mał presji. Bo to nie dziennikarze rozbudzili nadzieję na wygraną 
tylko sami zawodnicy. Z Jerzym Juniorem na czele. Buńczuczne za-
powiedzi gładkiego 3: 0 w meczu z Chorwatami i pewność awansu 
do Grupy Światowej Pucharu Davisa płynęła prawie ze wszystkich 
wypowiedzi naszych reprezentantów. Jak było pamiętamy. Prze-
graliśmy. Taki jest sport. Ale prawdziwi mistrzowie sportu potrafią 
przegrywać z klasą. Tutaj klasy zabrakło. Nie wyobrażam sobie, aby 
wielcy tenisa zachowali się w taki sposób. Ile razy w ostatnich mie-
siącach Federer słyszał pytanie – kiedy zamierza skończyć karierę? 
A jednak cały czas cierpliwie odpowiada, że dopóki tenis sprawia 

mu radość będzie próbował wygrywać. Jak często Nadala pytano 
czy używa niedozwolonych środków dopingowych? A jednak się nie 
unosił, nie wychodził z konferencji. Bo tenis to ich zajęcie, to po pro-
stu praca, dzięki której zarabiają na życie. Jedni więcej, bo są lepsi, 
inni nieco mniej, bo wygrywają dużo rzadziej. Jurek Janowicz jest 
niewątpliwie jedną z gwiazd polskiego sportu. Jest postacią rozpo-
znawalną w światowym tenisie. W końcu był klasyfikowany w pierw-
szej dwudziestce globu. Ale przy całym szacunku dla Jego dokonań 
na kortach, gdzieś w tyle głowy wwierca się myśl, że jeszcze nie wy-
grał żadnej imprezy ATP Tour, że od kilku tygodni nie wygrał ani jed-
nego turniejowego meczu. Po wspaniałych występach w paryskiej 
hali Bercy czy na Wimbledonie taka zła passa może frustrować. I fru-
struje. Ale prawdziwy mistrz musi sobie z tym poradzić. Nie ulegać 
emocjom, nie obrażać kibiców czy dziennikarzy. Na beznadziejne 
pytania, a takie też przecież zadają dziennikarze, można po prostu 
nie odpowiedzieć. Można je zignorować, można obrócić w żart. Tak 
robił u szczytu sławy Adam Małysz, który za mediami nie przepadał, 
czy Jurek Dudek, który akurat mediów nie unika. Bo właściwe zacho-
wanie w kontaktach zewnętrznych to też sztuka. Sztuka zwana public 
relations. Stajesz się celebrytą - mediów nie unikniesz. Okazuje się 
także, że te media są potrzebne. Aby zwiększyć popularność, aby zy-
skać kolejnego sponsora. Warto więc nieraz pięć razy się zastanowić 
zanim „palniemy” coś niestosownego. Szczególnie w tenisie. Bo to 
wszak sport dżentelmenów. I właśnie za to go tak lubimy.

Krzysztof Bobala

Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji reklamowej „BONO” i “Bene Sport Centrum”, koordynator organizacji 15. Mistrzostw Europy w Pływaniu oraz turnieju  

Pekao Szczecin Open, wielki miłośnik tenisa i innych sportów rakietowych.
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łodzimierz Bryła właściciel firmy Nika 
- Sport zainteresował się tym sportem 
30 lat temu, na polu w Szwecji. Tyle, że 
na początku nie wiedział, co się robi 
na pagórkowatym terenie z idealnie 
równą trawą, bo w Polsce golf w cza-
sach PRL-u był sportem nieznanym 

i tajemniczym, a pola golfowe taką samą rzadkością jak Coca-Cola 
sklepach.

Nie wiedział, co jest graNe 

- Dosyć przypadkowo zobaczyłem, że na polu gdzie rosła zielona 
trawa i było bardzo czysto, stoi mnóstwo ludzi i czemuś się przyglą-
dają - wspomina pan Włodzimierz pierwszy kontakt z golfem. 

