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NATURALNYM 
BLASKIEM

Zjawiskowy efekt na skórze –  
delikatna opalenizna i wygładzenie!

Tylko 
69,00 zł *



Apartamenty na sprzedaż

Sprawdź naszą ofertę: www.marina-developer.pl  |  Zadzwoń: 609 11 30 55

Wybierz to, 
co najlepsze!

Ostatni etap inwestycji to unikalne i komfortowe apartamenty  

dla naprawdę wymagających. 

Sprawdź naszą ofertę: www.marina-developer.pl 

Zadzwoń: 609 11 30 55 oraz 609 11 22 88 MARINA DEVELOPER jest mecenasem:

40 luksusowych mieszkań  
z widokiem na Jezioro Dąbie



Wybierz to, co najlepsze!

Ostatni etap inwestycji to unikalne  
i komfortowe apartamenty  

od 78 m2 – 115 m2 



Wydawnictwo Prestiż
e-mail: redakcja@eprestiz.pl  |  www.prestizszczecin.pl
MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

OBY BYŁ LEPSZY

Widziałam ostatnio żart rysunkowy, na którym grupka moc-
no wystraszonych ludzi chowa się za ścianą, za którą znaj-
dują się uchylone drzwi. Nad drzwiami – napis 2023. Nikt nie 
chce wejść tam pierwszy, w oczach panika. No przyznam,  
że rysunek na pozór zabawny w punkt oddaje to, co chyba 
myśli większość z nas. 

Co przyniesie ten rok? Na pewno będzie lepszy. Bo nie zapo-
minajmy, że na świecie w Polsce oraz w Szczecinie dzieją się 
także rzeczy dobre. A o tym, co dobre staramy się rzetelnie, 
sumiennie i drobiazgowo pisać. 

Bez wątpienia dobrą wiadomością jest to, że nasz szczeciński 
fotograf Tomasz Lazar dołączył do ekipy zdjęciowej Netflixa 
– robił zdjęcia na planie serialu „Wednesday”. To, że Tomek 
jest doskonałym fotografem wiadomo od dawna, ale praco-
wać ramię w ramię z Timem Burtonem – przyznajcie – jest 
niebywałym sukcesem. Jako pierwsi publikujemy wielkofor-
matowe zdjęcia z backtage’u tej fantastycznej, a na pewno 
odnoszącej niebywały sukces komercyjny – produkcji. 

Styczniowy Prestiż, to także solidna porcja wydarzeń kul-
turalnych, a wśród nich koncert Natalii Przybysz, bohaterki 
naszej okładki. To kolejna dobra wiadomość. Natalia ma się 
świetnie. Przetrwała falę hejtu jaki się na nią wylał, po wy-
znaniu o aborcji. Wyszła z tego doświadczenia silniejsza. 
Niedawno wzięła na warsztat dotąd nieznane teksty lider-
ki Maanamu – Kory. Wcześniej ukazały się w formie tomiku  
pt. „Miłość zaczyna się od miłości”. Tytuł albumu Natalii 
Przybysz „Zaczynam się od miłości” stanowi jego parafrazę. 
Materiał z albumu będziemy mogli wkrótce usłyszeć na żywo  
(24 stycznia o godzinie 20) w szczecińskiej Filharmonii. 
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Krzywym okiem

Dziennikarz z bardzo bogatym stażem i podobno niezłym dorobkiem. Pracował 
w kilku lokalnych mediach. Do niedawna dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”, 
m.in. autor poczytnej (przez niektórych uwielbianej, przez innych znienawidzonej) 
kolumny pt. „Kurier Towarzyski” (w piątkowym „Magazynie”). Współautor dwóch 
książek i autor jednej – satyrycznie prezentującej świat lokalnej polityki. Status 
w życiu i na Facebooku: „w związku” z piękną kobietą. Wielbiciel hucznych imprez, 
dobrej kuchni i polskiej kinematografii.

DARIUSZ STANIEWSKI

Być może to wyglądało właśnie tak. Noc z 21 na 22 grudnia była 
w Szczecinie deszczowa i wietrzna. Przez plac Teatralny przed 
Teatrem Lalek Pleciuga co jakiś czas przejeżdżały jakieś zagubio-
ne samochody, przebiegł zabłąkany przechodzień. Gdzieś w dali 
rozległ się pijany śpiew jednego z pierwszych, którzy rozpoczęli 
święta a zaraz po nim zawył przeciągle pies – widoczna ozna-
ka zbliżającego się milowymi krokami nieszczęścia. W oknach 
pobliskich budynków dawno już zgasła większość świateł. Nikt 
więc nie zauważył, kiedy nagle do placu zbliżył się duży, ciem-
ny samochód kombi. Podjechał powoli, zatrzymał się, ale silnik 
nadal pracował. Wydawało się jakby kierowca na kogoś lub na 
coś czekał. Znowu gdzieś z niedalekiego Niebuszewa dobiegło 
wycie. Ale tym razem takie bardziej ludzkie, jakby ktoś się spóź-
nił na ostatni nocny autobus, albo stłukła się ostatnia flaszka 
wódki lub komuś pękło z miłości serce. Nagle drzwi stojącego 
samochodu otworzyły się gwałtownie. Z auta wynurzyło się 
dwóch zamaskowanych osobników, którzy szybko podbiegli do 
stojącej przed teatrem figury krasnala Życzliwka – mosiężnego 
przyjaciela tej instytucji i jej wizytówki. Chwycili posąg w dłonie 
i zaczęli się z nim mocować próbując wyszarpnąć go i oderwać 
od podłoża. Skutecznie. Już po chwili krasnal wyrwany ze swego 
naturalnego środowiska leżał w bagażniku auta, które ruszyło 
z piskiem opon w stronę centrum. Znów gdzieś zawył złowro-
go pies, a może wilk? Bo skoro w centrum Szczecina mogą bu-
szować swobodnie stada dzików, to dlaczego w odwiedziny nie 
mógł przyjść inny mieszkaniec zachodniopomorskich lasów? Kto 
wie, może właśnie tak to wszystko wyglądało.

W każdym razie po krasnalu ślad zaginął. Pracownicy teatru 
wystosowali apel: „Wypatrujcie Życzliwka na pchlich targach 
i internetowych aukcjach. Miejmy nadzieję, że świąteczna ma-
gia zadziała i wróci do nas cały i zdrowy”. Na razie porywacze 
krasnala nie zgłosili swoich żądań co do okupu. Może więc teatr 
powinien zachować się jak Mel Gibson w filmie „Okup” i zamiast 
czekać na żądania złoczyńców ogłosić, że zapłaci za schwytanie 
porywaczy? A może miasto dorzuci kilka złotych i uda się wy-
nająć detektywa np. Rutkowskiego albo jakiegoś killera, który 
załatwi sprawę w try miga a głowy porywaczy ozdobią wejście 
do Pleciugi? Pozostaje zagadką, kto podniósł rękę na symbol 
przyjaźni szczecińsko-wrocławskiej? Bo Życzliwek jest jednym  
z najpopularniejszych wrocławskich krasnali, który promując 
ideę życzliwości, trafił do stolicy Pomorza Zachodniego w ra-

mach projektu Koalicja Miast (część programu Europejska Stolica 
Kultury Wrocław 2016). Niewykluczone więc, że sprawą zajmą się 
także wrocławscy mściciele. Na wszelki wypadek przypomina-
my rysopis zaginionego: wzrost około 35 cm, ubrany w mosiężny 
płaszczyk i szpiczastą czapkę, w prawej ręce trzyma słonecznik,  
a w lewej walizkę. Liczymy na szybkie i skuteczne działania poli-
cji. Podobne do tych jakie podjęto w przypadku człowieka – cho-
inki, kolejnego sławnego osobnika ze Szczecina, który przejdzie 
na pewno do historii nie tylko polskiej kryminologii i kryminali-
styki. Bo przecież słyszano już o czynach np. człowieka – gumy, 
człowieka – pająka, człowieka – demolki. Teraz ten katalog po-
większył się o człowieka – choinkę. Cóż on takiego uczynił, że 
był jednym z hitów serwisów informacyjnych? Przypomnijmy 
więc.  Na początku grudnia ubiegłego roku świat obiegły zdjęcia 
z monitoringu jednej z podszczecińskich hurtowni mięsa. Widać 
na nich człowieka opatulonego gałęziami choinki, który jakimś 
narzędziem poprzecinał opony w 20 samochodach stojących na 
parkingu. Po kilku dniach został zatrzymany. Według medial-
nych doniesień przyczyną ataku był prawdopodobniej zawód 
miłosny i zazdrość o kobietę. Policja poinformowała, że męż-
czyzna usłyszał już zarzuty uszkodzenia mienia i przyznał się do 
winy. Straty niemałe, bo 60 tysięcy złotych. Mężczyzna ma dozór 
policyjny. Ale niewykluczone, że stanie się on kolejną np. ikoną 
popkultury, bohaterem rockowych ballad, twórczości polskich 
raperów, ballad łotrzykowskich, cyklu obrazów, rzeźb, instalacji 
artystycznych, będzie katalizatorem powstania kilku kryminal-
nych powieści, a kto wie może jego historią, inwencją twórczą, 
pomysłowością, przebiegłością przestępczego planu zainteresu-
ją się nawet twórcy z Hollywood? Może jego kreacja stanie się 
także przyczynkiem do powstania nowej kolekcji mody, jakiejś 
linii ubrań np. trendu ekologicznego? Może więc już tegoroczne 
projekty światowych dyktatorów nowych ciuchów oraz wybiegi 
zapełnią się modelkami i modelami przybranymi nie tylko w ga-
łęzie choinki, ale również innych drzew lub krzaków? Nie wiado-
mo czy np. Lasy Państwowe nie powinny skorzystać z przykładu 
człowieka – choinki i dla swoich strażników leśnych przygoto-
wać podobne stroje maskujące, które pozwolą na większą sku-
teczność w łapaniu kłusowników, złodziei drewna oraz zakocha-
nych par chcących skonsumować swoje gorące uczucia na łonie 
natury i ponieść się miłosnym uniesieniom w leśnych ostępach, 
wśród mchu i paproci.



MOŻE WINA?

Winiarnia i sklep z winem 
to nowy koncept winiarski 
mieszczący się na Starym 
Mieście w Szczecinie. W ofer-
cie posiada ponad 350 win, 
z różnych regionów Starego 
i Nowego Świata, których 
można spróbować zarówno 
na miejscu z szerokiej selekcji 
win na kieliszki, jak i kupić na 
wynos. Dodatkowo do wina 
serwowane są przekąski  
z Hiszpanii, Włoch, a także  
z Polski. 

Ul. Wielka Odrzańska 17, 
Szczecin

Otworzyliśmy punkt obsługi 
przedsiębiorców #ZARR  
w Szczecinie. W tym miejscu 
poznacie odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące finansowania 
biznesu ze środków Zachod-
niopomorskiego Funduszu 
Rozwoju #ZFR oraz będziecie 
mogli zapoznać się z ofertą 
instrumentów wsparcia 
naszych pośredników finan-
sowych. Zapraszamy  
od poniedziałku do piątku  
w godz. 8:00 - 16:00.

 ul. Partyzantów 3, Szczecin

Grupa Polmotor, lokalny dealer 

motoryzacyjny, poszerzyła 

swoje portfolio o kolejną markę 

– SsangYong.  SsangYong to 

koreański producent samocho-

dów terenowych i SUV-ów  

z silnikami o dużej mocy i napę-

dem 4x4. Poznajcie go bliżej  

w nowym salonie w Szczecinie.

ul. Szymborskiej 8, Szczecin

ZARR SSANGYONG

reklama

Menu ORRO to wyjątkowa 
podróż, zapewniająca dozna-
nia kulinarne, które na długo 
pozostają w pamięci. Odkryj 
nieoczywiste smaki kuchni 
śródziemnomorskiej przygo-
towanej przez szefa kuchni 
Wojciecha Kudlę. Dysponuje-
my salą restauracyjną o wy-
jątkowym klimacie oraz salą 
na przyjęcia okolicznościo-
we. To miejsce na biznesowy 
lunch, rodzinny obiad  
a także wieczornego drinka  
w gronie przyjaciół. 

Ul. Arkońska 28, Szczecin

ORRO



Taki termin jak odwetowa prokrastynacja istnieje naprawdę, 
sprawdziłam. Istnieje np. odwetowa prokrastynacja snu.  To jest 
odkładanie momentu pójścia spać po to, żeby móc robić wszyst-
ko na co nie ma się czasu w ciągu dnia. Źródła naukowe mó-
wią, że dotyczy to głównie pracujących rodziców, dla których 
spędzanie nocy na czytaniu, grach czy oglądaniu filmów bywa 
jedynym sposobem na odzyskanie kontroli nad swoim czasem. 
No ba.  I ja to szanuję, ja to jak nikt rozumiem, albowiem jak nie 
przez Empik to przez HBO czy inne Netfliksy prokrastynuję jak 
jasna cholera. Dzień w dzień i od święta – od święta zwłaszcza. 
Tylko za grami nie przepadam, odkąd przestałam używać Nokii, 
na której można było grać w węża. Pamiętacie węża? Jeśli tak, 
to jest już pora zrobić sobie pewne badanie, o którym w dalszej 
części. 
Notoryczne odwlekanie momentu, kiedy już naprawdę muszę, 
trochę mnie w sumie zaniepokoiło, bo zaczynam już osiągać 
poziom mistrza. Tak jak z pisaniem tego felietonu. Miał być na 
jutro, a nie powiem która jest godzina, a jeszcze przede mną 
prawie pusty dokument na ekranie i tylko kursorek pika mi tu 
wnerwioną kreseczką. 
Naukowe źródła tłumaczą, że to bardzo jest niedobrze, jak się 
tak prokrastynuje, bo można się wpędzić w kłopoty. Zawalić ro-
botę, zaspać na zajęcia, zapomnieć oddać bąbelka do placówki 
oświatowej, czy zalec z PIT-em albo przegapić termin gastro-
skopii od drugiego końca. Też na pro. Konieczna, jeśli pamięta-
cie Nokię z wężem.
Jest takie mądre zalecenie, że trzeba przede wszystkim ćwiczyć 
zarządzaniem czasem. Stosować techniki ułatwiające realiza-
cję obowiązków i rozkładanie działań. Słynne Pomodoro (me-
toda bloków czasowych, w których pracujesz i odpoczywasz) 
czy prowadzenie dziennika ułatwiają podział zadań na mniejsze 
części. 
W tym momencie i Państwo, i ja uśmiechamy się z politowa-
niem. Jak się np. ma dzieci, to sobie można planować, nawet 
w dzienniczku z wołowej skóry o złoconych brzegach. I tymże 
dzienniczkiem będzie sobie potem można podeprzeć głowę 
opadającą po całym dniu pełnym nieplanowanych zajęć. Przy-
kład: 
Jest godzina 6.15, dzwoni budzik. Wstaje się ciężko, bo wczoraj 
się dokończyło piąty sezon serialu, bardzo ładnie, bez odkłada-
nia – od razu sześć odcinków. Na dworze ciemno, bo jest sty-
czeń. I nie ma prądu. Bo jest styczeń w Polsce, to się zdarza. 
Pobudka i inwentaryzacja pozostałych domowników wykazuje, 
 że starsze jest zachrypnięte i ma gorączkę, młodsze jest za-
smarkane i ma gorączkę, małżonek jest nieznośny i ma gorącz-
kę, a pies się zesikał. 
W przełożeniu na zaplanowany na dziś wyjazd na konferen-
cję, ogarnięcie lekarza i apteki, konieczność oddania zlecenia 
najpóźniej dzień po powrocie oraz wizytę siostry, wpadającej  
w odwiedziny w drodze do Berlina w piątek (bo akurat na trasie 
do Berlina Szczecin często wypada po drodze, w przeciwień-
stwie do reszty świata i Polski) – no już sobie racjonalnie można 
planować, prawda. Pomodoro 

bardzo słabo wychodzi w takiej sytuacji. 
Nie zawsze jest tak, że grypa pogania sympozjum w Koluszkach, 
a wywiadówka dentystę. Jeśli wszyscy chodzimy do szkoły i pra-
cy to wystarczy, że muszę młodsze zawieźć z Niebuszewa na ba-
sen w „Błękitnej” i już jest pozamiatane, dzień się skurczył.  Jeśli 
chcemy, żeby dom nie zarósł mchem i paprocią, to nawet przy 
normalnym współudziale mojej drugiej połowy jest co robić.  
Jeśli chcę mieć czystą koszulę na jutro i chciałabym coś zjeść,  
to nie da się tak zaplanować dnia, żeby jeszcze starczyło na spo-
kojnie wypicie herbaty i poczytanie. Nawet spacer z psem czę-
sto odbywa się w pośpiechu, bo nie starczyło dnia. 
I wtedy z odsieczą przybywa odwetowa prokrastynacja. Kiedy 
już wreszcie wokół mnie cichną oznaki domowego życia, wszy-
scy pójdą spać i zapanuje nieprzerywany święty spokój, wtedy 
na scenę wjeżdżam w puchatych kapciach ja. Cesarzowa pro-
krastynacji. Anektuję kanapę i wszystkie koce oraz pilota. Nikt 
mi nie wyszarpuje poduch spod pleców ani nie chce pić, siku, 
innego kanału, rachunku, kredki, kwitka, kwiatka. Nic. Śpią, są 
wyeliminowani. Mogę sobie teraz zarządzać dowolnie czasem  
i praktykować Pomodoro, zwłaszcza jak jeszcze trochę z obiadu 
zostało. Nawet na zimno. 
Poczytam, obejrzę, poscrolluję, popiszę, poszukam. Jak cudow-
nie. I tak północ mija, a ja niczyja. Czy nie bosko. 
Otóż nie. Niestety, badania donoszą, że jest to powszechne na 
świecie zjawisko. Odwetowa prokrastynacja snu sprawia, że mi-
liony Chińczyków się nie wysypiają i wloką do roboty jak zom-
bie. To konsekwencja tamtejszego systemu pracy 996. U nas to 
numer alarmowy antyterrorystyczny, a u nich system pracy od 
dziewiątej do dwudziestej pierwszej przez sześć dni w tygodniu. 
Jak taki Chińczyk chce mieć prywatność, hobby czy romans,  
to nie ma bata, musi zarwać noc. 
Oj. Zabrzęczał mały dzwoneczek alarmowy w mojej głowie. 
Czerwona lampeczka zaczęła mi świecić: Chińczyk nie kładzie 
się spać, żeby nie wstawać. Bo wtedy zaczyna się kolejny kosz-
marny dzień chomika w kołowrotku. Jest mi w tym momencie 
lekko szkoda narodu chińskiego, choć sympatyzuje z innym du-
żym krajem, którego ostatnio nie lubimy i może mu się i należy. 
Niepokoi mnie to jednak, bo ja też nie chcę być chomikiem.
Lubię swoją pracę. Ale po ośmiu godzinach, jeśli chcę sprostać 
wszystkim obowiązkom i mieć jeszcze dla siebie czas na rzeczy, 
które lubię, które mnie relaksują, albo rozwijają, muszę urwać 
co nieco ze snu. Albo zadbać o zdrowie i kondycję na następny 
poranek i położyć się spać z kurami, żeby zachować limit godzin 
potrzebnych na regenerację. Trzeciej opcji nie ma, bo weekend 
się nie liczy, to za mało. Na weekend mam już poodkładane tyle 
rzeczy do nadrobienia, że dwa dni nie wystarczą.
I dlatego, dopóki nasi pracodawcy nie wprowadzą czterodnio-
wego tygodnia pracy, albo dopóki nie zostanę drugą J.K. Row-
ling i nie będę olewała pracy etatowej, będę musiała pozostać 
cesarzową odwetowej prokrastynacji.  
Felieton skończony, idę spać. Jutro ja i 1.412 miliarda Chińczy-
ków musimy wstać do roboty, a będziemy w mordę niewyspani. 

Pijarowiec z zawodu, polonistka  
z wykształcenia, szczecinianka  
z wyboru. Autorka fejsbukowego 
bloga „Jest Sprawa”. Mama Filipa  
i Antosi. Ogrodniczka, bibliofilka, 
kinomanka. Swoją pierwszą  
książkę pisze właśnie teraz. 

ANNA OŁÓW-WACHOWICZ (...) I NIE MA PRĄDU. BO JEST STYCZEŃ 
W POLSCE, TO SIĘ ZDARZA. POBUDKA 
I INWENTARYZACJA POZOSTAŁYCH DO-
MOWNIKÓW WYKAZUJE, ŻE STARSZE 
JEST ZACHRYPNIĘTE I MA GORĄCZKĘ, 
MŁODSZE JEST ZASMARKANE I MA GO-
RĄCZKĘ, MAŁŻONEK JEST NIEZNOŚNY 
I MA GORĄCZKĘ, A PIES SIĘ ZESIKAŁ. 

Cesarzowa prokrastynacji 
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GŁOSUJ NA MAGNOLIE BIZNESU                                   

JUŻ 15 STYCZNIA RUSZA PIĄTA EDYCJA NIEZALEŻNEGO PLEBISCYTU WWW.MAGNOLIEBIZNESU.PL. KANDYDATKI DO MAGNO-

LII BIZNESU ZA ROK 2022 BĘDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ W JEDNEJ Z PIĘCIU KATEGORII: Z MIŁOŚCI DO SZCZECINA, NAUKA, KUL-

TURA I SZTUKA, DEBIUT ROKU ORAZ IKONA BIZNESU.  

Plebiscyt jest wydarzeniem kulturalnym Szczecina realizowa-
nym od 2018 roku i cieszy się coraz większym powodzeniem  
w województwie zachodniopomorskim. Dotychczas nagrodę 
odebrało 21 Laureatek Magnolii Biznesu.
Narodziny plebiscytu inspirowane były chęcią wyróżnienia ko-
biet, które z pasją oddają się swoim zawodowym obowiązkom  
i tworzą biznesowy rynek Szczecina, zarówno w znaczeniu 
dużego, jak i lokalnego, małego biznesu. Tutaj każda pani ma 

szansę zostać wyróżniona – zapewnia Nina Kaczmarek, prezes 
Kobietowo.pl.
Gala wręczenia najnowszej edycji nagród odbędzie się 23 marca. 
Więcej szczegółów na www.magnoliebiznesu.pl, organizator: 
Kobietowo.pl.

ds. / foto: materiały prasowe

reklama



STRZELANIE Z OBIEKTYWU
„NIE MOGĘ POWIEDZIEĆ, ŻE ROBIĘ ZDJĘCIA ZNACZĄCE, ALE CHCĘ JEDNAK, ŻEBY MOJE ZDJĘCIA COŚ ZNACZYŁY”  

– TAK W JEDNYM Z WYWIADÓW NT. SWOJEJ TWÓRCZOŚCI WYPOWIEDZIAŁ SIĘ CHRIS NIEDENTHAL, WYBITNY FOTOGRAF,  

JEDEN Z NAJBARDZIEJ CENIONYCH FOTOREPORTERÓW EUROPEJSKICH, KTÓREGO WERNISAŻ ODBĘDZIE SIĘ 19 STYCZNIA 

(GODZ. 19) W GALERII POZIOM 4 W SZCZECIŃSKIEJ FILHARMONII PN. „CHRIS NIEDENTHAL PRL - RP”.

Niedenthal urodził się w Londynie, w rodzinie polskich emi-
grantów. Swój pierwszy aparat fotograficzny – Kodak Starmi-
te – dostał, gdy miał 11 lat. Od tamtej pory fotografia stała się 
jego pasją, która następnie przerodziła się w pracę zawodową. 
Ukończył studia fotograficzne w London College of Printing,  
po czym w 1973 roku przyjechał do Polski na kilka miesięcy i po-
został do dziś, gdzie aktualnie mieszka w Warszawie. Pracował 
zawsze jako tzw. „wolny strzelec”. Na początku lat 80. XX wieku 
współpracował z amerykańskim tygodnikiem „Newsweek” a od 
1985 roku jako fotograf kontraktowy, dla „TIME Magazine”. Dla 
tego czasopisma robił reportaże w całej wschodniej i central-
nej Europie, Związku Radzieckim i na Bałkanach. Przez kilka lat 
współpracował również z niemieckim tygodnikiem „Der Spie-
gel”. Był świadkiem powstania wolnego związku zawodowego 
„Solidarność” podczas strajku w stoczni im. Lenina w Gdańsku 
w 1980 roku, jak również wprowadzenia stanu wojennego w Pol-
sce w grudniu 1981, później dokumentował upadek komunizmu 
w 1989 roku. Najsłynniejsza fotografia z tego okresu przedsta-
wia transporter opancerzony SKOT stojący przed warszawskim 
kinem Moskwa, na którego fasadzie widnieje afisz filmu „Czas 
Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli. Zdjęcie to stało się ikoną 
stanu wojennego. 
Fotograf w 1986 roku otrzymał nagrodę World Press Photo za 
portret sekretarza generalnego węgierskiej partii komunistycz-
nej Janosa Kadara, który trafił na okładkę „Time'a”. W grudniu 
2009 roku został odznaczony srebrnym medalem Gloria Artis. 
W Polsce ukazały się cztery albumy z jego fotografiami: „Polska 
Rzeczpospolita Ludowa. Rekwizyty” (BOSZ 2004), „13/12. Pol-
ska Stanu Wojennego” (Edipresse 2006), „In Your Face” (Edition 
Fototapeta 2011) oraz „Chris Niedenthal. Wybrane Fotografie 
1973-1989”. Przez wiele lat pracował nad cyklem fotografii doty-
czących dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które przed-
stawił w formie wystaw w wielu miastach w Polsce i za granicą. 
O tym co zobaczymy podczas szczecińskiej eskpozycji mówi 
tak: „Fotografuję Polskę i polską historię współczesną już od 50 
lat. Jestem Polakiem urodzonym w Anglii i obserwowałem Pol-
skę właściwie okiem młodego Anglika. Moje dwa kraje różniły 
się we wszystkim – i stąd to moje zainteresowanie. Przez te 50 

lat Polska zmieniła się w imponujący sposób, a ja z czasem sta-
łem się nieco starszym, polskim już Polakiem. Na wystawie tej 
znajdą się moje fotografie i z życia codziennego, i politycznego. 
Nigdy jeszcze nie odłożyłem aparatu”.
Galeria otwarta jest w soboty i niedziele w godz. 12:00 - 16:00. 
Bilety można kupić w kasie i na www.filharmonia.szczecin.pl.
ad/ foto: Chris Niedenthal
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Więcej niż browar Więcej niż restauracja

Zwykłe piwo? Nie mamy takiego.

Browar Folga Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 8 • 72-300 Gryfice

BROWAR  |  HOTEL  |  SPA  |  RESTAURACJA

Recepcja: 531 790 144
recepcja@browarfolga.pl



www.dr-rami.pl

Dr Rami Alshekh- Chirurgia Plastyczna
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ZGŁOŚ KANDYDATA  
DO NAGRODY ŻEGLARSKIEJ 

KTO W NASZYM REGIONIE WYRÓŻNIŁ SIĘ NIEPRZECIĘTNYMI OSIĄGNIĘCIAMI ŻEGLARSKIMI? KTÓRE OSOBY LUB INSTYTU-

CJE W WYJĄTKOWY SPOSÓB WYKAZAŁY SIĘ W MINIONYM SEZONIE? NADSZEDŁ MOMENT, BY PODSUMOWAĆ DZIAŁANIA 

ŻEGLARZY W ROKU 2022 I WSKAZAĆ TYCH, KTÓRZY ZASŁUGUJĄ NA NAGRODĘ.  PO RAZ SIÓDMY ROZPOCZĘŁY SIĘ NABORY 

KANDYDATÓW DO MIĘDZYNARODOWYCH NAGRÓD ŻEGLARSKICH SZCZECINA. 

Wyróżnienia trafiają przede wszystkim do żeglarzy z Pomorza 
Zachodniego i Pomorza Przedniego i są ukłonem w kierunku 
środowiska żeglarskiego. Mają na celu popularyzację żeglar-
stwa i jego tradycji, uhonorowanie ważnych osiągnięć w tej 
dziedzinie, kształtowanie i rozwijanie świadomości morskiej,  
a także wyróżnienie dokonań w dziedzinie wychowania mor-
skiego dzieci i młodzieży. Tegoroczny nabór nagród ruszył 10 
stycznia i potrwa do 15 lutego. Zwycięzców poznamy 25 marca.

Nagrody zostaną wręczone w dziewięciu kategoriach: Nagroda 
Główna – Nagroda imienia Ludomira Mączki; Rejs Roku – Nagro-
da imienia Wyszaka; Żeglarz Roku; Regatowiec Roku – Nagroda 
imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego; Popularyzacja 
Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski; Na-
groda Kota Umbriagi; Trener Roku – Nagroda imienia Teodora 
Czarneckiego; Wydarzenie Żeglarskie; Żeglarska Nagroda Spe-
cjalna imienia Aleksandra Doby.

Zgłoszenia prowadzone są za pośrednictwem elektroniczne-
go formularza pod linkiem www.accredi.pl/nagrodyzeglarskie. 
Można też pobrać ze strony www.nagrodyzeglarskie.szczecin.
pl  druk zgłoszeniowy, a następnie wysłać go pocztą na adres: 
nagrody.zeglarskie@zsw.szczecin.pl. Kandydatów mogą zgła-
szać mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomor-
skiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia 
kapitana Ludomira Mączki, także mieszkańcy całej Polski. 
Prócz tego kandydatów zgłaszać mogą także: członkowie ka-
pituły oraz instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, 
fundacje, organizacje i kluby żeglarskie. Spośród nadesłanych 
kandydatur wyłonieni zostaną nominowani do poszczególnych 
wyróżnień. Laureaci otrzymają rzeźbione statuetki, a ponadto 
zwycięzca Nagrody im. kapitana Ludomira Mączki otrzymuje 
10.000 PLN netto ufundowane przez Gminę Miasto Szczecin.
ad/materiały prasowe
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DZIĘKI ZARR S.A. ŁATWIEJ O POŻYCZKĘ DLA FIRM

ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. (ZARR) OTWORZYŁA W SZCZECINIE PUNKT OBSŁUGI DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW. MIEŚCI SIĘ ON PRZY ULICY PARTYZANTÓW 3 I JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO, KTO CHCE UZYSKAĆ NIE-

ZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA OFEROWANEGO PRZEZ ZARR S.A. ZE ŚRODKÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

FUNDUSZU ROZWOJU.

Do tej pory, klienci przychodzili po pożyczkę do biura Wydziału 
Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju mieszczącego się 
przy ul. Stoisława 2. Pod koniec grudnia ubiegłego roku urucho-
miony został punkt obsługi przedsiębiorców przy ulicy Party-
zantów 3. Podobny punkt działa już w Kołobrzegu — w ramach 
Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy uli-
cy Unii Lubelskiej 33B. Kolejny zostanie niedługo uruchomiony  
w Urzędzie Miasta Międzyzdroje. Następne planowane są  
w miastach południowo-wschodniej części województwa za-
chodniopomorskiego.

– Szczeciński punkt, to odpowiedź na rosnący popyt na wspar-
cie oferowane przez ZARR, a w ślad za tym - wzrost liczby klien-
tów. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na otwarcie tego typu  
placówki w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Teraz 
każdy z przedsiębiorców może praktycznie wejść z ulicy i otrzy-
mać informację odnośnie możliwego wsparcia swojej działal-
ności, a także uzyskać pomoc przy wypełnieniu wszelkich for-
malności i kompletowaniu dokumentacji – stwierdził Arkadiusz 
Pawlak, prezes ZARR w Szczecinie.

Punkt przy ulicy Partyzantów 3 obsługuje zainteresowanych 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 . W biurze można 
uzyskać wszelkie niezbędne informacje odnośnie możliwości 
finansowania biznesu, w szczególności w zakresie wymagań  
i warunków pożyczek oraz wszelką pomoc ułatwiającą przed-
siębiorcom przejście przez cały proces i wypełnienie formalno-
ści umożliwiających pozyskanie środków finansowych.
– Odpowiemy na wszystkie pytania, jak sfinansować biznes ze 
środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju jak rów-
nież umożliwimy zapoznanie się z ofertą instrumentów wspar-
cia naszych pośredników finansowych – zapewniają pracownicy 
ZARR S.A.
Aktualnie ZARR S.A. oferuje pożyczkę uniwersalną dla małych  

i średnich firm z województwa zachodniopomorskiego w wyso-
kości do 750 tys. zł, z maksymalnym okresem kredytowania do 
8 lat.
– ZARR od 2017 roku zarządza Zachodniopomorskim Fundu-
szem Rozwoju. W tym czasie wsparliśmy prawie 2 tys. przedsię-
biorców na kwotę 340 mln zł – dodaje prezes Pawlak.

Więcej informacji o dostępnych środkach: www.zarr.com.pl

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. po-
wstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której akcjonariu-
szem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. 
Zajmuje się przede wszystkim pomocą w działaniu i udziela-
niem finansowania podmiotom z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, szeroko pojętą promocją regionu oraz aktywi-
zacją gospodarczą.
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Na planie  
z rodziną  

Addamsów

POCHODZĄCY ZE SZCZECINA FOTOGRAF TOMASZ LAZAR JEST AUTOREM ZDJĘĆ 

Z PLANU ZDJĘCIOWEGO SERIALU „WEDNESDAY”, KTÓRY DLA SERWISU NETFLIX 

WYREŻYSEROWAŁ WYBITNY REŻYSER TIM BURTON, AUTOR TAK ZNAKOMITYCH 

FILMÓW JAK „BATMAN”, „SOK Z ŻUKA”, „JEŹDZIEC BEZ GŁOWY” CZY „EDWARD  

NOŻYCORĘKI”. 



Specjalnie  
dla Prestiżu
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Dzieło Burtona wpisuje się w uniwersum, którego bohaterem 
jest upiorna i jednocześnie zabawna Rodzina Addamsów. Słyn-
ną familię do życia powołał Charles Addams – rysownik komik-
sów, na podstawie których powstało wiele produkcji filmowych 
i serialowych, a Addamsowie stali się ikonami popkultury.
Serial Netflixa skupia się tym razem na córce Morticii i Gomeza 
Addamsów –zabójczo bystrej i bardzo sarkastycznej Wednes-
day, która ma obsesję na punkcie śmierci, a jej ulubionym za-
jęciem jest dręczenie młodszego brata. W tej wersji jest nasto-
latką uczęszczającą do Akademii Nevermore, w której próbuje 
zapanować nad nowo odkrytymi mocami parapsychicznymi. 
Oprócz tego prowadzi śledztwo w sprawie serii tajemniczych 
morderstw i jeszcze musi rozwikłać rodzinną zagadkę sprzed 
lat.  

Na zdjęciach Tomka Lazara widzimy ekipę filmową w trakcie 
pracy, ale także podglądamy ją w przerwach. Oprócz samego 
Tima Burtona, fotograf uwiecznił m.in. Jennę Ortegę grającą 
tytułową Wednesday, Catherine Zeta-Jones serialową Morticię 
Addams i Gwendoline Christie, która wcieliła się w postać Lari-
ssy Weems. – Jestem w pewien sposób voyerystą, czyli podglą-
daczem. Patrzę na świat i ludzi, i widzę często gotowe obrazy 
– tak o swoim stylu pracy mówił Tomek Lazar, podczas naszej 
ostatniej rozmowy parę lat temu. – Każdego można sfotografo-
wać i to ciekawie. Jak również każdą sytuację. Często jest tak, 
że jednej osobie należy poświęcić więcej czasu, innej mniej. Ko-
niec końców to od nas zależy jak bardzo otworzymy się na daną 
sytuację czy osobę. 
Lazar Jest laureatem jednej z najważniejszych nagród fotogra-
ficznych na świecie World Press Photo, a także Picture of the 
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Year International, Grand Press Photo czy Lumix Festival for 
Young Journalism, a to tylko fragment długiej listy prestiżowych 
nagród jakie ma na koncie. Publikował m.in. w Washigton Post 
w The New York Times i Newsweek International. Jest autorem 
fascynujących fotoreportaży ze współczesnej Japonii czy przej-
mujących zdjęć ukazujących codzienne życie w Ukrainie obliczu 
trwającej tam wojny. Oprócz reportażu zajmuje się także foto-
grafią komercyjną, mając na koncie m.in. kampanię dla maki 
Pierre Cardin zrealizowaną w Paryżu. Oprócz tego wykłada  
w szczecińskiej Akademii Sztuki. – Fotografia jest moją pasją. 
Pracowanie na wielu polach, w tym komercyjnym, potrafi roz-
winąć sposób patrzenia. Z całą pewnością światy te różnią się 
od siebie – mówił w tej samej rozmowie. – W świecie reportażu 
jesteśmy często sami ze sobą w przypadku zleceń komercyj-
nych mamy również klienta, agencję oraz dom produkcyjny. Ko-
niec końców efekt przy projektach komercyjnych jest dziełem 
współpracy kilku osób, ale zamyka je w kadrze fotograf.
Rosnąca lista nagród i sukcesów oraz spełnianie artystycznych 
marzeń, czego przykładem jest praca na planie „Wednesday”, 
nie zmieniła fotografa, który nadal jest skromna osobą. – Wy-
grana mobilizuje, ale nie znaczy, że jesteś zaraz najlepszy – do-
daje na koniec. – Sukcesy traktuję z pokorą. To moja motywacja 
by pracować dalej i lepiej.
autor: Aneta Dolega / foto: Tomasz Lazar dla Netflix
portret Tomasza Lazara: Panna Lu



NATALIA PRZYBYSZ: 

zaczy-
nam się  
od słów

TWÓRCZOŚĆ KORY, JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ ORYGINALNYCH POSTACI POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ, JEST IN-

SPIRACJĄ DLA KOLEJNEJ RZESZY ARTYSTÓW. RÓWNIE NIEZWYKŁA ARTYSTKA – NATALIA PRZYBYSZ WZIĘŁA NA 

WARSZTAT DOTĄD NIEUPUBLICZNIANE W FORMIE PIOSENEK TEKSTY LIDERKI MAANAMU. TRAFIŁY ONE DO NA-

TALII OD KAMILA SIPOWICZA, SPADKOBIERCY DOROBKU KORY. TYTUŁ ALBUMU NATALII PRZYBYSZ „ZACZYNAM 

SIĘ OD MIŁOŚCI” STANOWI JEGO PARAFRAZĘ. MATERIAŁ Z TEGO ALBUMU BĘDZIEMY MOGLI WKRÓTCE USŁYSZEĆ 

NA ŻYWO 24 STYCZNIA W SZCZECIŃSKIEJ FILHARMONII. Z NATALIĄ PRZYBYSZ UDAŁO SIĘ NAM POROZMAWIAĆ 

PRZED SZCZECIŃSKIM KONCERTEM.





„Zaczynam się od miłości” to tytuł płyty, na której zinter-
pretowała Pani osiem niezaśpiewanych dotąd tekstów Kory. 
To jest tytuł, który czuję, który we mnie coś porusza. Pamiętam, 
jak zastanawiałam się nad nim i zapragnęłam się odnieść to na-
zwy zbioru wydanego przez Kamila Sipowicza, z tymi tekstami 
Kory, którego tytuł brzmi „Miłość zaczyna się od miłości”. Za-
częłam to odmieniać na różne sposoby i przy wariancie „zaczy-
nam się od miłości” coś poczułam. Gdzieś mnie to wzruszyło, 
gdzieś mnie to zabrało. Wystarczyło mi by nazwać tak swoją 
płytę. To są da mnie najważniejsze objawy, świadczące o tym, 
że jakieś zdanie w piosence, jakiś tytuł jest na swoim miejscu. 
Uruchamia emocje, a jeśli najczęściej wzrusza to jest to dla 
mnie najwyższa forma emocjonalnego poruszenia.

A jak w ogóle doszło do zrealizowania tego projektu?
Na początku spotkałam się z Kamilem Sipowiczem, żeby się 
skonsultować w sprawie „Krakowskiego spleenu”, który już na-
grałam. Później, w ramach odpowiedzi i akceptacji otrzymałam 
od niego propozycję nagrania innych piosenek Kory, tekstów 
niezaśpiewanych. Nie byłam jedyna na tej liście, Kamil Sipowicz 
wymienił jeszcze kilku innych artystów, którzy również dostali 
tę propozycję i jej nie wykorzystali. Zupełnie zwątpiłam w sie-
bie. Byłam zaszczycona, ale podziękowałam i nie sadziłam, że  
w to wejdę. To było na tamten moment za potężne dla mnie, 
zbyt poważne. Miałam ochotę robić zupełnie coś swojego. Pół 
roku później mój manager kupił mi książkę Kory z tymi tekstami. 
I kiedy miałam ją w dłoni, niezobowiązująco, kiedy mogłam sama 
spędzać czas z tymi tekstami, to wtedy natrafiłam na pierwsze 
zdania, które mnie wciągnęły. Zrobiłam pierwszą piosenkę na ba-
zie muzycznego fragmentu, który wysłał mi Kuba Staruszkiewicz 
i Pat Stawiński, trójmiejscy twórcy z mojego zespołu.

I poleciało dalej…
Tak jak w życiu mam dużo różnych sytuacji bardzo przyziem-

nych, prozaicznych, na które nie mam wpływu, tak w muzyce 
dbam o to by mieć jak najwięcej wolności, spontaniczności, jak 
najmniej nacisków, konieczności. Zrobiłam jeden utwór, póź-
niej zastanawiałam się nad następnym. Co raz bardziej mnie  
te świat Kory zapraszał. W zasadzie, kiedy kończyłam płytę, do-
piero zobaczyłam, ile jeszcze jest potencjalnie do zaśpiewania. 
Uczyłam się tego języka, kodu, tego rytmu w jakim Kora pisała. 
Przechodziłam również pewnego rodzaju emocjonalny proces 
zanurzania się w tych tekstach. To stało się zapalnikiem tego 
czym później zajmowałam się na terapii. Taką pierwsza dużą 
lekcją, którą doświadczyłam na terapii, a u Kory jest to wszech-
ogarniające uczucie, to tęsknota. Kora w ten sposób definiuje 
miłość. Według niej „miłość to wieczna tęsknota”. 

Zarówno Kora, jak i Pani jesteście artystkami, których twór-
czość oddziaływuje na innych.
Takie oddziaływanie jest prawdziwe, jeśli bierze się również  
z autentyczności w procesie źródłowym, z którego powstają 
później piosenki. Nie wierzę w udawane orgazmy.  Musimy na-
prawdę, sam na sam, z każdym zdaniem posiedzieć i poczuć 
każde ze znaczeń. Śpiewając, wymyślając melodie trzeba być 
głęboko zanurzonym, tak żeby ludzie słuchając tego poczuli sa-
tysfakcję Bez względu na to jak dużą artystką formatem się jest 
lub kiedy pracuje się z taką postacią jak Kora, to i tak to wszyst-
ko bierze się zawsze z tej pierwszej pustej strony na początku 
powieści. Zawsze się bierze ze spotkania ze sobą. 

W trakcie tworzenia starałam się o Korze, o jej osobowości 
w ogóle nie myśleć i chociaż otaczali mnie ludzie, którzy pró-
bowali mi opowiadać o niej, to ja tego nie chciałam. Dopiero po 
nagraniu płyty zaczęłam oglądać wywiady z nią, słuchać płyt 
Michała Pepola i Ralpha Kamińskiego z jej piosenkami. I choć to 
wszystko było bardzo fascynujące, wierzyłam, że najważniejsze 
są jej słowa i z nimi, w jak najczystszej formie, chciałam obcować. T
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Od Pani początków w zespole Sistars minęło już trochę lat. 
Jak bardzo się Pani przez te lata zmieniła jako artystka? Kim 
była ówczesna Natalia, a kim jest teraz?
Powracając do czasów Sistars pamiętam, że w trakcie produk-
cji piosenek dochodziło do konfliktowych sytuacji. Konflikty we 
mnie też nie dawały mi spokoju. Ten proces rodził wiele frustra-
cji, nie brakowało łez. Mój nauczyciel śpiewu wysłał mi wtedy 
maila, w którym napisał: „Natalia, pewnego dnia będziesz wie-
działa co chcesz śpiewać. Jak chcesz śpiewać. Będziesz sama 
decydowała o tym, o czym są twoje piosenki. Będziesz współ-
produkowała swoje płyty. Wszystko będzie zależało od ciebie 
i twój głos będzie naprawdę wolny. Będziesz śpiewała tylko  
z serca.” Czytając tego maila, płakałam wielkimi łzami, nie wie-
rząc w to o czym on do mnie pisze. Uważając to za niemożliwe. 
Była wtedy bardzo pod wpływem reszty zespołu. Trapiły mnie 
infekcje gardła. To działo się również na długo zanim trafiłam 
na jakąkolwiek terapię. To było we mnie emocjonalnie przyblo-
kowane, a przecież śpiewanie wymaga umiejętności wyrażania 
emocji. Teraz mam tak, że wiem, kiedy sama czuję, sama wiem, 

kiedy jest dobrze. Nagrywam płyty z ludźmi których uwielbiam, 
którzy się wzajemnie szanują, lubią. W zespole panuje rodzinna 
atmosfera, pełna ciepła i wsparcia. Pracują ze mną wspaniali, 
dojrzali, utalentowani muzycy, których uważam za jednych  
z najlepszych w kraju. Każdy współprodukuje, nikt nie rządzi. 
Nie wchodzimy w swoje kompetencje. Przed nami wspaniała 
przygoda, gdyż zabieram mój zespół w miejsce, zupełnie ma-
giczne, o którym nie wiedzą. Jadą pod koniec stycznia w podróż 
w nieznane, pracować nad kolejną płytą. Gdybym miała w skró-
cie podsumować to, co się teraz dzieje się w mojej karierze, to 
jest dokładnie tak jak w tym mailu sprzed 20 lat (śmiech).

W naszej rozmowie pojawił się wątek terapii. Czym dla Pani 
jako artystki, ale i prywatnej osoby jest ona i czy w ogóle 
jest potrzebna? 
Pierwszy raz z psychoterapii skorzystałam przed napisaniem 
płyty „Prąd”. Potrafiłam wyjść z sesji i w Żabce, pod blokiem 
terapeutki, napisać na przykład cały tekst do „Nie będę twoją 
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laleczką”. Wszystkie piosenki znajdujące się na tym albumie są 
wynikiem sesji terapeutycznych. Teraz z kolei, po przepłynięciu 
Atlantyku i spotkaniu się z tą przestrzenią na oceanie, spowodo-
wało potrzebę poszukania tej przestrzeni w sobie. Po powrocie, 
kiedy cały ten przestwór oceanu i nieba zniknął sprzed moich 
oczu i wróciłam do szarej grudniowej Polski, doświadczyłam 
mocnej klaustrofobii. To spowodowało że wróciłam na terapię. 
Potrzebuję terapii, ponieważ przestrzeń jest dla mnie ważna, 
ale też zaglądanie do własnego wnętrza powoduje odkrycia.  
Te odkrycia są na tyle fascynujące, że chcę o nich śpiewać. Jest 
to bardzo dobrym bodźcem do tworzenia piosenek.

Przez wspomniany ocean, przepłynęła Pani dzięki progra-
mowi „Przez Atlantyk”. Dla wielu osób zaskoczeniem był 
Pani udział w telewizyjnym reality show. 
Dla mnie samej było to zaskoczeniem. Tak naprawdę nie wi-
działam w czym będę brała udział. Nie oglądam telewizji, nie 
orientuje się w tym o co chodzi w reality show. Jedyne co mi 
wybrzmiało i było niepodważalne, to fakt, że przepłynę Oce-
an Atlantycki. Wiedząc o tym, że 3 tygodnie będę na oceanie 
w zasadzie mi wystarczyło. Lubię żeglować i co prawda, przed 
Atlantykiem były tylko Mazury (śmiech), ale wystarczyło bym 
się zdecydowała na ten rejs. W innych okolicznościach raczej 
bym nie wyszła z domu zostawiając rodzinę, żeby przepłynąć 
Atlantyk. Tutaj też wystąpił praktyczny i prozaiczny element: 
jest pandemia, nie ma koncertów, a są pieniądze do zarobie-
nia. Byłam trochę jak taki marynarz, który płynie po pieniądze,  
ale też po przygodę. 

Po tym doświadczeniu zdecydowałaby się Pani na podobną 
przygodę?
Na udział w podobnym programie nie, ale jeśli chodzi o wodę to 
żeglarstwo jest bardzo fajne. Podobało mi się to, że horyzont 
był cały czas widoczny, że było dużo niebieskiego koloru, był 
wiatr, latające ryby, delfiny i plankton, który w nocy świeci na 
turkusowy kolor.

Czy artyści w ogóle mają prawo wypowiadać się publicznie 
na tematy polityczne czy społeczne? Zauważyłam, że w tej 
kwestii, jeśli chodzi np. o świat muzyki panuje podział. Pani 

parę lat temu wypowiedziała się publicznie na bardzo oso-
bisty temat, jednocześnie zabierając głos w sprawie, która 
dotyczy nas kobiet. 
To wszystko zależy od człowieka. Jedni mają taką potrzebę, 
inni nie i to też jest ok. Ludzie mają różne konstrukcje. Część  
z nich chce robić tło, druga część pragnie tę przestrzeń bardziej 
penetrować, coś zmieniać i poruszać. Nie chcę tego w żaden 
sposób porządkować. Moje wyznanie było na tyle duże i mocne, 
że zdaję sobie z tego sprawę, że pozostanie ze mną na zawsze.  
I to w moim odczuciu daje mi prawo do tego, by pozostać teraz 
tylko przy śpiewaniu, bo kocham to robić. Po za tym przetrwa-
łam. Być może ci którzy dziś mówią, że nie chcą komentować 
rzeczywistości, pewnego razu się odpalą, bo wydarzy się coś 
dla nich tak bardzo osobistego, że tego nie wytrzymają.

Nasza rozmowa ukaże się w styczniu, na początku nowego 
roku. To co się dzieje przez ostatnie lata na świecie, mam na 
myśli m.in. pandemię, wojnę, kryzys ekonomiczny i ekolo-
giczny, spowodowało, że spoglądamy w tę najbliższą przy-
szłość ze sporym niepokojem, ale też z nadzieją. Czego by 
Pani życzyła nam z tej okazji?
Przede wszystkim, żeby zakończyła się wojna, zwycięstwem 
Ukrainy. I żeby kryzys klimatyczny został zażegnany, choć to 
bardzo trudne, ale żebyśmy się opamiętali. Ponadto żebyśmy 
zwolnili, bo odnoszę wrażenie, że świat się zapędził w jakiś stan 
zapalny, że jesteśmy przestymulowani. Żebyśmy spojrzeli na 
drugiego człowieka, na swoje dzieci, żebyśmy się zrobili bardziej 
łagodni, również pod kątem ekonomicznym, gdyż poziom kon-
sumpcjonizmu, który osiągnęliśmy nie przekłada się na naszą 
kondycję psychiczną i zdrowotną i jest dla nas zgubny.

A sobie?
Chciałabym nagrać super płytę, spędzić dobre ferie z dziećmi, 
grać fajne koncerty, spotykać się z ludźmi, nauczyć się nieco le-
piej grać na fortepianie i dużo pływać.

I tego Pani życzę dziękując za rozmowę.
rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Silvia Pogoda, Marzena 
Chustak
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Korona Ziemi dla dzieciaków
MICHAŁ LEKSIŃSKI – SZCZECINIANIN Z POCHODZENIA, WARSZAWIAK Z WYBORU. CZŁOWIEK WIELU PASJI – WYTRAWNY  

I DOŚWIADCZONY PODRÓŻNIK (NA KONCIE PONAD 50 KRAJÓW NA KILKU KONTYNENTACH), CZYNNIE UPRAWIAJĄCY WSPI-

NACZKĘ GÓRSKĄ, MIŁOŚNIK SKOKÓW NA BUNGEE (M.IN. Z NAJWYŻSZEJ PLATFORMY NA ŚWIECIE: W MACAU – 233 M).  

ALE JEDNOCZEŚNIE PARTNER W JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH AGENCJI SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PUBLIC AFFAIRS W EUROPIE 

ŚRODKOWEJ, WSPÓŁTWÓRCĄ SERWISÓW M.IN. DLA PODRÓŻNIKÓW. POD KONIEC GRUDNIA UBIEGŁEGO ROKU WYRUSZYŁ 

NA KOLEJNĄ GÓRSKĄ WYPRAWĘ – ZDOBYĆ NAJWYŻSZY SZCZYT ALASKI. TO ELEMENT PROJEKTU „7 HAPPY SUMMITS” – ZDO-

BYCIA KORONY ZIEMI DEDYKOWANEGO PODOPIECZNYM FUNDACJI HAPPY KIDS ZAJMUJĄCEJ SIĘ RODZINNYMI DOMAMI DZIECKA.
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Jak Pan te wszystkie swoje pasje łączy? Kiedy Pan na nie 
znajduje czas?
Mam poczucie, że zarządzanie czasem jest jedną z dziedzin, 
które opanowałem od perfekcji. Staram się, aby każdy dzień był 
wykorzystany możliwie jak najlepiej, zarówno na płaszczyźnie 
zawodowej, prywatnej, jak i tej sportowej, związanej z górami.  
Czasami to trudna sztuka kompromisów, a czasami łączenie 
przyjemnego z pożytecznym. Bo ostatecznie jak zamiast space-
ru z psem wybiorę 30 minutowy bieg, albo jak odbiorę syna na 
sankach z przedszkola, ciągnąc go przez 1,5km, to od razu wy-
rabiam mały trening. Jest też kilka stałych elementów w moim 
„grafiku dnia”. 

Podróżowanie – każdy o tym marzy, ale nie każdy potrafi te 
marzenia zrealizować.  
Też mierzyłem się z tym przekonaniem. Myślałem, że dalekie 
podróże nie są dla mnie, bo nie wiem, jak je zorganizować i sfi-
nansować. Dziś wiem, że wszystko jest kwestią podejścia. Mam 
wspaniałych rodziców, którzy w latach mojego dzieciństwa po-
kazali mi kawałek Europy. Byliśmy wspólnie na kilku wyjazdach 
do Włoch, Francji i Szwecji. To na pewno pozwoliło mi patrzeć 
na świat nieco szerzej. Kluczowa była jednak podróż do Japo-
nii w 2011 roku, w trakcie studiów. Ponad rok zbierałem pienią-
dze na wyjazd, który samodzielnie zorganizowałem. Spędziłem 
prawie miesiąc z plecakiem, wędrując od Hiroshimy, przez górę 
Fuji, aż po Tokyo. Ta wyprawa pokazała mi, że można dotrzeć 
wszędzie i podziwiać świat samodzielnie. Nawet początkowy 
brak funduszy był raczej motywatorem aniżeli przeszkodą. 
Podjąłem dodatkową pracę, podciągnąłem średnią na studiach, 
żeby otrzymać stypendium i to pozwoliło po roku na wyjazd do 
Japonii. To był moment, który zdefiniował mojej myślenie o po-
dróżach i o tym, że każdy kierunek świata jest możliwy i warty 
do odwiedzania. 