 - Nie wiedziałem, co to jest i w co ci zawodnicy grają, ale tak mnie 
to zaciekawiło, że następnego dnia po turnieju wróciłem i obsze-
dłem wszystkie górki, doły i bunkry z piaskiem.

Po kilkunastu latach pan Włodek po raz pierwszy wziął do ręki kij 
golfowy podczas imprezy bankowców w Łukęcinie i po pierwszych 
uderzeniach piłka poleciała ponad... 150 metrów.

- Jeden z doświadczonych zawodników spytał mnie czy już wcze-
śniej grałem w golfa 
– wspomina.  -Oczy-
wiście, następne ude-
rzenia nie były tak do-
bre, ale jednocześnie 
sprawiły, że zacząłem 
myśleć, dlaczego nie 
udało powtórzyć się 
tych udanych. Ta wal-
ka samego z sobą jest 
najpiękniejsza w gol-
fie, i ta walka trwa do 
w dziś. Wcześniej uprawiałem inne sporty, jak narciarstwo biegowe, 
gdzie obok siebie miałem rywala. W golfie jest tylko biała piłeczka 
przede mną i tylko na niej muszę się koncentrować. 

szwedzi w sweterkach, Polacy w Płaszczach

Trudne, ale i często zabawne początki z golfem miał Jarek Ga-
szyński, człowiek wielu profesji a dziś m.in. fotoreporter Prestiżu.

- Gdy zaczynaliśmy grać na polu w Łukęcinie, to miałem wspól-
ne kije golfowe ze Sławkiem (red. Sławomir Piński dyrektor Binowo 
Park) - wspomina Jarek. - Nie tylko zresztą my, bo wiele osób poży-
czało od innych kije. Też wspólnie ze Sławkiem i kilkoma kolegami 
byliśmy pierwszymi...polskimi członkami Amber Klubu w Międzyz-
drojach. Przy Szwedach i Niemcach pod względem umiejętności 
a nawet strojów wyglądaliśmy ubogo - mówi Jarek, który wykonał 
ponad 40 tys. zdjęć na polach golfowych. 

I mimo, że teraz ma pole w Binowie znacznie bliżej, to wówczas 
grał w golfa częściej niż obecnie. Ze śmiechem wspomina historię 
związaną z odzieżą do gry w golfa. 

- Nie mieliśmy wtedy możliwości, żeby kupić ubiór zgodny z ety-
kietą golfową. Na otwarciu i zakończeniu sezonu często było zimno 
i deszczowo, więc ubieraliśmy się, jak kto mógł - w ciepłe kurtki albo 

zimowe płaszcze, a często mieliśmy na nogach kalosze. Szwedzi na-
tomiast chodzili w sweterkach i bardzo nas to dziwiło, że nie marz-
ną. Tyle, że po pewnym czasie okazało się, że to nie były zwykłe swe-
terki, ale specjalne kilkuwarstwowe pulowery trzymające ciepło.

Pani Izabela Szukiewicz, właścicielka restauracji Bohema w Szcze-
cinie, spróbowała uderzeń na polu w Binowie ponad 10 lat temu 
i choć nie były one udane, to golf wciągał ją z każdą następną wizy-
tą na podszczecińskim polu.

- W golfie trzeba przejść przez okres próbny a później, niewiado-
mo kiedy następuje ten "klik" i człowiek zostaje - uważa pani Iza. - 
U mnie ten moment nastąpił, gdy nabrałam swobody grania i umie-
jętności, które pozwalają mi nie tylko trafiać w piłkę, ale też cieszyć 
się grą i całym anturażem związanym z przebywaniem na polu.

- Runda golfa trwająca jakieś 4 godziny to dla mnie czas odpo-
czynku i ucieczki od codziennych problemów - dodaje pani Iza, któ-
ra potrafi jechać na pole golfowe rano przed pracą i nie potrzebuje 
partnerów do gry, żeby zaliczyć rundę golfa.