Zwiedził Pan już prawie 50 krajów na kilku kontynentach.
Dla mnie definitywnie wspomniana wyżej Japonia zmieniła spo-
sób myślenia o podróżowaniu. Wtedy po raz pierwszy ruszyłem 

sam poza kontynent Europy. Potem jak domino ruszyły marze-
nia podróżnicze – Indie, Laos, Wietnam.

Gdzie Pan jeszcze nie był? Który kraj kusi, nęci? 
Zdecydowanie majestatyczne krajobrazy naturalnego piękna 
Kanady rozbudzają moją wyobraźnię. Marzy nam się, żeby całą 
rodziną wybrać się tam na podróż camperem i pewnie kiedyś 
to marzenie przekujemy po prostu w plan. Chciałbym wrócić  
w wiele miejsc, ale już ze swoimi dziećmi. To niezwykłe jak po-
kazywanie im świata może zmieniać naszą perspektywę i spra-
wiać, że zwracamy uwagę na zupełnie inne rzeczy. Nie ma też 
chyba takiego miejsca, którego bym nie chciał odwiedzić. Pięk-
no świata polega właśnie na jego różnorodności właśnie. 

Wspinaczka górska. To dla Pana sport, odskocznia od co-
dzienności, wyzwanie, chęć sprawdzenia siebie?
Początkowo był to zew przygody i możliwość świetnego spę-
dzenia czasu z przyjaciółmi. Jednak z czasem i wraz z kolejnymi 
szczytami zacząłem odkrywać, że góry dają mi ogromną ener-
gię i budzą we mnie jeszcze większą determinację. Nie mówię 
tu tylko o samych wyprawach, ale też determinacji do zmiany 
trybu życia i odkrywania całego świata związanego z górami  
i ich historią. To prawdziwa pasja. Nie ma bowiem tylko przyjem-
nych chwil, ten sport jest pełen niepowodzeń i pokory. Mimo to 
nie zrażam się i kultywuję porażki, żeby wynieść z nich możliwie 
jak najwięcej nauki, aby ruszać dalej i wyżej.

Od czego się zaczęło? Jaki był pierwszy szczyt? 
Moja górska droga rozpoczęła się stosunkowo późno, bo w 2015 
roku, gdy miałem 27 lat. Wraz z grupą znajomych podjęliśmy 
wyzwania zdobycia Mont Blanc. Niestety góra ta wpuściła nas 
dopiero za trzecim razem na swój szczyt. Moje górskie początki 
nie należały do najłatwiejszych niestety – wybity bark, złamane 
kolano, sporo przeszkód na drodze do pierwszego poważnego 
szczytu. Pierwszy 4-tysięcznik to Gran Paradiso. Popularna góra 
wśród tych, którzy chcą zmierzyć się z Mont Blanc. Zdobywanie 
Dachu Europy wiąże się bowiem z procesem aklimatyzacji, czyli 
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przyzwyczajania organizmu do funkcjonowania na wysokości. 
Dlatego właśnie przed zdobyciem Mont Blanc, należy zdobyć 
niższy czterotysięcznik. Gran Paradiso nie budził mojego gór-
skiego zachwytu, ale zostawił trwałe wspomnienie przekrocze-
nia po raz pierwszy granicy 4 tysięcy metrów.

Jest Pan także kolekcjonerem najwyższych skoków na bun-
gee. Przyzna Pan, że to dość nietypowe hobby. Dlaczego 
Pan skacze? Ilu takich kolekcjonerów najwyższych skoków 
jest w kraju i na świecie?
To bardzo dobre pytanie, na które sobie sam chyba nigdy nie 
odpowiedziałem (śmiech). Zaczęło się niepozornie od skoku  
z dźwigu (50 m.) w Polsce. To uruchomiło chęć sprawdzenia 
się na jakimś wyższym obiekcie. Wymyśliłem sobie wtedy, 
że na 25-te urodziny wykonam legendarny 007 Bunggee Jump  
(220 m.), czyli skok z zapory wodnej w Szwajcarii, dobrze znany 
miłośnikom serii Jamesa Bonda (w filmie „Goldeneye”, w otwie-
rającej sekwencji, agent 007 skacze z tej właśnie tamy wodnej). 
Następnie ciekawość sprawiła, że zacząłem czytać o najwyż-
szych skokach i pomyślałem, że to może być też „inny” sposób 
na zwiedzania świata. Ruszyłem do Macau, skoczyć na najwyż-
szym bungee na świecie (233 m.), do Wiednia na wieżę telewi-
zyjną (170 m.) czy tak urokliwe miejsca jak Kanał Koryncki, gdzie 
można oddać skok niemal do samej tafli wody. Nie liczyłem ni-
gdy, ile tych skoków oddałem. Moim marzeniem, a właściwie 
planem jest skok w Chile do aktywnego krateru wulkanicznego. 

Góry, bungee. Potrzebuje Pan aż takich ekstremalnych prze-

żyć, megasilnych wrażeń, takich dawek adrenaliny? Bez 
tego życie nie ma smaku?
Nigdy nie umiałem tego wyjaśnić. Rzeczywiście element ad-
renaliny na pewno odgrywa tutaj istotny czynnik. Stojąc nad 
przepaścią, jedynie z liną obwiązaną wokół nóg, czy przemie-
rzając kolejne metry góry w totalnej ciemności w trakcie ataku 
szczytowego – to trudne do złapania, ujęcia w słowa odczucia.   
Gdy raz się tego posmakuje, zaczyna się swoista gonitwa my-
śli w poszukiwaniu nowych pomysłów. Szczęśliwie świat pełen 
jest gór i przepięknych lokalizacji do skakania na bungee, więc 
jeszcze sporo przygód przede mną (śmiech).

Jest Pan twórcą charytatywnego projektu „7 Happy Sum-
mits” – Korony Ziemi dla Fundacji Happy Kids. Zechciałby 
Pan przybliżyć nieco ten pomysł?
Prawie każdy, kto zaczął chodzić po górach i stanął na jednym ze 
szczytów Korony Ziemi, gdzieś tam podskórnie zastanawia się 
czy może nie ruszyć szlakiem tego wyzwania. Niewiele się za-
stanawiając, gdy zdobyłem Mont Blanc, zuchwale obwieściłem 
światu, że ruszam po Koronę Ziemi. To był grudzień 2016 roku. 
Miałem na koncie 1 z 9 szczytów Korony Ziemi. Dziś, sześć lat 
później, jestem w przededniu wyprawy na Antarktydę (rozmo-
wa prowadzona w grudniu 2022 roku – przyp. red.), gdzie mam 
nadzieję zdobyć swój 7 z 9 szczytów. Korona Ziemi to nic inne-
go jak wyzwanie górskie polegające na zdobyciu najwyższych 
szczytów poszczególnych kontynentów. Kontynentów mamy 
co prawda 7, ale różnice interpretacyjne sprawiają, że w Europie 
i Australii rozważamy po 2 szczyty. Tak więc możemy mieć listę 
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9 szczytów na 7 kontynentach. Projekt „7 Happy Summits” to 
wyzwanie zdobycia Korony Ziemi dedykowane podopiecznym 
Fundacji Happy Kids zajmującej się rodzinnymi domami dziec-
ka. Jako Ambasador Fundacji urządzam liczne zbiórki, wspieram 
ją promocyjnie, poszukuję źródeł finansowania czy odwiedzam 
podopiecznych. Przykładowo wyprawa na Antarktydę dedyko-
wana jest projektowi budowy pierwszego w Polsce rodzinnego 
domu pomocy społecznej. Mając poczucie, że poświęcam spo-
rą część swojego życia na ten górski projekt, chciałem, aby był 
on również realizowany w poczuciu misji, żeby móc za pomocą 
tych gór również pomagać. Nasza współpraca z Fundacją trwa 
nieprzerwanie od 6 lat i przynosi fantastyczne rezultaty. 

Co spowodowało, że nawiązał Pan współpracę z Fundacją 
Happy Kids? Dlaczego akurat z nią?
Z Fundacją znałem się już jakiś czas. Nasze drogi przecięły się 
zawodowo, gdy miałem okazję w ramach wolontariatu udzielać 
się na rzecz Happy Kids. Gdy wpadłem na pomysł realizacji Ko-
rony Ziemi i zastanawiałem się na partnerem, nie wahałem się 
ani chwili – wiedziałem, że Happy Kids to idealna organizacji, 
aby realizować wspólnie ten projekt.

Korona Ziemi składa się z najwyższych szczytów siedmiu 
kontynentów. Jak Pan wspomniał są jednak jej dwie wersje? 
Która Pan wybrał - rozszerzoną czy podstawową?
Dla mnie wybór był oczywisty. Wybrałem rozszerzoną wersję, 
czyli tę, która zakłada zdobycie w Europie zarówno Mont Blanc 
(4.810 m.), jak i Elbrusa (5.642 m.) oraz w Australii i Oceanii zdo-
bycie Góry Kościuszki i Piramidy Carstensza. Wybór podykto-
wany był faktem, że dzięki temu można jeszcze większą część 
świata zobaczyć przy okazji wypraw górskich. 

Najnowszy na liście jest najwyższy szczyt Antarktydy – Ma-
syw Vinsona (4.892m).  A co potem? 
Następnym celem będzie ponowne spotkanie z Denali (6.190 m.) 
na Alasce. Z tą górą mierzyłem się w 2018 roku, niestety bez 
sukcesu. Na grani szczytowej (ok 6.120 m.) rozpętała się burza 
śnieżna i nie byliśmy w stanie pokonać ostatniego fragmentu 
drogi na szczyt. Byliśmy blisko, ale niestety nie na szczycie. 
Wracam tam w czerwcu 2023. Zostanie wtedy już tylko góra 
gór, czyli Mount Everest (8.848 m.). Logistycznie i finansowo 
zdecydowanie najbardziej wymagająca wyprawa, na którą na-
leży przeznaczyć dwa miesiące (kwiecień-maj). Plan zakłada, 
aby zmierzyć się z nią w 2024 i zakończyć kompletowanie Ko-
rony Ziemi tą wyprawą. To wszystko jednak uzależnione jest 
od bardzo wielu czynników – wsparcie sponsorów, możliwości 
logistyczne, potencjalna porażka na Denali wcześniej, która 
może wtedy przesunąć kalendarz zdobywania Korony. Niemniej 
jestem dobrej myśli – nieustannie.

Czy utrzymuje Pan związki np. rodzinne, towarzyskie, za-
wodowe ze Szczecinem? Pojawi się Pan w stolicy Pomorza 
Zachodniego najbliższym czasie z jakimś wykładem, prelek-
cją, pokazem, prezentacją?
Szczecin to moje rodzinne miasto. Do czasu studiów spędzałem 
tu całe swoje życie. Gdy wyjechałem, najpierw na studia do To-
runia a potem do pracy w Warszawie, Szczecin pozostał w moim 
sercu na stałe. Wracam tu do rodziny kilka razy w roku, również 
każde święta spędzam w rodzinnym domu. Widok oszronione-
go Parku Kasprowicza jest moim świątecznym wspomnieniem, 
które zawsze będzie mi się kojarzył ze świętami Bożego Naro-
dzenia. No i rzecz jasna paszteciki (śmiech). Przyznam się, że 
prelekcji w Szczecinie nie miałem, ale nie wykluczone, że takie 
spotkanie w 2023 roku zorganizuję dla przyjaciół i szerszego 
grona. Może wrócę z polarną opowieścią z Antarktydy.
rozmawiał: Dariusz Staniewski/foto: Michał Leksiński
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Pewna jest tylko śmierć,  
podatki i… kac?

„Upić się warto upić się warto/w szynku na rynku wygłupić 
się warto/W dobrej kompanii popić to warto/czystą kroplę za-
kropić to warto/Wódkę do łbów ponalewać to warto/siedzieć 
i płakać i śpiewać to warto/Z sercem ściśniętym duszą otwar-
tą/upić się upić to jedno co warto”. Tak śpiewał przed ll wojną 
światową piosenkę autorstwa znanego poety i satyryka Maria-
na Hemara pewien polski chór rewelersów, czyli taki ówczesny 
boys band. I w zasadzie to mógłby być chyba drugi hymn Polski. 
Bo przecież historia naszego kraju w zasadzie ściśle związana 
jest z alkoholem. Dowody na to można znaleźć bardzo łatwo. 
Ale wiadomym także od wieków jest, że alkoholowi zazwyczaj 
towarzyszy inne zjawisko – straszne, porażające, niszczące, 
okropne, bezwzględnie, okrutne (niepotrzebne skreślić), czyli 

katzenjamer, syndrom dnia następnego, wczorajszość, glątwa, 
zamęt umysłowy, zespół dnia następnego, kociokwik, a mówiąc 
wprost – kac. Znany polski pisarz Jerzy Pilch w „Monologu z li-
siej jamy” przytoczył jego obfity katalog: „kac głodomorek, kac 
jebaka, kac lękliwiec, kac ludojad, kac Śniegi Kilimandżaro, kac 
wyczynowy, czyli łaknienie wyczynu sportowego, kac modli-
tewny, czyli wzrost temperamentu religijnego, kac tytan pracy, 
kac zbyteczne obuwie, kac 928-metrowy, czyli dokładnie 928 
metrów dzieli mnie od najbliższej knajpy, kac szop-pracz, czyli 
nieprzeparta chęć odnowienia garderoby, kac agresor, kac ciesz 
się małym, kac nowe życie, kac śpioszek, kac śpioszek wieczny, 
kac mysia dziura alias lisia jama”.
– Kac znany jest ludzkości od dawien dawna. Tłumaczenie tego 

KARNAWAŁ W PEŁNI. HUCZNYCH IMPREZ NIE BRAKUJE. ALE ILEŻ TO RAZY W CIĄGU ROKU TRAFIA SIĘ WIELE RÓŻNYCH OKAZJI 

TOWARZYSKICH, W TRAKCIE KTÓRYCH C2H5OH LEJE SIĘ STRUGĄ OBFITĄ. ALE CZASEM BYWA, ŻE PRZEKROCZYMY ALKOHO-

LOWY RUBIKON POSUWAJĄC SIĘ O JEDNĄ „LUFĘ” ZA DALEKO. A RANO? JAK ŚPIEWAŁ WIESŁAW GOŁAS: „TUPOT BIAŁYCH MEW, 

O PUSTY POKŁAD, W DALI MORZA ZEW, NA GŁOWIE OKŁAD, ROZPALONA KREW, WDZIERA SIĘ DO TRZEW”. TAK, TO O NIM TA 

PIEŚŃ, O TYM, KTÓRY ZAWSZE JEST, NIE ZAWODZI, POJAWIA SIĘ I NIECHĘTNIE ZNIKA, ZJAWISKU BARDZO DEMOKRATYCZNYM, 

BO DOTYKAJĄCYM ZARÓWNO BIEDNYCH, JAK I BOGATYCH, GŁUPICH I MĄDRYCH, ŁADNYCH I BRZYDKICH ITD., Z KTÓRYM 

CZŁOWIEK WALCZY OD STULECI I CIĄGLE PRZEGRYWA, ŁUDZĄC SIĘ, ŻE MOŻE JEDNAK KIEDYŚ KTOŚ OTRZYMA NAGRODĘ NO-

BLA ZA WYNALEZIENIE SKUTECZNEJ METODY NA... KACA!
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słowa na język polski wywodzi się z niemieckiego słowa Katzen-
jammer, oznaczającego dokładnie to samo. Dwa słowa skła-
dające się w jedno w dosłownym przekładzie znaczą – Katze, 
czyli kot i jammer, czyli skowyt, zawodzenie. Pierwsze pisemne 
wzmianki o kacu znajdują się w hinduskim podręczniku medycz-
nym, spisanym ponad trzy tysiące lat temu, ale przecież alkohol 
pito już znacznie wcześniej. Ból głowy, pragnienie, bóle mięśni, 
niestrawność, nadwrażliwość na światło czy dźwięk, objawów 
jest wiele, a ludzkość od tysiącleci stara się znaleźć skuteczne 
remedium na te niezbyt przyjemne symptomy, następujące po 
zbyt dobrej zabawie. Problem polega na tym, że każdy kaca 
przechodzi trochę inaczej, a uczeni wciąż nie do końca wiedzą, 
jakie są jego przyczyny. Prawdopodobnych winnych jest wielu 
– czy to zatrucie aldehydem octowym, czy silne odwodnienie 
mózgu, a nawet zatrucie niewielkimi ilościami alkoholu metylo-
wego. Faktem jest, że alkohol musi być w całości przetworzony 
przez organizm, zanim zostanie wydalony, w związku z czym 
mocno obciąża nasz metabolizm i przez to zaburza przyswaja-
nie innych, wartościowych związków i witamin. Mimo że nauka 
wciąż nie podaje jednoznacznej odpowiedzi, to każdy praktycz-
nie ma jakiś swój na kaca sposób – mówi Stanisław Plenzler – 
barman w szczecińskim „17 Schodów Cocktail Bar”.
W literaturze polskiej i światowej można bardzo szybko i łatwo 
znaleźć wiele opisów stanów upojenia alkoholowego. Ale kaca 
jest już dużo mniej. Ale jak to mówią: kto szuka ten znajduje. Po-
zostańmy przy polskich przykładach. Klasyka? Proszę bardzo. 
Fragment części 6 „Satyr. Listów” Ignacego Krasickiego, czyli 
„Pijaństwo”: „Trwała uczta do świtu. W południe się budzę, Cię-
ży głowa jak ołów, krztuszę się i nudzę. Jejmość radzi herbatę, 
lecz to trunek mdlący. Jakoś koło apteczki przeszedłem nie-
chcący, Hanyżek mnie zaleciał, trochę nie zawadzi. Napiłem się 
więc trochę, raczej to poradzi: Nudno przecie. Ja znowu, już mi 
raźniej było, Wtem dwóch z uczty wczorajszej kompanów przy-
było. Jakże nie poczęstować, gdy kto w dom przychodzi? Jak 
częstować, a nie pić? I to się nie godzi. Więc ja znowu do wód-
ki, wypiłem niechcący: Omne trinum perfectum, choć trunek 
gorący. Dobry jest na żołądek. Jakoż w punkcie zdrowy, Ustały  

i nudności, ustał i ból głowy”. Coś nowszego? Leopold Tyrmand 
„Zły”: „Późnym wieczorem Robert Kruszyna leżał bezwładnie  
w fotelu w gabinecie spółdzielni» Woreczek «. Na głowie miał 
termofor z lodem, w rozlatanych rękach syfon, z którego chłep-
tał łapczywie wodę sodową. – Nic nie leci – skarżył się płaczli-
wie, cisnąć cyngiel syfonu. (...) – Moja głowa, moja głowa – za-
wodził Kruszyna. – Gdzie ja mam głowę? Na wierzchu ślizgawka, 
a w środku trochę pomyj...”. Jeszcze nowsze? Marek Krajewski 
„Erynie”: „Dzisiaj nie smakowało mu nic prócz wódki samej, któ-
ra była — jak zawsze — niezawodna i przewidywalna. Niczego 
nie obiecywała prócz chwilowego raju upojenia i długiego pie-
kła kaca. Stawiała sprawę jasno: wystawię ci jutro rachunek tak 
wysoki, jak wielkie będzie twoje szczęście dzisiaj”.

Jak kiedyś szukano ratunku?
To chyba jedno z najtrudniejszych pytań w historii ludzkiej cy-
wilizacji. Od zarania dziejów metod walki z kacem było bez liku.  
I to najdziwniejszych. Według Pliniusza Starszego remedium 
miały być gotowane na miękko (lub surowe) dwa jajka sowie  
w winie lub dwa węgorze uduszone w winie. Starożytni lekarze 
swoje terapie opierali także często na tzw. klinie, najczęściej  
w postaci wina. W tym czasie szczególnym wzięciem cieszyła się 
także kapusta – marynowana, surowa lub gotowana. Arystote-
les miał nawet pisać: „Wieczorem piłeś, a teraz potwornie/Gło-
wa cię boli. Snu zażyj niezwłocznie/Rankiem kapustę gotowaną 
zjedz/Po niej ból głowy zaraz pójdzie precz”. Według niektórych 
badaczy np. w Mongolii miano na kaca spożywać marynowane 
gałki oczne owiec, kowboje z Dzikiego Zachodu  preferowali 
herbatę z króliczych odchodów, Indianie północnoamerykań-
scy mieli z kolei kłaść na czoła starty chrzan a potem włożenie 
kciuka do ust i przyciskanie go do podniebienia, w Walii leczo-
no się zapiekanymi świńskimi płucami, w Portoryko stosowano 
wciskano plasterek limonki pod pachę skacowanego, podobnie 
w Hiszpanii, tylko połówkę cytryny, we Francji poszatkowany 
czosnek w czerwonym winie, w Bawarii dwa żółtka i kieliszek 
koniaku dodane do miski rosołu z makaronem a na Haiti specja-
liści od woo doo mieli nakłuwać szpilkami korek butelki z któ-
rej miał pochodzić alkohol. W Skandynawii i Rosji preferowane 
były ryby, w szczególności marynowane śledzie. Prawdziwym 
przełomem w walce z kacem było wynalezienie pod koniec XIX 
wieku aspiryny. Kolejnym ważnym krokiem stało się pojawienie 
w sprzedaży napojów energetycznych.
A czym leczyli się i leczą Polacy? Piliśmy alkohol od zawsze.  
Ale nie sięgajmy daleko. Przypomnijmy choćby lata socjalistycz-
nej PRL. Wybitny polski pisarz i dramaturg Janusz Głowacki 
pisał: „Więc się piło. Romantycznie albo tragicznie, albo anty-
komunistycznie, albo przez rozum. A także dla przyjemności. 
Dookoła bieda codzienna, chamstwo, kłamstwo, brak perspek-
tyw. „Tylko wódka zapomnienie da” – jak śpiewał harmonista w 
filmie Hasa "Pętla" według opowiadania Marka Hłaski. Narze-
czona zdradza – seta, nie ma na buty – sto pięćdziesiąt, cenzura 
zdejmuje książkę – pół litra, przyjaciel zakapuje – półtora, nasi 
przegrywają z Ruskimi w nogę – trzydniówka. (…) Z pijaństwem 
jest jak z życiem seksualnym. To taka sfera, której państwo nie 
mogło do końca kontrolować. Napił się człowiek i był wolny, 
a przynajmniej przez chwilę tak się czuł. Mógł z tej chwilowej 
wolności korzystać – powywracać wszystkie śmietniki, dopaść 
jakąś panienkę, powiedzieć do szefa: – Ja cię chromolę! Następ-
nego dnia był kac, przerażenie, ale było też wytłumaczenie: by-
łem napity! A, jak tak, to wszystko w porządku. Pijanemu się 
wszystko wybacza, pijanego nie wypada skrzywdzić. Człowiek 
jest wrażliwy – to pije”. 
A czym się wtedy leczyliśmy? Znany szczeciński gastronomik  
a przed laty pracownik hoteli sieci Orbis Benedykt Fela wspo-
mina:
– Nie było wtedy takich możliwości jak teraz. Ale była słynna 
woda mineralna „Borjomi” w Orbisie. Kosztowała drożej niż pół 
litra wódki!  Oryginalną, sprowadzaną z ZSRR pili wtedy na kaca 
przede wszystkim obcokrajowcy. Doskonale leczyła dolegliwo-

STANISŁAW PLENZLER
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ści związane z kacem. Teraz jest bardziej popularna. Ale wte-
dy, to był wyjątek, nie była dostępna dla każdego. Tylko Orbis 
ja miał. Nie bardzo wierzyłem, że ona działa. Bo wszyscy wte-
dy mówili, że piwo najlepsze. A jednak obcokrajowcy wybierali 
Borjomi. Ta woda nie pachniała zbyt miło – siarkowodorem, wie-
lu ten zapach odrzucał, nie mogli pić. Byli tacy, co wypijali 0,7 
litra tej wody i od razu widać było, że stawiała ich na nogi. Nie-
którzy używają jej do tej pory. Bo jest dostępna w Polsce. Tylko 
nie jestem do końca pewien czy to ta sama woda co przed laty. 
Czy czasem w miarę upływu czasu nie zmieniono jej składu, czy 
nie różni się od pierwowzoru – opowiada gastronomik.
Ale „mineralka” to przecież nie wszystko.
– Stosowano wszystkie tzw. „babcine” metody – sok z ogórków, 
z kiszonej kapusty, to zawsze było pod ręką.  W Orbisie wielu  
z naszych klientów bardzo często na kaca jadała żurek. To taka 
typowa kacowa zupa. Właśnie, wbrew obiegowej opinii, nieko-
niecznie ogórkowa, bo po jej spożyciu mogły człowieka spotkać 
niemiłe przypadłości gastryczne. Nie każdemu ona służyła.  
Ale bardzo popularny był „bulion z żółtkiem”, czyli gorący bu-
lion, drobiowy czy też drobiowo – wołowy i na to wrzucało się 
żółtko. Szybko się mieszało, do tego tabasco, dużo pieprzu, soli. 
I to ludzie pili. Wypijali dwie, trzy takie zupy. Stawiała na nogi. 
Uniwersalna metoda. Ale taka potrawa była serwowana tylko 
w Orbisie.  Niektórzy stosują ją do tej pory. Kolejna metoda – 
wiadomo, piwko. Ale to taki „przymulacz”. Nigdy natomiast 
nie widziałem, żeby ktoś na kaca pił kawę lub kawę z cytryną. 
Kefiry, maślanki i przede wszystkim kwaśne mleko. Brano tez 
tabletki od bólu głowy, kiedyś popularne, żółte tabletki. Brano 
po 5,6 sztuk. Podobno pomagały. Choć wywożono je na Węgry  
i tam sprzedawano je jako środek antykoncepcyjny (śmiech). Śle-
dzie – zawsze były. Np. zwykły śledź w oleju, ale polany 10 proc. 
octem. Taką metodę stosowano m.in. w Kaskadzie. W Chiefie 
dużą popularnością cieszyły się flaczki z kalmarów albo ostra 

zupa segedyńska. Pół Szczecina jeździła do Balatonu na słynną 
gulaszową z kociołka. Bo stawiała na nogi. Niektórzy często tez 
stosowali radzieckiego szampana, czyli „Sowietskoje igristoje”. 
Szczególnie zagraniczni turyści. Był tani i im smakował. Często 
ratowano się także jajkami po wiedeńsku –podawane w szklan-
ce, żółtko było nie ścięte, samemu się mieszało, do tego pieprz, 
sól – dodaje Benedykt Fela.
Adam Grochulski – znany szczeciński promotor i przyjaciel 
najważniejszych polskich artystów od lat 60. ubiegłego wieku, 
twórca i producent setek wydarzeń artystycznych oraz koncer-
tów:
– Szukano przede wszystkim naturalnych witamin np. w wodzie 
po kiszonej kapuście, czy po kiszonych ogórkach. Pamiętam 
taka sytuację, kiedy mój dobry znajomy, zupełnie przypadkowo 
jak się potem okazało, został zabrany przez milicję sprzed jednej 
ze szczecińskich knajp do izby wytrzeźwień przy ulicy Dąbrow-
skiego. Rano go wypuszczono. Doszedł z „wytrzeźwiałki” do alei 
Piastów. Tam na rogu stał w latach 60,70,80 warzywniak. Kole-
ga opowiadał, że jak doszedł do niego, to natychmiast poprosił  
o 15 – 20 dkg kapusty kiszonej, ale z wodą, sokiem. Dostał w to-
rebeczce czy słoiku. Sprzedawczyni mu się przyglądała uważnie 
i w końcu stwierdziła: „wygląda Pan na porządnego człowieka  
a stamtąd Pan wraca…”. A kolega był lekarzem i pyta zaskoczo-
ny: „a skąd Pani wie skąd ja wracam?”. A ona się tylko uśmiech-
nęła i mówi: „Proszę Pana, przecież ja tu po trzy beczki tej kapu-
sty i ogórków kiszonych tygodniowo sprzedaję. Oni jak stamtąd 
wychodzą, to pierwsza rzecz biegną do mnie po ratunek”.  
Pamiętam też kierowniczkę jednej ze szczecińskich kawiarni. 
Organizowałem tam najprzeróżniejsze imprezy rozrywkowe. 
Pani kierowniczka lubiła koniaki. Była wtedy moda na dwa ta-
kie „brendziaki” – trunki w płaskich butelkach. Jeden hiszpański  
a drugi francuski. Potem, po wielu latach okazało się, że to były 
„podróby”, rozlewane gdzieś w Niemczech. Ona tę „brandy” piła 
w dużych ilościach. A kaca leczyła piwem z coca-colą. Wtedy,  
a były to lata 80. ubiegłego wieku w Polsce cola była już mod-
na. I taka kompilacja miała jej pomagać. Większość jednak sto-
sowała metodę „klina”, czyli w myśl porzekadła: „lecz się tym, 
czym się zatrułeś”. Jeden z bardzo znanych polskich kompozy-
torów muzyki rozrywkowej i wielu przebojów kaca leczył „go-
rzałą”. W tamtych czasach sporo się piło. Zresztą kto wtedy 
nie pił? Kac był więc wszechobecny. Maślankę i zsiadłe mleko 
często stosował jeden ze znanych piosenkarzy. Pamiętam też 
wykonawców, którzy jak przyjeżdżali na koncert, to najpierw 
trzeba było ich doprowadzić do stanu użyteczności. Prysznic, 
dwie mocne kawy. Ale wielu grało, śpiewało, występowało pod 
wpływem alkoholu. Niektórzy bez „sety” nie mogli wystąpić. 
Leczono się kostkami lodu i wspomnianą już coca-colą. Oranża-
dą nie, bo była za słodka. „Mineralka” gazowana też się cieszyła 
powodzeniem. Z potraw szukało się śledzia, galarety z octem, 
galantyny, grzybków w occie – wspomina Adam Grochulski.

Jak leczymy się dzisiaj?
– Parę lat temu w Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać 
się artykuły mówiące o tym, że kiszone ogórki to powód, dla 
którego Polacy nie mają kaca. Jako Polak i entuzjasta kiszonek 
wiem, że to nieprawda. Kac często przychodzi, chociaż kilka ły-
ków osławionej wody po ogórkach faktycznie może przynieść 
nieco ulgi. Amerykanom jednak na tyle zaszczepiła się ta idea, 
że popularność zyskały zwane picklebacki – shoty whisky wy-
mieszanej pół na pół zalewą po ogórkach. Brzmi paskudnie?  
Co ciekawe, nie smakuje tak źle, jak sobie można wyobrazić. 
Często obserwuję znajomych, którzy kaca próbują zwalczać 
wszelkiego rodzaju napojami energetycznymi. Taki „energetyk”, 
podobnie zresztą jak kawa, dostarczy kofeiny i może poprawić 
jakość egzystencji, ale nie ulotni alkoholu z naszego organizmu. 
Nie pomoże też na odwodnienie, więc w ten sposób nie pozbę-
dziemy się bólu głowy. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie 
napić się soków owocowych albo wielowarzywnych, które do-
starczą do naszego organizmu potrzebne witaminy i minera-
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ły. Warto też zjeść coś słodkiego, ponieważ glukoza pomaga 
poruszyć metabolizm rozregulowany przez nadmiar alkoholu.   
No a co ze sławnym klinem? Zaskakujące, ale ten sposób często 
faktycznie działa. Barmani od dawna wykorzystują mikstury 
pomagające stanąć nam na nogi kolejnego dnia. Takie koktajle 
nazywamy się „pick-me-up”. Najbardziej popularnym drinkiem 
na rano jest oczywiście Krwawa Mary, czyli wódka z sokiem 
pomidorowym i przyprawami. Nieco delikatniejszym rozwią-
zaniem może być Corpse Reviver no. 2 (tak, dobrze to tłuma-
czycie – „wskrzeszacz zwłok”), czyli gin, likier pomarańczowy, 
aromatyzowane wino wzmacniane i sok z cytryny. Najbardziej 
zaprawieni w boju szykują sobie Krwawe Oko – pół na pół piwo  
z sokiem pomidorowym, a do tego żółtko i wszystko razem wy-
pite duszkiem. Uwaga! Sposób z zapijaniem kaca nie wchodzi 
jednak w grę, jeśli zależy nam na szybszym pozbyciu się alkoho-
lu z organizmu – dodaje Stanisław Plenzler – barman w szczeciń-
skim „17 Schodów Cocktail Bar”.
Wiele ciekawych metod ratunkowych można znaleźć oczywi-
ście w internecie. Ostatnio jednym z przebojów jest film nagra-
ny przez pewną farmaceutkę. Reklamuje ona cudowny napój 
na kaca, który ma błyskawicznie stawiać na nogi, zapobiega 
odwodnieniu i utracie elektrolitów, które przyczyniają się do 
nasilenia skutków nadużycia alkoholu. Napój ów ma się składać 
z trzech składników: kompleksu witaminy B, kwasu foliowego 
i magnezu. Taki koktajl należy spożyć godzinę po skończonej 
imprezie lub od razu rano. Do tego trzeba pić picie duże ilości 
wody z elektrolitami. Można też zażyć suplement z kozłkiem 
lekarskim, jeśli kacowi towarzyszy uczucie lęku czy niepokoju. 
Co jeszcze polecają internauci? M.in. fastfoody, banany i woda 
przed snem, rano zupa chińska zupa instant. Do tego oczywi-
ście usługi fachowców na telefon, czyli profesjonalnych odtru-
waczy. Mówiąc krótko i trawestując słowa pewnego krwawego 
tyrana i zbrodniarza: „dajcie mi człowieka a znajdzie się metoda 
na kaca”

Gwiazdy i kac
A jak z syndromem dnia poprzedniego radzą sobie światowe 
gwiazdy filmu i rozrywki. W internecie można znaleźć wiele 
ich porad. Oto kilka z nich: Kate Hudson – mnóstwo soku po-
midorowego, świeże owoce i awokado plus tona witamin, Kate 
Winslet – kanapka z kiełbasą i bekonem oraz duża szklanka 
soku pomarańczowego, Gwyneth Paltrow – 20 minut w wannie 
z gorącą wodą z dodatkiem soli angielskiej i sody oczyszczonej 
a następnie lodowaty prysznic, Anthony Bourdain polecał aspi-
rynę z zimna coca-colą oraz ostrą seczuańską kuchnię, Renee 
Zellweger – angielskie śniadanie lub tosty i fasolka a Ernest He-
mingway – wysoka szklanka wypełniona drobnym lodem zala-
ny czterema porządnymi kroplami Angostury (gorzkiej wódki), 
do tego  sok z limonki i startą z niej skórką oraz dolany do poło-
wy szklanki holenderski dżin (Jenever).

Mimo wszystko o walce z kacem warto pomyśleć, zanim jeszcze 
zaczniemy pić i odpowiednio się do tego przygotować. Obfity, 
tłusty posiłek pomoże wytworzyć w żołądku warstwę ochron-
ną, która spowolni wchłanianie się alkoholu i pozwoli naszemu 
organizmowi pracować nad jego przetwarzaniem. Szklanka 
wody wypita co jakiś czas podczas spożywania pomoże zapo-
biec nadmiernemu odwodnieniu. Wybór alkoholu również ma 
znaczenie – badania wykazały, że najdotkliwsze kace powodują 
alkohole kolorowe – wszelkiego rodzaju brandy, whisky, koniaki 
czy ciemne rumy. Prawda jest taka, że najlepszym lekarstwem 
na kaca wciąż pozostaje szklanka wody. Nie przed, nie w trak-
cie, nie po. Zamiast – stwierdził Stanisław Plenzler.

autor: Dariusz Staniewski/foto: Alicja Uszyńska, Bogusz Kluz, 
pixabay
Wykorzystano: Shaughnessy Bishop-Stall: „Kac. Opowieść o po-
szukiwaniu ratunku”, Tygodnik Polityka, Gazeta Wyborcza, PAP, 
ABCzdrowia.pl, kwejk.pl
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Mediny, kasbachy 
i Gladiator

W TYM WYDANIU PODRÓŻNICZEGO KĄCIKA, NASZ REDAKCYJNY KOLEGA, FOTOGRAF BO-

GUSZ KLUZ, POSTANOWIŁ PRZENIEŚĆ SIĘ Z ZIMNEJ, CHOĆ BAJKOWEJ PÓŁNOCY DO GORĄ-

CEGO, BARWNEGO I PEŁNEGO SŁOŃCA MAROKA, TRAFIAJĄC JAK ZAWSZE W MIEJSCA MNIEJ  

OCZYWISTE. 

Stwierdziliśmy, że Maroko będzie idealną de-
stynacją do tego, żeby zobaczyć trochę kultury 
arabskiej, zobaczyć początek pustyni Sahara, 
poobcować z kontynentem afrykańskim, z jego 
dzikością. Pomysł na podróż powstał przy oka-
zji przeglądania przewodnika „Lonely Planet. 
Marocco”, w którym znaleźliśmy interesujące 
nas miejsca oraz całą trasę. Nasz trip trwał 
około dwunastu dni, zrobiliśmy 3 tysiące kilo-
metrów wokół Maroko, widząc wszystkie ład-
niejsze turystyczne miejsca, ale także doświad-
czając kultury arabskiej.

Chcieliśmy zobaczyć mniejsze miejscowości, 
postkolonialne miasteczka typu Fez czy Szaf-
szawan, nazywane Niebieskim Miastem. Zwie-
dzić miejsca, które jeszcze nie zostały zdomi-
nowane przez turystów i poznać bliżej życie 
zwyczajnych mieszkańców. Ale zacznijmy od 
Fezu.
Fez do jedna z najładniejszych marokańskich 
medin, czyli tętniących życiem starych miast, 
znanych z wąskich uliczek, barwnych targów 
i zakazu jazdy samochodem. Średniowieczna 
stolica Maroka jest obecnie najlepiej zachowa
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nym starym, arabskim miastem, pełnym pięknych ornamentów, 
które słynie z produkcji wyrobów ze skóry. W tym właśnie miej-
scu znajdują się stare kadzie garbarskie, w których macza się 
skóry i nadaje im określone kolory. Trudno do niego nie trafić,  
a trafić można po zapachu, a dokładniej po smrodzie, który uno-
si się po całej okolicy. Jeśli się go wytrzyma (pomocny jest listek 
mięty przykładany do nosa) to można zobaczyć niecodzienny, 
barwny widok.

Jeśli chodzi o kolory to Szafszawan, kolejne miasto na trasie, 
jest również takim miejscem, Nazywane Niebieskim Miastem 
słynie z przypominających labirynt błękitnych uliczek i fasad 
budynków oraz tego…, że często jest obfotografowywane prze 
Instagramowych influenserów. 
Na naszej trasie znalazła się także Essaouira, położone nad oce-
anem urocze hipsterskie miasteczko. To mekka surferów i ludzi 
uprawiających kitesurfing, ze względu na silny wiatr i Atlantyk, 
który w tym miejscu bardzo płytko wchodzi w Afrykę. Kolejną 
atrakcją tego miejsca jest fakt, że często z jego urody korzysta-
ją filmowcy. I tak miasto to wybrał na plener do swojej produkcji 
Orson Welles, kiedy kręcił „Otella”, a Ridley Scott wykorzystał 
je w kilku scenach w „Królestwie Niebieskim”. Essaouira poja-
wiła się także w bardzo popularnym serialu „Gra o Tron”. Po-
zostając w filmowym klimacie to zwiedziliśmy studio filmowe 
Atlas, ulokowane w Ouarzazat. To tu powstał m.in. „Gladiator” 
Ridleya Scotta, czy „Lawrence z Arabii” Davida Leana.

Z Essaouiry jadąc wybrzeżem pojechaliśmy do Agadiru,  
a stamtąd wybraliśmy się w doliny, gdzie nocowaliśmy w tzw. 
eko domkach, zbudowanych z gliny, z wychodkiem i niewielką 
ilością prądu otrzymywanego z paneli fotowoltaicznych. Aku-
rat tam trafiliśmy na dwa deszczowe dni, których w Maroku,  
w ciągu roku, jest zaledwie kilkanaście. Następnie przejeżdża-
liśmy przez dolinę kasbachów, kolejno, przez góry Atlas i jed-
ną z wyższych przełęczy o nazwie Tizi-n-Test. Podróż tą trasą 
była trochę niebezpieczna, bo oprócz serpentyn, w niektórych 
miejscach brakowało barierek, bądź sama droga była bardzo 
zniszczona, tak że momentami baliśmy się, że spadniemy. Jedną 
z ciekawostek związanych z górami jest ta, że to tutaj produko-
wany jest, uważany za najlepszy na świecie, haszysz. Pomimo iż 
handel nim jest tam powszechny (co chwilę ktoś nam go propo-
nował) to jest nielegalny.

Wspomniane wcześniej kasbachy to dawne zamki arabskie zbu-
dowane z gliny i wielbłądzich odchodów połączonych ze słomą. 
Najpiękniejszy znajduje się w Ouarzazate.  Kasbah of Taourit na 
pierwszy rzut oka wygląda jak ogromny zamek z piasku a tak 
naprawdę to ogromna twierdza z XVII wieku, wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzając te bardziej dzie-
wicze tereny Maroka trafiliśmy jeszcze do kanionu Todra Gorge 
i Dades, a stamtąd bezpośrednio pojechaliśmy na Saharę. No-
cowaliśmy, jak na okoliczności, w ekskluzywnych warunkach,  
bo pod namiotami z dostępem do wody ze studni. P
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Generalnie staraliśmy się spać w nietypowych miejscach, ko-
rzystając z Airbnb, a w większych miastach w riadach, w tra-
dycyjnych marokańskich domach przekształconych w hotele. 
Z zewnątrz przypominają kamienice, natomiast w wewnątrz 
czekają na nas piękne posadzki, pełne kolorów i roślin patio  
z basenem a wokół tego pokoje dla gości.

Podróżując po kraju zajechaliśmy oczywiście do Rabat, stolicy 
Maroka. To bardzo fajne, nowoczesne miasto, dość europejskie 
jak na arabskie warunki. Mieszka tu zamożniejsza część miesz-
kańców Maroka, widać tu sporo francuskiego kapitału i choć 
sami Marokańczycy niespecjalnie lubią Francję, to jednak chęt-
nie z nią robią interesy. Z rzeczy ciekawych, to jest to także ulu-
bione miejsce polskich bocianów, które na zimę przenoszą się 
właśnie do tej części Afryki. Odwiedziliśmy także bardzo popu-
larny wśród turystów Marrakesz, który nie zrobił na nas wraże-
nia. To bardziej melina niż medina. Zatłoczone ludźmi, bezdom-
nymi psami i kotami, jest bardzo zanieczyszczone. Plastik jest 
tu na porządku dziennym i nikt się nim nie przejmuje. W Maroku 
skutki zmian klimatu są bardzo widoczne. Brakuje wody, ludzie 
opuszczają swoje domy w jej poszukiwaniu. 
Z innych mniej przyjemnych rzeczy to pomimo tego, iż Maro-
ko jest najbardziej tolerancyjnym, najbardziej cywilizowanym 
arabskim krajem, gdzie kobiety mają pełne prawa, gdzie żyją  
i pracują jak w normalnych częściach świata, to mimo wszyst-
ko w mniejszych miejscowościach sytuacja wygląda już inaczej. 
Krzywo się patrzy na kobiety, które nie są do końca ubrane, 
problem pojawia się również, kiedy kobieta chce sama wyjść  
z domu po godz. 22. Wyjątek stanowią tylko turystki. Ta sy-
tuacja nie dotyczy również większych miast, gdzie ludzie są 
przyjemni, życzliwi, zawsze chętnie bezinteresownie pomogą.  
Gdzie starają się żyć normalnie dbając o piękno swojej kultury 
wartej zobaczenia.
autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz
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Te fantastyczne bąbelki

Prawnik, przedsiębiorca, miłośnik i znawca win. Wyróżniony tytułem Najlepsze-
go Importera w Polsce w 2008 roku przez Magazyn Wino. Prowadzi wraz z córką 
Anną Winotekę 101 WIN –  Studio Wybitnych Alkoholi.

MAREK POPIELSKI

Najbardziej znanym jest Szampan powstający we Francji w regio-
nie Szampanii.Nie dajcie się Państwo zwieść niskiej cenie – do-
bry szampan nie może być tani. Warto poszukać go u mniejszych 
producentów, takich jak Maison Penet – wytwórcy o wielkiej tra-
dycji i renomie, którego trunki otrzymują wyróżnienia i nagrody 
w najbardziej prestiżowych konkursach. 

Jeśli jednak nie szampan, to proponuję atrakcyjne alternatywy  
w postaci cremant, cavy czy prosecco.
Cremant, wino musujące o połowę tańsze niż szampan, niczym 
mu nie ustępuje, różniąc się jedynie tym, że nie jest produkowa-
ne w Szampanii, a w innych regionach Francji. Najbardziej godne 
polecenia butelki pochodzą z Burgundii i Alzacji. 
Konkurentem dla francuskiego cremant jest hiszpańska Cava 
produkowana w Katalonii metodą szampańską. To metoda  
o podwójnej fermentacji, która rozpoczyna się w kadzi, a następ-
nie wino dojrzewa w butelce, co daje efekt końcowy w postaci 
„bąbelków”. Wybierając Cavę warto zwrócić uwagę na określe-
nia Grand Cru znamionujące najwyższą klasę win tego typu, wy-
nikające z miejsca zbioru winogron lub czasu przechowywania 
trunku w butelce. Na rynku są dostępne wersje wytrawne i pół-
wytrawne, rzadziej spotyka się półsłodkie.
Prosecco to włoskie wino musujące, które podbiło nie tylko 
polski rynek. To inny rodzaj „bąbli” z tylko jedną fermentacją  
w zbiornikach, po której wino przelewane jest pod ciśnieniem do 
butelek. Proszę zwrócić uwagę na mogące wprowadzić w błąd 
oznaczenia „EXTRA DRY”, które oznaczają wino zbliżone w smaku  
do półsłodkiego lub „BRUT” charakteryzujące wino wytrawne.

Co wybrać? To kwestia gustu, nastroju i finansów. Karnawał 
jest świetną okazją do przetestowania wszystkich tych opcji.  
Jeśli macie Państwo wątpliwości, zapraszam do naszego Studia. 
Doradzimy.

Państwa zdrowie!

ZA NAMI SYLWESTER, A PRZED NAMI KARNAWAŁ… ZAPEWNE WITALI PAŃSTWO NOWY ROK TRUNKIEM Z „BĄBELKAMI”  

– BYĆ MOŻE TRADYCYJNYM SZAMPANEM, A MOŻE INNYM WINEM MUSUJĄCYM.





Między stylem, użytecznością  
a emocjami

STWORZENIE IDEALNEGO I PONADCZASOWEGO PROJEKTU GABINETU STOMATOLOGICZNO-ESTETYCZNEGO TO JEDNO  

Z OSTATNICH WYZWAŃ, JAKICH PODJĘŁA SIĘ ARCHITEKT WNĘTRZ AGNIESZKA DROŃSKA. TEGO TYPU ARANŻACJE POWINNY 

ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ KILKA CECH: OD FUNKCJONALNOŚCI I ERGONOMII PO NOWOCZESNOŚĆ, ESTETYKĘ, PODKREŚLENIE STERYL-

NOŚCI I ATMOSFERĘ KOMFORTU. DZIĘKI ODPOWIEDNIEMU ZESTAWIENIU KOLORÓW, MATERIAŁÓW, FAKTUR I OŚWIETLENIA  

ZAMIERZONY EFEKT ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY.D
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Ergonomia i funkcjonalność była jed-
nym z priorytetów. Meble, wyposaże-
nie i światła stworzyły idealne warunki 
do pracy. – Komfort, bezpieczeństwo  
i emocje były nieodłącznym elemen-
tem podczas projektowania tej prze-
strzeni. – Bazowałam na swoim do-
świadczeniu, osobistych odczuciach  
i elementach psychologii wnętrz – tłu-
maczy architekt. – Wprowadziłam do 
gabinetu harmonię, równowagę, by 
wzbudzić spokój u osób oczekujących 
na wizytę. To niezwykle ważny aspekt, 
który wpływa nie tylko na samopo-
czucie pacjenta, ale również na pracę 
lekarzy. Nowoczesność, ponadczaso-
wy styl i spójność uzyskałam dzięki 
połączeniu kolorów w odcieniach bie-
li, latte, złota oraz faktur i kształtów. 
Oprócz estetycznych funkcji zadbałam 
o materiały do szybkiej i bezproblemo-
wej dezynfekcji, co pozwoli na utrzy-
manie czystości i sterylności w gabi-
necie.
Połączenie kojącego wnętrza, nowo-
czesności z profesjonalizmem lekarzy 
i z wysokiej jakości obsługą, otwiera 
nowy etap w działalności kolejnego ga-
binetu.  
redagowała: Aneta Dolega / projekt: 
Agnieszka Drońska



Agnieszka Drońska architekt
tel. 603 699 900  |  architekt@agnieszkadronska.pl
Galeria Top Shopping   |  ul. Hangarowa 13
     Projektowanie Wnętrz Agnieszka Drońska
     Agnieszka Dronska (Projektowanie i aranżacja wnętrz)
www.agnieszkadronska.pl



Twoje mieszkanie jest gotowe
ZAKUP MIESZKANIA TO POWAŻNA DECYZJA. NIC DZIWNEGO, ŻE LOKUJĄC SWOJE OSZCZĘDNOŚCI, NIE CHCEMY KUPOWAĆ 

PRZYSŁOWIOWEGO KOTA W WORKU. NA SZCZĘŚCIE NIE MUSIMY. MARINA DEVELOPER OFERUJE MIESZKANIA GOTOWE  

OD RĘKI. W APARTAMENTACH 101 NA SZCZECIŃSKIM WARSZEWIE MOŻEMY OBEJRZEĆ MIESZKANIE POKAZOWE, W KTÓRYM 

POCZUJEMY SIĘ JAK W SWOIM PRZYSZŁYM DOMU. 



Przykładowe mieszkanie nr 21 jest przygotowane w standardzie 
pod klucz. Położone jest na drugiej, czyli ostatniej kondygnacji. 
Na 81 m2 znajdują się 3 pokoje, w tym przestronny pokój dzienny 
połączony z kuchnią i posiadający wyjście na niemal 8-metrowy 
balkon. W drugiej części znajdują się 2 sypialnie oraz korytarz, 
łazienka i WC. We wszystkich swoich inwestycjach mieszka-
niowych Marina Developer stawia na praktyczne rozdzielenie 
strefy dziennej od nocnej i odpowiedni podział funkcyjny po-
mieszczeń.  Dodatkowo mieszkanie to wyróżnia się podniesioną 
wysokością – 3,5 m w porównaniu do innych lokali, w których 
wysokość wynosi 2,6 m, daje poczucie jeszcze większej prze-
strzeni. 

Poczuj się dobrze
Jeśli lepiej czujemy się w nowoczesnym budownictwie o ka-
meralnej architekturze, to miejsce zdecydowanie spełni nasze 
oczekiwania. Budynek jest wkomponowany w zieleń Parku 
Warszewo-Podbórz, a od północy sąsiaduje także z Puszczą 
Wkrzańską. Same tereny rekreacyjne osiedla również zostały 
zaaranżowane tak, by dać mieszkańcom świetne warunki do od-
poczynku na świeżym powietrzu. Wypoczywać można także na 
balkonach i w ogródkach, które urządzono tak, by do minimum 
angażować właścicieli w ich pielęgnację. Zostały już wyposa-
żone w system automatycznego podlewania i automatyczną 
kosiarkę, ale gotowe są także trawniki i nasadzenia. Takie oto-
czenie pozwoli cieszyć się w ogrodzie tylko tym co przyjemne. 
Lokalizacja Apartamentów 101 pozwala na dogodną komunika-
cją z centrum Szczecina. 

Bezpiecznie i z duchem czasu
Nowoczesne rozwiązania dotyczą nie tylko bryły budynku i or-
ganizacji zieleni. Deweloper zapewnia m.in. stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych przy miejscach postojowych w hali ga-
rażowej i podgrzewany podjazd, który zapobiegnie poślizgowi 
kół przy wjeżdżaniu lub wyjeżdżaniu i znacznie podnosi komfort 
użytkowania. Oprócz monitoringu całego osiedla mieszkania 
na parterze są dodatkowo chronione przez system alarmowy 
i rolety zewnętrzne sterowane przy pomocy smartfona. Same 
apartamenty również zostały wyposażone w system inteligent-
nego zarządzania przygotowany przez firmę Fibaro, natomiast 
za ich projekt odpowiada firma Dedeco. Użyto wysokiej klasy 

materiałów budowlanych i wykończeniowych, by nowoczesny 
wygląd szedł w parze z najwyższą jakością. W standardzie Apar-
tamentów 101 znalazły się klimatyzacja, ogrzewanie podłogo-
we i pompa cyrkulacyjna, zapewniająca szybki dostęp do ciepłej 
wody, a duże, przesuwne i  bezprogowe okna zapewniają loka-
lom dostęp do światła słonecznego i sprawiają, że mieszkania 
są jasne i przestronne.

Zamieszkaj od razu
Apartamenty 101 to atrakcyjne mieszkania zapewniające wyso-
ki komfort w dobrej lokalizacji. To doskonałe miejsce dla tych, 
którzy cenią zarówno wysoki standard, jak i możliwość co-
dziennego wypoczynku na łonie natury, ale przede wszystkim 
chcą kupić mieszkanie, odebrać klucze i jak najszybciej w nim 
zamieszkać.
autor: Karina Tessar/foto: materiały prasowe

tel. +48 609 11 30 55, +48 609 11 22 88 
www.marina-developer.pl
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Elektryczny luksus  
w najlepszym wydaniu

NOWY MERCEDES EQS TO TECHNOLOGIA NA KOŁACH, SAMOCHÓD SUGERUJĄCY POCZĄTEK NOWEJ, ZAPIERAJĄCEJ DECH  

W PIERSIACH, ELEKTRYCZNEJ ERY EQ. PRZETESTOWAŁ GO DLA NAS NABYWCA MERCEDESA EQS – PIOTR TOMASZEWICZ,  

WŁAŚCICIEL TOMASZEWICZ DEVELOPMENT. 