Życiowy sukces w durbaNie

Relaks, odpoczynek, atmosfera, kontakt z naturą to zalety gry 
w golfa, ale prędzej czy później przychodzi element rywalizacji 

i chęć sprawdzenia 
się z rywalami. 

Włodzimierz Bryła 
po kilkunastu latach 
gry zrobił wynik, który 
sprawił - jak sam mówi 
- że osiągnął w golfie 
wszystko. Dwa lata 
temu zajął 2 miejsce 
w swojej grupie w fi-
nale World Golfers 
Championship, czyli 

w finale mistrzostw Polski dla amatorów rozgrywanych w Binowie.
Wprawdzie do finału światowego, który odbywa się w Durbanie, dar-

mowy wyjazd zapewnili sobie tylko zwycięzcy grup handicapowych, ale 
pan Włodek na własny koszt pojechał do RPA i wiedział po co.

- To 3 miejsce uznałem za wielki sukces i powiedziałem sobie, 
że osiągnąłem w golfie wszystko, a teraz mogę się już wyłącznie 
cieszyć grą w golfa - wspomina niezapomniane chwile z Durbanu.- 
Przełożyło się to na wyniki w następnych miesiącach i mój handi-
cap - albo mówiąc prościej rekord życiowy - który poprawiłem o 10 
punktów.

Nie tylko dla elit

Cała trójka naszych bohaterów podkreśla, że golf nie jest spor-
tem elitarnym, jak był kiedyś.

- Drogie kije do golfa to mit - przekonuje pani Iza. - Owszem sły-
szałam o złotych kijach, ale robionych na zamówienie w Szanghaju. 

- Golf można uprawiać za stosunkowo niewielkie pieniądze - twier-
dzi Włodzimierz Bryła.- Bo komplet kijów można kupić już za 100 zł, 
a za wejście na pole trzeba zapłacić 50 zł. Ale przestrzegam, że golf 
to niebezpieczny sport, bo jeśli ktoś złapie bakcyla i znajdzie czas 
na grę, to wciąga ona bez reszty - śmieje się.                                    jch

w
Skazani na golfa

sport76 

Jedni uważają, że golf jest nudny, a inni, że to zajęcie dla tych, którzy są na sportowej 
emeryturze. Ale ci, co spróbowali uderzeń do dołka twierdzą, że wciąga jak narkotyk 

i są „skazani na golfa”. Tak jest w przypadku trójki Szczecinian, 
których ten sport zafascynował bez reszty. 
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Mistrzowskie Pary
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w połowie kwietnia odbyło się otwarcie sezonu ogólnopol-
skich zawodów golfowych w Binowie. Mistrzostwa Par AEZ 

2014 zakończyły się zwycięstwem golfowej pary z Wrocławia – Jana 
Szałagana i Jana Szmidta. Rywalizacji w drużynach dwuosobowych 
towarzyszyła piękna pogoda i przyjazna atmosfera. Podczas turnieju 
zorganizowano również akademię golfa oraz turniej golfowy dla po-
czątkujących. Atrakcją zawodów było wyjątkowe Players Party, pod-
czas którego można było nabyć książkę Krzysztofa Materny „Przed 
Państwem Krzysztof Materna (dla przyjaciół siostra Irena). Przygody 
z życia wzięte" z autografem autora.                                                         kt

Krzysztof Materna, aktor, satyryk i Sławomir 
Piński, dyrektor Binowo Park Golf Club

Dyskutujący: prof. Robert Cieślak, krytyk teatralny i prof. Ewa Kołodziejek, językoznawca

Jan Szmidt i Jan Szałagan, 
zwycięzcy turnieju

Kontrapunkt bankietowy
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K olejna edycja jednego z najważniejszych festiwali teatralnych 
w Polsce za nami. Kontrapunkt to masa ciekawych spektakli, 

tłumy ludzi, nieprzespane noce. To bale, rauty i bankiety. I Grand 
Prix, które w tym roku trafiło do Michała Zadary i jego „Chopina 
bez fortepianu” oraz Główna Nagroda Jury którą otrzymała ekipa 
„Carycy Katarzyny”. Tradycyjnie po przedstawieniu finałowym wszy-
scy uczestnicy i twórcy festiwalowi spotkali się w kuluarach Teatru 
Współczesnego, by przedyskutować werdykt jury w mniej zobowią-
zującej atmosferze.                                                                                   ad

Krzysztof Materna, aktor, satyryk i Ireneusz Kwiatkowski

Na pierwszym planie: Robert Gondek, aktor Teatru Współczesnego i Krzysztof 
Marcinowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tyłu: dziennikarka 
Małgorzata Klimczak i Marzena Kuraś, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Olek Różanek, dyrektor festiwalu Akustyczeń, Karolina Sabat, 
aktorka Teatru Kana, Agata Grzybowska, stylistka w Jesteś u Pani

Waldemar Hałacz, Sławomir Piński, Binowo Park Golf Club, Piotr Hofman, Dedeco

Od lewej: Maciej Pesta, aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Michał Buszewicz, 
dramaturg,   Mirosława Żak - aktorka Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu

Od lewej: Sławomir Piński, dyrektor Binowo Park Golf Club, Elżbieta Górska, Piotr Hof-
man, prezes Dedeco, Zbigniew Zieliński, Alcar, Ireneusz Sęk, Maciej Winiarz, Vredestein

Od lewej: Waldemar Hałacz, Alcar, Maria Żrodowska, 
Dorota Zalewska, Piotr Hofman, Dedeco

Piotr Ratajczak, członek komisji artystycznej Kontrapunktu, Anna Garlicka 
dyrektor festiwalu, Dominika Odrowąż, fotografka festiwalowa



Bohun dla Tęczy
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n a kortach klubu Marina Sport odbył się turniej Squash Bohun 
Cup. Cel turnieju był szczytny. Zbierano fundusze na pomoc 

dzieciakom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo ze stowarzysze-
nia „Tęcza”. Współorganizatorem była firma Bohun. W zmaganiach 
sportowych wzięły udział szczecińskie gwiazdy takie jak Łona, Ukeje, 
Michał Materla czy Marek Kolbowicz, który był równocześnie amba-
sadorem turnieju. Organizatorom udało się zebrać ponad pięć tysię-
cy złotych.                                                                                                      kds

Goście wernisażu

Prowadzący imprezę Andrzej 
Nesterowicz i Alicja Zołotucho, 
prezes stowarzyszenia „Tęcza”

Wiceprezes Bohuna Mariusz Borawski

Tomasz Wołcz

Marek Kolbowicz, tutaj 
w roli ambasadora Bohuna

widz w teatrze figur

Fo
t.

 P
io

tr
 L

em
ie

si
ew

ic
z

w Open Gallery odbył się wernisaż „Jesteśmy widzem w te-
atrze figur”, młodego utalentowanego malarza pocho-

dzącego ze Szczecina – Wojciecha Koniuszka. Artysta jest uczniem 
Wojciecha Zielińskiego, uznanego szczecińskiego malarza współ-
czesnego. Goście podziwiali ekspozycję ponad trzydziestu obrazów 
Wojciecha Koniuszka, przy muzyce granej przez Stowarzyszenie Or-
kiestra Jazzowa. Wernisaż rozpoczął cykl wystaw promujących twór-
czość młodych artystów pochodzących ze Szczecina. Wystawę bę-
dzie można oglądać do28 kwietnia.                                                   kds

kroniki 79 

Projektant wnętrz Piotr Ledóchowski (autor nowego wystroju wnętrz Open 
Gallery) z Wojciechem Herą, właścicielem Zakładu Kamieniarskiego