– Zanim samochód trafił do mnie, zostałem zaproszony przez 
Mercedes-Benz Mojsiuk na testy elektrycznych modeli z rodziny 
EQ – mówi pan Piotr. – Pierwsza rzecz, która od razu mnie miło 
zaskoczyła to płynność, z jaką EQS przyśpiesza. Nie czuje się 
momentu przystopowania, które mamy w pojazdach spalino-
wych. Po prostu nagle przyśpieszamy i jest to nienachalne.
Nowy EQS charakteryzuje się niezwykłym wyglądem, przypomi-
nającym trochę futurystyczny pojazd. Jest długi, lśniący, gład-
ki i aerodynamiczny. Robi wrażenie. – W moje ręce trafił EQS 
450, piękna limuzyna o kosmicznym kształcie. To mój pierwszy 
elektryczny samochód. Trudno o bardziej komfortowe podej-
ście do przyszłości. – Użytkuje go od sześciu miesięcy i jestem 
z niego absolutnie zadowolony. Jest niesamowicie cichy, bardzo 
wygodny, wyposażony we wszelkie technologiczne nowinki. 

Inteligentny – można z nim rozmawiać, reaguje na komendy  
i prośby. Na przykład mówię „Pani Mercedes proszę włącz ma-
saż w fotelu kierowcy”. Nie dość, że moja przyjemność z jazdy 
staje się jeszcze większa, to o wszystkim informuje mnie miły 
kobiecy głos. 
Jeśli chodzi o wnętrze EQS, to jest one przestronne, bardzo 
wygodne i wyposażone w wiele elementów, które mają nam 
ułatwić i uprzyjemnić podróż. To motoryzacyjny luksus w naj-
lepszym wydaniu. Przed nami znajduje się efektowna deska roz-
dzielcza, sporych rozmiarów ekran MBUX Hyperscreen sterowa-
ny intuicyjnie. Pod nami wielokonturowe fotele z programem 
masażu „Hot Stone”. W podłokietniku tylnej kanapy znajduje 
się tablet, za pomocą którego pasażerowie z tyłu mogą stero-
wać oświetleniem, zarówno ambientowym, jak i doświetleniem 
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np. dokumentów czytanych w nocy, ustawieniami i funkcjami 
fotela oraz głośnością multimediów. Do tego mamy porty USB-
-C, pełno praktycznych schowków, uchwytów i gadżetów. Jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo to ten model Mercedesa ma w zasa-
dzie wszystko. Z ciekawostek w tym temacie warto wymienić 
asystenta parkowania, który jest w stanie wykryć miejsce par-
kingowe na pustym parkingu. Zazwyczaj auto musi mieć punkt 
odniesienia w postaci np. innych aut, by samemu wykonać ma-
newr.
Mercedes EQS 450+, jeżeli chodzi o jego elektryczny charakter  
i zasięg to samochód wręcz idealny, porównywalny z pojazda-
mi spalinowymi. –Najważniejszą rzeczą w elektrycznych au-
tach, oprócz ich ekologicznego charakteru, jest zasięg. Musia-
łem to oczywiście sprawdzić – podkreśla Piotr Tomaszewicz.  
– Nowy EQS może bez ładowania pokonać maksymalnie 711 km.  
Ja sprawdziłam go na trasie, pokonując przy tym 500 km, jadąc 
nim średnio 120 km/h. Jazda w dłuższe trasy jest niesamowicie 
komfortowa, bezpieczna oraz cicha.
Samochód można ładować też w domu. Służy do tego wall-
box, urządzenie domowe z mocą nawet 22 kW. – Żeby w pełni 
sprawdzić moc tego auta i jego zasięg, wyruszyłem nim w dłu-
gą trasę – mówi pan Piotr. –  W grudniu z synem, wyruszyliśmy 
nim na narty do Włoch. Do pokonania mieliśmy jakieś 1200 km.  
Po 300 km postanowiliśmy go podładować na stacji. I tu ważna 
informacja dla innych kierowców: auto wystarczy podładować 
w 80%, ponieważ czas całego ładowania, przy np. 500 km wy-

nosi zaledwie 20 minut. Gdy będziemy chcieli podładować sa-
mochód 100-procentowo, musimy liczyć się z tym, że może to 
potrwać chwilę dłużej. Te 80% jest całkowicie wystarczające 
i wygodne. Kiedy nasz samochód się ładuje, my możemy spo-
kojnie wypić kawę, odpocząć, zrobić coś dla siebie, co też jest 
ważną część bycia kierowcą, szczególnie tak niezwykłego auta.
autor: Aneta Dolega /foto: materiały prasowe

Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk w Szczecinie - Dąbiu,  
ul. Pomorska 88 lub pod nr telefonu: +48 91 48 08 712  

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk  

i Instagramie: mercedesbenz_mojsiuk

EQS 450 4MATIC – RATA MIESIĘCZNA  
JUŻ OD 4 434ZŁ NETTO  

W FINANSOWANIU FLEXI LEASING*
*szczegóły u doradców handlowych  
w salonach Mercedes-Benz Mojsiuk



Elektryczny młodzian
PROSTOTA, JAKOŚĆ I NORMALNOŚĆ. TAK MOŻNA W TRZECH SŁOWACH OKREŚLIĆ CHIŃSKIEGO CROSSOVERA, JAKIM JEST 

W PEŁNI ELEKTRYCZNY SERES 3. SZCZEGÓLNIE TA NORMALNOŚĆ JEST DZIŚ POSZUKIWANA. W KOŃCU AUTO MA PRZEDE 

WSZYSTKIM NAM SŁUŻYĆ, MA BYĆ PRAKTYCZNE, WYGODNE, NIEPRZEKOMBINOWANE I DOSTĘPNE ZA ROZSĄDNĄ CENĘ. 



Seres, choć produkowany w Chinach, korzenie ma amerykań-
skie, gdyż narodził się w Dolinie Krzemowej. Za jego powsta-
niem stoi Martin Eberhrad były współzałożyciel Tesli, który 
motoryzacyjny patent sprzedał chińczykom. Samochód obec-
nie należy do grupy Dongfeng Sokon Automobile (DFSK), która 
poza Chinami ma zakłady produkcyjne w Indonezji i USA. Choć 
jest to pojazd elektryczny, tak naprawdę powstał na bazie po-
jazdu spalinowego, a konkretnie produkowanego od 2013 roku 
Dongfenga Fengona E3.

Ze współpracy amerykańsko-chińskiej otrzymaliśmy elektrycz-
nego, dynamicznego i zwrotnego, miejskiego SUV-a. Pod wzglę-
dem designu to typowe auto dla mieszczuchów – kompaktowe, 
z 18-calowymi aluminiowymi felgami. Do tego przestronne, za-
pewniające komfort jazdy czterem dorosłym pasażerom oraz 
odpowiednią przestrzeń bagażową (385 l). Auto posiada aku-
mulator o pojemności 52.5 kWh, który zasila elektryczny silnik  
o mocy 162 KM. Mimo że samochód powstał z myślą o prze-
mieszczaniu się po mieście, jego prześwit wynosi 180 mm, co 
oznacza, że Seres 3 bez problemu pokona wszelkiego rodzaju 

drogowe nierówności będące nierozerwalnym elementem więk-
szych, czy też mniejszych aglomeracji.

Chiński SUV został wyposażony w cyfrowe zegary, system mul-
timedialny, ekran dotykowy o 10,2 cali, bezkluczykowy dostęp 
i start, zaawansowany system komputerowy, wyświetlacz LED 
z możliwością zmiany motywu, system Easy Connect, kamery 
360, isofix x2, podgrzewane, elektrycznie regulowane i obszyte 
skórą fotele, szklany otwierany dach, regulowane i podgrzewa-
ne lusterka, światła przeciwmgielne, czujnik deszczu i zmierz-
chu.

Nie zabrakło także w nim całej gamy systemów bezpieczeń-
stwa, takich jak poduszki powietrzne (kierowcy, pasażera, fo-
tele kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne), systemu kontroli 
trakcji, elektronicznego rozdziału siły hamowania, systemu 
wspomagania nagłego hamowania, stabilizatora toru jazdy  
w razie poślizgu, który poprawia przyczepność samochodu, sys-
temu zapobiegającego blokowanie kół. Ponadto posiada system 
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Auto E-Net Sp. z o. o. 
AUTORYZOWANY DEALER I SERWIS NR 1 W POLSCE 

ul. Andrzeja Struga 78A  |  70-770 Szczecin  |  biuro@dfsk-seres.pl  |  +48 508 554 058

wspomagania ruszania na wzniesieniu, system kontroli zjazdu 
ze wzniesienia, system kontroli ciśnienia w oponach, system 
wykrywania zagrożeń kolizyjnych oraz asystenta pasa ruch.
Samochód posiada także nietypowe rozwiązanie, którego nie 
znajdziemy w innych autach – w obudowie lusterka wstecznego 
ukryty jest wideo rejestrator, który nagrywa obraz oraz dźwięk 
i zapisuje go w systemie multimedialnym. Podgląd można włą-
czyć w dowolnej momencie.

Ponadto w Seresie zastosowano bezkobaltowe baterie litowo-
-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4) – jeden z najbezpieczniej-
szych typów baterii litowych, zapewniający stabilność i dłu-
gowieczność. Auto skrywa akumulator o pojemności 53 kWh 
i silnik o mocy 162 KM. Maksymalny zasięg wynosi nawet 405 
km (NEDC), w realnym użytkowaniu prądu powinno wystarczyć 
na ok. 330 km. Samochód obsługuje szybkie ładowanie, które 
umożliwia uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. w 30 minut. 
Normalny czas ładowania wynosi 8 godzin (6,6 kW).

Seres 3 pojawił się na rynku w drugiej połowie 2020, więc jest to 
młodzian w motoryzacyjnym świecie, który dopiero rozpoczy-
na swoją podróż. Natomiast na przełomie maja i kwietnia tego 
roku dostępny będzie nowy model marki — Seres 5.
autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz
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ul. Kaszubska 17u1/róg Bogurodzicy  |  70-402 SZCZECIN  |  tel. +48 572 33 02 33
Google: Optyk Dziewanowski

Około 2000 opraw w bieżącej sprzedaży  |  Bezpłatne badanie wzroku dla naszych klientów

Zaawansowane technologie,  
doskonała jakość,  

profesjonalny dobór opraw.
To wszystko nas wyróżnia.

Spróbuj, ZOBACZ różnicę! 
Serdecznie zapraszam, Jacek Dziewanowski



Smoki z napędem na 4 koła
GRUPA POLMOTOR TO LOKALNY DEALER MOTORYZACYJNY, KTÓRY POSZERZYŁ SWOJE PORTFOLIO O KOLEJNĄ MARKĘ  

– SSANGYONG. NOWĄ AUTORYZACJĘ FIRMA OGŁOSIŁA 18 LISTOPADA PODCZAS TRWANIA IV EDYCJI ESKA BUSSINES PARTY BY 

GRUPA POLMOTOR.  SSANGYONG, KTÓREGO NAZWA OZNACZA „DWA BLIŹNIACZE SMOKI” TO NAJSTARSZY KOREAŃSKI PRO-

DUCENT SAMOCHODÓW, KTÓRY DO TEJ PORY NAJWIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ CIESZYŁ SIĘ, POZA AZJĄ, W STANACH ZJEDNO-

CZONYCH. MA SZANSĘ ZAWOJOWAĆ TAKŻE EUROPĘ, PONIEWAŻ TO, CO WYRÓŻNIA GO OD INNYCH KOREAŃSKICH MAREK, 

TO SPECJALIZACJA W AUTACH Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA.

Historia marki SsangYong rozpoczyna się w 1954 roku, kiedy 
jeszcze pod nazwą Hadonghwam Motor Co. produkowała auta 
terenowe na zlecenie amerykańskiej armii. W 1977 roku zmie-
niła nazwę na Dong-A Motor, natomiast obecna nazwa funkcjo-
nuje od 1988 roku, gdy przedsiębiorstwo zostało przejęte przez 
SsangYong Business Group. Druga połowa lat 90. XX wieku to 
okres zmagań z azjatyckim kryzysem gospodarczym. W tym 
celu firma na krótko łączy się z Grupą Daewoo. Potem wystę-
puje samodzielnie, a od 2004 roku blisko połowę akcji koncernu 
kupuje Shanghai Automotive Industry Corporation – producent 
z Chin. Rok 2010 to nowy rozdział w historii marki, gdyż przejęta 
zostaje przez indyjską spółkę Mahindra & Mahindra Limited.

Rekordzista w średnim wieku
Flagowym modelem SsangYong jest Korando, którego nazwa 
jest najdłużej funkcjonującą w całym koreańskim przemyśle, bo 
już od blisko 40 lat. Fakt ten został nawet uhonorowany wpisem 

do Księgi rekordów Guinnessa. My przedstawiamy model z ze-
szłego roku – kompaktowego SUV’a Korando Quartz z silnikiem 
o mocy 163 KM (maksymalna prędkość – 193 km/h), który cie-
szy się największym zainteresowaniem wśród kierowców i jest 
prawdziwym hitem sprzedażowym - wyjaśnia Kierownik działu 
sprzedaży Pan Rafał Dondziak.
Już sam wygląd nowego Korando przyciąga uwagę. Samochód 
emanuje siłą oraz energią i zapewnia doskonałą dynamikę 
jazdy, która sprosta najśmielszym oczekiwaniom. Ale to nie 
wszystko. Ten model SsangYong został wyposażony w system 
Deep Control, czyli bardzo bogaty zestaw zaawansowanych 
systemów bezpieczeństwa. Wśród znajdują się, m.in.:  ARP – 
system aktywnej ochrony przed dachowaniem, HDC – system 
kontroli zjazdu ze wzniesienia, HSA – asystent wjazdu na wznie-
sienie, TSR – system rozpoznawania znaków drogowych, AEBS 
– system autonomicznego hamowania, LDWS/LKAS – asystent 
pasa ruchu, FVSA – alert sprawnego ruszania, DAA – asystent 
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zmęczenia kierowcy, SDA – alert o niebezpiecznej odległości  
od poprzedzającego pojazdu i TPMS – system monitorowania ci-
śnienia powietrza w oponach. Ponadto znajdziemy tu przednie 
i tylne czujniki parkowania, kamerę cofania, adaptacyjny tem-
pomat, siedem poduszek powietrznych oraz 3 punktowe pasy 
bezpieczeństwa zainstalowane na wszystkich siedzeniach.
Wnętrze auta wygląda bardzo elegancko i pod względem ja-
kości i designu jest na wysokim poziomie. Wrażenie robią wy-
godne fotele materiałowo-skórzane oraz skórzana kierownica. 
W środku auta znajduje 9-calowy wyświetlacz z systemem na-
wigacji GPS (Tom Tom), a także ponad 10-calowy wyświetlacz 
komputera pokładowego (LCD HD). Jest tu schowek na przeróż-
ne drobiazgi oraz napoje, a także port USB-A do ładowania prze-
nośnych urządzeń. Dodatkowo komfort z użytkowana pojazdu 
zapewniają drzwi w pełni przykrywające progi nadwozia, osło-
na przed zabrudzeniem podczas wsiadania i wysiadania, system 
redukujący hałas i drgania, dwustrefowa automatyczna klima-
tyzacja, 34-kolorowe nastrojowe podświetlenie wnętrza auta 
oraz system bezkluczykowy Keyless. Natomiast przyjemność  
z jazdy gwarantują: mocny, turbodoładowany 4-cylindrowy 
silnik benzynowy, napędzany łańcuchem rozrządu, napęd 4x4,  
a także automatyczna 6-biegowa japońska skrzynia AISIN.

Luksus w terenie
Drugi z prezentowanych przez nas samochodów koreańskiej 
marki to SsangYong Rexton – najbardziej luksusowy ze wszyst-
kich ich modeli, terenowy SUV, który jednocześnie świetnie się 
sprawdza jako auto rodzinne w miejskim pejzażu. 
To spory i masywny samochód, wyposażony w wielką atrapę 
chłodnicy z wieloma ozdobnikami oraz charakterystycznymi 

LED-owymi reflektorami. Reprezentacyjny charakter samo-
chodu podkreślają także liczne chromowane akcenty, w tym 
18-calowe felgi o oryginalnym wzorze. Tylna część nadwozia 
również prezentuje się okazale. Uwagę zwracają tylne lampy  
z czerwonymi kloszami, połączone subtelną chromowaną li-
stwą. Klapę bagażnika wieńczy spory, chromowany napis 
Rexton. Ciekawostką są umieszczone na tylnym zderzaku kie-
runkowskazy oraz liczne przetłoczenia na drzwiach i błotni-
kach. Wewnątrz tego modelu SsanYonga jest bardzo ciekawie. 
Mamy do wyboru 5 albo 7 miejsc, 3 kolory tapicerki: czerń, 
koniakowy brąz oraz kość słoniową. Auto wyposażone jest  
w wiele elementów, które mają nam uprzyjemnić jazdę, m.in. 
w elektrycznie regulowane fotele przedniego rzędu z pamięcią 
dla 3 kierowców, w duży ponad 12-calowy cyfrowy, kolorowy 
wyświetlacz zegarów i komputera pokładowego z Dual Navi,  
6 głośników i porty USB. Ponadto auto posiada system jonizu-
jący powietrze, oświetlenia okolic stóp w 1 rzędzie siedzeń i na-
strojowe oświetlenie całego wnętrza.
Jazda nim to czysta przyjemność. Rexton z napędem 4x4  
i z reduktorem oraz blokadą tylnego mostu, wyposażony jest 
w 8-biegową automatyczną skrzynię biegów w technologii shi-
ft-by-wire, a także w całą gamę asystentów bezpieczeństwa. 
Wyposażony jest m.in. w 9 poduszek powietrznych (w tym po-
duszka kolanowa kierowcy), inteligentny aktywny tempomat 
z utrzymaniem środka pasa ruchu, asystenta włączania się do 
ruchu oraz system kamer 360 stopni, a także system ostrze-
gania o ruchu poprzecznym podczas cofania. Najlepiej poznać 
wszystkie nasze modele podczas jazdy testowej, na które 
serdecznie zapraszam do naszego salonu w Szczecinie przy  
ul. Szymborskiej 8 – dodaje Rafał Dondziak.
autor: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe

SsangYong Polmotor
ul. Szymborskiej 8,  |  70-784 Szczecin

Tel.: 91 822 84 24   |  www.grupapolmotor.pl



JB Elita:  
25 lat jakości  

i profesjonalizmu
JB ELITA – NAJWIĘKSZA, NAJBARDZIEJ DOŚWIADCZONA I NAJ-

BARDZIEJ ZNANA FIRMA CATERINGOWA W SZCZECINIE ORAZ 

REGIONIE OBCHODZI JUBILEUSZ 25-LECIA DZIAŁALNOŚCI.  

Z ICH USŁUG KORZYSTALI ZARÓWNO KLIENCI INDYWIDU-

ALNI, JAK I DUŻE FIRMY, A NAWET MIĘDZYNARODOWE KOR-

PORACJE. OSTATNIO CORAZ PRĘŻNIEJ DZIAŁAJĄ PO DRUGIEJ 

STRONIE ODRY. A NA LOKALNYM RYNKU ZAFUNKCJONOWAŁA 

JB WEDDINGS – SPÓŁKA-CÓRKA ZAJMUJĄCA SIĘ ORGANIZACJĄ 

I OBSŁUGĄ PRZYJĘĆ WESELNYCH.

Działalność gastronomiczna właścicieli JB Elita rozpoczęła się 
w 1994 roku od znanej szczecińskiej restauracji „U Barbary” 
(wcześniej popularny „Tulski”). 
– Cztery lata później rozpoczęła się historia cateringowa firmy. 
W tym czasie takie usługi były już znanym zjawiskiem w całym 
kraju, ale w Szczecinie słabo zauważalnym i praktykowanym. 
Wtedy w mieście nikt się tym profesjonalnie nie zajmował. Dla-
tego rodzice wpadli na pomysł, aby wprowadzić na lokalny ry-
nek imprezy cateringowe z pełnym anturażem – odpowiednio 
przygotowanym menu, z dekoracją stołu, z zastawą, wszystko 
od A do Z. I od razu postawili sobie za cel, żeby organizować to 
na dużą skalę, dużą ilość osób. I ten kierunek do tej pory wpisu-
je się w charakterystykę naszej działalności – tłumaczy Kevin 
Kuczer, współwłaściciel JB Elita.

Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku jedynymi firmami, które 
oferowały podobne usługi, były kompanie piwowarskie. Miały 
one możliwość wypożyczania niezbędnego sprzętu m.in. sto-
łów, krzeseł, ław, wyposażenia np. ogródków piwnych. Wtedy 
w modzie były imprezy i bankiety m.in. z klasycznymi potrawa-
mi – pierogi, bigos, żeberka i kiełbasa z grilla, ale nie brakowało 
także pieczonego prosiaka. Do tego ogromne ilości kwiatów na 
stołach, draperie, różnokolorowe obrusy, kelnerki przebrane  
w tradycyjne stroje regionalne.  
– Do dziś pamiętam naszą pierwszą imprezę w 1998 roku, która 
odbyła się w siedzibie jednej z firm w Dobrej Szczecińskiej. Zo-
stała zorganizowana przez nas od początku do końca, ze sto-
łami, sprzętem, talerzami, podgrzewaczami, pełną obsługą kel-
nerską i kucharską.  To od razu chwyciło, firmom się spodobała 
taka forma organizowania różnych uroczystości np. pikników 
dla pracowników, wigilii, andrzejek itp. Funkcjonowało wtedy 
w Szczecinie i regionie dużo firm, również tych największych, 
zaczęły się otwierać sklepy wielkopowierzchniowe. Był więc 
odbiorca, dla którego można było takie imprezy zorganizować. 
A byliśmy wtedy na rynku w zasadzie jedyni. Pracy więc nam 
nie brakowało. W miesiącu robiliśmy ok. 50 różnych imprez 
powyżej 150 osób. Przygotowywaliśmy m.in. pełną obsługę 
Dni Morza, do 2015 roku kompleksowo obsługiwaliśmy teniso-
wy turniej Pekao Open, w 2000 roku Baltic Herring Meeting na 

dwa tysiące osób, które obsługiwało 120 kelnerów. W 2003 roku 
zrobiliśmy jedną z największych wtedy imprez w regionie, czyli 
otwarcie Centrum Handlowego Galaxy – bankiet na 1200 osób. 
To był najlepszy okres – końcówka lat 90 i początek dwutysięcz-
nych. Myślę, że tak do 2010 roku nie mieliśmy sobie równych na 
zachodniopomorskim rynku. Jedną z ostatnich dużych imprez, 
jaką zrobiliśmy, był bankiet na otwarcie Centrum Handlowego 
Kaskada w 2013 roku.  Wzięło w nim udział chyba 1800 osób – 
opowiada Kevin Kuczer.

Później pojawiła się konkurencja. Ludzie zaczęli podpatrywać 
innych z tej branży, kopiować pomysły, przywozili nowe pomy-
sły z zagranicy. 
– Nie jest to łatwa praca i nie są to proste przedsięwzięcia. 
Wymagają one odpowiedniego przygotowania, zaplecza, do-
świadczenia, logistyki, ludzi. Do dziś są takie imprezy, których 
nikt, oprócz nas, się nie podejmie. Bo to przekracza możliwości 
konkurencji. My zawsze wszystko doglądamy sami, nigdy nie od-
dawaliśmy w czyjeś ręce zarządzania i decyzyjności – wyjaśnia 
współwłaściciel JB Elita. 

Firma stale się rozwija. Szuka nowych pomysłów inwestycyj-
nych. Razem z jednym z największych klubów w mieście – Grey 
stworzyła jedyną nocną restaurację w Szczecinie (dania serwo-
wane były od godz. 19 do 2 w nocy). Nawiązała także współ-
pracę z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim oraz 
pewnym światowym konsorcjum, zajmującym się transportem 
kolejowym. Zajmuje się jego obsługą cateringową na najwięk-
szych na świecie targach logistycznych w Berlinie. 
– Nasz najnowszy projekt, to JB Weddings – firma zajmująca się 
kompleksową organizacją przyjęć weselnych i eventów. Ostat-
nio także zaczęliśmy mocniej działać na niemieckim rynku np. 
przygotowaliśmy kilka imprez w Schwedt oraz w Berlinie. Myślę, 
że Niemcy to będzie nasz najnowszy kierunek działalności – do-
daje Kevin Kuczer.

autor: ds./foto: archiwum JB Elita

J&B II Elita s.c.
ul. Jagiellońska 71, 70-365 Szczecin

Kevin 603 756 858  |  Aleksandra 501 809 974  |   biuro@jbelita.pl
J&B Elita Catering i Gastronomia  |      jb.elita

www.jbelita.pl
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Medycyna estetyczna – kaprys  
czy potrzeba? 

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SKŁANIA DO ROZMYŚLAŃ, ZARÓWNO W TEMACIE POSTANOWIEŃ, JAK I MINIONYCH DOŚWIAD-

CZEŃ. PLANUJEMY, WYZNACZAMY CELE, CHCEMY SCHUDNĄĆ, STAĆ SIĘ LEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE. I CHOĆ WYDAJE SIĘ TO OKLE-

PANE, TO CZY WSZYSTKIM PRAGNĄCYM ZMIANY NALEŻY SIĘ POTĘPIENIE, ŻE PODĄŻAJĄ ZA MODĄ NA POSTANOWIENIA NO-

WOROCZNE? BYNAJMNIEJ, CHODZI PO PROSTU O TO, ABY WYZNACZAĆ SOBIE ROZSĄDNE, OSOBISTE CELE. I ROZLICZYĆ SIĘ  

Z PRZESZŁOŚCIĄ, ŻEBY WIEDZIEĆ, CZEGO SIĘ NIE LUBI I CZEGO NIE CHCE.



Z prostych obliczeń wynika, że mamy dwanaście miesięcy, aby 
spełnić swoje duże oraz małe cele i marzenia. Czy coś w tym złe-
go, nawet jeśli to oklepane? Chyba nie. A co jeśli chcemy wyglą-
dać lepiej, żeby uśmiechać się do siebie w lustrze, to dobry cel 
czy… próżny? Odpowiedź jest złożona. Przywykliśmy bowiem 
do osądu, że medycyna estetyczna i dbanie o urodę to jeden 
z grzechów głównych, a tymczasem osoby, które wreszcie za-
troszczyły się o swój wygląd, mówią: „Żałuję, że nie zrobiłam 
tego wcześniej”. To jak to zatem jest — medycyna estetyczna to 
kaprys czy potrzeba? 

Medycyna, czyli leczenie 
Utarty schemat myślenia prowadzi od nazwy „medycyna este-
tyczna” do „powiększanie ust”, zakładając, że w ogóle myśli się 
o medycynie estetycznej trafnie, gdyż często mylona jest także 
z chirurgią plastyczną, implantologią. Medycyna estetyczna le-
czy problemy wrodzone i nabyte, związane z asymetrią, opada-
niem tkanek (które mogą wpłynąć na funkcjonowanie zmysłów), 
naczyniowe, redukcję blizn, problemy skórne. Nie zadbanie  
o wspomniane problemy może skutkować pogorszeniem jakości 
życia czy powstawaniem kompleksów, a za tym ciągną się ko-
lejne skutki psychologiczne. Lekarze i inni specjaliści wykonują 
zabiegi iniekcyjne, laseroterapie, terapie światłem, ultradźwię-
kami, falami radiowymi, które są potrzebą, a nie kaprysem ego. 
Czy jest coś jeszcze? 