Monika Krupowicz, właścicielka Open 
Gallery z Wojciechem Koniuszkiem

Marcin Raubo, Marina’Club w rozmowie z Michałem Materlą

Od lewej: Elżbieta Dymna, projektantka wnętrz, 
Monika Krupowicz i Beata Bzunek, historyk sztuki

Od lewej: Monika Pyszkowska, dyrektor C.H. Kaskada, Aleksandra Kopińska – Szykuć, 
wicedyrektor Teatru Polskiego, Aleksandra Raubo, Barbara Pyziołek (Bohun)

Od lewej: Dominika Gałkiewicz, Michał Gałkiewicz, Magdalena Borawska

Henryka Kulesza 
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Samochód dla hospicjum
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w arto pomagać, co do tego nie ma wątpliwości. Panie z Lions 
Club Szczecin Jantar dając dobry przykład innym przeka-

zały samochód na rzecz  Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum 
dla Dzieci i Dorosłych. Czerwona Skoda Citygo została kupiona 
przez klub z pieniędzy uzbieranych na 16. Bursztynowym Balu Do-
broczynnym w listopadzie zeszłego roku. W imprezie, która miała 
miejsce w Willi West – Ende wzięli udział wszyscy sponsorzy, którzy 
brali udział w licytacjach oraz kupnie fantów na balu. Sponsorem sa-
mochodu jest też każdy uczestnik balu, bowiem część pieniędzy ze 
sprzedanych biletów zasiliła konto charytatywne.                               ad

Ksiądz Jan Paweł z Hospicjum 
dla Dzieci poświęca samochód

Joanna Gałęska

Skoda Citygo oraz członkinie LC Jantar

Moc kobiet
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w arsztaty „Marzeniobranie” to propozycja warsztatów dla 
kobiet, prowadzonych przez aktorkę Teatru Współczesne-

go, Ewę Sobczak.  Pierwsza edycja odbyła się w Teatrze Małym na 
tradycyjnym już Wieczorze Kobiet. Poprzez ćwiczenia teatralne pa-
nie starały się pobudzić wyobraźnię i wywołać pozytywną energię. 
Nie zabrakło też miejsca na ćwiczenia relaksujące. Po warsztatach 
panie miały okazję, aby podzielić się wrażeniami przy poczęstunku 
w restauracji Teatru Małego.                                                                kds

Prof. Mieczysław Walczak, krajowy konsultant ds. endokrynologii i diabetologii 
dziecięcej, Kinga Krzywicka, prezes Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum 
dla Dzieci, Zofia Daleszyńska, prezydent LC Jantar

Małgorzata Krzebiet

Małgorzata Stychlerz, Joanna Ajdukiewicz

Sponsorzy Krystyna Cumanis i Teresa Matyjek w Willi West - 
Ende podczas uroczystości przekazania samochodu

Od lewej: Teresa Drula, Agnieszka Dąbrowska, Anna Kiewlicz, Bogumiła Klimowicz

Od lewej: Ireneusz Kłosowski i Joanna Szuberna, zarząd hospicjum,  
Artur Tomaszewski, jeden ze sponsorów, członkinie LC Jantar

Członkinie LC Jantar oraz sponsorzy prezydent Zofia 
Daleszyńska oraz malarka Katarzyna Koterwa

Od lewej: prowadząca warsztaty aktorka Ewa Sobczak, obok Jolanta 
Szczepańska, Elżbieta Kołakowska i tyłem zupełnie Małgorzata Serafin



Plejada gwiazd
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K lub Rocker przyzwyczaja nas, że raz w miesiącu w jego murach 
przewija się plejada gwiazd zarówno ze świata polityki, biznesu 

i kręgów artystycznych. Znane postacie pokazują się czasem z zaska-
kującej strony. Nie inaczej było podczas ostatniego spotkania Biznes, 
Sztuka & Szczecin. Zaśpiewała, m.in.  zjawiskowa Anna Maria Jopek 
i aktorzy Teatru Polskiego, a gości rozmową zabawiali, m.in. Janusz 
Korwin – Mikke i dr Angelo Rella. W roli konferansjerów wystąpił duet 
Aleksandra Kopińska - Szykuć i Michał Milowicz.                                 ad

Piotr Ochman, przyjaciel teatru i 
aktorka Sylwia Różycka

Diana Rella , Janusz Korwin - Mikke

Adam Opatowicz, dyrektor 
Teatru Polskiego i Olga Adamska

Anna Maria Jopek, Janusz Motyliński, 
prezes Zarządu Morskiego Portu Police

Szymon Kreft, Calbud i Michał Milowicz

Ugotowana premiera
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T rójkąt miłosny, trójkąt aktorski i „Kobieta, która ugotowała 
męża”. Najnowsza premiera w Teatrze Polskim została przyję-

ta bardzo ciepło przez publiczność. W tej komedii o zdradzie mał-
żeńskiej i kobiecej solidarności zagrali: Olga Adamska, Sylwia Ró-
życka i Adam Dzieciniak. Po spektaklu twórcy z reżyserem na czele, 
spotkali się z gośćmi i publicznością. Były kwiaty, gratulacje, napoje 
i dyskusje prawie po świt…                                                                    ad
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Aleksandra Kopińska - Szykuć, dr Angelo Rella, konsul Włoch, Michał Milowicz

Gwiazdą wieczoru była Anna Maria Jopek, która zaśpiewała kilka swoich piosenek

Aktorzy: Olga Adamska, Tomasz Obara, reżyser spektaklu „Kobieta, 
która ugotowała męża", Sylwia Różycka, Adam DzieciniakRyszard Biskupski, masażysta Mau - ri i alpinista Marcin Tomaszewski

Od lewej: Damian Sienkiewicz, Piotr Bumaj, Filip Cembala, Teatr Polski

Od lewej: Arkadiusz Porada, Polska Fundacja Ekologiczna, Tomasz Walburg, Zapol

Renata Nowakowska (w środku) z koleżankami



Szukajcie naS w preStiżowych miejScach!
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3 
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16 
Kancelaria Andrzej Zajda i Monika Zajda, 
ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11 
Kancelaria Mariusz Chmielewski, ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Kancelaria Przemysław Wiaczkis,ul. Wojciecha 15
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1 
Lizak, Stankiewicz, Królikowski, 
ul. B. G. Warszawskiego 1/4
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14 
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, ul. Klonowica 30/1 
Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8
SMK Semeniuk, Marecki, Kaczarewski, ul. Św. Ducha 5A/12
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 
 
SALONY SAMOCHODOWE 
 
BMW i MINI dealer Bońkowscy, przy rondzie Hakena
Citroen Drewnikowski, ul. A. Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19 
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115B 
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7 
Honda, ul. Białowieska 2 
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25 
Mazda Kozłowski, ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30 
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88 
Nissan, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13 
Subaru, ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B 
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
VW Łopiński, ul. Madalińskiego 7 
 
BIURA PODRÓŻY 
 
Apollo Tour, al. W. Polskiego 50
Follow Me, ul. Kolumba 1 
L'TUR, CH Galaxy, parter 
Neckermann, al. W. Polskiego 11 
Polaris Travell, pl. Hołdu Pruskiego 9 
Rainbow Tours, al. W. Polskiego 12 
Unity Travel, pl. Rodła 8 
 