Blizny, bruzdy, rozstępy 
Niepożądane pamiątki z dzieciństwa, widoczne wspomnienia  
z wypadków w formie blizn – tego pacjenci chcą się pozbyć ze 
swojej skóry. Czasem to blizny potrądzikowe po uciążliwym 
okresie nastoletnim, czasem znak po ugryzieniu psa, czy wy-
padku samochodowym. Niezależnie od przyczyny warto pamię-
tać, że żyjemy w czasach, w których blizny można poddać za-
biegowi. Laseroterapia pozwala na głęboką przebudowę skóry –  
w kontrolowany sposób lasery uszkadzają skórę po to, aby 
otrzymała sygnał do regeneracji. W ten sposób pobudzamy na-
turalne procesy organizmu po to, aby uzyskać upragniony efekt. 
Zabiegi z laserami frakcyjnymi używane są także do zabiegów 
poprawy napięcia skóry, ujędrniania jej, rozjaśniania i wygładze-
nia niedoskonałości. 

Popękane naczynia, rumień i naczyniaki 
Czerwone wykwity, kilkugodzinne rumieńce, trądzik różowaty, 
naczyniaki, to tylko nieliczne nieprawidłowości w funkcjono-
waniu naczyń, które nie są jedynie defektem estetycznym , ale 
mogą być zwiastunem chorób naczyniowych. Do ich redukcji 
służy zarówno laseroterapia, jak i urządzenia emitujące światło 

IPL. Seria zabiegów zamykających popękane naczynia, poma-
gająca uporać się z rumieniem naczyniowym, różowatym czy 
ogólnym zaczerwienieniem twarzy, to sposób na poprawę wy-
glądu, ale także na zahamowanie i leczenie. Zmiany naczyniowe 
to defekt, który sam nie ustąpi i wymaga leczenia, warto zatem 
rozpocząć takie zabiegi prędzej niż później. W Klinice Zawod-
ny mamy pełen wachlarz możliwości leczenia zmian naczynio-
wych. Należy pamiętać, że taka terapia powinna być także za-
planowana na jesień lub zimę. 

Opadające powieki 
Zmagasz się z opadającą na oczy, wiotką skórą powiek?  
Taki defekt może nawet powodować ograniczenie pola widze-
nia. Rozwiązaniem tego problemu może być na przykład zabieg 
blefaroplastyki. Jest to zabieg estetyczny i medyczny. Lasero-
wa plastyka powiek to jeden z najpopularniejszych zabiegów  
w Klinice Zawodny i posiadamy już długie doświadczenie w jego 
przeprowadzaniu. Ponadto wykonywana w Klinice laserowa 
plastyka powiek, od tradycyjnej metody różni się tym, że jest 
to zabieg bezkrwawy. Efekt zabiegu blefaroplastyki pacjenci 
określają jako optycznie „otwierający oczy”, poprawiający pole 
widzenia i odmładzający ogólny wygląd twarzy. 

Niechciany tatuaż, nieudany makijaż permanentny 
W Klinice Zawodny w Szczecinie posiadamy długie doświad-
czenie i autorskie metody w laserowym usuwaniu tatuażu. In-
nowacyjny sposób podejścia do tego zabiegu w naszej Klinice 
pozwala na pozbywanie się ze skóry tatuaży czarnych i koloro-
wych, świeżych i starych. Ponadto technologia pikosekundowa  
to wykorzystywanie najkrótszego impulsu, mierzonego wła-
śnie w pikosekundach, który to sprawia, że podczas zabiegu nie 
dochodzi do termicznego podgrzania tkanek, a co za tym idzie  
także do podgrzania barwnika, który w niektórych przypadkach 
może powodować toksyczne reakcje i powikłania. Jeśli nadal 
nosisz na swoim ciele niechciane tatuaże czy nieudany makijaż 
permanentny, potrzeba pozbycia się ich może być silna i wyraź-
na – zatem – daleka od kaprysu. 

W Klinice Zawodny jesteśmy zdania, że najlepsze postanowie-
nia noworoczne to te, które można skutecznie zrealizować –  
i to w tym samym roku, w którym zostały sformułowane. Począ-
tek roku to dobry czas na przyjrzenie się temu, co nam służyło,  
a co nie. Jeśli w zeszłym roku czułeś niezadowolenie na przy-
kład z powodu nieudanego tatuażu lub narzekałeś na blizny –  
w tym roku możesz przekuć to na działanie. Zapraszamy na kon-
sultacje.

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
recepcja@estetic.pl

www.klinikazawodny.pl
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Co za weekend z Aesthetic Dent
SZCZECIŃSKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA AESTHETIC DENT ZNANA MIĘDZY INNYMI Z NOWOCZESNEGO LECZENIA BEZ-

ZĘBIA W JEDEN DZIEŃ, REWOLUCYJNĄ METODĄ ALL-ON-4 BYŁA BOHATERKĄ POPULARNEGO PROGRAMU OLIVIERA JANIAKA  

„CO ZA TYDZIEŃ”, EMITOWANEGO PRZEZ STACJĘ TVN. PREMIERA ODCINKA ODBYŁA SIĘ 18 GRUDNIA 2022 ROKU.

RECEPCJA AESTHETIC DENT

BARTEK KASPRZYKOWSKI I PACJENT PAN WOJCIECH ROZMAWIAJĄ  
– JAK WIDAĆ ATMOSFERA POGODNA, NASTROJE DOPISUJĄAKTOR BARTEK KASPRZYKOWSKI ZMIERZA DO GABINETU
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ul. Wyspiańskiego 7  |  Szczecin, 70-497  
Tel.: 91 817 27 22  |  e-mail: wyspianskiego@aestheticdent.pl

ul. Mostowa 12, Gorzów Wielkopolski, 66-400 
Tel.: 95 735 11 13, kom: 609 925 353  |  mostowa@aestheticdent.pl

www.aestheticdent.pl

Ekipa telewizyjna do kliniki trafiła dzięki wybitnemu implanto-
logowi prof. Paulo Malo, który na stałe współpracuje z Aesthetic 
Dent. – Gościł u nas sześcioosobowy zespół stacji TVN, w tym 
reżyser, operatorzy filmowi, dźwiękowcy, fantastyczni i bardzo 
sympatyczni ludzie – mówi dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-
-Tutak, współwłaścicielka AESTHETIC DENT, specjalistka chirur-
gii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Na planie 
zdjęciowym pojawił się Bartek Kasprzykowski, świetny aktor, 
szczecinianin, który zna pacjenta poddanego zabiegowi w tym 
dniu.

Widzowie reportażu nie tylko poznają pracę AESTHETIC DENT, 
ale przede wszystkim dowiadują się więcej o wspomnianej meto-
dzie, która zmieniła oblicze światowej implantologii oraz życie 
wielu osób, od samego jej autora prof. Paulo Malo. Równocze-
śnie oglądają, jak ta metoda jest zastosowana w praktyce, na 
konkretnym pacjencie. – Pacjentem, który zgodził się pokazać 
przed kamerą, jest Pan Wojciech z Polic – dodaje z uśmiechem 

dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak – Wspaniały człowiek, 
który pracuje na co dzień jako kamieniarz. Przed zabiegiem był 
na konsultacji u mojego męża dr Marcina Tutaka, który przed-
stawił mu cały plan leczenia i zabieg, ale też uspokoił i nasta-
wił pozytywnie. Następnie pan Wojciech trafił na fotel, gdzie 
po usunięciu protezy, przeszedł procedurę wszczepienia im-
plantów metodą All-on-4 oraz założenia (przykręcenia) na tych 
implantach zębów. Pacjent wyszedł zadowolony i szczęśliwy —  
z nowymi zębami, umocowanymi na stałe.

Wspomniana i prezentowana w programie procedura All-On-4 
(inaczej: „wszystko na czterech”), umożliwia pełną odbudowę 
wszystkich zębów zaledwie w jeden dzień. Zabieg ten przepro-
wadzany jest w Aesthetic Dent przez wysoce wykwalifikowany 
zespół specjalistów, ale także samego prof. Paulo Malo.

ad / foto: Andrzej Golc

OPERATOR I REŻYSER NAGRYWAJĄ „SETKĘ" Z PROF. MALO

DR MARCIN TUTAK I PROF. PAULO MALO - OSTATNIE USTALENIA

PAN WOJCIECH PO ZABIEGU, POD OPIEKĄ PANI JOLI Z ZIMNYMI KOMPRESAMI 
NA TWARZY

DR MARCIN TUTAK I PROF. PAULO MALO –KONSULTACJE PRZED ZABIEGIEM  
POD OKIEM KAMERY

PROF. PAULO MALO PRZY PRACY

I FINAŁ TEGO DNIA - MONTAŻ PRACY PROTETYCZNEJ, CZYLI OSADZENIE ZĘBÓW 
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Noworoczna motywacja 
przez cały rok

POCZĄTEK ROKU JEST DLA WIELU CZASEM WYZNACZANIA NOWYCH CELÓW, TAKŻE TYCH SPORTOWYCH. DLA JEDNYCH BĘ-

DZIE TO ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROZDZIAŁU, DLA DRUGICH – KOLEJNY ETAP ZNANEJ DROGI. MOTYWACJA SPRZYJA PODEJ-

MOWANIU NOWYCH WYZWAŃ, ALE CZEKANIE NA BYCIE W PEŁNI GOTOWYM MOŻE ODDALIĆ TO, CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ.  

DZIECI W NATURALNY SPOSÓB SĄ ZMOTYWOWANE DO POZNAWANIA, PRÓBOWANIA I BYCIA AKTYWNYMI, A JEDYNE, CZEGO 

CZASEM IM BRAKUJE TO SYSTEMATYCZNOŚCI, KTÓRA WYMAGA PRACY NIEZALEŻNIE OD WIEKU.

Tym, co może pomóc ją wykształcić, jest odpowiedni dobór dys-
cypliny do temperamentu i predyspozycji dziecka oraz atrak-
cyjna forma zajęć. Kształtowanie motywacji wewnętrznej jest 
kluczowe dla zaangażowania, niepoddawania się mimo porażek 
i czerpania radości z samej aktywności. Motywacja ta nie jest 
zależna od trendów i sezonu, ale utrzymuje się przez cały rok, 
a nawet lata.

Nastawienie ma znaczenie
Nie każdy trening będzie maksymalnie wykorzystywał poten-
cjał dziecka i wyzwalał mnóstwo endorfin, bo czasem najwięk-
sze postępy zachodzą w powtarzalnych, wymagających sku-
pienia czynnościach, ale to właśnie odpowiednie nastawienie 
sprawia, że chce się przyjść na kolejne zajęcia i osiągać coraz 
lepsze wyniki. A te wyrabiają się zarówno podczas dobrej za-
bawy, jak i w trakcie pracy nad techniką i podejmowania coraz 
trudniejszych prób. 

Wzmacnianie kompetencji 
Nic tak nie dodaje pewności siebie u dziecka, jak poczucie,  
że potrafi sobie z czymś poradzić. Nabywanie nowych umiejęt-
ności, pokonywanie wewnętrznych barier, trenowanie pomimo 
chęci odpuszczenia, budują w dziecku solidny fundament, na 
którym będzie mogło się oprzeć w różnych życiowych sytu-
acjach. Aktywność sportowa rozwija nie tylko ciało, ale również 
psychikę dziecka i tym bardziej warto zadbać o różnorodność 
sportowych doświadczeń.

Towarzyszenie, zamiast wyznaczania szlaku 
Dobrze jest pozwolić dziecku na próbowanie różnych aktyw-
ności i poznawanie wielu dyscyplin jednocześnie, a przy tym 
zadbać również o siebie. Nie zawsze dzieci podzielają pasje ro-
dziców, ale są sposoby na wspólne trenowanie zupełnie innych 
aktywności. W klubie fitness PRIME na Bezrzeczu znajduje się 
w pełni profesjonalna siłownia, można skorzystać z treningów 
pod okiem profesjonalistów, zapisać się na zajęcia fitness i od-
począć w saunie, podczas gdy w Enea Akademii Tenisa Stołowe-
go dziecko pod czujnym okiem trenerów będzie pracować nad 
koordynacją ręka-oko, rozwijać motorykę, rozgrywać emocjo-
nujące mecze i świetnie się bawić. Akademia, poza regularnymi 
treningami, organizuje również sportowe eventy, wyjazdy na 
rozgrywki ligowe, treningi motoryczne na siłowni dla zawodni-
ków oraz konsultacje specjalistyczne z partnerami.
Tenis stołowy – ta z pozoru łatwa dyscyplina kryje w sobie 
ogromny potencjał rozwojowy dla dzieci i młodzieży. Warto 
sprawdzić, czy to właśnie ona nie stanie się przygodą życia,  
a przynajmniej ciekawym i rozwojowym zajęciem choćby przez 
najbliższe pół roku. Regularne treningi są dobrym fundamen-
tem dla nauki systematyczności i prawidłowego rozwoju moto-
rycznego, a grać może każdy. Nabór trwa!

autor: Joanna Szachniewicz  / foto: @radfoto 
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Okiem dermatologa

Dr Kamila Stachura

Rok naturalności 
NOWY ROK, NOWE POSTANOWIENIA NOWOROCZNE, NOWI MY. RÓWNIEŻ W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ IDZIE NOWE – TREND, 

KTÓRY ZOSTAŁ JUŻ ZAPOCZĄTKOWANY W ZESZŁYM ROKU. CHODZI O POWRÓT DO NATURALNOŚCI, O SUBTELNE POPRAWIA-

NIE URODY. PIĘKNO, TO PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIE.

To współczesne i świeże podejście do zabiegów z medycyny 
estetycznej otrzymało już swoją nazwę. Jest nią „smart aging”, 
czyli  – pozytywne podejście do procesu starzenia się. To balans 
pomiędzy dojrzałością a korzystaniem z dobrodziejstw medycy-
ny estetycznej. Określenie to powstało w wyniku wielu rozmów 
z kobietami – pacjentkami korzystającymi z medycyny estetycz-
nej. Na ich podstawie na nowo zdefiniowano pojęcie piękna. 
Przede wszystkim zwrócono uwagę na holistyczne podejście 
do urody. Według smart aging nie tylko ilość wypełniaczy ma 
wpływ na nasz wygląd, ale także to, jaki tryb życia prowadzimy, 
a wiadomo, im jest zdrowszy i rozsądniejszy, tym lepiej. Sen, 
dieta, stres, ćwiczenia – to wszystko widać na naszych twa-
rzach. Istotnym aspektem jest również subiektywne postrzega-
nie siebie. Nierzadko jest tak, że tylko my widzimy mankamenty  
w swoim wyglądzie. Odwiedzając gabinety medycyny estetycz-
nej mamy już jakieś wyobrażenie tego, co chcielibyśmy zmienić 
czy poprawić. Nie zawsze pokrywa się to z lekarską diagnozą, 
która nie jest wynikiem tylko obserwacji, ale też szczegółowego 
wywiadu. Konsultacja to najważniejszy element naszej przygo-
dy z medycyną estetyczną.

Powracając jednak do „smart aging” – wspomniany balans me-
dycyna estetyczna osiąga dzięki odpowiednim zabiegom, pre-
paratom i urządzeniom. I tutaj przyszłość należy do biostymu-
latorów tkankowych, które stosuje i promuje w swojej klinice 
dr Kamila Stachura, dermatolog i lekarz medycyny estetycznej. 
– Przyszłość należy do biostymulatorów, ponieważ aktualnie  

w medycynie estetycznej kładzie się nacisk na jak najszersze  
i jak najlepsze wykorzystanie potencjału regeneracyjnego na-
szego własnego ciała i komórek – tłumaczy dr Kamila Stachura. 
– To znakomity sposób na wydobycie i podkreślenie naturalne-
go piękna. Dzięki nim mamy zdrową, promienną cerę, delikatnie 
podkreślone rysy twarzy, młodszy, ale wciąż naturalny wygląd.

Biostymulatory stymulują skórę do produkcji kolagenu i elasty-
ny poprawiając jędrność, elastyczność oraz napięcie. Dzięki 
biostymulacji pobudzane są naturalne procesy odnowy i rege-
neracji zapewniając długofalowe działanie anti-aging. – Istnieje 
wiele substancji określanych wspólnie jako biostymulatory. Ich 
niewątpliwą zaletą jest to, że wszystkie występują w naszym 
organizmie. Obecnie na rynku istnieje szeroki wybór produk-
tów zawierających substancje czynne – mówi dermatolog. – Za-
liczamy do nich między innymi preparaty na bazie kwasu hialu-
ronowego, który dodatkowo wiąże wodę w tkance, wpływając 
pozytywnie na jej nawodnienie. Są to także preparaty oparte  
o polinukleotydy, które wychwytują wolne rodniki i wykazują 
działanie antyoksydacyjne. Ponadto mamy kwas L-polimlekowy 
czy kolagen Rh. Tak szeroka gama produktów pozwala dobrać od-
powiedni preparat w zależności od kondycji skóry i oczekiwane-
go efektu. Biostymulatory rewitalizują, pobudzają fibroblasty do 
syntezy włókien kolagenowych i elastynowych. Nie zmieniając 
rysów twarzy, poprawiają jej jędrność, elastyczność, nawodnie-
nie oraz spłycają zmarszczki. Dzięki wielokierunkowemu działa-
niu możemy cieszyć się naturalnym, subtelnym liftingiem. 
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Nie tylko skóra twarzy poddawana jest biostymulacji, ten ro-
dzaj zabiegów świetnie również działa na inne części ciała. 
–  Aby cieszyć się jędrną i sprężystą skórą szyi, ramion i poślad-
ków, nie trzeba poddawać się inwazyjnym zabiegom chirurgicz-
nym – zapewnia dr Stachura. – Biostymulatory tkankowe silnie 
stymulują syntezę kolagenu i elastyny, dzięki czemu poprawie 
ulega gęstość skóry. Zabiegi z ich użyciem możemy zastoso-
wać do modelowania wybranych obszarów ciała, gdy chcemy 
przywrócić skórze jędrność i elastyczność oraz uzyskać efekt 
wypełnienia. 

Nie tylko naturalność, ale także jak najmniejsza inwazyjność 
samych zabiegów – w tym kierunku także podąża medycyna 
estetyczna. Tutaj bardzo dobrą i ważną rolę nadal spełnia lase-
roterapia. – Świetnym przykładem tego, iż lasery stają się jak 
najmniej inwazyjne i nie mają negatywnego wpływu na komfort 
pacjenta, jest nowy, wykorzystywany w naszej klinice, laser tu-
lowy ULTRA leczący m.in. blizny potrądzikowe i przebarwienia, 
ale działający odmładzająco – wymienia lekarz. – Jest znakomity 
dla pacjentek, które nie mogą wyłączyć się z codziennego życia, 
ponieważ zaraz po zabiegu mogą wrócić do aktywności.
Kolejnym nieinwazyjnym zabiegiem jest radiofrekwencja nie-
igłowa, która świetnie się sprawdza w liftingu. – Stosowane 
przez lekarzy urządzenia są coraz bardziej precyzyjne, dają co-
raz lepsze efekty i na krótko wyłączają pacjentów z codzienne-
go życia – podkreśla dr Kamila Stachura. – Do tego są bardzo 
bezpieczne w użyciu.

Nowy rok w medycynie estetycznej to naturalny wygląd, bezin-
wazyjność, ale także holistyczne podejście do pacjenta. To har-
monijny wieloetapowy proces, z zastosowaniem terapii łączo-
nych, korzystania z potencjału własnego organizmu, domowej 
pielęgnacji. To inwestycja w siebie, w swoje zdrowie, a piękny 
wygląd jest tego efektem.  

autor: Aneta Dolega/ foto: materiały prasowe   



Życie to momenty…  
zadbaj o ich blask

BLASK CHWIL, ALE TAKŻE ŚWIETLISTA SKÓRA, TAK ZWANY NATURALNY GLOW TO TREND PIELĘGNACYJNY, KTÓRY OD LAT 

ZYSKUJE NA POPULARNOŚCI. OLŚNIEWAJ BLASKIEM NIE TYLKO W CZASIE KARNAWAŁU.

Nie jest tajemnicą, że nasz wygląd bardzo często wpływa na 
nasze samopoczucie. Wypielęgnowana cera, pełna natural-
nego blasku, piękna kreacja – to z pewnością nie są kluczowe 
elementy w życiu, natomiast bardzo często poprawiają nastrój, 
wywołują uśmiech na twarzy i sprawiają, że chwile stają się wy-
jątkowe.
Doskonałym przykładem połączenia świata mody i kosmety-
ków jest duet marki Clochee, eksperta w dziedzinie naturalnej 
pielęgnacji oraz uwielbianej i cenionej przez gwiazdy marki 
modowej Viola Piekut. To, co je połączyło, to przede wszyst-
kim dbałość o detale, pasja, odpowiedzialność i wspólna wizja 
w podejściu do podkreślania naturalnego piękna kobiet. Są to 
aspekty, na które szczególną uwagę zwróciła sama Viola Piekut. 
– Od lat tworzę dla kobiet i od lat tworzę z kobietami. Tak samo 
jest tym razem. Bardzo cenię sobie tę naszą kobiecą przestrzeń: 
dbałość o detale z takim zespołem osiąga wówczas najwyższe 
progi. To dla mnie bardzo ważne. Uważam, że nic nie tworzy tak 
spójnego efektu jak zdrowa, promienna, lśniąca skóra i kreacja, 
którą zakładamy, by celebrować ważne dla nas chwile.

Kreacja zza kulis
Kosmetyki i moda mają wiele wspólnych płaszczyzn. Tak jak 
projektant mody pieczołowicie dobiera tkaniny, kolory i for-
mułuje kształt kreacji, tak producent kosmetyków z dbałością 
zestawia ze sobą składniki, innowacyjne kompleksy i nuty zapa-
chowe. Piękna, zadbana skóra zasługuje na odpowiednią opra-
wę/strój.
– Styl i szyk Violi Piekut są bliskie mojemu sercu od dawna, dla-
tego też postanowiłam zaproponować współpracę, abyśmy 
mogły kompleksowo pomóc kobietom wydobyć ich naturalne 
piękno. Szybko się okazało, że podobnie myślimy i ważne są 
dla nas te same elementy, które prowadzą przede wszystkim 
do satysfakcji i zadowolenia kobiet. Jako ciekawostkę dodam, 
że Viola jako pierwsza mogła testować i oceniać przygotowane 

próby kosmetyków – mówi Daria Prochenka, współzałożycielka 
i prezes Clochee.

Naturalne piękno i spektakularny efekt
Clochee by Viola Piekut to dbałość o każdy detal, piękne, ele-
ganckie i przyjazne środowisku opakowania, a przede wszyst-
kim starannie wyselekcjonowane i efektywne w pielęgnacji 
składniki. To linia stworzona z myślą o kobietach, którym zależy 
na efekcie zdrowej, promiennej i muśniętej słońcem skóry.

Wonder tan
Dzięki brązującej piance do ciała i twarzy twoja skóra może 
być muśnięta słońcem zawsze wtedy, kiedy tego zapragniesz.  
W ciągu kilku godzin zawarty w piance brązujący, naturalny 
DHA (dihydroksyaceton) wraz z ekstraktem z bursztynu, za-
pewnia naturalną i zdrową opaleniznę. Z kolei wzmacniające 
prebiotyki, kompleks z alg i woda termalna zadbają o nawilżenie 
i wygładzenie twojej skóry.

Wonder glam
Potrzebujesz szerokiego spektrum działania i natychmiastowe-
go efektu? Dzięki opalizującemu kremowi do twarzy masz to  
w zasięgu ręki. Zagwarantuje ci on, jędrną i sprężystą skórę 
pełną naturalnego blasku! Opalizująco-rozświetlająca mika 
oraz ekstrakt z kwiatu porcelanowego zapewnią świetlistość  
i promienność cery, a unikalny i ekskluzywny wyciąg ze szwaj-
carskiego wina lodowego zadba o wygładzenie i napięcie.  
Ta lekka i nawilżająca formuła kremu bogatego w antyoksydan-
ty idealnie sprawdzi się na co dzień jako baza pod makijaż.
Oba produkty, podobnie jak modowe projekty Violi dbają o pięk-
no chwili, dodają kobietom blasku, wpływają na pewność siebie.
foto: Alexey Pilipenko

Z
D

R
O

W
IE

 I
 U

R
O

D
A

76 



Panie Doktorze, 
W ostatnim czasie sporo przytyłam, chciałabym się pozbyć 
nagromadzonej tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha oraz 
ujędrnić uda. Jaki zabieg będzie dla mnie najlepszy? Czy jest 
jedna konkretna metoda, która pozwoli popracować nad 
tymi obszarami?
Jolanta

Pani Jolanto, istnieje szereg technologii używanych zarówno 
do redukcji zbędnych kilogramów, jak i do ujędrniania skóry. 
Zdarza się, iż ciało potrzebuje pozbycia się nadmiaru tkanki 
tłuszczowej tylko w wybranej okolicy - brzucha, ud i innych.  
W przypadku miejscowo zlokalizowanej tkanki tłuszczowej  
do jej redukcji zlecane są zabiegi uszkadzające komórki tłuszczo-
we z wykorzystaniem np. fal radiowych, mikrofal, ultradźwię-
ków, niskich temperatur - kriolipolizy, lipolizy laserowej i iniek-
cyjnej. W celu poprawy mikrokrążenia i ujędrnienia skóry zleca 
się zabiegi takie jak karboksyterapia oraz fale radiowe, które 
można łączyć z radiofrekwencją mikroigłową czy też zabiegi 
masażu próżniowego, który działa na poprawę krążenia oraz 
może przyspieszyć procesy metaboliczne. Najlepsze rozwiąza-
nie problemów z tkanką tłuszczową i modelowaniem sylwetki 
to podejście  holistyczne łączące w sobie odpowiednie odżywia-
nie, regularny wysiłek fizyczny i terapie medycyny estetycznej.

Pozdrawiam dr n.med. Piotr Zawodny

Doktorze,
czerwone policzki to mój problem. Ilekroć wychodzę na ze-
wnątrz i wchodzę potem do ciepłego pomieszczenia, dosta-
ję rumieńców. Są bardzo czerwone i wyglądają niezdrowo. 
Co to za problem i jak mogę go leczyć?
Monika

Pani Moniko, podłożem problemu zaczerwienienia skóry twa-
rzy najczęściej są rozszerzone naczynia krwionośne. W celu 
diagnozy należy zaobserwować zależność, kiedy dochodzi do 
zaczerwienienia skóry oraz w jakich sytuacjach. Jeżeli Pani skó-
ra charakteryzuje się wrażliwością oraz delikatnością, a zaczer-
wienienie pojawia się przy gwałtownych zmianach temperatu-
ry, przy spożyciu alkoholu, gorących napojów, ostrych przypraw 
lub na skutek działania klimatyzacji - może stanowić to problem 
cery naczyniowej. W takim przypadku terapią z wyboru jest la-
seroterapia poprzedzona konsultacją i odpowiednią diagnosty-
ką. W leczeniu stosuje się lasery oraz IPL-e (impulsowe źródła 
światła) o odpowiednio dobranej długości fali tak, aby działa-
ły selektywnie na naczynia krwionośne i miały jak najmniejszy 
wpływ na otaczające je tkanki- tzw. selektywna fototermoli-
za. Zazwyczaj terapia naczyniowa wymaga kilku powtórzeń  
w zależności od nasilenia zmian. 