INNE 

4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66 
A-float, ul. Parkowa 5A/1 
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85
Baltic Bisiness Park, ul. 1-go Maja 38-39
Biuro rachunkowe Beata Roszkowska, 
ul. Monte Cassino 24/2
Dive Academy Basen SDS, ul. Wąska 16
DIVE POINT Szkoła nurkowania, ul. Monte Cassino 19E 
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4 
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1  
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14 
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5 
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16 
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul. Lubieszyńska 20 
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16 
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
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
Prima Frons, ul. Unii Lubelskiej 27 
RASTE Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5 
RE`form, ul. Stoisława 3 
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, 
ul. Kolumba 86
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, 
ul. Niemierzyńska 17a 
Szkoła Tańca Terlecki, ul. Kolumba 5
Teatr Polski, ul. Swarożyca
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3 
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24 
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4 
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34 
US Rektorat, ul. Jana Pawła II 22
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, ul. Żołnierska 54 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42 
 
 

Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn 
Kropka nad i, ul. Jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A 
La Passion, ul. Jagiellońska 96 
Maqsimum, al. Wojska Polskiego 14
Madras Styl, ul. Jagiełły 19 
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29 
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Milano Fashion, CH Fala
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43 
Natuzzi, ul. Struga 25 
Olsen, CH Kaskada 
Resenthall, CH Kaskada 
Rosenthall, ul. Bogusława X 15/1a 
Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8 
Salon Mody Grand, ul. Śląska 54A 
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4 
Soraya, ul. Z. Starego 3A 
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80 
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
Wino Una, ul. Mickiewicza 136 
VIP COLECTION, Jagiellońska 11
VIP COLECTION, ul. Wojciecha 4/2 
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2 
Yes Salon Jubilerski, CH Ster 
 
BIURA NIERUCHOMOŚCI 
 
Calbud, ul. Kapitańska 2 
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Droński Nieruchomości, Baszta 
Extra Invest, al. W. Polskiego 45 
Inwestor Nieruchomości , ul. Krzywoustego 11
Kompleks Biuro Nieruchomości, al. W. Polskiego 24/2
Litwiniuk Property,al. Piastów 30
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15 
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9
Siemaszko, ul. Powstańców Wielkopolskich 81A 
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, 
ul. Piłsudskiego 1A 
 
GABINETY LEKARSKIE 

Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AGMED, ul. Grafitowa 4
AGMED, ul. Graniczna 24 
Centrum Mody Ślubnej, ul. Kaszubska 58
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1
Centrum Pięknego Ciała, ul. W. Łokietka 7 
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol, 
ul. E. Plater 18 
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18 
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 
Dentus, ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1 
Estetic, ul. Kopernika 6 
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14 
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18 
Figurella Instytut Odchudzania,ul. Monte Cassino 2/2 
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3 
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140 
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
LASER, ul. E. Gierczak 38/8 
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c 
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Luxmedica, ul. Welecka 38
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38 
MEDIKLINIKA, ul. Mickiewicza 55 
Medicus, pl. Zwycięstwa 1 
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, al. W. Polskiego 92–94 
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12  
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, ul. P. Wielkopolskich 4C 
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C 
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2 
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, 
al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2 
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5 
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2 
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
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. W. Polskiego 103 
 
KANCELARIE PRAWNE 
 
A. Oszczęda i Spółka,ul. Wyspiańskiego 84A 
Biel, Judek,Poczobut-Odlanicki, ul. P. Skargi 23

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
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1 
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7 
JK Studio, ul. Monte Cassino 1/14 
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
La Fiori, ul. Ściegiennego 28/3 
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, ul Za 
Wiatrakiem 4A 
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85 
Planet SPA, ul. W. Polskiego 70 
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17 
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Strefa Urody Patrycja Jabłońska, ul. Topolowa 2B
Studio Affinage pl. Zwycięstwa 1 
Studio KALE, ul. Modra 90/1
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1 
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Unique Beauty, ul. Łubinowa 75 
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. W. Łokietka 7  
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4A 
 
KLUBY 

Bar Czysty, Deptak Bogusława 8
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67 
Rocker Club, ul. Partyzantów 2 
 
HOTELE 
 
Atrium, al. W. Polskiego 75 
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30 
Dworski Hotel i Restauracja, 
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 
 
 
KLUBY FITNESS 
 
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Dotyk Anioła,  ul. Piłsudskiego 14
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 
Planet Spa, al. W. Polskiego 70 
RKF, ul. Jagiellońska 67
Royal Thai Massage, ul. Sienna 4
Silver Gym, ul. Łukasińskiego 116
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, 
ul. Twardowskiego
Szczeciński Klub Tenisowy, 
ul. Wojska Polskiego 127
Szkoła Jogi, ul. Bogusława 3
Squash Center, ul. Żyzna 17 
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska 
 
SKLEPY 
 
Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7 
Art Top, ul. Chodkiewicza 6 i ul. Hangarowa 13
Atelier Sylwia Majdan, al. W. Polskiego 45/2
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK 
B&M, al. W. Polskiego 43 
Betty Barclay, CH Galaxy 
Bandolera, ul. Jagiellońska 12 
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48 
Caterina, pl. Zgody 1F
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, ul. Kaszubska 58
CH Galaxy (punkt informacyjny), 
al. Wyzwolenia 18-20
CH Kaskada (punkt informacyjny), 
al. Niepodległości 36
Euforia, al. W. Polskiego 37
Euro Optyk, ul. Wyzwolenia 19
Escada, al. W. Polskiego 22
Exovino, ul. Małopolska 3 
Hexeline, CH Galaxy, parter 
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11 
Jeniffer Collection, ul. Modra 33
Jubiler Kleist, ul. Rayskiego 20
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy 
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16 
Jubiler Terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67 

KAWIARNIE 
 
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Cafe 22, pl. Rodła 8 
Cafe Club, CH Galaxy 
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9 
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe In, ul. Kaszubska 67 
Cafe Porto, ul. Bogusława X 47 
Cafe Aficionado & Casa Turrent, 
ul. Wielka Odrzańska 28 
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Castellari,ul. Tuwima 27 
Castellari, CH Kaskada 
Coffee Heaven, CH Galaxy
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć
Corner, ul. Tkacka 64D 
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4
Cukiernia Koch, ul. Jagiellońska 5/1 
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1 
Fanaberia, ul. Bogusława 5 
Public Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1 
Sklep Kolonialny, CH Ster
Starbucks, oba lokale
Soffi, ul. Jagiellońska 
 
RESTAURACJE / PUBY 
 
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43 
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6
Biała Trufla, ul. Jana Pawła II 45
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2 
Bohema, al. W. Polskiego 67 
Bombay, ul. Partyzantów 1
Brama Jazz Cafe, Pl. Hołdu Pruskiego 1
Buddha, ul Panieńska
Casa del Toro, ul. Rynek Nowy 2 
Chałupa, ul. Południowa 9 
Chief, ul. Rayskiego 16 
Chrobry, Wały Chrobrego 1B 
Colorado, Wały Chrobrego 1A 
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Eskapada Szczecin, ul. Osiek 7
Free Blues Club, ul. P. Wielkopolskich 20 
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
La Passion du Vin, ul. Sienna 8 
La Rocca, ul. Koralowa 101
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wałów Chrobrego)
Meraki Bar, al. W. Polskiego 20
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34 
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26
Pasja Fabryka Smaku, ul. Śląska 12/1 
Per Se, pl. Hołdu Pruskiego 9
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska 
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7 
Radecki & Family, ul. Tkacka 12 
Restauracja „ Ricoria”, ul. P. Wielkopolskich 20 
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
Santorini, ul. Tkacka50 
Sake, al. Piastów 1 
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7 
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
The Long Bridge Pub, ul. Monte Cassino 1
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego 
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
West Ende, ul. W. Polskiego 65 
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19 
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6 
 
SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE 

Australia gabinet kosmetyczny, 
ul. Jagiellońska 67A/4
Aroma&Beauty , ul. Wielkopolska 22
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14 
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8 
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A 
Bevelin Klinika Urody, ul. Ściegiennego 28/3 
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy 
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec 
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Zdroje – 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 