Pozdrawiam dr n.med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
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LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM (PRZY DEPTAKU)

OFERUJEMY OKULARY PROGRESYWNE, BIUROWE ORAZ JEDNOOGNISKOWE

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PROFESJONALNEGO BADANIA WZROKU 
PRZEZ DYPLOMOWANEGO OPTOMETRYSTĘ 

NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY W SZCZECINIE

NIETUZINKOWE OPRAWY MAREK TAKICH JAK: ETNIA BARCELONA, LIU JO, CALVIN KLEIN, ROBERTO CAVALLI, 
SWAROVSKI, SALVADORE FERRAGAMO, TIMBERLAND, MONT BLANC I WIELE INNYCH!

MANUFAKTURA WZROKU | SZCZECIN | CONCEPT STORE
UL. MONTE CASSINO 40 

TEL. 575-494-942
WWW.MANUFAKTURAWZROKU.PL
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GŁĘBOKIE WZRUSZENIE 
CANNES

„Blisko” Lukasa Dhonta to niezwykle poruszająca opowieść  

o przyjaźni dwóch 13-letnich chłopców. Léo i Rémi to prawdzi-

we bratnie duchy. Ich relację charakteryzuje ogromna zażyłość. 

Więź między chłopcami rozwija się bardzo gwałtownie, jednak 

nawet najsilniejsza przyjaźń w tak młodym wieku nie jest sta-

lowa. Bolesne plotki i presja rówieśników powodują, że Léo 

zaczyna się wycofywać i ranić najbliższego przyjaciela. Film 

opowiada o nauce przeżywania najtrudniejszych emocji, przez 

którą każdy z nas kiedyś musiał przebrnąć, o akceptacji swoich 

błędów oraz sztuce przebaczenia.

Szczecin, Kino na Zamku, 22 stycznia 2023 r. godz. 19:00

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE

NEO-NÓWKA TRADYCYJNIE 

Podobno pewnych imion nie można wzywać nadaremno.  

A Kabaret Neo-Nówka kiedyś jedno takie zawezwał i to przez 

telefon… Oj co się wtedy wydarzyło… Tym razem zapraszamy 

na najnowszy program Romana Żurka, Michała Gawlińskiego  

i Radosława Bieleckiego p.t. Tradycje Polskie! Podobno „Tradycja  

w narodzie rzecz święta" – czy aby na pewno? Jedno jest pewne 

– czeka Was duża dawka humoru i premierowe skecze, których 

nie znajdziecie w telewizyjnych programach czy w Internecie. 

"Tradycje Polskie" to gwarancja niezwykle udanego wieczoru. 

Czy po raz kolejny będzie kontrowersyjnie? Przekonaj się sam!

Szczecin, Teatr Letni, 20 sierpnia 2023 r. godz. 19.00

reklama
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WIELKA SENSACJA CANNES

Aftersun w reżyserii Charlotte Wells to kartka wyrwana z jej 

młodzieńczego pamiętniczka. Paul Mescal wraz z Frankie Corio 

to dziś już oficjalnie jeden z najbardziej poruszających duetów 

ojca i córki, jaki kiedykolwiek pojawił się na ekranie. Dzięki licz-

nym zabiegom zastosowanym przez Wells film trafia prosto  

w nasze najczulsze punkty. Z biernych obserwatorów staje-

my się czynnymi uczestnikami wakacyjnej wycieczki do Turcji 

i wraz z bohaterami odczuwamy zalewające fale zmiennych 

emocji towarzyszących w trudnym czasie dla ojca i nastoletnie-

go dziecka.

Szczecin, Kino na Zamku, 8 stycznia – 2 lutego 2023 r.

reklama
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SERCE PRZEPEŁNIONE  
SPOKOJEM W NIESPOKOJ-

NYCH CZASACH
Natalia Przybysz jesienią ubiegłego roku ruszyła w kolejną tra-

sę z albumem „Zaczynam się od miłości”. W repertuarze tra-

sy „Serce spokojne” nie zabraknie słynnych „Deserów”, czyli 

ważnych dla zespołu Natalii Przybysz utworów Kory i Maanam  

w odnowionych aranżacjach. Tym razem dźwięki mają za za-

danie otulić i ukoić słuchaczy. Nadchodzi dawka muzyki, która 

pozwoli nam na chwilę wyciszenia. Motywem przewodnim wy-

darzenia ma być bliskość. W ten sposób Natalia Przybysz prze-

łamie jesienno-zimową aurę i rozgrzeje nasze serca. 

Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza, 24 stycznia 2023 r. 

godz. 20.00
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CO WSPÓLNEGO MAJĄ 
ŚMIERĆ I ŚLEDŹ?

Jedno i drugie stanowi indywidualny debiut dla absolwentki 
szczecińskiej Akademii Sztuki, współczesnej artystki Klaudii 
Prabuckiej. Wystawa „Śmierć i śledź” to hołd dla zmarłej bab-
ci. Uczczenie pamięci i próba przepracowania trudnych emocji 
związanych z rodzinną tragedią. Klaudia nie byłaby sobą, gdy-
by w prezentowanych pracach zabrakło charakterystycznego 
dla jej twórczości humoru. A przecież najważniejsze w ciężkich 
momentach jest, aby nie zatracić samego siebie… O smutku, 
żałobie rodziny i przemijaniu Klaudia mówi omijając szerokim 
łukiem powszechne alegorie kruchości losu czy ponure, mo-
nochromatyczne barwy.

Szczecin, Trafostacja Sztuki, 16 grudnia 2022 r. — 26 lutego 
2023 r.

reklama
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JEDEN ŁYK DO ZAKOCHANIA

Ile razy w życiu mieliście ochotę poczęstować kogoś miksturą, 

która sprawi, że staniecie się dla niego całym światem? Łyk ta-

kiego napoju może doprowadzić do prawdziwego dramatu ser-

cowego lub… do niezapomnianej komedii. Gaetano Donizetti 

tworząc muzykę do opery „Napój miłosny” postanowił zmie-

szać te dwa odbiegające od siebie scenariusze. Tak właśnie 

powstał jedyny na świecie, skuteczny przepis na miksturę do 

zakochania. Szczecińska inscenizacja przenosi widzów do lat 

30. XX wieku na włoską prowincję, którą zamieszkują pechowy 

Nemorino, piękna Adina i przebiegły Dulcamara.

Szczecin, Opera na Zamku, 28 i 29 stycznia 2023 r.
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ZAPRASZAMY DO TAŃCA

Czym jest dotyk? Co skłania nas do dotyku? Co powoduje, że 
go pragniemy?  Dlaczego się go wstydzimy bądź obawiamy? Jak 
wiele odmian dotyku już znamy? A ile jeszcze czeka na odkry-
cie? Czy wszyscy odczuwamy go tak samo? „Dotyk za dotyk. 
Dansing.” ma za zadanie przywrócić ideę „tańca w parach”. 
Wspólny taniec, współodczuwanie i współgranie stanowią pod-
stawę tego wydarzenia. Jaką rolę przyjmą goście, kiedy zawi-
tają na dansingu? Szampańska zabawa, feeria barw i taneczny 
sznyt, odblaski dyskotekowej kuli, trunki i przekąski to elemen-
ty spotkania na miarę roku 2023.

Szczecin, Teatr Współczesny, Premiera: 21 stycznia 2023 r. 
godz. 19.00

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE

SZUKAJ, A ZNAJDZIESZ

Minimalizm, biel w sztuce, kamuflaż, ukryty przekaz. Takie za-
gadnienia rozbudzą ciekawość wśród dzieci i młodzieży, zachę-
cą do odkryć i poszukiwań, w myśl hasła: „Ciekawość – pierw-
szy stopień do rozwoju". Formę „white-cube” przełamie druga, 
ukryta wystawa. Bądźcie uważni i poszukajcie tego, co ciężko 
zauważyć na pierwszy rzut oka… nawet w pozornie pustej prze-
strzeni. Ukryta wystawa nie tylko wprowadzi nieco urozmaice-
nia, ale będzie stanowiła świetny pretekst, aby poruszyć wiele 
ważnych tematów, takich jak ukryte potrzeby, wstyd, wyklu-
czenie i nietolerancja, ignorowanie problemów, poszukiwanie 
siebie oraz zakładanie masek... Projekt da dzieci w latach 6+  
i 11+.

Szczecin, TWORZĘ SIĘ w Domu Kultury „13 Muz", do 30 kwiet-
nia 2023 r.

reklama



KAMIENICA LOITZÓW W SZCZECINIE



Niezwykła Kamienica Loitzów 
KAMIENICA LOITZÓW TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH I NAJCENNIEJSZYCH ZABYTKÓW SZCZECINA. ZNAJDUJE SIĘ W DOL-

NEJ CZĘŚCI STAREGO MIASTA, PRZY ULICY KURKOWEJ 1. BUDYNEK TEN TO UNIKATOWY PRZYKŁAD MIESZCZAŃSKIEJ REZY-

DENCJI Z PRZEŁOMU GOTYKU I RENESANSU. OBIEKT PRZYCIĄGA WZROK. NIE KAŻDY WIE, ŻE SKRYWA TEŻ WIELE INTERESU-

JĄCYCH SEKRETÓW.

Kamienicę wybudowano w XVI wieku na polecenie Loitzów. 
Była to jedna z najbogatszych rodzin w Szczecinie. Kupcy i ban-
kierzy. Znani byli m.in. w Wielkiej Brytanii, Skandynawii czy na 
Półwyspie Iberyjskim. Prowadzili rozległe interesy w całej Euro-
pie. Zajmowali się m.in. handlem solą i śledziami. Inwestowali  
w domy, spichlerze, posiadłości ziemskie. Zakładali banki i kan-
tory. Jedną z ich działalności dodatkowych było użyczanie poży-
czek na procent. 

Rodzina bankierów i bankrutów 
Twórcy wielkiego domu handlowego i bankierskiego, znanego 
obecnie pod nazwą Kamienica Loitzów, należeli do lokalnej eli-
ty. Byli zamożną, szanowaną rodziną. Zasiadali w Radzie Miej-
skiej. Poza tym, byli burmistrzami Szczecina. Zasłynęli wierną 
służbą na książęcym dworze Gryfitów. Co więcej, do ich klien-
tów należeli nawet Jagiellonowie! Niestety pewnego dnia los się 
od nich odwrócił. Spotkał ich finansowy krach. 
–  Udzielili pokaźnej pożyczki elektorowi brandenburskiemu 
Joachimowi II Hektorowi oraz polskiemu królowi Zygmuntowi 
Augustowi na rozbudowę floty morskiej. Po ich śmierci, nie mo-
gąc wyegzekwować spłaty długów, ogłosili upadłość w 1572 r. 
i po kryjomu opuścili Szczecin, udając się do Polski – informuje 
strona visitszczecin.eu. Uciekli nocą. Do ich bankructwa przy-
czyniły się też rewolucja cen i deficytowy handel ze Śląskiem. 
Podobno ich upadek zachwiał gospodarką rynkową ówczesnej 
Europy na kilkadziesiąt lat.

Cukiernia oraz liceum
Po bankructwie i ucieczce Loitzów do Polski, budynek przejęli 
książęta pomorscy. Następnie dom został siedzibą radcy Ro-
senhanda. Był to zaufany Karola Gustawa, późniejszego króla 
Szwecji. W XVIII wieku kamienicę przejęła szwajcarska rodzina 
Dubendorf. Następnie w obiekcie działała cukiernia. W XIX wie-
ku rezydencja stała się kamienicą czynszową. Podczas II wojny 
światowej budynek uległ częściowemu zniszczeniu. 
Obiekt podniesiono z gruzów w latach 50. XX wieku. Był to po-

dobno pierwszy po wojnie całkowicie odbudowany zabytkowy 
budynek w mieście. Z czasem przywrócono kamienicy też rene-
sansowy blask. W jej wnętrzach później zaczęło działać liceum 
plastyczne, które mieści się tam do dziś. Budowla odzyskała ży-
cie. Szkoła jest otwarta dla zwiedzających. Można w niej podzi-
wiać m.in. prace lokalnych artystów. Warto zwrócić też uwagę 
na wyjątkowe cechy dawnego domu Loitzów.

Detale i tajemnice 
Obiekt znajduje się w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków. Ka-
mienica Loitzów wyróżnia się bardzo ciekawą architekturą!  
To przykład dawnego budownictwa mieszczańskiego. Zdobie-
nia na budynku przywodzą zaś na myśl pobliski Zamek Książąt 
Pomorskich. Tak miało być. Twórcą obiektu był prawdopodob-
nie nadworny budowniczy Gryfitów. 
Kamienicę wyróżnia bogata dekoracja fasady. Poza tym, skośne 
okna na klatce schodowej, czyli wieży. Prócz tego, kamienny 
relief. To płaskorzeźba „Nawrócenie św. Pawła”. Nawiązuje ona 
swą tematyką do przejścia Loitzów na luteranizm. Jednak to 
kopia.  –  Oryginał, pochodzi z warsztatu Schencka Bethe i eks-
ponowany jest w Muzeum Narodowym przy ul. Staromłyńskiej 
– podpowiada strona visitszczecin.eu.
Budowla powstała w XVI wieku, ale później wielokrotnie ją prze-
budowywano. W środku jest podobno wiele sekretnych miejsc. 
Rzekoma kamienica ma też połączenie z zamkiem. Mówi się, 
że z budynku do dawnej siedziby książąt pomorskich prowadzi 
podziemne przejście. Niestety, nie udało się go odnaleźć. 
Kamienica Loitzów jest bohaterką wielu ciekawych legend  
i opowieści. Do tej pory nie wszystkie sekrety budowli zostały 
odkryte. Ta architektoniczna perełka pobudza jednak wyobraź-
nię. Warto się nią zainteresować bliżej. Ten obiekt może nas 
jeszcze nie raz zaskoczyć!

autor: Karolina Wysocka/ źródła: zabytek.pl, visitszczecin.eu, 
szczecin.naszemiasto.pl, wikipedia.org, pomorzezachodnie.
travel/foto: Wikipedia
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URSZULA I SPÓŁKA
SPRZATANIE MIESZKAN, 
DOMÓW I BIUR 

WWW. URSZULAISPOLKA .PL

731 956 551

Nowe usługi:

Od dziś, tylko u Nas. 
Zapraszamy!"

Ekologiczne sprzątanie bez detergentów 
profesjonalną parownicą Karcher SG4/4�

Mycie tarasów, 
pol-bruków, 
klinkierów, płyt 
chodnikowych 
profesjonalną
myjką spalinową 
Karcher HD 7/200



Recenzje filmowe
CIEKAWE TO „SPOTKANIE” NA JEDNEJ STRONIE. PRESTIŻOWEJ OCENIE PODDAJEMY TYM RAZEM DŁUUUUGO WYCZEKIWANY 

SEQUEL „AVATARA” ORAZ NIESPODZIEWANY SPIN-OFF „RODZINY ADDAMSÓW”. OBIE PROPOZYCJE TO BEZ CIENIA WĄTPLI-

WOŚCI WIZUALNE ARCYDZIEŁA WIELKICH MISTRZÓW WSPÓŁCZESNEGO KINA – JAMESA CAMERONA ORAZ TIMA BURTONA. 

NIEPOKOJĄCE CIENIE KŁADĄ SIĘ JEDNAK NA NARRACJI OBU OBRAZÓW…

„Avatar: Istota wody”
scenariusz i reżyseria: James Cameron

Projekt „Avatar” to arcydzieło samo w sobie: od pomysłu (stwo-
rzenie fikcyjnego świata, a nawet jego języka) przez sferę wi-
zualną, technologiczną, przez aktorstwo, po promocję i PR (no  
i zyski). Znów wspaniałym doświadczeniem stało się pełne za-
tracenie i próba zrozumienia niezwykłego świata ludu Na’vi. 
Każdy kadr z Pandory, zarówno leśnej jak wodnej, to przemyśla-
ne dzieło sztuki. Niestety poza wizualnym orgazmem film roz-
czarowuje. Na planetę wracają źli „ludzie z nieba” (czyli My) – 
ich celem są nie tylko cenne minerały, ale także… zemsta. Efekt: 
za dużo ognia w tej wodzie! Myślałem, że nastąpił błąd w pod-
tytule i mowa tu o „Istocie wojny”, a nie „Istocie wody”. Pierw-
sza część „Avatara” pełna była niespotykanych dotychczas  
w komercyjnym kinie mądrości oraz subtelnego moralizator-
stwa (ekologia, szacunek, honor, ale też potępienie ludzkiej 
chciwości i egoizmu). Druga część to – obok sprawdzonych wi-
zualnych czarów – zwrot w kierunku bezmyślnych napierdala-
nek. Mam wrażenie, że batalistyczne sceny zajmują więcej niż 
połowę filmu. Zamiast zapowiadanego kojącego błękitu raj-
skiej laguny ekran wypełnia czerwień krwi i ognia. Rzecz ratują 
szczątki narracyjnej subtelności – to pochwała siły rodzinnych 
więzi, miłości i przyjaźni (poruszający wątek związku Na’vi  
z klanu Metkayina z olbrzymimi tulkunami). Nie udało się tym 
razem uniknąć patosu, który wylewa się (nomen omen) hekto-
litrami. Jak krew z nosa cedzi się za to humor, lekkość dialogów  
i sytuacji. Mimo ogromu efektów specjalnych to także wspania-
łe aktorskie kreacje (przez technologię może właśnie trudniej-
sze). Ciekawym zabiegiem jest oddanie znacznej części ekranu 
„młodzieży” – to wspaniałe role młodych aktorów: Sigourney 
Weaver (Kiri), Jamie Flatters (Neteyam), Britain Dalton (Lo’ak) 
oraz Jack Champion (Pająk). Nie znaczy to, że „stara” gwardia – 
Sam Worthington (Jake Sully) i Zoe Saldana (Neytiri) – zawiodła, 
wręcz przeciwnie. W ciałach Na’vi znakomicie odnaleźli się tak-
że nowicjusze z Kate Winslet (Ronal) i Cliffem Curtisem (Tono-
vari) na czele. Mimo fabularnych wtop już niecierpliwie czekam 
na zapowiadaną na 2024 rok trzecią podróż na Pandorę (4/6). 

„Wednesday”,
reżyseria i produkcja: Tim Burton (oraz James Marshall, Gan-
dja Monteiro) 

Niecierpliwe czekam także na kolejny sezon „Wednesday”. Se-
rial Netflixa wskrzesza (sic!) nieco już zapomnianą mroczną 
rodzinę Adamsów. Twórcy serialu, Alfred Gough i Miles Millar, 
powołali na pierwszy plan córkę Adamsów – tytułową Wednes-
day. Rzecz dzieje się w przypominającej potterowski Hogwart 
Szkole dla Dziwolągów Nevermore. I tu dylemat – czy to narra-
cyjna pułapka czy szansa. Całość ma momentami familijny cha-
rakter (tzw. film młodzieżowy), co nie pozwala na „ostrzejsze” 
pociągnięcia. To jednocześnie zmusiło do okraszenia fabuły 
stosowną lekkością, by nie rzecz finezją (oczywiście czarną), 
zamiast tandetnymi strachami typowymi dla horrorów kla-
sy C. Dzięki temu, mimo trupiej aury, serial jest… (zabrzmi to 
głupio) przyjemny w odbiorze. Albo inaczej – oglądałem go po 
północy i się nie bałem. Zresztą to chyba ta unikalna umiejęt-
ność Tima Burtona (reżyser 4 odcinków oraz producent całości) 
i typowa dla Jego twórczości zrównoważona hybryda: horror, 
kryminał, dramat rodzinny oraz komedia (także romantyczna) 
w jednym. Jest także wszystko co potrzeba wciągającemu seria-
lowi – historia, zagadka, trupy, potwór, zdrady, miłość (…). Mało 
tego, udało się niemal do ostatniego odcinka tak zagmatwać 
opowieść, że nie wiadomo kto zabił vel kto jest potworem. Za-
brakło niestety tego co jest siłą „Avatara” czy wspomnianego 
„Harrego Pottera”: korzenie świata „Wednesday” są… zakopa-
ne bardzo płytko, a i jakość gleby nienajlepsza. Jestem za to do 
bólu zakochany w postaci Wednesday – sarkastyczna, przebie-
gła, zimna, arcyasertywna. Mistrzowsko wcieliła się w nią Jenna 
Ortega. Aktorskich popisów tam zresztą bez liku, wymienianie 
wymagałoby podanie niemal pełnej obsady zarówno młodych 
jak i „gościnnych” aktorów. Wspomnieć na pewno trzeba o se-
niorach Addams – przepyszni Catherine Zeta-Jones (Morticia)  
i Luis Guzmán (Gomez) oraz o udziale Christiny Ricci, znanej z fil-
mowego wcielenia Wednesday (1991). Ten serial to także absolut-
nie genialna scenografia, kostiumy i charakteryzacja (i to w 2D). 
Całości towarzyszy znakomita muzyka oraz dźwięki (6/6). 
autor: Daniel Źródlewski
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Solidarność w rytmie hip hopu
BRAWUROWO ZREALIZOWANY I ZAGRANY MUSICAL POLITYCZNY „1989” TO WSPÓLNA PRODUKCJA GDAŃSKIEGO TEATRU 

SZEKSPIROWSKIEGO I TEATRU IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE. SPEKTAKL, KTÓRY OPOWIADA O SOLIDARNOŚCI 

(LIBRETTO OPARTO O NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Z TEGO FRAGMENTU NASZEJ HISTORII, M.IN. STRAJKI Z 1980 ROKU, POROZU-

MIENIA SIERPNIOWE, STAN WOJENNY, INTERNOWANIE LECHA WAŁĘSY) INSPIROWANY JEST STRUKTURĄ AMERYKAŃSKIE-

GO MUSICALU „HAMILTON”. PODOBNIE JAK TAM, TAKŻE I TUTAJ W WARSTWIE MUZYCZNEJ DOMINUJE HIP HOP I RAP. AUTO-

REM MUZYKI DO „1989” JEST KOMPOZYTOR, A TAKŻE JEDEN Z NAJLEPSZYCH POLSKICH PRODUCENTÓW HIP HOPOWYCH  

W POLSCE ANDRZEJ „WEBBER” MIKOSZ.

Jak trafiłeś do tego projektu? Jak to się zaczęło?
Do projektu trafiłem poprzez zaproszenie od Kasi Szyngiery 
– reżyserki „1989”. Chwilę później poznałem się z resztą ekipy 
– z Marcinem Napiórkowskim i Mirosławem Wlekłym, którzy 
wprowadzili mnie w swój pomysł na „1989”. Pierwsze piloty, 
które miałem okazję usłyszeć, zdawały się potwierdzać moje 
największe obawy odnośnie tego rodzaju projektu – czy nie bę-
dzie to kolejna nie najszczęśliwsza próba przeniesienia rapu na 
deski teatru, oraz czy uda nam się wynieść to na dobry poziom. 
Spodobała mi się jednak energia płynąca od nich i postanowi-
łem zaryzykować.
Najtrudniej było zacząć, początkowe mariaże muzyczno-tek-
stowe nam nie wychodziły najszczególniej, podszedłem bardziej 
koncepcyjnie do sytuacji i zaproponowałem, by utworem flago-
wym Wałęsy, z racji jego zawodu, nawiązać do stylistyki old-
schoolowych beatów, do których b-boye zwykli tańczyć electro 
i taką propozycję muzyczną przedstawiłem reszcie. Marcin pod-
chwycił ten koncept, zgłębił klasykę – 2 Live Crew, Grandmaster 
Flash, Run D.M.C., napisał w tej stylistyce i tak powstał pierwszy 

utwór do tego musicalu. Nadmienię jeszcze, że w międzyczasie 
udało mi się przekonać ekipę, by dołączył do grona redakcyjne-
go raper Bober – wielokrotny zwycięzca bitew freestylowych  
w Polsce, który poza redakcją tekstów, czuwał nad aktorskim 
ich wykonaniem i sprawdził się w tej roli doskonale. 

Skąd czerpałeś inspiracje w trakcie komponowania muzyki? 
Robiłeś risercz historyczny, czy miałeś już narzucone przez 
reżyserkę tematy? 
Jeżeli chodzi o tematykę utworów, to ta była narzucona od 
grona redakcyjnego. Często rozmawialiśmy o tych utworach, 
próbowałem uchwycić z tych rozmów jakiś zarys emocjonalny, 
jaki powinien towarzyszyć danej piosence. Ja z kolei starałem 
się swoją muzyką, lub też w nawiązaniach w niej zawartych, in-
spirować grono piszące tekst, i w ten sposób wypracowaliśmy 
sobie tzw. „workflow”. Czasem bywało też tak, że padały mu-
zyczne inspiracje od ekipy tworzącej, a ja starałem się odnieść 
na swój sposób, do ich pomysłów. K
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W kwestii prac badawczych do tego projektu, to tę pracę wy-
konała Kasia Szyngiera z Marcinem Napiórkowskim i Mirosła-
wem Wlekłym – oni przeprowadzali wywiady z bohaterami tego 
spektaklu, gromadzili źródła. Ja już bazowałem na tym, co otrzy-
małem od nich. Próbowałem ten świat przełożyć na świat mu-
zyczny. Zależało mi bardzo na tym, żeby zarówno w tekście, jak 
i muzyce pojawiało się trochę mniej lub bardziej oczywistych 
nawiązań do muzycznej sceny, kultury. Duże „propsy” tu ślę do 
Marcina Napiórkowskiego, który się uparł, że to napisze, ale też 
za jego otwartość i uważność w tej kwestii i pokorę w przyjmo-
waniu bardzo wielu, często gorzkich uwag. Z każdym tekstem 
widać było jego ewolucję w tej materii – miałem co raz mniej 
uwag albo nie było ich wcale.

To nie jest Twoja pierwsza praca w teatrze, stworzyłeś mu-
zykę m.in. do „Balu Manekinów” w szczecińskim Teatrze 
Polskim. Czym ten rodzaj komponowania różni się od tego 
czym zajmujesz się na co dzień. Myślałeś kiedykolwiek, że 
będziesz tworzył na potrzeby teatru?
Tak, to prawda. Zrobiłem też muzykę do spektaklu „Tschick”  
w reżyserii Marka Gierszała, również dla Teatru Polskiego  
w Szczecinie. Odpowiadając na drugą część pytania, to nie, nie 
myślałem, że kiedykolwiek będę robił coś dla teatru, ale kiedy 
zaczynałem moją zabawę z muzyką, to nie wyobrażałem so-
bie się, że osiągnę choćby 10% tego, co udało mi się osiągnąć,  
a jakby ktoś mi powiedział, że 20 lat później będę współtworzył 
musical, to uznałbym, że ów delikwent porusza się po wysoce 
abstrakcyjnym strumieniu świadomości. Jeżeli chodzi o różni-
ce w pisaniu muzyki, to za wiele ich nie ma, dla mnie istotne 
w tworzeniu jest to, że widzę w tym jakiś sens, cel. To było też 

dla mnie superważne we współpracy z Adamem (Łoną) – gdzie 
oprócz poczucia, że robię muzykę i się rozwijam, odnosiłem 
wrażenie, że przekazuję w tym to „coś więcej”, sens.

Musical w rytmie hip hopu, rapujący aktorzy. Na czym po-
lega fenomen hip hopu, że tak świetnie się sprawdza w te-
atralnym wydaniu? 
Trudno mi ocenić, czy w każdym przypadku to wypada świetnie. 
Sam rap, o ile zrobiony jest dobrze, jest bardzo otwartą formą 
– narzędziem, które może przyczynić się do wzmocnienia komu-
nikatu, albo usprawnienia samej komunikacji w różnych prze-
strzeniach, również w języku teatru.

„1989” opowiada o najważniejszym momencie we współ-
czesnej historii Polski. Byłeś wtedy dzieckiem. Jak pamię-
tasz tamten czas? Jak spostrzegasz tamte wydarzenia teraz, 
z punktu widzenia dorosłej osoby a także artysty mieszkają-
cego w obecnej Polsce?
Mój tata zawsze był żywo zainteresowany sytuacją społeczno-
-polityczną w naszym kraju. Myślę, że po nim odziedziczyłem 
to zainteresowanie. Tamten czas pamiętam mgliście, pamię-
tam pochody pierwszo majowe, pamiętam późniejsze wyda-
rzenia – debatę Lecha Wałęsy z Aleksandrem Kwaśniewskim, 
studio telewizyjne goszczące niezwykle młodych wówczas po-
lityków – Donalda Tuska, braci Kaczyńskich, Korwina-Mikkego.  
Z perspektywy czasu, a zwłaszcza w ujęciu obecnej sytuacji 
geopolitycznej w naszym sąsiedztwie, myślę, że udało nam się 
dokonać czegoś niewiarygodnie wyjątkowego, nie zapominając 
przy tym, że na wielu płaszczyznach ten sukces był dla wielu 
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reklama

gorzkim, kosztownym doświadczeniem, to jednak był to nasz 
zbiorowy sukces i moglibyśmy być z tego tytułu bardziej dumni. 
Może jeszcze przyjdzie na to czas.

Odnoszę wrażenie, że artyści u nas są podzieleni co do te-
matyki, którą porusza w swojej twórczości. Mam na myśli 
ludzi związanych z muzyką, ale też z teatrem. W przypadku 
polityki to trzeba poruszać takie tematy czy raczej nie? 
Każdy powinien podejmować tematy zgodnie z własnym su-
mieniem. Wielokrotnie spotykałem się z głosami, że to przede 
wszystkim artyści powinni zabierać głos w takich sytuacjach, 

często to słyszę od osób, które prowadzą swoje biznesy i z oba-
wą przed utratą części klientów sami nie podejmują żadnego 
czynnego zaangażowania. Niestety, ten pozorny komfort jest 
naszą zgubą. Nie odkryję raczej Ameryki twierdząc, że bez ko-
lektywnego zaangażowania i poniesienia kosztów za tym idą-
cych, żadnego przełomu by nigdy nie było.

Wasz spektakl odnosi sukcesy. Nie tylko chwalą go krytycy, 
ale przede wszystkim publiczność. Jak się z tym czujesz? 
Powoli to do mnie dociera, choć prawdę powiedziawszy nadal 
jeszcze nie dowierzam, że to się udało. Cieszę się, że miałem 
okazję współtworzyć ten projekt. Dzięki niemu poznałem wielu 
wspaniałych ludzi – całą ekipę z pokoju 112 - kocham i pozdra-
wiam.

Na koniec, według Ciebie, dlaczego warto obejrzeć „1989”?
Na „1989” warto się moim zdaniem wybrać dlatego, że opowia-
da o naszej najnowszej historii w dość nietypowej formie, poru-
sza też kwestie dotyczące tamtych czasów, których na próżno 
szukać w dotychczasowej narracji.
Polecam wybrać się w podróż do 1989 roku z świetną ekipą ak-
torsko-taneczną, jak ta ze „Słowaka”, takiego który umeblowała 
Milena Czarnik (scenografia), oświetliła Paulina Góral, przypra-
wiła o ruch Basia Olech (choreografia) i wyreżyserowała Kasia 
Szyngiera. Teksty do utworów napisali: Marcin Napiórkowski, 
Patryk Bobrek (Bober), Łona i Antek Sztaba.

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Aneta Dolega / foty ze spektaklu: Bartosz Barczyk
portret Andrzeja „Webbera” Mikosza: Remigiusz Pilawka





Nagrody Business Clubu wręczone 
FOTO: ALICJA USZYŃSKA

W karnawałowej aurze w hotelu Marriott odbyła się już 21 
edycja Gali Biznesu. Była to także okazja do wręczenia nagród 
wyróżniającym się przedsiębiorstwom oraz odznaczeń hono-
rowych dla ludzi kultury i sportu. Pośród gości nie zabrakło 
włodarzy miasta i regionu, pojawił się także Marszałek Senatu 
– Tomasz Grodzki. Galę uświetnił występ aktorów Teatru Pol-
skiego.  im

ROMUALD I BEATA GRZYWACZ, ROBERT I BEATA 
KRÓL, LILIANA BOGACKA, JERZY BOGACKI, 
WIESŁAWA   KOPERKIEWICZ I LESZEK KOPERKIEWICZ

BOGUMIŁ ROGOWSKI, KATARZYNA KOTFIS, 
MAŁGORZATA WOŹNIAK, ROBERT WOŹNIAK, 
ANDRZEJ FOGTT, DARIUSZ ZARZECKI

ANETA BŁADYKO, ROBERT KORNECKI

BOGUMIŁ ROGOWSKI, STANISŁAW 
WZIĄTEK Z MAŁŻONKĄ I ANDRZEJ FOGTT

EWA I KRZYSZTOF BROK

ADAM OPATOWICZ, PIOTR KRZYSTEK, 
BOGUMIŁ ROGOWSKI, ZBIGNIEW 
BOGUCKI, OLGIERD GEBLEWICZ

BOGUMIŁ ROGOWSKI, KATARZYNA 
KOTFIS, DARIUSZ ZARZECKI

BOGUMIŁ ROGOWSKI, ELŻBIETA 
MAMOS I LESZEK MAMOS

DOMINIKA SMETAK-KRÓL, TOMASZ 
GRODZKI, MARTIN SMETAK

HENRYK KOŁODZIEJ Z MAŁŻONKĄ 
ORAZ TOMASZ GRODZKI Z MAŁŻONKĄ
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JACEK JEKIEL
PATRYK ZBROJA, OLGIERD GEBLEWICZ

MAGDALENA I KLAUDIUSZ BOER SYLWIA RÓŻYCKA I KRZYSZTOF NIEWIROWSKI

MAŁGORZATA I PIOTR KRZYSTEK ZBIGNIEW BOGUCKI Z MAŁŻONKĄ

KORNELIUSZ PAWLIKOWSKI, BOGUMIŁ 
ROGOWSKI, MAGDA OLEJNIK, TOMASZ 
CHMIELEWSKI, RADOSŁAW KRUPECKI

PAWEŁ SZKUDLAREK, ANASTAZJA OLIJARNYK, 
TOMASZ FIUK, AGNIESZKA FIUK, ANGELIKA 
MANIKOWSKA HUBERT MANIKOWSKI

MAGDALENA BOER, KLAUDIUSZ BOER, KATARZYNA 
KOTFIS, PIOTR KOTFIS, DOMINIKA SMETAK - KRÓL 
MARTIN SMETAK, ROBERT WOŹNIAK

WALDEMAR JUSZCZAK, DONATA 
JUSZCZAK, MIKOŁAJ MARECKI I IZABELA 
MARECKA

MAREK KOTFIS, MICHAŁ JANICKI, STANISŁAW 
WZIĄTEK, WALDEMAR JUSZCZAK, BOGUMIŁ 
ROGOWSKI ANDRZEJ FOGTT

ZOFIA JANICKA, AGNIESZKA 
GEBLEWICZ, MICHAŁ JANICKI
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Premiera z mocą
FOTO: KAROLINA BORUTYŃSKA, BOGUSZ KLUZ

W Trafostacji Sztuki odbył się zorganizowany przez dealera 
BMW Bońkowscy, przedpremierowy pokaz futurystycznego 
SUV-a – BMW XM z hybrydowym napędem, masywną sylwet-
ką oraz mocą 653 KM. Wydarzenie rozpoczęło porywające 
przemówienie Angeliki Sawickiej, dyrektor zarządzającej BMW 
MINI Bońkowscy oraz wprowadzenie Pawła Wlazło, dyrektora 
sprzedaży BMW M Polska. Odsłonięcie samochodu poprzedził 
układ taneczny Replay Dance Studio, a sam model – szerzej 
przedstawili doradcy BMW M BMW Bońkowscy – Magdalena 
Młodożeniec-Kałduńska oraz Piotr Jarmużewski. ad

BMW BOŃKOWSCY: PIOTR JARMUŻEWSKI, TOMASZ CHMIELEWSKI, 
DARIUSZ BOŃKOWSKI, MAGDALENA MŁODOŻENIEC-KAŁDUŃSKA, 
ANGELIKA SAWICKA, MAGDA OLEJNIK, PAWEŁ ZĄBEK

ANGELIKA SAWICKA

KRZYSZTOF NIWIŃSKI, MAGDALENA 
MŁODOŻENIEC-KAŁDUŃSKA

BMW XM

GOŚCIE PRZEDPREMIEROWEGO POKAZU BMW 
XM W TRAFOSTACJI SZTUKI W SZCZECINIE

REPLAY DANCE STUDIO
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Wigilia z PIG-iem
FOTO: PIOTR BABCZYŃSKI

To Już kolejna impreza wigilijna zorganizowana przez szczeciń-
ską Północna Izbę Gospodarczą – jedną z największych orga-
nizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Impreza dobyła 
się w szczecińskim Novotelu na początku grudnia. Była świą-
teczna atmosfera, potrawy a i Mikołaj nie zawiódł przynosząc 
prezenty w postaci m.in. Honorowych Odznak Gryfa Zachod-
niopomorskiego, które otrzymało kilku lokalnych przedsiębior-
ców. ds

HANNA MOJSIUK, KRZYSZTOF OSIŃSKI
DARCZYŃCY AKCJI CHARYTATYWNEJ 
„ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”

AGNIESZKA ANDRYSZEK, KRZYSZTOF 
OSIŃSKI, HANNA MOJSIUK

PROF. JACEK WRÓBEL, DOROTA DŻEGA-
PIETRUSZKIEWICZ, MARCIN PAWŁOWSKI

PIOTR TOMASZEWICZ, ANNA 
BAŃKOWSKA, STANISŁAW WZIĄTEK

ANNA BAŃKOWSKA, JUSTYNA 
OSUCH-MALLETT, HANNA MOJSIUK DARIUSZ WIECZOREK, PIOTR KRZYSTEK
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Kulturalnie o finansach
FOTO: ALLICJA USZYŃSKA

Jak rozmawiać o pieniądzach zaprezentowali klienci Niezależ-
nego Domu Maklerskiego oraz partnerzy Mount Tfi. Spotkanie 
dotyczyło najnowszych trendów na rynku finansowym oraz 
walutowym. Partnerami merytorycznym byli Michał Ferenc 
Mount Tfi opowiadający o swoim autorskim projekcie inwesty-
cyjnym oraz Jacek Maliszewski Główny Ekonomista Niezależ-
nego Domu Maklerskiego przedstawiający strategię jak zarzą-
dzać ryzykiem walutowym w firmie. Spotkanie zakończyło się 
spektaklem teatralnym znanego szczecińskiego aktora Micha-
ła Janickiego. ds

GRZEGORZ GURBIN

 JAKUB JESIONEK, MICHAŁ FERENC, DOROTA 
ROSZKOWSKA -GALANT I MARCIN GALANT

ŁUKASZ MARTYNIAK, PATRYCJA 
PIASECKA, PAWEŁ ADAMCZYK

MICHAŁ JANICKI, BARBARA 
GRELA, MAREK JAROSZ

JAROSŁAW TOMCZYK, JACEK 
MALISZEWSKI, ADAM KAMOLA

JAN I MARIA OSIŃSCY,  
MARCIN BARAN 

MONIKA KUBACKA, ZOFIA 
JANICKA, MARIA BÓR

MIKOŁAJ MOTZ, ADAM KAMOLA, 
ŁUKASZ PIECZYŃSKI, PAWEŁ 
RECZULSKI, AGATA JAROSZKIEWICZ.
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Szczupak 2022
FOTO: AKK

Szczeciński oddział Gazety Wyborczej już po raz kolejny przy-

znał swoje nagrody – Szczupaka. Jej laureatów wybierają czy-

telnicy oraz cały zespół redakcyjny. W tym roku (po dwuletniej 

przerwie spowodowanej pandemią) uroczysta gala odbyła się 

tuz przed świętami Bożego Narodzenia w Teatrze Małym na 

Deptaku Bogusława. ds

REDAKTOR NACZELNY SZCZECIŃSKIEJ GAZETY WYBORCZEJ 
JERZY POŁOWNIAK I POSŁANKA KATARZYNA KOTULA

SZCZECIŃSKA LIGA SUPERBOHATERÓW

IGOR PODESZWIK

TATIANA OMELCHUK, KATERINA 
ZAVIZHENETS – PREZESKA 
STOWARZYSZENIA MI-GRACJA, IULIIA 
SHARKEVYCH I VIKTORIIA POKROVSKA

JERZY POŁOWNIAK I 
KRZYSZTOF JĘDRZEJOWSKI

NAGRODĘ OTRZYMUJE 
BARBARA IGIELSKA – DYREKTOR 
ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH

JOLANTA KOWALEWSKA, JERZY 
POŁOWNIAK I JAKUB SKRZYWANEK 
– DYREKTOR ARTYSTYCZNY TEATRU 
WSPÓŁCZESNEGO

STANISŁAW RUKSZA – 
DYREKTOR TRAFOSTACJI 
SZTUKI
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LISTA DYSTRYBUCJI

GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewi-
cza 28/U1
Aesthetic Dent Tutak ul. Wyspiańskiego 7
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Baromed ul Przestrzenna 4
Centrum Rehabilitacji Duet  al. Wojska 
Polskiego 70
Centrum Medyczne Słowik  
ul. Kaszubska 59
Centrum Medyczne Słowik ul. 5 lipca 11
Dental Art ul. Śląska 9a
Dental Implant Aesthetic Clinic  
ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dental Service ul. Niedziałkowskiego 25
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 
2 L/1
Dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna 
Estetyczna ul. Kusocińskiego 12/lu3
ESTETIC Klinika Zawodny  ul. Ku 
słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. 
Ostrawicka 18
Forte Vite ul. Europejska 35/LU3
Fizjopomoc ul. Witkiewicza 61
Excelmed ul. Kopernika 6/2
Gabinety Dr Żółtowski al. Powstańców 
Wielkopolskich 79
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 
3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
GDG Aesthetics Club Jagiellońska 81/1
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Klinika Dr Stachura ul. Jagiellońska 87
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Medicus  pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Optegra ul. Mickiewicza 138
Ortho Expert ul. Jagiellońska 87B
Perładent - Gabinet Stomatologiczny  
al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz  
ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał 
Rudziński ul. Śląska 5/2
PP Estetyczna ul. Żupańskiego 6/1
Reha Team ul. Elżbiety 3, Mierzyn
ST Medical Clinic  
ul. Kwiatkowskiego 1/26
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielko-
polska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa  
ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Synergia Centrum Psychoterapii & 
Coachingu ul. Emilii Plater 7c/16
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103

HOTELE
Courtyard by Marriott Brama Portowa 2
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75 
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50 
Hotel Grand Park ul. Słowackiego 18
Hotel Grand Focus ul. 3 Maja 22
Hotel Focus ul. Małopolska 23
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13 
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10 
Moxy Szczecin City Brama Portowa 2
Willa Flora ul. Wielkopolska 18

KANCELARIE
Przemysław Manik – kancelaria adwo-
kacka ul. Kr. Korony Polskiej 3
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwo-
kaci i radcowie  ul. Panieńska 16  
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka 
ul. Felczaka 11 
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwo-
kacka  ul. Bogusława 5/3 
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwo-
kacka ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria 

adwokacka ul. Wyszyńskiego  14 
Licht Przeworska – kancelaria adwokac-
ka ul. Tuwima 27/1 
Mariusz Chmielewski kancelaria adwo-
kacka ul. Odzieżowa 5  
Kancelaria Notarialna al. Jana  
Pawła II 22 
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kance-
laria adwokacka ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - 
kancelaria notarialna al. Jana Pawła II 17 
Kancelaria Notarialna Małgorzata Posy-
niak ul. Józefa Piłsudskiego 20
Kancelaria Prawna Kamil Zieliński ul. 
Narutowicza 11/14
Kancelaria Radców Prawnych Brzeziń-
ski, Gregorczyk ul. Swarożyca 15A/3
Kancelarie Adwokackie Łyczywek  
ul. Krzywoustego 3
Kancelaria Adwokacka Krzysztof Tumie-
lewicz al. Bohaterów Warszawy 93/5
Waldemar Juszczak – kancelaria adwo-
katów i radców al. Niepodległości 17 
Zbroja Adwokaci ul. Przestrzenna 11/4
WGO Legal Wiszniewski, Gajlewicz, Oryl 
- radcowie prawni ul. Felczaka 16/1

KAWIARNIE
Artetamina  ul. Rayskiego 21
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska 
Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Coffee Costa  GK Kaskada
Coffee Costa  CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Columbus Coffe al. Wojska polskiego 50
Columbus Coffe  ul. Rayskiego 23/2a
Columbus Coffe  ul. Krzywoustego 16
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Era Kawy ul. Grodzka 18
Fanaberia Deptak Bogusława 
Fit Cake ul. Śląska 5/1
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego  4  
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatow-
skiego 2
Orsola ul. Przestrzenna 4
Przystań na kawę ul. Rayskiego 19
Nad Piekarnią cafe & bistrot ul. Krzywo-
ustego 15/U3
Vanilla Cafe&Restaurant al. Wyzwole-
nia (Galaxy)
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
Starbucks ul. Wyszyńskiego 1
Starbucks CH Galaxy
Świtiaź al. Wyzwolenia 12-14

MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi,  
Suzuki Ustowo 56 
BMW i Motorrad Ustowo 55 
BMW i MINI Hangarowa 17
Cichy–Zasada Audi, VW, Seat, Cupra 
Południowa 6
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B 
Harley Davidson ul. Gdańska  22A 
Honda ul. Białowieska 2  
HTL ul. Lubieszyńska 20 
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I  25  
Land Rover / Jaguar Ustowo 58
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B 
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88 
Moto 46 ul. Kurza 1
Moto 46 ul. Kurza 4
Opel Kozłowski ul. Struga 31B 
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D 
Polmotor ul. Struga 31B
Polmotor ul. Szymborskiej 6
Polmotor Ustowo 52
Skoda ul. Struga 1A 
Skoda City Store Brama Portowa 1 - 
Posejdon
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I  25B  

Toyota Kozłowski ul. Struga 17 
Volvo ul. Pomorska 115B 
VW ul. Struga 1B 

NIERUCHOMOŚCI
Assethome al. Papieża Jana Pawła II 
11 (II p.)
Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Baltic Group ul. Piotra Skargi 15
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2  
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Zygmunta Moczyńskiego 13B
Idea Inwest ul. Tkacka 14/U1
Krawczyk Nieruchomości  
ul. Jagiellońska 22/2
Lider House ul. Modra 92/2
Litwiniuk Property (Oxygen)  
ul. Malczewskiego 26
Master House ul. Lutniana 38/70
PCG Deweloper ul. Panieńska 17
Siemaszko al. Powstańców  
Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska  20/4
Turant & Wspólnicy ul. Mała  
Odrzańska 21/1
TLS ul. Langiewicza 28A
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7

RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1 
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6 
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bollywood ul. Panieńska 20 
Bombay ul. Partyzantów 1 
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar 
ul. Sienna 10
Chałupa ul. Południowa 9
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
De Novo ul. Wojciecha 11/1
Emilio Restaurant al. Jana Pawła II 43
Forno Nero Plac Brama Portowa 1
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim) 
Gospoda Siedlisko ul. Rayskiego 16
Jin Du al. Jana Pawła II 17 
Karczma Polska Pod Kogutem  
pl. Lotników
Kisiel ul. Monte Cassino 35/2
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Kresowa al. Wojska Polskiego  67
Lastadia ul. Zbożowa 4R
La Rotonda ul. Południowa 18/20
La Rocca ul. Koralowa 101
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Może wina? Ul. Wielka Odrzańska 17
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1 
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
Non Solo Pizza Pasta ul. Wielka 
Odrzańska 18U
Orro, ul. Arkońska 28
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
Pepperoni Pizzeria  
ul. Poniatowskiego 2a
Piastów 30 al. Piastów 30
Porto Grande  Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Rosso Fuoco, ul. Wielka Odrzańska 
18A/U
Ricoria al. Powstańców  
Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów  1
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu  
Pruskiego 8
Tokyo  ul. Rynek Sienny 3  
Towarzyska Deptak Bogusława   
Tutto Bene Bulwar Piastowski 1
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi  al. Jana Pawła II 42 
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65 
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11

Zielone Patio pl. Brama Portowa 1

SKLEPY
5 Plus  ul. Jagiellońska  5 
Arcadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6 
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska 
Polskiego 45/2 
Atrium Molo  ul. Mieszka I 73 
Batlamp ul. Milczańska 30A
Batna ul. Targ Rybny 4/2
Bella Moda ul. Bogusława  13/1  
Brancewicz al. Jana Pawła II  48 
Centrum Mody Ślubnej ul. Kaszubska 58  
Desigual, CH Galaxy – parter
Eichholtz by CLUE Al. Papieża Jana 
Pawła II 46/U1
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1 
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11 
Icon ul. Jagiełły 6/5
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny) 
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Kosmetologia Monika Turowska ul. 
Duńska 38
MaxMara ul. Bogusława 43/1 
MOOI ul. Bogusława 43 
Moda Club Al. Wyzwolenia 1
Patrizia Aryton ul. Jagiellońska 96
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)   
ul. Rayskiego 23/11
Riviera Maison  ul. Struga  23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A 
Wineland al. Wojska Polskiego 70

SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci)  
ul. Jemiołowa 4A 
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85 
Binowo Golf Park  Binowo 62 
Bloom ul. Koralowa 64X 
Calypso Fitness Club Office Center  
ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13 
Eurofitness  (Netto  Arena) ul. Szafera 3 
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B 
Kids Arena, ul. Staszica 1
Mabo B Zone Klub ul. Welecka 2
Marina Sport ul. Przestrzenna 11 
My Way Fitness ul. Sarnia 8
Polmotor Arena Wojska Polskiego 127
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46 
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2  
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Strefa Jogi ul. Santocka 18/16
Szczeciński Klub Tenisowy  
al. Wojska Polskiego 127 
Universum al. Wojska Polskiego 39

ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-
-Niełacna ul. Wielkopolska 32
Atelier Piękna ul. Mazurska 21
Akademia Fryzjerska Gawęcki   
Al. Wojska Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 
Be Beauty Instytut Urody,  
ul. Łukasińskiego 40/12
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77 
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut  
ul. Felczaka 20 
Ella ul. Kaszubska  17/2 
Enklawa Day Spa  
al. Wojska Polskiego 40/2
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Esthetic Concept  
ul. Jagiellońska 16A/LU2
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej 
Jadwigi 12/1
Gabi Beauty u. Cisowa 45
GDG Aesthetic Club ul. Jagiellońska 81/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego  37

Imperium Wizażu ul. Jagiellońska  7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte 
Cassino 1/14
Klinika Beauty ul. Kołłątaja 31
L.A. Beauty, Brama Portowa 1
La Fiori ul. Kwiatkowskiego 1A/6
La Rocca, al. Wojska Polskiego 9
Luxmedica ul. Welecka 1A
Medestetic ul. Okulickiego 46
Manufaktura Wzroku ul. Monte 
Cassino 40
MOI Instytut Kobiecego Piękna  
ul. Wielka Odrzańska 28a
Modern Design Piotr Kmiecik  
ul. Jagiellońska 93
Natural Skin Clinic ul. Krasińskiego 10/5
Normobaria AX Med. ul. Modra 69
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłop-
skich 39a
Olimedica ul. Krzywoustego 9-10  
(CH Kupiec)
Optyk Dziewianowski ul. Kaszubska 
17/U1
OKO-MED. Al. Powstańców Wielkopol-
skich 26/LU4
OXY Beauty  ul. Felczaka 18/U1  
Orient Massage u. Janosika 17
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka  7/10 
Royal Thai Massage ul. Sienna 4 
Salon Bailine ul. Żółkiewskiego 13
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka 
Odrzańska 30
SPA Evita Przecław 96E 
Studio Kosmetyczne Kingi Kowalczyk 
ul. Szymanowskiego 8
Studio Urody Masumi Deptak Bogu-
sława 3
Studio Monika Kołcz   
ul. Św. Wojciecha 1/9
Verabella ul. Jagiellońska 23
Well Spring Tai massage   
ul. Kaszubska  13/4A  
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16

INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Architekt Baszta – Agnieszka Drońska, 
ul. Hangarowa 13
ArtGalle ul. Śląska 53
Animal Eden ul. Warzymice 105B
Centrum Informacji Turystycznej   
Aleja Kwiatowa
CITO ul. Szeroka 61/1
Do Better ul. Łubinowa 75
Filharmonia – sekretariat  
ul. Małopolska 48 
Fabryka Energii ul Łukasińskiego 110
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27 
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34 
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu  
ul. Karłowicza 28  
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska 
Polskiego
Pracownia Dobrostanu al. Jana  
Pawła II 28/7A
Przedszkole Niepubliczne Nutka  
(Baltic Business Park)
Radio Super FM pl. Rodła 8
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73 
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztow-
nia) ul. Wendy 14 
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium 
Balticum ul. Mieszka I 61C
Szczeciński Park Naukowo-Technolo-
giczny  ul. Niemierzyńska 17A 
Teatr Polski ul. Swarożyca 
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4  
Unity Line pl. Rodła 
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34 
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1 
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13 
Władca Języków al. Wojska  
Polskiego 48/2 
Zamek Punkt Informacyjny   
ul. Korsarzy 34 
Zapol al. Piastów 42 



Na próżno szukać klejnotów,
które swoim pięknem

i wartością dorównują diamentom.

ul. Krucza 16/22
+48 22 602 22 48

ul. Króla Jana III Sobieskiego 2
+48 32 323 51 00

ul. Jagiellońska 85/8
+48 91 425 80 20

ul. Wólczańska 66 lok. A111
+48 42 620 03 00

ul. Grunwaldzka 56 lok. 214
+48 58 585 90 90

ul. Libelta 27 lok. A 5.2
+48 61 649 20 60

ul. ks. S. Stojałowskiego 14
+48 33 44 36 888

ul. Królowej Jadwigi 18 lok 310
+48 52 33 5 30 30

MENNICA MAZOVIA OFICJALNY PRZEDSTAWICIELMONTE CARLO DIAM 
W POLSCE WWW.MENNICAMAZOVIA.PL

BEZBARWNE DIAMENTY
Wysokiej klasy bezbarwne diamenty z certyfikatami IGI, HRD i GIA.

KOLOROWE DIAMENTY
Cenione za wyjatkowe piekno i niezwykle rzadkie wystepowanie.

OFERUJEMY DIAMENTY JUBILERSKIE



Jedno z najbardziej zaawansowanych

technologicznie  centrów medycznych w Polsce.

 AMC Art Medical Center

ul. Langiewicza 28/U1,  70-263 Szczecin

 tel. +48 91 820 20 20

www.artmedicalcenter.eu


